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رئيس التحرير

كلمة العدد

ــوم واحــد دون ان تحــل  ــر ي ــكاد يم  ال ي
اخرهــا  العراقــي،  بالشــعب  مــا  كارثــة 
الثــورة  بمدينــة  حصــل  الــذي  التفجيــر 
ــب  ــن الخطي ــفى اب ــق مستش ــي حري والثان
الــذي اودى بحيــاة العشــرات مــن االبريــاء 
وجــرح عشــرات آخريــن، وحــوادث كثيرة 
اخــرى مشــابهة، يكــون التفاعــل الرســمي 
الحكومــي معهــا بتشــكيل لجنــة لمعرفــة 
وفــي  المقصريــن،  ومحاســبة  االســباب 
ــق  ــج التحقي ــة ال يعــرف الشــعب نتائ النهاي

وال اســماء المقصريــن..
لــو تعمقنــا جيــدا بهــذه الحــوادث ودرســنا 
الدركنــا  وتفاعالتهــا  وقوعهــا  اســباب 
ورئيســي،  واحــد  المســبب  ان  جيــدا، 
وبقيــة االســباب هــي فــي الحقيقــة نتــاج 
ــذي  ــم ال ــام الحك ــو نظ ــبب، وه ــذا المس ه
ــة  ــة الطائفي ــاس المحاصص ــى اس ــي عل بن
وتحكــم  المقيتــة  والحزبيــة  والعرقيــة 
والمحاســبة  الرقابــة  وغيــاب  الفاســدين 

والتخطيــط..
نظــام المحاصصــة هــو مــن اوصــل مــن 
ــه  ــر النزي ــوء وغي ــر الكف ــتحق وغي ال يس
ــرة تســتوجب االدارة  ــى مســؤوليات كبي ال
والمتابعــة  والحــرص  الصحيــة  المهنيــة 
ــكان  ــي الم ــب ف ــخص المناس ــع الش ووض
الشــعب  بخدمــة  والتفكيــر  المناســب 
اال  العمــل.. وغيرهــا.  فــي  واالخــالص 
تمامــا  هــذا  هــو عكــس  يحــدث  مــا  ان 
ــون  ــا تك ــد، فعندم ــى اح ــاٍف عل ــس بخ ولي
ــة هــو حصــة  ــة او المديري ــوزارة المعني ال
هــذا الحــزب او تلــك الكتلــة، فتســلمها إلــى 
مــن  يســتطيع تلبيــة طلبــات الحــزب، وهــم 
ــاءة،  ــرة والكف ــي الخب ــاً اشــخاص قليل غالب

يحقــق  انــه  المهــم  النزاهــة،  وحتــى 
لهــا مــوارد ماليــة مــن خــالل المكاتــب 
االقتصاديــة التابعــة لهــا فــي هــذه الــوزارة، 
وهــو بــدوره ال ينســى ان يحقــق لنفســه 
المنافــع مــن خــالل المــال الســحت ويــوزع 
مســؤوليات الدوائــر المرتبطــة بوزارتــه أو 
ــة واعضــاء  ــه ومعارف ــى اقربائ ــه ال بدائرت
ــاءة  ــة وكف ــى اهلي ــر ال ــدون النظ ــه ب حزب
هــؤالء االشــخاص لتولــي هــذه المناصــب..
بالكــوارث هــو مجمــل  فالمســبب  اذن 
وحتــى  بعينــه،  شــخصا  وليــس  النظــام 
ــك،  ــؤول او ذل ــذا المس ــبة ه ــم محاس ــو ت ل
فهــي مجــرد ذر الرمــاد فــي العيــون، واذا 
جــرى اســتبداله فســيتم وفــق االليــة نفســها، 
ــرة هــي  ــوزارة او الدائ ــا دامــت هــذه ال فم
الحــزب  الحــزب، فســيأتي  حصــة هــذا 
ــابقه اال  ــن س ــف ع ــر ال يختل ــخص اخ بش
باالســم وتســتمر سلســلة الكــوارث فــي 
ــد  اماكــن واوقــات اخــرى والخاســر الوحي

ــاء.. ــعب االبري ــاء الش ــم ابن ه
ــن  ــذي يجــب محاســبته؟ واي فمــن هــو ال
يكمــن الحــل؟.. ال نعتقــد ان تشــكيل اللجــان 
اجــل  مــن  شــكلية  اساســا  هــي  والتــي 
ــروف  ــبب مع ــل، فالمس ــي الح ــة، ه التهدئ
وهــو المحاصصــة الطائفيــة اي ان النظــام 
ــي  ــن ف ــل يكم ــؤول والح ــو المس ــه ه برمت
ــالص  ــاتي  والخ ــام  المؤسس ــاء النظ إرس
ــار نظــام  ــت، واختي مــن هــذا النظــام المقي
بديــل يعتمــد النزاهــة والكفــاءة فــي اناطــة 
ــة  ــة االجتماعي ــن العدال المســؤوليات وتأمي
ألبنــاء  الكريــم  العيــش  ســبل  وتوفيــر 

ــعب الش
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لدينا متسع من الوقت لنجعل
 املستحيل ممكنا*

االستسالم اسوء اهلزائم
بقلم: أدولفو بريز إيسكيبل**

ترمجة: رشيد غويلب

إيجــاد  إلــى  الحاجــة  الشــعوب  تــدرك 
طــرق للوحــدة فــي التنــوع وتســعى جاهــدة 
ــة  ــي ديناميكي ــش والســالم ف ــق التعاي لتحقي
والثقافــي  االجتماعــي  للتغييــر  ثابتــة 

والروحــي. والسياســي 
عانــت اإلنســانية مــن حربيــن عالميتيــن 
أســفرت عــن قتل وجــرح المالييــن وتعميق 
التهميــش والفقــر. وقــد ســعى المجتمــع 
الدولــي إلــى تجــاوز هــذه المأســاة ووضــع 
مدونــة لقواعــد الســلوك. كانــت هــذه ســاعة 
ميــالد اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، 
وهــي مســاهمة قيًمــة. لقــد أحــرز المجتمــع 
الدولــي تقدمــاً فــي خلــق مســاحات للتعايــش 
ــاة الشــعوب، ولكــن دون  ــاء حي وإعــادة بن
الرأســمالية  الســيطرة  هيــاكل  تغييــر 
حافظــت  التــي  والسياســية  االقتصاديــة 
ــارت  ــي اث ــة، وبالتال ــلطتها الدولي ــى س عل
صراعــات وحــروب أخــرى، المواجهــة 

بيــن الغــرب والشــرق، التعصــب والتمييــز 
وتركيــز الســلطة االقتصاديــة فــي أيــاد 

ــة. قليل

ــف  ــون )راهــب ومثق ــن تومــاس ميرت بي
وباحــث امريكــي - المترجــم( عــدم وجــود 
الجميــع  للســالم.  ضمانــة  يمثــل  جيــش 
العنــف  ســلطة  الســتخدام  موجهــون 

المســلح.
وحــروب  صراعــات  العالــم  يشــهد 
"منخفضــة الحــدة"، باإلضافــة إلــى اإلبــادة 
الجماعيــة اليوميــة التــي يســببها الجــوع 
ــى  ــن عل ــلطة المهيمني ــز س ــر وتركي والفق
الهيمنــة  آليــات  إنهــم يفرضــون  العالــم. 
علــى الشــعوب مثــل "الديــون الخارجيــة"، 
أفقــر  ومــوارد  ثــروات  ومصــادرة 

البلــدان. وأضعــف 
وتضــاف اليــوم االنقالبــات العســكرية 

ألقي��ت ه��ذه احملاضرة قب��ل بضع س��نوات يف جامعة قرطب��ة الكاثوليكية يف 
األرجنت��ني. لكنين أعتقد، وارتباطا بالواقع احلال��ي، انها ال تزال حتتفظ براهنتيها. 
ارتأيت إضافة بعض املش��اكل، مثل وباء كورونا، الذي ميثل مأس��اة غري مس��بوقة 

تؤث��ر على البش��رية مجعاء، ووباء آخر، هو اجل��وع يف مجيع احناء العامل.
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 أدولفو بريز

فــي مختلــف البلــدان، هنــاك أيًضــا الحــرب 
ــي  ــت ف ــي حدث ــك الت ــة، تل ــائل قانوني بوس
البرازيــل ضــد لــوال، فــي هنــدوراس ضــد 
مانويــل زياليــا، فــي بوليفيــا االنقــالب ضد 
ــي باراغــواي  ــس وف ــو مورالي ــة إيف حكوم
ــدو لوغــو؛  ــان ضــد فرنان ــم إطــالق العن ت
علــى  المســتمر  العــدوان  إلــى  إضافــة 
كوبــا وفنزويــال، والــذي يفضــح سياســات 
ــدة  ــات المتح ــاول الوالي ــي تح ــة الت الهيمن

ــة. ــكا الالتيني ــى أمري ــا عل فرضه
ــات  ــه تحدي ــانية أن تواج ــى اإلنس ان عل
تتجــاوز فــي نــواح كثيــرة تلــك المعروفــة 
ــا  ــم والتكنولوجي ــح العل ــد فت ــى اآلن؛ لق حت
آفاقًــا جديــدة وعلينــا أن نكــون حذريــن. 
أريــد فقــط أن أســلط الضــوء علــى بعــض 

ــئة. ــة الناش ــا المقلق ــذه القضاي ه
لقــد قــادت التكنولوجيــا البشــرية إلــى 
تســريع الجــداول الزمنيــة، األمــر الــذي 
ــاع الطبيعــي  ــر اإليق ــى تغيي ــدوره إل أدى ب
وأنتــج تغييــرات عميقــة ال رجعــة فيهــا فــي 
ــل اإليقاعــات  ــا؛ مث ــي مجتمعاتن البشــر وف
ــمى  ــا يس ــها م ــي يعيش ــة الت ــر المتكافئ غي
بالشــعوب المتخلفــة التــي لــن تكــون قــادرة 
علــى اللحــاق بأولئــك الذيــن لديهــم المعرفة 

ــة. ــة والعلمي التكنولوجي

يختلــف الزمــن التقنــي )قيــاس الوقــت 
فــي التصنيــع وفــق تقنيــة نظــام التموضــع 
العالمــي( عــن الزمــن الكونــي )النظــام 
ــار  ــاذج االنفج ــي نم ــتخدم ف ــي المس الزمن
الكبيــر لعلــم الكــون الفيزيائــي( وكذلــك عن 
الزمــن البشــري. أكثــر مــن ذلــك: ال تغيــر 
ــل  ــي فحســب، ب ــا الزمــن الكون التكنولوجي
ــذا  ــة" البشــرية، وله ــا "الزماني ــر أيًض تغي
الســبب تتمتــع التكنولوجيــا بقــوة مذهلــة 
ــى  ــة إل ــاطة باإلضاف ــة ببس ــر الطبيع لتغيي
الطبيعــة البشــرية - كمــا يوضــح رايمــون 
بانيــكار )عالــم الهــوت كاثوليكــي واســتاذ 
اســباني-  هنــدي-  وفيلســوف  جامعــي. 

المترجــم(.
علــى أي حــال، الحقيقــة هــي أن اإلنســان 
ــا، ال  ــاعدة التكنولوجي ــدون مس ــده، وب وح
يتبــع اآللــة، ولكنهــا تلتهمــه.  ومــن ناحيــة 
أخــرى، يجــب أن نــدرك أن التكنولوجيــا قد 
ــروري  ــن الض ــي م ــى وبالتال ــاءت لتبق ج
تطويــر القــدرة علــى تحقيــق التــوازن معــا، 

وليــس التبعيــة لهــا.
ــة  ــات التكنولوجي ــرية المتطلب ــدى البش ل
يكفــي  الجــوع.  للتغلــب علــى  والعلميــة 
قــراءة تقاريــر منظمــة األغذيــة والزراعــة 
لألمــم المتحــدة )الفــاو(، التــي تؤكــد أن 
أكثــر مــن 35 ألــف طفــل يموتــون جوعــا 
يوميــا فــي جميــع أنحــاء العالــم. ان الجــوع 
ــى  ــا إل ــاء كورون ــد أدى وب شــر مزمــن وق
تعميــق عــدم المســاواة االجتماعيــة، ومــن 
المتوقــع أن يصبــح 821 مليــون انســان 
ــم.  ــع أنحــاء العال ــي جمي ــة للجــوع ف ضحي
ــم  ــة ال يت ــة اقتصادي ــادة جماعي ــذه إب ان ه
الحديــث عنهــا وتصبــح جــزءا ممــا يســمى 
ــى  ــادر عل ــم ق ــي عال ــد ف ــيان المتعم بالنس
التغلــب علــى هــذه اآلفــة الرهيبــة بالنســبة 

ــرية. للبش
نشــر الطبيــب البرازيلــي خوســيه دي 
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لمنظمــة  رئيًســا  كان  الــذي  كاســترو، 
فــي  )فــاو(، عمــالً  األغذيــة والزراعــة 
براهنيــة:  يتمتــع  يــزال  ال  الســتينيات 
ــى  ــه إل ــاه في ــت االنتب ــوع. لف ــا الج جغرافي
بيــن  المســاواة  لعــدم  الخطيــر  الوضــع 
ــي  ــة الت ــروب الصامت ــا الح ــعوب. إنه الش
تؤثــر علــى جــزء كبيــر مــن البشــرية. 
واوضــح خوســيه أن "الجــوع هــو التعبيــر 

اجتماعــي".  مــرض  عــن  البيولوجــي 
نورمــان  بالدكتــور  اذكــر  ان  اريــد 
نوبــل  الحائــز علــى جائــزة   ، بورلــوغ 
ــورة  ــمى بالث ــا يس ــام 1970 لم ــالم لع للس
الخضــراء ؛ شــخصية مرموقــة التقيــت بها 
فــي مناســبات مختلفــة. كان يعتقــد أن عملــه 
ســيتم فهمــه وتطبيقــه للتغلــب علــى الجــوع 
فــي العالــم؛ كان يــدرك تماًمــا الحاجــة إلــى 
ــاج  ــي إنت ــدة ف ــات جدي ــاد طــرق وتقني إيج
اســتخدمت  مســاهماته  ان  غيــر  الغــذاء. 
]زراعــة  األحاديــة  الزراعــة  إليجــاد 
فــي  واحــد  محصــول  وتنميــة  وإنتــاج 
ــنوات  ــن األرض أو لس ــعة م ــاحة واس مس
متتاليــة ألهــداف ربحيــة بحتــة[. والتقنيــات 
باهظــة الثمــن ذات التأثيــر البيئــي الكبيــر؛ 
لمبيــدات  القســري  االســتخدام  نتيجــة 
ــى باســم  ــاج أعل ــد غــالت إنت ــات لتولي اآلف
الزراعــة  مناطــق  ولتوســيع  التنميــة؛ 

األحاديــة التــي تدمــر التنــوع 
تــم  وكذلــك  البيولوجــي. 
طــرد المنتجيــن الزراعييــن 
والمتوســطين  الصغــار 
بالحيــاة  الضــرر  وإلحــاق 
وبأمنــا األرض. ]االســم الذي 
ــي  ــة ف ــة العام ــه الجمعي أطلقت
لالحتفــال  المتحــدة  األمــم 
بكوكــب األرض، وجعــل 22 
ــا  ــي المن ــوم الدول ــان الي نيس
ــادرة  ــاء مب ــد ج األرض.  وق
الــدورة  فــي  بوليفيــا  مــن 
الـــ63 للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة. في 
محاولــة لمواجهــة التدميــر الــذي تتعــرض 

ــه[. ل
لقــد تحدثنــا وناقشــنا مع نورمــان بورلوغ 
ــة  ــيادة وثقاف ــة والس ــاج والتنمي ــول اإلنت ح
الطعــام الغنيــة والمتنوعــة للشــعوب. أيًضــا 
ــاج القســري للزراعــة  حــول عواقــب اإلنت
الريفييــن  المنتجيــن  علــى  األحاديــة 
الصغــار والمتوســطين. وحــول السياســات 
والشــركات  الحكومــات  تمارســها  التــي 
التــي تخلــط بيــن التنميــة واالســتغالل، 
والتــي تضــر بالتنــوع البيولوجــي وثــروات 
ــق  ــا تعم ــا أنه ــعوب. كم ــات والش المجتمع
ــون  ــن ال يملك ــك الذي ــاواة ألولئ ــدم المس ع
المــوارد االقتصاديــة والتقنيــة للتغلــب على 
ــب  ــن العواق ــون م ــن يعان ــات والذي التفاوت
طردهــم  تــم  لقــد  واالقتصاديــة.  البيئيــة 
مــن أراضيهــم وأجبــروا علــى اســتخدام 
مبيــدات اآلفــات وأصبحــوا معتمديــن علــى 
الــى  إضافــة  جينيــا.  المحــورة  البــذور 
ذلــك يتســبب التعديــن الضخــم فــي إلحــاق 
أضــرار جســيمة بالمــوارد الطبيعيــة مثــل 

ــة. ــاه والبيئ المي
 باإلضافــة إلــى هــذه السياســات ال يمكــن 
تنفيذ سياســات االســتغالل هــذه دون موافقة 
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وتواطــؤ الحكومــات التــي تركــز علــى 
الهيكليــة االقتصاديــة الحاليــة وليــس علــى 
ــذي تحتاجــه الشــعوب  ــي ال ــر الهيكل التغيي

فــي حياتهــا وتنميتهــا االقتصاديــة.
قبــل بضــع ســنوات أتيحــت لــي الفرصــة 
بفاندانــا  للتعــرف  طوكيــو  جامعــة  فــي 
ــاك  ــل هن ــت تعم ــة كان ــة هندي ــيفا، باحث ش
فــي ذلــك الوقــت والتــي اســتنكرت أســباب 
وتأثيــرات اإلنتــاج الزراعــي وسياســات 
وعواقــب فــرض المصالــح االقتصاديــة 

ــرى. الكب
مؤلفاتهــا  علــى  التعــرف  المهــم  مــن 
ومنهــا:  الرئيســية،  أعمالهــا  وبعــض 
القــرن  اســتعمار  البيولوجيــة.  القرصنــة 
ــروق  ــاد المس ــرين، الحص ــادي والعش الح
الغــذاء،  وسياســة  البيولوجــي  التنــوع   -
لعولمــة  بدائــل   – األرض  ديمقراطيــة 
توضــح  حيــث  الجديــدة،  الليبراليــة 
ــد  ــي الهن ــن ف ــرة للمزارعي ــة الخطي المحن
بســبب مصــادرة الشــركات فــوق القوميــة 
لمعارفهــم وخبراتهــم مــن جيــل إلــى جيــل؛ 
يصــادرون معــارف الشــعوب وبذورهــا 
هــذه  تطالــب  وعندمــا  ومبتكراتهــا؛ 
ــم قمــع احتجاجاتهــا  الشــعوب بحقوقهــا، يت
ــع ثمــن  ــى دف ــة، ويجبرونهــا عل االجتماعي
ــى  ــه ال ــا؛ وأضاف ــورة وراثيً ــذور المح الب

مكافحــة  قوانيــن  تســتخدم  ذلــك 
وتنتهــك  ضدهــا،  اإلرهــاب 

حقوقهــا. الحكومــات 
يشــير فريتجــوف كابــرا )فيزيائي 
 – نمســاوي  ومنظــر  وفيلســوف 
امريكــي- المترجــم(، الــى ضــرورة 
تغييــر اولويــات تحليالتنــا: "أدت 
المفاهيــم الجديــدة فــي الفيزيــاء إلــى 
ــم.  ــا للعال ــي رؤيتن ــق ف ــر عمي تغيي
لقــد انتقلــوا مــن مفهــوم نيوتــن اآللي 
إلــى مفهــوم كلــي وبيئــي. يتعلــق 
ــي  ــم واألخــالق ف بالبحــث عــن القي
ــن  ــنا، وع ــا، ومدارس ــا، جامعاتن مجتمعاتن
االجتماعيــة وحمايــة  المشــاركة  تعزيــز 

أمنــا األرض".
ــاظ  ــو الحف ــعوب ه ــاغل للش ــغل الش الش
ــوع  ــاه والتن ــة والمي ــى المــوارد الطبيعي عل
دمــار  اليــوم  يهددهــا  التــي  البيولوجــي 
وشــره أولئــك الذيــن يعطــون األولويــة 
ــاة  ــى حســاب حي ــي عل ــال المال ــرأس الم ل
الشــعوب؛ متناســين أن الســعر والقيمــة 
ليســا الشــيء نفســه. هنــاك مــن يعتقــد أنــه 
ــد أن  ــمالية". ال أعتق ــنه الرأس ــب "أنس يج
ذلــك ممكــن ألنهــا ولــدت بــال قلــب. ان 
الرأســمالية هــي نــزع االنســنة التــي فقــدت 

ــانية. ــي اإلنس ــه ووع وج
للتقــدم التقنــي الكثيــر مــن الضــوء والظل 
ــال  ــرى، أط ــة أخ ــن ناحي ــة؛ وم ــن ناحي م
المســافات  اإلنســان، وأزال  العلــم حيــاة 
بيــن الشــعوب، واطــال مــدة الحيــاة بشــكل 
ــدرك  ــا أن ن ــم، علين ــع فــي العال ــر متوق غي
أن اآللــة لــم تعــد تتكيــف مــع البشــر، ولكــن 
البشــر هــم مــن يتعيــن عليهــم التكيــف مــع 
إيقــاع اآللــة. مــا يجــب علــى المــرء أن 
ــاة  ــا حي ــد جعلتن ــارع. لق ــو التس ــه ه يدرك
ــن  ــى أي ــاءل إل ــا نتس ــان والتكنولوجي اإلنس

ــاذا؟ ــون ولم نحــن ذاهب
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أود أن أشــرح بإيجــاز مــا نعنيــه بحقــوق 
اإلنســان. علــى الرغــم مــن أن مبادئهــا 
الــواردة فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق 
المتحــدة  األمــم  عــن  الصــادر  اإلنســان 
تســتند إلــى أســس وقيــم األديــان والمفكرين 
فمــن  والعهــود،  األزمنــة  مختلــف  مــن 
ــذي يجــب  ــق ال ــح المنطل األساســي توضي
إجــراء مقاربــة صحيحــة منــه، لكــي ال 
نســقط فــي حــدود وارهــاق سياســة حقــوق 

األنســان.
وتنتمــي  شــاملة  اإلنســان  حقــوق 
ــعوب.  ــراد والش ــاة األف ــى حي ــا إل بطبيعته
إن المجتمعــات اليــوم هــي التــي تعانــي 
لتطورهــا  ضمانــات  وجــود  عــدم  مــن 
فــإن  ولهــذا  الديمقراطيــة،  فــي  الكامــل 
قيمتــان  والديمقراطيــة  اإلنســان  حقــوق 
ــل  ــي التعام ــكلهما ف ــم تش ــالن. يت ال تنفص
االجتماعيــة  المشــاركة  فــي  اليومــي، 
والثقافيــة والسياســية. ومــن هنــا يجــب 
فــي مجملهــا  اإلنســان  نفهــم حقــوق  أن 
اإلنســان  بيــن  التــوازن  نســتعيد  وأن 
ــة  ــى الخليق ــظ عل ــا األرض وأن نحاف وأمن

وتطورهــا.
الحيــاة  لحمايــة  ملحــة  حاجــة  هنــاك 
علــى هــذا الكوكــب قبــل فــوات األوان؛ 
لنوجــه أنظارنــا وأفكارنــا نحــو اســتعادة 
ــا  ــان وأمن ــات اإلنس ــن احتياج ــوازن بي الت

ــاك  ــترك. هن ــا المش األرض - بيتن
طــرق يمكــن للمــرء أن يســلكها 
الكواكــب،  حيــاة  راقــب  مــا  إذا 
ــو  ــا فرانســيس ولودات رســائل للباب
ســي وفراتيللــي توتــي )عناويــن 
 2015 لعامــي  البابــا  رســائل 
و2020 علــى التوالــي- المترحــم( 
هــي دعــوة للعقــل والقلــب. وكذلــك 
ديــن  ورجــال  مفكــرون  يدعــو 
وعلمــاء آخــرون إلــى مســارات 

جديــدة للحيــاة.
مــن الضــروري إيجــاد نمــاذج جديــدة 
إلنشــاء "عقــد اجتماعــي جديــد"، وإال فــإن 
المصالــح االقتصاديــة الكبــرى ستســتمر 
فــي تدميــر البيــت المشــترك. إن تمــرد 
الشــعوب علــى الوضــع الراهــن يهــدف 
احتياجاتهــا  بيــن  التــوازن  إعــادة  الــى 
واحتــرام أمنــا األرض قبــل فــوات األوان. 
الديمقراطيــات التمثيليــة الحاليــة ال تلبــي 
احتياجــات الشــعوب، وبنــاء الديمقراطيــات 
تمكــن  حيــث  ضــروري  التشــاركية 
الشــعوب مــن ممارســة حقوقهــا واتخــاذ 
القــرارات وتحديــد المســار الــذي يجــب 
ــى  اتباعهــا بــدالً مــن تســليم كل الســلطة إل

حكوماتهــا.
هنــاك بعــض اإلمكانيــات والتوجهــات 
إليجــاد مســارات بديلــة: أطلقــت أكاديميــة 
العلــوم البيئيــة فــي البندقيــة حملــة لتشــكيل 
محكمــة جنائيــة دوليــة للجرائــم البيئيــة التي 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــا البشــرية ف ــرض له تتع
ــق.  ــل الدمــار والتســمم والحرائ ــم، مث العال
إزالــة الغابــات. وقــد اقتــرح تعديــل المــادة 
7 مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة وإدراج الجرائــم ضــد أمنا 
األرض كجرائــم ضــد اإلنســانية بســبب 
التــي  الشــركات  تســببه  الــذي  الضــرر 
تعمــل فــي ظــل اإلفــالت التــام مــن العقــاب 
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التنوع والتشارك

والتواطــؤ مــع العديــد مــن الحكومــات، 
علــى تدميــر القــدرات اإلنتاجيــة للمنتجيــن 

ــطين. ــار والمتوس الصغ
إذا أخذنــا فــي االعتبــار الزمــن الــذي 
ــو وحتــى  ــاد قمــة مــن ري ــذ انعق مضــى من
ريــو +20، يجــب أن نشــير إلــى أن فــرص 
المضــي قدًمــا فــي ريــو +20 كانــت عكس 
مــا تــم اإلعــالن عنــه؛ أن تدميــر الغابــات 
والتنــوع البيولوجــي قــد تعمــق، ووصلــت 
ــى مســتويات تســمم  ــدان إل ــد مــن البل العدي
ــاه، أدت  ــة كالمي ــوارد الطبيعي ــر للم وتدمي

إلــى أضــرار بيئيــة ال يمكــن إصالحهــا.
تهــدف حملــة منظمــة الفــاو إلــى القضــاء 
بحلــول عــام  العالــم  فــي  الجــوع  علــى 
ــدف  ــذا اله ــد أن ه ــي ال أعتق 2030، لكنن
ســيتحقق فــي ظــل الوضــع العالمــي الحالي 

ــة.  ــتغالل والتبعي ــز باالس المتمي
مــن  البشــرية  معانــاة  اســتمرار  مــع 
وبــاء كورونــا، مــن الضــروري أن تصــل 
ــة  ــات االجتماعي ــع الفئ ــى جمي اللقاحــات إل
ومجانيــة  متوفــرة  ســلعة  تكــون  وأن 
ســتكون  اللقاحــات  جمعــاء.  للبشــرية 
ــى  ــن تقضــي عل ــا ل عامــال مســاعدا، لكنه
الفايــروس القاتــل؛ المشــكلة تكمــن فــي 
ــى  ــا األرض. وعل ــوازن مــع امن إعــادة الت

المــرء أن يتعلــم كيــف يعيــش.
ــم  ــي وقي ــر وع ــة لتطوي ــة ملح ان الحاج

ــن،  ــا جــزء م ــم أنن ــة وان نفه نقدي
األرض.  ألمنــا  مالكيــن  ولســنا 
نحتــاج إلــى تغييــر ثقافــة الفكــر 
نســتوعب  وان  الديكارتــي، 
التفكيــر الشــامل الــذي ســيمكننا 
بترابــط  الشــعور  اســتعادة  مــن 
اســتعادة  أي  والقيــم،  الهويــة 

الخليقــة. تــوازن 
التحديــات  مــن  العديــد  هنــاك 
التــي تواجههــا بلداننــا والعالــم، 
القــوة  عــن  نبحــث  أن  وعلينــا 
الروحانيــة بداخلنــا ونضــع الحــب موضــع 
ــدي  ــر النق ــق التفكي ــا أن نطل ــذ. علين التنفي
والقيــم التــي تمكننــا مــن تطويــر وبنــاء 
أجــل  مــن  جديــد"  اجتماعــي  "عهــد 
ــي  ــوع ف ــدم الوق ــق وع ــى الخل ــاظ عل الحف
ــث ال مخــرج مــن النظــام  ــة، حي االنهزامي
ــي  ــي يعان ــة الت ــات الهيمن الحاكــم ومــن آلي
ــالم  ــوم. ان االستس ــرية الي ــا البش ــا ثلث منه

أســوأ الهزائــم.
عالــم  وان  األمــل،  نعــزز  أن  علينــا 
ــدى االجتماعــي  آخــر ممكــن )شــعار المنت
األدويــة  ليســت  المترجــم(،  العالمــي- 
التــي تخفــف األلــم، لكــن ال شــيء يتغيــر. 
التحديــات،  مواجهــة  الضــروري  مــن 
والمقاومــة واســتيقاظ الشــعوب ضروريــة 
فلتتوقــف عــن كونــك متفرًجــا، انظــر إلــى 
نفســك كفاعــل وبانــي لتاريخــك قبــل ان 
يفــوت أوان الحيــاة علــى هــذا الكوكــب.

ــــــــــــــــــــــ
ــون  ــي 18 كان ــرة ف ــادة ألول م ــرت الم *- نش
موقــع  عــن  ماخــوذ  المترجــم  والنــص  األول، 

أمريــكا 21 األلمانــي
**- حاصــل علــى جائــزة نوبــل فــي مجــال 
أكاديمــي، وكاتــب ونّحــات،  حقــوق اإلنســان، 
ــي  ــرس ف ــس إي ــي بوين ــد ف ــي. ول ــان أرجنتين وفن

الثانــي 1931.  تشــرين   26
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فــي عــام 1886 اعلــن االف العمــال فــي 
شــيكاغو – الواليــات المتحــدة االمريكيــة – 
ــى ظــروف  ــاً عل ــام احتجاج االضــراب الع
العمــل القاســية التــي كانــوا يعانــون منهــا، 
ــة  ــى الشــارع بتظاهــرات ضخم ــوا ال ونزل
ــوم  ــل وبي ــن، بتحســين شــروط العم مطالبي
ــراب  ــع االض ــد اتس ــاعات، وق ــل 8 س عم
الصناعيــة  المؤسســات  جميــع  فشــمل 
ــلت  ــور ارس ــى الف ــل. وعل ــات النق ومؤسس
ــكارات،  ــة االحت ــة عميل ــة االمريكي الحكوم
جنودهــا لقمــع االضــراب فســفكت دمــاء 
ــال.  ــن العم ــر م ــة واستشــهد عــدد كبي بريئ
اجتمــاع جماهيــري  عقــد  آيــار   4 وفــي 
الوحشــية  علــى  احتجاجــاً  شــيكاغو  فــي 
ــدس  ــع االضــراب، فان ــي اســتعملت لقم الت
ــلطة،  ــيس الس ــد جواس ــن اح ــن المجتمعي بي
ــة وقــد  والقــى علــى رجــال البوليــس قنبل
اتخــذت الحكومــة مــن هــذا الحــادث ذريعــة 
لشــن هجــوم واســع علــى الحركــة العماليــة. 
وقدمتهــم  االجتمــاع  منظمــي  فاعتقلــت 
للمحاكمــة. وقــد ابــدى قــادة الحركــة النقابيــة 
فــي شــيكاغو، ضروبــاً رائعــة مــن البســالة 
امــام المحكمــة فقــال احدهــم: "شــواب" 
ــدرك هــذه الســنة  ــن ي ــا ل ــم ان هدفن ــا اعل ان
فــي  ســيدرك  ولكــن  المقبلــة  الســنة  وال 

يــوم مــن االيــام... وقــال "فيشــر" انــي 
احتــج علــى حكمــي باإلعــدام ألنــي لــم 
ارتكــب جرمــاً. وقــال "لنــغ" انــي احتقركــم 
ــى  ــة عل ــم وســلطتكم المبني ــر قوانينك واحتق
القــوة فأشــنقوني مــن اجــل هــذا. وقــال 
لــن  نفســي  فــي  هنــاك شــيء  "فيلــدان" 
هــل  "انجــل"  وقــال  قتلــه.  تســتطيعوا 
باإلمــكان احتــرام حكومــة تمنــح حقــاً لطبقــة 
ممتــازة وتمنعــه عــن الطبقــة العاملــة؟ ليــس 
ــرام حكومــة مــن هــذا النــوع.  بوســعي احت
ــه  ــم علي ــد حك ــكانيب" وكان ق ــال "اوس وق
ــذي  ــو الجــرم ال ــا ه ــاً، م بالســجن 15 عام
ــت مــن  ــات وكن ــد نظمــت نقاب ــت؟ لق ارتكب
ــم  ــل وتعلي ــاعات العم ــض س ــار تخفي انص
واعــادة الترخيــص لجريــدة تنطــق باســم 
ــن ان  ــد ان يبره ــكان اح ــس بام ــال. لي العم
لــي عالقــة بقضيــة القنبلــة وأننــي كنــت فــي 
جــوار المنظمــة التــي وقــع فيهــا الحــادث او 
ــم اردف ســاخراً:  ــل. ث شــيئاً مــن هــذا القبي
كمــا ارجــوا مــن ســعادتكم ان كان بوســعكم 
انــي  اذ  أيضــاً  بشــنقي  تأمــروا  ان  ذلــك 
اعتبــر انــه اشــرف بكثيــر للمــرء ان يمــوت 
ــاً. ان  ــوت تدريجي ــن ان يم ــدة م ــة واح دفع
ــذ  ــم حينئ ــيدفنون اباه ــة واوالداً س ــي عائل ل
ــم  ــس بمقدوره ــن لي ــره، ولك ــزورون قب وي

االول من أيار عيد العمال العاملي

اعداد
امحد عبد علي القصري
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ــد  ــروا اباهــم وق ــى الســجن لي ــوا ال ان يذهب
حكــم بســبب جــرم لــم يقترفــه. هــذا كل مــا 
اريــد ان اقولــه يــا أصحــاب الســعادة. وقــد 
ــدام 4  ــم بإع ــن الحك ــة ع ــفرت المحاكم اس
مــن قــادة الحركــة النقابيــة فــي شــيكاغو 
وهــم: بارزونيــس، ســبيس، انجــل، فيشــر. 
وحكــم علــى عــدد آخــر بالســجن لمــدد 
ــادث،  ــذا الح ــن ه ــنتين م ــد س ــة. وبع طويل
وطــأة  تحــت  الجواســيس  احــد  اعتــرف 
تعذيــب الضميــر بمــا قــام بــه مدفوعــاً مــن 
الســلطة، فاعيــدت المحاكمــة تحــت ضغــط 
االســتياء الشــعبي فأظهــرت بــراءة العمــال. 
وقــد جــرت االحتفــاالت بــأول أيــار فــي 

عــام 1889 فــي المانيــا 
يــة  ر طو ا مبر ال ا و
الهنكاريــة   – النمســاوية 
وفرنســا وإيطاليا واســبانيا 
وبلجيــكا والســويد واقطــار 
اخــرى وكان مــن ابــرز 
ــال:  ــذا االحتف ــعارات ه ش
ــم اتحــدوا.  ــال العال ــا عم ي
وعندمــا التقــى مندوبــون 
عــن منظمــات واحــزاب 
باريــس  فــي  العمــال 
فــي حزيــران عــام 1889 مــن مختلــف 
االقطــار االوربيــة ومــن امريــكا تقــرر 
اعتبــار اول أيــار عيــداً للعمــال فــي مختلــف 
البلــدان وقــد جــاء فــي القــرار. "تقــرر 
االن القيــام بمظاهــرة أمميــة كبــرى فــي 
ــنى  ــنة ليتس ــاً كل س ــى ثابت ــن يبق ــوم معي ي
ــة  للشــغيلة فــي كل االقطــار والمــدن مطالب
ــد يــوم العمــل  الســلطات االجتماعيــة بتحدي
ثمانــي ســاعات بموجــب قانــون وكذلــك 
التــي  االخــرى  المطالــب  جميــع  تلبيــة 
اقرهــا المؤتمــر االممــي بباريــس. ومنــذ 
اليــه  يجتــذب  أيــار  واول   1889 عــام 
العمــال مــن مختلــف 
ــى غــدت  ــدان حت البل
الســاحقة  االكثريــة 
العالــم  عمــال  مــن 
ســنة  كل  تحتفــل 

أيــار. اول  بعيدهــا 

مجموعة العمال الذين اتهموا بقضية التفجير
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قبــل الدخــول فــي تاريــخ نشــوء الحركــة 
العماليــة ال بــد مــن معرفــة مــا هــو العمــل؟ 
اذن، العمــل بتفســيره العلمــي هــو نشــاط 
انســاني هــادف، اي القيــام بنشــاط نافــع 
مــن اجــل العيــش وديمومــة الحيــاة. فالعمــل 
ــة انســانية يكمــن فيهــا اســتمرار  هــو وظيف
اعتبــاره  الخطــأ  وجــود االنســان، ومــن 
ــه الســلع مــن  ســلعة تخضــع لمــا تخضــع ل
معاييــر، بــل هــو واجــب لــكل انســان قــادر 
عليــه، طبقــا لقدراتــه الطبيعيــة والمكتســبة. 
والعمــل يعنــي مختلــف النشــاطات التــي 
يقــوم بهــا لغــرض االنتــاج، وبواســطته 
يتنــاول االنســان المــوارد الطبيعيــة ويعمــل 
مــن  يحتاجــه  لمــا  وفقــا  تغييرهــا  علــى 
ــرون  ــك المفك ــر عــن ذل ــد عب حاجــات، وق
التقدميــون. هــو اصــال عمليــة تجــري بيــن 
ــق  ــاط لخل ــى نش ــة. بمعن ــان والطبيع االنس
ردود افعــال ماديــة بينــه وبيــن الطبيعــة 
بوصفــه احــد قواهــا. وبهــذا فهــو اذن يؤثــر 
ــره، كمــا ينمــي  ــم الخارجــي ويغي فــي العال
ــه، ويخضــع  ــات الراكــدة فــي داخل االمكاني

ــيطرته. ــة لس ــوى الباطني الق
التاريــخ  مــن  االولــى  المراحــل  فــي 
البدائــي  بشــكلها  العمــل  عالقــات  بنيــت 
ــم اتســمت  ــة ومــن ث ــن االنســان والطبيع بي
العالقــات بعــد التطــور النســبي بالتســلط 
واالســتبداد فــي ظــل نظــام الــرق والعبوديــة 

ولــم يكــن امــام العبيــد غيــر الرضــوخ تحت 
وطــأة ظــروف العمــل القاســية، التــي تتمثــل 
ــة  ــي مرحل ــا ف ــات. ام بأســوأ وابشــع العالق
االقطــاع، فكانــت ايضــا عالقــات جديــدة 
ــة  ــن الرهب ــي ظــل م ــس بأحســن حــال ف لي
تتطــور  لــم  التــي  المجهــول،  والمصيــر 
اال بحــدود شــعور عبيــد االرض بحمايــة 
الســيد االقطاعــي. وبعــد التطــور التاريخــي 
عالقــات  تطــورت  البشــري  للمجتمــع 
العمــل، ودخــل االنســان مرحلــة جديــدة 
االنتــاج صــورة  فيهــا عالقــات  اتخــذت 
ــي  ــن مالك ــات بي ــكار واســتغالل، عالق احت
مســتغلين  رأســماليين  االنتــاج  وســائل 
وبيــن العمــال الذيــن ال يملكــون اال قــوة 
عملهــم. مــن هنــا بــدأت مرحلــة جديــدة مــن 
الصــراع الطبقــي مــن اجــل منــع اســتغالل 
وفــي خضــم  االنســان،  االنســان ألخيــه 
هــذا الصــراع بــرزت افــكار عديــدة، منهــا 
ــن  ــاع ع ــة للدف ــة والنقابي ــركات العمالي الح
مصالــح العمــال وحقوقهــم المشــروعة. 

ــة وتشــكيل  ــكار التنظيمي ــرزت االف ــد ب لق
ــي العــراق بعــد حــادث القطــار  ــات ف النقاب
الــذي اودى بحيــاة احــد العامليــن في الســكك 
ــم  ــام 1922م. حفزه ــداد ع ــي بغ ــد ف الحدي
ــن  ــا م ــه مبلغ ــوا لعائلت ــى ان يجمع ــك عل ذل
المــال واصبــح العمــال يشــعرون بضــرورة 
وجــود تنظيــم يجمــع شــملهم امــرا فــي غايــة 

تاريخ نشوء الطبقة العاملة يف العراق

ناصر الكناني
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االهميــة، يضــاف الــى الوعــي الفكــري 
ــي  ــائد ف ــاخ الس ــم، والمن ــدى البعــض منه ل
ــام 1919 ــــ 1950م  ــن ع ــرة م ــك الفت تل
ومــا يســمعونه مــن اخبــار او يقرؤونــه فــي 
الصحــف العراقيــة فــي ذلــك الحيــن، وكذلك 
ــى  ــر االشــتراكية العظم ــورة اكتوب ــر ث تأثي
فــي عــام 1917م علــى جميــع بلــدان العالــم 
ومنهــا العــراق. فعلــى ســبيل المثــال كتبــت 
ــي  ــا الصــادر ف ــي عدده ــراق ف ــدة الع جري
1922/1/18 )العامــل يكــد قــوة نهــاره 
وشــطرا مــن ليلــه ثــم ال يربــح مــا يســد 
رمقــه واســرته. ثــم يكــون نصيبــه الضعــف 
والشــقاء الــذي ينتهــي الــى المــوت(. ان 
علــى  االشــتراكية  اكتوبــر  ثــورة  تأثيــر 
ــم  ــدان العال ــع بل ــي جمي ــل االحــداث ف مجم
ومنهــا العــراق. وكذلــك تــداول وانتشــار 
)البيــان  وخاصــة  )ماركــس(  مؤلفــات  
طياتــه  بيــن  يحمــل  الــذي  الشــيوعي( 
ــم اتحــدوا(  ــال العال ــا عم ــداء الشــهير )ي الن
الطبقــة  علــى  االيجابــي  االثــر  لــه  كان 
العاملــة العراقيــة، وحافــزا ديناميكيــا افــرز 
مجموعــة غيــر قليلــة مــن العمــال الواعيــن 
سياســيا وثقافيــا فــي الفتــرة ما بيــن 1919ــ 
1950 التــي حفــزت العمــال الــى المضــي 
قدمــا للمطالبــة بتأســيس نقابــة لهــم فــي 
ــل  ــرين، لني ــرن العش ــن الق ــر م ــت مبك وق
حقوقهــم المشــروعة والتصــدي للمســتغلين 
مــن برجوازييــن ومســتعمرين. مــن هنــا 
نســتذكر مقولــة ماركــس فــي مختاراتــه. 
)ان  الالحقــة  االحــداث  مشــهد  تصــور 
النــاس يصنعــون تاريخهــم بيدهــم، ولكــن ال 
يصنعونــه علــى هواهــم، انهــم ال يصنعونــه 
فــي ظــروف يختارونهــا هــم بأنفســهم، بــل 
ــا وهــي معطــاة  ــون به ــي ظــروف يوجه ف
ومنقولــة لهــم مباشــرة مــن الماضــي( لذلــك 
لــم تكــن الظــروف الســائدة فــي تلــك الفتــرة 
والتطــورات السياســية والفكريــة انــذاك هي 

وحدهــا التــي دعــت العمــال الــى االضــراب 
ــة  ــداث مماثل ــبقتها اح ــل س ــام، ب واالعتص
قبــل تشــكيل النقابــات، صحيــح ان مطالبهــم 
ال تتضمــن شــعارات سياســية كمــا هــو 
ســاعات  كتقليــل  تشــكيلها،  بعــد  الحــال 
خــروج  او  ظروفــه،  وتحســين  العمــل 
المحتليــن مــن البــالد، وانمــا اقتصــرت فقــط 
علــى زيــادة االجــور، ممــا يعنــي ان الكثيــر 
ــات مبتســرة وخاســرة،  ــذه االضراب ــن ه م

ــة:  ــور التالي ــبب لالم ــود الس ويع
1ــ غياب الوعي الطبقي والسياسي

ــي  ــة ف ــة العامل ــوء الطبق ــة نش 2 ــــ حداث
العــراق

3ــ عدم وجود مشاريع صناعية
االنهــار  حفــر  فــي  العمــل  ان  وبمــا 
والســدود، يبــدأ مــن الصبــاح الباكــر وينتهي 
ــب،  ــن والتع ــعرهم بالغب ــروب يش ــد الغ عن
متفرقــة  اضرابــات  فــي  ينتفضــون  لــذا 
ــم  ــن مطالبه ــيئا م ــوا ش ــل ان يحقق ــى ام عل
تبقــى  المحــاوالت  هــذه  لكــن  البســيطة. 
النشــوء  وبدايــة  العماليــة  الحركــة  نــواة 
ــرز  ــل اب ــرة ولع ــاالت ظاف ــن لنض والتكوي
هــذه الحــركات تلــك التــي قامــت فــي عــام 
ــة  ــال دباغ ــا عم ــى اليه ــذي دع 1912 وال
االعظميــة مطالبيــن بزيــادة االجور واســفر 
االضــراب الــذي لــم يــدم طويــال ألســتجابة 
ــت  ــذا توال ــم. وهك ــى مطالبه ــل ال رب العم
عــام  حتــى  والتظاهــرات  االضرابــات 
1958 وفــي صبيحــة 14 تمــوز الخالــدة 

ــد.        ــي البائ ــام الملك ــقط النظ ــث س حي
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حظـي مفهـوم العدالـة االجتماعيـة خـالل 
السـنوات األخيـرة بقـدر كبيـر مـن األهميـة 
علـى صعـد مختلفـة، األكاديمـي، السياسـي 
واإلعالمـي، كمـا اسـتحوذ علـى حيـز كبير 
من الجدل على مسـتوى الفكـر االقتصادي، 
حتى أضحى من المفاهيم شـائعة االسـتخدام 
وفـي  الحديثـة  السياسـية  األدبيـات  فـي 
الخطابـات المعاصـرة وتقاريـر المؤسسـات 
والمنظمـات الدوليـة والوطنيـة. وتبعـا لذلك 
و  المرجعيـات  تنـوع  عـن  النظـر  وبغـض 
الحديـث  أصبـح  فقـد  المقاربـات،  اختـالف 
حيويـة  يكتسـب  االجتماعيـة  العدالـة  عـن 
الموضـوع تحديـدا  متزايـدة نظـرا لحيويـة 
باعتبـاره مطلبـا شـعبيا ودوليـا فـي آن واحد 

فـي واقعنـا المعاصـر.
مـن  واضحـا  االهتمـام  هـذا  غـدا  وقـد 
خـالل عقـد المؤتمـرات والنـدوات وإبـرام 
اإلقليمـي  المسـتوين  علـى  االتفاقيـات 
والدولـي. وكانعكاس لتعاظـم االهتمام دوليا 
بموضـوع العدالـة االجتماعيـة، تـم اعتبـار 
يـوم 20 شـباط/فبراير مـن كل عـام، يومـا 
عالميـا للعدالـة االجتماعيـة، وذلـك بالنظـر 
يحظـى  أصبـح  التـي  المحوريـة  لألهميـة 
بهـا مطلـب ومسـالة العدالـة االجتماعيـة في 

العالـم  دول  مختلـف  واسـتراتيجيات  عمـل 
علـى  مثـال  ولهـذا  الدوليـة.  والمنظمـات 
مسـتوى العالـم العربي، وليـس وحده طبعا، 
ال غرابـة، فـي أن يتصـدر مطلـب العدالـة 
وشـعارات  مطالـب  قائمـة  االجتماعيـة 
التـي  الجماهيريـة،  االحتجاجيـة  الحـركات 
خرجـت فـي مجموعـة مـن البلـدان العربيـة 
فـي سـياق مـا سـمي فـي حينـه ب "الربيـع 

العربـي".
ضبط المفهوم :

الزال مفهـوم العدالـة االجتماعية متشـعبا 
جعـل  الـذي  األمـر  وهـو  األبعـاد  ومتعـدد 
البعض يسـميه ب "المفهوم المطاطي". فقد 
طرحـت تعاريـف كثيرة له، لكـن ما يميزها 
هـو إن هـذه التعريفـات تبقـي مسـتندة علـى 
المرجعيـة الفكريـة واإليديولوجيـة والعلمية 
التـي ينطبـق مـن خاللهـا المفكـر أو الباحث 

أو الحركـة السياسـية.
ومـن جهة أخـرى، ثمة ضرورة لإلشـارة 
إلـى أن فكـرة العدالة االجتماعيـة ال تنفصل 
عن فكر حقوق اإلنسـان فالعدالة االجتماعية 
حسـب الكثيـر مـن المفكريـن والباحثيـن في 
اسـتحقاق  والسياسـية،  االجتماعيـة  العلـوم 
أساسـي لإلنسـان نابـع مـن جدارته كانسـان 

العدالة االجتماعية .. بني إشكالية 
املفهوم .. والتطبيق

عماد حممد جواد
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بالتمتـع بمجموعـة مـن الحقـوق االجتماعية 
حقـوق  وهـي  والسياسـية  واالقتصاديـة 
أساسـية من حقوق اإلنسـان وجزء ال يتجزأ 
منهـا، وهـذا مـا أكـد عليـه اإلعـالن العالمي 
لحقـوق اإلنسـان ومجموعـة مـن المواثيـق 
واالتفاقـات الدوليـة كالعهـد الدولـي للحقوق 
واالتفاقـات  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
الخاصـة بحقـوق الطفل والنسـاء واألقليات.
وللعدالـة االجتماعيـة مظاهـر ومرتكزات 
للقيـم  معياريـة  مرجعيـة  باعتبارهـا  عـدة, 
االنسـانية, فهـي مـن جهـة عدالة مبـدأ تكافؤ 
الفـرص وعدالـة فـي توزيـع الناتـج المحلي 
االجمالـي وهـي عدالـة فـي تحمـل األعبـاء 
العامـة وتحديـدا المجـال الضريبـي, وهـي 
عدالـة المسـاواة فـي االسـتفادة مـن الحقـوق 
االجتماعيـة واالقتصاديـة الممنوحـة داخـل 

المجتمـع .
ويمكـن اجمال عناصر العدالة االجتماعية 

وابعادها فيما يأتي:- 
بمـدى  المتعلـق  االقتصـادي:  البعـد   -  1
اشـتراك مواطنـي الدولـة ككل فـي العمليـة 
مـن  االسـتفادة  وفـي  والتنمويـة  اإلنتاجيـة 
مخرجاتهـا. وهـو األمـر الـذي يـؤدي إلـى 
المسـاواة فـي الفـرص المجتمعيـة المتاحـة 
العمـل  مجـال  فـي  االقتصاديـة  والحقـوق 
علـى  والحصـول  اإلنتـاج  وسـائل  وملكيـة 

تمييـز. دون  والمعلومـات  الخدمـات 
2 - البعد االجتماعي: المتعلق بإشـكاليات 
االجتماعيـة،  واالسـتبعاد  واإلقصـاء  الفقـر 

وما يسـتدعيه
لتمكيـن  عموميـة  سياسـات  مـن  األمـر 
أوضاعهـا  تحسـين  مـن  الفقيـرة  الطبقـات 

واالجتماعيـة االقتصاديـة 
علـى  ينصـب  البشـري:  البعـد   -  3
مسـألة االلتـزام بحقـوق اإلنسـان وحاجاتـه 

تكافـؤ ومسـالة  األساسـية، 
الفرص أمام جميع أفراد المجتمع.

الطبقـي  بالتقسـيم  المتعلـق  البعـد   -  4
للمجتمـع: ويسـتهدف إبـراز العالقـة الوثيقة 

و االقتصـادي  النظـام  بيـن 
العدالـة  وبيـن  السـائد  االجتماعـي 
الملكيـة  قضيـة  هنـا  ويطـرح  االجتماعيـة، 
تفـرز فـي  التـي  الخاصـة لوسـائل اإلنتـاج 
ضوئهـا طبقـات المجتمـع، كمـا أن غياب أو 
تأثـر هـذه العدالـة يعني وجود تفـاوت طبقي 

والفقـراء. األغنيـاء  بيـن  وهـوة 
5 - البعـد الجهـوي: المتعلـق بالتفاوتـات 
المجاليـة داخـل تـراب الدولـة، فـي توزيـع 

المـوارد الماليـة
6 - البعـد السياسـي والمؤسسـي: يرتبـط 
والحقـوق  الحريـات  قبيـل  مـن  بمسـائل 

والمشـاركة السياسـية 
وطنيـة  مؤسسـات  خـالل  مـن  السياسـية 
تسـاهم في صنـع القرارات العامـة الوطنية.
7 - البعـد المتصـل بالعدالـة بيـن األجيال: 
أي العدالـة بين األجيـال الحاضرة واألجيال 

المقبلـة ليس فقط
فـي توزيـع المـوارد الطبيعيـة والصناعية 
ومـا إلـى ذلـك، ولكن أيضا فـي تحمل أعباء 

الديـن العام.
8 - البعـد المتعلـق بالعالقـات الخارجيـة 
للدولـة: وهـو بعـد يتعلـق بنوعيـة العالقـات 

التـي تنشـأ بيـن الدولـة
والـدول األخرى في إطار النسـق الدولي، 
وتكافؤهـا أو ميلهـا لدولـة على حسـاب دولة 
أخـرى، فتحقيـق العدالـة االجتماعيـة الـذي 
يقتضـي التحرر من االسـتغالل في الداخل، 
فانـه يقتضـي كذلـك التحـرر من االسـتغالل 
مـن الخارج أي التبعيـة بمختلف تمظهراتها 

السياسـية واالقتصادية.
العدالـة  فـان،  ذلـك  ضـوء  وعلـى 
ومفهومـا  نسـبية  عمليـة  تبقـي  االجتماعيـة 
تعنـي  ال  أنهـا  إي  اإلبعـاد،  متعـدد  مبهمـا 
المسـاواة الكاملـة أو المطلقـة، فهي خاضعة 
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لمسـألة "التفاضـل" االجتماعـي والفقـرات 
فـي قـدرات ومؤهـالت و قابليـات األفـراد 
داخـل المجتمـع الواحـد، لكنهـا ال تعنـي فـي 
الـذي  األفـراد  بيـن  التفـاوت  نفسـه  الوقـت 
تتدخـل فيـه مجموعـة مـن االعتبـارات ک: 
األصـول االجتماعيـة أو األصـول العرقيـة 
أو الفروقـات بيـن الجنسـين، طبقية كانت أم 

الدولـة. متعلقـة بهـرم 
وخالصـة القـول انه ورغم التنـوع الكبير 
فـي مفهـوم العدالـة االجتماعيـة والتعريفات 
االجتماعيـة.  للعدالـة  تحصـى،  ال  التـي 
يجمـع عـدد كبيـر مـن البحـوث االكاديميـة 
مـن  عـدد  علـى  العلميـة  والمؤلفـات 
العناصـر الواجـب توافرهـا لتحقيـق العدالة 

ابرزهـا:  االجتماعيـة, 
- المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

- التوزيع العادل للموارد واألعباء.  
- الضمان االجتماعي.
- توفير السلع العامة.
- العدالة بين األجيال.

العالقة بين العدالة االجتماعية والعدالة 
االقتصادية:

يـرى العديـد مـن الباحثيـن المتخصصيـن 
ان  حـق,  علـى  وهـم  الموضـوع,  فـي 
العدالـة االقتصاديـة هـي جـزء مـن العدالـة 

ان  حيـث  االجتماعيـة 
تـدور  االقتصاديـة  العدالـة 
حـول ذلـك الجانـب المتعلـق 
باإلنتـاج مـن حيـث مدخالتـه 
ومخرجاتـه ومـن حيـث حـق 
مشـاركة افـراد المجتمـع فـي 
هذيـن الجانبيـن مـن العمليـة 
االنتاجيـة. وقـد اقتـرح بعض 
بهـذه  المختصيـن  الباحثيـن 
مبـادئ  عـدة  االشـكاليات 
مـن  االقتصاديـة  للعدالـة 

: بينهـا
المشـاركة  مبـدأ   -1
العدالـة  ان  ومضمونـه  )المدخـالت(, 
فرصـة  تتـاح  ان  تقتضـي  االقتصاديـة 
متسـاوية للشـخص مـع غيره للمسـاهمة في 
العمليـة االنتاجية سـواء بعمله اوبرأسـماله.
 ,) المخرجـات   ( التوزيـع  مبـدأ   -2
فـي  المسـاهمة  حسـب  بالتوزيـع  ويقضـي 

. االنتاجيـة  العمليـة 
عليـه  ويطلـق  التصحيـح,  مبـدأ   -3
ايضـا مبـدأ التغذيـة العكسـية والـذي يحـدد 
فـي  تحصـل  ان  يمكـن  التـي  التشـوهات 
)المدخـالت  والثانـي  األول  المبدأيـن 
والمخرجـات(, ويبيـن التعديـالت الالزمـة 
السـتعادة نظـام اقتصـادي متـوازن وعـادل 

. للجميـع
العدالـة  الـى  الماركسـية  دعـت  لقـد 
االجتماعيـة، اذ رأت ان الصـراع الطبقـي 
الناجـم عـن طبيعـة عالقـات االنتاج وشـكل 
الملكية السـائد االسـتغاللي كان وراء انعدام 
طبقـات  بيـن  االجتماعيـة  العدالـة  تحقيـق 
وفئـات وشـرائح المجتمـع المختلفـة نتيجـة 
المواقـع التـي تحتلها في البنيـة االجتماعية. 
ويـرى ماركس فـي المخطوطات السياسـية 
واالقتصاديـة لعـام 1844 )المنافسـة عامل 
حاسـم مـن عوامـل بنـاء تركيبـة المجتمـع 
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الصـراع  وان  والسياسـية,  االقتصاديـة 
العدالـة  النعـدام  حتميـة  نتيجـة  الطبقـي 
العدالـة  انعـدام  سـبب  ألن  االجتماعيـة, 
افـراد  عنـد  الثـروة  تراكـم  ان  الـى  يعـود 
فـي  اسـهم  الـذي  هـو  الرأسـمالية  الطبقـة 
تصميـم شـكل القـوة السياسـية واالقتصاديـة 
واالجتماعيـة التـي يسـيطر بها هـؤالء على 
مصيـر الطبقـات االجتماعيـة. وال شـك فـي 
ان صـراع الطبقـات هـو المفتـاح الرئيسـي 
للتغييـر االجتماعـي..., فتختفـي – حينئـذ – 
واالغتـراب  االجتماعـي  الظلـم  معالـم  كل 

االنسـاني(. واالضطهـاد  والصـراع 
العدالة االجتماعية في اقتصاد ريعي – 

العراق إنموذجا 
ال يخلـو أي بلـد عربـي وهي فـي معظمها 
بلـدان ذات طبيعـة ريعية, مـن برامج إلقامة 
قـدر او آخـر مـن العدالـة االجتماعيـة مثـل 
او  التقاعديـة  والمعاشـات  التأمينـات  نظـم 
الحمايـة االجتماعية من خـالل الدعم العيني 
او النقدي, او اتاحة السـلع والخدمات العامة 
العربيـة  البلـدان  يلـزم  الـذي  التعليـم  مثـل 
بإتاحتـه مجانـا والزاميـا فـي مرحلـة التعليم 
والعـالج  الصحيـة  الرعايـة  او  االساسـي 
المجانـي لغيـر القادريـن, او السـعي  لتوفير 
لإلسـكان  برامـج  توفيـر  او  العمـل  فـرص 
االقتصـادي لمحـدودي الدخـل في هـذا البلد 
او ذاك. كمـا توفـر بعـض البلـدان العربيـة 
االجتماعـي  الرفـاه  مـن  انماطـا  النفطيـة 
لمواطنيهـا قـد يفـوق مـا يوفـره العديـد مـن 
الـدول المتطـورة في تلبية السـلع والخدمات 
العامـة, اذ يمـد بعـض هـذه البلـدان مجانيـة 
التعليـم الـى كل مراحـل التعليـم بـل ويقـدم 
ويوفـر  للدارسـين  ماليـة  اعانـات  بعضهـا 
معظمهـا نسـبا جيـدة للرعايـة الصحيـة فـي 
الموازنـات الماليـة للدولـة. ويلتـزم بعضهـا 
معظمهـا  ويوفـر  المالئـم  السـكن  بتوفيـر 
برامـج لدعـم ذوي االعاقـات كما خصصت 

لكـن  القادمـة.  لألجيـال  صناديـق  بعضهـا 
خلـف هـذه )الصـورة الزاهية( يكمـن العديد 
والتفاوتـات  االجتماعيـة  اإلجحافـات  مـن 
بلـدان  واقـع  فـي  الطبقيـة  واالسـتقطابات 
البلـدان  ذلـك  فـي  تسـتوي  العربـي,  العالـم 
الفقيـرة والغنيـة. ولم يكـن مصادفة ان يكون 
الـذي  االجتماعـي  الحـراك  اسـباب  احـد 
تشـهده المنطقـة منـذ اندالع ثـورة تونس في 
ديسـمبر / كانـون االول 2010 هـو غيـاب 
العدالـة االجتماعيـة وان يكـون ايضـا اهـم 

االجتماعـي. الحـراك  مطالـب 
وتكافـؤ  التمييـز  وعـدم  المسـاواة  فمبـدأ 
فـي  االسـاس  تمثـل حجـر  والتـي  الفـرص 
البلـدان  فـي  غائبـة  االجتماعيـة  العدالـة 
التمييـز  اشـكال  ايضـا  تبـرز  كمـا  العربيـة 
التـي تشـكل نصـف المجتمـع  المـرأة  ضـد 
واكثـر حيـث مـا زلنـا نشـهد انماطـا متعددة 
مـن التمييـز ضـد المـرأة بـدءا مـن النطـاق 
العـام بالمشـاركة فـي الحياة العامـة ومركز 
النشـاط  فـي  المشـاركة  الـى  القـرار  صنـع 
االقتصـادي. كمـا يمتـد التمييـز فـي البـالد 
العربيـة ومنهـا بالدنا الى نمـط التمييز على 
مسـببة  والمعتقـد  والمذهـب  الديـن  اسـاس 

االجتماعـي. االحتقـان  مـن  نزعـات 
العراقيـة  بالتجربـة  االمـر  تعلـق  وبقـدر 
وديمقراطيتهـا  الدولـة  مدنيـة  معيـار  فـان 
تتجـاوز  فـي ظـل عالقـات  اال  يتحقـق  لـن 
االجتماعييـن  والتهميـش  االسـتقطاب 
والضامنـة للحقوق والضمانـات االجتماعية 
االساسـية وهذه لن تتحقـق اال عبر تغييرات 
فـي بنيـة الدولـة الراهنـة الطائفيـة – االثنية 
وطابـع اقتصادهـا. ولهـذا يمكـن القـول ان 
البـدء بعمليـة االنتقـال من االقتصـاد الريعي 
الـى االقتصـاد المنتج هـو المدخل الرئيسـي 

الـى تأسـيس حيـاة ديمقراطيـة.
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عــن  الصــادرة  النــداء  مجلــة  نشــرت 
الحــزب الشــيوعي اللبنانــي فــي عددهــا 
فــي   2021 آذار   26 فــي   392 المرقــم 
لألميــن  الصحفــي  المؤتمــر  افتتاحيتهــا، 
العــام للحــزب الشــيوعي اللبنانــي )حنــا 
يعــد  لــم  بأنــه  اوضــح  الــذي  غريــب( 
ــار  ــهد االنهي ــة مش ــن رؤي ــكان اللبنانيي بإم
ــود  ــرعة الصع ــاوزت س ــد تج ــرعته ق وس
الصاروخــي لصــرف الــدوالر مشــيرا الــى 
اختفــاء الســلع االســتهالكية  فــي لبنــان وان 
وال  وتحكمــت  حكمــت  قــد  االحتــكارات 
رقيــب او حســيب. مبينــا ان اللبنانييــن اليــوم 

يفتقــدون الــى:
- لقمــة عيشــهم, وضمان صحتهــم, وتعليم 
ابنائهــم, وان ودائعهــم الصغيــرة قــد نهبــت 
ورواتبهــم واجورهــم قــد تبخــرت, وفــرص 
ــات المؤسســات  ــدت, وان مئ ــد فق ــم ق عمله
التجاريــة قــد افلســت واقفلــت, وهاجــر مــن 
هاجــر مــن كــوادر واطبــاء ومهندســين 
واســاتذة. وان اللبنانييــن يتهيــؤون لآلتــي 
األعظــم مــع بــدء وقــف الدعــم وتهديــد 
والمستشــفيات  والصيدليــات  األفــران 
ــات والســوبر ماركــت  ومحطــات المحروق
بيــع  بفــرض  او  العمــل  عــن  بالتوقــف 

اســاس  علــى  اللبنانيــة  بالليــرة  خدماتهــا 
دوالر الســوق الحــرة بينمــا الســواد األعظــم 
مــن مداخيــل اللبنانييــن محــررة بالليــرة 
ــا  ــن قيمته ــرت 83% م ــي خس ــة الت اللبناني
ــدوالر.  وســبق للحــزب الشــيوعي  تجــاه ال
اللبنانــي ان حــذر مــن هــذا االنهيــار ونــزل 
الــى الشــارع لإلنقــاذ فــي مواجهــة سياســات 
لــم  االنهيــار, اال ان المنظومــة الحاكمــة 
تســمع اصــوات المحتجيــن وبقيــت صمــاء 
بكمــاء وادخلــت اللبنانييــن فــي االنهيــار 
وتكــررت االحتجاجــات اال ان المنظومــة 
فــي  واســتمرت  لهــا  تأبــه  لــم  الحاكمــة 
نهجهــا حتــى اوصلــت البلــد الــى حافــة 
للحــزب  العــام  األميــن  واكــد  االنفجــار. 
ان  غريــب(  )حنــا  اللبنانــي  الشــيوعي 
عاجــزة  لبنــان  فــي  الحاكمــة  المنظومــة 
حتــى عــن معالجــة عجزهــا فكيــف لهــا ان 
ــاره؟  ــببت بانهي ــي تس ــي الت ــد وه ــذ البل تنق
مشــيرا الــى انهــا منظومــة ظالمــة تقــوم 
بتجويــع اللبنانييــن إلبقائهــم تحــت ســيطرتها 
واخضاعهــم لمشــاريعها وهــي ال تؤمــن 
ــا  ــد همه ــن بعي ــب وال م ــن قري ــان ال م بلبن
ــث رفضــت  ــا, حي ــد مراكمــة ارباحه الوحي
هــذه المنظومــة الحاكمــة توظيــف الثــروات 

 مشروع احلزب الشيوعي اللبناني
- ينطل��ق من االنتفاضة الش��عبية وتصعيده��ا  من دون تأخري وال تردد, 

فهي األمل الباقي لبقاء لبنان
- ليس لدى احلزب الشيوعي اللبناني ما خيسره وال خيار له اال املواجهة

الشرارة / خاص
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ــا  ــت بتهريبه ــا وقام ــي بلده ــا ف ــي نهبته الت
الــى الخــارج ووظفتهــا فيــه. ولــم تبنــي 
مصنعــا فــي لبنــان وال مزرعــة ولــم توفــر 
ــل  ــي, ب ــة للشــباب اللبنان فــرص عمــل الئق
دفعتهــم للهجــرة وقامــت بتفكيــك العائــالت 
ــر  ــي تعبي ــا وه ــت كرامته ــردتها وداس وش
عــن الشــكل المتوحــش للطغمــة الماليــة 
بوجههــا الريعــي الفاجــر والمتاجــر بالمــال 
ــام  ــن الع ــاءل األمي ــال. وتس ــل الم ــن اج م
للحــزب الشــيوعي اللبنانــي ايــن تلــك القوى 
الســلطوية التــي دعــت لمحاربــة الفســاد 
وهــل  صمتــت؟  ولمــاذا  فعلــت؟  ومــاذا 
ــات  ــم واالرتكاب ــد كل هــذه الجرائ ــل بع يعق
ال  أن  للقضــاء  المرفوعــة  الملفــات  فــي 
وارتكاباتــه   فســاده  علــى  احــد  يحاســب 
الموثقــة ال رئيــس وال نائــب وال وزيــر 
متــورط؟ يحاكمــون الفقــراء المنتفضيــن 

فقــط الحتجاجاتهــم علــى 
ــة.  ــم االجتماعي اوضاعه
هــم  ايــن  وتســاءل 
ــيادة  ــة والس ــاة الحري دع
واالســتقالل وشــركائهم 
فــي الوطــن وهــم يتنقلون 
الــدول  عواصــم  فــي 
حكومتهــم  يعرضــون 
الدولــي  المــزاد  فــي 
ــان  ــال بلبن ــة لالنتق محط
طائفيــة  تســوية  مــن 
ويــرى  اخــرى.  الــى 
للحــزب  العــام  األميــن 
المنظومــة  مشــاريع  ان 
اختلفــت  وان  الحاكمــة 
فــي الشــكل فهــي واحــدة 
فــي الجوهــر تهــدف الــى 
الطائفــي  النظــام  إبقــاء 
ــى  ــه للخــارج وعل وتبعيت
الطبقــي  واالســتغالل  االفقــار  ســلطة 
واالجتماعــي فــي الداخــل. واشــار الــى 
ــي  ــا اساســها الداخل ــار له ان اســباب االنهي
مــن  الداخــل,  مــن  ينطلــق  نــراه  الــذي 
طــرح المشــروع البديــل لمشــاريع اطــراف 
المنظومــة الســلطوية التي تتحرك لتســويقها 
اســتخدام  فيهــا  بمــا  الوســائل  بمختلــف 
بلبنــان  انــه مشــروع االنتقــال  الشــارع. 
الــى نظــام سياســي آخــر يرســي بنــاء دولــة 
علمانيــة ديمقراطيــة بقيــادة اوســع ائتــالف 
سياســي لقــوى التغييــر. ويشــكل بديــال عــن 
ــادة  ــؤولية قي ــى مس ــاد ويتول ــة الفس منظوم
الصــراع معهــا وانتــاج ســلطة بديلــة إلدارة 
الحــزب  مشــروع  االنتقاليــة.  المرحلــة 
الشــيوعي اللبنانــي ينطلــق مــن االنتفاضــة 
حيــث يؤكــد الحــزب فــي اللحظــة الراهنــة 
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علــى تصعيــد  االنتفاضــة مــن دون تأخيــر 
وال تــردد وفــي كل المناطــق مدنــا واريافــا 
للتعبيــر عــن هويتهــا الوطنيــة الجامعــة 
وللتحــرر مــن الطائفيــة وتحقيقــا للعدالــة 
االنتفاضــة  تجســد  حيــث  االجتماعيــة, 
الدفــاع عــن كرامــة اللبنانييــن وارادتهــم 
وفــي  االجتماعيــة,  العدالــة  تحقيــق  فــي 
ــاح  ــر اللق ــة الشــاملة وتوفي ــة الصحي التغطي
المجانــي للجميــع وجــودة التعليــم الرســمي 
وحمايــة  واالجــور  الرواتــب  وتصحيــح 
التقديمــات االجتماعيــة والهيئــات الضامنــة 
االحتــكارات واطــالق ســراح  ومكافحــة 
البنــود  ورفــض  المعتقليــن  المنتفضيــن 
الجائــرة فــي الموازنــة واجــراءات رفــع 
الدعــم عــن الســلع األساســية وكلهــا حقــوق 
ــا  ــا طالم ــا تحقيقه ــون ممكن ــن يك ــية ل اساس
اســتمرت منظومــة الفســاد والتحاصــص 
الحــزب  ويؤكــد  الســلطة.  علــى  مطبقــة 
الشــيوعي اللبنانــي علــى اســقاط منظمــة 
الفســاد والتبعيــة ومــن اخضاعهــا للمحاكمــة 
الشــعبية بــدال مــن دعوتهــا لتشــكيل حكومــة 
جديــدة. فمــن يدعــو للعفــو عنهــا هــو كمــن 
يدعــو الســتمرار اجرامهــا. فالمطلــوب هــو 
معاقبتهــا علــى مــا ارتكبتــه مــن جرائــم 

ــل  ــأ وقت ــر المرف ــي تفجي ف
ــال  ــن ونهــب الم المنتفضي
ــالك  ــاب ام ــام واغتص الع
الدولــة البحريــة والنهريــة 
والتالعــب  والبريــة 
الــدوالر  بســعر صــرف 
لمشــاريع  واطالقهــا 
علــى  اصالحيــة  مســماة 
يــد البنــك الدولــي وهــي 
مشــاريع غالبــا مــا انتجــت 
فــي العديــد مــن البلــدان 
االفقــار  مــن  المزيــد 
وخصخصــة  العــام  القطــاع  وتصفيــة 
مؤسســات الدولــة والقضــاء علــى وظيفتهــا 
االجتماعيــة. ان مشــروع الحزب الشــيوعي 
اللبنانــي هــو مشــروع سياســي لقيــام دولــة 
مــن  تولــد  بديلــة  وديمقراطيــة  علمانيــة 
لبنــان, وان االنتفاضــة مســتمرة وســتبقى 
تتصاعــد حتــى اســقاط المنظومــة الحاكمــة. 
ويــرى الحــزب الشــيوعي اللبنانــي انــه كلما 
ــا  ــلطة كلم ــي الس ــة ف ــذه المنظوم ــت ه بقي
ــام  ــار ام ــن, وال خي ــاة اللبنانيي ازدادت معان
الشــيوعين اللبنانييــن اال المواجهــة مهمــا 
بلغــت التضحيــات اذ لــم يعــد لــدى الحــزب 
مــا يخســره. وســبق للحــزب ان رفــع شــعار 
الشــيوعيين  كل  داعيــا  الشــارع(  )الــى 
والعلمانييــن  والتقدمييــن  واليســاريين 
والديمقراطييــن للمشــاركة الواســعة فــي 
التظاهــرة الشــعبية التــي انطلقــت مــن امــام 
مصــرف لبنــان فــي الثامــن والعشــرين 
كمحطــة  بيــروت  فــي   2021 آذار  مــن 
اولــى مــن محطــات اطــالق التحــركات 
والنشــاطات تحضيــرا لــألول مــن ايــار.
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يتجادلــون ويتناقشــون دون الوصــول الى 
نتائــج مقنعــة للطرفيــن او ألي منهمــا, فــي 
امــور مختلفــة ومنهــا امــور دينهــم ودنياهم, 
ويختلفــون فــي تحديــد بدايــة شــهر رمضــان 
ــد يــوم العيــد, ويســتخدمون احــدث  او تحدي
التقنيــات مــن اجــل رؤيــة الهــالل. انهــم 
ــرون"  ــة "خي ــة العراقي ــا يســمى بالعامي كم
او اخيــار, ربمــا كمــا يرغبــون ان يدعوهــم 
النــاس, وهنــاك مــن  يؤيــد خطواتهــم علــى 
انهــم اخيــار ولكــن هــذا النفــر المؤيــد ينقســم 
الــى عــدة  فئــات, فئــة منتفعــة مــن تأييديهــا 
للبعــض المنافــق الــذي يقــول وال يفعــل, 
وهــي الجماعــات المؤيــدة عارفــة انهــا تؤيد 
ــل ويســرقون  ــون ب ــون وال يفعل ــاس يقول ان
المــال العــام ويخطفــون ويقتلــون, وهــؤالء 
المؤيــدون مســتمرين بالتأييــد, فكــم المســافة 
بيــن قــول  الذيــن يقولــون وال يفعلــون, 
انهــا مســافة ال نهايــة لهــا, الن ليــس هنــاك 
ــن   ــافة بي ــن المس ــط, ولك ــول فق ــل ق ــل ب فع
قــول مــن يقــول ويفعــل, هــي فــي الحقيقــة 
مــن  فهــل  فعــل,  ثــم  قــال  صفــر, ألنــه 
المعقــول ان يتســابق البعــض لتحديــد شــهر 
الصيــام الــذي حــدده القــرآن برؤيــة الهــالل 
مثــال ليبــدئ الشــهر, يتســابق البعــض نعــم 
ــي  ــزة وبالتال ــة الهــالل بأحــدث االجه لرؤي
ــان  ــهر رمض ــان لش ــان ونهايت ــاك بدايت هن
ــاك  ــل هن ــد فه ــدان, وبع ــا عي ــاك ايض وهن
ــى هــذا  ــى مت ــان؟, ال ــون قيامت ــا المختلف ايه
ــرق  ــي ويف ــدم وال يبن ــذي يه ــالف ال االخت
وال يجمــع؟, اليــس الديــن واحد ومشــتركاته 

واحــدة؟, تتســابقون علــى رؤيــة الهــالل 
ال  ولكنكــم  والتقنيــات  االجهــزة  بأحــدث 
تــرون جامعــي الطعــام مــن القمامــة وال 
تــرون الفقــراء وال تــرون جامعــي فــوارغ 
قنانــي المشــروبات الغازيــة او غيرهــا مــن 
الفــوارغ  االخــرى, اي ديانــة هــذه يــا والة 
ــا  ــذا المنظــر يوم ــم ه ــم يصادفك ــوم؟, ال الق
فبمــاذا تفســرونه؟, لكنكــم ال ترونــه بــل 
ــم  ــة الهــالل ليزعــم كل منك ــون لرؤي تتهافت
ــد المطيــع لربــه,  ــه الولــي الصالــح والعب ان
العارف بكل شــيء, اال تتعظوا؟, والمشــاهد 
ــا  ــاة عاري ــى الحي ــان ال ــي االنس ــة يأت يومي
ــن  ــَن الراحلي ــن ِم ــا, َم ــا عاري ويرحــل منه
عــن هــذه الدنيــا اخــذ معــه شــيئا ســوى 
قطعــة قمــاش ال تزيــد علــى متريــن, النــاس 
بســبب  االســعار  قســوة ومــرارة  تعانــي 
ــدال  ــة اســبابها, وب ــة المعروف ــة المالي االزم
ــا  ــرادات وتحصيله ــين ادارة االي ــن تحس م
تقــدم وزارة الماليــة التــي تتفاخــر بسياســات 
التجويــع التــي تمــارس ضــد الشــعب, تقــدم 
مــن رواتــب  الضريبــي  الحســم  مقتــرح 
تقــوم  ان  يجــب  الــذي  وكان  الموظفيــن, 
علــى  الســيطرة  هــو  الماليــة  وزارة  بــه 
ــم  ــرادات التــي يجــري تقاســمها كالغنائ االي
ودعــم  وبإســناد  معروفــة  اطــراف  بيــن 
دولــي واقليمــي. هــل تســرون عنــد مشــاهدة 
ومعاشــيا  نفســيا  المتعــب  الطفــل  هــذا 
وجســديا؟ وهــذا نمــوذج بســيط مــن حــاالت 
قاســية, فهــل مــن متعــظ؟. ذكــر ان نفعــت 

ــرى... الذك

بني الفعل والقول... كم هي املسافة؟
عمار الربيعي / باريس
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و"صرخــة  الحقيقــة"  "صرخــة  بيــن 
أحــداث  تفصلهــا  ســنوات  الحــق"  
ووقائــع متخمــة بمعانــاة شــعب مــن الظلــم 
دمــاء  وأنهــار  والضاللــة  والظالميــة 

شــامل. ودمــار 
آالم  أوجــز  قــد  تحســين"  "أبــو  كان 
العراقييــن فــي صرختــه أمــام كاميــرا فــي 
لقطــة قصيــرة لــم تتجــاوز الدقيقــة الواحــدة 
ــة, دارت  ــائل اإلعــالم العالمي ــا وس - نقلته
ــور  ــد وجــه الدكتات ــم وهــو يجل حــول العال
عاشــها  التــي  المظالــم  حقيقــة   - بنعلــه 
ــوي,  ــه الدم ــرة حكم ــالل فت ــون خ العراقي
الغــازي  أمــام  المخــزي  هروبــه  بعــد 
األمريكــي فــي 9 نيســان 2003 وتهــاوي 
كل مظاهــر جبروتــه واقتــداره المتمثلــة 
بســطوة اجهزتــه االمنيــة التــي أنفــض عنــه 
ــح  ــاً للســالمة, كمــا "فــص مل أفرادهــا طلب

وذاب".
لكــن كل مــا تضمنتــه صرختــه الصادقــة 
مــن جــور  االنعتــاق  نحــو  نــزوع  مــن 
لتدشــين عهــد جديــد مشــرق قوامــه العــدل 
ــاه  ــر, تمن ــم أخض ــا حل ــت كم ــالم بقي والس
وحلــم بــه كل العراقييــن وانتظــروا تحققــه. 

لكــن مــا ظنــوه حلمــاً أخضــراً تمخــض 
ــب! ــوس رع ــن كاب ع

للطغمــة  حقيقيــاً  بديــالً  نشــهد  لــم 
الدكتاتوريــة المنهــارة بــل قامــت بعدهــا 
طغمــة للمحاصصــة الطائفيــة - العرقيــة 
وأبــرزت  الديمقراطيــة  امتطــت  فاســدة, 
نيوبهــا المســلحة ثــم أدخلــت البــالد فــي 
مــآزق وأزمــات, ال تقــل مأســاوية عمــا 
ــم  ــابق. ول ــور الس ــا نظــام المقب ــا به ورطن
ــة,  ــاف الطويل ــم العج ــنوات حكمه ــح س تم
ندوبهــا  عمقــت  بــل  الســابقة  المظالــم 
وجعلتهــا أكثــر ايالمــاً, شــملْت الجميــع, 
وعــم الجــدب وانتشــر الفســاد, وتكللــت 
راعيــاً  نفســها  نّصبــت  جشــعة  بطغمــة 
لمكونــات وطوائــف وعرقيــات وأفخــاذ. 
وهّمتهــا  هّمهــا  ميليشــياتها…  وفّرخــت 
منصبّــة علــى ســرقة المــال العــام وتعزيــز 
شــبكة فســادها… أفضــى ذلــك ألن يســيء 
الشــعب الظــن بسياســييه وبالخصــوص 

التديــن والتقــوى.  المتلفعيــن بعبــاءة 
لــكل مــا حــدث وصــار واســتمراء طغمــة 
بحــق  لتعســفها  والمحاصصــة  الفســاد 

بني )صرخة احلقيقة( و )صرخة 
احلق(، حقوق مل ُتسرتد!

احسان جواد كاظم
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الشــعب وامعانهــا فــي إذاللــه وجعلــه خانعا 
ــة! ــت "صرخــة الحــق" المدوي ــداً, تعال بلي

شــباب  أطلقهــا  الحــق"  "صرخــة 
ــم بجبروتهــا  انتفاضــة شــعبية أذهلــت العال
ونبلهــا ومبادئهــا الســامية وباندفــاع شــبابها 
أجلــه,  مــن  وتفانيهــم  للوطــن  وحبهــم 
ــارج  ــو خ ــن ه ــوا بم ــوا أن  "يذوب ورفض

الحــدود بــل ذابــوا بوطنهــم".

ــاءت  ــي ج ــرين 2019 الت ــة تش انتفاض
"لتعديــل الميلــة" أفــرزت واقعــاً جديــداً 
للقــوى  واعــداً  وتراصــاً  وتوزيعــاً 
االجتماعيــة التــي تنــادي بالتغييــر مــن 

جهــة, وهــم  يمثلــون 
وشــرائح  طبقــات 
طحنهــا  اجتماعيــة 
فســادهم وقــوى طارئة 
قفــزت إلــى الســلطة, 
فــي غفلــة مــن التاريخ, 
كومبــرادور  تمثــل 
ومافيــات  مشــوه 
هــذه  تعويــق  تحــاول 

التاريخيــة  العمليــة 
المتناغمــة مــع التطور, 
أخــرى,  جهــة  مــن 
تشــويهات  مســتثمرة 
ــة  ــي لطأفن ــر الدين التأثي
المجتمــع ولنفــي وجــود 
الطبقيــة  الفــوارق 
وتنافــر مصالــح القــوى 

 .. االجتماعيــة.
صبحــت  أ و
ــك بدايــة  االنتفاضــة بذل
النهايــة لحقبــة تاريخيــة 
تفكيــر  ونمــط  ســوداء 
رجعــي متخلــف ومنظومــة فســاد متســلطة 
لكــن مأزومــة متناحــرة, متشــبثة بمخالبهــا 
متراســها  باعتبارهــا  بالســلطة  ونيوبهــا 
ــري  ــر تنوي ــط تفكي ــر, وفرضــت نم األخي

بديــل. علمانــي 
ــن  ــدى المنتفضي ــي ل ــذات العال نكــران ال
ــم  ــاه وطنه ــة اتج ــؤولية العالي وروح المس
وعزمهــم علــى التغييــر وشــرعية مطالبهــم 
ــوى الســلطة  ــه ق ــم, جابهت وســلمية تحركه
وخســة,  بجبــن  المســلحة,  واذرعهــا 
مســتخدمة كل مــا فــي جعبتهــا مــن وســائل 
القتــل وتقنيــات التصفيــة الجســدية وبقســوة 
الميدانيــة  اإلعدامــات  تضاهــي  مفرطــة 
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ــلميين. ــزل الس ــن الع ــة للمنتفضي الممنهج
بــدأت  والتخلــف  الفســاد  طغمــة  وألن 
تشــعر بــأن زمانهــا آيــل لألفــول, وقــد تأتــي 
األنتخابــات القادمــة, فيمــا لــو أجريــت, إلى 
مــا ال تُحمــد عقبــاه, لجــأت الغتيــال بعــض 
ــات  ــم باتهام ــن او اتهامه ــوز المنتفضي رم
بالتنافــس  مشــاركتهم  لتعطيــل  كيديــة 
االنتخابــي واجبارهــم علــى مغــادرة مدنهــم 
لتلــك األســباب وامتشــاقها لســالح التشــويه 
ــس  ــن جن ــات م ــم باتهام ــقيط برميه والتس
ــم  ــة, ونعته ــة والتبعي ــي: العمال ــلوكها ه س
وغيرهــا  والجوكريــة  الســفارات  بأبنــاء 
ــى  ــع عل ــأن الجمي مــن اتهامــات لإليحــاء ب
ــي,  ــا لألجنب ــا ووالئه ــي عمالته ــاكلتها ف ش
والجميــع "فــي الهــوا ســوا!" و "ماكــو 

ــد!". ــن واح ــن م ــد أحس واح
أن هــذه المواقــف تعبــر  فــي حقيقتهــا 
ــام  ــل نظ ــذة وفش ــوى المتنف ــة الق ــن أزم ع
تفكيرهــا  وعقــم  الســائد  المحاصصــة 

وعقــدة المتبنيــن لهــا.

لبعــض حلقــات  المتواتــر  الســقوط  أن 
الفئويــة  وصراعاتهــا  فســادها  منظومــة 
علــى النفــوذ وتغــّول ميليشــياتها ثــم تنامــي 

الغضــب الشــعبي, وانخراط 
فئــات اجتماعيــة جديــدة فــي 
المطلبيــة  االحتجاجــات 
األوضــاع  تــردي  بســبب 
المعيشــية المزمــن وفشــل 
ــة فــي  االجــراءات الحكومي
مواجهــة جائحــة كورونــا 
فــي  الحريــق  كان  والتــي 
الخطيــب  ابــن  مستشــفى 
ــا  ــدى دالئله ــداد اح ــي بغ ف
ان  إلــى  أدى  الفاضحــة! 
مــن  متزايــدة  أوســاط 
ــا  ــدأت تغادره ــا ب ــاً عليه ــن تقليدي المصنفي
ــم  ــم باس ــتغفالها له ــض اس ــت ترف وأصبح

الديــن.
التهيــؤ  محضــر  فــي  انهــا  كمــا   
تجــد,  القادمــة,  المحتملــة  لالنتخابــات 
اليــوم, صعوبــة فــي إيجــاد شــخصيات 
محترمــة تقبــل الترشــح باســمها خوفــاً مــن 
تلــوث ســمعتها, بعــد أن تراجعــت حظــوظ 
الوجــوه للقيــادات التقليديــة فــي الفــوز, 
العراقــي يمقتهــا  المجتمــع  بــات  والتــي 
ــى ســنين  ــاً عل ــب بمحاســبتها قضائي ويطال

الشــقاء التــي ســاموه فيهــا العــذاب!
لــذا فليــس أمــام الحركــة الديمقراطيــة 
ــن  ومنتفضــو تشــرين وجمــوع المتضرري
ــة  مــن اســتمرار الفاســدين, ســوى مواصل
مســاعيهم فــي رص الصفــوف وشــد العزم 
ــم…  ــترجاع وطنه ــم واس ــزاع حقوقه إلنت
وبذلــك فلــن تضيــع صرخــة "أبو تحســين" 
أو صرخــات وتضحيــات شــباب انتفاضــة 

تشــرين المجيــدة, هبــاًء.
 في توحدكم الخالص!.....
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ــه اقتصــاد  ــي بأن ــز االقتصــاد العراق يتمي
بامتيــاز،  اســتيرادي  اســتهالكي  ريعــي 
يعتمــد كليــا علــى تصديــر النفــط الخــام 
العالميــة  االســواق  فــي  بيعــه  وعائــدات 
والتــي هــي المصــدر الرئيســي القتصــاد 
الريعــي  االقتصــاد  أســهم  وقــد  البــالد. 
الوحيــد الجانــب تاريخيــا فــي تدعيــم تســلط 
السياســية  المشــاركة  وتعطيــل  الســلطة 
والتطــور الديمقراطــي للبــالد، حيــث تركــز 
وتحديــث  تأســيس  علــى  العــام  االنفــاق 
ــن اســتمرار  ــة لتأمي ــة للدول االجهــزة القمعي
النظــام الحاكــم والتصــدي ألي قــوى مناوئــة 
يمكــن أن تشــكل تحديــا للنظــام القائــم, كمــا 
حصــل مــع قتــل المتظاهريــن الســلميين.
ان االعتمــاد علــى مصــدر وحيــد يكشــف 
والتخطيــط، حيــث  الدولــة  عــن ضعــف 
النفــط غيــر مســتقرة وتتأثــر  ان اســعار 
باألســواق العالميــة كمــا يجــري االن حيــث 
تعانــي البــالد بســبب انخفــاض اســعار النفط 
فــي األســواق العالميــة مــن ازمــة اقتصاديــة 
حــادة حتــى انهــا عجــزت عــن دفــع رواتــب 
الموظفيــن مــع االعتمــاد علــى القــروض 
ــل  ــم تفع ــالد.. ول ــة للب لحــل المشــاكل المالي

فــي  التغييــر  منــذ  المتعاقبــة  الحكومــات 
إليجــاد  شــيء  اي  اليــوم  والــى   2003
مصــادر اخــرى للدخــل القومــي وتفعيــل 
القطاعــات االقتصاديــة غيــر النفطيــة, اذ 
تــم تهميــش الصناعــة والزراعــة والســياحة 
القطاعــات  مــن  وغيرهــا  والتعديــن 
االقتصاديــة, فالزراعــة فــي العــراق تعانــي 
ثانــوي  كقطــاع  اليهــا  وينظــر  التخلــف 
ــى مســتورد  ــج ال وتحــول العــراق مــن منت
لســلة غذائــه مــن الــدول المجــاورة والــدول 
األخــرى. امــا الصناعــة فهــي ميتــة مــا عــدا 
بعــض الصناعــات االســتهالكية الصغيــرة, 
ولــم يكــن هنــاك اي طمــوح للقــوى المتنفــذة 
ــد صناعــي  ــى بل ــد ال ــل البل ــة بتحوي الحاكم
متقــدم علــى الرغــم مــن توفــر مقومــات 
النعــدام  وذلــك  العــراق  فــي  الصناعــة 
الــرؤى االقتصادية واالســتراتيجية ولتفشــي 
الفســاد االداري والمالــي واالقتصــادي. امــا 
بالنســبة لقطــاع الســياحة، فالعــراق بلــد 
ــى  ــة ال ــة والتاريخي ــع األثري ــدد المواق متع
هــذا  ويحتــاج  الدينيــة,  المواقــع  جانــب 
ــقيه  ــه بش ــاء ب ــم واالرتق ــى الدع ــاع ال القط
ــذب  ــز ج ــه مرك ــي وجعل ــي والتاريخ الدين

هل يكشف االقتصاد الريعي يف العراق 
ضعف الدولة؟

عادل عبد الزهرة شبيب
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العالــم.  انحــاء  مختلــف  مــن  للســائحين 
فاالقتصــاد العراقــي يعــد مــن االقتصــادات 
الهشــة اذ يعاني من مشــاكل كثيــرة كالبطالة 
والفقــر والعجــز المالــي والديــن الخارجــي 
ــات  ــي االحتياطي ــاض اجمال الضخــم وانخف
ــبب  ــة بس ــى التحتي ــف البن ــمية وضع الرس
عــدم اتبــاع السياســات الســليمة التــي تمنــع 
او تحــد مــن تلــك المشــاكل وهيمنــة الدولــة 
علــى النشــاط االقتصادي وريعيــة االقتصاد 
العراقــي الــى جانــب تفشــي الفســاد الكبيــر 
الــذي يعيــق عمليــة التنميــة االقتصاديــة 
الرغــم  علــى  فالدولــة  االجتماعيــة,   –
مــن تبنيهــا لفلســفة جديــدة فــي الدســتور 
العراقــي ضمــن المــادة )112( ثانيــا )تقــوم 
الحكومــة االتحاديــة وحكومــات األقاليــم 
والمحافظــات المنتجة معا برســم السياســات 
االســتراتيجية الالزمــة لتطويــر ثــروة النفط 
ــعب  ــة للش ــى منفع ــق اعل ــا يحق ــاز بم والغ
العراقــي معتمــدة احــدث تقنيــات مبــادئ 
ــا  ــا م الســوق وتشــجيع االســتثمار(, اال انه
زالــت بعيــدة عــن تحقيــق هــذا األمــر حيــث 
ال زالــت تهيمــن علــى النشــاط االقتصــادي 
ومــا زالــت تعتمــد علــى النفــط بشــكل كبيــر 

جــدا فــي تمويــل النشــاط 
االقتصــادي ولــم تحســن 
ــط واالقتصــاد  ادارة النف
حقــوق  تنصــف  ولــم 
الشــعب مــن النفــط علــى 
الرغــم مــن ان الدســتور 
ــد اشــار ايضــا ضمــن  ق
اوال:   )112( المــادة 
الحكومــة  )تقــوم 
االتحاديــة بــإدارة النفــط 
المســتخرج  والغــاز 
الحاليــة  الحقــول  مــن 
مــع حكومــات األقاليــم 
تــوزع  ان  علــى  المنتجــة  والمحافظــات 
مــع  يتناســب  منصــف  بشــكل  وارداتهــا 
التوزيــع الســكاني فــي جميــع انحــاء البــالد 
ــم  ــددة لألقالي ــدة مح ــة لم ــد حص ــع تحدي م
ــا بصــورة  ــي حرمــت منه المتضــررة والت
ــي  ــابق والت ــام الس ــل النظ ــن قب ــة م مجحف
تضــررت بعــد ذلــك بمــا يؤمــن التنميــة 
ــالد  ــن الب ــة م ــق المختلف ــة للمناط المتوازن
وينظــم ذلــك بقانــون(. فهــل  تحقــق ذلــك؟؟؟
المســتفحلة  االقتصاديــة  المشــاكل  مــن 
ــة  ــات المتعاقب ــزت كل الحكوم ــي عج والت

ــا  ــن حله ــوم ع ــى الي ــذ 2003 وال من
1 - البطالــة: اســتفحلت البطالــة بشــكل 
كبيــر جــدا ونســبتها تتــراوح بيــن 25 – 40 

% وهــذه نســبة كبيــرة جــدا.
وزارة  احصــاءات  الفقــر: حســب   -  2
التخطيــط فــإن حجــم الفقــر فــي العــراق 
قــد ازداد الــى 30% عــام 2016 بســبب 
ــش  ــالل داع ــط واحت ــعار النف ــاض اس انخف
االرهابــي لمناطــق عديــدة مــن العــراق 
والتــي تــم تحريرهــا ولكنهــا مــا زالــت 
ــراق  ــى الع ــن غن ــم م ــى الرغ ــي. وعل تعان



29العدد 142قضايا

بثرواتــه الطبيعيــة اال انــه مــن اكثــر البلــدان 
ــاد  ــرا بســبب ســوء االدارة وتفشــي الفس فق
بكافــة اشــكاله واعتمــاد نظــام المحاصصــة 

ــت. ــيء الصي س
3 - عجــز الموازنــة العامة: حيث ســجلت 
 ،13,6 بلــغ  اذ  كبيــرا  عجــزا  الموازنــة 
22,6، 21, 10,6 مليــار دوالر لألعــوام 
2013 و 2016 و2017 و 2018 علــى 
التوالــي، ويتــم تغطيــة هــذا العجــز عــن 
طريــق االقتــراض الداخلــي والخارجــي, 
ويشــكل الديــن الخارجــي للعــراق فــي حالــة 

ــى العــراق. ــه خطــرا عل تراكم
4 - الديــن الخارجــي االجمالــي: ارتفعــت 
نســبة الديــن الخارجــي للعــراق بالنســبة 
الــى الناتــج المحلــي االجمالــي وقــد لجــأ 
الــى  األخيــرة  الســنوات  فــي  العــراق 
العجــز  لمواجهــة  الخارجيــة  القــروض 
فــي موازنتــه مــن خــالل صنــدوق النقــد 
ــن يحــاوالن  ــي واللذي ــك الدول ــي والبن الدول
فــرض شــروطهما ووصفتهمــا الجاهــزة 
التــي ينبغــي علــى العــراق تطبيقهــا مقابــل 
ــك  ــا يرب ــروض وهــذا م ــى الق ــه عل حصول

البــالد  اقتصــاد 
خاضعــا  ويجعلــه 
اجنبيــة  ألجنــدات 

الســيادة. تمــس 
انخفــاض   -  5
اجمالــي االحتياطيــات 
حيــث  الرســمية: 
باالنخفــاض  اخــذت 
مليــار   )66,7( مــن 
 2014 عــام  دوالر 
مليــار   )42,4( الــى 
 2016 عــام  دوالر 
منــاخ  لتقريــر  وفقــا 
ــدول  ــي ال االســتثمار ف
العربيــة لعــام 2016 وهــذا يشــير الــى 
وجــود مشــكلة فــي االقتصــاد تســتنزف هــذا 
االحتياطــي الــذي ينبغــي زيادتــه وليــس 
ــات الحرجــة. ــي األوق ــه ليســتخدم ف نقصان
6 - انهيــار البنــى التحتيــة: انخفضــت 
نســبة تخصيصــات النفقــات االســتثمارية 
مــن النفقــات الحكوميــة االجماليــة للعــراق، 
والمعــروف ان هــذه النفقــات هــي التــي 
تخصــص ألغــراض تطويــر البنيــة التحتيــة 
ــاع  ــات العــراق بارتف ــز موازن ــد. وتتمي للبل
ــات  ــى النفق ــات االســتهالكية عل نســبة النفق
االســتثمارية ممــا ينعكــس ســلبا علــى البنــى 

ــة. التحتي
والــذي  واالداري:  المالــي  الفســاد   -  7
يعتبــر مــن اآلفــات الكبيــرة التــي تعيــق 
عمليــة التنميــة االقتصاديــة- االجتماعيــة 
ــى نخــر االقتصــاد مــن الداخــل  ــؤدي ال وت
احتــل  وقــد  الســريع،  انهيــاره  وبالتالــي 
ــة  ــفافية الدولي ــة الش ــب منظم ــراق حس الع
ــر  ــدول األكث ــن ال ــى مــن بي ــب األول المرات

فســادا.
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القــوة  انخفــاض  اي  التضخــم:   -  8  
الشــرائية للنقــود او زيــادة اســعار الســلع 

ارتفــاع. فــي  وهــو  والخدمــات 
لــم  العراقــي  االقتصــاد  مشــكالت  ان 
تكــن وليــدة اليــوم بــل انهــا ترجــع الــى 
تراكمــات تمتــد الــى عقــود مــن الزمــن 
وســاعد عــل تعميقهــا هبــوط اســعار النفــط 
ــن  ــد م ــت. والب ــة المقي ــام المحاصص ونظ
ــي  ــر االقتصــاد العراق ــاد الســبل لتطوي ايج
واالنتقــال بــه مــن اقتصــاد مشــوه الــى 

اقتصــاد متطــور. 
ولغــرض وضــع حــد لتدهــور االقتصــاد 
العراقــي والنهــوض بــه فمــن الضــروري:
ــي  ــاء ف ــا ج ــق م ــى تطبي ــل عل 1 - العم
الدســتور بشــكل جــدي وحقيقــي مــن خــالل 
تحويــل دور الدولــة مــن الهيمنــة فــي ادارة 
النشــاط االقتصــادي الــى مشــاركة القطــاع 
ــتثمارات  ــي اس ــه ف ــول مع ــاص والدخ الخ

ــاص. ــاع الخ ــجيع القط ــز وتش لتحفي
االحاديــة  الصفــة  مــن  الخــالص   -  2
لالقتصــاد الريعــي والعمــل علــى تنويــع 
مصــادر الدخــل القومــي وتفعيــل الصناعــة 
ــة  ــب العادل ــياحة والضرائ ــة والس والزراع

التصاعديــة وال بــد مــن ادارة 
ــكل  ــة بالش ــرادات النفطي االي
الســليم الــذي يضمــن تحقيــق 

التنويــع االقتصــادي.
السياســية  االرادة   -  3
ــج  ــي برام ــي تبن ــة ف الحازم
علــى  والقــادرة  االصــالح 
ــة  ــاءة االقتصادي ــق الكف تحقي

القانــون. وســيادة 
الخبــرات  توفيــر   -  4
علــى  القــادرة  والمهــارات 
االصــالح. بعمليــة  القيــام 
األطــر  اصــالح   -  5
عمــل  لتنظيــم  والقانونيــة  التشــريعية 
المــال  رأس  وتــداول  الماليــة  األســواق 
العامــة  للمشــاريع  والســندات  واالســهم 

. صــة لخا ا و
6 - اعــادة هيكلــة االقتصــاد العراقــي 
وافســاح المجــال امــام القطــاع الخــاص 
ــاع  ــع القط ــتراك م ــاطه وباالش ــام بنش للقي

ــام. الع
ــرى الحــزب الشــيوعي  ــذا الصــدد ي وبه
العراقــي حســب مــا ورد ذلك فــي برنامجه: 
تنميــة  اســتراتيجية  تبنــي  ضــرورة 
مســتدامة واعتمــاد خطــط تنمويــة متوســطة 
ــة  ــع حكوم ــرة األجــل باالشــتراك م وقصي
ــى  ــدف ال ــة ته ــات المحلي ــم والحكوم االقلي
توســيع وتنويــع وتحديــث قاعــدة االقتصــاد 
واالســتخدام  البشــرية  القــدرات  وتنميــة 
بمــا  البــالد  لمــوارد  والكفــوء  العقالنــي 
افضــل  حيــاة  ونوعيــة  مســتوى  يحقــق 
المواطنيــن, مــع وضــع سياســة  لجميــع 
باإلصالحــات  والقيــام  فعالــة  اقتصاديــة 
ــك مــن  ــه ذل ــن مــا يقتضي ــة لتأمي الضروري
الماليــة  السياســة  بيــن  وتكامــل  تنســيق 
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ــع  ــات وض ــر آلي ــة وتطوي ــة النقدي والسياس
الموازنــة العامــة وتخطيــط وتنفيــذ البرامــج 
االســتثمارية ومكافحــة التضخــم وتحفيــز 

النمــو.
ضــرورة  ايضــا,  الحــزب  يــرى  كمــا 
ألغــراض  النفطيــة  العوائــد  توظيــف 
األساســية  بالدرجــة  والتنميــة  االســتثمار 
وتأميــن الرقابــة واالشــراف عليهــا مــن قبل 
ومكافحــة  للشــعب  التمثيليــة  المؤسســات 
ــد  ــرية وتأكي ــوارد البش ــة الم ــة وتنمي البطال
دور الطبقــة العاملة وســائر الشــغيلة واعادة 
المنتجــة  قــواه  وتطويــر  الريــف  اعمــار 
ــام  ــي واالهتم ــاع الزراع ــوض بالقط والنه
بقطــاع الدولــة باعتبــاره قاعــدة رئيســية 
بوجــه  والوقــوف  الوطنــي,  لالقتصــاد 
الدعــوة الــى اعتبــار الخصخصــة قــادرة 
علــى حــل مشــكالت االقتصــاد مــع تشــجيع 
ومحاربــة  ومبادراتــه  الخــاص  القطــاع 
واالقتصــادي  والمالــي  االداري  الفســاد 
المتخصصــة  الرقابيــة  الهيئــات  ودعــم 
واســتقالليتها, وتحديــث  وتوســيع النظــام 
والخــاص  الحكومــي  بشــقيه  المصرفــي 
ومكافحــة عمليــات غســيل األمــوال وتوفيــر 

ــم  ــش الكري ــات العي ضمان
للمواطنيــن وحمايتهــم مــن 
ــر والعــوز, واصــالح  الفق
الضريبــي  النظــام 
وتفعيلــه ومعالجــة ازمــة 
حقــوق  وحفــظ  الســكن 
ــاة  المتقاعديــن وتأميــن حي
ــون  ــذ قان ــم وتنفي ــة له الئق
الخدمــة المدنيــة العامــة, 
العالقــات  بنــاء  واعــادة 
االقتصاديــة مــع البلــدان 
ــة ودول  ــة واالقليمي العربي
علــى  االخــرى  العالــم 

المشــتركة. المصالــح  اســاس 
ويؤكــد الحــزب علــى اهميــة مقاومــة 
والماليــة  النقديــة  المؤسســات  ضغــوط 
الدوليــة لفــرض برنامــج وشــروط صنــدوق 
الراميــة  الدولــي  والبنــك  الدولــي  النقــد 
ــة وتطبيــق االصالحــات  ــى اعــادة الهيكل ال
ــان  ــرى وضم ــة االخ ــة الليبرالي االقتصادي
عــدم تدفــق الرأســمال األجنبــي ألغــراض 
المضاربــة والتأكيــد علــى االســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة التــي تخلــق طاقــات 
انتاجيــة وفــرص عمــل تســاهم فــي نقــل 
خبــرات ومعــارف تكنولوجيــة واداريــة. 
ويــرى الحــزب الشــيوعي العراقــي ايضــا 
ــاريع  ــة للمش ــم الدول ــان دع ــرورة ضم ض
التكنولوجــي  المكــون  ذات  الصناعيــة 
العالــي والمتطلبــات التمويليــة الكبيــرة الــى 
جانــب اعــادة النظــر فــي قوانيــن الزراعــة 
واالصــالح الزراعــي والنهــوض بالقطــاع 

الزراعــي والســياحي وغيرهــا.
فمــا الــذي ســتفعله الورقــة الحكوميــة 

المجــال؟؟؟!!! هــذا  فــي  البيضــاء 
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فــي  تعلمنــاه  ومــا  معــروف  هــو  مــا 
ان  هــو  والماليــة  االقتصاديــة  دراســاتنا 
البنــك  مســئولية  هــي  النقديــة,  السياســة 
مســئولية  الماليــة،  والسياســة  المركــزي 
وزارة الماليــة، وان البنــك المركــزي لــه 
ــي  ــتقالل مال ــع باس ــة تتمت ــخصية معنوي ش
مهــام  فــان  ذلــك  وفــق  وعلــى  واداري. 
الســيطرة علــى النقــد المتــداول فــي الســوق 
يقــع ضمــن مســئولية البنــك المركــزي الذي 
يســتطيع التأثيــر فــي حجــم المتــداول زيــادة 
او نقصانــا مــن خــالل االدوات الكميــة التــي 
اذا اراد االعتمــاد عليهــا وهــي عمليــات 
الســوق المفتوحــة ويدخــل اليهــا, امــا بائعــا 
وحســب  الماليــة  لــألوراق  مشــتريا  او 
الغــرض او الهــدف الــذي يراد مــن التدخل, 
ــبة  ــر نس ــو تغيي ــرى ه ــن االدوات االخ وم

ــبة  ــي نس ــي وه ــي القانون االحتياط
ــاظ  ــم االحتف ــع يت ــن الودائ ــة م معين
ــك المركــزي حفاظــا  ــدى البن ــا ل به
لحقــوق المودعيــن وايضــا بإمكانــه 
التأثيــر فــي قــدرة المصــارف علــى 
تقديم التســهيالت االئتمانية وحســب 
واالدوات  يبغيــه  الــذي  الغــرض 
ــادة  ــعر اع ــر س ــي تغيي ــرى ه االخ

االدوات  هــذه  التجاريــة,  خصــم االوراق 
االبــرز كميــا، وهنــاك االدوات الشــفهية 
والتــي تأخــذ دور اكبــر فــي الدول الشــمولية 
ــدون مراســالت رســمية ومــن خــالل  اي ب
اجتمــاع رســمي يوجــه مــدراء المصــارف 
بتنفيــذ سياســة معينــة مثــال  التقليــل مــن 
التســهيالت االئتمانيــة او زيادتهــا  تقديــم 
ــع, هــي موضوعــات  ــول الودائ او عــدم قب
فيهــا  للتوســع  المجــال  ولكــن  تفصيليــة 
هنــا, فقــط نريــد ان نؤكــد ان هــذه السياســة 
وليــس  المركــزي  البنــك  مســئولية  هــي 
ــعر  ــد س ــة, ويع ــان وال وزارة المالي البرلم
مســئوليات  ابــرز  مــن  واحــدا  الصــرف 
البنــك المركــزي واصبــح يعتمــد علــى قدرة 
ــا  ــدى قدرته ــدول وم ــي لل ــاد الوطن االقتص
فــي التشــغيل الكامــل لمواردهــا االقتصاديــة 

السياسة النقدية يف العراق, مسؤولية 
من؟ الربملان ام البنك املركزي؟

د. حاكم حمسن الربيعي
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ونمــو اقتصادهــا فــي حكومــة تتمتــع بســيادة 
كاملــة دون امــالءات خارجيــة دوليــة او 
ــي وسياســي  ــع باســتقرار امن ــة وتتمت اقليمي
ــق مــع  ــوة عســكرية مناســبة وتتواف ولهــا ق
ــرف  ــعر ص ــكرية, اي ان س ــا العس قدراته
العملــة الوطنيــة لــه مقومــات, هــي مــا 
ســبق ذكــره, امــا ان يجــري التصويــت فــي 
ــض  ــى تخفي ــق عل ــض تواف ــان، البع البرلم
ســعر الصــرف وأخــرون ال يوافقــون, فهــذه 
الكثيــر  مثلهــا  كان  وان  خطيــرة,  ســابقة 
مــن الحــاالت حصلــت خالفــا للســياقات  
فعــل  ردود  هنــاك  وليســت  االصوليــة 
ــة  ــر االصولي ــداث غي ــم االح ــبة لحج مناس
ال  القــرار  صاحــب  الن  حصلــت  التــي 
ــد  ــا بع ــرة م ــد, خــالل فت ــا يري يســمع اال م
اصــاب  الــذي  الضــرر  وان  االحتــالل, 
ــعار  ــاع االس ــو ارتف ــرا وه ــاس كان كبي الن
لبعــض الســلع الــى الضعــف وزيــادة, ومــا 
ــن يعالجــون خــارج  اصــاب المرضــى الذي
فــي  يدرســون  الذيــن  والطلبــة  العــراق 
الخــارج ايضــا, تضــررت هــذه الفئــات 
كثيــرا, فــي حيــن تتفاخــر بعــض القــوى 
الجديــد  الســعر  باســتمرار  انهــا حظيــت 
دون تغييــر, ويبــدو ان مــا قيــل صحيــح 
وهــو ان هــذه القــوى تقــوم بتبديــل الــدوالر 
بالدينــار وبســعر 145000 دينــار لــكل 
ورقــة فئــة 100 دوالر  وزيــادة، وبعــد ان 

ــة   تنهــي تصريــف االمــوال الطائل
بالــدوالر لديهــا ويصبــح مــا لديهــا 
بالدينــار تقــوم بالمطالبــة بتخفيــض 
لــو  وبالتالــي  الــدوالر  ســعر 
او  دينــار  اســتبدل ب 125000 
120000 دينــار لــكل ورقــة فئــة 
ــح  ــاك رب ــيكون هن 100 دوالر س
  25000 او   20000 بالدينــار  
 100 فئــة  ورقــة  لــكل  دينــار 
دوالر والنتيجــة يمكــن تبســيطها 

ــي: ــو االت ــى النح ــن عل للمواط
لــكل  1450 دينــار    x مليــون دوالر  
اي  دينــار,   1450000000 دوالر= 
ذاك  دينــار وعنــد  مليــون  مليــار و450 
تتــم المطالبــة والضغــط بتخفيــض ســعر 
دينــار  الــى 1250  ولنفــرض  الصــرف 

النتيجــة  ســتكون  دوالر  لــكل 
  =  1250  /  1450000000
1160000 دوالر  وبالتالــي الربــح فــي 
كل مليــون دوالر 160 الــف دوالر, هــذا 
ــك  ــم تمل ــط. فك ــون دوالر فق ــاب لملي الحس
هــذه الجهــات بالتأكيــد بالمليــارات, لكــن 
مــا يمكــن التذكيــر بــه ان السياســة النقديــة 
والســيطرة علــى النقــد المتــداول في الســوق 
هــو ليــس مــن اختصــاص البرلمــان وال 
يجــب الســماح بــه بــل شــان اقتصــادي 
البنــك  فــي  االختصــاص  الهــل  ومالــي 
المركــزي الــذي يجــب ان يكــون مســئولية 
بمســتوى االختصــاص, كمــا حــدد ذلــك 
كل  ان  ونقــول  المركــزي  البنــك  قانــون 
دينــار او دوالر هــدر او ســرقة بالمقابــل هو 
زيــادة فــي  االفقــار والتســول بمقــدار دينــار 
او دوالر,  ذكــر ان نفــع ذلــك. ولكــن نذكــر 
ــا  ــاة مهم ــير والحي ــاب الشــعب عس ان حس
طالــت هــي قصيــرة, فمــاذا اعددتــم يــا والة 
القــوم لشــعبكم, مزيــدا مــن االفقــار ام مــاذا؟ 
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يترتــب االعتمــاد علــى االقتصــاد الريعــي 
وحيــد الجانــب عــدة امــور ســلبية تؤثــر 

ــي: ــا يأت ــي  وكم ــى االقتصــاد الوطن عل
تحــت  الدولــة  اقتصــادات  وضــع   -  1
رحمــة المتغيــرات الخارجيــة والداخليــة 
حيــث ان اي هــزة تصيــب حركــة التجــارة 
العالميــة تنتقــل بســرعة الــى اقتصــادات 
ــوة  ــا رخ ــون اقتصاداته ــة لك ــدول الريعي ال
وغيــر انتاجيــة, كمــا وان االقتصــاد الريعــي 
يتميــز بدوافــع االســتهالك الترفــي لــدى 
ــوة  ــادة الفج ــى زي ــاعد عل ــن ويس المواطني
ــاد  ــراب او االبتع ــدر االقت ــات بق ــن الطبق بي
المجتمــع  يعتمــد  القــوى.  علــى موازيــن 
العربــي علــى اقتصــادات الريــع وكيــف 
والعشــائرية  األبويــة  العالقــات  تســيطر 
علــى العالقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم وفيــه 
ــم  ــى واه ــخصية اعل ــات الش ــح العالق تصب

ــة. ــر والمعرف ــم والفك ــن العل م
ــن  ــة م ــرات االقتصادي ــوبه المؤث 2 - تش
خــالل تحويــل اغلــب النشــاطات الــى قطــاع 
الخدمــات والعقــارات وتحويــل المجتمــع 

ــى مجتمــع اســتهالكي. ال
ــى  ــة عل 3- انكشــاف االقتصــادات الريعي
الخــارج, وبهــذه الحالــة ســوف تخضــع 
والسياســية,  االقتصاديــة  للتبعيــة  الدولــة 
التــي  التهديــدات  الــى  تخضــع  كذلــك 

الغذائــي. األمــن  يواجههــا 

دخــول  ازاء  التطــور  محدوديــة   -  4
شــرائح اجتماعيــة بعينهــا الــى حــد التخمــة.
5 - ســيطرة فئــة بعينهــا علــى مراكــز 
فــي توزيعهــا واعــالء  الثــروة والتحكــم 
ــر  ــي توفي ــى الخــارج ف ــاد عل ــة االعتم ثقاف

االحتياجــات.
القومــي  الدخــل  توزيــع  ســوء   -  6
ــي  ــة الت ــدي القل ــي اي ــروات ف ــز الث وتمرك
تحتكــر الســلطة والثــروة بحكــم قربهــا مــن 

الحاكمــة. النخبــة 
ــي  ــلبيات االقتصــاد الريع ــم س ــن اه ان م
ظهــور  هــي  الــدول  قبــل  مــن  المتبــع 
الدكتاتوريــات وذلــك بســبب تســلط الحاكــم 
فــي هــذه الــدول علــى مصــدر الدخــل ممــا 
يــؤدي الــى غيــاب الديمقراطيــة والعــدل 
المجتمــع  امــراض  وتفشــي  والمســاواة 
كالفقــر والبطالــة والفســاد وعــدم تكافــؤ 
الفــرص والمحســوبية والواســطة وغيرهــا 
مــن التشــوهات المجتمعيــة كمــا هــو الحــال 

ــوم. ــراق الي ــي الع ف
ــاد  ــن االقتص ــص م ــو التخل ــوب ه المطل
مصــادر  تنويــع  علــى  والعمــل  الريعــي 
الزراعــة  وتفعيــل  القومــي   الدخــل 
ــا  ــياحة وغيره ــن والس ــة والتعدي والصناع
مــن القطاعــات االقتصاديــة االنتاجيــة  مــع 
ترســيخ الديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة.

خماطر االعتماد على االقتصاد  الريعي

سعدي محودي القيسي
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ســيرته تقدّمــه بشــكل جيــد، لهــذا ارتأيــت 
أن أتــرك الحديــث لــه انــه:

 جبــار عبــد الحســين الكــّواز/ البابلــّي 
المولــد، والحامــل بكلوريــوس لغــة عربيــة 
ــة 69  ــة التربي ــداد/ كلي ــة بغ ــا. جامع وادابه
العربيــة  للغــة  مدرســا  عمــل   -  1970/
فــي مــدارس  لهــا  ومشــرفا اختصاصيــا 
العــراق والجزائــر وليبيــا – شــغل منصــب 
ــن  ــاب العراقيي ــاء والكت ــس اتحــاد األدب رئي
فــي بابــل لســبع دورات انتخابيــة – عضــو 
المجلــس المركــزي لالتحــاد العــام لألدبــاء 
دورات  لخمــس  العــراق  فــي  والكتــاب 
التنفيــذي  المكتــب  عضــو   - انتخابيــة 

التحــاد األدبــاء والكتــاب فــي العــراق دورة 
 2022/2019 ودورة   2019/2016
الكويــت  فــي  شــاعرا  العــراق  مثّــل   -
ــا  ــر وليبي ــوريا ومص ــن واالردن وس واليم
والواليــات  وايــران  ولبنــان  والجزائــر 
ــه  ــت نصوص ــة - ترجم ــدة االمريكي المتح
وااليطاليــة  والفرنســية  اإلنكليزيــة  إلــى 
واالســبانية والصينيــة والتركيــة والفارســية 

الشــعرية:-  والعبريــة، أعمالــه 
ســيدة الفجــر / شــعر / بغــداد 1978ط2 

ــات. ــل 2021 دار وتري باب
 رجــال مــن طــراز خــاص / شــعر / 
بغــداد 1982ط2بابــل2021 دار وتريــات.
 غــزل عراقــي/ شــعر / بابــل 1983ط 2 

بابــل2021 دار وتريــات.
ــعر /  ــورد / ش ــرة ال ــدق ذاك ــرة الخن ذاك

بغــداد 1986.
 حمامة الروح / شــعر / بغداد 1988ط2 

بابل2021 دار وتريات.
بغــداد    / / شــعر  الظــل  دفاعــا عــن   

.1 9 9 5
 ورقــة الحلــة / شــعر / بابــل ط2003/1 
ط2013  ط2008/3   – ط2005/2   –
ــة  ــة دار الصــواف وترجم ــة االنكليزي باللغ
ــورة  ــل الدكت ــة مــن قب ــى االيطالي اخــرى ال

الشرارة تلتقي الشاعر جبار الكوّاز
- الب��ّد م��ن وج��ود فروق��ات يف مس��توى الرؤي��ا والرؤية واللغة وش��كل 

النصوص!!
- أنا )متشائل( يف حكمي على مشهدنا الشعري!!

- الش��باب وقصي��دة النث��ر اح��دى االش��كاليات الك��ربى يف مش��هدنا 
الش��عري العراقي!!

الشرارة / خاص
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اســماء غريــب 2018 دار الفــرات.
ــا /  ــا ومؤرخ ــوض باحث ــا ع ــد الرض عب

بابــل 2011 دار الفــرات.
ــة  ــع مقدم ــعره م ــي/ ش ــبيط النيل ــم س عال

نقديــة / بابــل 2015 الــدار العربيــة.
ــت / شــعر/ 2015  ــي ان ــا واعن ــول ان اق
بابــل 2017دار  الفــرات ط2  .دار  بابــل 
الفــرات ط3 بابــل 2021 دار وتريــات.

شــعر   / المــرآة؟  فــي  الضاحــك  مــن   
دار   / بابــل  القاهــرة  بيــروت    /2016/

الصــّواف.
ــالل/  ــع الظ ــا اوس ــة م ــق الغاب ــا اضي  م

شــعر/ بابــل 2017 دار الفــرات.
صعــودا الــى ثريــا االنهــار / شــعر / بابــل 

2017 دار الفرات. 
ــاك / شــعر /  ــي هن ــن تكون ــث ل اراك حي

بابــل 2017 دار الفــرات.
 أحــزان صائــغ الطيــن/ شــعر/ بغــداد 
ــاء  ــام لألدب ــاد الع ــورات االتح 2018 منش

والكتــاب العراقييــن. 
عصــاي خرســاء ودليلــي اعمــى/ شــعر/ 

للطباعــة  الصــّواف  دار 
والنشــر2020.

 فــوق غابــة محترقــة/ 
شــعر/ 2021 منشــورات 
لألدبــاء  العــام  االتحــاد 

العراقييــن.  والكتــاب 
قناديــل  فــي  ضــوء  ال 
نصــوص  الحــروب/ 
البصــرة2021  وجيــزة/ 
للطباعــة  الســامر  دار 

لنشــر. وا

الســيرة  هــذه  بعــد 
العطــرة  االبداعيــة 
بالتألــق  والمفعمــة 
الشــعري الكبيــر، طرحنــا 

ــه  ــاءت اجابات ــئلتنا، فج ــه اس ــى منضدت عل
ــة  ــزوج برائح ــي المم ــوح بعطــر الرازق تف

والحنّــاء.. الطلــع 
س1 / بيــن مجموعاتــك الشــعرية االولــى 
ــرة...  ــة كبي ــة معرفي ــة فاصل ــرة ثم واالخي
هــل تســتطيع ابرازهــا للقــارئ.. حيــث انــك 
اخــذت تنحــو صــوب حفريــات التاريــخ 

ــل؟  ــك باب ــدا لمدينت وتحدي
- ال بــد مــن وجــود فروقــات فــي مســتوى 
الرؤيــا والرؤيــة واللغــة وشــكل النصوص، 
ربــع قــرن ليــس بالقليــل لتتخــذ مــن تاريخك 
لتبرهــن  جديــدة  اسســا  القديــم  الشــعري 
ــي  ــث ه ــد والتحدي ــمة التجدي ــك ان س لقارئ
االســاس فــي الحكــم علــى اي نــص خاصــة 
اذا كان مســتندا علــى اســس قويمــة ومتينــة 
هــذا  والبصيــرة..  اللغــة  مســتوى  علــى 
ومــا  الشــعري  قديمــي  بيــن  االختــالف 
ــي  ــر ل ــد 2003 مبعــث فخــر كبي ــه بع اكتب
يؤكــد اهميــة التجريــب فــي صياغــة بصمــة 
الشــاعر، اي شــاعر، ودخولــه المغامــرة 
التنــاول  جموديــة  عــن  بعيــدا  الشــعرية 
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ــدي  ــدث عن ــا ح ــذا م ــا وه ــة الرؤي وواحدي
ــة.. ــى واثق ــرة وخط ــي وبصي ــن وع ع

ــا وراء  ــث عــن م س2 / انشــغالك بالحدي
ــالل  ــن خ ــروف م ــن الح ــا بي ــكالم، او م ال
ــا  ــرية ومكنوناته ــس البش ــن النف ــة ع الكتاب
الذاتيــة.. هــل هــو ســبر لماهيــة الوجــود 
االنســاني.. ام فلســفة خاصــة بــك تريــد 

ــا؟  ــوح به الب
- مــا وراء اللغــة ســعي عظيــم ال يخوضه 
اال االنســان المؤمــن بقــدره كشــاعر وال 
اللغــة المحكيــة او  يتشــكل الشــعر عبــر 
ــن  ــه )ف ــط تعريفات ــي ابس ــو ف ــطية فه الوس
ــاج  ــة تحت ــة الدالل لغــوي( وكلمــة فــن عميق
مســتوى  علــى  خاصــة  ممارســات  الــى 
االبــداع.. ولهــذا فمــا وراء اللغــة او مــا 
تحــت جلــد اللغــة هــو المعبــر الشــجاع عــن 
ــرا  ــة مــا يجــري بوصــف النــص تعبي حقيق
عــن واقــع ثــان مبنــّي علــى خــراب الواقــع 
ــرق  ــه ان تخت ــد للغت ــذا الب ــى ه االول وعل
ــات  ــر االنزياح ــا عب ــي دالالته ــوف ف المأل
ــه  ــل معارف ــاعر او لنق ــفة الش ــكل فلس وتش
اللغــوي  المجهــود  إلبــراز  القويــم  األس 
المغايــرة  للمعانــي  الحامــل  بوصفــه 
والســابرة ألغــوار التجربــة االشــكالية فــي 

واقــع صعــب ومنتهــب وخــؤون..
س3 / كيــف تنظــر الــى المشــهد الشــعري 
العراقــي اآلن؟ وهــل تجــد أن هنــاك نكوصا 
وانحــدارا بالنــص الشــعري مــن خــالل مــا 
ينشــر ويجنـّـس كقصيــدة نثــر، او كالســيك؟ 
- المشــهد الشــعري العراقــي فــي راهنــه 
ــاج  ــو ع ــة فه ــاهد العربي ــن المش ــدم ع متق
ــر  ــى التغيي ــة ال باألســماء المبدعــة المتطلع
المــوار  وجوهــره  الشــعر  كينونــة  فــي 
كأي  الشــعري  مشــهدنا  بالكشــوفات.. 
ــاء  ــه االدعي ــه الغــث والســمين في مشــهد في
الميــاه  فــي  والمتصيــدون  واللصــوص 

العكــرة والباحثــون عــن لقــب شــاعر برتبــة 
واالخوانيــات  المجامــالت  فيــه  جنــرال 
والشــللية وهــي مالحظــة ســلبية تتغالــب 
علــى  تنتصــر  ان  وتحــاول  مكوناتهــا 
والصــراع  الحقيقيــة  القصيــدة  مريــدي 
مــا زال مســتمرا بيــن موهوبيــن وغيــر 
موهوبيــن والتغالــب دائمــا الغلبــة فيــه للقيــم 
ــذا  ــن ه ــة ولك ــم الفني ــى القي ــة عل االجتماعي
المشــهد المأســاوي يدعونــا للصمــود وتبنــي 
ــر  ــى جوه ــة للوصــول ال الطروحــات الفني
الشــعر وحيواتــه المعلنة والســرية. ان واقعا 
ال يســتثمر مريــدوه قــوة التأثيــر فيــه يشــكل 
مؤشــرا خطيــرا علــى الشــعر بــكل اصنافــه 
ــي  ــائل( ف ــا )متش ــا فان ــن هن ــه.. م ومدارس
حكمــي علــى مشــهدنا فإشــكاليته تضــع امــام 
شــعرائه وظائــف فنيــة وجماهيريــة جديــدة 
تتــالءم وطبيعــة الواقــع العراقــي المخــرب.
ــا ينشــره الشــباب؟..  ــك بم ــا رأي س4 / م
وهــل أن قصيــدة النثــر هــي مــا يكتــب االن 

أم فــي رأيــك أن لهــا تجــارب خاصــة؟ 
احــدى  النثــر  وقصيــدة  الشــباب   -
االشــكاليات الكبــرى فــي مشــهدنا الشــعري 
العراقــي فمــع ان الشــباب فــي ســعي صادق 
ــر اال  ــدة النث ــى قصي ــم ال ــي توجهه وواع ف
ــا ذات  ــن من ــدى الكثيري ــر ل ــدة النث ان قصي
حــدود غيــر معلومــة ولهــذا تجــد خلطــا بيــن 
ــن  ــال م ــرد خ ــاء وس ــرة وانش ــر وخاط نث
فنيــة تأويليــة تســتدعي الندشــعر فــي نثرهــا 
ــر  ــدة النث ــة قصي ــي كتاب ــهال ف ــاك استس هن
ــة يمتطيهــا كل راغــب  حتــى صــارت مطي
فــي كتابــة الشــعر بــال ضوابــط او شــروط 
ــمين  ــى قس ــم ال ــهد. انقس ــذا فالمش ــة وله فني
االول وهــم شــعراء قصيــدة النثــر وفــق 
الفرنســية  برنــارد  ســوزان  اشــتراطات 
شــروط  علــى  وعيــاال  عبيــدا  فصــاروا 
مســتوردة تطبــق علــى لغــة غيــر لغتهــم 
وواقــع غيــر واقعهــم. ولهــذا انــا ادعــو الــى 
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اجتــراح حــدّ عربــي لقصيــدة النثــر بوصفنــا 
امــة شــاعر وال اصغــي لدعــاة وجــوب 
الخضــوع الشــتراط فرنســية باتــة وغريبــة 
ــا  ــا. ام ــة وواقعن ــا العربي ــة لغتن ــن طبيع ع
القســم الثانــي فهــم مــن الحالميــن الــذي 
يكتبــون كل شــيء اال قصيــدة النثــر ويقــف 
قلــة مــن الشــعراء المبدعيــن بيــن هذيــن 
القســمين يدعــو الــى كلمــة ســواء جوهرهــا 
قصيــدة النثــر فــي حدهــا العراقــي الواقعــي.
س5 / فــي )صانــع الطيــن( تحدثــت مــن 
خــالل نصوصــك عــن تاريــخ العائلــة.. 

ــة؟  ــن الكتاب ــوع م ــذا الن ــر ه ــاذا تؤش بم
- )احــزان صائــغ الطيــن( علــى كثــرة 
دارســيه نقديــا مــا زلــت انتظــر الرؤيــة 
المســتترة تحــت نصوصــه ألجــالء بعــض 
اســراره فهــو فــي ظاهــره العــام نصــوص 
ــخ االســرة بوصفهــا صانعــة  تســتجلي تاري
طيــن منــذ االزل.. ويشــكل الطيــن بعــده 
االســطوري والدينــي والتاريخــي كمهنــة 
الدارســون  عنهــا  غفــل  الــذي  صياغــة 
بوصــف االنســان قــد خلــق من طيــن الزب/

ــرى  ــة الكب ــرة الداللي ــذه اآلص ــري... ه ط
فــي المجموعــة تتــوزع فــي كل النصــوص 
فتبــدو النصــوص احيــاء لطبيعــة الصياغــة 
الفنيــة االســطورية والتاريخيــة والدينيــة في 
خلــق االنســان عبــر سلســلة تتعاقــب جيــال 
لجيــل ولهــذا فالكتــاب في حقيقتــه كنصوص 
شــعرية خطــاب ابداعــي إلنصــاف االنســان 
وريــث االلهــة وهللا فــي االرض وتشــكل 
ــى  ــن المحــاوالت االول ــة صياغــة الطي مهن
لالقتــراب مــن القــدرة الموحيــة االلهيــة 
حياتــي  ملحمــة  الكتــاب  هــذا  المعلنــة.. 
الشــعرية مــن اعــالن الحــروف االولــى 
ــن  ــرك الطي ــي ب ــا الضاجــة ف ــى مترراته ال
وخفوتــه  وســطوعه  وســطوره  الحــري 
ــوع خــاص... ــن ن ــا م ــكل تاريخ ــي تش وه

التجربــة  هــل   / المتــن  خــارج  ســؤال 
ــي حــث الشــاعر  ــة هــي االســاس ف الحياتي
ــاك اســباب اخــرى  ــة، أم ان هن ــى الكتاب عل

ــك؟ ــه لذل تدفع
تــؤدي  الشــاعر  عنــد  االســباب  كّل   -
كتجربــة حياتيــة الــى جوهــر الشــعر اال 
ان المــزج بيــن هــذه التجــارب الواقعيــة 
واســباب  ذهنيــا  المصنعــة  او  والمخلقــة 
التجــارب  حــدود  تتعــدى  قــد  اخــرى 
قائمــة  جماعيــة  او  شــخصية  رؤى  الــى 
علــى االســتبصار فــي كشــف غوامــض 
الحيــاة وســرانياتها التــي تمــر بنــا غفــال 
ــا  ــعر. ان ــة الش ــي تاب ــا. ف ــا قوي ــكل دافع تش
ــن او االساســين اال  ــش الحالتي كشــاعر اعي
ــع  ــتي للواق ــى معايش ــا عل ــد كلي ــي اعتم انن
واكتوائــي  ومشــاهداتي  ومالحظاتــي 
الــذي  العراقــي  واقعنــا  برثاثــة  االزلــي 
نســعى الــى تخليصــه مــن رثاثــة قاتلــة عبــر 
الكلمــة الصادقــة واغانيهــا التــي تبقــى وهــي 

اغانــي النــاس حتمــا.
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ــد(  ــا نري ــعري )ال .. كم ــه الش ــي كتاب  ف
يجتــرُح الشــاعر عبــد الســادة البصــري 
ــا فرصــة  ــل أن يمنحن ــتين قب ــن رئيس عتبتي
ــم المتــن, أوالهمــا  ــى عوال اإلستشــراف عل
ــي )ال(  ــذي يفتتحــه بحــرف النف ــوان ال العن
ــة أو  ــروف للتبرئ ــا مع ــتخدم كم ــذي يس وال
كمــا يســميه النُحــاة )ال: النافيــة للجنــس( 
حيــث يُصنــف كأداة نحتيــة تدخــل علــى 
الجملــة االســمية وهــي نافيــة للمجمــوع, 
علــى  التنصيــص  أيضــاً  بهــا  ويُقصــد 
ــي  ــر: ه ــى آخ ــه. بمعن ــي كل ــتغراق النف اس
الدالــة علــى نفــي الخبــر عــن الجنــس الواقع 
بعدهــا علــى ســبيل االســتغراق حيــث ال 
ــاً.  ــار قطع ــال أو االختي ــى االحتم ــبيل إل س
فنفهــم مــن هــذا إن كل مــا أرادهُ الشــاعر 
ــق  ــم يتحق ــه كإنســاٍن ل ــي حيات ــاه ف ــا تمن وم
وال أقــول كشــاعٍر فأحــالم الشــعراء جــدُ 

شــاهقة وال يمكــن أن تتحقــق.
  وبمــا أنــه مــن جيــٍل عانــى الكثيــر مــن 
الخســارات والهزائــم وَجــهَ المعنــى بصيغــة 
الجمــع )كمــا نريــد( ولــم يقــْل )كمــا أريــد( 
ــن  ــم الذي ــه كله ــى أقران ــذا المعن ــمل ه ليش
بالفقــِد  المكتظــة  الســنوات  تلــك  عاشــوا 
والنكــوص والتهميــش وإطفــاء األمنيــات 

ــعراء. ــن الش ــه م ــم أقران ومنه
   أمــا العتبــة الثانيــة فهــي عتبــة تجنيســية 

اليوميــة(,  الحيــاة  مــن  )قصيــدة  للكتــاب 
القابلــة مــن  القصيــدة  إلــى  عتبــة تشــير 
تفاصيــل الحيــاة وهــي تجمــع بيــن المنظــور 
والمتخيّــل وليــس كمــا يتوهمــه كثيــرون 
بأنهــا تســجيل وثائقــي مســطح تشــبه مــا 
يكتبــه الموثّقــون فــي دفاتــر مذكراتهــم, قــد 
تحمــل هــذه القصيــدة أشــياَء كثيــرة تحاكــي 
ــه قــد تتســلق  ــذات لكنهــا فــي الوقــِت عين ال
جــدار الشــعر كشــجر اللبــالب لتطــلَّ علــى 
حدائقــه فتمنحنــا الكثيــر مــن الدهشــة حيــن 
ــح  ــاً وللقبي ــه داهم ــوف فتجعل تتصــدى للمأل
ــاً ســاحراً, وهــذه هــي وظيفــة  ــره بهي فتُصيّ
الشــعر التــي حيــن نفشــل فــي إتقانهــا نخرُج 
لــذا  منكســرين.  منبوذيــن  فردوســه  مــن 
ــذي يتصــدى لهــذه  ــى الشــاعر ال ــم عل يتحت
ــر  ــطحي والمباش ــاوز الس ــدة أن يتج القصي
أقــول هنــا  المتأجــج, وال  إلــى الشــعري 
أن نُغــرق تفاصيلهــا )القصيــدة اليوميــة( 
بالترميــز الشــائك والتأويــالت المتعبــة فهــي 
ــاةٍ ســريعة  ــي لقطــةُ حي ــك, ه ــل ذل ال تحتم
عليهــا أن تمــر بأناقــة ورشــاقة بعــد أن 
ــا بعطــٍر شــاهٍق يســتمر طويــالً وأن  تغمرن
ال تكــون كحبــة عنــٍب تذبــل بعــد أن نقطفهــا 

ــٍة. ــاعاٍت قليل بس
  رهــٌط كبيــٌر مــن النقــاد الذيــن كتبــوا عــن 
ــد  ــوا عن ــد توقف ــوا ق ــة كان ــدة اليومي القصي

شجرة التفاصيل في )ال .. كما نريد(

ثامر َسعيد
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البيــان الــذي نُشــَر فــي العــدد الخامــس مــن 
مجلــة الكلمــة 1975 لشــعراء ســبعينيين 
)غــزاي درع الطائــي \ خزعــل الماجــدي \ 
عبــد الحســين صنكــور( حيــن اتفقــوا علــى 
أن )كتابــة القصيــدة اليوميــة, تحويــل الحلــم 
الفــردي إلــى حلــم جماعــي( لتكــون حســبما 
أرى بعيــدةً عــن المذكرة الشــخصية المدونة 
قريبــةً مــن الهــم الشــعري الشاســع. وهــذا ال 
ــاً  ــط الشــعري جــاء وفق ــذا النم ــي إن ه يعن
ــن نتوغــل  الكتشــاف هــؤالء الشــعراء فحي
ــاً فــي الهيــكل الشــعري العربــي نجــد  عميق
الكثيــر مــن هــذه القصائــد منــذ العصــر 
الجاهلــي حتــى الفتــرة المظلمــة ومــا بعدهــا, 
وال أريــد الخــوض كثيــراً فــي إثبــات ذلــك 
كــي أتــرك فســحة أكبــر للــكالم عــن كتــاب 
ــدة  ــل الجدي البصــري الصــادر عــن دار أم
– دمشــق 2021 ويكفــي أن نتذكــر عنتــرة 
بــن شــداد وهــو يلتقــط مــن معمعــة الحــرب 
ــه  ــامة حبيبت ــة( البتس ــعرية )لحظ ــة ش لقط
ــذي تبــرق  ــة( مــن التمــاع الســيوف ال )عبل

كبريقهــا, أو مناجــاة الحمدانــي للحمامــة 
النائحــة علــى شــباك ســجنه حيــن وقــع 
أســيراً, أو يوميــات الحســن بــن هانــئ التــي 
ــه  ــة وقبل ــي قصــر الخليف ســطرها شــعراً ف
عمــر بــن أبــي ربيعــة حيــن ينتظــر هطــول 
ــه  ــة حبيبت ــاس ليقصــد خيم ــام الن ــل وين اللي
)نُْعــم( ولــم يســتطع رؤيتهــا وهــو الــذي 
طالمــا تعــّرف علــى وجودهــا فــي خيمتهــا 
مــن رائحتهــا, أو حســد الســياب لديوانــه 
ــن  ــى صدروه ــالت عل ــه الجمي ــذي تحمل ال
وال ينظــرن إليــه هــو أو ينشــغلن بشــخصِه, 
يتحــدث  وهــو  بولــص  ســركون  وبعــده 
ــل  ــي ظ ــة ف ــا النائم ــوك وأبقاره ــن كرك ع
المصفــى تجتــر األشــواَك لتمخــض الحليب, 
حيــث نالحــظ اإلشــارة الخفيـّـة لحيــاة النــاس 
فــي ذلــك الوقــت هنــاك وليــس ألبقارهــم أو 
ــح  ــش بمصابي ــورك المزرك ــل نيوي ــن لي ع
النيــون الفاقعــة والتــي تشــبه كدمــاٍت مطليــة 
بالمســاحيق فــي وجــه عاهــر أو بيــروت 
التــي تخــرُج مــن فمــه ســوداء محترقــة 

ــرون. ــره كثي ــى البحــر, وغي عل
   كل هــذه اللقطــات الشــعرية هــي قصائــد 
يوميــة مــن تفاصيــل الحيــاة الُمعاشــة لكنهــا 
ٌصنفــْت وفقــاً ألغــراض شــعرية شــائعة 
كالغــزل أو الرثــاء أو البــكاء علــى األطــالل 

ــك. ــر ذل ــات أو غي أو الخمري
  وليــس هنالــك مــن نــّصٍ شــعري ُكتــَب 
ــية  ــة والسياس ــرات الثقافي ــن المؤث ــداً ع بعي
والعاطفيــة واالجتماعيــة والتاريخيــة, حتــى 
الشــطحات التــي تُنتــُج مــن تجليــات نفســية 
خاصــة كالتجليــات الســوريالية أو الصوفية, 
فهــي ثقافــة أيضــاً لكنهــا ثقافــة مجنحــة 
ــا  ــة ال تخضــع إال ألمزجــة أصحابه عاصف
المختلفــة عــن المألــوف والشــائع, والمــكان 
ــو  ــة فه ــرات الثقافي ــذه المؤث ــن ه ــدٌ م واح
يحفــُر أوشــاماً عميقــةً فــي نصوصنــا وهــو 
ــهم  ــر ويس ــكنه كل العم ــكننا ونس ــذي يس ال
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ــا كلهــا, والشــاعر عبــد  فــي تشــكيل تجاربن
الســادة البصــري ابــن مدينــِة )الفــاو( النازُح 
عنهــا قســراً بســبب الحــرب الطاحنــة والتي 
تتميــز عــن كل مــدن العــراق بإطاللتهــا 
ــل  ــات النخي ــا بغاب ــر واكتظاظه ــى البح عل
والحنــاء والمشــمش وقــوارب الصياديــن 
اآلتيــة مــن أعالــي المــوج بأصنــاف الســمِك 
ــذا  ــم ل ــا ووداعته ــة أهله ــل, وطيب والمواوي
مازالــت إلــى اآلن تذِكــره بأولئــك القروييــن 
البســطاء وتفاصيــل حياتهــم التــي ال نجدهــا 
فــي المــدن الكبيــرة )القرويــون المعجونــون 
بنهــاراٍت  الحالمــون   \ األرض  بطيــن 
مشمســة دومــاً \ الناثــرون وردَ طيبتهم على 
الطرقــات \ العابقــون برائحــة األرض بعــد 
المطــر \ لّمــا تــزل لياليهــم َســَمراً وحكايــات 
ــون  ــالً \ القروي ــقاً وعم ــم عش \ وصباحاته
مازالــوا يســكنونني!!(, نــصُّ مجــردٌ تمامــاً 
مــن الفخامــة اللغويــة واألالعيــب الشــعرية 
الفائــض,  الكالمــي  والتــرف  المقصــودة 

يلتقــط لــك صــورة حياتيــة ســريعة ويضعــك 
أمــام خاتمــة جميلــة تشــي لــك دون لــف أو 
دوران بأنــه رغــم تحوالت المــكان والزمان 
مــازال مربوطــا بذلــك الجــذر )الفــاوي( 
ــل ســري  ــراب الوطــن كحب ــات ت ــي نهاي ف
ــاة  ــل الحي ــو حب ــه فه ــي عن ــه التخل ال يمكن

ــكنونني!(.   ــوا يس ــون مازال )القروي
ــد  ــن ق ــي المــوروث الشــعبي للبصريي   ف
تصادفــَك الكثيــر مــن المصطلحــات والتــي 
تتــداوُل هنــاك فــي أقصــى الجنــوب وال 
يعرفهــا ســواهم فــي مــدن الوطــن األخــرى, 
الجغرافيــة  الخصوصيــة  مــن  تطفــُح 
والمناخيــة لهــذه المدينــة التــي تشــتبك فيهــا 
كثيــٌر مــن الثقافــات البعيــدة بســبب انفتاحهــا 
علــى البحــر ومــا وراء البحــر مــن ثقافــاٍت 
ــو  ــا ه ــات م ــذه المصطلح ــن ه ــات, م ولغ
محلــي مطلــق ومنهــا مــا هــو هجيــن, وهــي 
كثيــرة لــو اســتثمرها شــاعٌر مــا يمكنــه 
تأثيــث الكثيــر مــن القصائــد اليوميــة بمتعــٍة 
مضافــٍة, فهــي كالبهــارات التــي تعطــي 
طعــم الــكالم لــذاذاٍت محببــة. مــن هــذه 
المصطلحــات الغريبــة )الباحــورة: وهــي 
شــدة الحــرارة والرطوبــة صيفــاً, والبــارح: 
ــا  ــاح ينتظره ــن الري ــاً م ــا نوع ــد به ويقص
ــوٍم  ــون بن ــالً ليتمتع ــبُّ لي ــاك ته ــاس هن الن
هانــئ علــى أســقِف البيــوت أو باحاتهــا, 
ومرطبانــة الخــالل: وهــي أيــام الصهــد 
الشــديد التــي تُنضــج التمــور, ومقيّليــن: 
ــارة  ــة, وعّص ــت القيلول ــن وق المأخــوذة م
التمــر: وهــي أيام أشــد حرارةً مــن مرطبانة 
الخــالل تأتــي بعدهــا حيــث يســتوي التمــر 
فــي  عســله  ويســيُل  تمامــاً  أعذاقــِة  فــي 

ــعِف(.  ــالل الس ــت ظ ــالل أو تح الس
  )عندمــا كنـّـا... \ نســتحمُّ بمــاء أجســادنا \ 
مــن شــدّة الحــّرِ \ تقــول أمــي: \ ال عليكــم... 
إنهــا مرطبانــة الَخــالل \ وفــي آب اللّهاب... 
ــن \  ــاء الفالحي \ تتقشــُر بشــرتنا \ نحــن أبن
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نقضــي اليــوم مقيّليــن فــي النهــر \ لنرّطــب 
أجســادنا \ لحظتهــا... \ توبّخنــا أمــي قائلــةً: 
ــن  ــون مــن عّصــارة التمــر؟! \ وبي \ أتهرب
 \ أجســادنا  تمّرنــت  والعصــر  الترطيــب 
ــن  ــف م ــذا الصي ــرارة ه ــس ح ــا نقي صرن
ســكنت  بأســماء  الطقــس  ونســّمي   \ ذاك 
ذاكرتنــا... \ يــا لذاكرتنــا كــم مــن األســماء 
واألحــداث قــد خزنــْت \ ومــا نــزال نســتحم 
إلــى  الشــاعر  أجســادنا؟!(. عــودة  بمــاء 
بــكل  المتطرفــة  القريــة  البواكيــر حيــث 
شــيء )المــكان القصــي الــذي جعلتــه الكثير 
مــن الســلطات منفــًى لمعارضيهــا, المنــاخ, 
الفراديــس الباذخــة, الطيبــة, الكــرم, فطــرة 
األشــياء, البــرزخ بيــن مــاٍء ومــاء, وأشــياء 
ــد أن  ــاء بع ــخ األبن ــي توبّ ــرة(. واألم الت كثي
تشــعر أنهــم ضعفــوا أمــام نواميــس الطبيعــة 
الذيــن  الرجــال  تصنــع  التــي  الخشــنة 
تنتظرهــم يكبــرون كأســالفهم. نحــن نــدرك 
إن الكثيــر مــن تلــك النواميــس قــد تغيــرت 
ــة  ــن قري ــن زم ــاة بي ــد أن تطــورت الحي بع
ــا  ــصَّ يخبرن ــن الن ــوم لك ــذا الي الشــاعر وه
ــاِء  ــتحمُّ بم ــا نس ــر )كنّ ــد تغي ــيء ق أن ال ش
أجســادنا \ ......... \ مــا نــزاُل نســتحُم بمــاء 
ــا  ــة تجعلن ــة الصادم ــذه الحقيق ــادنا(, ه أجس
مذهوليــن فــي بلــد مــن الطبيعــي أن يكــون 
ــي  ــا يحــدُث ف يومــه أفضــل مــن غــدِه مثلم
ــراب  ــة الخ ــن متوالي ــرى لك ــالد هللا األخ ب
فعلــْت  حمقــاء  سياســات  أنتجتهــا  التــي 

ــك. عكــس ذل
مــا أقــول: أن القصيــدة مثــل    كثيــراً 
وال  ثمالتِهــا  فــي  لذّتهــا  تتركــُز  الــكأس 
ــة  أقصــدُ هنــا إن الشــراب الــذي قبــل الثمال
ــذاً  ــوَن لذي ــرورةِ أن ال يك ــس بالض ــا لي فيه
وإال كنـّـا قــد امتنعنــا عــن شــرابه فــال نصــل 
إلــى ثمالتــِه لنســتمرئها, لــذا حيــن يُقفــُل 
النــص الشــعري بخاتمــٍة ذات طاقــة شــعرية 
كثيفــة تنفجــُر أمامــك كبــرٍق خاطــٍف هائــٍل 

بجملــٍة واحــدةٍ أو اثنتيــن أفضــل كثيــراً مــن 
النــص الــذي يختــُم بنهايــاٍت باهتــة فمبــاراة 
ــة  ــة القاضي ــي تنتهــي بالضرب ــة الت المالكم
تنتهــي  التــي  تلــك  مــن  إمتاعــاً  أكثــراً 
بالتعــادل أو جمــع النقــاط. فــي نصــوص 
)ال.. كمــا نريــد( اهتــم الشــاعر فــي بعــض 
النهايــات فكانــت موفقــة مثــل مــا انتهــْت بــه 
ــات  ــم – تداعي ــون – أتعل نصــوص )القروي
– بــؤس – خــواء – ســيناريو - ســاهم,,, 
وغيرهــا( لكنــه اكتفــى بنهايــاٍت خبريــة 
نــص  ففــي  أخــرى,  لنصــوص  بســيطة 
ــن  ــُض م ــت تنه ــدأ ب )وأن ــاح( يب )كل صب
ــادل... \  ــى موســيقى العن ــَك \ أصــغِ إل نوِم
وهــي تعــزُف ألحانهــا علــى ســدرةِ البيــت( 
مشــاهدَ  إلــى  يتحــول  رومانســي  مفتتــح 
تراجيديــة قاســية تصــور لــك أيــام العيــد فــي 
ــك  ــا )دْع عيني ــن كورون ــاء اللعي ــن الوب زم
بأغنيــة  ودنــدن   \ الرصيــف  تغــازالن 
ــيطة  ــة بس ــة جوابي ــي بخاتم ــة( وينته خاوي
جــداً )ألن العيــد محبــة \ والمحبــة فــرح 
\ والفــرح حيــاة(, كلنــا يعــرف إن العيــد 
ــا  ــاة لكنن ــرح حي ــرح والف ــة ف ــة والمحب محب
ــة  ــة والصدم نبحــث عــن الدهشــة والمخالف
فــي القــول الشــعري, تتكــرر مثــل هــذه 
الخاتمــة فــي نــص )فرحــة العيــد( )علــيَّ أن 
ــة  ــة والبغضــاء والفرق أطــردَ شــبح الطائفي
ــش  ــاس تعي ــل الن ــوس \ وأجع ــن كل النف م
هــذه  دائمــاً(  والفــرح  والســعادة  الســالم 
فــي  الســرد  انســيابية  وضعــت  الخاتمــة 
ــدْت عــن الشــعري  ــن ابتع ــر حي حــرجٍ كبي

لصالــح التقريــري المباشــر.    
  وتســتمر شــجرة التفاصيــل اليوميــة تمــدُّ 
أغصانهــا فــي فضــاء هــذا الكتــاب فتأخذنــا 
فــي لقطــات ســريعة, نتجــول فــي البصــرة, 
بصــرة التاريــخ والحاضــر: )المينــاء- شــط 
العــرب- األنهــار الــال منتهيــة- القطــارات- 
الفلســفة-  النثــر-  الشــعر-  الخّشــابة- 
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أخــوان  البصــري-  الحســن  المعتزلــة- 
الصفــا- األحــالم والخــراب( ثــم تصــل إلــى 
بغــداد ودجلــة وحاناتــه الممتــدة مــع شــارع 
ــا  ــودُ بن ــؤاس وميســان والَمجــر وتع ــي ن أب
ــِه  ــار وتخوت ــي العّش ــاء ف ــى األدب ــى مقه إل
ــي تشــبثْت بعمــق  ــه الت ــِه وحكايات وأرجيالت

ــرة. ــس الذاك ــي تضاري ف
ــن  ــد الســادة البصــري م ــم ينحــدر عب   ل
عائلــة برجوازيــة ليحظــى بحيــاةٍ مترفــٍة 
كمــا  والهزائــم  االنكســارات  مــن  خاليــة 
ذكــرُت فــي مطلــع هــذه الكتابــة كــي يبتعــد 
ــين  ــخوصها المهمش ــة وش ــاع المدين ــن ق ع
يســاري  عامــٍل  ابــن  فهــو  المظلوميــن, 
تحمــل  مــا  تحمــل  بســيطة  وأم  بالفطــرة 
مــن حكمــة القرويــات بالفطــرة أيضــاً, لــذا 
نــراه يكتــُب دائمــاً عــن )الحامليــن همومهــم 
دون أن يســأل عنهــم أحــد, الشــغيلة, عمــال 
الطواشــات,  والمينــاء,  التمــور  مكابــس 
المشــردين, الراحليــن بال حقائــَب لألمنيات, 
األطفــال الذيــن يبيعــون علــب المناديــل فــي 
تقاطعــات الطــرق أو الذيــن ينظفــون زجــاج 
الســيارات الفارهــة بأجــوٍر بخســٍة وظروٍف 
تخــدُش طفولتهــم دائمــاً, المواطنيــن بــال 
وطــن( مصــّراً علــى أن يكــون الناطــق 
ــدم  ــاٍل وع ــوٍت ع ــمائهم بص ــمي بأس الرس
ــن  ــتفيداً م ــم, مس ــن مظلوميته ــكوت ع الس
وصايــا أبيــه )وأنــا أخطــو أولــى خطواتــي 

\ فــي الكتابــِة.. \ رســمُت علــى حائــِط بيتنــا 
ــبني  ــوراً \ حاس ــجرتين وعصف ــراً وش \ نه
أبــي بشــدّةٍ قائــالً: \ حينمــا تريــد الكتابــة 
والرســم \ فابــدأ علــى الــورق \ احفرهــا 
يغســُل  المطــر  ألن   \ المحبــة  بإزميــل 
تلــك  الحيطــان \ فيضيــُع جهــدَك \ منــذ 
اللحظــة \ وأنــا ال أكتــب إاّل بحبــر المحبــة(. 
ــاذا  ــى ســؤال: لم ــا هــذا النــصُّ إل ــد يأخذن ق
ــراً  ــوراً )نه ــراً وشــجرتين وعصف رســَم نه
ــجرتين  ــن ش ــداً لك ــوراً واح ــداً.. عصف واح
اثنتيــن(؟. واإلجابــة هــي أنــه لــْم يــرْد لهــذا 
العصفــور أن يبقــى ســجيناً فــي قلــِب شــجرةٍ 
وحيــدة, منحــه حريــةً أكثــر كــي يحلــُق فــي 
فضائيــن, والكتابــة أو الرســم بإزميــل أكثــر 

ــة. ــُل محب ــيما إذا كان إزمي ــاً س ثبات
  فــي نــّصٍ آخــَر )كل ليلة( تتجلــى وصايا 
ــرَك  ــرك ظه ــة )ال تت ــا الفطري األم وحكمته
عاريــاً \ ســتصاب بالبــرد \ فتمــرض! \ 
فألتــّف بلحافــي وأغــّط بنــوٍم عميــق \ لكنــي 
حيــن كبــرُت \ عرفــُت ســرَّ كالمهــا.. \ 
لــم تقصــد الهــواء البــارد \ بــل طعنــات 
ــة  ــو لقطــة يومي ــّص ه ــذا الن ــن(, ه اآلخري
أخــرى تمنيــُت لــو ختمــه بهــذه الخاتمــة 
)يــا  األخيــر  بالمقطــع  االســتغراق  دون 
أمــي األرض مليئــة باألفاعــي..\ والعقــارب 
تدخــل حتــى أفكارنــا \ وال نمتلــك غيــر 
الطيبــة, والتســامح عالجــاً \ ألنفســنا!( فهــو 

ــل. ــةُ حاص ــميه حصيل ــا نس كم
مــن  البصــري  الســادة  عبــد  يعتبــر    
ــات  ــاص اللحظ ــن باقتن ــعراء المأخوذي الش
ليــس فــي كتابــه هــذا فحســب بــل فــي 
ــو  ــل فه ــن قب ــه م ــرت ل ــي نش ــه الت كل كتب
شــاعر القصيــدة اليوميــة. ومــن يقتــرب مــن 
ــات  ــاً باليومي ــراً يجــده مكتّظ شــخصيته كثي
النغمــاره فــي تفاصيــل الحيــاة وال يشــبه 
العابريــن علــى حافاتهــا بهــدوء أو المنزوين 

ــة.  ــا المغلق ــي غرفه ف
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االبــداع نمــط حضــاري متجــدد يتعارض 
المتغيــرات  لــكل  التقليــدي  النمــط  مــع 
االبــداع  أن  كمــا  الســابقة،  والتجــارب 
الحقيقــي يبتعــد عــن الرؤيــة األحاديــة التــي 
تبحــث فــي المســاحات المحــددة، واالنتقــال 
ــا  ــن خالله ــن م ــات ممك ــة ومدي ــى امكن ال
تحويــل بنيــة الحــدث الــى مســاحات تؤكــد 
علــى أن االبــداع يعتمــد العقــل والرؤيــة 
الصوريــة المالمســة للفلســفة الحداثويــة.

فــن المســرح واحــد مــن الفنــون الجماليــة 
التــي ترســم رؤيــة ابداعيــة مغايــرة للواقــع 
االجتماعــي عبــر مســاحات متنوعــة، ذلــك 
مــن اجــل تحقيــق رؤيــة تنســجم مــع فضــاء 
ــف  ــاطة توظي ــذي يتشــكل بوس ــرض ال الع
وخطــوط  ابعــاد  ترســم  التــي  العناصــر 
الفعــل االبداعــي بنحــو مؤتلــف او مختلــف، 
مــع  جماليــا  تفاعــال  ينتــج  باتجــاه  أي 
المتلقــي يــؤدي الــى قــراءات تأويليــة تعتمــد 
ــف  ــه مواق ــى علي ــا تبن ــا مركب ــال تحليلي فع
حياتــه  وطبيعــة  االنســاني،  الواقــع  مــن 
االجتماعيــة التــي تتعايــش مــع المؤتلــف 
ــي أن  ــن الطبيع ــذا صــار م ــف، ول والمختل
نجــد النــاس متشــابهين او مختلفيــن. إذ تمثل 

األنشــطة االبداعيــة قــدرات العقل االنســاني 
ــال  ــور وافع ــاج ص ــى انت ــل عل ــذي يعم ال
متداخلــة مــن حيــث المنطــق واكتشــاف 
البنيــة  تعتمــد  التــي  الحديثــة  التجــارب 
التشــكيلية، ومفاهيــم العالقــة الجدليــة مــا 
بيــن المؤتلــف والمختلــف ومــدى تأثيرهمــا 
علــى المتلقــي، ومحاولــة اشــراكه فــي تلقــي 
ــد  ــه يعي ــن خالل ــذي م ــل االبداعــي وال الفع
النظــر فــي رؤيتــه، ويعيــد صياغــة التأويــل 
للمشــهد الفنــي باالســتعانة بمدركــه العقلــي 
علــى  تعمــل  التــي  الصوريــة  وذاكرتــه 
تقليــص حجــم الغمــوض المســتعار. هــذا مــا 
نشــاهده فــي منظومــة العــرض المســرحي 
عبــر اســتقراء تجانــس المنظــر المســرحي 
داخــل فضــاء المســرح وتحوالتــه التــي 
تحقــق مســاحات جماليــة تعكــس معنــى 
المنظــر وانســجامه مــع تشــاركية المتلقــي، 
ــة  ــة الفكري ــب بالمنظوم ــن التالع ــدا ع بعي
هكــذا  ومثــل  العــام،  لهيكلــه  والجماليــة 
فعــل يبعــد الجــدل فــي عالقــة المؤتلــف 
المصمــم،  او  المخــرج  لــدى  والمختلــف 
ــذان يعمــالن علــى خلــق رؤيــة متجــددة  الل
تعطــي  جديــدة  واكتشــافات  لتجــارب 

الفعل االبداعي ما بين 
المؤتلف والمختلف

د. عالء كريم
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اســتمرارية جدليــة للفكــر الفلســفي وتأثيــره 
الفضــاء  الموجــودات داخــل  بنــاء  علــى 
الــذي اســس االجــزاء المكونــة للتجســيم 
ــة  ــدة كامل ــق وح ــة، وخل ــي الطبيع ــي ف الفن
اساســها التجانــس واالنســجام، ومــا يعتمــده 
المخــرج مــن تقنيــات قصديــة تعمــل علــى 
ــل  ــب الفع ــرحي حس ــر المس ــل المنظ تحوي
ــه الشــخصيات  ــل مع ــذي تتعام ــي ال الدرام
رؤيــة  لخلــق  وذلــك  العناصــر،  وبقيــة 
ــوالت  ــاء وتح ــاء الفض ــد بن ــة تجس صوري
مفرداتــه دالليــا، فضــال عــن  إبــراز الحــدث 
الدرامــي واظهــار افعالــه بشــكل دقيــق، 
ومــن ثــم أعــادة تشــكيل الــدالالت بتجــارب 

بيــن  تتــراوح  متجــددة 
المؤتلــف والمختلــف بعــد 
ان يتــم إعادتهــا الى حقيقة 
ــن  ــق م ــي تنطل ــة، الت اللغ
ــن  ــي وم ــبي والجزئ النس
ــة  ــاة اليومي ــردات الحي مف
ــم  ــم وقي ــق فــي مفاهي لتحل
ــن  ــى، ممك ــة المعن متعالي
بالكتابــة  عنهــا  التعبيــر 
مثــال: الحــزن، الفــرح، 
المــوت، الحيــاة، أي مــا 
النــاس،  حيــاة  يالمــس 
وهــي فــي نفــس الوقــت تعــد رحلــة للبحــث 
عــن الــذات، بعيــدا عــن متناقضــات الحيــاة 
ــا  ــي تتحــول تدريجي ــة، الت ــة والعفوي اليومي
الــى لوحــات فنيــة مختلفــة، منهــا مــا يخلــق 
ــل  ــا يحم ــا م ــوداء"، ومنه ــا الس "الكوميدي
مــن الجــرأة فــي البنــاء الفنــي، وهنــاك 
افــكار منفتحــة علــى احتمــاالت وايحــاءات 
تصويريــة،  الــى  اللغويــة  البنيــة  تحــول 
افــق جماليــة  دراميــة، تعبيريــة، تحمــل 
لهــا امكانيــات التجريــب والتجديــد، لتصبــح 
ــي نفــس  ــه، وف ــع ومحــاكاة ل انعكاســا للواق
الوقــت يفعــل جــدل العالقــة عنــد المتلقــي، 
والــذي يشــاهده البعــض 
طبيعــة  مــع  مؤتلــف 
المســرحي،  العــرض 
أنــه  يعتقــد  واآلخــر 
برؤيتــه  مختلــف 
وقراءتــه التــي أنتجتــه 

ازمــات العــرض.
مــا  ضــوء  علــى 
ان  ارى  بــه  تقدمــت 
ــد يتمكــن مــن  ــي ق المتلق
الفعــل  شــكل  قــراءة 
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اإلبداعــي عبــر اســترجاع الذاكــرة التــي 
ممكــن مــن خاللهــا تعريــف بعــض األفعــال 
اإلبداعيــة وفــق رؤيــة متفتحــة علــى الكثيــر 
بدورهــا  والتــي  الحديثــة  التقنيــات  مــن 
تعالــج الجــدل مــا بيــن المؤتلــف والمختلــف 
وربــط الصــور التــي تنتمــي إلــى حــدث ما، 
وايضــا غيــر المنتميــة إلــى الحــدث نفســه.
االبداعــي  الفعــل  انتــاج  آليــة  تنــزاح 
المؤتلــف والمختلــف داخــل فضــاء العــرض 
العــرض  ســينوغرافيا  ضمــن  واشــتغاله 
علــى بقيــة عناصــر تكويــن المســرحية، 
والموســيقى  الماكيــاج  و  االزيــاء  مثــل: 
عــن  فضــال  واالكسســوار،  واالضــاءة 

وحركتــه  الممثــل 
شــكل  ترســم  التــي 
الشــخصية وعالقتهــا 
ــودة  ــل الموج ــع الكت م
خشــبة  علــى 
وهــذا  المســرح، 
مــن  يتطلــب  العمــل 
ــينوغرافيا  ــم الس مصم
المعلومــات  اعتمــاد 
داخــل  المتوفــرة 
المســرحية،  نــص 
المخــرج  واستشــارة 
قبــل الشــروع بتصميم 
وبعدهــا  والحجــوم  الكتــل  شــكل  وتنفيــذ 
علــى  والضــالل  الظــل  وتأثيــر  اللونــي 
رؤيــة المشــهد ونســقه الداللــي المركــب 
بخيــال يالمــس فكــر المتلقــي ومســتوى 
معالجتــه إلشــكاليات االتــالف واالختــالف 
ــة  ــة مختلف ــة وامكن ــاج افعــال ألزمن فــي انت
ــاء  ــا يش ــا م ــار منه ــرج يخت ــا المخ يحدده
عبــر رؤيتــه وخيالــه ليبتكر صور ومشــاهد 
مغايــرة، تحــدد الفعــل االبداعــي وابعــاد 
ــون العــرض  ــع قان ــالءم م ــي تت ــرة الت الفك

والمعرفيــة. الجماليــة  وتحوالتــه 
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رغــم غنــى وعراقــة تاريخنــا األدبــي 
ــال  ــص األطف ــا يخ ــه م ــد في ــا ال نج إال أنن
أو بتعبيــر أدق ال نشــاهد أي بــادرة اهتمــام 
ــروة  ــه ث ــث كون ــي.. مــن حي ــل العرب بالطف
قوميــة بشــرية. وكونــه قائــداً لعمليــة البنــاء 

ــتقبالً.. ــدم مس والتق
وقــد أدرك شــاعرنا العربــي الكبيــر – 
ســليمان العيســى – هــذه النقطــة الهامــة 
فالتجــأ إلــى كتابــة – القصيــدة الطفوليــة 
ــي  ــا أو الت ــل موضوع ــذ الطف ــي تتخ – الت
توجــه للصغــار كقصيدتــه إلــى طفلــه – 
ــه  ــه ذكريات ــي نفس ــارت ف ــي أث ــن – الت مع
الطفوليــة فــي لــواء االســكندرونة ومعاناتــه 
فــي  العيســى  ســليمان  يقــول  وتشــرده.. 

ــذه: ــه ه قصيدت
ــل، مــن الجــراح مــن  ــد القتي ــا مــن البل أن

ــوِد الرع
ــدم  ــر الشــهيد وراءهــا ب مــن صخــرة عث

الشــهيِد
مــن ربــوة خضــراء رقرقــت األلوهــة 

ــيدي ــي نش ف
مــن ألــِف ســاقيٍة توشــوش وهــي ســكرى 

فــي قصيــدي
تتمــردان علــى  داري هنــاَك وخيمتــي 

الســجوِد
عربيتان أكاد انشق فيهما عبق الصموِد

مــن ضفــة العاصــي، مــن الشــالِل غيّضه 
الدمار

مــن – دفنــة – وهضابهــا صمــت وشــوق 
وانتظــار

كلمــات موحيــة وموســيقى عذبــة.. يتوجــه 
أطفــال  إلــى  العيســى –  بهــا – ســليمان 
وطنــه العربــي الكبيــر لتزيــد مــن ارتباطهــم 
بوطنهــم العربــي وأمتهــم وتاريخهــم المجيــد 
ــة  ــم بإمكاني ــد ثقته ــر وتوط ــم الزاخ وتراثه
ــك  ــط بذل ــرق المرتب ــتقبل المش ــع المس صن

ــي. الماض
وقــد بــدأ ســليمان العيســى الكتابــة لألطفال 
العــرب أيــام نكســة حزيــران 1967 فقــال: 
ــت  ــد هبط ــوداء ق ــة س ــدت كأن غمام )وج
علــى صــدري فــي تلــك المؤامــرة الســوداء، 
ــور فوجدتهــا  ــذة الن ــدأت البحــث عــن ناف فب
إحــدى  وفــي  األطفــال(.  عيــون  فــي 
األمســيات األدبيــة حــدد – ســليمان العيســى 
– األســباب التــي حولتــه إلــى شــاعر يهتــم 
بالطفــل أكثــر فقــال: )وجــدت فراغــا يــكاد 
يكــون محزنــا فــي شــعرنا العربــي مــن عهد 
ــا  ــم أجــد بيت ــد شــوقي، ل ــى عه ــة إل الجاهلي
ــى شــفتي طفــل أو أنشــودة تكتــب  يلقــى عل
ــه  ــلى ب ــيطا يتس ــعرا بس ــد ش ــل، ال أري لطف
األطفــال بــل البــد وان نمنــح اثمــن واعمــق 
مــا عندنــا للطفــل ومــن هنــا بــدأت أكتــب(.
هــذا وقــد اســتطاع شــاعرنا – ســليمان 
العيســى – أن يضــيء عالــم األطفــال عبــر 

ــا. ــي كتبه ــد الت ــد مــن القصائ العدي

سليمان العيسى والقصيدة الطفولية

ضياء الدين أمحد البصري
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األبيــات  وفــرة  فــي  أحــد  يجــادل  ال 
والقصائــد التــي يتغــزل فيهــا الرجــل بالمرأة 
األمكنــة  مختلــف  وفــي  العصــور  عبــر 
وتعاقــب الدهــور، وقــد شــمل هــذا النوع من 
الغــزل فيمــا شــمل تغنــي الشــاعر بمحبوبتــه 
وبمــا اتصفــت بــه مــن خـــالل جميلــة. لكــن 
ــات  ــة أبي ــى قل ــرون عل ــجمع الكثي ــكاد يـ ي
غــزل النســاء بالرجــال، فدعنــا ندلــي بدلونــا 
فــي هــذا المجــال وندفــع بفرســنا إلــى هــذا 

ــار. المضم
الشــعر  كان  واإلســالم  الجاهليــة  فــي 
بعــض  ادعــى  حتــى  بامتيــاز,  ذكوريــاً 
ــة  ــداع الشــاعرة العربي ــاد العــرب أن إب النق
بالســواد،  متشــحاً  تاريخــه  طــوال  ظــل 
أن  منــذ  واألحــزان,  بالدمــوع  ومجلــالً 
ــعر  ــيدة الش ــليم( س ــي س ــة بن ــت )نائح وقف
النســائي العربــي تـــرثي أخاهــا فــي ســوق 
عـــكاظ. ويذكــر الدكتــور أحمــد الحوفــي في 
ــي(، أن  ــعر الجاهل ــي الش ــرأة ف ــه )الم كتاب
ــن الرجــال الشــعراء،  الشــواعر كــن يحاكي
ولكــن أجنحتهــن قعــدت بهــن عــن التحليــق 
ــارئ  ــى الق ــل إل ــى ليخي ــم، حت ــي أجوائه ف
ــان،  ــودة اللس ــل معق ــرب تظ ــواء الع أن ح

ــى أن  ــة الحــس، صمــاء الوجــدان، إل معطل
تقــوم مناحــة فتحــل عقــدة لســانها، وتتفجــر 

ــا. ــي وجدانه ــس ف ــع الح ينابي
بنــي  شــاعرة  األخيليــة  ليلــى  كســرت 
مــن  فكانــت  المنــوال،  هــذا  )عامــر( 
فــي  المتقدمــات  العــرب  شــاعرات  أهــم 
ــة واإلســالم  ــي الجاهلي اإلســالم. عاشــت ف
فــي  للشــعر  الذهبــي  العصــر  وشــهدت 
العهــد األمــوي، ولــم يتقدمهــا أحــد مــن 
النســاء ســوى الخنســاء. توفيــت ســنة )85( 
للهجــرة فــي منطقــة )ســاوة( فــي محافظــة 
)ذي قــار( فــي العــراق, وهــي فــي طريقهــا 
إلــى )الــري( فــي إيــران. كانــت فارعــة 
الطــول، أخــاذة الجمــال، دعجــاء العينيــن، 
فاقــت  الثغــر.  مبســومة  المشــي،  حســنة 
أكثــر الفحــول مــن الشــعراء، وشــهدوا لهــا 
بالفصاحــة واإلبــداع ومنهــم )الفــرزدق( 
ــواس(  ــو ن ــى نفســه، و)أب ــذي فضلهــا عل ال
ــو  ــر مــن قصائدهــا، و)أب ــظ الكثي ــذي حف ال
تمـــام( الــذي ضرب بشــعرها المثــل، و)أبو 
العــالء المعــري( الــذي وصــف شــعرها 
بأنــه )حســـن ظاهــره(. نشــأت منــذ صغرها 
مــع ابــن عمهــا )توبــة بن الحميـــر( فعشــقها 

ليلى األخيلية شاعرة بني عامر

ذياب مهدي آل غآلم
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وعشــقته، ورفــض أبوهــا 
تزويجهــا منــه. أمــا قصــة 
إنقاذهــا لــه بعــد أن هـــدر 
دمــه فمعروفــة: زارهــا 
ــن  ــه م ــرت إلي ــاً فظه يوم
ــرأس،  خيامهــا حاســرة ال
ســافرة الوجــه علــى غيــر 
لغرابــة  ففطــن  عادتهــا 
ذلــك فهــرب ونجــا مــن 

ــوت.  الم
فــي  مدحتــه وأشــادت 
قــال  حتــى  خصالــه 
أبــي  بــن  )معاويــة  لهــا 

ســفيان(: ويحــك، لقــد جـــزت بتوبــة قــدره. 
ونعتــه،  بحقــه  مقصـــرة  بأنهــا  فأجابتــه 

وقالــت:
أتـتـه المنايـــا حيــن تم تمــــامه 

وأقصر عن كل قرن يطاوله
وكان كليث الغاب يحمي عرينه 
وترضـــى به أشبالــه وحالئلـه

غصوب، حليم حين يـطلب حلمـه 
وسـم زعاف ال تصاب مقاتله

ناجزهــا أحــد جلســاء الحجــاج بن يوســف 
الثقفــي يومــاً، وهــو أســماء بــن خارجــة 

بأنهــا  فقــال  إحراجهــا  قصــد  الفــزاري، 
ال  بشــيء  )توبــة(  الرجــل  هــذا  تصــف 
تعرفــه العــرب عنــه، فــردت ليلــى: وهللا 
لــو رأيتــه لــوددت كل فتــاة شــابة فــي بيتــك 
حامــالً منــه، فكأنمــا فـــقيء فــي وجهــه حب 

الرمــان لخجلــه.
ولمــا كانــت فــي ســفر، مــرت علــى قبــر 
ــة،  ــه راكب ــم علي ــت إال أن تسلـ ــة( وأب )توب
فزعــت  بومــة،  القبــر  بجانــب  وكانــت 
فطــارت فــي وجــه الجمــل فجـفـــل ورماهــا 
مــن فوقــه علــى رأســها فماتــت ودفنــت 

ــه. جنب

 شكر وتقدير
تتق��دم حملي��ة النج��ف للح��زب الش��يوعي العراق��ي جبزي��ل 
ش��كرها وتقديره��ا لكافة املتربعني لتوفري الس��الل الغذائية 
وتوزيعه��ا للعوائ��ل املتعفف��ة مبناس��بة الذك��رى الس��ابعة 
والثمانني مليالد احلزب واالول من أيار عيد العمال العاملي وخنص 
بالذكر منهم.... الس��ادة عبد اخلالق مرزة والدكتور اياد فياض
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فقــد  المؤلــف  يــره  لــم  الــذي  الكتــاب 
ــا  ــاح فيه ــي زمــن اجت ــا دون وداع ف غادرن
األرواح  االف  خاطفــا  كورونــا  فيــروس 
ــة. ــة والغص ــا اللوع ــاركا لن ــة ت دون رحم
الباحــث الراحــل حســين علــي الجبــوري 
ــات  ــا هــذه الكائن ــو تغلــب(، أحــد ضحاي )أب
باحثنــا  كان  الــذي  الوقــت  فــي  اللعينــة، 
الجليــل يخطــط إلنجــاز عــدد من الدراســات 
المثيــرة للجــدل... عابــث هــو المــوت حيــن 

يباغــت.
ــه األخيــر حيــن انجــزه طلــب منــي   كتاب
لتاريــخ  والمخصــص  لــه  مقدمــة  اعــد 

الفحــش وخرجــت بهــذا الشــكل:
ان التنقيــب عــن موضوعــات تختــص 
بالشــأن الشــعبي وتراثــه، والتاريــخ ماضيــا 
دأب  مســتمرة  بحــث  عمليــة  وحاضــرا 
الكثيــر علــى تحقيقهــا، واألســتاذ الجبــوري 
تنــاول قضايــا الزالــت بعيــدة عــن متنــاول 
ــن بالشــأن الثقافــي بســبب غرابتهــا  المهتمي
ــا  ــزم انن ــا، واج ــن وأقعيته ــم م ــى الرغ عل
جميعــا او الغالبيــة منــا تمــر علينــا تلــك 
بــل  يــوم  كل  التصرفــات  او  المفــردات 
اهتمــام،  أي  نعيرهــا  ان  دون  ســاعة  كل 
الطــرف عنهــا، وال  وكثيــرا مــا نغــض 

المجهــر، ربمــا  تحــت  نســعى لوضعهــا 
يجــد المتتبــع للشــأن المعرفــي، ان االلتفــات 
ــا العصــر الشــائكة  ــى بخفاي ــى أمــور تعن ال
ــي  ــا ف ــن يضعه ــاك م ــي االجــدى، او هن ه
خانــة الســهل الممتنــع وبالتالــي يؤكــد عســر 
المهمــة ويتجنــب مشــقتها ألســباب عــدة 

ــا: أهمه
فــي  الخــوض  وخطــورة  وعــورة   •
مســالك المســكوت عنــه وهــي حفريــات 
تلقــى القبــول هنــاك والرفــض هنــا، كونهــا 
وتثيــر  مــرة  اول  القــارئ  بــاب  تطــرق 

التعجــب. عالمــات 
•  تحتاج الى الشجاعة واالناة والصبر.

بتــراث  الخاصــة  المصــادر  قلــة   •
. ب لشــعو ا

• تاريــخ الهجــاء بالشــعر خضــع للدراســة 
األكاديميــة لكــن تاريــخ الهجــو الفاحــش 
والشــتم فــي التــراث الشــعبي، اعتقــد لــم 
يتطــرق لهــا أحــد مــن قبــل والتــي تتــم بيــن 
أطــراف عــدة، ال بيــن طرفيــن حتــى تصــل 
مســتوى الشــعوبية وهنــا تكمــن خطــورة 

ــة.  الدراس
ان كتــاب تاريــخ الهجــو الفاحــش والهجــو 
ــلوك  ــرا بس ــق حص ــض، يتعل ــوان عري عن

مقدمة كتاب لم يطبع...
فصول من تاريخ اهلجو الفاحش والش��تم الش��عيب البذيء املتبادل 

بني العرب والعلوج منذ عصر ما قبل اإلسالم اىل اليوم.

سالم القريين
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الفــرد والجماعــة مارســه االنســان بعــد ان 
اتقــن اللغــة التــي أصبحــت وســيلة االتصــال 
للتعبيــر، وتطــورت الــى مديات واســعة الى 
جانــب المكتشــفات العلميــة التــي ارخــت لــه 

وجــوده كونــه أرقــى المخلوقــات.
غيــر  فــي  اســتخدامها  هنــا  الســيئ 
ــة( والتــي  ــاظ البذيئ موضعهــا بحيــث )األلف
المخلوقــات  أجمــل  مــع وجــود  تتفــق  ال 
)األنســان( التــي شــغلت لهــا مســاحة جمــال 

األرض.    علــى  كبيــرة 
المديــح وإذا جــاوز  نقيــض  *)الهجــاء 
ــن دخــل  ــف االخري ــي تعني ــرط ف الحــد واف
فــي ضــروب الفحــش مــن القــول والفحــش 
ــز  ــا النب ــده ومنه ــا ح ــاوز فيه ــيء ج كل ش
باأللقــاب. الهجــاء مأخــوذ فــي التشــبيه مــن 
حيــوان الضفــدع القبيــح الشــكل.. البشــع 

ــوت. الص
وقد جاء في التشريع ما يلي...

ــت  ــردات تح ــك المف ــرع تل ش ــر المًّ حص
فهــا بانهــا )لفــظ عــام  مصطلــح االهانــة وعرَّ
شــامل لــكل قــذف او ســب(. حيــدر الجــراح 

/ مجلــة النبــأ
لــم  ولــو  تحققهــا  يمكــن  االهانــة  لكــن 
تتضمــن قــذف او ســب، اذ يتبــع هــذا اللفــظ 

كل قــول او فعــل تعــارف عليــه النــاس على 
ان حدوثــه يعنــي ازدراء االخــر والحــط 
مــن شــانه او كرامتــه فــي اعيــن النــاس(*.
ــي ت.س.  ــاعر األمريك ــدة للش ــي قصي  ف

اليــوت يقــول فــي قســم منهــا:
ولكن كيف أستطيع ان أفسر..

كيف أستطيع ان أفسر لكم..
ستفهمون األقل بعد تفسيرها،

وكل ما يمكن ان أرجو افهامه لكم..
هو الحوادث فقط وليس الذي حدث.

فــي  تمظهــره  وفــق  يتشــكل  الســلوك 
منظومــة اجتماعيــة سياســية، مــع جملــة من 
ــي  ــاط جدل ــدة ذات ارتب المصطلحــات المعق
بطبيعــة التشــكيلة االقتصاديــة، والمقصــود 
بهــا البنيــة التحتيــة، التــي تؤثــر بشــكل 
مباشــر فــي تغييــر طبيعــة الفــرد والمجتمع، 
ــلوك  ــوء س ــاه نش ــب باتج ــا نذه ــى إنن بمعن
فــي  المختصيــن  يتناولــه  طبيعــي  غيــر 
ــي  ــة، تعط ــات مختلف ــن جه ــس م ــم النف عل
ــد  ــي ح ــاذ ف ــلوك ش ــا عــن س ــا عام انطباع
ــة تســتوجب العــالج  ــة مرضي ــاره حال اعتب

ــم. ــه نظره ــن وجه م
ويــرى بافلــوف ذلــك التصــرف، مــا هــو 
ــة  ــي عملي ــن ف ــأ مزم ــن خط ــر ع االًّ )تعبي

ــا(. ــذي تعــرض له ــع الشــرطي ال التطبي
ــة  ــى ان الدراس ــب ال ــون يذه ــا طومس ام
الموضوعيــة للســلوك تعنــي.. مــا يقولــه 
االنســان ومــا يفعلــه ال فيمــا يتأمــل عــن 

ــي. ــة الوع ــي حال ــه ف نفس
بالتالــي االضطهــاد الطبقــي او العرقــي او 
المذهبــي الــى غيــر ذلــك يقــود تاريخيــا الــى 

بــروز أســباب منها:
- الحقد الدفين الموجه والمتجذر

- او الرغبة في االنتقام
- ام عقــدة النقــص ومركــب اإلحســاس 

بالحرمــان
ــد  ــذذ بجل ــادية والتل ــن الس ــرب م - ام ض
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ــر. االخ
ان اإلرادة والوعــي هــي حــاالت مــن 
الســلوك والتغييــر فيهمــا مــا هــو االًّ تعبيــر 
عــن التغييــر والتحــول فــي الســلوك الكلــي 

ــي لحظــة مــا ولســبب مــا. ــرد ف للف
** النفس واشكاليتها )د. علي كمال(

وعندمــا يجــري الحديــث عــن الوعــي 
فنحــن نتحــدث عــن كائــن متطــور عبــر 
كائــن  ايضــا  الــذي ســبقه وهــو  الزمــن 
ــع مــرور  ــع محيطــه م ــر ومتفاعــل م متغي

الزمــن الخــاص بــه.
المقاربــة  نتوقــف عنــد  ان  وهنــا البــد 
األيدلوجيــة األلمانيــة التــي تنــص علــى:
ــل  ــاة ب )ليــس الوعــي هــو مــا يحــدد الحي

ــي تحــدد الوعــي(. ــاة هــي الت الحي
ــذا  ــا ه ــتعيد كارل ماركــس حرفي ــا يس هن

ــال: العــرض قائ
يحــدد  مــا  هــو  البشــر  وعــي  )ليــس 
وجودهــم، ان وجودهــم االجتماعــي هــو 

وعيهــم(. يحــدد  الــذي 
ينبغــي ان يكــون الوجــود هنــاك قــادرا 
علــى امتــالك الوعــي بــه، فنحــن حيــن 
ــة  ــن البني ــع ضم ــر تق ــن ظواه ــدث ع نتح
ــر  ــاط البش ــل نش ــكل بفع ــي تتش ــة الت الفوقي
األيدلوجيــة  الصــور  وبفعــل  الواعــي 
المتعــددة لهــذا الوعــي أي مــا يمكــن تســميته 
بالحيــاة الثقافيــة او الروحيــة كمقابــل للحيــاة 

الماديــة.
ــب  ــوري يذه ــي الجب ــين عل ــث حس الباح
فــي تقصيــه الدقيــق الــى مديــات تصــل 
الــذي  العــام  المتــداول  مــن  جــدا  قريبــا 
الســلوك  تتبنــاه الخــاص عندهــا يتحــول 
الــى ظاهــرة تتبناهــا الســلطة وتعمــل علــى 
كطــرف  وادخالهــا  وترســيخها  توظيفهــا 
الــذي  التناحــري للحــد  يؤجــج الصــراع 
تســتعمله كســالح يرتكــز علــى الســخط 

الشــعوب. بيــن  والكراهيــة 

حيــث قــدم الباحــث نمــاذج شــعبية مهمــة 
وتاريخيــة الزالــت موجــودة ليومنا الحاضر 
وهــي احــدى معانــاة المثقــف العضــوي 
ــا  ــا باعتباره ــا وتغييره ــى نقده ــح ال الطام
نهجــا ضــارا فــي بنــاء كيــان المثــل والقيــم 
التــي تســهم فــي تكويــن خصــال الشــخصية 

ــدات. ــن التعقي ــة م الخالي
فــي  تأخذنــا  فصــال  وعشــرون  اثنــان 
ســياحة معرفيــة ثــرة بيــن الحكايــة والشــعر 
والطرفــة والمعنــى، انهــا عمليــة حفــر فــي 
يمكــن ان  الماضــي والحاضــر،  مغاليــق 
تتخلــص الشــعوب منهــا لــو اســتطاعت 
الحكومــات بنــاء مجتمعــات تقــوم علــى 
المســاواة والعدالــة االجتماعيــة الخاليــة مــن 

التناحــر والصــراع.
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قــارب عمــر األب محمــود الســتين عامــاً، 
ــا،  ــن جميع ــن األوالد متزوجي ــع م ــه تس ول
ثــالث  مــن  مكــون  بيــت  فــي  يســكنون 
ــق  ــي الطاب ــا ف ــان منه ــط، غرفت ــرف فق غ
األرضــي، وغرفــة واحــدة فــي الطابــق 
العلــوي. متعايشــين مــع الفقر وهــذا الواقع.. 
ونظمــوا حياتهــم وفق هــذا الواقع، إذ يســكن 
االوالد جميعهــم فــي احــد الغــرف االرضية 
وزوجاتهــم فــي الغرفــة االخــرى.. والغرفــة 
الثالثــة الموجــودة فــي الطابــق العلــوي، 
ــد  ــكل واح ــد ل ــة واح ــع ليل ــمها الجمي يتقاس

ــه.. ــع زوجت ــن االوالد م م
واألوالد  فالحــاً،  يعمــل  محمــود  األب 
ــل النجــارة  يمتهنــون عــدة مهــن اخــرى مث
ثانــي االوالد  والصيــد، ومنهــم مصعــب 

ــع  ــر لبي ــع تاج ــالً م ــرا، عام عم
االقمشــة،.

بمــرور االيــام قــام مصعــب 
ــا  ــداً، اعتبره ــة ج ــوة جريئ بخط
البعــض طامــة كبــرى فــي ظــل 
الظــروف التــي يعيشــون بهــا، 
ــة لغــرض  ــزوج زوجــة ثاني إذ ت
مــا فــي نفســه، وكانــت تتقــن 
الخياطــة، تعــّرف عليهــا عندمــا 

كانــت تشــتري القمــاش.

عندمــا رأت هــذا الواقــع المــزري وهــي 
ال تســتطيع االنفــراد بزوجهــا الــى ان يأتــي 
مــع  اتفقــت  الغرفــة.  باســتخدام  دورهــم 
ــة،  ــي الخياط ــا ف ــتمر بعمله ــا ان تس زوجه
االخــرى  زوجتــه  تعلــم  انهــا  وحتــى 
وزوجــات اخوتــه علــى هــذه المهنــة. وهــي 
تعــرف ان لهــا مــردود جيــد، وتــم ذلــك 
ــس  ــت مشــغال لخياطــة المالب ــح البي واصب
وبيعهــا.. اســتطاعوا بعــد فتــرة وجيــزة مــن 
ــغ البــأس بهــا، وافتــرق االخــوة  جمــع مبال
كل يســكن فــي بيتــه المســتأجر الخــاص 

ــه...  ب
تراثــاً  محمــود  والدهــم  بيــت  وبقــّي 
أخوتهــم  علــى  ورمــزاً  للذكريــات، 

. نهــم و تعا و

محمود وأوالده السبعة
علي حممد عبد احلسني

 أبو شبع 

قصة قصرية
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الفجــر,  ظــالم  خيــوط  مــن  تبقــى  مــا 
لفــظ أنفاســه األخيــرة أمــام زحــف األشــعة 
الذهبيــة لقــرص الشــمس اآلخــذ باالرتفــاع 
ثّمــة  الشــرقي.  االفــق  فــي  التدريجــي 
ــق  ــي التحلي ــر ف ــو اآلخ ــَر ه ــور, بّك عصف
ــه  ــي طيران ــدا ف ــاب بعي ــأ الذه ــم يش ــه ل لكن
تشــبّعْت  التــي  الكثيفــة  األشــجار  عــن 
ــة.  ــة الماضي ــدى الليل ــر بن ــا الخض أوراقه
مفتوحــة  بدائــرة  أشــبه  األشــجار  كانــت 
ــا  ــد بوابته ــداً عن ــا وتحدي ــد أطرافه ــن أح م
الداخليــة  فيمــا توّســط فســحتها  الوحيــدة 
بطابقيــن.  بيــٌت  والمعشْوشــبَة,  الواســعة 
أوراق األشــجار المواجهــة للّشــمس مــن 
الجهــة الشــرقية, تــزداد تألّقــاً ولمعانــاً كلّمــا 
ارتفــع قــرص الشــمس فــي االفــق فبــدْت في 
لمعانهــا كمــا لــو أنّهــا ُطليــْت بــذّرات ناعمــة 
ــا  ــور م ــون. العصف ــي ملّ ــحوق زجاج لمس
زال متواصــالً فــي طيرانــه, يرتفــع مــّرة أو 
يهبــط أخــرى, ليقتــرب كثيــرا مــن الحافــات 
ــه  ــها بجناحي ــكاد يالمس ــجار في ــا لألش العلي
لــوال أنّــه يتحاشــى، وببراعــة، أْن يصطــدم 
بهــا فيســارع بالعــودة الــى االرتفــاع عاليــاً. 
علــى  تهيمــن  محكمــة  قبضــة  الســكون 
مــن حفيــٍف ال يــكاد يُســمع  المــكان, إالّ 
ــى  ــل ال ــة, ب ــى يســار البواب ــع ال لشــجرة تق
ــة  ــا المعاكس ــا جهته ــداً, بينم ــا تحدي جواره
التجــاه الشــمس, حيــث الفســحة الكبيــرة 
زالــت  مــا  فأنّهــا  الداخــل,  مــن  للغابــة 

تســبح بظلمــة ظــّل خفيــف لــم تنلــه بعــد 
ــند  ــي أس ــة صب ــعة الشــمس, وثم ــهام أش س
ظهــره الــى جذعهــا الضخــم. العصفــور 
ــي يتحــرك  ــه, ورأس الصب يواصــل طيران
باحثــا عــن هــدف مــا, عينــاه ترصــدان 
ــة.  ــة متناهي ــه بدق ــق هدف ــل رادار يالح مث
ــاح  ــْت عــن جن ــة انفصل وفــي لحظــة مباغت
ــط  ــت تهب ــرةٌ راح ــةٌ صغي ــور, ريش العصف
ببــطء ملحــوظ وهــي تــدور بشــكل حلزونــي 
لتبتلعهــا أغصــان إحــدى األشــجار. ردّةُ 
ــت ســريعة, فضاعــف  ــور كان ــِل العصف فع
ــة  ــي محاول ــه ف ــف جناحي ــة رفي ــن حرك م
لالرتفــاع نحــو األعالــي, هربــاً مــْن خطــر 
بــات يستشــعره, غيــر أّن ريشــة أخــرى 
لتســقط كمــا  نُتفــْت مــن جناحــه اآلخــر 
الريشــة األولــى، فأعقبتهــا بعــض قطــراٍت 
ضــوَء  تشــرب  وهــي  بانــت  الــدّم  مــن 
الّشــمس, كحبـّـاِت مســبحة حمــراء انفرطــْت 
العصفــور  جناحــي  رفيــف  ازداد  بغتــة. 
أكثــر مــن ذي قبــل ثــم تباطــأ، تباطــأ أكثــر، 
ــفل  ــو األس ــوي نح ــو يه ــا وه ــكن تمام ليس
العشــب, غيــر بعيــد عــن  ليســقط فــوق 
الشــجرة العمالقــة التــي تجــاور البوابــة 
حيــث يجلــس الصبــي الــذي رســمْت شــفتاه 
ــدرك مبعثهــا,  ــة, ابتســامة ي فــي هــذه الوهل
وهــو يتابــع حركــة العصفــور فــوق العشــب 
التــي بــدأْت بالتالشــي التدريجــي ثــم لتنعــدم 

ــاً. كليّ
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فــي  الخشــبية  الخزانــة  دُمــى  اعتــادْت 
ــة، تصطــُف  ــوَس ســهراته الليلي ــه طق مكتب
واالحجــام  االشــكال  المختلفــةَ  العرائــُس 
فــوق رفوفهــا، ينظــرن بعيــــِن الفضــول 
ــرُب  ــا يقت ــة حالم ــُج الخزان ــب. تض والترق
ــة، كل  ــى حي ــأن الدم ــك ب ــل ل ــا، فيخي منه
واحـــدةٍ منهــن تحاوُل ابــراَز مفاتنها بإطالق 
موســيقى او أغانــي تــم تســجيلها ووضـــعها 
بأقــراص داخــَل هياكلهــن المصنوعــة مــن 
القمــاش  الزجــاج،  البالســتك،  الخشــب، 

والخـــــزف.
ينتقــي احداهــن لتشــاركهُ متعــةَ المطالعة، 
يداعــُب شــعرها بأصابــع احــدى يديــه فيمــا 
صفحــاِت  األخــرى  اليــد  اصابــُع  تقلــب 

ــاب.  الكت
ــى  ــو عل ــوم وه ــي الن ــتغرُق ف ــا يس احيان
االريكــة، فتغــرُق الدميــة والكتــاب بحضنه.
بعــد انتهــاِء الســهرة يســرعن نحــو الدميــِة 
المحظوظــة، يُحطنهــا، يتلمســنها امــال فــي 
ــنن دفء  ــره و يتحسس ــا عط ــاف بقاي ارتش

اصابعــه علــى جســدها واطرافهــا.  
ــي  ــة الت ــة الذكي ــك الدمي ــول تل ــد وص بع
اهداهــا لــه صديــق يقطــُن احـــــــدى الــدول 

ــا. ــُس غيره ــار ال يجال ــة، ص االوربي
ــرِك،  ــو س ــا ه ــه، م ــن محظيت ــن م اقترب

لمــاذا يفضلــِك علينــا؟! 

ــا، ضغطــت  ــن ثيابه ــا م ــن تجريده حاول
احداهــن علــى زٍر فــي ظهرهــا فاطلقــْت 
اغلقــن  ثــم  للــوراء  تراجعــنَّ   تنهيــدة، 
بــاب الخزانــة بهــدوء، شــعرْت بالغيـــــــرة 
ــا ارادِت  ــد يخنقانه ــد والحق ــا والحس تطوقه
ــع  ــا كقطي ــن فتبعنه ــن اياديه ــن بي ــرار م الف
الذئــاب، تمايلــت الخزانــة واحــدْث ســقوطها 
جلبــةً قويــة جعلتــه يفــُز مــن نومــه، اشــعَل 
ــرة  ــى المتناث ــت اجــزاُء الدم ــاح فبان المصب
ــا  ــن واودعه ــلَم بقاياه ــجاد، لمــــ ــى الس عل

ــة. ــةَ القمام حاوي

قصة قصرية
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أترقُب مْن يا ترى بعدَ االن؟
أقلُب سجالتي ودفاتَر جيبي الصغيرةِ

ثمةَ عناويَن لمدٍن زرتها
او فنادَق حططُت رحالي فيها

او حاناٍت شدني فيها جماُل النساِء
او احدى اغنيات ام كلثوم
او سمفونيِة كسارةِ البندِق

آه كم تمنيُت اني حين أغادُر
أغادُر بحلٍم ربما تأتيني يقظةً

اجدني في بالٍد سلمُت ّ لها العمَر
قلُت يا لثقتي بأحالمي

انها بدايةُ الخرِف والتسليِم
آِلٍت اتمناهُ لن يأتَي

لقد اشبعُت ضيمي بوصاٍل
اعاندُ كَل مخلوقاِت االلهِة

أقوُل اني ال انهاُر واستسلُم
لهوِل عاصفٍة لن تهزني ابداً

اظُل اكابُر 
ارسُم امامي جباَل هللاِ

او اكبَر بحارِه
اعلى هذِه الجباِل )يعصمني(

ومنتصَف البحِر يطوقني
بألِف حوٍت 

افتعُل اصواتاً من الريحِ والموجِ

وساداِت هدوٍء لبعٍث وتناسل آخر
*****

أترقُب رفوَف مكتبتي 
أياً من الكتِب أقرأُ

لقد تعودنا نحُن الشرقيين
ال نقرأُ او نمجدُ اال الموتى
وال نرتدي اال الواَن السواِد

نفتعُل حكاياٍت لتحضرنا المزدري
بألِف وشاية نغامُر بها

في اسواِق بوحنا البائِس
*****

أترقُب طرقاٍت تحمُل جنائَز
تراتيِل التشييعِ

بعد اْن لجمنا الفرُح بمتاريَس
احطناه بنشوةِ وهٍم سحيٍق
لكني انا عاشُق اليقظات

ابددُ ترهاِت االسالِف
أصرُخ انا قادٌم اليكم 

يا منصاِت الشعِر
ويا ساحاِت الوغى

اني من البالِد التي تمضي لما تريدُ
اعلُق فوَق صدرها 

انِك اجمُل بالٍد

العنواُن يخرجُ من الصمتِ

عبد األمري العبادي
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انهمار

نسرين سعود / سوريا

ولست أعشقك عشقا عاديا
أنا معك فقط أنهمر

أمتثل لك
كما يمتثل النور للقمر

أعتصر حروفي  
وأقطرها اكسيرا لك

كما يتمثل العطر الزهر
من أعماق الروح أشتاقك

كما ينبثق الماء 
من جلمود صخر

 أحاكــي لحــن الحــب الصاخــب الــذي 
ينبعــث مــن أيســرك

كما يحاكي النغم الوتر
أغازل وجودك

كما يغازل الندى الورد
أحيك الحجج في غيابك أردية 

وأحرقها قبل طلوع الفجر
أتناسى فوضوية حواسك 

وأرفأ ذاكرتك المثقوبة بالرقع
وأنفض غبار الزمن عن نبضي

وأمسح دمعا على زاوية عيني ارتسم
أتعايش مع هامشيتي

ألني لم أخترها .. بل اختارتني معاناة 
 وانفجارات بال صوت أو دخان

وحرائق داخلية في غاباتي
 بال رائحة 

وحرمان أبكى الحجر
وال أكرهك رغم كل شيء

ــي  ــي ذراع ــك بل ــم رغبت ــك رغ ال أكره
والتحــدي

و أنت  والدنيا دائما 

 علي في تجني وضدي
رغم رغبتك أن تراني.. أمامك راكعة

لقسوتك راضخة 
لن يحصل ماتتمنى

لن تنال مني مجرد قبلة 
طالما القسوة عنوانك

سأكون منك أقسى
أحبك كما أنت 

بانطفائك... بتوهجك 
ببرودك... بحزنك 

حتى بانكسارك وجحودك..  أحبك
إن كنت أنت السفينة... فأنا البحر

ــك  ــا قارورت ــت العطــر... فأن ــت أن إن كن
ــك ــي تحتوي الت

القلــب  أنــا  الحــب...  أنــت  كنــت  وإن 
بــه النابــض 

إن كنت أنت عصفورا 
فأنا مأواك وغصن الشجر

وإن كنت أنت  الغيم 
فأنــا المطــر وعلــى صحــراء روحــك 

أنــت ســوف انهمــر
إن كنت أنت موتي 

فيا أهال وسهال بالموت.. في أحضانك
ــقا  ــك عش ــد موت ــن بع ــاة م ــأكون الحي س

وبرفقتــي أيامــك 
سوف تورق وتزدهر

إن كنت تهوى الليل... فأنا عشيقته
ــول  ــى يط ــك... حت ــي ل ــأدللك  وأغن  وس

ــهر الس
 إن كنت أنت قدري

فأنا سعادتك إلى منتهى العمر



58العدد 142أدب وفــن

الخيانة
ال تبدأ دائما للوطن

فحين تكسر بفأسك قلب الشجرة
فهذه خيانة للهديل

وحين تستيقظ
والشمس قد أكملت افطارها

فهذه خيانة للصباح
وحين تنام

والنجوم لم تختمر ،بعد ،  بعينيك
فهذه خيانة للقمر

وحين ال ينتفض قلبك
أمام الجمال

مثل مدية بدوي
خبأ ثأره أربعين عاما

فهذه خيانة للعدل والجمال
وحين تلبس قفازا سميكا

حتى تتصيد الحروف
فهذه خيانة للجمر

وحين ال تذهب مع المطر
إلى مساقط النور
فهذه خيانة للشعر

وحين تغمض عينيك
قبل النوم

على آخر ضحكة فاضت مع الدمع

من قلب أمك
وحين ال تحفظ عن ظهر قلب

آخر حكمة نسجتها
عيون أبيك

فهذه وتلك خيانة للرب
وحين تمر الغيوم

وال تفتح فمها بالكركرات
فهذه خيانة للعشب

وحين ينام الغبار على أراجيحك
وال تستغيث بمكائد اللبن

فهذه خيانة للطفولة
وحين تنام على سريرك

بال حلم
ودونما رغبة للتأمل

فهذه خيانة للحياة
وحين يأخذك الوطن

إلى ساحات القتل
وال يمنحك حفرة

لتنام فيها
فهذه خيانة الوطن لك

خيانات كونية

كريم جخيور
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هوامش عراقية

محزة فيصل املردان

1- كلّهم مّروا...
علي ذاكرة السمك

إاّل أنا... وحفنة الجمِر
التي جفّفْت لحمها

2 -  كنــت علــى مقربــة مــن الســؤال 
االجابــة..، ذبحتــه  الــذي 

الشــجار  كان  فصلهمــا  اســتطع  لــم   
 ، … مــا محتد

والسابلة فاغرة افواههم،
المنصات باض عليها وجع السنين، 

الحروف تنصلت، 
الجلوس وقفوا، 

والواقفون انفّضوا،
 الــكّل منشــغل بهروبــه مــن المــكان الــذي 

جلدتــه اســواط العــدم
وانــا انظــر خلــف غبــار تركتــه اقــدام 

ــد البع
ــراغ  ــا ف ــة... يتبعه ــحب مولول ــي تنس وه

ــم. الي
3 –ما الذي يخفيه....  ذلك القط...

          الذي خرج من بيتي متأبّطاً...... 
ظل حمامة... وصرخة يوم

 من شهر شباط
4 - كعادتي… 

أنسكب ُحبّاً في كاسك
كي ترتوي مني

على مهل بسمتك التي تداعب ظمأي
5 - من بين اصابعي

تسّرب وجهك… معلنا… 
انسحابه من قائمة الوله

6 - خصمان… 
يجلبان لي المتاعب دائما

السؤال الذي يلّم شتات الفراغ
وصراحتي…

7 - عذراً...
فالورقة التي بحوزتي
.....تحمل اسماء ....

...........طالها البعد...
 8 - الصورة يترصدها ضيم

ال مردّ لخطوته
فعلى جبين الهزائم

نامت… دموع الفقراء
تحلم بالنصر .. والمساواة

وبما ال نعرفه
يتربّع على حسراتها
بينما االتجاهات تتحد

فوق قلب ام ثكلى
أخرجت ثياب ولدها 

الملّطخةَ بالدم.. والغياب
كي تشاركها االلم

9 -ابحث فّي… عّما تريد… 
ودعني استمتع بوجودك



60العدد 142أدب وفــن

الحب

الحبُّ ِميَزاٌن بَِكفٍَّة َواِحدَةْ
فالتَْنتَِظري ُهنَاَك ِعْندَ ِسّنِ الَجبَْل

َحْيُث التِّالُل أثداْء
ْع َوالمغَاِمُروَن ُرضَّ

ُخــوْر، آيــاٌت  َونَْقــُش الِحَكايَــاِت َعلَــى الصُّ
ُمقَدََّســةٌ.

واألياُم َمْنُزوَعةُ اْلِعَظاِم
بِالَمفاِصَل والثِياْب

َمةٌ بَْيَن سكراِب الماضي. ُمَكوَّ
تَتَنَفُس بِصعُوبٍَة ِذْكَريَاِت اللَّْيِل اْلقَِديَمْة.
الَمعنى بَْعدَ َهذَا الطُّوفَاِن إلقاَمِة اْلعَْدْل.

َواِْقتِيَاِد اْلعَاِطفَِة الى اْلِمْقَصلَْة
َواُْلُحُكِم بِبََراءةِ النِْسياْن 

حياتي

ٌ    حياتي ُمبعثَرة
مثَل أغنيِة الغَريْق،

أحياناً اشعُر بالغَضِب لذلْك، 
للموِت المؤّكِد، والمواعيِد الملغاةْ،

وأحياناً 
اشعُر بالسعادةْ 
ألنّي وحيدٌ جداً.

الَحْرب

 الَحرُب القَديَمة ُُجثةٌ لْم تُْدفَْن بَْعد، 
ألّن الذيَن يَحفروَن التاريَخ؛ بال َمعاِوْل.

أخفَوا الشمَس والقََمَر في الَمْكتبات
 وأْوقَفوا تَعاقَب الليِل والنّهاْر

وقطَّعــوا أوصــاَل الُمذّكــراِت التــي تَرَكهــا 
لقَتْلى ا

ــدى حــارس  ــةَ ل ــةَ الَضْخَم ــوا الُجثّ وأودَع
ــرة . ِالَمقب

ريثمــا يُنتــج اإلنســاُن َمعــاوَل مناســبةً فــي 
لمستقبل، ا

 وألن حارَس الَمْقبَرة، يَبيُع التَنفَس
بعد أن يْسرقَه من الَمواليد الُجدد، 

الــى  المالئكــةُ  تُعيدُهــُم  الذيــَن  أولئِــَك 
الســْرعة، َوجــِه  علــى  الّســماْء 

تُساِوُم الَحْرُب القديمةُ حارَس المقبرةْ
فتَتنفس ببطْء

 لتنتفَض األرْض  
ويبدأ الَحَجرُي ِرْحلَتَه الدّاِمية، 

 ينزف وهو يتذكر، 
ويُشــيِّع قتــاله ســاللة بعــد أخــرى وُربمــا 

نَفَســه؛
ثِيابِــه  علــى  الــذي  الــدِّم  بيــَن  موّزعــاً 

الثالثة

عبد احلميد الصائح
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القَديمــْة: الَحــْرِب  وَمشــاهِد 
الَموِت الُمَمجدّ،

 َمصادَر إلهيَة ٍ للنّار،
لعبِة الَموِت بأوضاع ٍوقوانيَن مختِلفَْة،

 عويِل الخديعِة، 
الشهيِق الذي لم يَخُرْج ،

 والزفيِر المحّمل باللعنات،
نسوِرنا التي تأُكُل بَْعَضها

صوِرنا التي هي صوُر آبائنا، 
ــرة  ــرق م ــم تحت ــرق ث ــي تحت ــا الت ومدنُن

أخــرى.
وأخيرا ، 

اللعبة التي التَنتهي ،
الرابحــوَن   أو  الخاســروَن  ونحــُن، 

، ْق فَــر ال
 ألّن ذلك اليُْمِكُن َحْسُمه؛

طالما الَحْرٌب ُجثّةٌ لَْم تُدفَْن بَعْد    

قصائد الشعراء 
تخلع ثياب المعاني

لتسبح بمحراب الوصال
الشفاه المنغمسة في ابتهاالت الروح

كجنيٍن يتعبدُ في رحم الكون
يتهجد بذكر ربه

حيث العتمة ينبلج النور
يضيء ثالثا

فيكسو الحياة حياة
 في عالم الذر
الحقيقة معلقة

ما أن ُخلَق الجسد
تبلورت الصور
معتقة مالمحك

في ذاكرتي الغيبية
كــ شاعٍر وظله

قد تعانقا لحظة ولوج القصيدة
فأشعل وميض الحروف النار

في بيادر العمر القصيرة
األرواح الخيرة

ً تحلق عاليا
كما المالئكة شهود

في عالم اآلخرة

سكرُة عاشٍق

عالء الدليمي
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في الكوِن األعمى؛
كلُّ الصباحاِت قصائدُ قاحلةٌ، 

راحلةٌ إلى ُعْشٍب 
يناُم في كّفِ المساء.. 

المرايا الدامعاُت
تقتاُت عرَي الهياكِل،

القرابيُن مذبوحةٌ على أطالِلها،
أيلوُل يعبُث بورقي..

وأجنَّةٌ في أقاصي َحوقلتي..
تتََخلَُّق..

 مْقروَحةَ الّروح ِ..
ُمْلتاعةَ األَعطار ..

 يفزُّ من نوِن أنوثتِها حزٌن ،
.. يدنو من صدِّ

 تنَّصَل سيفًا في رحمي 
يُصلّي للهجِر - دونما صلٍة -

بصومعتي..

في الكوِن األعمى؛
ال رؤًى تُؤنُِس النوَر في عينّي،

، ال أماراٍت تدُلُّ عليَّ
تأكلُني الطيُر.. والجهاُت،
أذوب في عْيِن الّشمِس..

أتالشى في الغيٍم أغنيةً ..
لُني الضُّوُء أحجيةً يَُؤّوِ

فأمارُس شيطنتي: 
أفرُغ أوزاَر البحِر بِمحبَرتي،

ُم جيَب البياض  أرّمِ
أعلُّل ُضلوعي أجوبةً ألسئلتي..

أَُحلُّ عقدةً ِمْن لساني..
وألنَّ فمي،

 الااا يتقُن اخضراَر الكالم،
والااا يعرُف َمْن ثقََّب القَصب!

وصيَّره ناياٍت..!
ينكسُر فيَّ الماُء

 ويْصفرُّ الموُت في لُغتي...!

في الكوِن األعمى ،
- يا صبَر أيوَب - ؛ 

يعقوُب يَْمَضُغ ُحزنَه،
تَه، ُجبٌّ يَروي لْلغُربِة قِصَّ

يحِ دمعتَه، طفٌل يطعُن في الّرِ
ِشعٌر يَْلهو بطفولتِه،

كهٌل يغني للعُمِر الهاطِل،
 لكهولتِه.. 

ُطهٌر يبحُث عْن تربتِِه،

كوٌن أعمى

آمال القاسم / االردن
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شيٌخ تتعثُّر قدماهُ، 
فيَطويِه الليُل، 

ويَرى كلَّ األشياِء وراء..!

في الكوِن األعمى؛
 زمٌن عاقُر،
يتناسُل فيه  

الَصْلصاُل والتِّمثاُل،
واألُسطورةُ.. واألَخيلةُ..

وأصناٌم مذّهبةٌ
وزناةُ الكالم..!

في الكوِن األعمى..
أجراٌس صّماُء 

تُقرُع في اآلحاِد،
 ومآذُن تستفيُق من التِها،

وتمائُم أّمي الُمبّجلةُ،
وسماٌء تَْرَشُح - من كّلِ فّجٍ - 

بخوابي النّور
آيةً للّسائلين!!

في الكون ِاألعمى:
كوٌن يوغُل في ضلعي

يرضُع من زيِت اآلِه
مشكاةَ يقيٍن،

ينفُُخ في سيرةِ التّفاحِ..
ويُحجُّ إلى آدَم،

في ِسفِر التكوين..!

سليَلُة المعنى!

ياسر العطية / 
واسط

قالت: اعِدلوا قَليالً 
او  َسّرحوني - ان استطعتم - بَِمعروف،

أنّى لَي أن أُبَدَّل جلدَي كلَّ يوٍم 
كما 00 تفعلون 00

ُمذ َعرفتموني  ، وأنا بدستوِرِ واحد  ،
فكم هي دساتيركم  ؟!

أُفِصُح  ، وتُلِحنون 
أُواِجهُ  ، وتُذِعنون 
ُف  ، وتُغَّطون  أَُكّشِ

أنا َحيَّةٌ 
قالت، وأنتم ميّتون 00

أنا َحيَّةُ الَمعنى،
 ولسُت بَِحيٍَّة تَسعى كما تَتَوّهمون00

أنا تِلُكُم البِكُر الَمصون 
ِمرآةُ ما زرعوا 

وما َصنَعوا على َمّر القرون00
وما َرواهُ الصادقون00

أنا .. َرجُع ما نَثَروا  وما نََظموا 
األُبــاةُ  ارتََجلــوا  ومــا  َكتَبــوا  ومــا 

0 0 ن و عر لشــا ا
أنا.. تِلُكُم الّلغةُ التي،  ِمن ُصلبِها 

تَتَكاثَرون00
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 لماذا أتذكرِك اآلن
وقارِك

جسدك النحيل
سحنتِك 

حنطتك الغاربة
خالك النافر

شايِك
ساللِك

يتقاذفها حرُس السجن
نبوءتِك ...

عن عرس بنات آوى
ويقين ديكنا السعيد

ثقل وصاياِك
وخفّة َمْن أثقلونا بالوصايا .

أبي ...
 عشرون عاماً 

وأنَت ترمُم أسلحةً في جيش عراٍق ما
عشرون عاماً 

وأنت تعمل في نفط البصرة

دون أن نشّم مّرة 
رائحة النفط بكفيّك

وامتعاضك من نقاشاتنا أو هتافاتنا
دعاؤك كّل فجٍر 

ومن مسافٍة اعتقدَت إنها األقصر
ونحيبك المبكر 

ً على نجلك الذي سيعدم الحقا
ابتسامتك حين رجوتَك 
أن تؤجَل موتك لليلة غد

لكنّك مّت 
كما أخبرتني في الليلة ذاتها

مخلّفاً الكثيَر من األدعية 
والكثيَر من األدوية

وأوراَق شجرةٍ 
لم تحدثْني يوماً 

عن جذعها والجذور .

قصيدتان

عبد الباقي فرج /
 عراقي يف اسبانيا

وصايا
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ال تحزن... 
وانت تطوي آخر أوراقك

اعلم ان فيها 
كلماٍت وجهتها 

لألشجار
والسواقي
والجبال 

و أصدقائك الشعراء 
الذي صلبوا على جدار الذهول 

وهم يسمعون أنين العالم 
و عواء الفقدان 

انت لم تمت 
 فالشعراء ال يموتون

رغم انهم
 يصعدون على غيوم بيض 

ويتجولون في السماء 
يغازلون النجوم 

و يشاهدون هلع الناس 
وهم يتراكضون 

سعيا إلى وهم الحياة 
الِق عليهم نثار قصائد

وندى ضوء 
واخبرهم.. 

انك بينهم
 قصائدك  حية أبدية

واحالمك مازالت طرية 
وانت تنثر الفرح على الجميع 

لتخفي احزانا عمرها ألم 
ومداها بالد 

ها هي اسراب كلماتك 
 يتوارثون حفظها مثل كنز.

ها هي ترانيمك
  نتغنى بها... رغم اننا نبكي 

فمنذ طفولتنا
 تعلمنا  

كيف يكون شجن العراقي 
وهو يطلقه اغاني 

تعلمنا  الصبر 
والجلد 

ورفض كل ما يخدش الجمال 
وما يثلم قمر الصدق

اعرف انك حنجرة الوطن 
وصرخة المظلوم بوجه الطيش 

ولهذا
لن تموت 

وانت تعطي لألرض جسدك 
فيما تصعد روحك السامية 

إلى العلياء 
لن تموت يا مروان
فالشعراء لن يموتوا

ال تحزن يا مروان

منال احلسن / هولندا



66العدد 142أدب وفــن

كوكبي ازرق بال ضفاف
هي الحياة مستلقية على ضهرها

نظراتي مصبار الى العدم
تنهداتي احزان مؤجلة

ال ابتسم... انا اسخر
مزاجي زهرة مقفلة

أحالمي عقود متفّرعة
هدفي... احاسيس مكبتة

سياستي... النطح كالثور الى األعلى 
قوتي... احفر في الرمل

حبي، حب عذراء متزوجة
قدري، ال أدري

ِسْر معي انا مثلك بدون وجهة
لن تصل، لكن قبرك سيكون قربي
اعزف معي فكلينا ال نجيد الرقص
تكلم فقط ال تغني، فعادةً ال اصغي

سأحتقرك و أشفق عليك
سأضربك و أعانقك

اذا قلت لك أحبك، فأنا احبك
امسك يدي، فسأتركك تسقط
سأتركك تسقط و انت تدري

لن اغدرك بك ابدا, لن اغدر بك

اذا اطلقت رصاصتك... أقتلني
ال تدعني اتجرع خيانتك

سأتحول لذئب بشري
سأفترسك، نعم سأفترسك

ال تصدق مالمحي
ال تصدق فقط ربيعي

سأعّرفك بعواصفي، تمسك جيدا

تاريخي اقدم من فرعون مصرا
أجدادي من علّموا النّيل أين يسري

لم نقل على مدينتنا أم الدّنيا
فماضينا جنة. 

تعالى معي، لتفهم
تمسك بيدي

نحن ال نحارب لنربح
شرفنا ازلّي

ــات  ــن االمبراطوري ــل م ــى بأق ــم نرض ل
ــا خصم

أنا و سأستخدمها بفخر
أنا ابن العراق

ملحمة خارج النص

نبيل نوري لگزار موحان
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شهادتي عريقة، ال تحتاج ألختام األمم

قم للعراق ووفيه تبجيال
وإحترم ابناء المعلم... تقديرا

سكوتي امامك، ألدعك تفهم
ال تكلم غير العاقل بما يعقل

نحن ابناء القدر
تسلمنا الّرسائل قبل كل البشر

اذا كنــت وصلــت للفهــم، فبيننــا صنــع 
ــم القل

حيث انا، انت ال تدري
انا ال ابتسم... انا أسخر

انت بدأت القصة... انا لم تعد تعنيني
فهمــت انهــا دائريــة... لــم اعــد اريــد 

فيهــا الّســير 

لست حيوان الرحى
لن تدور بغبائي

افضل رصيف الشرف
فال جديد تحت الشمس. 

شياطيُن تمّزُق قشرةَ الوقت 
ليطل طاغيةٌ كل حين 
تلفاٌز ثقيٌل ينفُُث زفيره
على حائط من طين 

نسمات تنزلق على سعف النخيل
ضفادع تتقافز نحو دائرة الضوء  

تمراٌت تسقُط من َكّفِ قنطارةٍ
قمٌر نصفه خلف  الجدار

ونجمة تتكُئ على غصن سدرة
عريُر صراصير أسود

عواء جنائزي 
نباح بعيد

نباح قريب
 شهاب يرتطم بشيطان غبي

شالّل نار  
المصباح الَمَطري  مقبرة  البعوض 
)الِكلّةُ (منسدلة على جانبي السرير 
رجٌل  ُمستلٍق على ظهره بيده مهفّة

امرأةّ تغسل أرجل صبية
السرير من جريد 

ــي    ــى الت ــل شــجرتنا  األول ــدُ جدائ والجري
اغتالهــا الطغــاة 

أريدو أال تثأرين ؟
إخوةُ الماء يصرخون   

 مللنا االنتظار 

مللنا االنتظار

عادل السرحان
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1
تتدلَّى أغصانُها ِمن الُسحِب المتقلَّبة

ــاِت  ــن جزئي ــرة ِم ــَق صغي ــد تكــون دقائ ق
ــرة ــِف المتبخَّ المواق

رةً وِملُحها قَذَى عيوني َما أظنُّها متبخَّ
كِعطــِر أيكــة تنتظــُر نهايتــي علــى غصــِن 

ســحابِة عابــرة.

2
المساحيُق في البعيد

تَِرَكةُ نهاية غليظة في أفق البيت
كانت تضمُر ذراِت الوهِم في باطنها

ق السقَف السميَك ما إن مزَّ
 غصٌن نافٌر

 حتى تبددْت َعَظَمتُها
ُق المطَر ِمن ثقب وغدوُت أتذوَّ
 بهتاناً كان يبدو جرحاً غائراً.

3
أشــرعةُ ســفن مهشَّــمةٌ دبابيــٌس فــي ذاكرة 

لغد ا
كمــدَ  تتلــو  ماضيــةٌ  ُســُحب  أغصــاُن 

ر ســتمطا ال ا
تفســيٌر ســميٌك لجنــوِن الطقــِس يطمــُر 

البــاَب
ِلَطيــف  شــفة  بألــف  تبتســُم  والجــدراُن 

األغصــان. يــذرُف  نهايــة 

4
النّهايــةَ  بدحــض  مأخــوذان  ســاعداي 

لمعتمــةَ ا
القــارُب  هــذا  يصيــدَ  أن  يمكنــه  مــا 

الســواحِل بأســاطيِر  المصهــود 
قد تكون هي الشَّْمس

ــاِل  ــي جــوِف الرم ــي تتدحــرُج ف ــك الت تل
ــة الكثيب

وتتنكَُّب اليوَم الخديج.

ــرون  ــة عش ــن مجموع ــص م ــذا الن * ه
ــابع ــر الس ــى الجس ــذة عل ناف

أربعُ مرايا للنهاية*

مريم كعيب / االهواز
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ما زالت الرسمة 
بيديك وجهُ قدٍر و أنِت ال تدرين!...

حتى 
سرقوا صدى صوتي

في نواياِك
و ها أنا

أبحث في لحظٍة
ألتيبَس

بين شفاهِك
ما أكثرِك 

بهذا االتساع الُمذهب للمالمح 
الداعي لالغتراب

بين طياِت الليل
والعيُن

تُعرى الثلج في احضانها
فاعطني قبلةً

كنسيٍم في الدروب
لتهدّل الوقت

تتخلخُل المدى …
الخال اني

قد وجدُت الصدى الضائع
مدي لي  جسدِك السيراميكي

انثر عليه غبار روحي

وكلماتي
نبحُث

نستمُر بالبحث
عن قبلٍة وكلمٍة وقلٍب 

عن رغيٍف وليلة هادئة على دجلة
لننسدَل بين ضفافِه

سراُب قمٍر ينظر للنهر بامعان
ينتظُر ان يُكتب

وبــاردة  كئيبــة  كالعــادة،  الحيــاة  بــان 
عر لمشــا ا

و آالن بوسكيه الزال ينطق اخر كلماته
"الشَّعُر ال يَكفي عليَّ أن ألتهَم نَفسي"

                   الحيا

يتهدل الوقت في اغترابي

سيزر إيوان جارو
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لو رسمَت ألَف قلٍب
لما رسمَت مثَل قلبي..

قلبي الـ "كان" متخماً بَك
هــل جّربــَت الوجــَع الحقيقــّي يــا 

ــَن قلبي؟ ب
الوجــُع الــذي يفقــدَك شــهيّةَ الفــرحِ، شــهيّةَ 
أن تُمــارَس طقوَســك اليوميّــةَ، وتستســلَم 

ــاةِ.. لخــدٍر أشــبه بنهايــة الحي
هــل تخيّلــَت كيــَف عندمــا تجــوُع، وتلجــأً 

إلــى عشــبٍة، فتكتشــف أنّهــا مســمومةٌ؟
هــل تخيّلــَت كيــَف عندمــا تعطــُش، وتلجــأُ 

لينبــوعٍ، فتباغــُت أنـّـه ســراٌب؟
 "شــگول عليــك، أگــول انســاك وروحــي 

وياك"
ألــم أكــْن أناديــَك بـــعشبِة روحــي، وينبوَع 

فرحي!
ــَك شــوٌك وســحاٌب  ــي أنّ ــم تخبْرن ــاذا ل لم

ــه؟ جــفَّ ضرُع
وأنّني امرأةٌ ال تصلُح للفرحِ؟

وأنّني نقطةٌ فوَق حرٍف ال تعنيِه النقاُط
وأنّني فاصلةٌ بين امرأتيِن أو أكثَر

ــِر  ــرِق ببح ــدِّ الغ ــى ح ــاذجةٌ إل ــي س وأنّن
أكاذيبِــَك

وأنّني نقيَّةٌ مثُل مالئكِة هللاِ
دللول يا گلبي دللول

الوطن ضاع وبساتينه غدت چول
ــّظيةٌ  ــي متش ــرُف أنّ ــي، أال تع ــَن قلب ــا ب ي

ــي؟ ــنواِت الثمان ــرِب الس ــذُ ح من
كنــُت أحلــُم أن تلــمَّ شــظاياَي، وتصنــَع 

منهــا مزهريّــةً
كنــُت أحلــُم أن ترّمــَم الصــدَع الــذي تركــه 

لزمُن ا

ــل  ــك "مث ــى طيف ــّز عل ــُت أف كن
لــو  تفــّز  روحــي  طفــل  فــّزت 

بطــرواك" ســمعت 
الــذي  الوجــَع  جّربــَت  هــل 

الخديعــِة؟ بــوُق  يحدثُــه 
الخديعةُ موجعةٌ يا بَن قلبي

ــاِن  ــَك كإيم ــت ب ــد آمن ــتحقّها، وق ــل أس ه
الفقــراِء باألنبيــاِء؟

هــل أســتحقّها، وقــد وثقــُت بــَك كثقــِة 
بعصــاهُ؟ موســى 

 "ومثــل وردة وشــحيحة مــاي مزنــت 
مطــر تتنخــاك"

ــاِط  ــعِ ني ــوَت تقّط ــاً ص ــمعَت يوم ــل س ه
ــَك؟ قلب

أنــا اآلَن أشــمُّ حرائــَق قلبــي، وروحــي 
هــذِه  بمثــل  مــررت  هــل  ألمــاً،  تنــزُف 

الحالــِة؟
ــِر، بــكاَء  هــل ســمعَت يومــاً بــكاَء البح

الحجــِر؟
أنيــَن  الطرقــاِت،  أنيــَن  ســمعَت  هــل 
الذكريــاِت، هــل دنــدَن لســانُك بــــ "كل شــي 
ــَر  ــَت القم ــل رأي ــك" ه ــي في ــي يذكرن حول

ينــزُع فّضتــهُ، ليغتســَل بنــوِر المحبّــِة؟
أنا سمعُت، ورأيُت

روحي هيله وفّوحت بعطورها
مثل واحه وفاح ريح ازهورها

بيها ميزه اشما تطّش تكثر دالل
وتشهگ انفاس ابسحر منثورها

اآلن..
أنا ال أبكيَك، فدمعةُ قلبي عزيزةٌ

وال أعاتبَك، ال لُْطَف للعتاِب
ببالــغِ األســِف أنعــي عابــَر ســبيٍل، ظننتـُـه 

الغــدَ المأمــوَل.

نصوص خارج السرب

ذكرى لعييب / االمارات

كنُت أفّز على طيِفَك
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سالفه وبيهه شاهد

الــدوارج  جانــت  مــن  كبــل  يكولــون 
تحجــي؛ جــان أكــو مملكــة عظيمــة بمواردهــا 
وثرواتهــا، ومــن ضمــن مواطنيهــا جــان أكــو 
واحــد فقيــر عايــش علــى )مســطر العمالــة( 
وليــس لديــه أمــالك وال عقــارات وال راتــب 
ــره  ــم فق ــة، ورغ ــة جهادي ــدي وال خدم تقاع
والمعدميــن  الفقــراء  يســاعد  كان  وفاقتــه 
والمعســرين بمــا يســتطيع اليــه ســبيال، وليس 
ماليــة  مســاعداته  تكــون  ان  بالضــرورة 
بإنجــاز  فقــد كان يســاعدهم غالبــا  دائمــا. 
أو  تنظيــف  او  بنــاء  مــن  اعمالهــم مجانــا 
ترميــم او نقــل، حتــى وصــل بــه الحــال الــى 
رعايــة مرضاهــم ودفنهــم بعــد المــوت. وفــي 
يــوم مــن االيــام مــرض هــذا الرجــل مرضــا 
مســتعصيا افضــى الــى وفاتــه. وتــرك فراغــا 
لــم يســده ســواه. وقــد مشــى فــي موكــب 
والمســاكين  الفقــراء  مــن  اآلالف  تشــييعه 
والمعاقيــن، وبكــوه بحرقــة حتــى قرحــت 
جفونهــم وواروه الثــرى وكل يتمنى ان يفتديه 
ــا منهــم  ــه عرفان ــر محل بنفســه او يدخــل القب
ــه مــن  ــه وانســانيته وتضحيات بالجميــل لطيبت
ــه  ــوا علي ــا أن أهال ــه. وم ــم طــوال حيات اجله
التــراب. حتــى انفتــح القبــر ووجــد نفســه 
فــي حديقــة غنــاء تمتــد علــى مــدى البصــر. 
وكان باســتقباله موكــب ضخــم يضــم اآلالف 
مــن الخــدم والحشــم مــن الشــباب والشــابات 
ــى  ــاب وأغل ــي أجمــل الثي ــالت وهــم ف الجمي
مــن  أطباقــاً  يحملــون  ومجوهــرات  حلــي 
الزهــور ومــا لــذ وطــاب مــن المأكــوالت 

دليــل  باســتقباله  كان  كمــا  والمشــروبات. 
ســياحي مــن ذوي الخبرة المتراكمة إلرشــاده 
ــرات  ــات وبحي ــن غاب ــياحية م ــق الس للمراف
وصــروح معماريــة مطليــة بالذهــب والفضــة 
ومرصعــة بالياقــوت والمرجــان ويســلمه مــا 
ــات  ــور والمقاطع ــور والح ــن القص ــاه م حب
الواســعة مــن أشــجار الفاكهــة ولحــوم الطيــر 
ــر  ــدالت الســندس والحري وانهــار الخمــر وب
واالســتبرق التــي اعــدت لــه جــزاء لــه علــى 
مــا قــدم فــي حياتــه الدنيــا مــن خدمــة جليلــة 
لعبــاد هللا الفقــراء والمعســرين. وبعــد تجــوال 
ــب  ــب والغرائ ــن العجائ ــراً م ــه كثي شــاهد في
لفــت انتباهــه متحــف كبيــر علقــت عليــه 
فســأل  الجداريــة.  الســاعات  مــن  المئــات 
ــاعات  ــذه الس ــر ه ــن س ــياحي ع ــل الس الدلي
)انهــا  فأخبــره  وجودهــا  مــن  والجــدوى 
ــا  ــات فكلم ــة بالحكوم ــيطرة خاص ــة س غرف
كذبــت الحكومــة كذبــة فــإن عقــارب الســاعة 
ــة  ــاعة حكوم ــذه س ــال ه ــة، مث تتحــرك درج
جــزر الــواق واق حكومتهــا كذبــت أربــع 
وهــذه  درجــات.  أربــع  فتحركــت  مــرات 
ياجــوج وماجــوج كذبــت  ســاعة حكومــة 
عشــر مــرات فتحركــت عشــر درجــات واخذ 
ــي الســاعات(، فقاطعــه  ــى باق ــه عل يشــرح ل
صاحبنــا ســائالً )بــروح ابــوك اشــو حكومتنه 
مالهــه ســاعة؟( فجاوبــه )ذيجــه الفــوك هــاي 
اربعــه وعشــرين ســاعة تفتــر فكلنــه نســتفيد 

ــقفية(!!!... ــة س ــويناهه مروح ــه فس من
هسا شاهدنا.......

قاسم الياسري
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 كل الــذي اســتفدته مــن دراســة
 التاريــخ هــو أننــي لــم اعــد اؤمــن
 بــه، فــكل حــرف فيه مــزور وكل

 كلمــة محرفــة وكل الحقائــق مشــوهة وكلــه
 علــى بعضــه كــذب وافتــراء. لذلــك صــرت
ــرض ــه ع ــن ب ــت أؤم ــا كن ــرب كل م  اض

 ...الجــدار وال التفــت اليــه
ــل ــن دخ ــرج حي ــواب التخ ــى اب ــا عل  كن

 علينــا د. خليــل الكبيســي وتنــاول الطبشــور
 وراح يخــط علــى الســبورة عبــارة طــارق
والعــدو مــن ورائكــم  البحــر  زيــاد   بــن 
ــع ــرة ووض ــا بدائ ــم احاطه ــم ث ــن امامك  م
ــاه ــال كل مــا اتمن  عليهــا عالمــة اكــس، وق
ذاكرتكــم مــن  العبــارة  هــذه  تحذفــوا   ان 
...ومذكراتكــم وأن ال تعلموهــا لألجيــال
 كنــا مندهشــين لمــا نســمع، فهــذه العبــارة

ــي الصــف ــذ ف ــا تالمي ــا كن ــمعناها عندم  س
ــع ابتدائــي حتــى صــارت جــزءا مــن  الراب
 حياتنــا وبديهيــة مســلمة بهــا ال تقبــل الشــك

ــل  ..والتأوي
 قلنــا لــه اســتاذ مــن فضلــك مــاذا ســنقول

 لتالميذنــا ونحــن علــى وشــك التخــرج؟
 ومــاذا ســنقول لألجيــال التــي تنتظــر منــا أن
 نقــول لهــم الحقيقــة؟ كيــف ســتقنعنا؟ وكيــف
 نقنــع انفســنا؟ وكيــف نســتطيع ان نقنــع
 االخريــن بــأن هــذه الخطبــة محــض افتــراء
ــول ــوا مــا اق ــال دون  وكــذب؟!... ابتســم وق

ــة  ....وستكتشــفون الحقيقــة واليكــم االدل
ــام 92 ــي ع ــت ف ــة وقع  اوال - ان الحادث

 هجريــة ولــم تذكــر فــي كتــب
كالطبــري المعتبــرة   التاريــخ 
 وابــن اثيــر بينمــا ذكــرت الول
 مــرة فــي كتــاب وفيــات االعيــان البــن
 خلــكان المتوفــى 681هجريــة. اي ان هناك
 مســافة 500 عــام بيــن الحادثــة وبيــن زمــن

 .تدوينهــا
 ثانيــا - ال يحــق لطــارق بــن زيــاد حــرق

 .الســفن لكونهــا ملكيــة عامــة
والحنكــة الحكمــة  مــن  ليــس   -  ثالثــا 

 العســكرية قطــع خــط االمــدادات وخــط
 .العــودة

مــن وهــي  الخطبــة  اســلوب   -  رابعــا 
 الســجع ال تنتمــي الى القــرن االول الهجري
 كمــا ان طــارق بــن زيــاد كان امازيغــي
ــا ان ــلوب كم ــذا االس ــة به ــد العربي  ال يجي
 معظــم الجيــش كان مــن االمازيــغ وهــذا
 يتطلــب ان يخطــب بهــم باللغــة االمازيغيــة

ــة ــة العريي .ال اللغ
 وهنــاك ادلــة كثيــرة علــى بطــالن حادثــة

ــرق الســفن وخطبــة طــارق بــن زيــاد  ح
 واتــرك لــك عزيــزي القــارئ ان تتخيــل كــم
 عبــث التاريــخ بنــا وكــم بنينــا احكامــا فقهيــة

..علــى حــوادث لــم تقــع اصــال
 هــذا مــا جعلنــي افكــر مليــا بــكل مــا يمــر

ــي ــل جعلن ــخ ب ــوادث التاري ــن ح ــي م  امام
وفقــا دون  كونــه  بالتاريــخ،  أؤمــن   ال 
ــاب وميــول ــات الكت  ألهــواء الحــكام ورغب

.المؤرخيــن

 حيص بيص

البحر من ورائكم والعدو من امامكم 

لؤي زهرة
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بليله كلش بارده
 وماكو    نجوم 

دگ رقم مفتاحه نقطه..

او هوسة استفهام
 منتهيه    بصفر..

واني بيني وبين روحي
 دورت       ماكو     ألو،،

حاولت مديت حبلي
 رد لي بس صوت الدلو،

ردت اشك الليل واشرد 
 بلكت     الگالي  صبح..

چانت اللحظات خطوه
 وين ما اوديهه   خايف..

باوعت للميل يرگص
گلت  يمكن گلبه واگف!!

اتعوذت سبعين مّره
وگلت  خل اقرالي  آيه

اتحايلت گمت اعلى طولي
وردت  اشوف  شضال بيّه؟

ما شفت بس المرايه

وصورتي الكلش قديمه
معلگه   استوهه   وراي

هيست  غربه چوتني
وصوت ما اعرفه بغرفتي

 ايريد      يعرفني     منو!!

والشبابيچ الگبالي  
اتمايزتهن     نايمات

غافيات وطافيه اشموع
 الزواتيت  من امس..

وعادت الشباچ
 من يغفه اعلى ضله

ما يكوك ساعته 
اتندهه الشمس..

اردت افك الباب واطلع
إيدي   من بره  أحسهه

استفهام

 مؤمل املوسوي 
الديوانية
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واني والمفتاح جوه..
چان   زنجيل    برگبتي..

ارد اگل للناس 
هذا  اني   قريب 

بس ثگيله احچايتي وصوتي بعيد..

گمت اشوف 
اگلوبهم جوه الظلوع

هذا أبيض هذا اسود
 هذا توه مسومر وعاشگ جديد

  
هيست شوفي حديد..

وگمت اشم ريحه
قديمه گامت اتزود وضگتهه
اتاكدت      ريحة      تراب

گلت ياروحي   وصلتي
 گعدي  راح الگه األحبهم  ..

واسمع أمي  تگول وينه
وصلن اوراقه من امس واذنوبه زينه

هذا المسافر اعرفه 
من گبل  روحه     حنينه..

وطابقو دمي وگلبها 
طلع نفسه الچان عندي 
عافته     اتراسلني بيه..

واني ما ادري وهملته

وانفتح محظر قضيه 
وراح يسألوني عليه..

 واني ما شايف محاكم 
و گمت اگللهم   مسالم

وهاي  أول مّره    اموت.
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عــزوز  عــودة  )هاتــف  الحــاج  ولــد 
الهنديــة  قصــاء  مدينــه  فــي  الكفــري( 
عــام 1925 وترعــرع  فــي  )طويريــج( 
وســط عائلــة وطنية محترمــة كان لها الدور 
المشــرف بالحركــة الوطنيــة والسياســية 
الرفيــق  اخيــه  ان  إذ  الحاضــر،  ليومنــا 
)ابــو ســالم مســؤول منظمــه الهنديــة حاليــا 
ــد الكفــري( مــن المناضليــن  والرفيــق )خال
العائلــة  وتعرضــت  المميزيــن   القدامــى 
ــل  ــث اعتق ــتمر حي ــكل مس ــاالت بش لالعتق
بأحــداث الهنديــة )حميــد عــودة وشــاكر 
ــام 1963  ــي ع ــن( وف ــل حس ــودة وخلي ع
ــو ســالم وناظــم  ــودة، اب ــادى ع ــل )ه اعتق
وابــو كفــاح.. استشــهد منهــم الشــهيد حســن 
نــوري فاضــل بانتفاضــة عــام 1991( 

مــن  الكثيــر  هاتــف  الحــاج  تحمــل 
ــه  ــاة والفقــر والحرمــان ليشــق طريق المعان
بــإرادة واصــرار متنقــال مــن مــكان ألخــر 
وســط  وفــي  العيــش،  شــظف  متجــاوزا 
تلــك المعانــاة جعلــت منــه انســانا واعيــا 
ــا يتحســس  ــا، وانســانا وشــاعرا متألق وطني
بثــورة  احــس  كمــا  شــعبه  ومعانــاة  االم 
ــه الجســيمة  ــام الحســين )ع( وتضحيات االم
ــم  ــد الظل ــوف ض ــة بالوق ــه الفوالذي وارادت
ــدا  ــن وب ــن االثني ــع بي ــث جم ــان حي والطغي

العصمــاء  قصائــده  احــدى  فــي  يقــول 
مخاطبــا الظالميــن مــن علــى المنبــر...

وتصيدهــم  العصفوريــن  يحصــل  مــا 
بحجــاره 

واحد صعد للمريخ
اواحد يطالع تاريخ

والناس مو مغفولين وتصيدهم بحجاره
وفــي اخــرى يقــول ذات دالالت ومعانــي 

جميلــه:
ــدار  ــون شــعره الم ــل والمجن ــن العاق )بي

ــه اعليه
اشــلون  المجنــون  بيهــه  يعــت  مــن 

اشــلون.. يكطعهــه 
والعاقل ايرخيهه(

االجهــزة  قبــل  مــن  اســتدعي  وطالمــا 
عليــه،  والضغــط  لمحاســبته  االمنيــة 
ــر  ــة ليعب ــر والبطال ــن شــده الفق ــم م واجابه
ــعبنا  ــا ش ــر به ــي م ــة الت ــك المرحل ــن تل ع

عــام 1966 فــي 
احرك دفتري لو اشك جنسيتي
اسجل اردني لو اصبح كويتي

وكان مــن حبــه للحــزب الشــيوعي يقــول 
معاتبــا لــه بالقــول..

مو ييزي البروده وهل التواني 
وساعه صفرنه اتدك ثواني

احلاج هاتف عودة الكفري

امساعيل حممد سلمان

شاعرا وطنيا ورادودا حسينيا مبدعا
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اهل الثار للثار
ما تتحمل انذار 

مو ييزي البروده وهل التواني
وكان بحكــم عالقتــي الوثيقــة بــه وتــرددي 
ــة  ــيط للخياط ــه البس ــي دكان ــا ف ــه يومي علي
وســط ســوق الهنديــة وحبــي للشــعر فأجبتــه 

علــى ذلــك...
ها عيناك وعيون النخاني

البد يوم ما تسمع بياني
طول بالك وشوف

وارفع عنك الخوف
ياهو الشعب غيرك انته واني

االشــعار  مــن  المئــات  كتــب  وقــد 
ــة  ــعرية الرائع ــد الش ــات والقصائ والدارمي
ــن  ــي داره، لك ــات ف ــا الكارتون ــع له ــم تس ل
ــر  ــط نه ــا وس ــت به ــكينة الق ــه المس زوجت
الظالميــن  مداهمــة  مــن  خوفــا  الفــرات 
ــر  ــا، لتذهــب مــع الزمــن الغاب لدارهــا دوم
يفقهــون  ال  اوالدهــم صغــار  كان  حيــث 
ــذي  ــز ال ــر عزي ــده االكب ــم ول ــيء ومنه ش

ســلمته أنــا عضويــة الحــزب..  

ــا  ــالة بعثته ــن الســجن رس ــرة م ــت م كتب
ــي متســائال  ــد والدت ــه بي ل

ألك اني أدز مكتوب من جور االيام 
متكلي يا بو فالن دهري اشبعد ضام

والصمــود  الثبــات  غايــة  فــي  اجابنــي 
بقولــه:

خلهه الليالي تجور وتمر االيام 
والحك اطالب بيه عام بعد عام

واضاف باالشارة للرفيق الخالد )فهد( 
خلهه الليالي تجور اهوو امداهه

كبلك ابيوسف ذاك اشخلت وراهه
كان وقــورا حكيمــا بأقوالــه وتوجيهاتــه 
الوطنيــة  وألحداثــه  للتاريــخ  وحافظــا 
والثوريــة كان متفتحــا مــع الفــن والحيــاة 
ومــن المتابعيــن الم كلثــوم حيــث حــول 
اغنيتهــا الشــهيرة )انــت عمــري( الــى بيــت 

أبوذيــة بقولــه:
كلبي ما سمعت بجفاك انته

اشبصرك بالعقل بهواك انته
حبيبي العمر كله صرت انته

وبده منك صباحه اليشع ضيه
وله بعض الدارميات عالقة بذاكرتي  

اهال وسهال بيك يلمعتنينه .. 
الكلب من طبيت هود ونينه

واالخر 
اهال وسهال بيك وبجيتك هاى 

 يمفرح المحبين ومجايد اعداى
هــذا مــا تمكنــت عليــه لإليفــاء لــك صديقي 
العزيــز الراحــل )ابــا عزيــز( ولعائلتــك 
ــة المعطــاء وكثيــرون مــن ذكــروك  الوطني
لكنهــم  والشــعرية  الحســينية  بالتجمعــات 
اغفلــوا عــن تاريخــك الوطنــي الحقيقــي 

ــرف.  ــع والمش الرائ
تحيــه لجميــع الذيــن كان لهــم دورا وطنيــا 
مميــزا تســتذكره االجيــال بــروح الفخــر 
والمحبــة واالعتــزاز الن االنســان كلمــة 

ــف.. ــاة موق والحي
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فــي ذكرى رحيله الثالثة عشــر.. نســتذكر 
القائــد العســكري لقــوات االنصــار وعضــو 
الشــيوعي  للحــزب  السياســي  المكتــب 
العراقــي النصيــر المقــدام ســليمان يوســف 
اســطيفان بــوكا )أبــو عامــل( المولــود فــي 
ــة  ــن عائل ــدر م ــام 1925 وينح ــوش ع الق
فــي  االبتدائيــة  المرحلــة  درس  كادحــة, 
القــوش, انضــم للحــزب الشــيوعي العراقــي 
عــام 1940, وبعدهــا صــار طالبــاً فــي 
ــي  ــام 1941. وف ــة ع ــن الريفي دار المعلمي
عــام 1946 تــم تعيينــه معلمــاً فــي القــوش. 
ــه طمــوح هــو أن يكمــل دراســته  وكان لدي
للحصــول  خارجيــا  فامتحــن  الجامعيــة, 
علــى شــهادة االعداديــة واجتــاز االمتحــان 
الحقــوق  كليــة  فــي  قبولــه  فتــم  بنجــاح، 
بجامعــة بغــداد عــام 1952.. ونــال شــهادة 
ــون عــام 1956. وكان  ــوس بالقان البكلوري
خــالل هــذه الســنوات متزوجــا، حيــث أنــه 
يــازي  الســيدة  عــام 1948  فــي  تــزوج 
يونــس وأنجبــت لــه خمســة أبنــاء ثــالث 
منهــم مــن االنــاث واثنــان مــن الذكــور وهــم 
كل مــن عامــل وعــادل ونضــال وكفــاح 

ــه  ــل حيات ــي مجم ــنده ف ــت س ــا.. وكان ولين
ونضالــه لحيــن وفاتهــا فــي حــادث الســيارة 
ــن  ــه م ــي طريق ــو ف ــا وه ــي كان يقوده الت
بغــداد الــى كركــوك عــام 1975 وكان هــذا 
الحــادث االليــم علــى مــا يبــدو مدبر مــن قبل 
أجهــزة الســلطة التــي كانــت علــى معرفة به 
وبعملــه وكونــه أحــد القيادييــن فــي الحــزب 
الوفيــة  ماتــت زوجتــه  الشــيوعي حيــث 
ورفيقــه صابــر بينمــا نجــى هــو باعجوبــة.. 
ــه  ــو عامــل مــن خــالل عمل ــد اب كان الفقي
وعــن  الكادحيــن  عــن  يدافــع  كمحامــي 
الشــيوعيين المظلوميــن حيــث أنــه دافــع 
ســجين  عــن 240  المــرات  احــدى  فــي 
كــردي كانــت تهمتهــم االنتمــاء للحــزب 
الشــيوعي العراقــي واســتطاع أن يحقــق 
االفــراج عنهــم.. وبعــد ثــورة 14 تمــوز 
عــام 1958 خــدم كاحتيــاط فــي الجيــش 
ــة  ــح رتب ــات من ــن التدريب ــاءه م ــد انته وبع
عدلــي  كمشــاور  وتعيــن  ثانــي  مــالزم 
فــي الفرقــة العســكرية الثانيــة بمحافظــة 
انقــالب 8  بعــد  اعتقالــه  تــم  كركــوك... 
ــي  ــه ف شــباط عــام 1963  األســود وزج ب

القائد العسكري لقوات االنصار الرفيق 
سليمان يوسف )ابو عامل(

أمري أمني
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ســجن رقــم واحــد الشــهير, وكان يتعــرض 
باســتمرار لالســتجوابات والتعذيــب مــن 
ــل  ــو عام ــد أب ــل الفقي ــن، ودخ ــل الجالدي قب
أيضــاً ســجون أخــرى كثيــرة ومنهــا ســجن 
نقــرة الســلمان وفــي الديوانيــة وكان مــن 
ــروف..  ــوت المع ــي قطــار الم ــن ف المعتقلي
ــة  ــن العام ــة االم ــي مديري وســجن أيضــاً ف
ببغــداد وكانــت آخــر مــرة أعتقــل فيهــا هــي 
واســعة  عــام 1978 ضمــن حملــة  فــي 
شــنها النظــام المقبــور ضــد ضبــاط الحــزب 
الشــيوعي المتقاعديــن بعــد إعــدام 31 مــن 
الجنــود المكلفيــن ومــن الشــرطة بتهمــة 
االنتمــاء والنشــاط فــي صفــوف الحــزب 
الشــيوعي!! وبقــي الفقيــد ابــو عامــل حوالي 
تســعة شــهور القــى خاللهــا شــتى صنــوف 
التعذيــب الجســدي والنفســي لكنــه كان كمــا 
فــي كل مــرة قــوي االرادة, صلبــاً ال يخــاف 
ــو بكلمــة واحــدة  ــرف ول ــم يعت ــن ول وال يلي

عــن عملــه ورفاقــه قــد يســتفاد منهــا 
ــه..  ــد لتثبيــت ادانت ازالم النظــام البائ
وكان خــالل هــذه الفتــرة أيضــاً أحــد 
قياديــي الحــزب الشــيوعي العراقــي 
درجتــه  تعــرف  الســلطة  وكانــت 
وطبيعــة  ومســؤولياته  الحزبيــة 
ســراحه  أطلــق  الحزبــي..  عملــه 
آخريــن  شــمل  عــام  عفــو  بقــرار 
قيــادة  مــن  بضغــط  وجــاء  أيضــاً 
خــالل  ومــن  الشــيوعي  الحــزب 
ــن  ــي م ــن االمم ــف والتضام التعاط
لــدن االحــزاب الشــيوعية الشــقيقة 
ــي  ــة ف ــات الديمقراطي ــن المنظم وم
العالــم ومنظمــات حقــوق االنســان 
معــه ومــع رفاقــه اآلخريــن.. ثــم 
اختفــى عــن أعيــن الجالديــن والتحق 
بقــوات االنصــار التــي بــدأت بالتشــكل فــي 
أواخــر عــام 1978 وفــي الربــع االول مــن 
عــام 1979 فــي كردســتان العــراق.. وهنــا 
صــار الرفيــق الراحــل أبــو عامــل نصيــراً 
معروفــاً مــن قبــل الجميــع وأصبــح بجــدارة 
المركــزي  العســكري  المكتــب  مســؤول 
لقــوات االنصــار، ثــم بعــد ســنوات طويلــة 
فــي عملــه االنصــاري وانتهــاء الحركــة 
المقبــور  النظــام  قبــل  مــن  بتصفيتهــا 
الكيميــاوي  الســالح  اســتخدام  وخاصــة 
ــي  ــة ف ــا وخاص ــع فيه ــض المواق ــد بع ض
يــوم 5 حزيــران عــام 1987 فــي بهدينــان 
وتغييــر نوعيــة العمــل الحزبــي والعســكري 
وتحريــر كردســتان بعــد هزيمــة النظــام 
وخروجــه خاســراً مــن الكويــت.. بعــد تلــك 
الحقبــة الطويلــة ســافر الراحــل ابــو عامــل 
الــى كنــدا وانضــم الــى اوالده هنــاك، وبعــد 
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ســقوط النظــام عــاد لزيــارة رفاقــه ومعارفه 
ــه تعــرض لالســف لحــادث  فــي اربيــل لكن
مــروري ودخــل علــى أثــره للمستشــفى 
ــدا  ــى كن ــدداً ال ــافر مج ــم س ــل.. ث ــي أربي ف
وبعــد مــدة وبســبب المــرض والتقــدم بالســن 
ــوم  ــي ي ــة ف ــاة الصاخب ــاً الحي ــل مودع رح
ــق  ــد حق االحــد 20 نيســان عــام 2008 وق
ــي  ــن ف ــأن يدف ــه ب ــه ورغبت ــه أوالده أمنيت ل
ــوم الســبت  ــي ي ــك ف ــم ذل ــه القــوش فت مدينت
ــييع  ــي تش ــام 2008 ف ــار ع ــق 3 أي المواف
مهيــب شــارك فيــه عدد مــن قياديــي الحزب 
الشــيوعي  العراقــي والحــزب  الشــيوعي 
ألحــزاب  قيــادات  ومــن  الكردســتاني 
ورابطــة  أخــرى  كردســتانية  ومنظمــات 

االنصــار وعــدد مــن الشــخصيات.. 
يمتــاز الراحــل ابــو عامــل بنكــران الــذات 
ــاً  والتواضــع الالمحــدود وكان بســيطاً محب
ــن يحتــاج  ــة مســاعدة لم ــه ويقــدم أي لرفاق

كان  راحتــه,  علــى حســاب  حتــى  اليهــا 
ــاً فــي عملــه الحزبــي وحياتــه  صادقــاً ووفي
ومثلــه  لمبادئــه  مخلصــاً  وهــو  عمومــاً 
الســامية وكانــت ثقتــه بالرفــاق الذيــن يعمــل 
معهــم عاليــة جــداً ممــا انعكســت علــى 
تعزيــز ثقتهــم بانفســهم وبحزبهــم.. هــذه 
ــه  ــت من ــى جعل ــانية العظم ــال االنس الخص
ــاً ومحترمــاً  ــاً محبوب ــداً عســكرياً وحزبي قائ

ــار ــه االنص ــة رفاق ــن كاف بي
تعرفــت علــى الرفيــق الراحــل أبــو عامــل 
فــي شــهر تشــرين االول عــام 1982 حينما 
انتقلــت للعمــل فــي بشتاشــان.. وشــعرت بــه 
ــه  ــي القاعــدة بأن ــوم االول لوصول ــذ الي ومن
ــق  ــط رفي ــس فق ــر ولي ــون أو أخ أكب أب حن
مســؤول وكان كثيــراً مــا يســتخدم مفــردة.. 
عيونــي.. حينمــا يشــرح أمــراً مــا أو يتفاهــم 
ــن..  ــيء معي ــذ ش ــار لتنفي ــد االنص ــع أح م
ــرت  ــر ص ــل المق ــيبي لفصي ــم تنس ــا ت ولم
أقــوم بحراســته أحيانــاً مــع رفاقــه وخاصــة 
حينمــا يجتمعــون فــي المكتــب السياســي 
ــذي  ــد ال ــم أحم ــز كري ــق العزي ــادة الرفي بقي
كان ينــوب وبشــكل دائــم عــن الســكرتير 
الفقيــد عزيــز محمــد فــي فتــرة غيابــه ويقــوم 
كان  للقيــادة..  االجتماعــات  بــإدارة  هــو 
ــاء  ــاز بنق ــل يمت ــو عام ــل اب ــق الراح الرفي
الجوهــر وكان يتصــرف كأي نصيــر آخــر 
ويتنــاول طعامــه مــع أي رفيقيــن فــي صحن 
واحــد حيــث كانــت الوجبــة لثالثــة رفــاق.. 
كنــت تــرى أبــو عامــل جالــس معهــم وألنهم 
فكثيــراً  الشــباب  يكونــوا مــن  مــا  غالبــاً 
ــاركاً  ــم ت ــض قبله ــحب وينه ــراه ينس ــا ت م
لهــم بقيــة الطعــام ألن نفســه كانــت أبيــة 
فحتــى لــو لــم يشــبع بعــد إالّ أنــه كان يفكــر 
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بحاجتهــم لطعــام أكثــر منــه..! وكان يســتمع 
الــى مشــاكلنا كمــا لــو كنّــا أبنــاءه وكان 
ــد  ــام وق ــهيدة أنس ــي الش ــراً بأخت ــز كثي يعت
ــة االنصــار  ســلمها الشــفرة العســكرية لكاف
..! وهــذه مســؤولية جســيمة ال تســلم مثلهــا 
ــل..  ــكل كام ــة وبش ــر دون معرف ألي نصي
وعكــس هــذه الثقــة بــي أيضــاً حيــث أوعــز 
ــا  ــل معه ــة العم ــاص بإمكاني ــكل خ ــي بش ل
بالشــفرة او فــي بدالــة التليفونــات الخاصــة 

ــان.. ــع بشتاش بموق
أي  مخصصاتــه  اســتالم  يرفــض  كان 
دنانيــر  خمســة  وهــي  االنصــار  راتــب 
وأحيانــاً تكــون عشــرة وحســب امكانيــة 
ــغ يســلم  ــذا المبل ــة.. وكان ه الحــزب المادي
لجميــع االنصــار دون اســتثناء.. وفــي أحــد 
االيــام اســتلم الفقيــد ابــو عامــل مبلــغ عشــرة 
ــهرين  ــه لش ــي مخصصات ــت ه ــر كان دناني

ــى اســتالمها  ــم يوافــق عل ــه رفضهــا ول لكن
ــؤول  ــن مس ــا.. لك ــه له ــدم حاجت ــة ع بحج
ــة  ــا لمالي ــى إعادته ــق عل ــم يواف ــب ل الروات
ــك!  ــد ذل ــه الفقي ــب من ــا طل ــار حينم االنص
وقــال لــه.. هــذا حــق لــك ولــكل نصيــر ولك 
ــب  ــا تشــاء.. فطل ــا كيفم حــق التصــرف به
مــن الشــهيدة انســام ان توصــل هــذا المبلــغ 
لــي أنــا.. وحينمــا تــرددت فــي اســتالمه 
وحاولــت أن أعيــده اليــه.. رفــض وأقنعنــي 
بأنــه ال يريــد أي نقــود.. وســوف لــن يســتلم 
ــت  ــرة ربط ــياء كثي ــاك أش ــب... هن اي رات

ــه االنصــار..  ــل برفاق ــو عام ــد اب الفقي
ذهبــت احــدى مفارزنــا وكنت انــا احدهم، 
الــى طبابــة بشتاشــان وقــد حاولــت مفــرزة 
الوطنــي  االتحــاد  مــن  لعناصــر  تابعــة 
الكردســتاني مطلــع شــهر آذار عــام 1983 
أســرنا ولكننــا تخلصنــا مــن كمينهــم، وكان 
ــا  الرفيــق ابــو عــادل قلقــا جــدا ولمــا رجعن
الــى بشتشــان ســالمين استفســر منــي ومــن 
قائــد المفــرزة الرفيــق وضــاح عمــا حصل..
التقيتــه فيهــا هــي  وكانــت آخــر مــرة 
فــي آذار عــام 2006 فــي مقــر الحــزب 
الشــيوعي الكردســتاني.. تبــدو علــى محيــاه 
ســنوات النضــال وحملهــا الثقيــل والتــي 
فبــدا  عليــه,  وارتســمت  بظاللهــا  القــت 
منهــك لكــن ذاكرتــه مــا زالــت متقــدة بحيــث 
أنــه فّكــر لدقيقــة ثــم عرفنــي واســتقبلني 

بحــرارة 
الشــيوعي  للنمــوذج  والخلــود  المجــد 
الحقيقــي الرائــع طيــب الذكــر أبــو عامــل..
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فــي وطــن يبني نظامــه علــى المحاصصة 
الطائفيــة والعرقيــة والحزبيــة وينخر الفســاد 
كل مفاصلــه البــد ان تكثــر فيــه البطالــة 
الفقــر وتنتشــر االميــة وتتفشــى  ويســود 
ــاباته  ــبابه وش ــع ش ــا يدف ــذا م ــة، وه االوبئ
الــى البحــث عــن ســبيل للهجــرة الــى بلــدان 
المهجــر لعلهــم يحصلــون علــى فرصــة 
عمــل او يكــون مصيــدة لعصابــات الجريمة 
واالرهــاب او يتطــوع الــى احــد المليشــيات 
الخارجــة عــن القانــون لمغريــات الراتــب. 
ومــن ال تتســنى لــه الفرصــة للهجــرة وينجو 
والمليشــيات..  العصابــات  مصائــد  مــن 
ــزري  ــع الم ــن رفضــه للواق ــاول ان يعل يح
الــذي يعيشــه ويطالــب بالتغييــر.. فيتعــرض 
ــب..  ــل او االختطــاف والتغيي ــد والقت للتهدي
واصحــاب  والشــابات  الشــباب  يتســاوى 
هــذه  فــي  المتعلميــن  وغيــر  الشــهادات 
الظــروف كنتيجــة الهمــال الزراعــة وعــدم 
دعمهــا وحمايتهــا مــن مزاحمــة االنتــاج 
وتوقــف  الصناعــة  وتدهــور  االجنبــي، 
االف المعامــل والشــركات عــن العمــل.. 
ــاء تقدمــه  ــالد وبن وهــم عمــاد مســتقبل والب
وازدهــاره.. وحســب االحصائيــات فــان 

31 % مــن الشــعب يعيشــون تحــت مســتوى 
خــط الفقــر ونســبة البطالــة تجــاوزت %40. 
فهــل فكــر المتنفــذون بتوفيــر فــرص عمــل 
ــرة او  ــن الهج ــم م ــباب وتنقذه ــؤالء الش له

ــدرات؟؟ ــة والمخ ــا الجريم ــر وعصاب الفق
ال تختلــف معانــاة المــرأة بــل ربمــا اكثــر 
ــرى آالف  ــل، فن ــاة الرج ــن معان ــرارة م م
الخريجــات مــن الكليــات او المعاهــد كل 
ــذا  ــل ل ــة عم ــى فرص ــن عل ــام ال يحصل ع
يلجئــن للعمــل كـــ )ماليــة( تقرأ فــي تعزيات 
النســاء )القرايــات(. فهــذه المهنــة بــدأت 
تســتقطب الكثيــر مــن الفتيــات ســواء كانــت 
خريجــة او ال فأبوابهــا مفتوحــة وخاصــة 
ــة مســتمر طــوال الســنة،  ــذه المهن ــل ه عم
ــاك  ــة الكثيــرة هن ــة للمناســبات الديني فاضاف
االســباب،  لمختلــف  الكثيــرة  الوفيــات 
وهكــذا ازدهــرت أعمــال الماليــة علمــا 
ابتــزاز االحــزاب  الــى  انهــن يتعرضــن 
المتســلطة لغــرض الدعايــة لهــم ونشــر مــا 

ــره. ــدون نش يري
هنــاك مهــن اخــرى تســتقطب العوائــل 
وحتــى  والنســاء  الرجــال  مــن  باكملهــا 
االطفــال مثــل معامــل الطابــوق األهليــة 

العوز والفقر عنوان يتصدر 
يوم عيد العمال العالمي

مالذ اخلطيب
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فالنســاء واالطفــال إيــاد عاملــة رخيصــة 
بالرغــم مــن الجهــد الشــاق الــذي يفــوق 
معامــل  اطفــال  احــالم  التحمــل،  طاقــة 
الطابــوق تالشــت واحترقــت فــي اعمــدة 
ــل  ــاء المعام ــل، نس ــان المعام ــحب دخ وس
يغطيــن وجوههــن كــي التنــال منهــا شــمس 
ــة، تســتمر المــرأة بالعمــل  ــف الحارق الصي
الثانيــة عشــر  حتــى  فجــرا  الثانيــة  مــن 
ظهــرا وبأجــر بســيط! أعلــى ســقف امنيــات 
البعــض الحصــول علــى  ثالجــة او مبــردة 
هــواء، يعملــون فــي معامــل بدائيــة ال تتوفر 
فيهــا ابســط شــروط الســالمة، ال بيئــة نظيفة 
والســكن جيــد، ال يوجــد ضمــان صحي وال 
تقاعــد لهــم واي منهــم اذا تعــرض لحــادث 
فقــد  ولــو  نفســه  مســؤولية  يتحمــل  هــو 
حياتــه أثنــاء العمــل ال حقــوق لــه، أجورهــم 

ــة ــش بكرام ــم العي ــن له ــدة ال تؤم الزهي
 شــباب اتجهــوا للعمــل كعامــل نظافــة 

باجــر يومــي او بعقــد منــذ عــام 2004 
وعــام 2006 ولحــد االن دون تثبيــت علــى 
المــالك الدائــم، وفــوق ذلــك يتوقــف صرف 
ــة. ــم اليومي ــي ال تغطــي نفقاته ــم الت رواتبه
هــذه امثلــة بســيطة عــن حيــاة طبقتنــا 
العاملــة نذكرهــا فــي يــوم عيدهــم عيــد 
ــا  ــال طبقتن ــو ح ــذا ه ــي، وه ــال العالم العم
العاملــة، العــوز والفقــر عنــوان يتصــدر 
العمــل  وســاعات  واالســتغالل  حياتهــم 
والضمــان  الســالمة  وفقــدان  الطويلــة 
ــؤولون  ــادة المس ــم الس ــل يعل ــد، فه والتقاع
هــؤالء  بوجــود  المختصــة  والجهــات 
ــم  ــون يومه ــف يقض ــون وكي ــف يعيش وكي
وســط آالم العــوز والجــوع؟؟!! ان كنتــم ال 
ــون  ــم تعلم ــة وان كنت ــك مصيب ــون فتل تعلم
فالمصيبــة أعظــم..  ال تنســوا ان الجــوع 

كافــر، فانتظــروا ثــورة الجيــاع...
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فوائد اخليار للبشرة 
 إليــك ســيدتي وصفــات ســهلة التحضيــر 

وغيــر مكلفــة.
1- تخفيف الهاالت الداكنة

الهــاالت  تخفيــف  فــي  فعّــال  الخيــار 
الداكنــة بطريقــة ســريعة ورائعــة كمــا أنــه 
لطيــف جــداً علــى العينيــن وخصائصــه فــي 
مكافحــة األكســدة، والســيليكا التــي يحتــوي 
محــو  علــى  تســاعد  التــي  هــي  عليهــا 

الدوائــر الداكنــة تحــت العينيــن.
الطريقــة: قطعــي شــريحتين مــن الخيــار 
وضعيهــا علــى عينيــك واســتلقي لمــدة 20 

دقيقــة. 
2- تخفيف الجيوب تحت العينين

إذا كنــت تعانيــن، باإلضافــة إلــى الهــاالت 
العينيــن  تحــت  انتفــاخ  مــن  الســوداء، 
ــاخ  ــف االنتف ــو يخف ــار. فه ــتخدمي الخي اس
النتائــج  الجيــوب.  هــذه  مــن  ويخلّصــك 
الــذي  االســكوربيك  فحمــض  فوريــة، 
يوجــد فيــه يعمــل بســرعة كبيــرة، ويخفــي 

احتبــاس الميــاه فــي الجيــوب.
الطريقــة: اســتخلصي عصيــر ربــع حبــة 
خيــار أو ضعيهــا فــي الخــالط واهرســيها. 
ــي  ضعــي كيســين مــن الشــاي األخضــر ف
ــدة  ــي الثالجــة لم ــا ف ــج وضعيه ــذا المزي ه

ــك ضعــي الكيســين  نصــف ســاعة. بعــد ذل
علــى  الخيــار  عصيــر  فــي  المنقوعيــن 

ــة. ــدة 20 دقيق ــا لم ــن واتركيه العيني

3- تخفيف بقع النمش

قــد  تحبينــه  وال  نمــش  لديــك  كان  إذا 
ــى تخفيفهــا. وبطبيعــة  ــار عل يســاعدك الخي
عشــية  بيــن  هــذا  يحــدث  ال  الحــال، 
ــدة  ــالج لع ــتخدام الع ــك اس ــا وعلي وضحاه
أســابيع لتتمكنــي مــن رؤيــة نتائــج واضحــة. 
ولكــن هــذا العــالج جيــد أيضــاً للبشــرة ولــن 

يضــرك فهــو منتــج طبيعــي.
الطريقــة: ابرشــي نصــف حبــة خيــار 
وأضيفــي ملعقــة كبيــرة مــن زيــت الزيتــون 
ــج  ــي المزي ــة. ضع ــر نصــف ليمون وعصي

ــتلقي. ــرة واس ــى البش عل
4- تنعيم وإضاءة البشرة

األقنعــة  فــي  ممتــاز  مكــّون  الخيــار 
المنزليــة للوجــه. فهــو يناســب جميــع أنــواع 
البشــرة ويضفــي عليهــا البريــق والنضــارة.
الطريقــة: اخلطــي نصــف حبــة خيــار 
ــل،  ــن العس ــن م ــن كبيرتي ــي ملعقتي وأضيف

لك سيدتي
اعداد / احملررة
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ضعــي المزيــج علــى وجهــك واتركيــه 20 
ــة. دقيق

5- سد المسام
ــار القابضــة تســمح بشــد  خصائــص الخي
مســام البشــرة الدهنيــة أو المعرضــة لحــب 
ــرتك،  ــوع بش ــو ن ــذا ه ــباب. إذا كان ه الش
ننصحــك باســتخدام الخيــار لعــالج المشــكلة 

وتــوازن البشــرة.

ختلصي من جتاعيد اليدين
اليديــن هــم االكثــر عرضــة للتجاعيــد 
المســتمر  تعرضهــا  منهــا  اســباب  لعــدة 
ممــا  المتغيــرة  الجــو  وعوامــل  للميــاه 

عليهــا للحفــاظ  فائقــة  عنايــة  يســتلزم 
المــواد: ملعقــة فازليــن - ملعقــة زبــدة 
جــوز هنــد - ملعقــة عســل - بيــاض بيضــة

التحضير:
- اخلطــي جميــع المكونــات فــي إنــاء 
خليــط  علــى  تحصلــي  حتــى  زجاجــي 

نــس. متجا
- ضعــي كميــة مناســبة علــى بشــرة يديــِك 
قبــل النــوم وقومــي بتدليــك يديــك باليــد 
األخــرى كــرري األمــر مــع اليــد األخــرى.
- انتظــري لمــدة 30 دقيقــة ثــم قومــي 
ــط. ــا الخلي ــن بقاي ــص م ــِك للتخل بغســل يدي
- ضعــي المتبقــي مــن الخليــط فــي علبــة 
واحتفظــي بهــا فــي الثالجــة لالســتعمال فــي 

مــرات اخــرى.

وجبة ما قبل الفطور على الريق:
وعصيــر  الدافــئ  المــاء  مــن  كــوب 
ــن  ــرة م ــة كبي ــع ملعق ــون الحامــض م الليم

العســل.
وجبة الفطور:

ــررة طــوال االســبوع. كــوب  وهــي مك
ــع شــريحتين مــن  ــال م ــر البرتق مــن عصي
اللبنــة  مــن  وملعقتيــن  االســمر  التوســت 
او قطعتيــن مــن الجبــن االبيــض. يمكــن 
اســتبدال البرتقــال بالحليــب الخالــي مــن 
الدســم واســتبدال اللبنــة او الجبــن بحبــة مــن 

البيــض المســلوق.
 اليوم االول:

الدجــاج  مــن صــدر  قطعتــان  الغــداء: 
التوســت  مــن  شــريحتين  مــع  المشــوي 
االســمر او نصــف رغيــف مــع طبــق مــن 

نظام غذائي صحي 
ودايت ملدة اسبوع
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الســلطة.
الخضــار  حســاء  مــن  طبــق  العشــاء: 

الفاكهــة. مــن  وحبتيــن 
 اليوم الثاني:

الغــداء: حبــة كبيــرة مــن الســمك المشــوي 
مــع شــريحتين مــن التوســت االســمر او 
ــع مالعــق ارز مــع  ــف او ارب نصــف رغي

طبــق مــن الســلطة.
العشــاء: حبتــان مــن البيــض المســلوق 
مــع طبــق مــن الســلطة وشــريحتين مــن 

التوســت االســمر وحبــة مــن الفاكهــة.
 اليوم الثالث:

اللحــم  ســتيك  مــن  شــريحتان  الغــداء: 
المشــوي مــع طبــق من الســلطة وشــريحتين 
مــن التوســت او نصــف رغيــف او حبــة 

ــلوقة. ــس المس ــن البطاط م
العشــاء: حبتــان مــن البيــض المســلوق 
مــع طبــق مــن الســلطة وشــريحتين مــن 
التوســت او نصــف رغيــف وحبــة مــن 

الفاكهــة.

 اليوم الرابع:
الغــداء: حبتــان مــن البيــض المســلوق مــع 
طبــق مــن حســاء الخضــار وشــريحتين مــن 

التوســت االســمر او نصــف رغيــف.
العشــاء: طبــق مــن ســلطة التونــة مــع 
مــن  وحبتيــن  واحــدة  توســت  شــريحة 

الفاكهــة مــا عــدا المــوز.
 اليوم الخامس:

ــذه  ــق المفضــل فه ــاري الطب ــداء: اخت الغ
ــه مفتوحــة. وجب

العشــاء: طبــق مــن ســلطة اللبــن والخيــار 
ــن  ــن م ــدة وحبتي ــع شــريحة توســت واح م

الفاكهــة مــا عــدا المــوز.
 اليوم السادس:

الغداء: دجاج مشوي مع سلطه.
العشــاء: طبــق مــن ســلطة التونــة مــع 
مــن  وحبتيــن  واحــدة  توســت  شــريحة 

الفاكهــة مــا عــدا المــوز.
 اليوم السابع:

الدجــاج  مــن صــدر  قطعتــان  الغــداء: 
ــع  ــت م ــن التوس ــريحة م ــع ش ــوي م المش

طبــق مــن الســلطة.
العشــاء: كــوب مــن عصيــر البرتقــال مــع 
شــريحة مــن التوســت والجبــن االبيــض 

ــة. ــن مــن الفاكه وحبتي

 مالحظة هامه:
الغذائــي  النظــام  هــذا  علــى  االلتــزام 
ــد  يســاعد علــى التخلــص مــن الــوزن الزائ
ــو فــي االســبوع مــع عمــل  مــن 2 – 3 كيل
ــرة  ــة وشــرب المــاء بكث ــن الرياضي التماري
ــل  ــون مث ــه للده ــروبات حارق ــرب مش وش
بالليمــون  والزنجبيــل  االخضــر  الشــاي 

والقرفــة
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تنتشرالمشــاكل واالمــراض المســببة عــن 
ســوء نوعيــة الحياة بشــكل واســع فــي العالم 
وتختلــف اســبابها ومكوناتهــا مــن بلــد الــى 
ــن  ــادات. ويمك ــات والع اخــر حســب الثقاف
تعريــف امــراض طرازالحيــاة بشــكل عــام 
علــى انهــا االمــراض التــي يعــود ظهورهــا 
بصــورة رئيســية الــى العــادات اليوميــة 
الخاطئــة التي تمــارس باســتمرار كالعادات 
ــتعمال  ــيئة, اس ــتهالكية الس ــة واالس الغذائي
علــى  التعــود  بشــكل خاطــئ,  المالبــس 
االوضــاع اوالحــركات غيــر القويمــة وكل 
مايســبب اضطرابــات الســاعة الطبيعيــة 
يمكــن  وغيرهــا.  للجســم  )البايولوجيــة( 
للمشــاكل واالمــراض المســببة عــن طــراز 

الحيــاة الــردئ ان تــؤدي علــى 
ــى امــراض  ــد ال المــدى البعي
مثــل  ومزمنــة  خطيــرة 
الســرطانات, مــرض الســكر 
مــن النــوع الثانــي, امــراض 
الدمويــة  واالوعيــة  القلــب 
الهضمــي  والجهازيــن 
والتنفســي وامــراض العظــام 
والمفاصــل المزمنــة. وتكمــن 
اهميــة التعــرف علــى هــذه 

المشــاكل واالمــراض الشــائعة فــي محاولــة 
ــا بشــكل  ــاة وطرازه ــة الحي ــح نوعي تصحي
المضاعفــات  هــذه  لنشــوء  تفاديــا  مبكــر 

ــكان. ــدر االم ــرة ق ــراض الخطي واالم
يمكــن تصنيــف اهــم االمــراض المســببة 
عــن طرازالحياة حســب مســبباتها الرئيســية 

الــى المجموعــات االتيــة:
1 - االمراض المسببة عن التغذية 

الخاطئة: 
الــذي  الغــذاء  نوعيــة  تغيــر  ادى 
بدايــة  فــي  الصناعيــة  الثــورة  صاحــب 
ظهورعــادات  الــى  العشــرين  القــرن 
ــا  ــدة ازدادت معه ــة واســتهالكية جدي غذائي
امــراض كانــت نــادرة او غيــر معروفــة 

االمراض املتسببة عن طرازاحلياة  

د. مي رمزي االرناؤوط /
لندن

دكتوراه يف السرطانيات واخصائية يف الطب العام وطب التكاثر
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ــة  ــادات حديث ــذه الع ــن ه ــابق. وم ــي الس ف
المكــرر  الســكر  اســتهالك  هــي  العهــد 
ــون  ــات والده ــض والمعجن ــن االبي والطحي
والمشــروبات  المهدرجــة  الصناعيــة 
المصنعــة  الفواكــه  وعصائــر  الغازيــة 
ــا  ــة المحفوظــة كيمياوي ــات واالغذي والمعلب
باالضافــة الــى قلــة الحركــة والتريــض 
الحديثــة.  النقــل  وســائط  ظهــور  بســبب 
ــادة  ــراض الناشــئة هــي زي ــم االم ــن اه وم
ــدم  ــط ال ــاع ضغ ــى ارتف ــؤدي ال ــوزن الم ال
والســمنة ومضاعفاتهمــا المزمنــة كمــرض 
وامــراض  الثانــي  النــوع  مــن  الســكر 
الدمويــة والســرطانات  القلــب واالوعيــة 
وكذلــك مشــاكل واعــراض زيــادة او نقــص 

الفيتامينــات. 
2 - االمراض المسببة عن عادات 

استهالكية سيئة اخرى: 
كالتدخيــن الــذي يســبب التهــاب القصبــات 
ــن  ــوي المزم ــداد الرئ ــى  االنس ــؤدي ال وي
والقصبــات  والمــرئ  الفــم  وســرطانات 
الــذي  الكحــول  واســتهالك  والرئتيــن, 
الكبــد ومنهــا امــراض  التهابــات  يســبب 
القــات  ومضــغ  وتليفــه,  المزمنــة  الكبــد 
ــات والشيشــة وتعاطــي المخــدرات  والقنابي
التــي تســبب التهابــات االغشــية المبطنــة 
المتكــررة  والعــدوى  والســرطانات  للفــم 

بالجراثيــم.
3 - االمراض المسببة عن اللباس 

الخاطئ: 
ــه  ــة الكوريس ــة وخاص ــس الضيق كالمالب
والصديــري او الحــذاء العالــي الكعــب عنــد 
ــد  ــة عن ــة الضيق ــزام واالحذي ــاء, والح النس
ــق  ــة ضي ــس الضيق ــبب المالب ــال. تس الرج
ممــا  الدمويــة  الــدورة  وعرقلــة  التنفــس 
يضيــف جهــدا اضافيــا علــى جهــازي القلــب 

مســتقبلية  مضاعفــات  ويســبب  والتنفــس 
الحــذاء  امــا  القلــب.  صمامــات  كترهــل 
ــوات  ــوهات ونم ــبب االم وتش ــق فيس الضي
القــدم باالضافة الــى الصداع واذا كان عالي 
الكعــب فيســبب باالضافــة تفلطــح المنطقــة 
ــه  ــة للعمــود الفقــري وبــروز منطقت العجزي
كمــاص  وظيفتــه  يفقــده  ممــا  الصدريــة 
ــداع  ــببا الص ــي  مس ــد المش ــات عن للصدم
واالم الركبتيــن والســاقين. كمــا يتعــرض 
ــواء.  ــا االلت ــروح وخصوص ــن للج الكاحلي
وعلــى المــدى البعيــد يــؤدي الكعــب العالــي 
الــى تشــنجات عضــالت الظهــر والســاقين 
وســوفان  الفقــري  العمــود  وتشــوهات 
ــي. وتتناســب شــدة  ــن وظهورالدوال الركبتي
هــذه المشــاكل مــع ارتفــاع الكعــب طرديــا. 
ــى  ــط عل ــق فيضغ ــا حــزام البطــن الضي ام
الهضــم  عمليــة  مســار  معرقــال  المعــدة 
والبطــن  المعــدة  االم  ومســببا  الطبيعــي 
والحرقــان بســبب صعــود حامــض المعــدة 
ــى نشــوء  ــؤدي هــذا ال ــد ي ــى المــرئ, وق ال
ســرطانات المــرئ علــى المــدى البعيــد. 
ــة  ــق خاص ــزام الضي ــط الح ــد يضغ ــا ق كم
بعــد االكل علــى االعصــاب المــارة مــن 
البطــن الــى الســاقين مســببا االالم والتنمــل. 
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ويعــد ضغــط حــزام البطــن مقبــوال اذا مــا 
كان باالمــكان ادخــال اصبعيــن متجاوريــن 

ــه.    ــل محيط ــهولة داخ ــا بس واخراجهم
4 - االمراض المسببة عن تعاطي 

المستحضرات العشبية والهوميوباثية: 
ــان هــذه االعشــاب  ــر خطــأ ب ــد الكثي يعتق
ومركبــات مــا يســمى بالعــالج التكميلــي 
ال تحمــل ســمية او اضــرارا جانبيــة. اال 
ان جميــع البحــوث والدراســات الحديثــة 
تؤكــد العكــس وعلــى ضــرورة الحــذر، الن 
المضاعفــات المســببة عــن ســوء اســتعمالها 
قــد تكــون فتاكــة. وكامثلــة مــن حــاالت 
الطــوارئ المنشــورة فــي المجــالت الطبيــة 
بســبب افــراط مســتحضرات شــائعة قــد 
تبــدو غيــر مضــرة للوهلــة االولــى، نذكــر 
الخطيــرة  الــدم  ضغــط  ارتفــاع  نوبــات 
العرقســوس,  اســتعمال  كثــرة  بســبب 
ونقصــان  الشــديد  االســهال  وحــاالت 
ــي  ــة الت ــي العلك ــراط ف ــبب االف ــوزن بس ال
ــا,  ــول( لتحليته ــى ســكر )الزايل ــوي عل تحت
والتقــئ المزمــن مــع فقــدان الــوزن الشــديد 
بســبب اســتعمال مســتخلص النكــس فومــكا 
الهوميوباثــي لزيــادة الشــهية. وفــي عــام 
2015 نشــرت مجلــة نيوانكالنــد الطبيــة 

ــاده ان  ــا مف ــكا بحث ــي امري ف
االعشــاب  اســتعمال  ســوء 
والفيتامينــات  الطبيــة 
والمســتحضرات  والمعــادن 
مثــل  للغــذاء  التكميليــة 
ــبب  ــة يتس ــاض االميني االحم
حالــة  بحوالــي23.000 
امريــكا  فــي  طــوارئ 
ــا  ــب 2154 منه ــنويا تتطل س
المستشــفى  الــى  الدخــول 
بالمــوت.  بعضهــا  وينتهــي 
االعــراض  اكثــر  ومــن 
المتعلقــة بســوء االســتعمال شــيوعا حســب 
ــاف  البحــث هــي االمســاك واالســهال وجف
العــرق والحليــب )فــي المرضعــات( وعــدم 
وضــوح الرؤيــا. كمــا قــد تظهــر اعــراض 
الحساســية والطفــح الجلــدي خاصــة فــي 
االطفــال واعــراض اكثــر خطــورة كهبــوط 
القلبيــة  واالعــراض  المفاجــئ  الضغــط 
المســتحضرات  اكثــر  ومــن  والتنفســية. 
المســؤولة عــن مثــل هــذه االعــراض هــي 
ــام  ــاء االجس ــوزن وبن ــف ال ــات تخفي مركب
وزيــادة الطاقــة والمناعة والشــهوة الجنســية 
لصحــة  المســتعملة  والمســتحضرات 
المفاصــل وكذلــك  القلــب ولتخفيــف االم 
والمســتحضرات  المنومــات  المســهالت, 
هــذا  مــن  الجســم  فــي  للســموم  المزيلــة 
ــي تســبب  ــادن الت ــف. ومــن اكثرالمع الصن
المضاعفــات عنــد ســوء اســتعمالها هــي 
الحديــد والكالســيوم والبوتاســيوم اضافــة 
الــى الحبــوب متعــددة الفيتامينــات. وفــي 
الصحــة  اكتوبــر2017 حــذرت منظمــة 
الجانبيــة  االعــراض  مــن  العالميــة 
والهوميوباثيــة  العشــبية  للمســتحضرات 
والفيتامينــات والمعــادن المكملــة للغــذاء.  
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5 - المشاكل المسببة عن الوضع 
الخاطئ:

 النــوم بوضــع خاطــئ للرقبــة والجلــوس 
بظهــر منحنــي اوعلــى كرســي ال يســند 
الظهــر بصــورة صحيحــة وتــؤدي هــذه الى 
تشــنجات واالم الرقبة والفقــرات والمفاصل 
والصــداع.  ويمكــن تصحيــح وضــع النــوم 
باســتعمال وســادة اســطوانية توضــع خلــف 
ــح  ــرأس( وتصحي ــت ال ــس تح ــة )ولي الرقب
كرســي  باســتعمال  الجلــوس  وضــع 
المصمــم الســناد الظهــر فــي المكتــب مثــال 

ــرض.. ــذا الغ ــادة له ــتعمال وس او اس
6 - المشاكل المسببة عن االفراط في 
استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة: 

يســبب اســتعمال الحاســوب )الكومبيوتر( 
ــر  ــاك واالم الظه ــتمرارالصداع واالنه باس
والرقبــة المزمنــة وتــزداد نســبة بعــد او 
قصــر النظــر فــي هــؤالء االشــخاص بينمــا 
يعانــي حوالــي ثلثهــم مــن الكلوكومــا. كمــا 
يســبب اســتعمال الحاســوب لســاعات طويلة 
يصاحبــه  قــد  الرســغ  مفصــل  التهابــات 
فيــه  المتوســط  العصــب  التهــب  مــا  اذا 
ــبب  ــا. وبس ــة ثنيه ــع وصعوب ــل االصاب تنم
االتــكاء علــى مفصــل العكــس لســاعات 
ــد  ــب الزن ــار عص ــاب اوانحش ــة الته طويل

الــذي يمــر ســطحيا مــا بيــن 
عظــام المفصــل فــي منطقــة 
ــا  ــبب االم ــا يس ــس مم العك
فيهــا.  مســتمرين  وتنمــال 
ويعتقــد الباحثــون ان وضــع 
)الالبتــوب(  الحاســوب 
لفتــرة طويلــة علــى الحجــر 
ــة  ــى الخصوب ــر عل ــد يؤث ق
بســبب  الرجــال  فــي 
ــي تنبعــث مــن  الحــرارة الت
هــذه االجهــزة. امــا الجــوال 
النقــر  الــى ان  الباحثيــن  فيذهــب بعــض 
المســتمر باالصابــع علــى شاشــته قد يســبب 
ــؤدي  ــعرية وي ــا الش ــي اوعيته ــدم ف تخثرال
الــى تنملهــا كمــا قــد يســبب االســتعمال 
لســاعات طويلــة تشــوش الســمع او الطنيــن 
وتشــويش االفــكار وفقــدان القــدرة علــى 
التركيــز باالضافــة الــى تاثيــرات موجــات 
ــى  ــي تبثهــا هــذه االجهــزة عل المايكــرو الت
االطفــال  فــي  وخاصــة  الدمــاغ  خاليــا 
وهــو موضــوع بحــوث مســتمرة.. ويمكــن 
لتفــادي هــذه الحــاالت اســتعمال وســائد 
خاصــة الســناد العكــس والرســغ ونهايــات 
صناعيــة خاصــة للنقرعلــى شاشــة الجوال. 

7 - المشاكل المسببة عن اختالل وقع 
الحياة والساعة الطبيعية )البايولوجية(: 

تســبب طبيعة العمــل المتطلبة والســاعات 
الطويلــة واختــالل ايقاع الجســم مابيــن الليل 
ــي  ــا ف ــة( كم ــاعة البايولوجي ــار )الس والنه
العمــل الليلــي اوالســهر المســتمر, الضغــط 
االضطرابــات  مختلــف  ومنــه  النفســي 
النفســية واالمــراض الجســمية. فمثال قدرت 
منظمــة الوقايــة الصحيــة للنســاء العامــالت 
لســاعات  يعملــن  الالئــي  مــن   %75 ان 
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اطــول بســبب وظائــف ال تمكنهــن مــن 
االســتراحة او عمــل يعتبــر غيــر مضمــون 
كالصحافــة او الســياحة, يعانيــن مــن الكآبــة 
واضطرابــات القلــق العــام بســبب واجبــات 
ــة بالنســوة  ــك مقارن ــل وذل ــات العم ومتطلب
النفســية  للضغــوط  يتعرضــن  ال  الالئــي 
فــي العمــل. كمــا يعانــي مــن يعمــل فــي 
الورديــات الليليــة او مــن يســهر بانتظام الى 
ــن الصــداع  ــل م ــن اللي ســاعات متأخــرة م
واالرق والتوتــر والمزاجيــة واالم عامــة 
ــدان الشــهية  ــى فق ــة ال ــي الجســم باالضاف ف
ــاع  ــدة وارتف ــان المع وســوء الهضــم وحرق

ــام. ــدم وضعــف المناعــة الع ــط ال ضغ
8- المشاكل المسببة عن الحياة المرفهة:

والطيــران  الغطــس  امــراض  مثــال 
بســبب اختــالل ضغــط الهــواء, والتعــرض 
العطــل  اثنــاء  الشــمس  الشــعة  الطويــل 
)او العمــل( الــذي يســبب انــواع الطفــح 
ــرطانات, و)اذن  ــى س ــول ال ــد يتح ــذي ق ال
الســباح( وهــي ســوء الســمع والتهــاب القنــاة 
الخارجيــة لــالذن بســبب المــاء الــذي يدخــل 
خصوصــا  الســبح  او  االســتحمام  اثنــاء 

وكذلــك ضعــف  الكلــور  علــى  الحــاوي 
الســمع المســبب عــن الموســيقى العاليــة مــن 
ســماعة االذن والــذي قــد يــؤدي الــى تلــف 
دائــم فــي الســمع فــي مايقــارب 12.5 % 
مــن الحــاالت. امــا الســياقة لســاعات طويلــة 
والكتفيــن  الرقبــة  واالم  تشــنج  فتســبب 
البعيــد  المــدى   وعلــى  والظهرالمزمنــة 
تكلــس الفقــرات وســهولة انزالقهــا واالم 
عــرق النســا ومشــاكل البروســتات عنــد 

الرجــال.
*مالحظــة: تعتبرامــراض الفقــر والعــوز 
احيانــا من امــراض طرازالحيــاة الرديئة اال 
انهــا ال تنتمــي حقيقــة الــى هــذه المجموعــة 
الشــخصي  النهــا التنشــأ عــن االختيــار 
لطــراز الحيــاة بــل تصنــف غالبــا تحــت 
الحالــة  ســوء  عــن  المســببة  االمــراض 

واالجتماعيــة.   االقتصاديــة 

االمراض المزمنة الناشئة عن طرازالحياة 
الردئ

الناشــئة عــن  االمــراض  بهــا  ويقصــد 
وتطــور  الــردئ  طرازالحيــاة  اســتمرار 
وقــد  دائمــة.  امــراض  الــى  مضاعفاتــه 
المزمنــة  االمــراض  هــذه  مثــل  تصنــف 
ــاة  ــا تحــت امــراض طرازالحي نفســها احيان
تنشــأ  الخطــأ النهــا  الســئ عــن طريــق 
ــرة  ــة عــن تطــور االخي ــات مزمن كمضاعف
ــق  ــا وال يتعل ــد يكــون بعضهــا وراثي كمــا ق
بطرازالحيــاة. تســبب بعض هــذه االمراض 
المزمنــة كامــراض القلــب والســكر وضغط 
ــاة 14.2 مليــون شــخص  ــدم المرتفــع وف ال
ســنويا فــي العالــم بعمرمابيــن 30 – 69 

ــا: ــي اهمه ــا يل ــنة وفيم س
وتعتبراكثرالتطــورات  الســمنة   -1
شــيوعا.  الــردئ  لطرازالحيــاة  المزمنــة 
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 25 الجســم  مؤشــركتلة  بلــوغ  وهــي 
عــادات  عــن  الســمنة  تتســبب  اواعلــى. 
الغــذاء الســيئة باالضافــة الــى الضغــوط 
ــؤدي  ــة والتريــض وت ــة الحرك النفســية وقل
ــراض  ــس وام ــة التنف ــى صعوب ــا ال بدوره
الكوليســترول  وارتفــاع  والســكر  القلــب 
وشــحوم الــدم االخــرى وغيرهــا باالضافــة 
ــب  ــكل يجل ــاة بش ــة الحي ــور نوعي ــى تده ال

اخــرى.  مشــاكل صحيــة 
2 - مرض السكرمن النوع  2. 

3 - ارتفــاع ضغــط الــدم الــى  90 /140 
او اعلــى بســبب الضغــط النفســي والســمنة 
شــديد  الضغــط  ويــؤدي  التغذيــة  وســوء 
االرتفــاع الــى امــراض القلــب وفشــله علــى 
المــدى البعيــد ونزيــف االوعيــة الدمويــة 

ــط.  اوالتجل
الســمنة  بســبب  القلــب  امــراض   -  4
ــترول  ــاع الكوليس ــط وارتف ــاع الضغ وارتف

والتدخيــن. والســكر2 
5 -  تصلب الشــرايين حيث تفقد مرونتها 
ويزيــد ســمك جدارهــا بســبب الكولســترول 
اضطرابــات  الــى  يــؤدي  ممــا  المرتفــع 

الــدم  وتجلــط  الدمويــة  والــدورة  القلــب 
والســكتة القلبيــة خاصــة بوجــود ضغــط 

ــع.  ــدم المرتف ال
6 - الســكتة المخيــة واهــم اســبابها ارتفاع 
ــاغ  ــي الدم ــة ف ــدم وانفجاراالوعي ــط ال ضغ
ــبب  ــد تتس ــا ق ــاكا. كم ــا فت ــبب نزف ــا يس مم

عــن جلطــة دمويــة فــي اوعيــة الدمــاغ. 
7 - االنســداد الرئــوي المزمــن بســبب 
بالدخــان  الملوثــة  والبيئــة  التدخيــن 
ــة الضــارة االخــرى.    ــات الكيمياوي والمركب
8 - تليــف الكبــد بســبب تعاطــي الكحــول 
علــى مــدى طويــل بكميــات كبيرة او بســبب 

التهــاب الكبــد المزمــن. 
9 - االلتهــاب الكلــوي بســبب العــدوى 
المســببةعن االطعمــة غيرالمحضــرة جيــدا 
ــد  ــة او عن ــة رديئ ــروف صحي ــت ظ او تح

ــة. ــن الشيش تدخي
10 - االمراض النفسية المزمنة.

التدخيــن  بســبب  الســرطانات   -  11
المحتويــة  المخــدرات  بعــض  وتعاطــي 
بســبب  او  مســرطنة  مركبــات  علــى 
ــة  ــات كيمياوي ــى مضاف ــذاء الحــاوي عل الغ
ــمس او  ــل للش ــرض الطوي ــرطنة والتع مس

بالمســرطنات. الملوثــة  االجــواء 
 

هــذا ويتــم تفــادي امــراض نوعيــة الحيــاة 
الرديئــة بالتعــرف علــى اعراضهــا وتجنــب 
ــي  ــل االخــرى الت ــادات الســيئة والعوام الع
استشــارة  وكذلــك  قدراالمــكان  تســببها 
ــى الرغــم  ــد اســتمرارها عل ــب)ة( عن الطبي
الخــذ  الالزمــة  االجــراءات  اتخــاذ  مــن 
النصائــح واالرشــادات والعــالج المبكــر 

ــة. ــراض مزمن ــل ان تتطورالــى ام قب
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يتمكــن مــن تخزيــن  البشــري  الدمــاغ 
كميــة هائلــة مــن المعلومــات ويمكــن لــه ان 
ــق  ــى وف ــات عل ــك المعلوم ــع تل ــل م يتعام
ــي الجــزء  ــا ف ــي اشــرنا اليه المســارات الت
األول مــن هــذه المقالــة. ويقــول العلمــاء 

ــم ان: ــي نظرياته ف
النــاس يشــكون مــن ذاكرتهــم حيث   •
يفترضــون ان المشــكلة هــي ضعــف القــدرة 

ــات. ــاظ بالمعلوم ــى االحتف عل
يكــن  لــم  األشــياء  نســيان  ان  او   •
يحصــل ضعــف  لذلــك  الــكاف  بالشــكل 

أعــاله. المقصــود  القــدرة 
كلمــا زادت كميــة األشــياء التــي   •
نضعهــا فــي الذاكــرة كلمــا تداخلــت بحيــث 
عديمــة  او  القديمــة  المعلومــات  تقــوم 
فــي  محاوالتنــا  علــى  بالتعتيــم  األهميــة 
ــأن  ــي ف ــة وبالتال ــات المهم ــراز المحتوي اب

ســيتأثر. القــرارات  او  القــرار  اتخــاذ 
"ان  تقــول:  أخــرى  نظريــة  وهنــاك 
النســيان ليــس فقــط العجــز عــن التذكــر 
بــل هــي عمليــة تراكميــة لألشــياء وهــدف 
ــي  ــرارات ف ــاذ الق ــل اتخ ــو جع ــرة ه الذاك
االحتفــاظ  طريــق  عــن  احوالــه  افضــل 
بالمعطيــات المهمــة والتخلــص مــن عديمــة 

األهميــة".
ــي عــدم  كيــف يمكــن ترويــض الدمــاغ ف

ــيان: النس
 – والتكــرار  األكثــر  االســتخدام   .1
ــا  ــة للخالي ــط الفيزياوي ــة الرواب ــي تقوي يعن

الدمــاغ.  فــي  العصبيــة 
تمريــن الذاكــرة بشــكل متكــرر،   .2
فالعالــم مايــكل اندرســون يقــول "ان طمــس 
ــه  ــرر بإمكان ــكل متك ــددة بش ــات مح معلوم
كبــح الذكريــات قليلــة األهميــة وان هــذه 
العمليــة بمثابــة تنظيــم لمشــاعرنا وافكارنــا 
علــى األقــل علــى المــدى القصيــر"، بينمــا 
ــي يجــري  ــات الت ــول "ان الذكري ــد يق فروي

ــق". ــت الح ــي وق ــا ف ــها تطاردن طمس
تماريــن القلــب واالوعيــة الدمويــة   .3
– وجــد العلمــاء صلــة بيــن عدد مــن الخاليا 
العصبيــة فــي الدمــاغ وبيــن النســيان، هــذه 
اهــم  واحــدى  التغيــر،  دائمــة  الصــالت 
الوســائل لتحفيــز الخاليــا العصبيــة هــي 
تلــك التــي تقــوي القلــب واالوعيــة الدمويــة. 
ومــن هنــا تأتــي أهميــة الرياضــة فــي تنقيــة 

ــاغ. الدم
وجــد العلمــاء ان هنــاك عوامل ومســببات 

لحــدوث النســيان والتي تشــمل:

النسيان .. الوظيفة واملشاكل
)2-2( 

د. مزاحم مبارك / كندا
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سوء التغذية   •
مــن  كاف  بقســط  التمتــع  عــدم   •
ســاعة   24 الـــ  مــدى  علــى  الراحــة 
تفــوق  بكميــات  الكحــول  تنــاول   •
معهــا. التعامــل  علــى  الكبــد  قــدرة 

المنومــات  علــى  اإلدمــان   •
. ت ئــا لمهد ا و
معالجة النسيان 

ــد الدراســات والبحــوث  ــاء بع حــدد العلم
فــي  تســاعد  التــي  األســاليب  مــن  عــدد 

عــالج النســيان:
ــة( –  ــة الدماغي ــة )الرياض ممارس  .1
ــال:ـ  ــبيل المث ــى س ــر، وعل ــح التعبي إن ص
اســتخدام العــاب اإللكترونيــة، حــل األلغــاز 
التغذيــة الســليمة.. والتــي تحمــي   .2
خاليــا المــخ مــن التأكســد )بمعنــى األطعمــة 
المضــادة لألكســدة( وأهمهــا تلــك الغنيــة 

بأوميــَكا 3 والتــي تشــمل:
 - البيــض  الزيتــون –  - زيــت  التــوت 
ــواع  ــة - أن ــوكوالتة الداكن ــوَكادو - الش االف
 - الجــوز   – الكركــم   - كافــة  األســماك 

الطازجــة. الورقيــة  الخضــروات 
وبيــن  النســيان  بيــن  النــاس  يربــط 
)الزهايمــر( وهــذا ربــط خاطــئ، فالنســيان 
حالــة والزهايمــر حالــة أخــرى مختلفــة، 
حيــث أن أحــدى صــور الزهايمــر المتعــددة 
ــارة عــن  ــر عب ــي النســيان، وأن الزهايم ه

األعــراض  مــن  )مجموعــة( 
أن  يمكــن  ال  التــي  والعالمــات 

تجدهــا فــي النســيان.
أن الجميــع عرضــة للنســيان 
ــس  ــن لي ــة، ولك ــات متفاوت بدرج
كل مــن يشــكو مــن ذلــك، هــو 
بإحــدى  مصــاب  بالضــرورة 

الزهايمــر. مراحــل 
ويؤكــد العلمــاء أن "النســيان 
التــي  المواقــف  بعــض  يشــمل 
حدثــت والشــخص غيــر منتبــه 
لهــا أو قــد مــر عليهــا وقــت طويــل يصعــب 
وال  لتفاصيلهــا  الدمــاغ  اســترجاع  معــه 
عــوارض  أي  الحالــة  هــذه  تصاحــب 
أخــرى وإنمــا يقتصــر األمــر علــى الشــعور 
ــر  ــو أكث ــر فه ــا الزهايم ــط. أم ــيان فق بالنس
تعقيــدا مــن ذلــك ومــا النســيان إال عــارض 

مــن األعــراض األخــرى للمــرض."
وللتوضيــح فــأن الزهايمــر الــذي عبــارة 
عــن تلــف أو تليــف يصيــب مراكــز التفكيــر 

والذاكــرة والــكالم فــي المــخ. 
المبكــرة  المرحلــة  أن  القــول  ويمكننــا 
للزهايمــر تتلخــص أعراضهــا فــي صعوبــة 
الــكالم ونســيان األحــداث القريبــة وتوهــان 
ــة.  ــن المألوف ــت واألماك ــق بالوق ــا يتعل فيم
ــي  ــطة الت ــة أو المتوس ــة الثاني ــا المرحل أم
يعتمــد فيــه المريــض علــى اآلخريــن جزئيــا 
كالمــأكل  اليوميــة  حياتــه  بأمــور  للقيــام 
حيــث  والتنظيــف،  والطهــو  والمشــرب 
ــض شــديد النســيان لألحــداث  ــون المري يك
واألســماء واألماكــن ويعانــي صعوبــة فــي 

ــكالم. ال
ــا المريــض  ــة يكــون فيه ــة الثالث والمرحل
معتمــدا كليــا علــى أســرته ويعانــي مــن 
أجــزاء  ونســيان  المشــي  فــي  مشــاكل 
ــعور  ــدان الش ــرته وفق ــراد أس ــزل وأف المن

تمامــا بالجــوع والعطــش.
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أخبار الرياضة

حممد عباس املطوق

اختتــَم منتخبنــا الوطنــي لكــرة الصــاالت 
يــوم  انطلــق  الــذي  الداخلــي،  معســكره 
الســبت الماضــي فــي محافظــة النجــف 
األشــرف، فــي إطــار برنامجــه التحضيري 
لخــوض الملحــق اآلســيوي المؤهــل لــكأس 
ــي العشــرين  ــد ف ــام منتخــب تايلن ــم أم العال
أيــار  شــهر  مــن  والعشــرين  والخامــس 

ــة. ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــي ف الحال
ومــن المؤمــل أن تغــادر بعثــة المنتخــب 
المقبــل  األســبوع  منتصــف  دبــي  الــى 
إلقامــة معســكر تدريبــي قصيــر، يخــوض 
منتخبــات  أمــام  وديــة  مباريــات  خاللــه 

لبنــان وفيتنــام واالمــارات.
وركــَز المــالك التدريبــي، بقيــادة المديــر 

عبــاس  هيثــم  للمنتخــب  الفنــي 
النجــف  معســكر  فــي  بعيــوي، 
وآليــة  التكتيكــي  الجانــب  علــى 
توظيــف االداء الفــردي والجماعــي 
ــز  ــك التركي ــب، وكذل ــل الملع داخ
ــي والنفســي،  ــن الذهن ــى الجانبي عل
ــع منســوب  ــة رف ــى كيفي ــة إل إضاف

اللياقــة البدنيــة لــدى الالعبيــن.
اســتعداداتنا  إن  بعيــوي:  وقــاَل 
جاريــة علــى قــدم وســاٍق رغــم 
التــي  والمعوقــات  الصعوبــات 
ــر  ــت بقص ــي تلخص ــا والت واجهتن

فتــرة اإلعــداد واالبتعــاد عــن المشــاركات 
الخارجيــة بســبب جائحــة كورونــا.

فــي  التطبيعيــة  الهيــأة  ان  وأضــاَف: 
وفــرت  القــدم  لكــرة  العراقــي  االتحــاد 
والــذي  دبــي،  فــي  خارجيــاً  معســكراً 
ــة  ــى درج ــول ال ــه الوص ــن خالل ــل م نأم
اإلعــداد المثاليــة قبــل الدخــول فــي أجــواء 

المباراتيــن.
ــن  ــد م ــب تايلن ــه: أن منتخ ــا حديث مختتم
ــيوية،  ــارة اآلس ــي الق ــة ف ــات القوي المنتخب
وبــذل  الجيــد  التحضيــر  علينــا  ويتحتــم 
المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل الظفــر 
ببطاقــة التأهــل الــى نهائيــات كأس العالــم، 

ــه. ــعى إلي ــا نس ــذا م وه

منتخب كرة الصاالت خيتتم معسكره التدرييب يف النجف األشرف
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ــاد  ــة لالتح ــأة التطبيعي ــُس الهي ــدَ رئي عق
العراقــي لكــرة القــدم، إيــاد بنيــان، مؤتمــراً 
الشــباب  وزيــر  مــع  مشــتركاً  صحفيــاً 
والرياضــة، عدنــان درجــال، اليــوم الســبت 
، فــي قاعــة العالقــات الدوليــة بــوزارة 
ــر عــام  الشــباب والرياضــة، حضــره  مدي
ــد  ــة احم ــة والرياض ــة  البدني ــرة التربي دائ
الموســوي واألميــن العــام للتطبيعيــة محمــد 
فرحــان ومجموعــة مــن الالعبيــن الدولييــن 
الصحفييــن  مــن  والعديــد  الســابقين، 
واإلعالمييــن العامليــن بمختلــف وســائل 
خطــوةٍ  فــي  جــاء  المؤتمــر  اإلعــالم.. 
ــي  ــد العراق ــارة الوف ــات زي ــح حيثي لتوضي
لــدول الخليــج قبيــل التصويــت علــى منــح 
العــراق حــق اســتضافة  النســخة الخامســة 

ــج. ــة الخلي ــرين لبطول والعش
وزيــُر  رحــَب  المؤتمــر،  بدايــة  فــي 
درجــال،  عدنــان  والرياضــة،  الشــباب 
ــاون  ــع التع ــن الجمي ــاً م ــور، طالب بالحض
التــي   25 خليجــي  إلظهــار  والتكاتــف 
ــن كل  ــورة م ــى ص ــرة بأحل ــتقام بالبص س
النواحــي اإلداريــة والتنظيميــة واللوجســتية 

والتســويقية. 
وأوضــَح: لدينــا القــدرة علــى النجــاح 

البطولــة  وتنظيــم 
التــي تعد اســتحقاقاً 
وعلينــا  للعــراق، 
بتوفيــر  التفكيــر 
ت  ما مســتلز
وتذليــل  نجاحهــا 
كافــة. المعوقــات 
وزيــر  وقــدّم 
شــكره  الشــباب 
لرؤســاء  الجزيــل 
ت  ا د تحــا ال ا
ــراق  ــع للع ــم الواس ــى دعمه ــة عل الخليجي
بعــد احتضانــه خليجــي 25، وســعيهم لرفع 
ــة. ــي عــن المالعــب العراقي الحظــر الدول
مــن جانبــه، قاَل رئيــُس الهيــأة التطبيعية، 
ــاءات  ــان، فــي المؤتمــر: كانــت لق ــاد بني إي
الوفــد العراقــي مــع رؤســاء االتحــادات 
برفــع  المطالبــة  علــى  مبنيــةً  الخليجيــة 
الدخــول  وليــس  مالعبنــا  عــن  الحظــر 
بمفاوضــات الحتضــان خليجــي 25، علــى 
اعتبــار ان االتحــادات الخليجيــة داعمــة 
ــة،  ــف البطول ــف البصــرة لتضيي ــوة لمل بق
وجــاءت إجابــات رؤســاء االتحــادات بأنهــا 
ــد  ــا يؤك ــر، بم ــع الحظ ــرار رف ــاندة لق مس
الســيما  العراقــي،  الوفــد  جهــود  نجــاح 
مــن وزيــر الشــباب والرياضــة عدنــان 
ــي  ــم ف ــدور المه ــه ال ــذي كان ل ــال ال درج

هــذا االســتحقاق.
ــة أصبحــت  ــان: ان البطول  وأضــاَف بني
حقيقيــة، وعلينــا العمــل منــذ اآلن بطريقــة 
احترافيــة منظمــة تعكــس قــدرة العراقييــن 

علــى النجــاح بتنظيــم خليجــي25.

وزارة الشباب والتطبيعية تعقدان مؤمترًا مشرتكًا عن 
تضييف البصرة خليجي ٢٥
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ــى  ــاً عل ــوزاً مهم ــق النجــف ف ــق فري حق
نظيــره الطلبــة بنتيجــة "2-0" فــي مبــاراة 
التاســعة والعشــرين مــن عمــر  الجولــة 
ــوز  ــذا الف ــي. وبه ــدوري العراق ــابقة ال مس
ــب  ــي ســلم الترتي ــدم ف واصــل النجــف التق
ليحتــل المركــز الثانــي برصيــد 54 نقطــة، 
ــة  ــد النقط ــة عن ــد الطلب ــد رصي ــا تجم فيم
ــلم  ــر بس ــابع عش ــز الس ــل المرك 27 ويحت

ــب. الترتي

ــى  ــوز عل ــة الف ــوة الجوي ــق الق ــق فري حق
اليــوم فــي  نفــط الوســط مســاء  نظيــره 
الوقــت القاتــل بنتيجــة "3-2" فــي مبــاراة 
عمــر  مــن  والعشــرين  الثامنــة  الجولــة 
مســابقة الــدوري العراقــي. وبهــذه النتيجــة 
رفــع القــوة الجويــة رصيــد نقاطــه إلــى 63 
ــد  ــد رصي ــا تجم ــي الصــدارة، فيم نقطــة ف
نفــط الوســط عنــد النقطــة 49 فــي المركــز 

ــب. ــلم الترتي ــس بس الخام

اســند االتحــاد اآلســيوي مهمــة تحكيميــة 
ــاح"  ــد صب ــي المســاعد "أحم ــم الدول للحك
لقيــادة مباريــات تصفيــات كأس االتحــاد 
اآلســيوي لألنديــة التــي ســتقام فــي األردن 
الثامــن  لغايــة  والعشــرين  الحــادي  مــن 

ــي. ــار الحال ــن شــهر أي والعشــرين م
ــد  ــاعد "أحم ــي المس ــم الدول ــاَل الحك ون
عــام  الدوليــة  الشــارة  قاســم"  صبــاح 
2019 ، وســبق  أن أســندت لــه ثــالث 
مهــام تحكيميــة علــى المســتوى اآلســيوي، 
ويتطلــع بثقــٍة عاليــة الــى النجــاح فــي 
مهمتــه التحكيميــة المقبلــة لعكــس الســمعة 

الطيبــة عــن حكامنــا فــي المحافــل العربيــة 
والقاريــة.

النجف يهزم الطلبة ويواصل 
الزحف للمقدمة

القوة اجلوية حيقق فوزا مثريا 
على نفط الوسط

اآلسيوي يسند مهمة حتكيمية ل�«أمحد صباح« 

عدسة / رضوان مطوك
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جنوم رياضية واعدة من الديوانية

الشــباب  الالعبيــن  مــن  العديــد  بــرز 
الذيــن قدمــوا مســتويات كبيــرة مــع فرقهــم 
واثبتــوا جدارتهــم.. ومنهــم الالعــب الشــاب 
علــي ميثــاق هليــل الــذي بــداء مســيرته 
مــع كــرة القــدم فــي العــام  2017 . يلعــب 
الكــرات  قطــع  يجيــد  المتقــدم   بمركــز 
ــق  ــب لفري ــة، لع ــة للتغطي ــة باإلضاف العالي
ــل  ــر تمثي ــل الفريــق خي ثــورة اكتوبــر ومث
ــب  ــالؤه واالن يلع ــن زم ــا بي وكان محبوب
ــرار  ــة االب ــق اكاديمي ــوف فري ــن صف ضم
ــى بهــا  ــات التــي يتحل ــة. مــن الصف الكروي

هــو اطاعتــه ألوامــر مدربــه مــن 
توجيهــات تنــاط بــه كمــا انــه متعاون 
مــع مدافعــي فريقــه واكــد بــان واقــع 
كــرة القــدم العراقيــة فــي الوقــت 
الحالــي بمســتوى  مقبــول الن هنــاك 
امــور تعيــق تقدمهــا ومــن اهمهــا 
ــات  ــى دوري الفئ عــدم االعتمــاد عل
ــر االســاس فــي  ــذي يعتب ــة ال العمري
تطــور مســتوى الالعبيــن وهــذه مــن 
واجبــات االتحــاد العراقــي المركزي 
لكــرة القــدم، ومــن أجــل تطــور كــرة 
القــدم العراقيــة يجــب بنــاء مالعــب 
رياضيــة وفــق المواصفــات العالميــة 

بطــوالت  فــي  الالعبيــن  زج  وكذلــك 
الــدول  مــن  يســتفيدوا  لكــي  خارجيــة 
ــال،  ــذا المج ــي ه ــبقنا ف ــي تس ــة الت المتقدم
ــات  ــي المنتخب ــى مدرب ــي ال ــال نصيحت وق
العراقيــة االبتعــاد عــن المجامــالت الختيار 
العبــي المنتخبــات الشــبابية وهــذا مــا اثــر 
مؤخــرا علــى عــدم تطــور مســتوى الكــرة 
العراقيــة وابــدى اعجابــه علــى الالعــب 
ــه  ــي ختــام حديث ــت وف الهولنــدي دي ليخ
ــن  ــة م ــذه المجل ــه ه ــا تقدم ــى م ــى عل أثن

ــة ــة والثقافي ــع الرياضي ــر للمواضي نش

الالعب علي ميثاق هليل

داخل العبادي
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 كــرة القــدم زاخــرة بالعديد مــن الالعبين 
الشــباب الذيــن اجــادوا باللعــب مــع الفــرق 
التــي مثلوهــا ومنهــم الالعــب حيــدر احمــد 
مثــل  الــذي  بكونتينيــو  الملقــب  حســين 
ــق الشــهيد  ــا فري ــرق ومنه ــن الف ــد م العدي
نــور وشــباب النــور وصقــور القادســية 
والوحــدة وفريــق الشــعلة. يجيــد اللعــب 
فــي مركــزي الشــبه يميــن والشــبه يســار، 
يمتلــك مهــارة كبيــرة بإرســال الكــرات الى 
المهاجميــن باإلضافــة إلجادتــه المراوغــة 
ــا  ــب. ام ــة الملع ــل ارضي ــة داخ والمطاول
علــى مســتوى مباريــات الــدوري العراقــي 
ــاك  ــن أن هن ــم م ــه بالرغ ــد ان ــاز اك الممت
العديــد مــن االنديــة التــي تعاقــدت مــع 
هــؤالء  لكــن  خياليــة  بمبالــغ  العبيــن 
ــع  ــوا بالمســتوى المتوق ــم يكون ــن ل الالعبي
نــادي  ذلــك  علــى  دليــل  وخيــر  لهــم 
العبــي  اغلبيــة  يضــم  الــذي  الشــرطة 
المنتخــب الوطنــي العراقــي لكــن ترتيبهــم 
ــده  ــا تري ــس بم ــي لي ــدوري العراق ــي ال ف
ــى حــاالت  ــة ال ــادي  باإلضاف ــر الن جماهي
ــذا  ــرة وه ــن م ــر م ــن ألكث ــل المدربي تبدي
يــؤدي الــى عــدم انســجام الالعبيــن كمــا ان 
العديــد مــن الحــكام لــم يظهــروا بالمســتوى 
المطلــوب مــن خــالل اخطــاء تحكيميــة 
النقــاط  مــن  العديــد  ضيــاع  الــى  ادت 

الالعب حيدر امحد حسني

لبعــض االنديــة. امــا مــن ناحيــة المدربيــن 
الذيــن اشــرفوا علــى تدريبــه هــم كثيــرون 
لكــن يبقــى الكابتــن اميــر عبــد الكاظــم هــو 

ــن ــؤالء المدربي ــن ه ــل بي االفض
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أغار عليك منك
فال أحب أن أراك عند 

الغير وال عندك 

بن عربي

عمــل  بــال  حيــاة 
يحتمــل  ال  عــبء 

نابليون بونابرت

االستراحة
اعداد احملررة

أمران فقط يمكن لهما ان يكشفا 
اسرار الحياة العظمى: 

المعاناة والحب

باولو كويلو

ــى وهــدف،  ــك معن إن العمــل يعطي
والحيــاة تصبــح فارغــة 

ــه  بدون

ستيفن هوكينغ

ال  القلــم  يصنعــه  المســتقبل  إن 
ــل  ــزال، والعق ــل ال االعت الســواك، والعم

ال الدروشــة، والمنطــق ال 
الرصــاص 

فرج فودة

أحضــان  فــي  الفــراغ  اوقــات 
وتختمــر  الرذائــل  آالف  تولــد  البطالــة 
ــاء، اذا كان العمــل  ــم التالشــي والفن جراثي

فــأن  األحيــاء  رســالة 
موتــى  العاطليــن 

محمد الغزالي

سئل الكاتب والفيلسوف جان جاك 
روسو

ماهو الوطن؟
أجاب: الوطن هو اال يبلغ المواطن من 

الثراء ما يجعله قادرا 
على شراء مواطن آخر 

واال يبلغ مواطن من 
الفقر ما يجعله مضطراً 

لبيع نفسه

نحن نلمع بشكل استثنائي حول 
من نحب وننطفئ لو كنا حول الشخص 

الخاطئ أنت لست 
شخًصا واحدًا، أنت دائًما 

نتيجة تفاعل ما 

أحمد خالد توفيق

ــاة  ــي شــيء واحــد لتكــون الحي يكف
ــي  ــاش ه ــأن تُع ــرة ب جدي
أن يحــب النــاس بعضهــم 

بعضــا 

ميالن كونديرا 
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- فاكهة كوبواسو:

 تشــتهر الفاكهــة االمازونيــة كوبواســو 
ــة  ــبه رائح ــا تش ــن نوعه ــدة م ــة فري برائح
ــد  ــي تتواج ــا وه ــاس مع ــوكوال واالنان الش
األمــازون  نهــر  ضفــاف  علــى  فقــط 
ويســتخدم لــب هــذه الفاكهــة فــي الحلويــات 

للعطــر الــذي تحويــه 

فاكهة ساالك: 

موطنهــا ماليزيــا وإندونيســيا وايضــا دول 
جنــوب شــرق آســيا وتســمي ايضــا بفاكهــة 
الثعبــان وذلــك بســبب شــكلها الخارجــي 
ــي  ــر وه ــان المتقش ــد الثعب ــبه جل ــذي يش ال
تعتبــر مــن الفواكــه الحمضيــة لكنهــا حلــوة 
فــي نفــس الوقــت ومذاقهــا يشــبه مــذاق 

ــاح ايضــا  التف

فواكه غريبة من العامل
- التفاح الخشبي:

 توجــد فاكهــة التفــاح الخشــبي في ســهول 
الفاكهــة  هــذه  وتتميــز  وســيالن  الهنــد 
الخــارج ولونهــا  بقشــرتها الخشــنة مــن 
العديــد مــن  البنــي. كمــا تحتــوي علــى 
البــذور بداخلهــا ومذاقهــا مميــز ورائحتهــا 

عطــرة 

فاكهة كيوانو: 

تعتبــر فاكهــة الكيوانــو او الخيــار المقــرن 
االفريقــي مــن فصيلــة البطيــخ وتــزرع 
ــارج  ــن الخ ــر م ــا اصف ــا. لونه ــي أفريقي ف
واخضــر مــن الداخــل مــع بــذور تشــبه 
بــذور الخيــار باإلضافــة إلــى طعمهــا الــذي 

ــر ناضــج ــوز الغي ــم الم يشــبه طع
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نقطة ،،، راس سطر

عبدالسادة البصري

متى نفّكر بالفقراء؟! 

ــه،  ــاء علي ــن اإلبق ــاً، لك ــس عيب ــر لي الفق
وعــدم التفكيــر بإنقــاذ الفقــراء أكبــر عيبــاً!! 
كل الرســاالت الســماوية واإلنســانية جــاءت 
مــن أجــل إنقــاذ الفقــراء، لكــن مــن يتصــدى 
ــل  ــور، ويجع ــام األم ــك بزم ــر، ويمس لألم
مــن نفســه قيّمــاً ووصيــاً عليهــم، هــو الــذي 
يســرق قوتهــم، ويتركهــم فــي العــراء، بــل 

وتــزداد نســبتهم يومــاً بعــد آخــر!!
بلدنــا  فــي  ويحصــل  مــا حصــل  هــذا 
منــذ عقــود ،حيــث ضاعــت الحقــوق، بيــن 
ربابنــة الحــروب والفســاد، وصــارت  حبراً 
ــا المتســيدون  ــى ورق وشــعارات يطلقه عل
بالكراســي  والطامعــون  والمتصارعــون 
والمناصــب قبــل االنتخابــات، لكنهــم مــا 
حتــى  القــرار  مقاعــد  علــى  يجلســوا  أن 
عــن  بوجوههــم  ويشــيحوا  يتناســوها، 
النــاس، بــل يختلقــون األزمــات لينشــغل 

النــاس بهــا، وهــم يســرقون!!
ــة  ــات المتتالي ــى األزم ــرة عل ــة كثي األمثل
والمتوالــدة والمتزايــدة دون أدنــى بارقــة 

ــداً!! ــا أب ــدة منه ــل لحــل واح أم
ــق  ــة الســكن، وعت ــا بحــل أزم ــل فّكرن ه
النــاس مــن عبوديــة اإليجــارات، وبنــاء 

لمدننــا،  مســاكن تعطــي مســحة جماليــة 
أم تركنــا األمــور علــى عواهنهــا ليكــون 
شــكل  علــى  قائمــاً،  مشــروعاً  التجــاوز 
عشــوائيات كــي تطفــح المجــاري وتفيــض 
للمتجاوزيــن  الحــق  وكل  الشــوارع؟!  
ــذه  ــل ه ــن ح ــزة ع ــة عاج ــت الدول إذا كان

األزمــة!!
ــة  ــردات البطاق ــين مف ــا بتحس ــل فّكرن وه
التموينيــة، أم تركناها تتالشــى شــيئا فشــيئا، 

وأقمنــا عليهــا العــزاء؟!
البطالــة  أزمــات  بحــل  فّكرنــا  وهــل 
والتدهــور االقتصــادي، أم تركنــا النــاس 
فــي دّوامــة أفــكاٍر وتســاؤالٍت وقيــل وقــال، 
ــب  ــر الروات ــي بتأخي ــم اليوم ــا قوته وقطعن

وإيقافهــا؟!
يعتبــر  الــذي  بالتعليــم،  فّكرنــا  وهــل 
األســاس المتيــن لمســتقبل أجيالنــا ووطننــا، 
أم تركنــا الحبــل علــى الغــارب كــي تتفــَش 
األميّــة  ويســود الجهــل، ويعلــو الخــراب؟!

وهل..؟! وهل..؟! وهل..؟! 
بالتأكيــد لــم ولــن نفّكــر فــي أّي حــٍل أبــداً، 
مــا دمنــا ســادرين فــي الفســاد والمحاصصة 
واللعــب علــى الحبــال والوعــود الســرابية!!
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ــة  ــر واألميّ ــبة الفق ــتزداد نس ــد س وبالتأكي
والجهــل واألمــراض والجريمــة واالنتحــار 
ــح مــن  ــى المخــدرات، ونصب واإلدمــان عل

ــة جــداً!! ــدان المتخلّف البل
شــيء،  كل  قبــل  بأنفســنا  نفّكــر  متــى 
ونعــود إليهــا لنســألها:ــ هــل فّكرنــا بالفقــراء 
والوطــن، ونلومهــا علــى كل األخطــاء، 

ونجلــس لحلّهــا؟!
إيجــاد  فــي  نفّكــر  لــم  إذا  صدّقونــي،   
حــٍل ألزمــات الوطــن والنــاس، ســتزداد 

ــي  ــدور ف ــل ن ــة أيضــاً، ونظ ــا الذاتي أزماتن
حلقــة فارغــة، بــل ســيزداد الطيــن بلّــة، 
ــا  ــن يرحمن ــا ل ــيء، وعنده ــع كل ش ويضي
التاريــخ أبــداً؟!! علينــا أن نتــدارك األمــور 
ســريعا قبــل أن ينهــار كل شــيء، وال يمكــن 
نســيان مــا حصــل للســابقين مــن ســقوط 
مريــع، وكيــف رماهــم التاريــخ فــي مزابــل 
يتأســف  لــن  وعندهــا  والعــار،  الهزيمــة 

ــداً. ــد أب ــا أح علين
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مرحبا 
يا أصدقاء

حيررها: طارق حسني

اعت��اد )عم��ار( ذات الس��بع س��نوات 
أن يس��تيقظ م��ن نوم��ه مبك��را 
يف  املوضوع��ة  بالبل��ه  ليتفح��ص 
املن��زل  حديق��ة  داخ��ل  قف��ص 
ويس��تمتع بتغريداته��ا.. وذات ي��وم 
وج��د جمموعة من البالبل الغريبة 
حتوم حول القفص خيل اليه حينها 
انها ترغب بالدخول اليه والعيش مع 
م��ن يف داخل��ه، ففرح كث��ريا وفتح 
هلا الباب، ولكن ما أن تقدمت حنوه 
روي��دا حتى فرت من امامه مس��رعة 
حنو الفضاء وسط اندهاشته وذهوله 
وظ��ل يراق��ب طريانها اىل أن تالش��ت 
وأصبح��ت خ��ارج م��دى رؤيت��ه، عاد 
والتف��ت اىل بالبل��ه فل��م جي��د س��وى 
القف��ص وورق��ة صغ��رية كت��ب 
عليه��ا: ال حت��زن يا صديقن��ا عمار.. 
غ��دا س��تكرب وتفهم معن��ى احلرية.

بالبل عمار تغادر القفص
احملرر

من أغاني األطفال الشعبية 

أرنب نط بالمغاره

گمزت عليه الفاره

الفاره هندي هندي

والليله باتت عندي

قدمتلي هديه

حمره وخضره وماويه
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يف طريقهم��ا اىل املرعى قال اخلروف 
لزوجته النعجة:

- تعال��ي نس��لك ه��ذا الطري��ق فه��و 
األنظ��ف واألقص��ر اىل مرعان��ا.

ردت النعجة: 
- ان��ه نظي��ف حق��ا، ولكن��ين أخ��اف 

األوالد الذي��ن يلعب��ون علي��ه.
قال اخلروف: 

- أن��ا أعرف ه��ؤالء األوالد كلهم عاقل 
وحمب للحيوان.

أجابت النعجة:
- مصطف��ى.. أن��ين أخ��اف ول��دا أمس��ه 
مصطف��ى.. أخش��ى أن يرمي��ين حبجارة 

ويضرب��ين بعصا.
- أواه نعج��يت احملبوب��ة، مصطف��ى ال 

حيم��ل عص��ا أو حجارة.
- أذن أنت املس��ؤول ي��ا عزيزي خروف، 

أن حصل لي أي مكروه.
- كال.. كال، رد اخل��روف، ل��ن 

حيصل شيء من هذا، وأنا املسؤول، 
لق��د س��لكت ه��ذا الطري��ق قب��ل 
زواجن��ا ومل حي��دث ان حت��رش ب��ي 
صيب م��ن صبية ه��ذا الطري��ق، بل 
انهم كانوا يرتكون لي ممرا آمنا 
ليدعوني أمر بس��الم، أن��ا واثق من 

كالم��ي هذا.
أمش��ي  وان��ا  أن��ت  تق��دم  أذن 

النعج��ة. قال��ت  خلف��ك، 
- كال.. سنمش��ي مع��ا، وس��يكون 
عطفه��م علين��ا أش��د ألنن��ا مطمئن��ان، 

أج��اب اخل��روف.
- أخش��ى األش��قياء منه��م، تأوه��ت 

النعج��ة.
- ال أح��د ش��قي م��ن ه��ؤالء الصبي��ة 
الطيب��ني، ث��م ان اخلوف الش��ديد جيلب 
عل��ى صاحب��ه الش��قاوة واألش��قياء.. 
تعالي، هات يدك ولنمض معا وسرتين.
تقدم��ت النعج��ة من زوجه��ا اخلروف 
وس��ارا مع��ا، جس��دا اىل جس��د وخطوة 
اىل خط��وة، وحت��ى وص��ال اىل حي��ث 
يلعب مصطفى وأصدقاؤه توقف اللعب 
وانف��ض الفريق��ان حن��و الرصيف��ني، 
ليرتكا للنعجة واخلروف املرور بسالم 
تالحقهم��ا نظ��رات مليئ��ة بالعط��ف 

واألمان.

حوار النعجة واخلروف

 قصة: حنون جميد
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1  
ان هذا العش بييت

قال عصفور صغري
فرشيت قش وريش
ناعم مثل احلرير
طارت األم صباحا

حنو حقل او غدير
جتلب املاء اليا

وطعاما كي اطري
وأنا يف العش وحدي 

ما الحزاني نظري
خائف شر االفاعي 

شر صياد مغري
فمتى ترجع امي
ومباذا استجري...

قصيدتان لألم من فلسطني احملتلة

2
امي الف ميم ياء 

امي يا احلى االمساء 
من أجلي تتخلى عن 

راحتها عن كل األشياء 
وأنا مع أمي ال أخشى 

للقارب امي امليناء 
تسهر جنيب وتواسيين 

ال تهدأ لو حل الداء 
وتعلمين...وتربيين 
ألحلق بني األجواء 

اسأل نفسي ما اهديها 
لتنال سالما وهناء 

فتقول اذا كنت سعيدا 
فأنا من بني السعداء...

فاضل علي

فراشة
  

  س��ار  دينص��وران صغ��ريان يف الغاب��ة ، وم��رْت 
بهم��ا فراش��ة كأنه��ا زه��رة طائ��رة ، فالحقه��ا 
أحدهم��ا ليمس��ك به��ا ، فص��اح ب��ه اآلخ��ر : أيه��ا 

اجملن��ون ، تع��ال ، إنه��ا حش��رة ال ت��ؤكل .

 طالل حسن
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الرتبي��ة  ان  في��ه  ش��ك  ال  مم��ا 
م��ن اصع��ب امله��ام ال��يت ق��د توكل 
لإلنس��ان اذ انه��ا تتطل��ب جه��دًا 
خارقًا وتركي��زًا عاليًا. وككل 
امله��ام االخ��رى ف��إن اخلط��أ وارٌد يف 
الرتبي��ة. م��ن اب��رز االخط��اء ال��يت 
يفعلها االب��اء واالمهات هو حماولة 
التحك��م يف مجي��ع س��لوكيات 
الطف��ل متناس��ني ان ل��ه كيان��ًا 

ورغب��ة. فريي��دون 
ال  هادئ��ًا  طف��اًل 
اح��دًا  يزع��ج 
ان  يري��د  وه��و 
مي��رح ويع��رب ع��ن 
ذات��ه بطريقت��ه. 
طف��اًل  يري��دون 
نظيفًا ط��وال اليوم 
ان  يري��د  وه��و 
مي��ارس طفولت��ه 
بعفوية. يريدون 
طف��اًل مطيع��ًا يف 
كل ش��يء بينم��ا 

ماذا نريد وماذا يريد اطفالنا

حنان سامل

ل��ه رأي��ه ورغباته. خيط��ر يف بالي 
وان��ا اكتب هذه املقال من اعظم ما 
ق��رأت من ال��رتاث االس��المي "العب 
ابنك سبعًا وادبه سبعًا وراقبه سبعًا" 
االوىل  س��نواته  يف  الطف��ل  ان  إذ 
ال يكتس��ب االخالقي��ات بق��در 
م��ا يكتس��ب امله��ارات. اتركوهم 
عل��ى س��جيتهم وعززوا فيه��م الثقة 

بالنف��س
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بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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بريشة الفنان عمر طالل حسن


