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 لماذا لاطعنا االنتخابات
آالؾ العرالٌٌن الؽٌارى ٌتظاهرون حاملٌن معهم حبهم للوطن 

وسخطهم على االوضاع السابدة فً عموم ومعبرٌن عن احتجاجهم 

البلد .. لمد عصفت وما زالت تعصؾ بوطننا العزٌز ازمات سٌاسٌة 

عمٌمة  ذات ابعاد التصادٌة واجتماعٌة وثمافٌة تهدد وحدة العراق 

واستمالله وسٌادته وامنه االجتماعً وتنذر بعوالب وخٌمة ، لمد 

الدماء البرٌبة حدٌثا اصبح مسلسل العنؾ واالرهاب والمتل واستباحة 

ٌومٌا ٌتنالله االطفال والشباب والكبار نتٌجة لهذه االوضاع السمٌمة 

والمعمدة ومشاكل كثٌرة اخرى , فالفساد السٌاسً والمالً واالداري 

 تعشعش فً مفاصل الدولة رؼم تؽٌٌر الحكومات ومجالس النواب .

لحران بعد سنوات من ا 2049وجاءت انتفاضة تشرٌن الباسلة عام 

االحتجاجً لتعبر عن رفضها الشدٌد لما آلت الٌه اوضاع البلد 

وطالبت بضرورة اجراء تؽٌٌر شامل على المنظومة السٌاسٌة 

ونهجها المحاصصً الممٌت , ولدمت االالؾ من الشهداء والجرحى 

باحثة عن وطن ضاع على اٌدي طؽمة حاكمة ال هم لها سوى جمع 

الً عن والبهم لدول اللٌمٌة , ومن االموال وزٌادة فً االرصدة فض

ضمن ما طالبت بها االنتفاضة اجراء  انتخابات مبكرة حرة نزٌهة 

 تكون بوابة للتؽٌٌر .

ولؾ الحزب مع االنتفاضة وشارن فٌها منذ االٌام االولى النطاللها  

وأٌد مطالبها المشروعة ومنها االنتخابات المبكرة على ان تهًء 

 روط نجاحها لكً تكون فعالً رافعة للتؽٌٌر .الحكومة مستلزماتها وش
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ووافك مجلس النواب والسلطات صاؼرٌن على هذا المطلب بعد ان 

استطاعت االنتفاضة اسماط حكومة عادل عبد المهدي , اال انهم 

وبحجة تشكٌل المفوضٌة والرار لانون االنتخابات راهنوا على عامل 

الولت ولألسؾ نجحوا بذلن , حٌث اتوا بمفوضٌة من المضاة على 

انون ٌإمن بماء الكتل المتنفذة فً اساس انها مستملة وشرعوا ل

السلطة , رؼم ذلن لرر الحزب المشاركة فً االنتخابات ولدم 

مرشحٌه اورالهم على امل ان تتخذ الحكومة والسلطات المعنٌة 

االخرى اجراءات تفضً الى اجراء انتخابات نزٌهة , اال ان رؼم 

راءات من مرور الولت والترابنا من االنتخابات لم نلمس هنان اٌة اج

 –المال السٌاسً  –السالح المنفلت  –لبٌل ) محاسبة لتلة المنتفضٌن 

الفساد ( التً من شانها خلك بٌبة امنة إلجرابها ,  وازاء ذلن لررت 

تعلٌك مشاركة الحزب باالنتخابات على  5/  9اللجنة المركزٌة فً 

 امل ان تنجز الحكومة بعض الخطوات بهذا االتجاه .

اعلن الحزب مماطعته لالنتخابات بعد ان اجرى  / تموز 24فً 

 استفتاء حزبً  وجاءت النتٌجة الؽالبٌة مع المماطعة .

وكانت االنطباعات االولى لها  40/40/2024جرت االنتخابات فً  

من لبل المرالبٌن والموى المشاركة جٌدة , اال ان بعد االعالن عن 

نتابجها واتهمت  نتابجها اعترضت علٌها العدٌد من الموى ورفضت

المفوضٌة بالتزوٌر والتالعب بها , ولوحت العدٌد منها بالنزول الى 

 الشارع , وهذا ٌإكد ما ذهبنا الٌه فً لرار مماطعتنا لالنتخابات .
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 جالل شاماٌا                  

شؽال النتخابات المبكرة الول موعد اجراء االٌتطلع العرالٌون الى العاشر من تشرٌن ا

بعد  2049مماعد البرلمان المادم, وهً الدورة التً دعت الٌها حشود تظاهرات تشرٌن 

ذٌن لدموا مبات صرار المحتجٌن الالالمهدي ورضوخه اختٌار حكومة بدٌلة لحكومة عبد 

وبا وعجز خطوفٌن فً بؽداد و المحافظات الثابرة جنصابات و المالؾ االالشهداء و ا

حتجاج وكشؾ الجهات المسإولة عن استخدام الزمة لساحات الالحكومته تؤمٌن الحماٌة ا

ح ضد المتظاهرٌن السلمٌٌن وبعد تكلٌؾ عدد من الشخصٌات النٌابٌة لتحمل الالس

ٌة على السٌد للٌمالطراؾ الوطنٌة و االمسإولٌة رباسة الوزراء حتى استمرت اراء ا

نتخابات المبكرة المنشود وتم تحدٌد الدارة البرنامج الحكومً وتبنً مشروع االالكاظمً 

ان المفوضٌة طلبت تؤجٌل ال نتخابات االجراء االنهاٌة شهر اٌلول موعدا الحكومة 

لتكون على كامل استعدادها  2024/40/40حزٌران ثم تم تحدٌد تارٌخ  (6) الموعد الى

نتخابٌة واجراء التصوٌت بموجب البطالة الباٌومترٌة الؽٌر لابلة الدارة العملٌة اال

وبما ان الحكومة حددت موعد اجراء التصوٌت وحصلت موافمة ربٌس  . للتزوٌر

زمة من اتمام عدد لالاتها لتهٌبة المستلزمات اءة واتخاذ المفوضٌة المستملة اجراالجمهورٌ

ن على لرار حل نفسه لبل اٌام من تارٌخ البطالات و المواعٌد و اللجان واجماع البرلما

هداؾ وانضاج الحلول لمعضلة تراكمات اسبابها الالشروع بعملٌات التصوٌت لتحمٌك ا

صطفافات الطابفٌة المتبناة فً برامج الالفساد المستشري المتولد من رحم المحاصصة و ا

ٌمر وؼٌاب ل براتالحالحكومات الدورات المتعالبة منذ تسلم زمام السلطات من حاكم ا

واسعة وسط زاء ـــفً اج  منٌة فً ظل تصاعد نشاط العصابات المسلحةالالمإسسات ا

            د كل ذلن انعكس على حٌاة العرالٌٌن بكل مفاصلها لٌصبح المشهد بالوؼرب ال

 ازمة   نفس وجزعت الفبات الشابة من الوعود وتفالمالحتى ضالت ا وتعمٌداً  اكثر لتامة 
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           دون ان تتلمس اٌة بوادر او معالجات ملموسة لمعانات جٌوش العاطلٌنالبطالة 

ختصاصات ولسنوات عدٌدة منذ الوالكسبة, اضافة الى اصحاب الشهادات بكافة ا

ٌصال الحتجاج الوسٌلة المثلى التخرجهم حتى بات اللجوء الى الشارع وساحات ا

ٌجاد فرصة عمل ومحاربة الم ومطالبهم عالالاصواتهم عبر مسٌرات سلمٌة حاملٌن ا

الفساد وكشؾ المسإولٌن عن ضٌاع مبات الملٌارات فً مشارٌع وهمٌة لٌواجهوا المنابل 

نار , اضافة الى عملٌات خطؾ الرموز البارزة لٌمابل ذلن الق طاللدموع والمسٌلة ال

جراء انتخابات التصعٌد سمؾ مطالبهم و المطالبة بكشؾ المتلة ومطلمً النار و الدعوى 

ت التشرٌعٌة والفنٌة لٌتوج التصعٌد واهتمام الرأي العام لالمنه متجاوزٌن المعرآمبكرة 

مرجعٌات الدٌنٌة بالتطورات المتسارعة المحلً و العالمً ومولؾ المنظمة الدولٌة و ال

لالرادة الشعبٌة الثابرة , لُبلت استمالة عبد  ةستجابالخما واحمٌة المطالبات و اشكل ذلن ز

نهاء هذه الالمهدي وباشر الكاظمً حراكه كونه شخصٌة ممبولة وطنٌا واللٌمٌا ودولٌا 

و الحد من استمرار  لتتال والتصادم المسلحالد من خطورة عودة ابالالحمبة وانماذ ال

معانات سكنة المخٌمات و المهجرٌن ونهوض المفوضٌة المستملة بلجانها لتباشر بعملٌات 

استكمال البطالات الباٌومترٌة وعملٌات التحدٌث باعتبارها اي البطالات مستمسكاً رسمٌاً 

ولٌة لدعوة المنظمات و الحكومات الد ةلعالٌمبل التزوٌر و التنسٌك مع الجهات ذات الال

الراؼبة بمرالبة عملٌات التصوٌت. وحددت المفوضٌة مواعٌد تمدٌم طلبات الترشٌح 

حزاب و المنظمات لتسجٌل كٌاناتها وتسمٌة ممثلٌها لدى المفوضٌة كمرشحٌن الودعوة ا

ممعداً حسب  329طلباً لٌتنافس على  3523للدورة الممبلة حٌث بلػ عدد الطلبات الممدمة 

لتعلن  4/45لمفوضٌة اثناء لمابها مع صحٌفة طرٌك الشعب بتارٌخ بٌانات الناطك باسم ا

 43ملٌون بطالة سلمت منها  46بان عملٌات التسجٌل الباٌومتري تجاوزت اكثر من 

لٌكون اخر موعد لتسجٌل  2024/4/45ملٌون بطالة وان مجلس المفوضٌن حدد ٌوم 

حزاب و الكتل اللتبدأ ا 4/47وتحدٌث بٌاناتهم واما المرشحون فامامهم فرصة لؽاٌة 

فات و التسابك للحصول على اكبر عدد من المماعد تالبالالتباحث فٌما بٌنها لتشكٌل ا

الوزراء  ربعة , تؤتً مسإولٌة مولع رباسةاللضمان الفوز بؤدارة احدى الرباسات ا

ل خالحزاب التً مارست العمل السٌاسً الحظ ان بعض امالوال, ولى البالدرجة ا

مازالت ماضٌة بنفس النهج الطابفً و المحاصصاتً للمحافظة على  الدورات السابمة

دعابات التً ٌسولونها بترشٌح الم من اــــموالعهم وخدمة مصالحهم التً اكتسبوها بالرؼ

شخصٌات مستملة لنٌل المناصب الحكومٌة وهً بالحمٌمة لٌست مستملة وانها ماضٌة 

 ت بعض الوزاراتــالوزٌر حٌث تحول ى جانبـــبثمافة حشد مناصرٌها لشؽل المكاتب ال
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زمة لالصوات االالى تجمعات ومماطعات لعشابرهم من موظفً وحماٌات لضمان ا 

نتخابات الممبلة مستبعدٌن حصول الشخصٌات المسربة اسمابهم من طرؾ لالاستعدادا 

حتجاجات و الشارع المنتفض مثل الالمحتجٌن و التً اعلنت عن تشكٌل احزاب تمثل ا

 طالل ء الركابً من ذي لار باسم )امتداد الركابً( والناشطعالنً الحزب الصٌد

ٌن وصرح بان مرشحً تشر 25الحرٌري من بؽداد بتروٌجه لحزب اطلك علٌه اسم 

نتخابٌة ومنظمة اخرى الجتماعً كوسٌلة لحملتهم االحزبه سٌستعٌنون بوسابل التواصل ا

حزاب المشكلة من لبل الناشطٌن التدعى البٌت الوطنً , ومن المتولع ان تصل عدد ا

للتؽٌٌر  ةاإل ان استمرار التصفٌات واؼتٌال وخطؾ ابرز الدعا ,  الى عشرة احزاب

وفتور فً ساحات بؽداد وبعض المحافظات الثابرة لررت بعض احزاب فات خالوظهور 

مٌن العام لحركة نازل التشرٌن عزوفها واستبعادها المشاركة كما ٌدعو مشرق الفرٌجً ا

نتخابات و العودة الى الشارع وٌبدو ان هذه الموالؾ و الالى منع اجراء ا , اخذ حمً

موحداضافة الى مولؾ الحزب الشٌوعً تخاذ مولفا الراء تتطلب المزٌد من التباحث الا

جهزة المنً مما ٌستوجب على االالعرالً الرافض مشاركته فً ظل تذبذب الوضع ا

ٌمتلكون او ٌنتمون الى احزاب لدٌها الذٌن ل مسإولٌاتها بحماٌة المرشحٌن المنٌة تحمالا

ة وهنا ورؼم اهمٌ .نٌلى حماٌة مراكز التصوٌت و المصوتح اضافة اسالفصابل تحمل ال

ثراء وابماء البلد الالمشاركة وخطورة ترن الساحة للجهات الساعٌة وراء المؽانم و ا

موال اثر سٌاسة الخفالات و المعانات وفمدان االومستمبل مكوناته مكبال بالمزٌد من ا

  . خارج العملٌة السٌاسٌة والتشرٌعٌة الوطنٌة المثمفة طالبعهابعاد اصوات 
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 اماٌا سعٌد ش

لمد نشؤت التشكٌالت السٌاسٌة 

واالنظمة الحاكمة على ضوء 

التطورات االلتصادٌة واالنتاجٌة بمراحلها البسٌطة حتى المراحل العلٌا . وبسبب السعً 

لالستحواذ على المنافع االلتصادٌة والسٌطرة على منتوج االخرٌن وجهودهم حصلت 

اطماع الشعب  الى ضوابط لم ترِض لادت الصراعات والحروب ونشؤت مفاهٌم سٌاسٌة 

. وتفرض على الضعفاء انماطا من الطاعة والرضوخ الجل ان تعطً الشرعٌة . تلن 

الشرعٌة الممنعة الرالٌة التً ٌجب ان ٌإمن بها المخذول والمستضعؾ التً تولد انظمة 

 ولوانٌن وتشرٌعات نبعت من فلسفات وثمافات تبحث فً الحموق والواجبات واالخالق ،

وكانت دوما من نتاجات البناء الفولً الذي تضع اسسه الموى المسٌطرة وٌضفً 

الشرعٌة على سٌطرتها . وفً نفس الولت تحمل الطبمات المسحولة على التفكٌر فً 

اوضاعها والسعً الٌجاد مخرج الوضاعها البابسة ، فتتراكم لدٌها االفكار والحلول التً 

ٌر ما ٌجعلها تفكر فً التمرد على تلن االنظمة تجمعها كفبة مرتبطة بالبإس والمص

واالسالٌب التً تفرض علٌهم محاولة اثبات وجودها ومن ثم كٌانها السٌاسً . فً الولت 

مور فً البلدان النامٌة الى اجراء الذي تسعى االنظمة التً تستلم السلطة وزمام اال

ة الوطن وٌوفر التؽٌٌرات السرٌعة من اجل اعطاء وجه وطنً تمدمً ٌخدم مصلح

ً التصادٌ للجماهٌر عطاءً  كما فً المجاالت االخرى فالتوجه ٌرفع مستوى البلد .  مستمالً  ا

          المصوى   الجدٌدة اهمٌتها االلتصادي ٌكون فً ممدمة االمور التً تولٌها السلطة

 اجراء فً  وله مفعوله السرٌع  الذي ٌمس حٌاة كل مواطن الحٌوي من حٌث هو المجال
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دور   وهنا ٌكمن وٌحدد بسرعة راي الجماهٌر فً تلن السلطة .  التحوالت المطلوبة

ذي تتبعه النجاز االصالحات المطلوبة ، بعض السلطات ـــال  السلطة واسلوبها الحكٌم

تمدم على انجازات سرٌعة ارتجالٌة ال تعتمد على التخطٌط الواعً المخلص ، تجتهد فً 

ان تولً المظاهر واالصالحات الجزبٌة الهامشٌة اهمٌة كبرى فً حٌن تلجا االخرى الى 

ا هو مناسب ومالبم لالمكانات التخطٌط العلمً بعد دراسة وافٌة لما ٌتطلبه الوطن وكم

 المتوفرة وتعطً اهمٌة اكبر الى : 

 توفٌر العمل الكثر ابناء الشعب  . -

 العمل على توفٌر حاجة الجماهٌر الضرورٌة لحٌاتهم المعٌشٌة .      -

محاولة االلتراب لدر االمكان من االكتفاء الذاتً للتخلص من تاثٌر الدول التً تستؽل  –

طٌط علمً كالخطط خوضع ت ,التصاد البلد . واهم ما تتبعه السلطة الحكٌمة المخلصة 

ها االهتمام باألنتاج اعٌنالخمسٌة او الثالثٌة للمشارٌع التً ستنجزها وتضع نصب 

الضرورٌة للجماهٌر ثم االنتاج الزراعً تبعا لمدرة البلد  الصناعً الذي ٌوفر السلع

وظروفه . فاالنظمة التً ال تؤخذ بنظر االعتبار وعلى المدى البعٌد مستمبل البلد 

االلتصادي الذي ٌتم بناإه بشكل دإوب ومدروس ورصٌن ٌعتمد على لدرات البلد وما 

عن نفسها فً فترة لصٌرة  ٌجعله فً وضع جٌد ثري فً االصالحات السرٌعة التً تعلن

، اهم من تلن الخطوات التً تبدأ فً بناء مشارٌع ٌتطلب االنجاز حتى تموم باالنتاج 

سنوات من العمل والمرالبة والدراسة ومنها المشارٌع الصناعٌة الضخمة ومن تلن الدول 

ول رٌعا الى الجدلنظام فً السبعٌنات . لو درسنا سالعراق واالسلوب الذي سار علٌه ا

الخاص بتوزٌع تخصٌصات المطاع الخاص على النشاطات فً العراق للفترة من 

 نرى ما ٌلً :   4980 -4976

 %  .. 2،  7* تخصٌصات الزراعة 

 %        3،  44* تخصٌصات المواصالت 

 % ..  3،  44* تخصٌصات الصناعة 

ٌة المطاع % ان الزٌادة الكبٌرة فً امكان 7،  68* تخصٌصات المبانً والخدمات 

 4974 – 4970الخاص لتوظٌؾ مبالػ اكبر بلؽت ب اربعة اضعاؾ مما كانت علٌه فً 

                 المطاع   توظٌفات  من  معٌنة  بنسبة  الخاص المطاع   توظٌفات  لمد كانت , 

 للتوظٌفات استجاب   الخاص فان المطاع  ذلن  ع ــاالبواب بنفس النسب ، م لنفس  العام

ً مجال المبانً والخدمات النها تحمك ربحا سرٌعا وعالٌا ودون مجازفة . ـاالستثمارٌة ف

 الخاص  : ان تخصٌصات المطاع  الٌه ٌمول الدكتور كاظم حبٌب فً نفس الممال المشار
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ملٌار  5 اكثر% من مجموعات تخصٌصات خطة التنمٌة التً اجملت بمبلػ 9تساوي 

دٌنار وانها تفوق اجمالً التخصٌصات لكل الخطط الخمسٌة التً وضعت فً العراق 

طٌلة الفترات المنصرمة . للما توجد بٌن الدول النامٌة دولة تمتلن تلن االمكانات وذلن 

فرص استثمارٌة بذلن الحجم ، مع ذلن نجد النظام  االحتٌاطً المتراكم الذي ٌوفر لها

ٌبذر المبالػ الطابلة فً اوجه لٌست اساسٌة انتاجٌة دابمٌة وال اشد اهمٌة بالنسبة لبناء 

التصاد ذو اسس ثابتة متٌنة ، وانما اهتم بالمظاهر ذي النتابج السرٌعة التً ٌراها 

عً انه سابر لتحمٌك االشتراكٌة . عٌنٌه وهو المد مالمواطن وٌلمسها كل ٌوم شاخصة اما

لمد توصل النظام الى مادة دسمة لعدسة التلفاز و االذاعة لتمجٌد لادة الٌوم . من العوامل 

التً تبمى معرللة او مهددة للسٌاسة التمدمٌة االلتصادٌة فً البلدان ذات التوجه 

ً تنمو باالضافة الى االشتراكً ، تلن التً تحركها وتولدها الفبات الطفٌلٌة الجدٌدة الت

الفبات المدٌمة نتٌجة التؽٌرات الحاصلة من خالل التؽٌرات ، فهذه اسوأ فبة استؽاللٌة 

تتمثل بالمماولٌن والسماسرة والوسطاء الذٌن ٌجدون لهم مكانا فً الساحة االلتصادٌة 

، الجدٌدة فٌرتبطون بالمطاع العام من جهة وبالبرجوازٌة البٌرولراطٌة من جهة اخرى 

هإالء اعشاب ضارة ردٌبة تنمو وتتكاثر ولد تستحوذ على مجاالت واسعة كما حصل 

فً العراق وتعمل على تخرٌب الجهود المخلصة فً انشاء لطاعات الدولة والمطاعات 

التعاونٌة من داخلها وفً عاللاتها . ٌمول الدكتور صباح الدرة : ان عدد المماولٌن 

           الدولة وشركاتها فً العراق لد ارتفع بٌن عامالخاصٌن الذٌن تستخدمهم مإسسات 

 30مماوال بلؽت مواردهم المالٌة  2788مماوال الى  728( من  4975 – 4970) 

ملٌون دٌنار ولهذه العناصر تاثٌر سلبً على المإسسات الحكومٌة فهً تحاول ان تفسد 

والبرجوازٌة الصؽٌرة  موظفٌها وتسخرهم . اذن ارتفاع امكانٌة البرجوازٌة المتوسطة

بهذا الشكل خلك لطاعا من البرجوازٌة الكبٌرة الملمة الؽٌر مطمبنة الى التؽٌرات التً 

حصلت فً مصالحها النها كانت مفاجبة لها وؼرٌبة عن اسلوب التطور الذي ٌحصل فً 

رإوس االموال العاملة والفترة الزمنٌة لها ، فالذي حصل كانت لفزة مفتعلة وٌحضرنً 

ه كاتبه ال اخر لرأته افتمر الى نصه والى االرلام التً اوردها فً حٌنها ٌبٌن فٌمم

ارتفعت رإوس اموالهم نحو الملٌون وزادت ولسم كبٌر من ن مَ االزدٌاد الهابل فً عدد 

ان هإالء لٌسوا من  . من الدنانٌر  ؾهإالء ما كان ٌمتلن اكثر من المبات او االال

ن البرجوازٌة الكالسٌكٌة ــتؽالل مولعها وامكاناتها ولٌست مالبرجوازٌة المتمرسة فً اس

 من لذلن ال ٌإمل ,  االوروبٌة تحت ظروؾ صناعٌة متطورة كالبرجوازٌةنمت  ً ــالت
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وجودهم اي تطور التصادي حتى فً المطاع الخاص فهإالء اهتموا بمشارٌع متعددة 

ؼٌر مركزة ٌستؽلون فٌها جزءا كبٌرا من رأسمالهم وان هذه المشارٌع طابعها خدمً او 

اعماري ولٌس صناعً . وهذا تابع عن نفسٌة البرجوازي الناشًء فً البلدان النامٌة 

تحت الظروؾ الخاصة ، انه البرجوازي الذي تلده االنظمة الجدٌدة ولظروؾ خاصة . 

انها توجد بٌن المرتبة االجتماعٌة وتمربها من بعضها  )  هذا ٌثبت زٌؾ ادعاء السلطة

لذلن ال ٌتم اي استؽالل ٌتم بنموها ( كذب مكشوؾ الن هذه االنظمة تفرق وتباعد بٌن 

المراتب االجتماعٌة وتزٌد الهوة بٌنها كما ان هذه البرجوازٌة ال تستثمر رإوس اموالها 

ساسٌة لالشتراكٌة والتً برسوخها ٌنمو فً زٌادة االنتاج الصناعً والزراعً الماعدة اال

االلتصاد الوطنً وٌرسخ وانما تصبح هذه الفبة محافظة خابفة ال تثك ببماء االوضاع 

التً ولدتها وانها ال تستمر طوٌال علٌه تجمد لسما من اموالها للمستمبل وتستؽل المسم 

ا منها الى االخر فً تلن المشارٌع وان توفرت فرص جٌدة مضمونة تهرب لسما كبٌر

الخارج وهً بنفس الولت تنفك ببذخ للما شاهدناه عند ؼٌرهم من اصحاب االموال ، 

ربما كان ذلن بسبب العوامل النفسٌة المتوارثة كؤن تعوض عما فاتها وٌكون هذا النموذج 

على اتم االستعداد للهروب الى خارج الوطن حٌن تشتد االزمات السٌاسٌة الداخلٌة 

السلطة وكٌانها . واالمثلة كثٌرة لالوضاع التً وصفناها هنا فً العراق وتتزعزع الثمة ب

وبشكل متمارب بالرؼم من ادعاء النظام بخصوصٌة تجربته فما حصل فً مصر 

 والسودان ودول اخرى ماهو اال تشابه فً الخطوط الربٌسة . 

 

 

 

ٌابنً لٌس من وظٌفتً ان أبعد الشون 

ولن ٌنتهً عنن..!! فالشون ٌمأل الطرٌك 

ن وانا لن أبمى العمر كله معن .. ا ..!

مهمتً ٌابنً أن أعلمن كٌؾ تتجنب 

الشون فً حٌاتن.. كٌؾ تصبر على األلم 

ً بعد كل اصابة .. لن  .. كٌؾ تصبح لوٌا

أستطٌع أن اجعل حٌاتن بال ألم .. فمد 

جربت الحٌاة لبلن وذلت فٌها األلم فكن 

 صبوراً ..!
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 عودة االستعمار العثمانً من جدٌد

 اٌلٌا حلبً 

 

 

بعد صراع طوٌل ودامً بٌن الدول 

الصؽٌرة التً سٌطرت علٌها الدولة 

العثمانٌة بفضل ما كانت تمتلكه من 

 امكانات عسكرٌة فً تلن الحمبة من الزمن

مكنتها من تشدٌد سٌطرتها على تلن الدول 

ردحا من الزمن استنزفت مواردها 

لتحسٌن المستوى المعٌشً لبنً جلدتها 

وادامت لواتها العسكرٌة بٌنما بمت شعوب 

الدول المستعمرة فً حالة ٌرثى لها 

فاصبح الجهل ٌضرب اطنابه فً عامة 

الفصابل االجتماعٌة وخاصة الفمراء 

وبلدنا كان واحدا من  والطبمات المسحولة

البلدان التً اكتوت بنار االستعمار 

العثمانً مدة طوٌلة من الزمن . وفً اعماب الحرب العالمٌة االولى تخلص العراق من 

سٌطرة االستعمار الشرلً لٌرزح تحت نٌر االستعمار البرٌطانً حٌث تم تشكٌل الدولة 

تموز المباركة عام  44لٌام ثورة العرالٌة واستمرت سٌطرة برٌطانٌا على العراق حتى 

. لمد لدمت هذه النبذة المختصرة والمعروفة لدى الجمٌع للتذكٌر بؤسالٌب الدول  4958

االستعمارٌة وسٌاساتها الممعٌة واالمٌة فً تلن الحمبة من الزمن ٌخٌمان على معظم 

االن  الو انهفً البلد ) وشعوب المنطمة وكانت العشابرٌة والمبلٌة هما السلطة المطلمة 

سوأ من ذي لبل ( ولذلن كانت هذه الوضعٌة المناسبة والتً سهلت عملٌة اصبحت ا

وتنورت اطباق السٌطرة االستعمارٌة على البلد ، والٌوم وبعد ان تحررت معظم الشعوب 

واصبحت اكثر دراٌة من السابك نهض السلطان العثمانً من جدٌد ٌلوح برؼباته وحبه 

 اخرى وتارة  نحو الؽرب تارة متجاوزا على حدود  الٌونان ولبرص للسٌطرة وبدأ ٌتمدد
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 تلن التً كانت تحت سٌطرة اسالفه ,نحو الشرق محاوال التجاوز على بلدان المولاز 

فراودته احالمه بها لذلن ارسل الكثٌر من المرتزلة لٌحاربوا الى جانب االذرٌٌن ضد 

االرمن النه عداء تارٌخً لالرمن وكلنا نعلم عن المذابح التً ارتكبها العثمانٌون ضد 

ولد اعترفت دول عدٌدة بؤن تلن االحداث  ,االرمن وال زال صداها ٌرن فً األذان 

 رب وآخر تلن االعترافات جاءت من ـــً جرابم حـــالمسٌحٌٌن هك االرمن وـــالدامٌة بح

حكومة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وبهذا انضمت الى مجموعة الدول المعترفة بتلن 

المجازر بانها جرابم حرب وحك االلوام المبادة ان ٌطالب احفادها بمماضاة تركٌا الحالٌة 

سلطان العثمانً الجدٌد نحو الجنوب لٌتدخل فً سلٌلة العثمانٌٌن . ولد امتدت تجاوزات ال

الشؤن اللٌبً وٌنمل اعدادا ؼفٌرة من المرتزلة الٌها وٌهدد ابناء البلد نفسه وجهات اخرى 

ن وال ننسى اصة ونحن فً المرن الحادي والعشرٌ. الٌست هذه الحالة شاذة وخ

مناسبات صرح بؤن استفزازٌته وابتزازه الوروبا بؤكملها . ففً حدٌث له فً احدى ال

المعاهدات الدولٌة التً ابرمت بعد نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة هً معاهدات جابرة 

وٌجب الؽابها وهذا ٌعنً الكثٌر اي عودة جمٌع البلدان التً كان اجداده لد استعمروها 

بعد ان تم ارجاعها الى اصحابها الشرعٌٌن بموجب المعاهدات الدولٌة ) سٌفو  ولوزان ( 

ؼٌرها وتم بموجبها تحدٌد حدود تركٌا الحالٌة . ثم ال تنسى مرابطة حامٌة من جنوده و

فً العراق وخاصة فً المناطك التً له نفوذ فٌها او بالمرب منها والامة عشرات النماط 

والمواعد العسكرٌة فً شمال العراق وفً محافظة دهون تحدٌدا . وحالٌا تموم طابراته 

ال بل تجاوز الى عمك المحافظات الشمالٌة والحك دمارا شامال بمصؾ المرى الحدودٌة 

بعشرات المرى فهجر اصحابها الى مناطك اكثر امانا والؽارات تتكرر وبعنؾ شدٌد . 

ولد تكشفت نواٌا السلطان العثمانً الجدٌد بعد ان صرح وبوضوح تام حٌنما لال : اننا 

وجنوبا فً لٌبٌا وسوؾ نستمر فً بالون شرق المتوسط فً سورٌا والعراق واذربٌجان 

التنمٌب عن النفط والؽاز حول محٌط لبرص . الٌست اعترافاته هذه دلٌل لاطع لنواٌاه 

السٌبة باعادة التوسع والسٌطرة على هذه المناطك محاولة لتحمٌك امانٌه . ولد اكد 

اطك التً باعترافاته السابمة بتصرٌحات اكثر شمولٌة ولوة حٌث لال اننا بالون فً المن

تتواجد فٌها لواتنا اي ان العراق ضمن هذا التصرٌح حٌن ٌبمً على وحداته العسكرٌة 

فً الشمال وفً الوسط وهذا دلٌل لاطع على نواٌاه السٌبة وتؤكٌد اطماعه فً العراق 

ولٌس فً الموصل فحسب بل فً العراق باكمله وبهذا تتحمك تصرٌحات احد الصحفٌٌن 

لحاكم التركً ٌنوي اعالن تؤسٌس االمبراطورٌة العثمانٌة وذلن المصرٌٌن مفادها ان ا

 فما هو مولؾ اوروبا وامرٌكا من ذلن نرجو ان ال ٌتحمك .  2023عام 
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 ٌوسف زرا 

 

شخصٌة  5/6/4723ادم سمٌث من موالٌد 

التصادٌة انكلٌزٌة ، وهو الذي تمكن من 

  صٌاؼة او تعرٌؾ انتاج االلتصاد االنسانً

) بثروة االمم ( ضمن كتابه الصادر عام 

تصادٌة وهو صاحب النظرٌة االل 4776

الذي ٌمول فٌها ) دعه ٌعمل دعه ٌمر ( والتً تعنً تفجٌر طالات الفرد دون اٌة رلابة 

رسمٌة او مإسسة التصادٌة والتً هً العمود الفمري الربٌسً لظهور النظام الرأسمالً 

الوطنً ثم تتطور الى عالمً ، الذي اعتمد على التراكم الكمً لالنتاج المادي وٌحك 

حكومات ( كل الحرٌة فً استؽالل طالات  –او جماعات ) مإسسات  الصحابها افرادا

ؼٌرهم ومهاراتهم ممابل اجر رمزي تتحكم به الجهة المستثمرة لذلن . وال بد ان ننتمل 

من ممدمة الكتاب  –الى ما نحن بصدده ونمول : ان ما ورد فً متن الصفحة السادسة 

اعاله . ؼٌر واضح المعنى برجاء ملمحا وبشكل مبطن الى وجود شرٌحتٌن او طبمتٌن 

ا االلتصادي . دون ذكر او تحدٌد نوعٌة النظام ممن البشر متفاوتتٌن فً نوعٌة نظامه

االجتماعً ذي العاللة بااللتصاد دون ان ٌذكر المولع الجؽرافً والزمان المشترن لهما 

ذا ٌثتنالض لما تنفٌه المادٌة التارٌخٌة بعدم وجود نظامٌن التصادٌٌن فً مكان . فان ه

ولكنه اشار الى وزمان معا ما لم ٌكن هنان فعال نظامٌن اجتماعٌٌن متنالضٌن معا . 

 –وجود المجتمع البشري المتوحش اي الصٌد العشوابً البري والبحري والممصود بذلن 

 ولم ٌرافك هذا النظام ولمرون عدٌدة  وااللتصادٌة حصرا .  المشاعٌة البدابٌة االجتماعٌة
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نظام آخر متخلؾ او متمدم علٌه التصادٌا او اجتماعٌا ما لبل انمسام المجتمع الى طبمات 

نظام او شرابح متباٌنة فً المصالح االلتصادٌة .ولكن وبعد مبات السنٌن ظهر ال

وذي مركزٌة اجتماعٌة وعمابدٌة  –االلطاعً بعد المرحلة المذكورة كنظام باطرٌركً 

مطلمة وبتحكم الرجل مباشرة . وانكفا دور ) االمومة للمرأة ( ومن ثم ظهر ما ٌسمى 

بتمسٌم العمل وحسب ممتضٌات المرحلة الجدٌدة كفالح فً االرض سواء كان ) كمن ( او 

طبمة العبٌد من المعدمٌن لدى كبار االلطاعٌٌن ووكالبهم . مزارع وبالممابل ظهرت 

شرٌحة مختصة بحرؾ  –وكذلن ظهرت من جراء تمسٌم العمل البسٌط والنوعً المهنً 

محدودة كصناعة عدة الحراثة والزراعة والحصاد البدابٌة . وهً النجارة والحدادة 

مباشرة من جلود الحٌوانات مهنة صناعة االحذٌة المفهوم االختصاصً الحالً وحتى بب

او كمالبس لهم . والى جانب ذلن ومن جراء هذه الحرؾ والمهن البسٌطة وحسب حاجة 

المجتمع الٌها . ثم استثمارها باجور رمزٌة عٌنٌة مشجعة ٌعمل االفراد او المجموعات 

ت المذكورة لحساب االلطاعً ومالن العمار والورش البدابٌة . والتً منها انحدرت بل نم

البرجوازٌة ) كطبمة محلٌة ( والتً اصبحت مسإولة عن انتاج وتصرٌؾ محاصٌلها 

الموسمٌة والسنوٌة ، عن طرٌك المماٌضة . اي بسعر او ثمن ) عٌنً ( ظهور العملة 

السولٌة ذات لٌمة مادٌة محددة مسبما . اي تبدٌل منتوج مادي بمنتوج اخر وحسب حاجة 

ر النمد ( وان تطور الطبمة البرجوازٌة المحلٌة االطراؾ المعنٌة بذلن ) لبل ظهو

المحدودة المولع الى برجوازٌة وطنٌة ) اي اتساع مساحة تعاملها خارج المرٌة ( الى 

طبمة تملن وسابل االنتاج االولٌة واالمالن المحٌطة بها اي بذرة الطبمة الرأسمالٌة 

ارض الوالع الصراع فً  بمعنى ظهور على المتعاونة مع االلطاع كسلطة مدنٌة شرعٌة.

ومستؽلة ومتحكمة مع  –الصراع الطبمً  –هذه المرحلة بتطور الطبمة الراسمالٌة 

كمرجعٌة دٌنٌة متداخلة مع ما  –الكهنة  –المركزٌة االجتماعٌة المذكورة اضافة نفوذ 

سبك . وفً الصفحة السابمة من الممدمة المذكورة اٌضا ظهر تحول فجابً فً موضوع 

بوجود نوع من الشؽٌلة منتجٌن ونافعٌن اي شبه مهرة ٌتناسب مسبما وجودهم المجتمع 

لبل ظهور راس المال المستعمل فً تشؽٌلهم . علما ان فً نظرٌة االلتصاد السٌاسً ال 

ٌوجد رأسمال مسبك لعملٌة انتاجٌة متنوعة وبكمٌات مختلفة والتً تمول ) النمد ال ٌولد 

ولكن   سولٌا .  تخدمة للشراء والبٌع معا اي عملٌة التبادلنمد ( وٌعنً النمد الوحدة المس

المتمدم نسبٌا . البرجوازي   ظهور المجتمع اال بعد  هذه العملٌة لم تكن موجودة 

ولة مباشرة اي عهد المركزٌة االجتماعٌة م العملة وتوفرها من مسإولٌة الداواستخد

 وفً حصرا   االشوري العهد  اخر وخٌر وثٌمة تارٌخٌة تثبت ذلن . ان فً او الحاكمة .
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ق. م ظهرت  ( 700 - 600شمال العراق الحالً من حضارة وادي الرافدٌن ما بٌن ) 

العملة المعدنٌة وال بد ان نشٌر الى المنطوق العلمً لمفهوم االلتصاد السٌاسً . وهو ان 

هو الذي ٌنتج  الجهد البدنً لالنسانالطالة او  –العمل  –) العمل ٌولد االنتاج ( اي 

ادم سمث  –ولٌس النمد اال فً المراحل الالحمة كما جاء اعاله . ولكن ٌشٌر االلتصادي 

بوجود فً كل زمان ومكان ومن عمك التارٌخ تفاوت فً الطبمات والكفاءات والمهارة  –

المستثمرة . ومن هذا التفاوت ظهر فعال االستؽالل الكلً للطبمة العاملة ) اي الشؽٌلة ( 

المنتجة وباجر بسٌط او حسب المطعة . وفك مصلحة مالن وسابل االنتاج واالمالن 

مل الشؽٌل رأي فً ذلن واال ٌهدد بالطرد والبطالة . ومن وؼٌرها . دون ان ٌكون للعا

ب ) فابض  هذا التباٌن المستؽل ظهر من عملٌة االنتاج ما ٌسمى بااللتصاد السٌاسً

المٌمة ( وهو المبلػ المستولى علٌه من لبل الطبمة الرأسمالٌة ، والمحدد من حاصل بٌع 

اي هو الفرق بٌن الكلفة االجمالٌة االنتاج + لٌمة المواد االحتٌاط + اجور العمل . 

لالنتاج ولٌمة البٌع فمط . وبسبب ذلن تمكنت الطبمة الرأسمالٌة حالٌا السٌطرة على 

الصناعة والزراعة والتعامل المصرفً وؼٌرها ، ومن السٌطرة على السوق العالمً 

بة فً وفرض مبدأ سٌاسة التصاد السوق وحرٌته . اما ما ورد فً بالً المواضٌع المتشع

الكتاب المذكور وبؤسماء مختلفة ) كمصطلحات التصادٌة ( ال تتعدى مفهوم تمسٌم العمل 

ومجال استثماراته دون ان ٌعترؾ ادم سمث بوالدة الطبمة العاملة والصراع الطبمً على 

نطاق الساحة الدولٌة وبدون استثناء اٌة جؽرافٌة او دولة مهما كانت صؽٌرة او كبٌرة 

ك التارٌخ وال ٌزال لابما وبدون ضوابط ولوانٌن رادعة ومحددة لذلن . بذلن . ومن عم

 ) دعه ٌعمل دعه ٌمر ( فمط الدم سمث ال ؼٌره .   وعمال بنظرٌة

علما ان هذه الممولة فً فرض زمنً لمرحلة اجتماعٌة متخلفة وبدء ظهور بعض 

ة بعد ظهور الحرؾ والمهن البدابٌة كحتمٌة حاجة االنسان من ضمن المرحلة الشخصٌ

النظام االلطاعً . ولٌست نظرٌة التصادٌة تصلح لجمٌع المراحل تمدم المجتمع االنسانً 

ونمو طالاته البدنٌة والذهنٌة كالنظرٌة الماركسٌة الخاصة بحٌاته االجتماعٌة االلتصادٌة 

 والفكرٌة .

 

 العالم مكان خطٌر جداً للعٌش , لٌس لكثرة األشرار

 ٌفعله األشرار ! , بل لصمت األخٌار لما
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 ؟؟  أٌن الشباب من الوالع المجتمعً الحالً

 

 

 

 

 

 

 

 رانً فالح المس ٌونان

و لؽاٌة اآلن بمؤساوٌته نتٌجة  ٌٖٕٓٓتمٌز الوالع الشبابً و خاصة منذ عام 

فالعوامل الذاتٌة تتمثل بملة الوعً لمعظم الشباب  . لظروؾ ذاتٌة وموضوعٌة

بالدور المناط به فً المجتمع وكذلن عزوفه عن  االهتمامبسبب عزوفه عن 

فً منظمات او جمعٌات او  االنخراطالسٌاسً و واالنتماءالمراءة والكتابة 

وكسب خبرة  اتحادات مهنٌة تمكنه من ممارسة دوره الحمٌمً فً المجتمع 

ن عن مشاكل ومعاناة المجتمع ٌلها ، لذلن نالحظ اؼلبهم منعزلالجٌدة من خ

الخاص سواء كانت وظٌفة او عمل  موٌمتصر دورهم على الذهاب الى عمله

فً المماهً  واجدالشاؼل الت محر ، وفً اولات الفراغ ٌكون شؽله

 . والكازٌنوهات واألماكن العامة

سٌة الحاكمة التً حكمت أما العوامل الموضوعٌة فتتمثل بالمنظومة السٌا 

، حٌث ساهمت فً خراب البلد من جمٌع النواحً وكانت  ٖٕٓٓالعراق منذ 

 حصة األسد للشباب حٌث البطالة وؼٌاب فرص العمل او التعٌٌن نتٌجة ؼٌاب 

 

15 



        2024تشرٌن األول   44بٌرموس العدد   

 

السلٌمة للحكومات المتعالبة واعتمادها نهج  وااللتصادٌةالرإٌة السٌاسٌة 

أشخاص ؼٌر أكفاء مناصب  ءالمحاصصة الطابفٌة الممٌت الذي نتج عنه تبو

الفساد فً جمٌع مفاصل  انتشارفً الدولة على مختلؾ مستوٌاتها وبالتالً 

دى الى ظهور جٌش من الشباب العاطلٌن عن العمل من بٌنهم مما أالدولة 

هادات العلٌا وكسبة وعمال واخرٌن وإبعادهم عن خرٌجٌن واصحاب الش

 انخراطمراكز صنع المرار وعدم احتضان مواهبهم وابداعاتهم ، مما ادى الى 

وتجارة المخدرات  اإلرهابٌةالعصابات وعدد كبٌر من الشباب فً المجامٌع 

بفعل مؽرٌات مادٌة نتٌجة الفمر والعوز وكذلن لجوء الكثٌر منهم الى ممارسة 

 . التسول فً الطرلات العامة ظاهرة

إذن على عاتك الشباب الحالً المحاولة الجدٌة للتؽلب على العوامل الذاتٌة 

والذي حتما سٌساهم  الحمٌمً فً المجتمع  مالمذكورة اعاله وممارسة دوره

نستنتج مما  .فً التؤثٌر على العوامل الموضوعٌة التً تم ذكرها آنفا  مستمبال

مات هً من تتحمل المسإولٌة األكبر بسبب سوء سبك ذكره بؤن الحكو

لذلن  .ادابها الفاشل فً بناء الدولة وتوفٌر ممومات العٌش للمواطنو اداراتها 

والتذمر بسبب الظروؾ الحالٌة  باالنتماد االكتفاءعلى الشباب ان ٌدرن بؤن 

وسوء اداء الحكومات ال ٌكفً دون ان ٌتسلح بالوعً السٌاسً وضرورة 

بمجامٌع شبابٌة بمختلؾ  االنخراطالسٌاسً او  باالنتماءرٌته ممارسة ح

 .  مسمٌاتها لٌبدأ التؽٌٌر بنفسه ومن ثم المجتمع

 

الشباب هم مصدر انطاللة الوطن النهم بناة الحضارة وصناع االمل 

واذا ما تغاضٌنا عنها ,  ٌمتلكون طالات هائلة ال ٌمكن وصفها

هشاً وصناعة بائدة , فاذا ما اردنا والبناء سٌكون االنطالق بطٌئاً 

ان نحترم تارٌخا وثرواتنا الوطنٌة علٌنا ان ننتبه الى المبدعٌن من 

 الشباب وفً شتى المجاالت الحٌاتٌة
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 عصام شابا فلفل 

من االمور التً تستولفنا كل ٌوم ، حااالت ٌشامبز منهاا البادن والتاً نراهاا تتكارر ٌومٌاا 

الوالع .. حاالت ٌندر ان ٌخلو منها بلاد معاٌن ،وحتاى تاداهم افكارناا وعمولناا على ارض 

..  -اال وهو الماادة  –سل احٌانا ، حٌث تجعلنا عبٌدا رؼم ارادتنا لشًء نبذه االنبٌاء والرُ 

نعم اصبحنا عبٌدا لورلة اسمها ) الدٌنار او الدوالر او سمها ما شبت ( .وهذا حال البشر 

صااماع االرض وفااً زماان الاال مااا ٌوصااؾ بااه انااه زماان الحرٌااات جمٌعااا فااً جمٌااع ا

والدٌممراطٌات ..فنباذ الروحانٌاات فاً هاذا العصار بالاذات اخاذ مساارا مفرطاا فٌاه والاى 

حدود ؼٌر معمولة ، وهنا ال بد مان التسااإل عماا ٌكتناؾ ذلان مان اساباب منطمٌاة وؼٌار 

 والبسااطة الساذاجة من احدنا ،ولعل وزٌؾ حمٌمة ،منطمٌة وعمالنٌة ومن مولع الالمعمول 

 وباراءة سارٌرته ونمااء وساذاجته بساطته من نابعة اعاله لسإالنا صادلة اجابة ٌعطً بحٌث

 البساطاء افكاار هاً هاذه .. ( البساٌطة ساطح علاى وااللحااد الكفار انتشر لمد ) فٌمول سجٌته

 مثال علاى جٌبلن كمثمفٌن دورنا ٌاتً وهنا ..؟ معمول هذا هل ولكن .. مجتمعنا فً والسذج

 هاذه حالتناا فاً تاذكر لٌمة لهما لٌست وااللحاد الكفر ان : نمول شدٌدة وببساطة  االسبلة تلن

 الفاضالة والماٌم للمبااديء احتراماه وعادم االنساان تصرؾ بسوء دوما متهمٌن كونهما رؼم

 ذو ناصااحب ٌعلم فهل .. اعاله كالمنا ٌثبت ما االدلة من ،ولدٌنا المجتمع تسود ان ٌجب التً

 ومباادأً  نبراسااا منهااا وٌتخااذون بالمااادة المتمسااكٌن ماان الؽالبااة االكثرٌااة ان الساااذجة االجابااة

 الااذٌن ماان العظمااى الؽالبٌااة وان ..؟! المتاادٌنٌن ماان هاام الفاااحش بااالثراء وٌرؼبااون لحٌاااتهم

  فً وااللحاد الكفر اصبح اٌن اذن ..؟! العلمانٌٌن من هم والمرض والجوع الفمر بٌنهم ٌنتشر
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 علاى لاٌس ، التلفازة شاشاات علاى ٌاوم كال ونشااهده دوماا نلمساه ماا وهاذا ..؟ المعادلاة هذه

 أٌضاا الادولً بالمستوى وٌماس  ٌمارن  واصبح ذلن االمر دىعت بل  فمط  المحلً المستوى

 ولكان الساابمة الفباة تمابال اخارى طبماة ذلان ممابال انفارزت فماد ..لاذا فٌهاا لابس ال وكحمٌمة

 ٌخلك ما ،وهذا والمسحولٌن( الفمراء طبمة ) الشعب عامة طبمة وهً ،اال المعاكس باالتجاه

 ٌاوم كال ٌبكاون فناراهم المارار واصاحاب  المتنفذٌن اما ..  تلن او الدولة لهذه ةرٌكب مشاكل

 للاوبهم تحارق احٌاناا او جفاونهم تحرق ربما جدا ساخنة دموعا وٌذرفون  الفمراء حال على

 . الفمراء حال على وؼما حزنا

 الفماراء علاى الادموع ٌاذرفون فهام  ..!!( باالنساانٌة نإووملٌا جادا طٌباون انااس انهم حما -

 بكااذا هااإالء لمساااعدة الجبااارة الوعااود باااطالق لاارٌحتهم تباادأ ،وهنااا والمساااكٌن والمرضااى

 ٌرسام ،ولاد وجمٌلاة انٌماة وبطالاات الخاصاة واتالادع اٌصاال عملٌة تبدأ ثم ومن ,, ..وكذا

 مارٌض او اٌتامهاا لتعٌال النااس عطاؾ تساتجدي ارملاة صاورة او جابعاا طفال احٌانا علٌها

 االؼنٌااء الساادة الاى الادعوات تلان توصاٌل ٌتم ثم ومن ، المستعصٌة االمراض باحد مبتلى

 فااً احٌانااا الطفاالا وحتااى والمرضااى الفماراء لمساااعدة جمعٌااة تاساٌس او مااإتمر لحضاور

 الرناناة والخطاباات اعمالاه الماإتمر وٌبادأ الجماعة تحضر وفعال .. الفالنٌة الدولة عاصمة

 والمشاردٌن الجٌااع طباول علاى الرالصٌن واجساد الؽاببٌن وشوارب الحاضرٌن كٌان تهز

 احادى عدساة اماام لاٌجلس احدهم ٌنبري ثم ،ومن التلفزة عبر مباشرة الحدث ذلن نمل ،وٌتم

 والمرضى الفمراء على حزنه شدة من ٌدخن ، الفاخرة عنمه وربطة االنٌمة ببدلته الفضابٌات

 لحظااة بااٌن ،وصاااحبنا معاناااتهم( ) فااً هااإالء لمساااعدة دوالر ملٌااون كااذا بجمااع واالطفااال

 والمارض الفمار بوجاود العاالم مؤسااة ممادار للمشااهدٌن لٌباٌن بٌدٌاه وٌومًء ٌإشر واخرى

 االنٌماة بدلتاه ان كلٌاا تناساى لد الفاضل صاحبنا ولكن ..!!ّ الدنٌا صاببم من  ..الخ والجوع

 سانة لمادة مساكٌنة عابلاة معٌشة ٌكفً ثمنا كلفوا ربما الكوبً وسٌكاره الفاخرة عنمه وربطة

 الماإتمر ٌنتهاً ثام – االنٌاك صااحبنا امثاال بٌاد كانات ان الحماة االنساانٌة لروعة ..ٌا كاملة

 والمرضى للفمراء مبلػ بكذا الؽنٌة الدول لمطالبة صدرا فٌه مإتمرونال ٌسع ال ختامً ببٌان

 .. هللا .. ( )واالصاطناعٌة الطبٌعٌاة والكاوارث الحاروب وضاحاٌا والمشردٌن والمحتاجٌن

 بعضاا بعضهم ( المإتمرون الصد ) المتآمرون وعانك المإتمر نجح لمد ..مبرون هللا .. هللا

 طرٌمهاا فاً والمارض الفمار ماع مؤساتهم بان ومساكٌنه المالع فمراء مبشرٌن انفسهم مهنبٌن

 البااهر النجااح وبسابب الماإتمرٌن وجهاود تعاالى هللا بعاون العاجال المرٌب فً الزوال  الى

 تبادأ وهناا .. الماال جماع ..وهاو الٌاه ٌصابون كاانوا ماا حمموا انهم اذا .. المإتمر حممه الذي

  على تبكً راحٌل ) اسطورة بؽناء االفواه اتصاحبه الحزٌن الناي موسٌمى بعزؾ االبواق
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 المصاابون – بالعمول المرضى هإالء من الرفٌعة منزلته والحزن االنٌن وٌاخذ ..( اوالدها

 الماال بتاوفٌر ( الاثمن بدفع االلزام ) االلزامٌة  لراراته المإتمر ٌصدر ثم ومن  – بالمرض

 تفتان التاً الخطٌارة االماراض تلان لمعالجاة ( البعض ٌسمٌه كما والمال )الدواء او والعمار

 باالمال طٌبا شعورا المآسً بتلن المبتلٌن ٌنتاب وهنا .. اٌضا الفمر على وللمضاء بالكثٌرٌن

 ٌتم وال ٌةجسد امراض لمكافحة  عدة مإتمرات دنعم لماذ ترى .. السإال من االن البد اذن ،

 والمسااعدات والمال الدواء ..؟اما المتنفذٌن عمول ضاامر لمعالجة  واحد  مإتمرا ولو عمد

 رإوس واصاحاب والنفاوذ المارار اصاحاب الاى طرٌمها فً فهً االخرى واالنسانٌة الطبٌة

 الفمٌارة الطبمة لدى مطلما لها ةلٌم ال والمساعدات االدوٌة تلكم كون بسبب الضخمة االموال

 مان ورلة بكذا تمدر للٌلة تعرٌفة سوى الفمٌر مستعملها تكلؾ ال انها ..اذ الشعب من والعامة

 مادة او اسابوعٌن او اسابوع لمادة مساتعملها حاجة تكفً والتً الواحدة للعلبة ( $100 ) فبة

 حاجاة ال المتوسطة خولالد وذوي الفمراء فالمرضى .. جرعة لكل زمنٌة فترة كؤعلى شهر

 الفماراء حالاة عاالج لاد ٌكاون الماإتمر ان والحمٌماة ، جادا الاثمن الرخٌصاة االدوٌة بتلن لهم

 علمٌاة بطرٌماة وذلان ، واحادا لرشاا كاان وان حتاى المال من شٌبا ٌكلفهم ان دون المرضٌة

 المثال مبدأ ومن  ( النفسٌة بالعلوم التخصصٌٌن ألساتذتً عذرا ) النفسً العالج وهو حدٌثة

 .. ( طٌب اسمعن .. طٌب سمعنً ) المابل

 الاؾ بكاذا ممدرة المإتمرٌن للسادة االٌفاد مخصصات توزٌع عملٌة تتم المإتمر انهاء وبعد 

 الاى باالضاافة هاذا ، والمسااكٌن الفمراء سبٌل فً بذلوها التً المٌمة لجهودهم تكرٌما دوالر

 الى المطٌبات بعض اضافة مع االفاضل للسادة المضٌفة الدولة تبدٌها التً الكرٌمة الضٌافة

 حاامال بلاده الاى عابدا رحاله منهم كل ٌشد ثم ومن ، فٌه ٌمٌمون الذي الفندق فً النوم ؼرؾ

 مان به هللا رزله وما المرضى ومشاكل الفمراء هموم  السامسوناٌت الدٌبلوماسٌة حمٌبته فً

 الفرج ٌنتظرون الذٌن الفمراء ولرارات المضٌفة والدولة الزمالء وهداٌا االٌفاد مخصصات

 جمٌاع فاً تماماا ( الفماراء ) وعلاى تمرٌبا  الفمر على لضوا لد بهذا وٌكونوا ، الصبر بفارغ

 تعااد الماادم العاام فاً ثام ومن ، ٌكن لم شٌبا وكؤن كلٌا الموضوع ٌنسى ،وبعدها العالم انحاء

 تساتمر وهكاذا .. ، اٌضاا جدٌاد بلاد وفاً جدٌاد مسمى وتحت جدٌد بمإتمر اخرى مرة الكرة

 وعلااى ثااراءا ٌاازدادون ،واالؼنٌاااء والمااا فماارا ٌاازدادون بكااونهم ضااىوالمر الفمااراء معاناااة

 . الزمن ولسوة ... والمرضى الفمراء حساب
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 لٌث حمٌكا 

 

             الل من خمسة عشر ٌوما بٌن مناسبتٌن عالمٌتٌن ٌحتفل بهما العالم فً الشرق والؽرب     

اذار (( جمٌع الناس او اؼلبهم ٌجسدون  24وعٌد االم  –اذار  8)) ٌوم المرأة العالمً 

رأة هاتٌن المناسبتٌن بكتابة تهانً وتبرٌكات الى أم العالم بمناسبة عٌدها السعٌد والى الم

بعٌدها االؼر التً ناضلت وكافحت ولدمت التضحٌات الجسام حتى نالت ابسط حمولها 

حٌن تجسدت بالثامن من اذار ٌوم المرأة العالمً .. فالمشاعر التً تثٌرها المناسبتٌن فً 

نفوس الرجال تتركان اثرا عندهم بالرؼم من لوتهم وجبروتهم .. فمن الطبٌعً ان تجد 

الصمر ٌسٌر هابما هنا وهنان مدندنا بؤؼنٌة ) ماما ٌا حلوة ٌا  رجال ٌمؾ على شاربه

               العضالت مجهشا بالبكاء وهو ٌسمع اؼنٌة مفتولاجمل ؼنوة ( وتجد رجال اخر 

) ست الحباٌب ٌا حبٌبة ( واالخر لد ال ٌستطٌع اهل بٌته او موظفا معه النظر بوجهه فً 

ه لكنه ٌتحول الى طفل صؽٌر بمناسبة عٌد االم اللحظات التً ٌفرط بعصبٌته وعجرفت

ٌحتار ماذا ٌمدم المه من هدٌة تستحمها بمناسبة عٌدها .. اما مناسبة الثامن من اذار ٌوم 

المراة العالمً ترى هل لها مكانة فً للوبنا ..؟ هل نهتم بهذه المناسبة العظٌمة مثلما 

بة فً كل عام عند الكثٌر من نحتفل بمناسبات اخرى ..؟ باعتمادي ان مرور المناس

الرجال هً كمرور الكرام فٌمتصر االحتفال بالمناسبة على االعالنات واالحتفاالت 

البسٌطة وبعض برامج التلفزٌون وجمعٌات المراة ومنظمات المجتمع المدنً .. عذرا اذا 

بة عالمٌة للت الجمٌع ٌتجاهل هذه المناسبة وال ٌعطٌها من االهمٌة ما نفتخر بها انها مناس

دور عظٌم فٌها لذلن تم استذكارها عالمٌا خالل المناسبة . اخً المحتفً بعٌد  ة أوللمر

            االم والمنفعل ضد ٌوم المرأة دعنً اذكر لن حمٌمة علمٌة حول االم التً لٌست اال واحدة

 الدونٌة لبل انٌوم من االٌام ٌنظر لها الجمٌع تلن النظرة   فً  حٌث كانت  السٌدات من 
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ترتمً الى مكانة االم الممدسة وٌكفٌها ذلن شر الكثٌر من الكالم  ، اما لبل ذلن فكم من  

عمبات وضعت فً طرٌمها ، وكم من حموق حرمت منها ، وكم من حوادث عوملت 

كل . مرات ومرات تشعر بانها وحٌدة وضعٌفة خاللها ككابن نالص لالهلٌة ومثٌر للمشا

فً مجتمع ٌعشك النعرة الذكورٌة ، ومنع تصاعد مكانتها فً المجتمع استنادا للنصوص 

ة بانها أالدٌنٌة من الصعب تفسٌرها .. فً االخٌر اخً الماريء الكرٌم انظر الى المر

جل فكلٌهما انسان انسان ٌجب ان ٌكون لها مكانة متكاملة فً المجتمع حالها حال الر

تخٌل المرأة تكون امن تمؾ امامن بتلن االبتسامة الخاببة .. تذكر طفولتن حٌنما كانت 

تمسد شعرن وتدفبن بحنانها وال ٌؽمض لها جفن حتى تنام .. تذكرها وهً مرتبكة 

ة أوتلبً طلباتن حٌن تمضً واجباتن المدرسٌة تعامل مع المر مرضتتٌكتنفها الملك حٌن 

 ٌا اخً مثلما ترٌد ان ٌتعامل معن الجمٌع بطٌبة واحترام . 

 

ال أظن انه لد لرأ ٌوماً عن حموق المرأة ! 

 ولكن الرجولة فطرة
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 اٌلٌا كوكً

                                                                                                                         

الشمس طلوع مع كل صباح 

فً ؼاٌة  انسمع اخبار

تجتاح االزعاج منها التً 

انه عالم اٌضا ، العالم 

تدخل باال  أمجنون ال ٌهد

السماء وهو عالم ؼرٌب حما 

ٌنعمد حٌث بكل معنى الكلمه 

متذرعا االنسان اللسان امام الجنون الماتل الذى ٌرتكبه االنسان بحك اخٌه 

هذه االهداؾ دون اراله  غلبلو بٌنما هنان طرق شتى، بالدٌن او بالحرٌه 

اذ لم ٌتمكن اي .. ٌن البشر ٌالدماء وتحمل اعباء النزوح والتهجٌر لموت مال

هذه جماح االمم من كبح  هٌبهاو عالمٌة عن منظمه  مسإولٌس دوله او بر

ضب واالنانٌه ؽان واجب كل منا ان ٌحاول اخماد ال.. الماسً ؼٌر المبرره 

 ههذ عنننا لسنا هنا اال فً مرحله العبور فامن للوبهم باشعارهم والعدابٌة 

              واننا دابمةولٌست محل الامه  اجسرلٌست اال االرض  ها أي االرض الن

 الثمن   دون رحمة والذي سٌدفع كلنا ضٌوؾ علٌها وان التارٌخ سٌحكم علٌهم 
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ة آبابهم .. اذن لنفكر بالذي نتركه انانٌ ثمنسٌدفعون .. اوالدهم  الباهض هم

ٌتمتعون بها فً حٌاة الدنٌا  من بعدنا هل نترن لهم عمارات واموال الوالدنا 

العامة لمصلحه مع االخرٌن واحترامهم وتمدٌم اام ذكرى طٌبة ٌنسجمون بها 

امام الشعب بضمٌر نمً بعد ان هلهم المثول إعلى المصلحه الخاصه بما ٌ

امالهم لمصلحه الجماعه بدال من طمرها فً االرض او  تٌكونوا لد تتحرر

ٌن ٌحترمون البشرٌه ٌنا االن ٌحتاج حما الى ابطال حمٌملمفً المصارؾ ان عا

وٌمضون على التعصب االعمى وهذا ٌرتبط بكل واحد منا فال ٌكفً  والحك

بل المول اٌضا ان افعل ونسال بدورنا كٌؾ المول ان على هذا ان ٌفعل كذا 

والحروب وعندما  الحرابكٌمكننا ان نبنً عالم الؽٌر المملوء بالدم ورماد 

ٌمرر كل المواطنٌن فً بلدنا انماذ وطنهم من كوارث الحروب او مصٌبه 

 هتنا على هذدتسبب بها جنون البشر فان السماء هى المادره على مساع

ً ض حما ٌماوم ما بوسعه النتزاع سم االفاعً التان عالمنا مرٌ , االرض

بكل االدٌان والمومٌات دون  اتماتل مع بعضهتتعمل على افتراسه وان البشرٌه 

نمول الخواننا فً البشرٌه كلها ان الحاله نود  ههذ فً, اعتبار حٌث هم اخوه 

ان كل تحول فً التارٌخ هو تفكن بالمجتمعات او وضع االدٌان فً مواجهه 

فً العالم تشكل خطرا على  ةضها البعض وهكذا ان الحروب المشتعلبع

 هالى انتصار دٌانه ضد اخرى ففى هذالجمٌع دون استثناء وخاصه اذا ما ادت 

 ىانظار العالم وخاصة الدول الكبر ذا نلفتمستمبلها ولهالحالة تفمد االدٌان 

الى ضروره العمل فً اطار مجلس االمن لفرض مخطط السالم على 

بلدان ال بٌنالمماتلٌن وان الحروب تكثر اكثر ومن هنا ٌجب فرض هدنه 

ا وخٌمه لالنسانٌه جمعاء المتحاربه الن خسارتها كبٌرة وستكون عوالبه

نتمنى من كل فلبنا عودة السالم واالمان على الكرة االرضٌة  وختاما

شرٌة وندعواالى ولؾ المتال فورا والى حوار جدي بٌن المتماتلٌن لخالص الب

 . من الموت وشكرا والسالم للجمٌع
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 مشروع  ... لرخاء المشترنا

 إلعادة توزٌع  صٌنً غرٌب 

    الثروة بٌن السكان     

                                                                                                     

 هانً كولاير        

أبلػ الرٌٌٔس الصٌنً "شً جٌن بٌنػ" 

المواطنٌن الصٌنٌٌن االٔكثر ثراًء عن مخططه الجدٌد تحت عنوان "الرخاء المشترن" 

ٌٔل اإلعالم الحكومٌةالذي ٌشمل تنظٌم الدخل وإ  ً لتمارٌر وسا  .عادة توزٌع الثروة، وفما

، خطابه المتكرر حول 2042وعرؾ عن "شً بٌنػ" منذ أن تولى منصبه فً عام 

        أهداؾ ٌرى أنها أساسٌة لتعزٌز الرفاهٌة وتموٌة حكمه، كالمضاء على الفمر وبناء

ذلن فٌما ٌتسع تفاوت الدخل فً الصٌن، حٌث ٌكسب  أتً  .. "مجتمع مزدهر باعتدال "

%، وهو االٔمر الذي لم ٌتؽٌر منذ عام 20أضعاؾ أفمر  40% أكثر من 20أؼنى 

ً لما ذكرته "بلومبرغ2045 وبالتوازي مع جهود بكٌن الكبٌرة للحد من الفمر،  ."، وفما

ممارسات صٌنٌة وصفها خاصةً فً المناطك الرٌفٌة، بتنا نشاهد فً االٓونة االٔخٌرة، 

البعض بالـ "ؼرٌبة" تستهدؾ الطرؾ االٔعلى من الدخل، وتمثل ذلن فً حمالت على 

وفً اجتماع اللجنة  .. ات الذٌن ٌسٌطرون علٌهاٌلوجٌا والملٌاردٌروصناعة التكن

المركزٌة للشٔوون المالٌة وااللتصادٌة بالحزب الشٌوعً، لامت الحكومة بتفصٌل 

ة الستهداؾ المستوٌات العلٌا. وتعهد المسٔوولون بـ "تعزٌز تنظٌم استراتٌجٌات جدٌد

وتعدٌل الدخل المرتفع، وحماٌة الدخل المانونً، وتعدٌل الدخل المفرط بشكل معمول، 

وتشجٌع الفٌٔات والشركات ذات الدخل المرتفع على رد الجمٌل للمجتمع أكثر"، وفماً 

فً الولت نفسه، تعهد   ..شٌنخوا الرسمٌةلملخص االجتماع الذي نشرته وكالة أنباء 

ً بتوسٌع حجم مجموعة الدخل المتوسط، وزٌادة اإلٌرادات للفٌٔات ذات  المسٔوولون أٌضا

الدخل المنخفض، وحظر الدخل ؼٌر المشروع لتعزٌز العدالة االجتماعٌة. كما لد تمت 

" الشهٌرة، "للسماح ٕاعادة التأكٌد على كلمات الزعٌم الصٌنً السابك "دنػ شٌاو بٌنػ

ٌٔة حٌث تتاح الفرصة لمزٌد من  ٌٔنٌن أنه سٌتم ٕانشاء بٌ لبعض الناس بالثراء أوالً"، مطم

لكن االٔمر وفمًا للسٌاسة الصٌنٌة الجدٌدة ٌبدو لبعض المرالبٌن   ..الناس لٌصبحوا أثرٌاء

حكومة والشعب وكأنه "ٌتم النظر لالٔثرٌاء كمواشً ٌتم تسمٌنها من أجل ٕاطعامها لل

  . الحمًا"، وهذا جزء من وجهة نظر النظام االجتماعً الذي تتبناه الصٌن
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 سهى بطرس لوجا

 

ٌؤخذنا التفكٌر بعمك األمور واألسباب علْنا نصل إلى مكنون النتٌجة أو السبب الذي دفعها 

بهذا االتجاه المعاكس والمؽاٌر لها ولكن مثلما بدأنا هكذا انتهٌنا ولم ٌنتابنا ؼٌر الحٌرة 

والضٌاع والسموط فً دوامة كل ما هو ؼامض! ال نعرؾ ..... هل هو المدر أم هو عدم 

لكل ما فً الحٌاة ؟ أم هً لعبة لم ٌعرؾ اإلنسان إتمانها ولم ٌدرن  ٌٌم تمدٌر وتم

 !لوانٌنها؟

محٌرة هً الحٌاة واإلنسان محتار فٌها وهو اآلخر محٌر! منظر ؼروب الشمس ساحر 

ٌعكس ببرٌمه على وجه الماء وٌجعلها تتلون بلون أحمر ممزوج بالسواد، مما ٌجعل 

تتحلى بؤبهى حلة ... تنظر ٌمٌنا تجد طٌور النورس  السماء تؽار وترٌد هً األخرى أن

تحلك فوق المارب المدٌم المرٌب من الشاطا بعد أن شبعت من السمن الهابم فً المٌاه .. 

تنظر شماال تلمح طرٌما ضٌما ُمحاذي للكوخ المدٌم والذي شهد الكثٌر من الحكاٌات التً 

زالت تنبض وتحٌا فً نفس المكان  كانت أولها بسمة وآخرها دمعة .. ذكرٌات كثٌرة ما

 .واإلنسان بٌنها مسافر

أنن تستطٌع أن تتنفس أنسامها وتبحث بٌن أرولتها... كل شًٍء ما زال على حاله ولكن 

ذلن الشًء ما زال ٌلملم ما تبمى من اشالء افكاره وكذبة أٌامه ... ما زال فً مكانه والفا 

.. هكذا لدر لمعظم األشٌاء أن تبمى معلمة فً وكاتما لكلماته ؼٌر آبه إال بنفسه. نعم ..

 .. الفراغ الذي ٌُفرض بشدة

الشاطا ما زال ٌحمل الكثٌر من الحكاٌات التً تختبا فً جوفه .. العٌن لمحت فتاة 

تسٌر بوحدتها حافٌة المدمٌن على شاطا البحٌرة وبٌدٌن متشابكتٌن خلؾ ظهرها، تسٌر 

               ن اصبحت لرٌبة من الجسر المدٌم الممتد وهً تضرب حبات الرمل بمدمٌها، إلى أ

سوره   بمرفمٌها على  وأتكؤت بٌن الموارب التً تمطن الشاطا .. مضت بخطواتها علٌه 

 األفك البعٌد ٌبتلعها وٌؽٌبها عن نظرها ...فً الخشبً وبوجه حزٌن مالت للشمس التً 
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وكؤنها تود أن تسؤلها شًء أو توّد اللحاق بها من أجل أشٌاء فً نفسها ... ربما فكل شًء 

وارّد فً الذات التً ترٌد أن تهرب من وحدتها والتً تعٌش فً نفسها من أجل أخرى 

لروح من الجسد وٌجعلها تؽرق تتنفسها... أو ربما لد ٌكون الخذالن والفمدان من ٌؤخذ ا

فً التمنٌات ... أو هو الفراغ الذي تشبعت منه النفس حتى عاشت الملل .... أو لد ٌكون 

 !السكون إلى النفس وما فٌها

وجه ذابل تسنده ٌدٌن ناعمتٌن وعٌون كحلها الكسل وشفاه تدندن كلمات أؼنٌة لدٌمة من 

ى الزهر ... أفكار تحضر ومخٌلة تؤتً الزمن التً كانت فٌه الروح ترفرؾ كالفراش عل

 !باألحالم وانتظار ٌعمبه انتظار آخر ودلابك تهرب من العمر وال من شًٍء ٌبشر بالمادم

إلى أن أسدل الظالم بستاره على الشمس وحل محلها لٌضٌؾ سحًرا ال ٌشبهه آخر ... 

تلن العٌون الحابرة لماس من بهجة اللماء وترسل برٌما لنجوم فً السماء تتألأل كؤحجار اال

لٌزٌدها لمعة وٌجعلها تمطر كتلن المطرات الندٌة التً تسحب نفسها برلة من على أوراق 

  .الورد وتسمط على األرض لتلتحم وتصبح أكبر وأكثؾ وتبث فً الحٌاة طالة ال متناهٌة

كل شًٍء كان لبل الشروق وكل شًٍء فً طرٌمه الى التالشى مع الؽروب وكؤنه لم ٌكن! 

نالن أشٌاء ترٌد الؽبار أن ٌعتلٌها وأخرى ترٌد أن تنفضه عنها .. صوت الماء وهو ه

ٌضرب بموة على االحجار المرٌبة من الشاطا ٌدوي فً الرأس وكؤنه ٌرٌد أن ٌُلمً 

النفس فً ؼٌبوبة هً ال ترٌدها ... أنها ترٌد أن تنفن من لٌودها وتتحرر. ترؼب فً أن 

ٌاة من أجل أن تحٌا ال من أجل أن تؤسر وتصبح اسٌرة تنفن من أسرها وتعٌش فً الح

لعمول صؽٌرة ال تفمه شًء من اإلنسانٌة وال تعلم معنى االتعاظ. أنها ترؼب أن تنطلك 

لتمول للحٌاة ما أجمل الحرٌة ولكن ما فٌها ٌمنعها .. ما فٌها ٌمٌدها .. ما فٌها ٌإلمها .. ما 

اخل ٌشدها إلى عمك ال تعرؾ كٌؾ تتجاوزه فٌها ٌجعلها فً ركود .. هنان شًء فً الد

لصابب                                                                                            أو باألحرى تعرؾ ولكن ٌنمصها البعض من الجرأة والخطوة والمرار ا

حسابات امرأة لم تتمن  ثمة خٌار واحد أمامها ال ؼٌر وهو أن تعٌد حساباتها من جدٌد ...

فن اللعب ولم تعرؾ كٌؾ تخلص نفسها من دوامة وجدت نفسها فٌها. أو أن تدفع ضرٌبة 

! نعم .. أحٌانًا كثٌرة تشعر أنن  اآلخر ٌنالض نفسه فٌهاكان ردة الفعل المتنالض الذي 

ر لٌس هنالن من لدر ٌنذولكن لادم من الالشًء وترٌد ذلن الشًء، هكذا هو ذلن اآلخر 

تضحن على الجسد وتجعله متبوًعا لها تحت ظالل كلمات  حٌنبمدومه بل هً النفس 

 . تستلمً على أرجوحة األٌام الراحلة
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 سالم مروكً

 

للعم  تولّفْت فً ذلن المساء الحواس األربع

ر كلَّ طالتِه الهرمة لبصره حمزة كً ٌ سّخِ

الضعٌؾ، فَشرَع ٌفترُس صفحات كتاب " َمحُو 

العراق" صفحة تلو األخرى، إلتهم الفصل األول 

عُ مملتٌه تنفُث أنفاَسها الساخنة لتؽّوَش " عرالٌون تحت الحصار"، فبدأت دمو

نظارته الجدٌدة فٌرٌحها للٌال وٌمسح عبراته لٌعاود لراءة الفصل الثانً " 

 أَصواُت الجبة " وهنا ؼاص خٌالُه فً بحر أالم الهجرة ولوعة فراق األحبّة. 

صرخت زوجتُه بؤعلى صوتها خمس مرات، لمد برد شاٌن ٌا رجل، ولم 

ّحُص دوَر الحكومات المذرة فً الفصل الثالث " تكبٌل حرٌة ٌسمع. إنّه ٌتم

ًّ فً الفصل الرابع "  المدنٌٌن " وهكذا خّدشْت بربرٌةُ الجرابم ضمٌَره النم

الجثث ال تحصى". حملْت زوجتُه كؤَس الشاي الى ؼرفتِه لتعاٌنه ضاؼطاً 

ً بشاشة جهازه األلك ً ومحّدلا ً حاجبٌه َؼَضبا ترونً كؤنه رأسه بٌن كفٌه، ممطبا

ٌرٌد اإلنتمام ِمّمن َلتَل الضحاٌا. نََخسْت كتَفه لٌصحو من لراءة الفصل 

ً من رحلته األلٌمة مع  الخامس " إبادة المجتمع العرالً". فّز صاحبنا حزٌنا

 ذلن الكتاب الفاضح، فمالت إنها الثالثة صباحا، هٌا حان ولت النوم.

مرعب لََكَم زوجتَه لكمة لوٌة،  رلد المهموُم مضطربا بجانبها وأثناء كابوس

فّزت المسكٌنة من شّدة األلم ولالت ماذا جرى لن ٌا رجل. أجابها بنظرةٍ 

خجولة أسؾ، أسؾ جدا عزٌزتً، كنُت فً ُحلٍم كْم تََمنٌُّت تحمٌمَه، حٌث 

إلتربُت جدا من منصِة الربٌس جورج بوش الذي كان ٌمصُّ لمادة األمم 

ن والدٌممراطٌة التً َجلبها للعرالٌٌن، لم أتحمل المتحدة عن األمان والعمرا

 َحنَمً على هذا السافل فَلَكْمتُه.    
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 حكمت بلو 

اكتسحت االختراعات والصناعات والحضارة العالم 

وتؽلؽلت الحركات الفكرٌة والفلسفٌة فً اذهان 

ناس فً مطلع المرن العشرٌن ونهاٌة المرن عامة ال

التاسع عشر .. فحدثت تؽٌرات وانمالبات فً الفكر 

والعمل وكان  للمرأة فٌها نصٌب فبدأت حركة المطالبة ببعض الحموق للمرأة ففً الثورة 

الفرنسٌة تمدمت جماعة الى الجمعٌة الفرنسٌة الوطنٌة طالبة للنساء شٌبا من حمولهن 

جواب الجمعٌة بالرفض فان الفكرة والحركة لم ترفض فً افكار الكثٌر ولكن وان كان 

من المناصرٌن لحمولها وفرضت نفسها مع تطور الحٌاة . ان والع تؽٌٌر الحٌاة وكثرة 

الصناعات وتعدد المصانع هو الذي اجبر المراة ان تخرج من تحت سمؾ بٌتها لتعمل 

ر ان ٌفً بحاجتها لوحده . وخروجها من خارجا عنه فً المصانع التً لم ٌمدر جنس الذك

الدار كان بداٌة لكسر كل المٌود وتحت سٌطرة زوجها او اهلها فاصبحت ندا للرجل فً 

فالعمل حررها من سٌطرة الرجل المالٌة -كسب المعٌشة ورأت مالم تكن تعرفه سابما 

نتج وهذا ما ولوة المال هً الوى لوة رادعة لسٌطرة المتسلطٌن . فبدأت المرأة تعمل وت

دفعها الى زٌادة التعلم والتثمٌؾ فً المجتمع النسوي وزرعت وعٌا ولوة للدفاع عنها 

فمامت بٌن النساء حركات تطالب بهذه الحموق ففً اواخر المرن التاسع عشر نالت المرأة 

فً هذه الحمبة من الجهاد ؼٌر الملٌل من حمولها بالمساواة بالرجل فً شتى الحمول 

سٌاسٌة فتطبٌك المساواة بٌن الزوجٌن تبعها المضابٌة واخٌرا اللتصادٌة واالوتعلٌمٌة ال

الؽاء حموق وسلطات كان ٌعترؾ بها للزوج واالعتراؾ للزوجة بحموق وسلطات كانت 

عام المراة وهذه جاءت حصٌلة نضال خاضتة المرأة دفاعا  4975تنكر لها . سمٌت عام 

ن كرامتها مٌدها وتهابٌات المدٌمة التً كانت تعن نفسها وعن حمولها ، رافضة كل السل

كانسانة مطالبة بكل ما هو مشروع وحك لها ككابن انسانً والتً تشكل نصؾ المجتمع 

البشري وتعوٌضا عن الؽبن الذي اصابها سابما ودفعا لكل السلبٌات التً لحمتها فٌما 

لعاتها نحو حٌاة مضى ودعما وتؤٌٌدا وتشجٌعا لها من اجل مناصرتها فً كفاحها وتط

 افضل اسمت هٌبة االمم المتحدة هذا العام بعام المرأة . 
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 د. كامل لاشا                                                 

ٌجري فً األسابٌع األولى من السنة الجدٌدة، تمٌٌم أهم االكتشافات واالنجازات فً 

ع سنتطرق إلى مجاالت الحٌاة العلمٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة. وهنا فً هذا الموضو

ونبدأ بما هو متعلك بكوكب المرٌخ كان المولع  .2020اهم االكتشافات الفلكٌة عام 

، مناسبا إلطالق المركبات 2020النسبً لكوكب المرٌخ واألرض فً صٌؾ عام 

واألجهزة الفضابٌة. ولد استؽل اإلنسان هذه الفرصة وأطلك ثالث بعثات إلى الكوكب 

ن أولها إطالق الممر الصناعً اإلماراتً "األمل" الذي وكا .األحمر فً نفس الولت

مهمته دراسة الؽالؾ الجوي لكوكب المرٌخ. وهو بهذا أصبح أول مسبار عربً بٌن 

 Tianwen 1 وانضمت الصٌن إلى دراسة الكوكب األحمر بإطالق أول روفر .الكواكب

نً دولة بعد فً مهمته ستصبح الصٌن ثا Tianwen 1 ومسبار فضابً . وفً حال نجاح

ومن جانبها ارسلت وكالة  .الوالٌات المتحدة ٌهبط جهازها وٌعمل على سطح المرٌخ

" التً تضم العربة 2020-الفضاء األمرٌكٌة "ناسا" إلى الكوكب األحمر البعثة "مارس

، التً مهمتها دراسة تربة الكوكب بصورة مفصلة وكذلن  Perseverance المرٌخٌة

، Ingenuity فك هذا الروفر على كوكب المرٌخ طابرة مروحٌةالبحث عن الحٌاة. وترا

 .التً تعتبر أول جهاز أثمل من الهواء مهمته التحلٌك فً الؽالؾ الجوي لكوكب آخر

 دراسة   األحمر فً  على الكوكب  العاملة األجهزة الفضابٌة   جانب آخر استمرت  ومن
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 الكوكب بصورة مكثفة، وكشؾ أسرار باطنه. ولد نشر الفرٌك المشرؾ على مشروع

InSight  دراسة شاملة ومفصلة، ما سمح باكتشاؾ أشٌاء مثٌرة لإلهتمام والتعرؾ على

                 ة بحٌراتالبنٌة الداخلٌة للكوكب. كما اكتشؾ الخبراء تحت طبمة الجلٌد منظوم

 ترب بدراسة  كان مثمرا للمهتمٌن 2020تبٌن أن عام    .للماء السابل على سطح المرٌخ

" 2-، رمى المسبار الٌابانً "هٌوبوسا 2020. ففً شهر دٌسمبر  الكواكب األخرى

بكبسولة إلى األرض تحتوي على عٌنات من تربة وصخور الكوٌكب روٌؽو، ألذي 

وحممت الصٌن نجاحا كبٌرا  .ٌكب بعد "إٌتوكاوا" تصل تربته إلى األرضأصبح ثانً كو

عٌنات من تربة الممر ، عاد  Chang'e-5 فً هذا المجال، حٌث بعد أن جمع المسبار

وٌذكر أن  .4976بنجاح إلى األرض وهو ٌحمل أول عٌنات من تربة الممر منذ عام 

 2023أن ٌعود إلى األرض عام  الذي أطلمته ناسا، من الممرر OSIRIS-REx المسبار

ك علماء الفلن فً آلهة الحب تعطً األمل وحم .وهو ٌحمل عٌنات من تربة الكوٌكب بٌنو

فا ؼٌر متولع، حٌث عثروا على الفوسفٌن فً سحب الؽالؾ الجوي اكتشا 2020عام 

لكوكب الزهرة. ولد درس الخبراء مختلؾ السٌنارٌوهات المحتملة لمصدر هذه المادة، 

نهم لم ٌتمكنوا من تحدٌده. مع العلم أن الكابنات الحٌة، هً مصدر هذه المادة على ولك

؟ و ٌبدو أن  سطح األرض. فهل تعٌش البكتٌرٌا فً سحب الؽالؾ الجوي لكوكب الزهرة

الخبراء أؼفلوا بعض الطرق الؽرٌبة لتكون الفوسفٌن فً ظروؾ كوكب الزهرة، وهذه 

لد أعلن الملٌاردٌر الروسً ٌوري مٌلنٌر عن استعداده مسؤلة تحتاج إلى دراسة مفصلة. و

المؽناطٌسٌة الكونٌة رصد  , لتموٌل هذه الدراسة، بما فٌها إرسال مسبار إلى الكوكب

للنجوم المؽناطٌسٌة )نجوم نٌوترونٌة ذات مجال  2020الباحثون مفاجآت عدٌدة عام 

اطٌسً اتضح أنه ألوى مؽناطٌسً فابك الشدة(. فمثال اكتشؾ علماء الفلن نجم مؽن

مؽناطٌس فً الكون. باإلضافة إلى هذا، النجوم المؽناطٌسٌة هً مصدر اإلشارات 

و أثبت علماء الفلن الروس عام  .الالسلكٌة الؽامضة، التً حٌرت العلماء فترة طوٌلة

أصل النٌوترٌنوات الكونٌة ذات الطالة فوق العالٌة وسرٌعة االنتشار، الذي أللك  2020

واآلن ٌمكن اعتبار أن الضٌوؾ الؽامضٌن ٌؤتون من  .ء خالل عشر سنوات كاملةالعلما

 .محٌط الثموب السوداء الهابلة. ولد أثبتت مجموعة علمٌة مستملة هذه الحمٌمة أٌضا

وترتبط بالثموب السوداء أضخم تٌارات تدفك المادة فً الكون المعلوم. وهذه التٌارات 

              من  لكتلة،وفً كل ثانٌة تحمل طالة أضخم من المنبعثةالكونٌة ٌحركها ثمب أسود هابل ا
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واالكتشاؾ اآلخر، كان اكتشاؾ أعظم انفجار فً الكون )صحٌح  .مجرتنا بمبات المرات

الفلكٌة ٌمكن اعتبارها هذه العملٌة تستمر على مدى مبات مالٌٌن السنٌن، ولكن بالمماٌٌس 

مجرة بحجم مجرتنا  45انفجار(. ولد أنشؤ هذا الحدث "حفرة ارتطامٌة" ٌمكن أن تضم 

  .والمسبب لنشوء هذه "الحفرة" هو ثمب أسود أٌضا هابل فابك الكتلة

 

تصدرت الثموب السوداء الهابلة عناوٌن العدٌد من المواضٌع العلمٌة فً نوافذ فً هاوٌة 

. فمثال : علماء الفلن ٌكتشفون اندماج ثموب سوداء  2020والكون عام  دراسات الفضاء

 هابلة الكتلة. 

 .وٌبدو ان العلماء رصدوا ألول مرة توهج ضوبً من اصطدام الثموب السوداء، وؼٌرها

هو اكتشاؾ ألرب ثمب أسود إلى األرض، ولكن ال  2020وكان الحدث األهم فً عام 

مهمة التلسكوب  2020وانتهت فً عام  .ء بشؤن ذلنٌزال الجدال جارٌا بٌن الخبرا

، الذي صمم للبحث عن كواكب خارجٌة. ولد تمكن هذا التلسكوب خالل TESS الفضابً

سنتٌن من اكتشاؾ أكثر من ألفً كوكب، ولكن لم ٌتم تؤكٌد وجود جمٌعها من لبل خبراء 

كواكب خارجٌة.  مستملٌن باستخدام معدات مختلفة. وهذا إجراء معتمد عند البحث عن

 TESS وتجدر اإلشارة، إلى أن تلسكوب .ألنه ال ٌوجد من هو محصن من األخطاء

اكتشؾ الكوكب األول خارج حدود المرص الرلٌك للمجرة . وبفضل بٌانات سلفه كٌبلر، 

مثمرا لرسامً  2020وكانت سنة  .اكتشؾ علماء الفلن كوكبا كبٌر الشبه باألرض

خرٌطة ضخمة ثالثٌة األبعاد  2020نشر علماء الفلن فً عام الخرابط الفضابٌة، حٌث 

تضم ملٌارات المجرات. كما سجل العلماء رلما لٌاسٌا فً سرعة اكتشاؾ المجرات، 

كما  .حٌث اكتشفوا ملٌون مجرة خالل أسبوعٌن واضافوها إلى كتالوج النجوم والتارٌخ

األلمانً  -صد الروسًٌجب أن نشٌر إلى خارطة المبة السماوٌة التً رسمها المر

"Spektr-RG" وتستمر السماء فً ادهاشنا كما أذهلت من لبل  .باستخدام األشعة السٌنٌة

مبات آالؾ السنٌن أجدادنا. ولكن علماء الفلن فً الولت الحاضر تسلحوا بتلسكوبات 

وأجهزة حساسة جدا وكمبٌوترات عماللة ولدٌهم العدٌد من الطرق والوسابل البارعة. 

ن تحت هذا الضؽط المستمر ٌرد على أسبلتهم، دون أن ٌنسى تولٌد أسبلة كثٌرة والكو

  .وجدٌدة فً نفس الولت
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 َسالؾ سعٌد شاجا

صعوبات أثناء النوم، أهمها تلن التً تتعلك فً حٌاتنا الٌومٌة نواجه 

بالحركات العضلٌة المفاجبة والضؽط المإلم على األعصاب، وصرٌر 

األسنان، والشد العضلً الذي ٌصٌب األٌدي واألرجل، لتحول المشكلة دون 

 نتعرض له خالل الحصول على الراحة خالل النوم، ودابما تاتً من خالل ما

النهار من ضؽوطات نفسٌة بسبب العمل او بسبب اشخاص ٌكونون اداة 

لتعكٌر المزاج. وٌكمن العالج الطبٌعً الذي ٌموم به الشخص نفسه، فً عملٌة 

أن ٌؤخذ شهٌما عمٌما لمدة   ، االسترخاء لفترة ما لبل النوم )النوم ؼٌر العمٌك(

ة سبع أخرى، لحٌن أن سبع ثوان، ثم ٌكتم الهواء، وٌموم بعملٌة الزفٌر لمد

 .ٌشعر باالسترخاء
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وتساعد هذه العملٌة على اتزان الجهاز العصبً واسترخاء العضالت 

العصبٌة، وٌتم تكرارها أكثر من مرة كلما شعر الشخص أن هنالن توترا لبل 

 النوم.

فً مجال عملً الٌومً كمساعدة لطبٌب االسنان، والذي ٌبعد كل البعد عن 

دراستً االكادٌمٌة فً علوم االحصاء، نحضر شهرٌا دورات تعلٌمٌة 

لالطالع الى ما وصل الٌه طب االسنان، اضافة الى دروس ترفٌهٌة ودروس 

 فً التعامل مع المرضى الذٌن لدٌهم حاالت االكتباب او التخوؾ من طبٌب

االسنان نتٌجة لما تعرضوا له وهم صؽارا. وفً احدى المرات تمت دعوتنا 

للرسم، رؼم انً كنت احب الرسم منذ صؽري لكن لم تتبلور هذه الهواٌة فً 

ذهنً او بمعنى اصح لم أعِط لها اهتماما ولتها، جلسنا مجموعة كبٌرة وُطلب 

كرٌسمس وفكرت ان منا اختٌار اي مادة تخطر على بالنا لرسمها، كان ولت ال

ارسم لوحة بسٌطة عن شجرة المٌالد، بعد اكمالً اللوحة خجلت من تمدٌمها 

كونها ستكون اسوأ لوحة لعدم خبرتً فً الرسم. فاذا بمسإولة المرسم تثنً 

على عملً ما اثار استؽرابً ولتها الن كان بامكان طفل صؽٌر ان ٌرسمها. 

ٌس من اجل المسابمة وانما الرسم بعدها وضحت لً بان المجًء لهذا المكان ل

ٌعد من الهواٌات التً تساعد على االسترخاء والمضاء على التوتر، اضافة 

الى ان الرسم هو الطرٌمة المثلى للتعبٌر عن االحاسٌس والمشاعر الداخلٌة 

 المكبوتة وتعزٌز الثمة بالنفس. 

عكؾ احد اساتذة التارٌخ فً بروكسل منذ اعوام دراسته لجمٌع 

لبل المٌالد الى سنة  4496حروب التً شهدها العالم منذ عام ال

سنة من هذه الفترة التً  3430مٌالدٌة فاذا بالحروب تشؽل  4864

 227سنة اي ان السالم الشامل لم ٌسد العالم ألكثر من  3357تبلػ 

 سنة حرب 47سنة وبمعنى اخر ان كل عام من السالم كانت تمابله 
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دسة االذهانع  

في رحاب جامعة السلمان   

 

 

 

 

 

 
 نوري كريش

 
.. 

ولوانٌن  ، ضوابط صارمة

ونظام الزامً ..كل ذلن  مرعٌة ،

سابد فً جامعة السلمان !! فً للب صحراء جرداء ، ٌتحول الطرٌك فٌها الى 

آثار معالم الطرٌك الذي ال تنفع معه  اكثبان رملٌة بٌن ساعٍة واخرى ، فتمحو

االتجاهات رؼم خبرة رجال البادٌة ..فمد تدور فً دّوامة تلن االرض  بوصلة

وتتٌه ساعات وانت تتراوح حول المكان حتّى نفاذ الولود !! وفجؤة .. تلوح 

الجامعة فً منخفض دابري كبٌر . لرٌة نابٌة ، بٌوتها بعدد افراد منتسبً 

ل من ذلن .. والجامعة بناء لدٌم على هٌبة للعة تضم سرادٌب االدارة ، وال

والبناء الجدٌد ٌتضمن  -البرٌطانً  المابد –(كلوب باشا )صعبة االحصاء بناه 

ٌن ، ٌٌن متوازعشرة لاعات كبٌرة مستطٌلة الشكل ، منسمة على صفَ 

وملحمات اضافٌة ،وعشرات الحمامات ودورات المٌاه .. وبعد الوصول ، تتم 

جراءات المبول بحضور ممثل نشط من زمالء الطلبة النجاز الالزم ، وعند ا

رفاق الطلبة اللن صؾ طوٌل من  ىءمدخل الباب الى الباحة الفسٌحة ، ٌترا

التعارؾ الذي سٌدوم طوٌالً ، بمامات متباٌنة وترحاب الستمبال واالفً 

لحماتها وسط واعمار مختلفة .. وبنظرة شاملة الى بناٌات المسم الداخلً وم

           بعض  !! للسٌطرة واالمان  علو فً زاوٌتٌن منه برجانٌسور شاهك 

   مكتبة عامرة ، منها  ضرورٌة  لنشاطات ٌومٌة واشؽالتلن الماعات استؽلت 
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وؼٌرها ،ٌخضع لها السٌاسٌة واالدبٌة والثمافٌة  منها   بمبات الكتب الثمٌنة

كما وهنان صفوؾ   .!!ثمافته وتوجهه  سجل احصاء المطالع لٌعكس

رشات للخٌاطة والحاللة وال الخدمٌة ، مضافاً الٌها واالعم للنشاطات الٌومٌة

مر ومخبز وؼرفة التموٌن .. فً عمجارة والطبابة ونحوها ، مع مطبخ والن

الٌومٌة بٌن الردهات معّدة  المباراةالوسط ساحة كبٌرة لكرة المدم ، حٌث 

بمرعة شهرٌة واحٌاناً موسمٌة، تشرؾ علٌها اللجنة الرٌاضٌة العامة بالتنسٌك 

 ... مع مثٌالتها فً الماعات

اللجنة االكادٌمٌة ، ) رؼم عدم تجانس الرإى (  الحٌاة الٌومٌة منظمة برعاٌة

لوم ، وخاصةً بعد ااّل ان تناؼم الفكر ، مٌّز التعاون واالنسجام فً احترام الع

دارة عن منهج الجامعة ، وتشكٌل معهد جدٌد استمطب الؽالبٌة ، مع االانفالق 

بماء االحترام وااللفة بٌن الجمٌع !! اما الحٌاة العملٌة فكانت فً دٌمومة 

             ونجاح ، وروتٌن ٌتجدد منذ الصباح بالنهوض المبكر وتناول الفطور 

لكل الصفوؾ  وبعدها نشرة االخبار الموّحدة ) على ؼرار نظام الجٌش (

تلتمطها نخبة متمرسة ، ثم االنطالق للعمل والدٌمومة الحباط الٌؤس الذي ٌّشل 

معنوٌات الروح المسبب للسموط والى فترة الظهٌرة وتناول الؽداء لتبدأ فترة 

الراحة والهدوء حتّى الرابعة عصراً وموعد كرة المدم والعاب اخرى فً 

والمٌدان .. وبعد العشاء موعد مع النشاطات الفكرٌة والثمافٌة  الساحة

 ، ً كالندوات والمحاضرات ، وسهرات ترفٌهٌة او سبالات ثمافٌة .. وعموما

فالجامعة تجربة لصمل الشخصٌة ، وزٌادة تنوٌر الفكر وخلك الوعً الثمافً 

حاولت  فً رٌادة المجتمع ، رؼم لساوة االٌام ومرارة البعد والفرلة التً

انتزاع ارادة العزٌمة فً كبح جماح كلمة الحك وهدؾ المساوات فً ذلن 

المنفى البعٌد ، الل مٌّزاته ، مناخه الذي ال ٌرحم على مدار السنة من لٌض 

هٌب الى لّر لٌله المارص وذكرٌات موجعة لعشرات االالؾ من لنهاره ال

 . مختلؾ شرابح الشعب فً سجٍن اطلك علٌه باستٌل العراق
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     سمٌر المس ٌونان 

نحن فً الثلث األخٌر من تشرٌن الثانً لعام    

..كنا لد وصلنا إلى وادي نهر دجلة فً تركٌا فجر هذا الٌوم بعد اجتٌازنا للحدود 4982

واجتٌازنا الطرٌك الدولً الذي ٌربط العراق  ، الدولٌة مع سورٌا وولوعنا بكمٌن لاتل

 ، إلى مٌناء جٌهان التركًبتركٌا وأنبوب النفط االستراتٌجً الذي ٌنمل نفط العراق 

تعدادنا  ، واخترالنا الجزٌرة التركٌة بعد مرورنا ؼرب جزٌرة عمر المعروفة بالجزٌرة

بؽال محملة بؤثمال كافرة من السالح  سبعةنصٌرا ونصٌرة إضافة إلى   37 تجاوز ال

بعد جهود جبارة ٌشهد لها اللٌل الداجً والممر الناجً والبرج  ، والمعدات األخرى

لعاجً وبعد معاناة ال ٌتصورها العمل المتزن وصلنا الوادي الذي ٌجري عبره نهر دجلة ا

تمرحت األلدام وتشنجت األرجل وانحنت الظهور وازدادت  . الماضً إلى العراق

التؤوهات وتحولت المفرزة بعد مسٌر لٌلة ظلماء إلى امرأة درداء أثخنتها جراح الكبوات 

وما انك إطار رحلتنا وزاد من وطؤتها  ، الصخور الناتبةوتمرحات األوحال واألطٌان و

لذلن ولزاما مكثنا  ، عدم مجًء ألكلن المكلؾ بنملنا إلى الضفة األمٌنة الشمالٌة من النهر

نهارا بطوله فً العراء بٌن الصخور الضخمة واألشجار تحت رحمة كل االحتماالت 

د ان ٌبسنا من لدوم الكلن جاء ،عند الخامسة والنصؾ فجرا وبع وكلها لٌست لصالحنا

االٌعاز بتمسٌم المفرزة الى مجامٌع وكل مجموعة من اربعة انصار.تركنا شاطا النهر 

وولجنا احد الودٌان السحٌمة المؽطى بكثافة باشجار وٌتخلله صخور عماللة سمطت من 

كل  االعلى فً ٌوم ما.انتشرت المجامٌع واختارت اماكنها بدلة على ان ٌبمى واحدا من

مجموعة مستٌمظا الي طارئ لد ٌحصل،ُطِلَب منا لضاء جمٌع حاجٌاتنا خالل ربع ساعة 

كانت  . فٌه من اٌة حركة ومهما كان العذر  فمط وبعدها سنستسلم لسبات عمٌك ٌمنع

      عندما تولفت جمٌع نشاطاتنا وال ٌمكن الحد منبحدود الساعة الخامسة والنصؾ 

 .  ل السبعة فؤدخلْت فً الوادي بعد ان أٌنزلت عنها حمولتهامهما حاول اما البؽا رصدنا
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الظالم دامسا وسعٌر اللٌل داجٌا وكل شًء هادئ ال نسمع شٌبا سوى خرٌر الماء ال زال 

الوادي عاصٌا المنساب من دجلة الخٌر وكم تمنٌت ان اركب موجه لٌملنً الى اهلً,كان 

ومعمدا واخادٌده وتعرجاته ترعب من ٌرٌد الدخول فٌه ولذلن لم ٌشعر احدنا بالخوؾ 

والملك لبمابنا هنا.كنت مستٌمظا أترلب حالة النهر وحوضه العجٌب عندما تؽزوه خٌوط 

النهار الدخٌلة, كان الجبل ٌنتصب شامخا معتدا بنفسه إلى الشمال وكؤنه إمبراطور 

ه ٌؤمر وٌنهً,كانت حلته البٌضاء تضفً إلى جبروته األجوؾ عبما والصولجان بٌد

مالبكٌا ودوداتمدمت الساعة وأبٌد الظالم وكان الصمت المطبك على اركان المعمورة 

مخٌفا جدا ال ٌنذر اال باخطار محدلة سببها الكمٌن الذي ولعنا فٌه عند عبورنا الحدود 

ام وربما تجمدت أشالإهم من البرد التركٌة لٌلة امس,اؼلب األنصار نٌ-السورٌة

والرطوبة العالٌتٌن فً هذا الحوض الكبٌب اضافة الى تعرق االجساد والثٌاب للسٌر 

المستمر خالل لٌلة امس كلها وتمرح الدامهم بسبب الطرٌك الموحل, اشارت الساعة 

 السابعة صباحا والهدوء كلً ومخٌؾ ٌنعدم فٌه النشاط البشري والحٌوانً اٌضا عدا

كان  ,اصوات ابن آوى وبعض الطٌور البرٌة وخرٌر ماء دجلة وانسٌابه العجٌب الهاديء

اؼلب األنصار ٌؽط فً نوم عمٌك وهو انعكاس لما عانوه لٌلة أمس من تعب وإرهاق, 

ولد أنجزوا مهمة صعبة للؽاٌة وان إصرارهم جعلهم ٌذلون كل الصعاب والعرالٌل, 

ة فً الوادي طبٌعٌة وخاصة الضفة االخرى وعندما توضحت الرإٌة تماما, وكانت الحٌا

امعنت النظرإلى الضفة الشمالٌة من النهر تٌمنت تماما إننا عبرنا من نفس المكان حٌن 

توجهنا إلى سورٌا, كانت الثلوج المتسالطة لبل أٌام على الجانب المذكور لد أضفت 

ً ابٌض للطبٌعة رداءً  ً ناصع ا حفظنا بالبوح عن الحمٌمة .كان الوضع خطٌرا جدا ولكن تا

خوفا على مشاعر النصٌرات تركنا األمر برمته لمادم الساعات, فنحن اآلن تحت رحمة 

السالح التركً بكل صنوفه فربما راعً واحد ٌنهً أحالمنا وأضؽاثها وٌحٌل آمالنا إلى 

كالم مهدور ولعبة أطفال ولصة سٌتداولها سكان هذا الوادي ألوالدهم مستمبال عندما 

ٌشً بنا,هذه الحمٌمة ال ٌعرفها إال نفر للٌل منا. عند وصولنا إلى الوادي السحٌك كان 

العرق المتصبب نتٌجة سٌرنا اللٌل كله لد أحال اؼلب مالبسنا الداخلٌة إلى اسفنجة مبللة, 

أضؾ إلى ذلن درجات الحرارة المنخفضة جدا لد تصل الصفر المبوي حٌث نحن فً 

مٌع المتراكم وتركٌا ومناخها المعروؾ, لكن اإلرهاق واإلجهاد مطلع كانون األول والص

الكبٌرٌن اللذٌن تعرضنا لهما فً اللٌلة السابمة لم ٌتركا مجاال للتفكٌر بالبرد وسٌطرته 

علٌنا, حٌث كان النوم حاضرا ووضع حدا لكل اإلشكاالت واالختالجات فعندما كانت 

 .  المكلفٌن بالبماء أصحاءالثامنة صباحا كان الجمٌع نٌاما باستثناء 
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وبٌدا بطٌبا وكل شًء هادئ وطبٌعً نترلب بحذر وللك ماذا تخفٌه الساعات الولت ٌمر 

من مفاجآت,استمر الحال على هذا المنوال دون حركة وجلببه وتجوال سوى  المادمة

وعٌوننا منصبة نحو الشمال حٌث الصمٌع واألمن والجبال, اما تؽرٌدة بلبل وموال صعوة 

الوروار فٌحلك فولنا متعجبا بضٌوفه الذٌن ال ٌشاركونه فرحته, وبعده تمر الصعوة 

ودودة تتملب فً منمارها ذاهبة إلطعام أفراخها ولم ٌعجبها الوضع, فولفت تصفك 

بهذه الدودة لكم ولٌبك صؽاري بجناحٌها الصؽٌرٌن ترٌد أن تمول إذا انتم جٌاع سؤرمً 

جٌاعاً.ارتفعت الشمس لتبعث فً نفوسنا بعض الدؾء والضوء, والجو صافً جدا خالً 

من الؽٌوم والضباب والنهر صاخب وخرٌره ٌسمع لمبات األمتار فكان الوى بكثٌر لو 

لورن بحالته لبل عدة أٌام.الساعة اجتازت العاشرة والصمت مستمٌر وكان الفعل الحٌوي 

فال اثر ألي صوت ولكن عند الضفة الشمالٌة من النهر كانت  ,البشري فً األعلى معدوما

حركة الناس طبٌعٌة ذهابا واٌابا وهذا للل من وطؤة االحتماالت السٌبة, كنا دخالء على 

تلن البٌبة البرٌبة الودٌعة, وجمٌع من فٌها من السحلٌة والثعلب وربما الذبب وابن آوى 

ب والزاغ والنسر أرادت االحتجاج والمٌام بمظاهرة ٌطالبوننا فٌها والطٌور والعما

الخروج من محمٌتهم, ولكنهم أخٌرا تٌمنوا إننا ضٌوؾ انتهكنا أرضهم مجبرٌن. كلما تمر 

الساعات ٌكون الخطر لد لل وٌزٌد من اطمبناننا وٌبعد الشكون والظنون التً تلؾ 

افٌا ال احد ٌدري باآلخر وكنا لد توزعنا وجودنا المضطر ههنا.ال زال الجمٌع صامتا ؼ

فً بمعة صؽٌرة وربما مجموعة ترى مجموعة لرٌبة منها لكن البالً ال ٌمكن رإٌتهم 

بسبب الصخور والشجٌرات, اجتازت الساعة الحادٌة عشرة وعندها بدا الفعل الحٌوي 

الحٌوانات البشري المتمثل بؤصوات الجرارات والشاحنات ومنبهاتها, إضافة إلى أصوات 

المختلفة والرعاة وهم ٌنادون لطعانهم فً المرى التً تركناها اللٌلة الماضٌة لبل 

االنحدار نحو الوادي, وهنا خطر على بالنا سإال ما معنى هذا التؽٌٌر المفاجا فً 

األعلى من حٌث نمبع, كان األمر ال زال سارٌا بعدم إبداء أٌة حركة أو جلببه وكان 

طنا, وكنا نرى الناس على الضفة الشمالٌة التً نمصدها بكثافة مع الهدوء مخٌما محٌ

حٌواناتهم وفً بساتٌنهم وأتذكر الرمان منها, اجتازت الساعة الثانٌة عشرة وحٌنها 

انفتحت أسارٌرنا أكثر باعتماد حتمً هو أنه كان هنان خطرا محدلا بنا عند الفجر, الدلٌل 

كل المحٌط الذي نحن فٌه, ولكنه زال بعدم هو الهدوء والصمت وانعدام الحركة فً 

مالحظتهم شٌبا والدلٌل عودة النشاط البشري والسكانً إلى الطبٌعً لبل منتصؾ النهار 

وكما أسلفنا, كانت الساعة الواحدة عندما لدم شخصان ألٌنا وأعطٌا رسالة إلى أبو سعاد 

     وال   ظروؾ طبٌعٌة, عندها أدركت أن ال وؼادرا بسرعة لصوى  المرٌب من مجموعتنا
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خطر ٌداهمنا اآلن, أما فحوى الرسالة فال ٌعرفها أحدا وبعد لحظات لدم أبو سعاد ألٌنا 

نحن األنصار األربعة واؼلبنا من المدماء, كانت طلته رابعة وفظٌعة ال لسبب إال لوجود 

مهمة جدا, لد تكون مصٌرٌة ولد تنبؤ بانفراج وضعنا المتؤزم جدا إلى فً جعبته أخبار 

درجة مصٌر الجمٌع كان مجهوال,جاء ابو سعاد مسرعا وجلس بٌننا والبسمة تعلو محٌاه 

وفً الحال انفتحت أسارٌر الجمٌع ورؼبنا فً حضنه وتمبٌله لبل أن ٌبوح بكلمة واحدة 

ر عنا وكنا فً خطر لاتل ولوال الحظ وتدابٌرنا وعندها بدا بالحدٌث: أبشركم بزوال الخط

الصارمة والسرٌعة ألبٌد الجمٌع أو أٌسر , حٌث جاءنً من له علم بوجودنا هنا لابال أن 

كم كانت ملؽومة بموات ضخمة من صنوؾ الجٌش  5حافة الوادي الجنوبٌة وبطول 

ن أثرنا ولكنهم عندما وانتظروا هنان فً األعلى إلى الساعة الحادٌة عشرة ممتفٌ , التركً

لم ٌعثروا أو ٌالحظوا شٌبا انسحبوا خاببٌن دون أن ٌبمى احدهم.هكذا كان الخطر محدلا 

بنا والموت ٌسبك ظلنا لكن سخرٌات االلدار وتناؼم االحداث وااللتزام الصارم تحول 

 .دون ولوع احداث مإلمة ممٌتة

 

بعد حوالً عمدٌن من السنٌن ما زال البلد بعٌدا عن السالم 

واالستمرار ٌنزؾ دماً وتتواصل فنون الخراب والدمار فً ارجابه 

فال تسلم بمعة اال ونالها المتل والظلم واالرهاب الذي ٌنتعش بٌن فترة 

واخرى وتتطور اسالٌبه االجرامٌة فً حصر ارواح المواطنٌن 

الوطن مٌلٌشٌات طابفٌة تتبرلع بمختلؾ االبرٌاء بٌنما تعبث ب

تعٌث فٌه فساداً وال ٌهمها شًء اال المتل واالدعاءات وهً تعٌش 

اضافة الى صراع ؼٌر مبدبً من لبل الموى السٌاسٌة التً تهجن 

دة فً الدولة بدون اي اهتمام بالوالع المرٌر الذي على مفاصل عدٌ

دٌة والمعٌشٌة الصعبة اً من االوضاع االلتصاءن , بدٌعٌشه المواطنو

                     وانفراط االمن وتدنً الخدمات والؽالء والبطالة 

 وازمات الكهرباء والماء
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 ترجمة : فخري خلٌل 

 

لٌس باستطاعة االصم ان ٌستجٌب لالصوات المنبعثة من السمفونٌة كما ان 

لٌس باستطاعة المكفوؾ ان ٌعرؾ االثارة التً تولدها بمعة حمراء الى جانب 

اخرى خضراء تعادلها رونما . وهنان بٌن المشاهد والشًء حدود تفرضها 

ان ادران الفنون البصرٌة باستثناء المكفوفٌن لد ٌبدو المدرة على االدران . 

كانه ال ٌإلؾ اٌة مشكلة صعبة لكن للة من االشخاص ذوي الرإٌة االعتٌادٌة 

بمستطاعها ان تالحظ كم هو محدود ادراكها فً الوالع . ؼالبا ما ٌعد االدران 

لنا عن الحسً ، وهو وعٌنا العالم الذي حولنا اعتمادا على المعلومة التً تص

طرٌك حواسنا ، امرا طبٌعٌا وصفة مسلّما بها ٌتسم بها الكابن البشري 

فاالفتراض لابم على اساس ان كل امريء ٌرى االشٌاء نفسها ، وان العالم 

الذي نعرفه من خالل النظر والسمع واللمس ولابلٌتنا على الشم هو العالم 

               والفسٌولوجٌانفسه للجمٌع وهذا لٌس صحٌحا . لمد عرؾ علماء النفس 

) علم وظابؾ االعضاء ( منذ زمن لٌس بالمصٌر ان هنان اختالفا كبٌرا بٌن 

المعلومات الخام التً تصل الى الدماغ عن طرٌك الحواس ) االحساسات ( 

وبٌن وعٌنا العالم المستند الى هذه المعلومات ) االدراكات ( وٌصؾ 

تبارات التً ً االنكلٌزي عددا من االخالفسٌولوجالبروفٌسور ٌنػ ، العالم 

 ان ٌبصروا فً  ثم صار بامكانهم  ,اجرٌت الشخاص ولدوا وهم ال ٌبصرون 
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سنواتهم الالحمة . ففً ظل هذه الظروؾ اذ ان البالػ بخالؾ الطفل له المدرة 

 –على وصؾ ما ٌحدث له بدلة . ان من كان مكفوفا وصار الٌوم طبٌعٌا 

ال ٌرى العالم مباشرة : )) حٌن ٌفتح المرٌض عٌنٌه اول مرة  –لوجٌا وفسٌ

بة مإلمة وهو ، بل انه ٌجد التجر (( ٌشعر بملٌل ولد ال ٌشعر من المسرة

ٌتلمى اول وهلة كتلة مشوشة من االضواء وااللوان حسب ، ولٌس بمستطاعه 

كالمعتاد ان ٌتعرؾ على االشٌاء بالنظر ، او ٌمٌزها ، او ٌسمٌها . هو ال 

ٌملن ادراكا للفضاء واالشٌاء التً توجد فٌه ، رؼم انه ٌعرؾ كل شًء عنها 

لت لٌتعلم كٌؾ انه بحاجة الى الو ل : من الطبٌعًوعن اسمابها باللمس . ستمو

ٌمٌزها بالنظر . نعم ، لكن هذا الولت لن ٌكون للٌال بل سٌستؽرق زمنا 

سنٌنا . ان دماؼه لٌس مدربا على وفك لواعد النظر . لد ال طوٌال ولد ٌمتد 

             نتصور نحن ان هنان لواعد للنظر فنحن نعتمد اننا نرى كما نمول 

نا فً الحمٌمة لد تعلمنا مجموعة كبٌرة من المواعد خالل فترة )) طبٌعٌا (( لكن

ٌوما ان ٌتعلم كٌؾ  الطفولة  وٌستمر ٌنػ لابال : ان باستطاعة من كان مكفوفا

وبفضل بذل المزٌد من الجهد ٌكون  ,ٌرى عن طرٌك تدرٌب دماؼه حسب 

شٌبا فشٌبا التجارب البصرٌة الخاصة باللون  ,باستطاعته ان ٌستوعب 

لشكل والفضاء والنسٌج . هذه االختبارات تدل على ان االحساسات التً وا

نتلماها لن تعنً لنا شٌبا اال اذا عرفنا كٌؾ ننظمها فً ادران منسك . 

فاالحساس هو وجه واحد لالدران . وكذلن لابلٌته على جمع االحساسات 

ما لتإلؾ شكال ذا مؽزى . ان ادران الشًء  ٌتطلب من المشاهد ان ٌلتمً 

ٌالبمه من االحساسات الكثٌرة التً تنتمل الٌه فً الولت الواحد ، ان ٌنتمً تلن 

التً من شؤنها ان تساهم فً بناء تجربة فرٌدة له وؼض النظر عن 

االحساسات االخرى التً ال شؤن له بها . وهذا كما ٌشٌر ٌنػ : ٌمتضً تدرٌبا 

مامه ، سواء كان فنا او ، والمشاهد ؼٌر المدرب لن ٌجد معنى فً ما ٌشاهده ا

  ؼٌر ذلن . كثٌر من اسباب التدرٌب ٌكتسب فً سٌاق نمو االفراد الطبٌعً

 فً عالم منظم مسبما فً تركٌبة ثمافٌة ومادٌة معٌنة . الطفل ٌتعلم كٌؾ ٌبصر 
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وهو ٌتعلم بعد ان ٌتعثر وٌسمط مرة اثر اخرى  ,االشٌاء التً لد تعٌك حركاته 

فٌد من التجارب ست، كٌؾ ٌتخطى لعبه وهو ٌتعلم كٌؾ ٌمٌز ابوٌه وكٌؾ ٌ

واذ الصورٌة االخرى التً تشكل جزءا من ضرورات العٌش فً هذا العالم . 

تبدو معرفتها  ,ٌتدرج فً مرحلة النضج وتزداد لدٌه هذه الخبرات عددا 

ولكنها فً جمٌع الحاالت مكتسبة بالتجربة النها مهمة له  , وممارستها تلمابٌة

فً سعٌه لشك طرٌمه فً هذه الحٌاة وعلى الؽرار نفسه ٌنّمً مشاهد الفنون 

 المتعددة .البصرٌة ادراكه هذا النوع من التجربة من خالل وسابل التعلٌم 

ان ادران الرإى الصورٌة التً هً جزء من النشاط الٌومً والصور 

توؼرافٌة ورسوم االشٌاء االعتٌادٌة ومهماتها فً الحٌاة الٌومٌة ، انما الفو

ٌنمو فً سنوات الطفولة االولى . ولكن حٌن ٌواجه الشخص الذي تلّمى تدرٌبا 

على تحسس الرموز البصرٌة المالوفة بلوحات للتكعٌبٌٌن فان المواعد التً 

م معنى الصورة التكعٌبٌة الفها الدران الصورة الفوتوؼرافٌة لن تؽنٌه شٌبا لفه

. لمد استعمل خوان ؼرٌس وجورج بران انسالا تركٌبٌة مؽاٌرة لتلن التً لد 

هما اذا كان تدرٌب متبدو فً التشبٌه الفوتوؼرافً ، فانسالهما ال ٌمكن ف

محدودا باالدران المحدد بالصورة الفوتوؼرافٌة حسب .  –بصرٌا  –المشاهد 

رسم التكعٌبً هً نفسها التً لد تبدو رإٌة شاملة والفوضى التً لد ٌتهم بها ال

منسمة لدى الناظر الٌها الذي تعلم كٌؾ ) ٌمرأ ( اللوحات التكعٌبٌة والبال 

من الفهم لدٌه حتى لو  المرء المتكرر على هذا النوع من الرسم لد ٌثمر نوعا

  .التدرٌب المنظم  افتمد مزاٌا

ان الفروق الثمافٌة من شانها ان توفر تدرٌبا ألناس مختلفٌن فً التحسس على 

نحو مختلؾ بحٌث ان الحوافز الحسٌة المتماثلة ستولد ادراكات لدى الشخص 

الذي ولد وعاش فً المدٌنة تختلؾ عن تلن التً تتولد لدى الشخص الذي 

منهما سٌتولؾ عاش طوال حٌاته فً الحمل . ان المعنى الذي تولده لدى كل 

 على ما ٌنشده وٌتولعه من العالم نفسه الذي حوله . 
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 . حاجً خدر البعشٌمً ... الراحل

 بملم صباح سلٌم علً

 

مع إن الفنان حاجً خدر البعشٌمً أختص بالرسم..  .......... فنان ٌبصر األعماق

حرٌته وعذابه وأخالصه وأشوافه وأنسانٌته. فهو الذي فٌه الحركة وبالرسم تشكلت 

تتمدد لتشمل األتساع والموة والتحفز. وفً كل هذا ٌنبع الفنان. ونبعه المطلك 

والحٌاة. فٌهما ٌتحد. تؤخذه دٌمومة األشٌاء ألى الماضً. وأتحاده بالماضً كان 

رسالٌا" .ولد  "روحٌا أتحادا" مثالٌا" .ألن الماضً فً رسوماته كان ماضٌا"

أعطته معاناة هذا الشكل مرونة فً الحركة. فً أن ٌكون وفٌا" للمعانً التً تولدها 

آثاره الفنٌة. فً أن ٌكون بلهجة واحدة. أنسانا".هل ٌنسى األنسان حارته ولرٌته 

ونهره وحماببه الممزلة. ولمد حول هذا التساإل ألى هاجس. هاجسه الوحٌد أن 

وتوؼرافٌة صرفة. والعدسة فً أكثر األحٌان التنمل الحمٌمة بكاملها. الٌبمى عدسة ف

فهو أذن الٌتفجر أال بعد أن ٌترهبن فً الطبٌعة. أن ٌؽلك الطبٌعة على نفسه. 

وٌؽنٌها بسرٌة. ولد تعود أن ٌكون سرٌا" فً عاللاته مع األلوان واألزهار 

رٌد أن ٌبصر الحمابك كما واألشجار وااللهام. رإي البصر بالدرجة األولى. ألنه ٌ

ٌة نعمة عظٌمة ٌمتلكها هً تجوس وتسمط وتتالشى أو لد تتبطن وراء المجهول. أ

م من حاسة البصر. ..والراحل حاجً خدر ولد فً بٌبة لونٌة صارخة ظالفنان أع

..بعشٌمة تعج باأللوان فهو ٌطعم لوحاته بها أزهارها. أشجارها..فراشاتها والنساء 

دٌن الذٌن رسم عنهم عشرات اللوحات. رسم األنسان الذي ٌدرن وألرجال األٌزٌ

والذي ٌعمل الحمابك والذي ٌنسج السعادة األبدٌة. بعشٌمة لدٌه دوامة كبٌرة من 

أحزمة لونٌة متشكلة تنتظم حٌنا" وتختلط ممتزجة بمشاعره.أحٌانا" .فكان ٌمسن 

ر هو أذن سفر مملك ظمشاعر المبهمة أمام النابالفرشاة ٌمزج. األلوان وٌترن ال

لكنه على حال سفر العشاق ..رحل حاجً خدر وبمٌت مدٌنته بعشٌمة. بمرحها 

 .ممدسة تنمو فٌها المشاعر  "..بؤطفالها. بعرسانها. وزٌتونها. تخلك ألوانا
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 الصٌاد واللؤلؤة

           

 

 

 

 اعداد : اسماعٌل بلو                       

 

 

صٌاد سمن مثابر جاد فً عمله لنوع بما ٌرزله هللا كان ٌخرج للصٌد وٌكتفً حٌن ٌصٌد 

فً كل ٌوم سمكة واحدة وهكذا فً كل ٌوم تجده على الشاطًء متهٌبا لكسب لوته الٌومً 

لتهٌبتها لوجبة الطعام اذا وفً ذات ٌوم وبٌنما زوجته تنظؾ السمكة التً جلبها الصٌاد 

بها ترى لإلإة عجٌبة فً بطن السمكة فنادت زوجها وهً فرحة ومبتهجة بما رزلهم هللا 

ولالت : انظر ماذا رأٌت فً بطن هذه السمكة ...!! فتعجب الصٌاد مما رآه فاخذها 

ن وذهب بها الى احد باعة اللإلإ حٌث ٌسكن فً المنزل المجاور لهم .. وعندما رآها ذل

الرجل بعد تفحص دلٌك انبهر ولال للصٌاد : ان هذه اللإلإة ال ٌمكننً شرابها النها ال 

تمدر بثمن هٌا اذهب الى شٌخ الباعة فً المدٌنة ربما ٌمكنه شرابها فوضع الصٌاد تلن 

اللإلإة بكفه واطبك علٌها ولصد البابع الكبٌر وبعد جهد فً البحث وصل الٌه وعرض 

ا البابع ونظر الٌها بتمعن ولال : ان ما تملكه ٌا سٌدي ال ٌمكن تمدٌره علٌه اللإلإة فاخذه

بثمن لذلن انصحن ان تذهب الى الوالً فهو الوحٌد الذي ٌدفع لن ثمنها فشكره الصٌاد 

على ذلن وكاد الصٌاد ٌطٌر من شدة الفرح . وعند بوابة لصر الوالً كان ٌنتظر الصٌاد 

ال لحظات حتى امتثل امام الوالً فساله : ماذا لدٌن اٌها السماح لممابلة الوالً ولم تكن ا

الصٌاد ..؟ فاخبره عن اللإلإة التً وجدتها زوجته فً بطن السمكة ثم  عرضها على 

الوالً وبعد ان شاهدها نظر الٌه وهو فً منتهى الفرح والسعادة ولال : اٌها الصٌاد ان 

 ا ابحث عنها منذ زمن بعٌد لذلن ساسمح مثل هذه اللإلإة ال استطٌع ان الدر لن ثمنها وان
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لن بدخول خزنتً الخاصة وستبمى فٌها ست ساعات خذ منها ما تشاء ممابل هذه اللإلإة 

فمال له الصٌاد : لتكن ساعتٌن ٌا سٌدي فست ساعات كثٌرة على صٌاد مثلً .. فاجابه 

الوالً : اذهب وخذ ما تشاء خالل ست ساعات . دخل الصٌاد الى خزنة الوالً واذا به 

ؼرفة كبٌرة فٌها ثالثة اجنحة او السام .. لسم فابض  ٌتفاجا من هول ما رآه هنان

بالجواهر والاللًء والذهب والمسم الثانً فراش وثٌر لو نظر الٌه مجرد نظرة الستسلم 

 لنوم عمٌك ولسم اخر ملًء بجمٌع انواع االطعمة والشراب فمال الصٌاد محدثا نفسه : 

ا الولت طوٌل جدا لذلن سابدأ لمد منحنً الوالً ست ساعات لكً التنً ما ٌلذ لً وهذ

بالطعام الذي ٌحتوي على كل ما لذ وطاب وساكل حتى امأل بطنً الجابعة واتسلح 

بالطالة التً ستساعدنً بجمع اكبر لدر من الذهب .. وبعد ان انتهى وجبة الطعام ما زال 

امامه ولتا طوٌال كً تنتهً مدة ست ساعات ومن هنان دخل الى ؼرفة الفراش الوثٌر 

وراح ٌنظر الى الفراش فوجد انه بحاجة ماسة الى راحة خاصة الولت طوٌل للعودة الى 

البٌت محمال بالذهب فمال : من الضروري ان استلمً بعض الولت فً هذا الفراش لكً 

ارتاح من التخمة فً االكل وبمجرد وضع راسه على تلن الوسادة حتى ؼط فً نوم 

ما اخبره الوالً واستٌمظ من نومه العمٌك عمٌك ومضت الست ساعات دون ان ٌاخذ 

ة التً منحن فوجد حارس على رأسه فمال له : هٌا اٌها الصٌاد االحمك لمد انتهت المهل

وسل به لابال : ارجون لم آخذ الفرصة الكافٌة فاجابه : لمد منحن اٌاها الوالً فاخذ ٌت

ت منه واالن ترٌد الوالً ست ساعات وانت فً هذه الخزنة فاستسلمت للنوم حتى افم

االستزادة من الجواهر ...؟ اما كان علٌن ان تعمل بجمع كل هذه الجواهر حتى تخرج 

الى الخارج فتشتري لن افضل الطعام واجوده وتصنع لن اروع الفرش وانعمها .. لكنن 

احمك ؼافل ال تفكر اال فً المحٌط الذي انت فٌه،  ثم اخرج الى خارج المصر فعاد الى 

 ببا .     منزله خا

 الحكمة من ذلن

أرأٌت تلن الجوهرة انها روحن اٌها المخلوق الضعٌؾ ، فهً كنز ال ٌمدر بثمن لكنن ال 

تعرؾ لدر ذلن الكنز ،اما  تلن الخزنة فانها الدنٌا ..! انظر الى عظمتها وانظر الى 

الطعام استؽاللنا لها والجواهر هً االعمال الصالحة واما الفراش الوثٌر فهو الؽفلة و

 والشراب هو الشهوات .
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 العملة اإللكترونٌة

                           البٌتكوٌن - 

                                 

 

 

 بشار شاماٌا

كثٌراً ما نسمع عبر شاشات التلفاز او لنوات  

عن ارتفاع او انخفاض أسعار التواصل االجتماعً 

البٌتكوٌن والتً باتت تستخدم كتعامل ٌومً عالمٌاً 

نجهل ما هً هذه  لناأما على النطاق المحلً ما ز

كمبٌاالت او الصكون او الالعملة التً ال نلمسها بالٌد كالنمود الورلٌة او المعدنٌة او 

ملة الـ بٌتكوٌن ٌتم بطالات الذكٌة كالفٌزا كارد او ماستر كارد فً حٌن أن عال

التعامل بها بشكل الكترونً عبر االنترنت وال وجود فٌزٌابً لها وهنا تعرفنا على 

ً عن اهمٌتها ببعض االمثلة  الشكل الخٌالً للعملة االلكترونٌة ولكن سنتطرق الحما

المبسطة لكً تكون واضحة لمرابنا الكرام ، عندما ظهرت عملة البٌتكوٌن سنة 

( سنت لو افترضنا أن أحد زمالبن 6الوحدة الواحدة ٌساوي)م كان سعر 2009

بٌتكوٌن  4666دوالر سٌحصل آنذان مبلػ  400استطاع شراء عملة البٌتكوٌن بـ 

ً بلػ سعر الوحدة الواحدة من البٌتكوٌن ٌساوي  دوالر أي سٌكون  32969وحالٌا

دوالر ولهذا 54926354استثمار زمٌلن بالمبة دوالر لتعادل هذه األٌام ما ٌساوي 

السبب مما جعل اهتمام الناس كثٌراً التوجه اللتناء البٌتكوٌن ، اضافة الى ذلن هو 

تاجر وبابع بتكوٌن لؽاٌة  400000برنامج مفتوح المصدر حٌث اعتمد اكثر من 

 بمٌمة هذه العملة مما زاد اهتمامنا لنتعرؾ أكثر  مع ازدٌاد االهتمام 2045عام 

          Bit من ممطعٌن (Bit coin) عبارة الـ بٌتكوٌن باإلنجلٌزٌة هذه العملة ، تتكون  عن
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هً عملة معدنٌة وبذلن  coin وهً أصؽر وحدة خزن رلمٌة فً الكمبٌوتر إما

تصبح بعد دمجها عبارة )عملة رلمٌة( ،اما بالنسبة لعبارة )كرٌبتو كرنسً ( 

معناها تشفٌر اما الممطع  Crypto الممطع االول (Crypto currency) باالنجلٌزٌة

معناها عملة وبالتالً تصبح العبارة الكاملة )عملة رلمٌة مشفرة( currency الثانً

والكرٌبتوا تعتبر كشجرة او عابلة من العمالت االلكترونٌة فً ممدمتها البٌتكوٌن 

 ٌرها وهً )الٌت كوٌن( و )نٌم كوٌن(وظهرت بعدها عمالت رلمٌة اخرى ؼ

بعد التعرؾ  . (و)كوارن و)الرٌبل( و)االٌثٌرٌوم( و)اوروا كوٌن( و)ماستر كوٌن(

  من  الؽرٌب ولكن  ظهورها  وتارٌخ  على معنى العملة الرلمٌة البتكوٌن وأهمٌتها 

هذا الموضوع أن مخترع هذه العملة شخص مجهول الهوٌة وتم ظهور المخترع 

لة هل شخصٌة طبٌعٌة )ساتوشً ناكاموتو( أما من هو الشخصٌة المجهوبؤسم 

ة( او شخصٌة معنوٌة)شركة ،مإسسة ،منظمة ،جمعٌة( لحد هذا أ)رجل ام امر

الٌوم ال احد ٌعرؾ من هو او هً ساتوشً وبنفس الولت ان الشخصٌة المجهولة 

كوٌن فمط ملٌون بٌت 24هو من ٌحدد إنتاج وعرض عمالت البٌتكوٌن وستصل إلى 

م ، ولكن لو تولفنا للٌالً لنسؤل هذا السإال لماذا ٌفضل تداول عملة 2040لؽاٌة سنة 

البٌتكوٌن رؼم المضاربة بها عالٌة. نتساءل ألٌس هنان مخاطر وخاصة ان 

مخترعها مجهول الهوٌة )ناكاموتو( وٌجب ان تكون رلمٌة الستخدامها بتكنولوجٌا 

حدٌثة العهد فً الممابل توجد عمالت تملٌدٌة  عالٌة وهابلة ومتطورة وهً عملة

معروفة ومضمونة كالدوالر والدٌنار والٌورو والٌن وؼٌرها لإلجابة على ذلن 

رٌمة االولى بواسطة الٌد بمثال عندما نموم بؤرسال دوالر واحد الى شخص اخر الط

او  او وسٌط اما الطرٌمة الثانٌة من خالل حوالة تتم عن طرٌك المصارؾ ةً مباشر

ن ولكن وبواسطة شركات التحوٌل المالً ومنها شركات عالمٌة مثل وٌسترن ٌونٌ

ستكون مبالػ محددة وفٌها رسوم تحوٌل واخذ معلومات المرسل والمستلم للعناٌة 

الواجبة من مخاطر عملٌات ؼسل االموال فً حٌن عندما تموم بؤرسال العملة 

                الهاتؾ الذكً الذي بحجم ٌساوي لٌمتها دوالر واحد عن طرٌكالرلمٌة ما 

 سرٌعة زر اإلرسال بثوانً ستصل الى الشخص المستلم بعملٌة  الٌد وبضؽط  كؾ

 او أي ولٌس فٌها تكالٌؾ التحوٌل وال تحتاج عن طرٌك مصرؾ او شركة  وسهلة 
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مإسسة مالٌة وال تسٌطر علٌها دولة فً العالم وتتحرن األموال بسرٌة عالٌة جداً 

ومع كل هذا ٌصعب تزوٌر العملة المشفرة وحتى لو فرضنا اشترٌت سلعة معٌنة 

من خالل عملة البٌتكوٌن ستنتمل لٌمة هذه السلعة من حساب المشتري إلى حساب 

وٌل او المرور بمصرؾ او جهات البابع بشكل فوري وبدون اي رسوم او كلفة تح

عبر اي جهاز ذكً مثل الحاسوب او الهواتؾ  وممكن  وسٌطة وسرٌع التنفٌذ 

وبهذه المواصفات تفتح باب ؼسل االموال لهواتها الن بعملٌة الشراء التً ذكرناها 

من عملة البٌتكوٌن ال احد ٌعرؾ هوٌة المشتري وال هوٌة البابع وسرعة االنتمال 

دول عدٌدة وفٌها حرٌة استخدامها وال توجد رلابة علٌها ولهذه االسباب ممكن عبر 

الكثٌر من الدول تمنع او تحد من تعاملها بعملة البٌتكوٌن ومنها االتحاد االوربً 

 والسإال الذي ٌسؤله  .ولد تفرض لٌود على البٌتكوٌن فٌما ٌخص ؼسل االموال

لد عرفناها ولكن كٌؾ  لبٌتكوٌن ا  لعملة  المارئ ، كل هذه المعلومات المؽرٌة

ٌمكننا الحصول علٌها ، هنان طرٌمتان للحصول على هذه العملة االولى هو ان 

تشتري البٌتكوٌن من الشركات التً تتاجر بها وهً موجودة عبر االنترنٌت 

والطرٌمة الثانٌة المٌام بعملٌة استخراجه أو تعدٌنه أو تنمٌبه من االنترنت ، لتسهٌل 

ا النوع من التنمٌب علٌنا فً البداٌة معرفة مفردة التنمٌب او التعدٌن فهً مفهوم هذ

عملٌة استخراج المعادن من باطن االرض كالذهب والفوسفات وؼٌرها من المعادن 

وهذا ٌحتاج الى معدات وجهد وبحث كبٌر أما التنمٌب على البٌتكوٌن سٌكون 

ت مع معادالت وبرامج مختلؾ من خالل جهاز الكمبٌوتر عبر شبكة االنترنٌ

مخصصة تنصبها فً الكمبٌوتر والبدء فً البحث عن هذه العمله ، عند ظهور 

العملة فً بداٌة عصرها كان تعدٌنها سهل جداٌ كل من ٌمتلن حاسوباً وخط انترنت 

ومجموعة برامج وتطبٌمات ٌمكن استخراجه والحصول على هذه العملة أما فً هذا 

لوٌة جداً وؼالٌة وعملٌات حسابٌة معمدة ولذلن أصبح الٌوم ٌحتاج الى سٌرفرات 

استخراجه صعب وبنفس الولت ازداد الطلب على العملة بشكل كبٌر مما جعل 

عملة البٌتكوٌن تصعد لٌمتها بسرعة واالكثر من هذا أن مخترع هذه العملة الرلمٌة 

   ةملٌون بٌتكوٌن لٌصل الى نهاٌة اصدار العمل 46ناكاموتو اصدر اكثر من 

  .ملٌون بتكوٌن 21  بسعة 
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  ( 25فً الذكرى )      

 لرحٌل المابد         

 الشٌوعً االنصاري توما 

 أبو جوزٌؾ  -توماس  

 

 

صبٌحة الخامس عشر من تشرٌن االول             

( تولؾ للب المناضل الذي  4996) اكتوبر 

ظل ٌنبض لسنوات طوال من ثورة على 

الظلم والطؽٌان فجؤة بهدوء , بنفس هدوءه 

المعهود طوى لصفحته االخٌرة من سجل حٌاة حافلة بالتحدي بكل اشكال المهر 

ن حفظت عنه ذاكرة االباء واالمهات لصصاً زممن هذا الواالضطهاد , هكذا رحل بطل 

واساطٌر تحكً عن فتى حلم بشعب سعٌد وحرٌة الوطن بعراق اجمل . واروع شخصٌة 

ٌؾ ( الذي ترن برحٌله الما اجتماعٌة مرمولة ولابد عسكري بارز هو ) أبو جوز

ترى  فً للوب رفاله واصدلابه ومحبٌه ومعارفه وكل من سمع بمآثره البطولٌة . وحسرةً 

هل ٌمكننا بهذه االسطر الملٌلة وصؾ ذلن االصرار واالمل المتفجر والمتدفك دوماً وتلن 

بً ومماتل لحٌاة ان نوفً له ؟ انه مناضل ألة الشخصٌة المتواضعة والبشوشة والمحب

ً معطاًء ومتمداً بعنفوان ال  ً كالجبال مكابراً بكل أالمه , مضحٌا عنٌد وشجاع كان شامخا

. الموش البلدة العرٌمة بالتارٌخ بلدة الموالؾ الشجاعة جاءت والدته اواخر ٌعرؾ الكلل 

ه الفتً اثر معاٌشته بلة ربٌعاً حتى تدفك ؼضب عارم من ل, ولم ٌكن لد بلػ العشر 4924

وهم ٌلتجبون الى الموش لٌحتموا  4933لمؤساة االشورٌٌن الهاربٌن من مذبحة سمٌل آب 

لمٌامٌن مدافعٌن عن بلدتهم واخوانهم فً الدٌن , فتركت تلن بها , وفعالً هبوا ابنابها ا

ً ظل ٌعصر فً صدره طوال  ً مما عانوه من االضطهاد ووجعا الولابع لدٌه مرارة وألما

 . لحٌاته لبلدته الصامدة ورجالها األبطا

                4944اللٌفً عام الجٌش انخراطه فً ابا جوزٌؾ فً محطات عدٌدة منها  صملت حٌاة

 الذي كشؾ عدوانٌة المحتل والتعامل الفج لألخرٌن  الؽٌر االنكلٌز , هنان برزت موالفه 
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المدٌنة  4950الوطنٌة الصادلة , ولكن ابرزها كانت المحطة الثانٌة فً كركون عام 

األولى وسط عمال شركة النفط , وجد ابو جوزٌؾ من  نشاطاتهالعمالٌة , اذ باشر فٌها 

العمال عن خاللها طرٌمه الى الحزب الشٌوعً العرالً وبفضل تواضعه وتفانٌه مدافعاً 

ً فً الشركة وانتخب سكرتٌراً ألول هٌبة ادارٌة لنمابة العمال  وحمولهم , تبوأ منصبا

لشركة النفط فً كركون . باءت بالفشل كل محاوالت ادارة الشركة إلؼرابه لتعٌٌنه 

ً بالمعدمٌن والفمراء  ً الؽرض منها عزله عن العمال والرانه , ظل لصٌما ً دابما موظفا

 مال به .لالنتماء الٌهم ومعتزاً بثمة الحزب والعبافخوراً 

االرهاب والبطش داد لبضة تراعٌها بحنان بعد اشاما بلدته الموش احتضنته بفتح ذ

انمالب  لحٌنألماء المبض علٌه واستمر فً الموش واوامر   4960والمالحمات فً عام 

االسود , وعلى اثر ذلن شكل ولاد مجموعة مسلحة من الشٌوعٌٌن  4963شباط 

نصار فً  كانً زٌوكا  ) بسمٌن ( فً منطمة واصدلابهم مإسسٌن اولى ممرات اال

بهدٌنان , خالل تلن الفترة برز ابو جوزٌؾ مماتال ً صلبا ً ولابدا ً مٌدانٌا ً شجاعا ً عرؾ 

بحكمته ودراٌته بفنون المتال الى جانبه االنصار االبطال , مما كسب ذلن ود واحترام 

 لٌادة الحركة الكردٌة المسلحة .

الدكتاتورٌة الرجعٌة المتعالبة على الحكم  فً المنطمة العتماله وانصب ؼضب السلطات 

عها تارة اخرى , فكانوا رجاله مدافعٌن اشداء اكة واستباحة المنطمة المسالمة وأرتار

عنها ودخلوا العدٌد من المعارن والمواجهات المسلحة . فؽدت الموش بحك امثولة فخر 

 المنطمة , صامدة , شامخة كشموخ جبلها  .ومؤثرة خالدة بٌن البلدات والمرى فً 

لمد تمكن ابو جوزٌؾ وبجدارة المابد الشٌوعً االنصاري  ان ٌجمع بؤبداع  بٌن نضاله 

 : الوطنً وموالفه المعروفة , وبهذا الصدد كتب فً مذكراته ) اوراق توما توماس (

 ً تً ٌبان لوم عندما ساهمت بالنضال الوطنً من اجل سعادة الشعب العرالً كنت مإمنا

مجرى النضالً الوابناء بلدتً الموش هم جزء من هذا الشعب وخدمتهم تصب فً 

الوطنً , من هذا المنطلك كانت موالفه الحازمة والصلبة ضد اي شكل من اشكال 

 المساومة خالل محاوالت عدٌدة .

من الرفاق على الحزب التحك ثانٌة مع العدٌد  4978بعد اشتداد هجمة النظام البابد نهاٌة 

 لٌإسسوا لواعد االنصار الشٌوعٌٌن العرالٌٌن فً كردستان العراق مواصال نضاله رؼم 

اشكال االضطهاد من عبر اسالٌب عدٌدة وخاصة عابلته كل محاوالت النظام باستهدافه 

, كل  4984النظام عام وتصفٌته فً سجون  4984عتمال احد ابنابه فً كانون الثانً  كؤ

 عزٌمته واصراره بالنضال بل كان ٌشعر بمزٌد من الفخر واالعتزاز من من ذلن لم ٌثنِ 
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ً ربعٌن عامعلى االوا تماسن عابلته والتصالها بالحزب , فً ؼمار نضاله المسلح ما ٌرب  ا

واٌمانه , نعم لمد مبادبه فً ظل لوٌا  هكنمل االهوال والمصاعب لحبكفاح شاق وطوٌل ت

اختار العرالً الشٌوعً المادم من الموش طرٌماً ٌستدعً التفانً وبذل الحٌاة وصوالً الى 

السالم والسعادة والوبام , عاش منسجماً مع ذاته وكان صادلاً حٌنما اختار ذلن الطرٌك , 

فً  لم ٌتسنى لعابلته العٌش معه لفترات طوٌلة ولكن مع لصر تلن الفترات وتباعدها

احٌان اخرى , فمد امتألت من الحنان والرلة وبؤجواء من الفرح والتفاإل , لمد رحل بعد 

ان اوفى ما اوفاه لشعبه ووطنه وحزبه من الواجب علٌه , وهاهم رفاله ومحبٌه ٌعاهدونه 

كعهدهم ٌوم كان بٌنهم للمضً لدماً على ذات الدرب ورفع الراٌة عالٌة خفالة , فً اٌامه 

ً على  ةلم تكن سٌب ذم ٌشكو من صحته ااالخٌرة ل ً للما ً جداً متؤلما , لكنه كان مهموما

 الحزب ورفاله , كتب احد الرفاق الذٌن عاٌشوه فً المامشلً تلن االٌام ) كان ٌتعامل مع

 األحداث كؤنها شؤنه الشخصً المباشر ٌتؤلم كثٌراً لسماع االخبار المفجعة فً كردستان ( 

ً حتى ال فترة لصٌرة ولتستؽرق معاناته الم  كن اخر ما تولؾ هو للبه الذي ظل نابضا

اللحظات االخٌرة وكان اخر ما فعله ان مد ٌده وسط استؽراب الحاضرٌن لسحب المذٌاع 

 لٌطفؤه الذي كان ٌتلمى االخبار منه .

ابو جوزٌؾ وام جوزٌؾ  فً ذلن  ٌنواخٌراً تحممت االمنٌة والوصٌة بنمل رفاة الفمٌد

ة الموش الصامدة والمناضلة ا الى بلدهمرفاتفٌه د الذي أُعٌ 22/40/2040تارٌخً لٌوم الا

 . كما اوصٌا اورلدا معاً فً ثرى ممبرة اجدادهم

فً حفل مهٌب وتارٌخً شارن فٌه لٌادة الحزب وجماهٌر ؼفٌرة من بلدة الموش  

ت المجتمع والمنطمة عموماً ومن محافظات عدٌدة اضافة الى االحزاب السٌاسٌة ومنظما

 المدنً فً التشٌٌع  .

 

 حٌث كتب الشاعر فالح حسون الدراجً

 ) ألن انت جبل ( بٌت من المصٌدة لصٌدة تحت عنوان 

 ن انت جبل وجبٌنن هاللأل

 لكن رغبة الناس محبة توما توماس

 اجو من كل مكان الٌوم ربعن

 هذولة حزام ظهرن ذولة ضلعن
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 جالل مرلس 

 

ؼالبٌتها ما اسعد اللحظات التً ٌحمك فٌها المرء بعضا من امانٌه ، وما اسعدها لو تحممت 

.. ما اثمن هذه الطموحات عندما ترهك صاحبها وهً فً طرٌك النٌل .. ان الكد 

خاء لكل من م هو خٌر هدٌة تمدمها الطبٌعة بسبالعرق والدماء من اجل هدؾ سا الممزوج

استنفر الطالات للفوز بها . حما انها فرصة للتامل بٌن التفكٌر فً المكسب واسلوب 

بدأ ) الؽاٌة تبرر الوسٌلة ( . كثٌرة هً االمال واالحالم التً استحصاله انطاللا من م

، وبٌن التً نحسبها  لحّ ٌطمح المرء لتحمٌمها ، وتتارجح بٌن المشروعٌة فً المطلب المُ 

من الكمالٌات المإجلة لفترة معٌنة . لما كان باب العلم مفتوحا على مصراعٌه لكل من 

رعٌة العلمٌة مثال تجٌز شخصا ما ان ٌمتلن حما فهذا ال ٌعنً ان الش ,ٌستطٌع ان ٌنهل 

            بمدر تمتع الشخص المإهل لتسلٌن ذات الحك وفً نفس الولت .. ال اظن ان مبدأ 

 ) المساواة ( ٌرعى هذا الجانب بنفس المعٌار لكافة الشرابح االجتماعٌة استنادا الى : 
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الحاجة والمتطلبات الضرورٌة ضمن مجتمعات  –مبدأ الكفاءة والمإهالت .. ثانٌا  -اوال 

الحضاري   العامل  اخرى مدى تفاعل الفرد مع  او بعبارة والتصادٌا   اجتماعٌا متباٌنة 

ت والفضابٌات وكافة الوسابل المتمدن زمكانٌا .. فالشخص الذي ٌتعامل مع االنترنٌ

المتمدمة فً علم التكنلوجٌا ، بالتاكٌد ستكون اهدافه ومطالبه مشروعة وملحة لو سعى 

ستكون المحصلة  , المتالن هذا الجانب المتمدم منها فعال دون انسجام مع مداركه 

مات التً النهابٌة على حساب متانة حلماته المعلوماتٌة . النه المفز على سلسلة من المعلو

بٌنما لد  –فً الجانب االدنى  –تربط بٌن السلسلتٌن المنفصلتٌن .. هذا الفراغ المعرفً 

حشر عمله فً نشاط ارلى من مستوى ادراكه ٌجعله فً حالة عدم توازن واستمرار ، وال 

ٌستطٌع ان ٌفرز بٌن هدؾ سهل المنال وبٌن طموح ٌلوح له فً السراب ..ٌمول مٌكافللً 

االنسان فً سلوكه وانجازاته الحصول على اكبر لسط من السعادة ( كٌؾ ) ان ؼاٌة 

وهل تتحمك بالسهولة نفسها لكل من ٌبتؽٌها ..؟ هذا هو  ,الوصول الى هذه السعادة 

محور اجتهادنا فً انارة مسلن االهداؾ الضالة . لٌس السٌر فً طرٌك مفروش بالزهور 

لذلن فان اندماجنا السرٌع وبهذه المفزة او  ,او تكون مامونة الجوانب وفً كل االولات 

 , النملة النوعٌة مع مكونات السٌل الجامع والجامح فً مختلؾ المنوات العلمٌة المتطورة 

نؤمل اال ٌكون فمدانا  ,ونحن نفتمر الى رإى موضوعٌة او خٌط ٌفرزنا عن هذا المزٌج 

ٌة لد تجاوزنا الى حالة اجتماعٌة او تناسٌا لمعتمداتنا وتراثنا . ان كنا بتصرفاتنا الٌوم

فان ارثنا الزاخر باالعراؾ والتمالٌد االخاللٌة السامٌة ٌفرض  ,اكثر تطورا من ؼٌرنا 

علٌنا باال ّ ٌكون طور انتمالنا لد خلؾ وراءنا مسافة شاسعة بٌن ما نحن فٌه االن وما كنا 

فكار الطبمة السابدة هً فٌه لبل عمد من الزمن على سبٌل المثال . ٌمول ماركس : ) ان ا

االفكار السابدة ( هذا المول ٌمودنا الى ممولة اخرى ) من االفضل للمرء ان ٌكون احمما 

 –داخل الموضة بدال من كونه خارج نطاق الموضة ( هذا ال ٌعنً اطاللا بان نهمل 

الذي خلفناه وراءنا او نتجاهله مع علم الٌمٌن بان ما نخططه ونرسمه  –عصرنا الذهبً 

لؽدنا هو شؽلنا الشاؼل . الن التمرد على المؤلوؾ المتؤصل هو خروج عن الوالع وان 

كانت طبٌعة هذا الوالع مرٌرة بعض الشًء .. فكل جهد نبذله الزالة مرارة هذا الوالع 

افضل . ربما عند لراءتنا االولى للعبارة هو خلك فرصة جٌدة لالنتمال نحو حالة 

نتفاعل مع  , النها ترؼمنا انٌكون تفسٌرنا متنالضا مع مضمونها  4المإشرة تحت رلم 

والع ٌجابه طموحاتنا بمسوة .. ان تعاملنا مع ) على المرء ان ٌعصب عٌنٌه عندما ٌزور 

           ز الحمٌمة ، النه مدٌنة العمٌان ( هو امر ال ٌرتمً الى مستوى المسإولٌة فً ابرا

 عندما ٌعصب االنسان عٌنٌه تضامنا مع الكفٌؾ ٌعنً اضافة حالة اخرى من العمى على 
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              المجموع الكلً ، اذن كٌؾ نبصر جمال الحٌاة ..؟ ومن ٌدلنا درب هذا الجمال ؟

ان انفتاح العمل وحده  ال ٌكفً ان نخطط للمستمبل االبهى ان لم ترافمه العزٌمة ثم الخبرة 

الكافٌة المناسبة .. لٌست العبرة بمعٌار الشهادة العلمٌة ، فما جدواها ان لم تنضح ما 

بفحواها لخٌر المجتمع ولم ٌمدم حاملها اي ابداع . لٌست العبرة برفوؾ عامرة بمختلؾ 

ٌمة والؽبار ٌعلوها ، وجعلنا من خزاناتها لوحة تعبٌرٌة ٌتباهى مالكها الكتب الم

بل العبرة بكل لصاصة نتناولها من حافة  ,بمضمونها بٌنما هً خالٌة من تشكٌلة فنٌة 

الرصٌؾ نلتمط بذور كلماتها لتشبع ذاكرتنا .. لٌست العبرة بمن ٌجالسنا وثالثنا الصمت 

تحرٌن   تفرض علٌنا  سجن انفرادي تحت حراسة  داخل  وكؤننا فً ؼرفتٌن متجاورتٌن

الشفاه ، بل العبرة بالذي ٌسمعنا ونستمع الٌه ونحفز مشاعرنا .. لٌست العبرة ان نسلن 

النه ٌحثنا بهمة  , بل العبرة بمشمة البحث عنه  ,دربا سهال ٌمودنا بسرعة نحو مبتؽانا 

ٌات البشر واحالمهم ، منها التً كً نحافظ علٌه مهما ؼلت التضحٌات . ال حصر المن

لكنها مشروعة .. ٌتمدم  ,تتحمك بتوفر النبات ، واخرى صعبة المنال فً الولت الحاضر 

العلم كل ٌوم ومعظم االفكار العلمٌة التً تحممت االن كانت تخٌالتنا واحالما فً خواطر 

مشعوذٌن ، العلماء ، والبعض كان ٌحسبها من ضرب الخٌال او من افكار السحرة وال

وٌضع مبدعٌها فً حمل المجانٌن ) ان الذٌن ٌسمٌهم العالم مجانٌن هم الذٌن ٌوجهون 

العالم ومنهم دوستوفٌسكً وكافكا وبودلٌر ( كلما اتسعت الفاصلة بٌن ما تموله وما تفعله 

فانن لن تحمك اي لدر من احالمن ، واذا تحمك جزء ضبٌل منها فانه محض صدفة لن 

وٌجب ان ٌنال من  ,ان ردم الهوة بٌنن وبٌن طموحن هو السبٌل االمثل تتكرر ، لذا ف

محٌط تفكٌرن لدرا مالبما لبل الولوج الى محراب الهدؾ ، الن كشؾ العلة هو نصؾ 

العالج .. ال ٌكاد ٌوجد انسان بدون طموح ادنى فً الحٌاة ) ان هدؾ الحٌاة هو الموت ( 

ٌالت وردٌة ، فكٌؾ باالنسان السوي عندما حتى ان المعتوهٌن والممعدٌن تنتابهم تخ

ٌكون حزمة من نشاط فعال . ال تنتظر احدا ٌطرد الذبابة من وجهن ان كنت تملن الموة 

لطردها النن المعنً االول بؤمرن ، وال تٌؤس من نٌل الهدؾ األسمى رؼم تكرار فشل 

ن التخطٌط لبل المحاوالت ، كما علٌن اال تستهزيء بالهدؾ اآلنً السهل المنال .. ا

االلدام على عمل معٌن هو والدة صفاء الذهن ، فكلما كان الشخص مرتبكا وحس انه 

مهدد بالفشل سٌالزمه الذعر والخوؾ . فٌظل كالطفل لتاتٌه مطالبه تباعا .. لذا نرى من 

الضروري ان نمول : انه مهما ضإلت فرص تحمٌك االمانً ال ٌنبؽً ان نتولؾ عن بذل 

دة تلو االخرى ، الن االنسان بطبعه ٌعٌش من اجل فكرة مع تعدد اسالٌب الجهود الواح

  الحٌاة . 
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 جهاز العروس           

 مزهر بن مدلول

رافمنً اخً الصؽٌر ؼٌر الشمٌك ؼنً الى الرٌؾ لبل ان تبدأ المدارس , لم 

ٌتجاوز عمره الخامسة عشر انذان ، كان له وجها لمٌحا هادبا وجمٌال ، وفً 

عٌنٌه فرح طفولً ، شعره البنً الطوٌل تركه ٌنسدل على كتفٌه ، اخذ ؼنً 

ً والتً انجبت اخوّي الكثٌر من مالمح امه مٌاسة الزوجة الثالثة ألبً بعد ام

ؼنً ودمحم . استمبلتنا كالب شرسة خرجت من كهوؾ لرٌة ) البٌضان ( 

ارتمى فً حضنً كلب شمٌمتً ام عدنان التً تسكن مع زوجها وابنابها فً 

  جوار بٌتنا ، كان ضخما وال ٌخاؾ الهش وال الحجارة ، كنا نطلك علٌه اسم 

مزق ثٌابً وؼرس انٌابه فً لحم ) االبكع ( الن جلده باالسود واالبٌض ، ف

سالً االٌسر وترن حفرة ما زال اثرها الى االن . ٌتؤلؾ بٌتنا من ثالث ؼرؾ 

طٌنٌة ، واحدة منها خصصها ابً لزوجة من زوجاته الثالث ، ثم بنى ؼرفتٌن 

واحدة فوق الثانٌة ، بناهما بالطابوق وطالهما بالجص االبٌض ، فاصبح بٌتنا 

كمصر ابٌض بٌن االرٌاؾ وخصص ابً الؽرفة التً فً كمنارة للتابهٌن ، 

الطابك االعلى بٌتا الى ) صمر ( اشتراه من البدو واطلك علٌه اسم سعود ، 

كان مفترسا ولمنماره طعنة السكٌن ، وال احد ٌستطٌع ان ٌفتح باب حجرته اال 

اذا كان ٌحمل له لحما اما باحة المنزل ) الحوش ( فكانت واسعة وتحتل فرس 

بً ) صنعة ( اؼلب مساحتها ، وخارج البٌت من جهته الشمالٌة المفتوحة ا

ات هاون ٌؾ ( ، حٌث تمام الوالبم وتسمع رنعلى مدٌات مشمسة كان ) المض

المهوة المّرة فً فجر كل ٌوم ، لهوة لذٌذة ٌموم باعدادها ) المهوجً ( عبد 

دمها ابً لهذه الحسٌن وابنه ثامر من دون ممابل عدا بعض الحسنات التً ٌم

               العابلة المعدومة ، وفً جهته الؽربٌة ، توجد ساحة محاطة بعدة زرابب

 بنى ابً  ) مراح الؽنم (  احد اركان   وفً ,، ٌمرح فٌها لطٌع الؽنم واالبمار 
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ؼرفة كبٌرة الٌواء امرأة ارملة مع ابنابها الصؽار الثالثة ، سالتها االلدار الٌنا 

من لرٌة بعٌدة بعد ان مات زوجها ، هذه المرأة اصبحت الزوجة الرابعة البً 

 . لكن من دون حفلة زواج ) زواج بالسر ( . 

اٌضا اثنتٌن فؤصبح عددهن سبعة ، االولى ماتت مبكرا ، لكن ثالثة تزوج ابً 

من الستة فمط ، عشن فً بٌت واحد ، وهّن فمط ، انجبن له ابناء . ثالثة نساء 

ٌنهشن لحم ابً ، ثالثة ٌتماسمن للبه ، فً كل ٌوم منافسات وثرثرات ومعارن 

كل واحدة ترٌده لها و ,تسبب الؽثٌان ، كل واحدة تعتمد انها االجدر بعواطفه 

اما نحن االطفال فتمسن بؤذٌال امهاتنا ، ٌحاصرنا الخوؾ وال ٌحك  ,وحدها 

لكنً فً كل مرة اجد نفسً منحازا الى امً ،  ,لنا التدخل فً هذه المشاحنات 

واشعر بالخوؾ عندما اراها فً مولؾ التراجع فً تلن المشاجرات ، واحٌانا 

مع هذا العدد من النساء فً بٌت واحد وسبب اشعر بالكراهٌة نحو ابً الذي ج

ولطالما تساءلت : ما  ,لنا هذا الدوار واالضطراب النفسً الذي ال ٌنمطع 

انٌك  ,الذي ٌجعلهن فً حالة من التنافس الشدٌد على رجل ..؟ كان ابً جذابا 

شبعان ، وكان  وسٌم المسمات ، وجهه متورد الخدٌن كؤنه وجه طفل , المظهر

نٌات ؼرامٌة وخاصة اؼنٌة ) بوٌة انعٌمة ٌا انعٌمة ( دندنة اؼ ال ٌمل من

ٌعتنً كثٌرا بملبسه ، وٌمتنً ثٌابه من افضل محالت المماش ، وٌخٌطها عند 

اشهر الخٌاطٌن ، كما انه كان طموحا ، ٌمضً نحو هدفه فً عناد ال حدود له 

هرة التً ، وكان ٌسرؾ فً تبذٌر امواله بطرٌمة ؼبٌة من اجل ان ٌكتسب الش

فؤستطاع من خالل ذلن ان ٌمٌم عاللات واسعة مع  ,ٌتمتع بها خٌار الموم 

شخصٌات المجتمع البارزة . اتخذ ابً لرارا بتزوٌج شمٌمً ، الذي ما زال لم 

ٌتجاوز الرابعة عشر من عمره ؟، زّوجه بطرٌمة ) كصة بكصة ( ، فاعطى 

 ,اٌام من موعد الزفاؾ اختً ؼٌر الشمٌمة ممابل ذلن الزواج . ولبل بضعة 

فاستمبلتها  ,جاءت سٌارة الخشب محملة بجهاز العروس وولفت امام البٌت 

 ٌدفعنا  ا ـــاالطفال حوله  نحن  واجتمعنا  ,باالهازٌج والزؼارٌد   نساء المرٌة
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فضولنا البريء لمعرفة ما تحمله ، وكنا نتهٌؤ اللتماط حبّات ) الجكلٌت 

والحامض حلو ( الذي ستنثره ام العرٌس فوق رإوسنا ، وكان من بٌنهم 

لرٌبا لنا اسمه ) امسٌّر ( ٌحمل بندلٌة عتٌمة نطلك علٌها اسم ) ام خبر ( 

سٌارة ولم ٌرفع وراح ٌطلك النار ، كنت اراه بؤم عٌنً ٌوجه البندلٌة نحو ال

فوهتها الى االعلى ، وفً هذه اللحظات الخاطفة سمعت انّة امرأة : ) آخ .. 

لتلنً ( . سرت رعدة خوؾ فً جسمً ، انفاسً تالحمت ، للبً دق دلا لوٌا 

تمهمرت الى الخلؾ حاولت ان اهرب ، لكنً شعرت وكؤن كابوسا كبّل  ,

ًّ ، حاولت ان الول شٌبا ، لكن صوتً ارتعش فلبثت ساكنا  ,ولم ٌطعنً  لدم

جامدا فً مكانً ـ من اعلى ظهر هذه المرأة التً تمؾ بالمرب منً ، من بٌن 

كتفً ) تمامة زوجة زاٌد ( ، نزل سابل احمر لزج مخترلا عباءتها السوداء ، 

                ٌنحنً وٌتثنى ، ٌسكن وٌتؤرجح ،  ,كان جسدها ٌهبط ببطء 

الرض ، فتحول العرس الى مؤتم ، وانملبت ا  ملتوٌة على سمطت   حتى

 هالهل النساء الى عوٌل .

بعد بضعة اشهر من هذا الحادث األلٌم ، الذي ظل ٌالحمنً فً منامً لفترة  

طوٌلة ، لرر ابً تمام ذلن الزواج ، ولرر ان ٌمٌم حفل زفاؾ ٌلٌك بمكانته 

واالرٌاؾ  وٌضٌؾ رصٌدا جدٌدا الى سمعته ، فدعا الٌه جمٌع اهالً المرى

المجاورة والبعٌدة وبعضا من اهل المدٌنة ، ولمدة عشرة اٌام ، توافد فٌها 

المبات من الناس لتمدٌم التهانً ، الرصاص والهوسات ال تنمطع فً النهار 

اما فً اللٌل ، فالؽجرٌات بفساتٌنهن الشفافة المطرزة بالدانتٌل  ,وال تهدأ 

الؼانً حتى فجر الٌوم الثانً . المضًء ن ٌمألن سماء المرٌة بالرلص وا

وكان ابً والفا ٌضع  ,وفً هذا العرس ، اٌضا نحرت المبات من الخراؾ 

على رأسه رٌشة بٌضاء .. متفاخرا بما لدمه من والبم كبٌرة ، ال ٌستطٌع 

تمدٌمها اال من كان وزٌرا فً الحكومة ، وبهذه الطرٌمة ، ولهثا وراء الشهرة 

 ان ٌشعر بالندم ..! ، بّدد أبً ثروته من دون
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 المتنبً وشخصٌة 

 الشاعر من خالل الدٌوان 

 رشٌد عبدالرحمن                                            

ال رٌب فً ان لكل شاعر شخصٌة نستطٌع تبٌنها من خالل ما ٌموله من شعر 

وبممدار ما ٌتهٌؤ  ,وشخصٌات الشعراء تتماٌز وتتلون بتلون نفسٌاتهم ومٌولهم ورؼباتهم 

تكون أسسا لوٌة فً  –لهم من ثمافة وتحصٌل ، مع ما ٌإتون من مواهب ومإهالت 

معالم كل شخصٌة سواء كانت علمٌة ام ممومات كل شخصٌة . ولعل من اهم ما ٌبرز 

ادبٌة انتاجها الفكري النه وال شن حصٌلة مزٌج من تجارب واطالعات وتثمؾ واكتساب 

، وتبلور عملً وتفكٌر وسلون ، ومواهب وعواطؾ واحاسٌس ، والشخصٌة انما تماس 

رجل بهذا النتاج ، ولذلن عبر بعض النماد عن نتابج كل ادٌب بانه الرجل . والمتنبً 

فمّرب من الملون واالمراء وجالس وخاطب , عاش وتثمؾ ونال بسطة من علم ومعرفة 

، فمدح او ذّم ، حتى ما لاله ترجمه لشخصه وهو ٌمثل امام االمراء او ٌهرب من 

شى مٌادٌن المتال فارسا فٌصؾ او اعاظم الناس او ٌذم اراذلهم ، وٌخوجوههم ، وٌمدح 

 ٌد بالممدوح او ٌفخر بنفسه وبشعره . ٌحدث عن صوالته وجوالته ، وٌش

 ان هذا الشعر فً الشعر ملن        سار فهو الشمس والدنٌا فلن           

عدل  الرحمن فٌه بٌننا             فمضى باللفظ لً والحمد لن                                                        

 ن كان حٌا فهلنفاذا مر باذنً حاسد           صار ممّ 

ودٌوان المتنبً مٌدان رحب للصور التً ٌتمثلها الشاعر فً ولفته امام الممدوح ، وهو 

ٌكٌل له الحمد والثناء لما أواله من نعمة سابؽة علٌه ، او ٌعرض بالحساد والمتشاعرٌن 

ً لما ابدوه تجاهه من سوء ، او لما ابدوه فً مٌدان المدٌح من منافسة كانت عامال لوٌا ف

اشعال نار الؽٌظ فً نفسه علٌهم . والحك اننا ال نستطٌع ان نتوؼل الى نفس المتنبً اال 

بؤن نطل علٌه وهو ماثل امام الممدوح منشدا مدٌحه ، النه ضّمنه احّر مشاعره واصدق 

احاسٌسه بؤصدق تعبٌر ، فكان فً مولؾ واحد هاجٌا مادحا حكٌما فارسا فٌلسوفا مجربا 

ب ما تتلون نفسه . ونحن اذا تمصٌنا دٌوان المتنبً فً البحث ٌنكشؾ ناسٌا متؽزال بحس

شخص الشاعر كفرد من مجموعة الناس له  –امامنا جانبان مهمان فً شعره : اولهما 

لمتنبً الى الشعر نظرة ا –سلوكه وتصرفاته واهواإه امام الممدوحٌن . ثانٌهما 

 على اننا لم نعتمد مصدرا  ,ٌن شعره هاتٌن النمطتٌن سنمؾ ولفات متؤمل والشعراء . فمن
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.  لمد عرض المتنبً لشخصٌة الشاعر فً  برينٌا ؼٌر دٌوانه المشروع بشرح العكثا

رفاته ، ولم حماسته مستمصٌا جمٌع احواله وتص صور شتى خالل مدٌحه او فخره او

تكن الشخصٌة هذه بالؽرٌبة وانما هً شخصٌته هو بالذات عندما ٌمؾ امام سٌؾ الدولة 

او كافور او عضد الدولة ٌمدح وٌثنً وٌطري ، وهً شخصٌة مهزوزة هزٌلة تارة ، 

ولوٌة صلبة تارة اخرى ، ففً مولؾ امام سٌؾ الدولة ٌشعر المتنبً انه انسان صاحب 

 ستدرن على نفسه ان لسانه فمط من الشعراء . للب ملوكً شجاع ثم ٌ

فآرم بً ما اردت منً فؤنً                اسد الملب آدمً الرواء                                    

 وفإادي من الملون وان كان            لسانً من الشعراء

و الذي حتم وفً هذا ما ٌدل على ان المتنبً ٌستصؽر شؤن نفسه ) شاعرا ( ولسانه ه

علٌه ان ٌكون ذلن ولسانه هو الذي فرض علٌه ان ٌحسب من الشعراء فٌمؾ مادحا فاذا 

 واذا به ٌعّرض بهم :   ,بالمتشاعرٌن ٌُؽرون بذمه 

أرى المتشاعرٌن ُؼروا بذّمً              ومن ذا ٌحمد الداء العُضاال                           

 ٌجد مرا به الماء الزالال            ومن ٌُن ذا فم مر مرٌض       

ولم ٌكن هإالء الشعراء بالفصحاء وانما هً زعنفة ٌتساءل المتنبً عن لولها الشعر وما 

 هم من العرب وال العجم .

 بؤي لفظ تمول الشعر زعنفة       تجوز عندن ال عرب وال عجم

ٌنافسونه المٌدان كما ٌنافسونه وهنا ٌحسن بنا ان نشٌر الى انه ، انما عّرض بهإالء النهم 

سبوا ، واذن فما كانت عداوة المتنبً للشعراء كتولوج ابواب االمراء والوزراء مادحٌن لٌ

له ، ولذلن  –كذلن  –وان كانوا لومه اال حسدا من عند نفسه ، بل حسدا من عند انفسهم 

شاعر الشعراء ، فٌروح  م الممدوحفمد حرص فً كثٌر من لصابده على ان ٌبدو اما

صٌته لتكون هذه الموة فً شاعرٌته وشخ ٌتفنن فً اثبات تلن المكانة والموة ال لشًء اال

 مإهال من اعظم المإهالت التً تربطه بالممدوح على الدوام . 

        اذا صلُت لم اترن مصاال لصابل                     وان للت لم اترن مجاال لعالم                    

هللا ضعؾ العزابم                    واال فخانتنً الموافً وعالنً                        عن ابً عبٌد

                  ولبن كان فً الصورة السابمة ٌتخذ من لوة شعره ذرٌعة للولوؾ امام الممدوح ،

 من   وٌجعل ر ؼٌره شعره ربا لشع  من التالٌة ، ٌجعل   وولوج بابه ، فانه فً الصورة
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فهو شاعر ) اللفظ ( والممدوح ) شاعر المجد ( وكال  ,شخصه خدنا لشخص الممدوح 

 الشاعرٌن ) رُب المعانً الدلاق ( .    

                              شاعر المجد خدنه شاعر اللفظ       كالنا رب المعانً الدلاق        

 لم تزل تسمع المدٌح ولكن            صهٌل الجٌاد ؼٌر النهاق

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

لمد كانت سبٌل المتنبً هذه سبٌل المكدٌن الذٌن ٌتاجرون ببضاعتهم الشعرٌة ، 

 –وٌعرضونها فً سوق االمراء والوزراء وارباب الثراء ، وكثٌرا ما تجد هذه البضاعة 

عند الفمراء من الناس وهكذا فمد كان المتنبً فمٌرا معدما هزٌل  –اعنً بضاعة االدب 

الفمر واالدب ، وحط عنده  احد من ارباب الثروة حث راحلتٌه اذا ما سار الى  ,المال 

 منتظرا العطاء :    

ًّ بالخبر الركبان فً حلبا                                                   لما المت بانطاكٌة اختلفت               ال

ًّ الفمر واالدبا    فسرت نحون ال الوي على احد          احث راحلت
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 عبدهللا نوري

 

) لوثر اٌشو( لوثر ابن دٌري وتحزن لن كذلن  الى الفنان التشكٌلً الراحل 

  . كومانً ومار عودٌشو

وٌؽادرنا ماذا بوسعنا ان نفعل حٌن ٌزورنا الموت وٌرمً فً بٌوتنا الحزن 

ذلن األله المنورس بالطبٌعة والجنبد والحندلوق والسركال والورد االحمر . 

ة مازال معلما على تلن أمفردات عالمة فً شفاهنا ووجه امرواسرار طرٌة و

لماذا ٌختارنا الخلود بروحه  . اللوحة وامطار الفصل العاشر مابعد االبدٌة

ر بٌبونه الذهبً وتبكً الفراشات الهابمة والصباح بحنجرته الطرٌة واللٌل ٌج

على ؼزارة الممابر والوطن التابه باالستؽاثات والنفاٌات ماذا بوسعنا ان نفعل 

أو نلهث خلؾ الؽاٌات الشؽوفة او حتى نركض باجنحتنا المعكوفة حٌن تبكً 

االرض على ٌباسها وترمً فً شاالتنا الموصلٌة بكاءا بلون الفراشات 

لن العربٌد الموت ذ , لكومانً على كؾ الموتس اوٌؽادرنا ذلن النور

باؼراءاته الحجرٌة بؽشاءاته السحٌمة المجنون جدا والموحش جدا مثل 

خفافٌش الولت الماتل اومثل مفخخات االفواه مثل مسامٌر جسد المسٌح مثل 

دٌنصورات تتبول على شجر اخضر فً عٌنٌن راٌت باب الشمس ولكش 

واشٌاء ال تهدأ تتزاحم تنطلك تتالشى تدؼدغ والجسر المدٌم وسوق العطارٌن 

همسا تبصر نارا فً العٌنٌن وجذاذات من لهب تستحم بكإوسنا مرة للت لً 

فً امسٌة مرٌضة حٌن شطبو المصٌدة حفنة من الجابعٌن والخابفٌن من 

 فً اسرار المصٌدة وعصافٌرها اال لتلها   الكتابة وطموسها ال ٌفمهون صراخ 
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وهرسها وتمزٌمها حٌن للت لً لماذا ؼادرت الماعة النً كنت ابحث عنن 

           كً البلن حٌن لم تتنازل عن حروفن ولذابؾ الموت تحوم حولن لوثر ثمة

وعجاٌا ٌطلمون التعاوٌذ الخاسرة ومراهمٌن بعفونات  )وطن ؼارق بطبوله ) 

هزٌلة وحرباوات تنشر الشخابٌط على الجدران لوثر ثمة لصوص تطٌل 

  فوق ارصفة  وأنت تمشً التحدٌك بلوحاتن ولصابدنا فً انفاسن وانفاسنا 

لوحاتن تنمرها البالبل والمبرات والجابعون  راٌت  بؽدٌدا  االلم والحلم فً

وابٌر مكفهرة وفرشاتن تهز برأسها وذٌلها االخضر واالحمر ٌمفون فً ط

والبنفسجً تبحث عن مكان اخر على خارطة العراق وسط هذه الؽابات 

والتنبإات واالحراش والدبابٌس اللعٌنة كنت ارصد خطواتن من راس الشارع 

حتى رأس المصٌدة ومن تماطٌع اللوحة حتى نهاٌة اختفابها فً التعالٌل 

ت لماذا ٌبكً الوطن المحبوس على نورس الحرٌة وٌبمى نمٌك والؽروب لل

الضفادع ٌدوخنا وفحٌح االفاعً ٌنخر بؤمخاخنا وٌضع السم فً احالمنا من 

مطلما  ة فً ذالن المسرح ونحن نرسم هواءً ذاكرة اللوحة االبدٌة فً تلن الماع

نا لكل العصافٌر وعرشا للشمس وعشا للكتاكٌت وامراة تحلك فً سماء حروف

وجذوة تشاكس دمً فً تلن اللوحة تصورت ان عجوزا تحول الى ولد شمً 

او روحا تهز بموامها مولدا بثٌاب المساكٌن نم اٌها النورس الكومانً ها انت 

تمتلن مالبكة والهة ومجرات وبحٌرات ممدسة تمتلن بٌتا أفضل من بٌتً 

ظ كل الجاثمٌن وزرلة احلى من لصابدي التً تفزز بمنمارها كل العنادل وتول

على منحدرات الموت والفتات نم ٌالوثر بسعادتن لمد مرت كل،فصول 

البهجة، وبانت،كل خفاٌا الحرباوات وسمطت امام هٌبتن كل سٌاط الجالدٌن 

مرت كل حفالت الرون وتكسرت كل زجاجات النبٌذ ومواسم الشواء 

كل شواذ  واشتعلت فً اصابعنا لٌامة االزمنة وتفحومت تحت الدام الحمٌمة

 . المفلسٌن وشهادات المبح والالم النابحٌن
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الشة رسالة نم  

 الماجستٌر للطالب

 آندي نائل شاماٌا  
                                                                               

  ابو زمن

المثابر الطموح اندي نابل الطالب 

/ ومن عابلة الموشٌة معروفة بعاللاتها االجتماعٌة  4995سعٌد شاماٌا من موالٌد بؽداد 

ؽداد كما انهى دراسته الجامعٌة وحصل على دابٌة والثانوٌة فً ب.. انهى دراسته االبت

رٌخ وبتا 2047شهادة بكلورٌوس علوم كٌمٌاء / كلٌة العلوم / جامعة بؽداد فً عام 

)) هٌدروكسً فثالٌماٌد والفورفرال   نالش رسالة الماجستٌر الموسومة 27/6/2024

((  وكان الهدؾ من الرسالة تحضٌر مشتمات جدٌدة من المركب  وتطبٌماتها المحتملة

هٌدروكسً فثلٌماٌد ومركبات حلمٌة جدٌدة من الفورفرال ودراسة المشتمات المحضرة 

لى رسالته االستاذ المساعد الدكتور عدي هادي رإوؾ فً مجاالت تطبٌمٌة ولد اشرؾ ع

الجٌالوي . وهكذا المست رسالته الموسومة محممة  احالمه  التً طالما شؽؾ الى تجسٌد 

امنٌته الى والع ٌدخل البهجة والمسرة الى من سانده وسهر معه ملبٌا كافة احتٌاجاته وهو 

العداد  باء تلعب دورا سلبٌا وهو ٌتهٌؤكهرٌصارع السهر فً اللٌالً الظلماء التً كانت ال

ومنالشة رسالته وبالرؼم من كل تلن العوابك اال ان اصراره وتشبثه  ذللت كافة الصعاب 

كٌد سٌكون امتدادا لتحمٌك االهم واالفضل دون ذلن فتحمك طموحه الذي بالتؤ التً حالت

ى نجاحن وبامتٌاز ازؾ الٌن ابن اخً العزٌز اندي اسمى التهانً واصدق التبرٌكات عل

على نٌل شهادة الماجستٌر فانه انجاز عظٌم وجهد متواصل ومثابرة على العلم وان 

وصولن الى هذه الدرجة العلمٌة الممٌزة لٌس اال انجازا بحد ذاته .. بحصولن على هذا 

الشرؾ العظٌم كان مسن ختام سنوات التفانً وساعات طوٌلة من الدراسة فاتى كل 

لن بداٌة المستمبل السعٌد تحٌاتنا الى والدٌن نهنًء فً البدء انفسنا  سهرن هذا لٌشكل

كعابلة شاماٌا ونهنبهما على ما جاء به ابنهما العزٌز اندي والى المزٌد من النجاحات فً 

 حٌاتن الدراسٌة المادمة والعملٌة . 
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 تأرٌخ لم ٌَر 

 نفسه فً مرآتً 

 

 

                                                         

 

 

 

 أدٌبة جلوالراحلة / 

لد تتعثر الصخرة الموجعة فً رحلتها نحو اآلفاق ، دون أن تنبت لها أجنحة ، 

ودون أن تبالً بؤختالل توازنها ،تطٌر حاملة حروؾ الصمت المحفورة على 

الموسمً الذي ٌرٌد ان ٌلعب بمدرها كما ٌشاء ، ظهرها ، معاصرة للرٌح 

دون ان ٌدفعها نحو العلو ، وربما ٌحاول اسماطها ، الى عمك احد الودٌان 

لتستمر ، منتظرة موتها االبدي ، ودفنها فً ارض رخوة ، ال حٌاة فٌها وال 

لطرة دم ، لمد اؼفل التارٌخ نفسه وكذب علٌها ، وبات ٌعٌد نفسه على وجه 

وراق السمراء ، التً تطوى على رفوؾ متربة ٌكسٌها االهمال وسوء تلن اال

طرها باطار ذهبً ، ل لها ، فلٌلة امس حلمت باننً سؤالحظ ، صخرتً ال مثٌ

ٌؾ ، تعال بدال من ان احملها على ظهري كس جاعلة منها لالدة فً رلبتً

ها اٌها الشبح والتخؾ ، لؾ فً مكانن ، وألشاهد صخرتن الهشة ، اذهب اٌ

الكابوس وخذ معن تسلطن فوق الصدور وطؽٌانن ، االحل اٌها الظل وال 

تبمً لً اثرا من عندن ، فبممدوري ان اجعل من صخرتً تضمن كالشمس ، 

                 وٌفوح عطرها مالبا الكون ، الذي بات ٌؽمض عٌنٌه ، والذي ال ٌحوي

 سوى المرارة ، وال ٌهضم فً معدته سوى االلم ، لصخرتً مرآة  جعبته  فً 
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صؽٌرة ، ترى نفسها فٌها ٌومٌا ، فتبدو الٌوم صؽٌرة فٌها وؼدا اكبر حجما ، 

واذ ٌتؽٌر الجلد ولون العٌون ، وحركة الرموش ، وتزداد الثموب على ظهرها 

، وانا احمن بدم للمً كل خالٌاها ، كً تبمى اثرا خالدا لذكرٌاتً التً لم ابح 

مشرة البصل ، فال تؽٌر صخرتً تختل الموازٌن وتؽدو االلدار ك , بها للحلم 

جلدها ثانٌة ، وتبمى فً لاع للبً . تصفك لرلصات امواج دمً ، وتجمع 

جاعلة من ممابري جسورا  ,الكرٌات البٌض لتخضبها بحناء الكرٌات الحمر 

شوكٌة ، لتعبر الى ضفة ال مٌناء لها ، نتحاور ٌومٌا ونلمً بالوٌل على الدهر 

بالظالم ، وتكسر الصولجانات ، ونرمً ، وكثٌرا ما تحٌط الشوارع 

بالصٌادٌن فً البحر ، جاعلٌن من شباكها اعشاب خضراء . ٌوم امس 

وضعت صخرتً ، لرب زهرة عباد الشمس ، فلم تمل وانما رلدت صامدة ، 

ًّ كسرب  , مستمدة األشعة  لتؽذي بها أفكاري ، التً ال بد ان تنطلك من اذن

ة على سمعً أخبارا جدٌدة عن الماء حمامات ، وتجوب كل اآلفات ملمٌ

والهواء ، فٌا لٌت شعري مُت لبلها ، ولكن لألسؾ فهً تنذرنً ٌوما 

بانتحارها فؤحاول أن املء لدمها بحبر الصبر  ، وأروٌها بؽذاء فكر طلٌك ، 

اكثر طاللة من الرٌح نفسها ، واكثر بٌاضا من الثلوج ، ال ادري ماذا سٌحل 

ضور جوعا ، ونسٌر فً االزلة ، طارلٌن ابواب البإس بنا ٌوم ؼد ، ربما سنت

والفمر الالنهابً والذي ٌشبع الجمٌع ، جاعال منا اصناما بال رإوس ، 

ح بكل ما ٌخطر على بالً ، اذ بال اجنحة . اروم الصمت ، فال ابووعصافٌر 

حلّت المٌامة ٌوم امس ، ومات ذكر االنسان ولم ٌبك سوى كرسً المتحرن ، 

ٌدفعه شبح مرآتً ، نحو ببر ارٌد ان انزل فٌها ، لبل وبعد صخرتً  هذا الذي

لرر موتً بٌدي فضت ان اكون لرٌنتها ، وها انذا أالتً تضاهً األنجم التً ر

فاستكٌن وكؤن صخرتً لد بدأت تإجج  ,، وامنح ارادتً الحرة داء الوفاء 

ما فٌها النار فً كوامن نفسً ، فاحترق وتحترق االرض معً ، والسماء وب

ًّ ، وال ٌبك سوى عٌونً ، التً ترنو الٌها ، وهً تتارجح فً عدم  تطبك عل

 ال لرار له . 
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 لماذا ٌعمل البعض

 مجانا دون ممابل للوطن واالنسانٌة 

 

 

 

 

 

 

 بملم : لطٌؾ بوال 

 

 

 اً والمصلحٌن والثوار والفالسفة الذٌن احدثوا تؽٌرنبٌاء لو سؤلنا هذا السإال لأل

فً حٌاة االنسانٌة لتلمٌنا الجواب من نتابج اعمالهم العظٌمة رؼم وفاة  اً وتطور

المطر ؟ ولماذا  هطلالكثٌر منهم دون ان ٌرى تلن النتابج .. هل سالت لماذا ٌ

جالن ( تنفض االشجار اثمارها ؟ وتنشر الزهور عطورها ؟ ولماذا ؼامر ) ما

لبشر ؟ لماذا ٌجلس الرسام وطاؾ حول العالم لٌصبح فرٌسة آلكلً لحوم ا

شهورا ألنجاز لوحة ؟ لماذا ٌستهلن الكاتب والفنان حٌاتٌهما فً اٌاما و

اعمالهم االدبٌة والفنٌة ؟ لماذ صعد المسٌح على الصعٌد ؟ لماذا ضحى آالؾ 

لماذا ..؟ لماذا . انها الطبٌعة  الشهداء من المدٌسٌن والثوار بانفسهم ؟ لماذا ..؟

              ٌر . هنالن من ٌولد وٌعٌش للعطاء حتى ٌولوة الحٌاة وارادة الخٌر والتؽ

 البهابم ال ٌعرؾ اال التخرٌب  حٌاة  لسى الظروؾ وبالممابل ثمة من ٌحٌافً ا
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والعداء واالفتراس ، وهً حالة عامة مستفحلة عندنا بسبب سٌاسة االنظمة 

الشمولٌة الدكتاتورٌة التً حاولت استبصال الطٌبة والطٌبٌن وتشجٌع الشر 

 واالشرار . 

ألنمرضت الحٌاة الن العطاء هو بمثابة ولوال روع العطاء عند الخٌرٌن 

الى االمام ورؼم كل المصاعب البذور التً تجدد الحٌاة وتدفع عجلة التطور 

لذا لٌل ) اذا خلٌت للبت ( . ماذا ٌحصل لو ان كل الناس تمطع وال تزرع ؟ 

هل كان باالمكان استمرار الحٌاة على  تلتهم وال تنتج ؟ تستهلن وال تصنع ؟

هذا المنوال من الهدم ؟ الجواب كال ! وسبب تخلؾ انماط العالم الثالث هو 

تمتل وتملع وتدمر وتعتبر ذلن بطولة وشرؾ واٌمان  النها شعوب مستهلكة ..

!! اما من ٌكرس حٌاته من اجل البناء والتمدم اسمى من ان تتركه العمول 

المرٌضة ، ولد ٌبدو لهم شاذا النه ٌخالؾ فً سلوكه الجو العام والخطا الشابع 

لذا ٌصبح موضع سخرٌة وٌحارب ! والشٌخ ) حنا كعا ( هو واحد من اولبن 

ن ارادوا ان ٌختتموا الفصل االخٌر من حٌاتهم فً تمدٌم خدمة لبنً لومهم الذٌ

بعد ان احرق صباه وشبابه بالعمل المضنً عامال كادحا انتصر على شظؾ 

العٌش بعرق جبٌنه وفً شٌخوخته حمل فاسا متحدٌا الجبل ٌحطم الجالمٌد 

خوخه ، اذا لٌصنع كهوفا تدهش الناظر الٌها لموة االنسان وارادته رؼم الشٌ

،  شٌخنا الجلٌلوكما تمناها  ,استثمرها للخٌر والعطاء ، لتصبح هذه الكهوؾ 

ذو المٌاه العذبة والموجود لرٌب من  (كوبا دماٌا) محطات استراحة لزابري

لمة جبل الموش . ولد تجري الرٌاح بما ال تشتهً السفن اال ان على السفان 

السفٌنة !! ولٌس الشٌخ حنا كعا ان ال ٌمؾ بل ٌواصل المسٌر كً ال تؽرق 

وحده ٌعمل للصالح العام بل هنان اخرون ، ولد راٌت شبابا واساتذة ولفوا 

بوجه االشرار وزرعوا الورد واالشجار فً الودٌان وسفح الجبل والشوارع 

رؼم كثرة المتفرجٌن والمخربٌن والجراد البشري الذي ٌمتفً اثرهم . ولٌس 

 ان نسالهم لماذا تزرعون . من المنطك وال من االنصاؾ
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 نوري بطرس

 

لٌس كطابر الفٌنٌك ٌنهض من رماده وانبعاث الحٌاة فٌه  ,لم اَر طابرا كهذا من لبل البتة 

من جدٌد ، هل هو الهدهد المسافر ٌطوي المسافات ثم ٌختفً فً لمح البصر وال ٌعود .. 

على احدى  اراه وكؤنه حمامة تطل بجناحٌها وتحمل فً طٌاتها اخبارا سارة حٌن تحط

الشرفات او فوق لبة من لباب الكنابس ، حالمة بوداعة ساكنة .. نحن السابرون فً كل 

اتجاه وكؤننا فً طوفان نوح ننتظر تلن الحمامة تحمل فً منمارها ؼصن الزٌتون ، ذات 

جناح اسود وكؤنه ٌحاول ان ٌنمّض بمنماره ومخالبه كل شًء ٌصادفه ، كنت اخاؾ دابما 

ر ، وانا طفل صؽٌر ارالب تحركاته فً حلّه وترحاله ، طابر الحوم ٌطّل من هذه الطٌو

هه .. ما الذي دعاه الى هذه الرحلة ..؟ ماذا ٌخبء لنا ..؟  ,علٌنا فوق المدٌنة احٌانا 

احالم تراود مخٌلتنا ، وفً احدى المرات رأٌنا طابرا ٌحوم فوق مدٌنتنا وال ٌمّر له لرار 

رة ، عمارات واسواق ومحالت ، اشكال هندسٌة مختلفة لم كؤنه ٌرى المدٌنة الول م

ٌؤلفها من لبل .. مدخل المدٌنة ، لمد تؽٌر كل شًء ، طار بعٌدا ورفرؾ بجناحٌه ، اراد 

ان ٌدخل الى سماء المدٌنة من جدٌد ، سماوات وفضاءات مفتوحة ، اسالن شابكة ٌراها 

 صل المدٌنة عن الجانب اآلخر ، المن بعٌد وعلى طرفها الؽربً تمتد لمسافات بعٌدة تف

طرٌك العام ، أسراب من الطٌور تحوم فوق المكان ، ٌرى احدا وال احد ٌمترب من ال

حاول طابر آخر ان ٌمترب للٌال من ابراج المرالبة ، اال انه سرعان ما طار بعٌدا وكؤن 

 فوق برجه ٌرالبه عن كثب ..الجندي الحارس 
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كانت باالمس ارضا خضراء وكنا نعمل اعشاشنا هنا فً ضالل المسافات البعٌدة ، بعٌدة 

عن المارة ، اتجه ٌسارا اراد ان ٌسترٌح بعض الولت ، لم ٌعد هنان مزرعة او بستان 

سٌاج مدّور محاط بالكونكرٌت ، زمن مضى كانت فٌه وجوه الفالحٌن  ,نحّط فٌه الدامنا 

ترالب النجوم والؽٌوم والرٌاح الماطرة ، اخذ ٌساورها الشإم وسوء الطالع ، طابر 

ما الذي تحمله طٌور اللٌل السوداء معها ، تنزوي فً  ,ؼرٌب لادم فً صفحة السماء 

ما هذا الطابر الؽرٌب  ,ن عتبة داره ولؾ العم عٌسى ٌرالب المنظر م ,عالمها الخاص 

وفً لحظات  ,ها مدارات مفتوحة ٌدور حول , ٌطٌر وٌؽرب من وجهة بلمح البصر  ,

ٌسمع اصواتا ؼرٌبة ما هذا اللحن , ب ٌرسم خطا ساحبا فً السماء ٌنمّض كسهم او شه

لعنابر .. الؽرٌب : بعٌدا عن المدٌنة اخذ ٌؽنً على هواء .. لٌت الحمول تنتج مزٌدا من ا

 ,والحزن ٌُمحى من على وجه االرض . ما زال ٌطٌر من ؼٌر ان ٌجد ضالته المنشودة 

رأى صلٌبا فولها ، الترب للٌال ثم طار  ناراد ان ٌحّط فوق احد المزارات المدٌمة بعد ا

بعٌدا واختفى من دون ان ٌراه احد .. كان العم عٌسى ٌرالب النجوم لٌال وهو ساهر 

برا ٌجلب له اخبارا ساّرة ٌنتظرها بشؽؾ ، ان ٌعود ابنه من جبهة عسى ان ٌرى طا

المتال مثال ، لذا تنتابه حالة من الخوؾ وهو ٌرى طابرا اسود .. هه .. ما هذا .. لمد 

ل مركز الناحٌة او مخفر الشرطة ، خرجت احد اوالدنا ..! ما هذه الضجة حواستشهد 

ظالم خٌّم على المكان ، التربت اكثر ..  ,زوجته الى باحة الدار وهً ال ترى شٌبا 

عٌسى انّها طٌور ، لماذا ترالبها هكذا ، لماذا انت والؾ هنا شارد الذهن مثل تمثال لدٌم 

... سرب آخر مّر من فوق رأسه باتجاه االرض المزروعة ، حلم جمٌل راوده وهّز 

، كنا ننام لٌال فً حمولنا ادرنا ، هنا افترشت اجسادنا التراب بٌكٌانه ، كانت هنا حمولنا و

وال شًء ٌدور فً رإوسنا ، مشى نحو الباب الربٌسً وكؤنه والؾ امام لدٌس ٌطلب 

الرحمة والشفاء والخالص .. لم تعد لنا ارض ، احاطت بها االسالن الشابكة وال نرى 

منكسر الجناح ال ٌموى على شًء  فً سمابنا ؼٌر طٌور الشإم .. ها انا مثل طابر حزٌن

بٌنما كانت زوجته مارٌا تهدهد طفلها : كم اتمنى ان اطٌر معها .. لكن هٌهات ، ما ، 

باتت ارضا ؼرٌبة عناّ ال  ,الذي أراه فً مدٌنتً ، لمد جلبت لنا الطٌور كّل هذه المآسً 

اضواء خافتة فً سكون اللٌل  ,نعرؾ حدودها ، عمارات وبارات وسماسرة بٌع وشراء 

 ,بر ؼرٌب ٌؽّرد على هواه ، كم اتمنى ان أرى طابرا أبٌض .. من بعٌد ٌسمع صوت طا

 حمامة بٌضاء تحمل لنا نبؤ الخالص والمالذ األخٌر .                            
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 الالعب الشهٌد بشار رشٌد
 اعداد : جالل كلٌا

 

كان ٌتٌم االب عندما  ١ٗ١ٔولد بشار رشٌد فً مدٌنة الدٌوانٌة عام 

انتملت عابلته من الدٌوانٌة الى بؽداد وكان لوالدته دور كبٌر فً 

من الفمراء الكادحٌن فمد  وألنهمتحمل اعباء تربٌته مع اخواته 

انضم ضمن  سكنوا المناطك الشعبٌة مثل ابو سٌفٌن ثم مدٌنة الثورة

ٌة للمدارس االبتدابٌة و المتوسطة لبل ان ٌراه ؼازي الفرق الرٌاض

مدرب فرٌك العاصمة و ٌضمه الى صفوؾ الفرٌك ثم التحك بفرٌك 

الهالل فً مدٌنة الصدر التً كانت تسمى بمدٌنة الثورة فً ذلن الولت كان معه الالعب 

 فالح حسن و الالعب هادي عباس و ٌشرؾ على الفرٌك فً ولتها جواد حسان و انضم

و فً الفرق  كذلن الى فرٌك الزمالن احد الفرق الشعبٌة المعروفة فً مدٌنة الثورة ولتها

انضم الى فرٌك سكن  ١ٙٙٔالشعبٌة تعرؾ على مجموعة من الالعبٌن و فً عام 

لعب فً فرٌك  ١٩ٔٔو فً عام  انضم الى فرٌك الموة السٌارة ١ٙ١ٔو فً العام  الحدٌد

و مثل المنتخب الوطنً فً تصفٌات  ١٩ٖٔوري سنة الٌات الشرطة و احرز هداؾ الد

و سجل هدؾ فً مرمى نٌوزالندا و اصبح  ١٩ٖٔبطولة كاس العالم فً استرالٌا عام 

هداؾ الفرٌك العرالً فً بطولة كاس العالم العسكري التً جرت فً الكونؽو و كذلن 

 ١٩ٌٙٔة عام لعب لنادي الشرطة لموسم واحد لبل ان تزج به السلطة فً السجن فً نها

و ودع الحٌاة ال لجرم فمط النه  ١٩١ٔاٌار  ٩ٔلٌطلك علٌه الرصاص فً السجن فً 

احد منتسبً الحزب الشٌوعً العرالً و اعدم بالرصاص رؼم انه مدنً و صفً مع 

رٌاضً و لد عاش بشار رشٌد  ٕٔمجموعة من الرٌاضٌٌن و هذه المجموعة مإلفة من 

ما تذكره والدة بشار : ذهبت الى السجن الستلم جثته و و  ٘ٔفً مدٌنة الثورة فً لطاع 

استمبلنً ضابط كبٌر و لال ترا احنة نحب ابنج و لاطعته اي ٌمه تحبونه و تعدمونه ارٌد 

اؼسلة و ادفنة و لال الضابط ال فنزلت بالسب و الشتم على هذا الضابط و بعد لحظات 

وهللا بطل بشار بطل اللال ابنج  حجٌة عندي امانة الزم تعرفٌها: جابنً الحرس فمال 

كنت والفا لحظة : فمال   .. لالت : كٌؾ عرفت ذلن ٌا ولدي ...؟  عٌناه عصمرفض ان ت

اعدامه و سمعته ٌصٌح بهم ال تشدوا عٌنً ارٌد ان ارى وجه لاتلً ارٌد ان ارى هل 

سٌكون بهامتً.. بولفاتً.. بتارٌخً.. ؼٌر مكترث )بوابل الرصاص( الذي انهال 

    شهٌد .. المجد والخلود لروحن النمٌة الطاهرة السالم . لٌه....لروحن السالم ٌا بطل ٌا ع
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 د جرجٌس ختً                                         

والذي حصد ارواح  2020ورونا فً بداٌة عام جمع بظهور شبح فٌروس كأالعالم  ؤتفاج 

 . المالٌٌن من البشر فً جمٌع بماع العالم

 ت  تشٌر انه من صنع االنسانءافً بداٌة ظهور هذا الوباء كانت كل النظرٌات  واالدعا

االلتصادٌة والمالٌة التً ٌعٌشها العالم باسره  باالستناد الى النظرٌة  باألزمةارتباطا  ,

والمابمة   االلتصادٌةالمالثوسٌة المشوإمة  ونظامها االلتصادي  فً معالجة االزمات 

النمص فً   سكانً  وان كل زٌادة فً السكان ٌإدي الىعلى اساس نظرٌة التكاثر ال

صحبها الفمر والمجاعة والبإس  فهنا البد من اعادة ه الزٌادة ٌذابٌة  وان هالمواد الؽذ

فالبد من تدخل عوامل  ةالؽذابٌالتوازن بٌن حالة زٌادة النمو السكانً وبٌن للة المواد 

واالمراض  وكوارث طبٌعٌة   التوازن  كالحروب والمجاعات  واالوببة إلعادةخارجٌة 

ي  لتحدٌد النسل  للسٌطرة على رالمس وعملٌات االبادة الجماعٌة  والمٌام بعملٌات  التعمٌم

 . خطر الزٌادة السكانٌة

ً  من  نوع لم ٌسبك له مثٌل  فً تارٌخ البشرٌة, حٌث اربن العالم ثوباء خطٌر وكار

اجمع لمعرفة والكشؾ  عن ماهٌة  هذا الوباء الماتل الذي ادخل الرعب والملك فً حٌاة  

وال الؽنً وال الفمٌر وال المإمن وال الملحد   الصؽٌر الوال الكبٌر  مال ٌرحالناس والذي  

 الدول   حكومات  وبالتعاون  مع  الصحة  الدولٌة ولامت منظمة   كاسح  بكل معانٌه    ,
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عملٌة  إلٌماؾهذا الوباء واتخاذ  التدابٌر العاجلة  ومنشؤالعظمً   بالتحري  عن مصدر 

انتشاره   وتباٌنت االلاوٌل  واالتهامات   بٌن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والصٌن  وكل 

واخذت امرٌكا تتهم الصٌن  بؤن مصدر هذا  الفاٌروس و منشؤه  هو    األخرىمنها تتهم 

الصٌن فً والٌة ووهان  وتم انتشاره  من الحٌوان الى االنسان  وعن طرٌك الخفافٌش  

 رفضتوان الصٌن  ,رٌك تسرب  من مختبر او عن طرٌك اللحوم المجمدة او عن  ط

التعاون مع منظمة الصحة الدولٌة وحجب المعلومات عنها وبدورها لامت الصٌن هً 

 ن  فاٌروس ات المتحدة االمرٌكٌة ملمحا بذلن االخرى  بتوجٌه اتهامات وانتمادات للوالٌا

ت  امرٌكا  ممترح الصٌن ضة  ورفث امرٌكٌات  ابحاكورونا لد  ٌكون مرتبطا  بمختبر

 .   مختبراتها ضدولٌة المٌام بعملٌة التفتٌش لبعبالسماح  لخبراء منظمة الصحة ال

وء ذلن ظهرت نظرٌات عدة وانمسامات  للوكاالت الدولٌة  تحوم حول   ضعلى      

ظمة الصحة منشؤ هذا الفاٌروس وطرٌمة انتشاره  وبعد لٌام فرٌك من   خبراء  بعثة من

ان مصدر الفاٌروس   هو عن طرٌك الخفافٌش  وال عن طرٌك حٌوان   اوتفماالدولٌة  

اخر  وال زال المحللون والعلماء ؼٌر لادرٌن على التوصل الى استنتاج   عن مصدر 

كانت    49د  ٌ, لكن تم اكتشاؾ ان اول حالة اصابة  بشرٌة بكوف 2د ٌالفاٌروس   كوف

ٌات  تبمى لابمة ومفتوحة  تحتاج الى المزٌد من ضفراال ان ال ,  2049فً دٌسمبر  

الدراسات  الشاملة  والتحمٌك مازال جارٌا لكن  ٌمر   بمنعطؾ حرج  . فً تحدٌد هوٌة  

واعتباره بانه كابن ؼٌر حً  وهو مجموعة من الفٌروسات  التً ٌمكنها ان  49د ٌكوف

الحاد و ٌعرؾ االن بفٌروس المتالزمة   مثل الزكام  وااللتهاب التنفسً أمراضاتسبب  

,  واعلنته منظمة الصحة  49د ٌاو كوف 2د  ٌالنفسٌة  الحادة  وٌرمز له  ساٌس كوف

   . كجابحة  2020 الدولٌة   فً مارس

 ب ,الشعور بالتع, السعال  ,درجة الحرارة   ومن مإشرات  واعراض المرض ارتفاع 

  , العضالتواالم فً  ,وصعوبة التنفس   ,والرابحة  , والتذوق ,لحاسة الشم ن فمدا

جدا الى حادة  ولد تتفالم ه  لد تكون خفٌفة  ضالخ   ومن اعرا….الصداع   واالسهال  

بعد اسبوع من ظهورها   من ضٌك التنفس وااللتهاب  الربوي  اخطر   ضاالعرا

ء  تسعون بالمابة . اما مرحلة هً ثالثة اٌام االولى  وبعد اسبوع ٌتماثل المصاب بالشفا

طرٌمة انتماله فتإكد الدراسات  ان عملٌة انتماله عن طرٌك  المخالطة اللصٌمة  واللمس   

             وللوفاة  لإلصابةة ضالدراسات   بان الفبة االكثر عر و الرذاذ والسعال ,   و تإكد

 بحاالت     ابٌنهم المسنٌن  واالشخاص ؼٌر المطعمٌن  ضد فاٌروس  واالشخاص  المص
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واالمراض مرض الشراٌٌن  ومرض السرطان   الملب  او كؤمراضمرضٌة مزمنة  

   والمصور الكلوي . السكر  والكبد ضالربوٌة  المزمنة وامرا

لصحة الدولٌة فً ولتجنب االصابة علٌه لطع رأس االفعى  االلتزام بمواعد  منظمة ا 

الضرورٌة كتجنب المخالطة  الالصمة  واالستؽناء عن العادات  ةالولابٌاتخاذ االجراءات 

ضرورة  وباألخٌرالكمامة  وكثٌرة ؼٌرها   ءحتضان والمصافحة والبوس  وارتدااال ,

اخذ اللماح   الذي هو عامل  مساعد  لتموٌة المناعة  و لكن   ٌبمى االنسان   اٌضا 

   . لإلصابةمعرض 

ت مستمرة لا هدا الوباء  هً كثٌرة وما  زااما  الخسابر الناجمة  والبصمات التً تركه   

,ففً الجانب   األخرىط فً االرواح البشرٌة , بل فً مجال  الحٌاة مباالرتفاع   لٌس  ف

فً معدالت االنتاج   وانخفاضااللتصادي  الذي ادى الى تدهور الحالة االلتصادٌة  

المدرة  فً توفٌر احتٌاجات المواطن   من مستلزمات الحٌاة  واعالن حاالت  وعدم

االخر  ضكات الكبرى وتحجٌم نشاطات البعافالس للكثٌر من المعامل و المصانع والشر

افة الى ضفاع  االسعار  وتفشً البطالة   امنها  مما  افرزت حاالت جدٌدة من ارت, 

الحالة االجتماعٌة  والتباعد    األخرىومن االفرازات تعمك االزمة المالٌة بشكل   كبٌر  

ملٌات ر فً سلون  االفراد   وفً العاللات البشرٌة عموما  وعٌوالتؽٌ االسري 

ع التعلٌمً  المتدهور   والوضع الصحً  هذه البصمات ضالمواطنٌن   وكذلن على الو

 . الدولٌةالحما فً برامج الحكومات   والمنظمات  رالمدمرة بدون شن ستظه

دولة شملتها  240 تشٌر االحصابٌات  الرسمٌة  بخصوص كورونا بؤن  اكثر من

 مابتا  200000000االصابات  وتجاوز  عددها  فً جمٌع انحاء العالم  الى اكثر من  

اكثر  46900000 ٌنملٌون شخص   وعدد المشاف 4ملٌون  اصابة  والوفٌات اكثر من 

 . ملٌون حالةمن ستة عشر 

كورونا الٌزال ٌخٌم فً جمٌع انحاء العالم وان شدته تزداد فً  هذا الموسم الخرٌفً      شبح 

شمل  شرٌحة اخرى من البشرٌة  وهم توكثرت البٌانات الرسمٌة بان االصابات الحالٌة س

ٌجري على حل االزمة االلتصادٌة  كان التركٌز  هشباب واالطفال   ففً  بداٌة ظهورال

السن والمتماعدٌن كونهم ٌشكلون عبء كبٌر على المجتمع  وانهم   التخلص من كبار و

مستهلكٌن ؼٌر منتجٌن  وٌنسفون جزء كبٌر من مٌزانٌة الدولة   وان ال ٌجري االهتمام 

 . بمعالجتهم
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 ولفة مع النصٌر اودي حسن علً  

 

 ابو نصٌر

تعتبر حركة االنصار الشٌوعٌٌن 

العرالٌٌن تجسٌدا حٌا للكفاح المسلح ضد 

االنظمة الدكتاتورٌة المتعالبة والجاثمة 

على صدر العراق والعرالٌٌن فمد نشؤت 

فكرة التشكٌل بجهود لٌادًٌ الحزب 

الشٌوعً العرالً اولبن الذٌن ساهموا 

ناكرٌن الذات فً توفٌر متطلبات 

لبل اختصاصٌٌن فً  مننصاري كالسالح والعتاد والتدرٌب ومستلزمات العمل اال

المجال العسكري اضافة الى المال والبناٌة الخاصة للبث االذاعً وتجسدت الفكرة وتم 

دءا من داعمٌن لفكرة التشكٌل االنصاري بالمساعدة والعون من لبل العدٌد من السادة ال

نصرم حتى نهاٌة السبعٌنٌات بعد اشتداد تشكٌلها االولً فً بداٌة الستٌنٌات من المرن الم

الهجمة البعثٌة الشرسة على تنظٌمات الحزب الشٌوعً العرالً وبمٌة الموى التمدمٌة 

العرالٌة . ولد اتخذت المجموعات االنصارٌة االولى والالحمة من جبال كردستان ممرا 

ٌن فً صفوؾ لها وانخرط مع مرور االٌام الكثٌر من الشباب العرالً ومن كال الجنس

االنصار نذروا حٌاتهم لربانا للمضٌة االنسانٌة الكبرى التً تشبعوا بمٌمها فً صفوؾ 

حزبهم المناضل المخلص لحموق الشعب العرالً بكافة شرابحه االجتماعٌة استرخصوا 

حٌاتهم الؽالٌة من اجل ؼد واعد جدٌد تسوده الحرٌة والدٌممراطٌة واحترام حموق الناس 

كرٌمة . وكان الرفٌك أودي حسن علً  ) هادي ( من الشباب الذٌن التحموا فً حٌاة حرة 

بحركة االنصار فً نهاٌة السبعٌنٌات بعد ان تعرض الحزب ولٌاداته ولواعده الى 

مالحمة البعثٌٌن وزج العدٌد منهم فً زنزاناته المظلمة . اودي حسن علً من لرٌة 

الحزب الشٌوعً العرالً وهو بعمر انتمى الى صفوؾ  4963دوؼات / الموش موالٌد 

ربٌعا وكان ملتصما بالحزب منذ طفولته النه كان من عابلة شٌوعٌة لمد ؼادر لرٌته  48

متوجها الى بؽداد لاللتحاق بشمٌمه االكبر من اجل مرافمته  فً العمل طلبا  4977عام 

ترة تلمٌت وخالل هذه الف 4978لالرتزاق  وبمٌت اعمل مع اخً فً المحمودٌة حتى عام 

 اخر من دوؼات  اسمه شمو سلٌمان الذي ومن رفٌك احد الرفاق وطلب منً  مكالمة من
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ا باننا ٌجب مؽادرة التمٌنا بالرفٌك ناظم وأبلؽن كان ٌعمل معً بالسفر الى بؽداد وهنان

بمؽادرتً  هاحد االصدلاء وطلبت منه ابالؼبؽداد الى كردستان فسلمت محل اخً الى 

بؽداد مع مجموعة من الرفاق بسبب اعالن الحكومة الدكتاتورٌة عن مالحمة الشٌوعٌٌن 

هنان من ٌتابعنا من ان والماء المبض علٌهم وكنا فً طرٌمنا الى الباب الشرلً وعرفنا 

ردة حتى وصلنا الى ازالم السلطة وبمبادرة من الرفاق تمكنا من التخلص من تلن المطا

لٌلة واحدة فً بؽداد وفً الٌوم الثانً توجهنا الى كراج النهضة وكنا  امكثنالباب الشرلً 

(  9 – 8)  نفً ؼاٌة الٌمظة والحذر ومن كراج النهضة الى مدٌنة اربٌل وهنان كنا بٌ

ذرٌن رفاق حٌث اللنا سٌارة الندلوفر وتوجهنا الى ممر اللجنة المحلٌة فً اربٌل وكنا ح

فً كافة ارجاء المدٌنة ومكثنا فً ممر  نتشرةمن وجود رجال االمن والمخابرات الم

وكانت المناسبة ) عٌد نوروز  20/3/4979ٌوما ثم ؼادرنا اربٌل فً  45المحلٌة حوالً 

رفٌك باتجاه كوٌسنجك واخذنا لسطا من الراحة ثم مشٌنا حتى  45( فانطلمنا ونحن 

سمالولً ( ولد ادركنا )  ا الى لرٌة ) دار بسر ( ثم الى لرٌةالساعة الثامنة لٌال وصلن

مرٌة ووفروا لنا كل لالولت بعد منتصؾ اللٌل وبمٌنا هنان لٌال حٌث تعاطؾ معنا اهل ا

المستلزمات من المؤكل والمشرب اضافة الى سهرهم على راحتنا وحٌاتنا من مباؼتة 

ً احد الودٌان التمٌنا بمفرزة االنصار العدو واستمر ذلن حتى الصباح واكملنا المسٌر وف

وبمٌنا معهم لٌلة واحدة وفً الساعة الرابعة عصر الٌوم الثانً ؼادرنا الى جبل سفٌن ثم 

لاعدة االنصار المدٌمة أبان الستٌنٌات واكملنا المسٌر حتى اصبحنا على ممربة من لرٌة 

والجحوش وتمكنا من ة محاطة بالرباٌا ونماط الحراسة للجٌش منازلٌن وكانت المنط

اجتٌازهم حتى وصلنا الى المرٌة ومكثنا اللٌل ثم تواصلنا فً الٌوم الثانً وفً الطرٌك لم 

ٌتمكن بعض الرفاق من اكمال المسٌر حٌث انهكهم التعب فاضطر بعض الرفاق للتوجه 

ا لٌال الى لرٌة نازلٌن وجلب البؽال السعاؾ اولبن الرفاق ثم اكملنا المسٌر حتى التمٌن

باحدى المفارز المعارضة  حٌث رحبوا بنا وتم توزٌعنا الى منازل المرٌة لكننا تعرضنا 

 20لٌال الى مضاٌمة فاسرعنا بمؽادرة المرٌة حرصا على حٌاة الرفاق وكنا حٌنها بحدود 

( لطع سالح مع مسدس ووصلنا الى لرٌة ورتً فً الثانٌة عشر  4رفٌك ولم نملن اال )

لاعدة االنصار وتناولنا العشاء فً تلن  بعد ساعتٌن سنصل الى ممر لٌال وابلؽونا اننا

المرٌة ثم اكملنا المسٌر الى حٌث هدفنا المنشود وبالرؼم من سٌطرة لوات النظام على 

كل المنطمة اال اننا تمكنا من اجتٌاز خطورة الطرٌك حتى وصلنا الى كلً ممابل ناحٌة 

د انهار احدنا من شدة التعب فتولفنا للٌال فحمله سنكسر وواصلنا المسٌر ولمدة ساعتٌن ول

 ة مهجورة ال ٌسكنها بشرحتى وصلنا الى منطمة لندٌل حٌث كانت منطم باوبالتن  الرفاق
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من التعب والجوع فاضطررنا الى اكل اعشاب االرض واصطٌاد الحٌوانات  ولد تمكن 

لنسد بها جوعنا وبعد استراحة 

لصٌرة سرنا حتى وصلنا الى 

لمة جبل لندٌل وهنان تفاجبنا 

بوجود جنود فً احدى الرباٌا 

فاختفٌنا لكً ال نصبح هدفا لهم 

وؼٌرنا طرٌمنا الى احدى المرى 

ا التً كان ساكنٌها ٌؽادرونه

نهارا وٌعودون لٌال خوفا من 

لوات النظام الذٌن كانوا 

ٌمارسون اسالٌب ظالمة بحمهم 

.. مكثنا تلن اللٌلة فً المرٌة 

وهٌؤوا لنا العشاء الذي كنا بؤّمس الحاجة الٌه استسلمت الى نوم عمٌك واستٌمظنا صباحا 

اعدة ناوزنن ساعات وصلنا الى ل 8لنكمل المسٌر وبعد جهد وتعب وارهاق ومسٌر لمدة 

اذار واستؽرق مسٌرنا عشرة اٌام لٌال ونهارا بعد معاناة علما ان  34وكان ذلن فً ٌوم 

الوجبة الثانٌة التً التحمت بعدنا تعرضت الى كمٌن وانزال للجٌش استشهد فٌها عدد من 

باحتفال الرفاق بالذكرى السنوٌة لمٌالد الحزب  تفاجؤناالرفاق .. وفً ممر الماعدة 

ً العرالً وبالرؼم من التعب والسهر الطوٌلٌن لضٌنا امتع االولات مع فمرات الشٌوع

االحتفالٌة .. وتحدث النصٌر عن العملٌات المتالٌة التً شارن بها فمال : لمد شاركت 

بعملٌتٌن احداها مع مفرزة الطرٌك جلب السالح من سورٌا واٌصاله الى لاعدة كوماتا 

فتراجعنا وتوجهنا الى الحدود التركٌة وصادفنا جٌش ثم فً الخابور حٌث ولعنا فً كمٌن 

, باؼتتنا طابرات سمتٌة وانزال مع ضربة لوٌة لمواتنا من لبل الطٌران التركً والجٌش 

, حٌث كانت اما العملٌة الثانٌة كانت مع المابد االنصاري ابو جوزٌؾ فً كلً رمان 

ورشاشات  RBG7الخفٌفة ولاذفات ( نصٌراً مسلحاً باالسلحة 70السرٌة ٌتجاوز عددها )

ملم , وعلى ضوء التولعات بتمدم عسكري على المنطمة كان  60عفاروؾ ومدفع هاون 

لوات االنصار حٌنها تخندلوا فً موالعهم مستعدٌن لمواجهة الموات الحكومٌة وبالفعل 

وصل الرتل العسكري ودخل الى وادي كلً رمان حتى اصبحوا تحت مرمى لوات 

عطى المابد ابو جوزٌؾ اشارة لبدء المعركة حتى بدأت لوات االنصار تمطر االنصار وا

الرتل بوابل من الرصاص فتولؾ الرتل عن المسٌر تاركٌن معداتهم  واسلحتهم  واحتموا 

 بالصخور دون مماومة .. وكانت هذه المعركة  ذي صدى كبٌر فً منطمة بهدٌنان .
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 صة أغنٌة )غرٌبة من بعد عٌنچ ٌاٌمة (ل

 بملم / الدكتور مدحت محمود

كنت مدعوا لحضور احد األعراس فً بؽداد 

وهنان التمٌت صدفة بالفنان  ١١٩ٔبحدود سنة 

الخالد المرحوم عباس جمٌل الذي كان ٌحضر 

العرس كمدعو ولٌس كمطرب . عرفنً علٌه 

أصدلابً فنشؤت بٌننا محبة فورٌة سٌما احد 

عندما علم ان والدي رحمه هللا كان طبٌب بعض 

أفراد عابلة عباس جمٌل وهو ٌحتفظ لوالدي 

بذكرى طٌبة. اما بالنسبة لً فمد أخبرته فورا 

اننً عاشك آللة العود كما وإنً أهٌم طربا 

بؤلحانه الخالدة . وكما تتفاعل مركبات الكٌمٌاء 

تحركت أواصر الود واالحترام بٌنً وبٌن ذلن الفنان العظٌم المتواضع فالتمٌته المتجانسة 

بعض المرات فً عٌادتً فً شارع المؽرب وبعدها أخبرته اننً أوّد ان اعرفه على 

جمٌع أصدلابً الممربٌن من خالل دعوة عشاء احتفاًء به وبمنزلته الرفٌعة حٌث ان 

لعرالً وعلى مدى اكثر من خمسٌن عاما اجمل الفنان عباس جمٌل لدم للفن الؽنابً ا

وفً نفس .  األلحان لألؼانً العرالٌة التً استوطنت ذاكرة ووجدان كل عرالً أصٌل

دعوة العشاء فً منزلً دعوت كذلن صدٌمً وأستاذي الفاضل الموسٌمار سالم عبد 

ل وسالم الكرٌم حٌث كنت اعلم ان هنالن صدالة ومحبة متبادلة بٌن الفنانٌن عباس جمٌ

عبد الكرٌم ... والى االن مازلت أتذكر تلن السهرة الرابعة التً سحر فٌها الموسٌمار 

سالم عبد الكرٌم رٌشة عوده لٌجعل ذلن العود ٌنطك بؤجمل ألحان الشعوب واتحفنا كذلن 

المتؤلك دوما عباس جمٌل ببعض من اجمل أؼانٌه . ثم طلبت احدى المدعوات من الفنان 

ٌؽنً تحفته الخالدة " ؼرٌبة من بعد عٌنچ ٌا ٌمة" فابتسم الفنان عباس  عباس جمٌل ان

جمٌل ابتسامته المعهودة ولال لها " عزٌزتً الدكتورة كلما تطلب منً احدى السٌدات ان 

اؼنً هذه االؼنٌة فً جلسة خاصة وابدأ بالؽناء تنهمر الدموع من عٌون السٌدات 

ثم حدثنً على . "ارٌد ان افسد علٌن هذه السهرةفاعذرٌنً عن تلبٌة هذا الطلب النً ال 

انفراد حول أصل هذه االؼنٌة فمال لً بانه فً احد األٌام فً منتصؾ الخمسٌنات زاره 

احد شعراء االؼنٌة العرالٌة )ولم ٌذكر لً اسمه( وأعطاه نص هذه االؼنٌة لابال ان هذه 

 هو  االنسان الذي ٌهجر وطنه  هً بالوالع أؼنٌة وطنٌة وٌشبه فٌها الوطن باألم وكٌؾ ان
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تعمد ان  كمن ٌترن أمه وٌصبح ؼرٌبا بعٌدا عن حنانها . وذكر كذلن ان هذا الشاعر

الموضوع سٌاسٌا  ورٌة خوفا ان تسًء السلطة انذان فهمثٌتناول هذا الموضوع بال

عن تلحٌنها فورا  حٌنها واستطرد عباس جمٌل لابال انه اعتذرفٌحدث ماال ٌحمد عمباه . 

الن األؼانً الوطنٌة وكذلن األؼانً التً تتناول موضوع االم لم تكن رابجة تلن األٌام 

 . ،، ولكنه وعده ان ٌلحنها فً ٌوم ما فً المستمبل

التً  وبعد أشهر تدخل المدر فتوفٌت على حٌن ؼرة والدة المطربة الراحلة زهور حسٌن

كانت تكّن لها حبا جماً ،، فحزنت علٌها أشد الحزن ، وبعد انمضاء األربعٌن طلبت منه 

زهور حسٌن ان ٌلحن لها اؼنٌةً تخلد فٌها أمها . فتذكر عباس جمٌل هذا النص الذي لدمه 

له هذا الشاعر الؽنابً الذي علمُت فٌما بعد انه عباس العزاوي فعاد ٌبحث عنه بٌن 

مة فً منزله فعثر علٌه فً احد األدراج . ثم أضاؾ لً عباس جمٌل ان الهام أوراله المدٌ

اللحن هبط علٌه فورا حالما أعاد لراءة هذا النص فوضع له الجمل اللحنٌة فورا . وحالما 

تؤكد ان االؼنٌة جاهزة فنٌا بالفعل لام باالتصال بزهور حسٌن وأخبرها بؤنه لد عثر على 

اؾ لً عباس جمٌل انه اللى صعوبة شدٌدة لدى لٌامه بتحفٌظ ضالتها المطلوبة . ثم أض

زهور حسٌن تلن االؼنٌة الن المسكٌنة زهور كانت تنخرط فً بكاء مإلم بٌن ممطع 

 . وآخر كلما تتذكر أمها الراحلة لبل فترة لصٌرة

ولمن ال ٌدري دعونً أذكركم لرابً األعزاء ببعض ألحانه الخالدة التً لدمها الى 

الراحلة زهور حسٌن مبتدأً بؤول لحن "أخاؾ احچً وعلً الناس ٌگلون" والذي المطربة 

نجح بشكل ؼٌر مسبوق ثم أعمبها بؤلحان اخرى مثل " ٌم عٌون حراگة" و"جٌت ٌهل 

الهوى" و "تفرحون افرحلكم" ... كما وانه لدم الى المطربة الراحلة سلٌمة مراد االؼنٌة 

لمطربة الراحلة وحٌدة خلٌل أؼنٌة "چا وٌن أهلنا" و الرابعة " ٌاٌمة ثاري هواي" والى ا

أؼنٌة "عٌن بعٌن عالشاطً تالگٌنا" وأؼنٌة "علٌمن ٌا گلب تعتب علٌمن"... ولدم كذلن 

الى المطرب الراحل رابد األؼانً الرٌفٌة داخل حسن أؼنٌة " ٌا طبٌب صواب داللً 

رور" وأؼنٌة "اتوبه من كلؾ"... وؼنى بنفسه بعض األؼانً من ألحانه مثل "اسمر مؽ

 . "المحبة

لنفترض جدال ان جمٌع العرالٌٌن ٌمتلكون موهبة تؤلٌؾ وتلحٌن األؼانً ،،، هل تتخٌل 

عزٌزي الماريء كم ملٌون اؼنٌة ستظهر بروعة اؼنٌة ؼرٌبة من بعد عٌنچ ٌا ٌمة ... 

الٌوم تبكً وطنا رابعا نراه ٌحتضر امامنا وشرذمة من اللصوص المذرٌن ممن ٌحكموه 

ٌكتمون أنفاسه لٌعجلوا بموته وٌبتسمون بدناءة امام الكامٌرات وكؤنهم ٌتهٌإون لدفن راس 

 .  بصل ولٌس وطنا جمٌال كان ٌدعى ٌوما بالد مابٌن النهرٌن ومهد الحضارات
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 من اوراق ملتمى عرٌان السٌد خلف
 عبد الحسٌن حمزة الشبانًالشاعرعلً 

 وانهى كافة مراحله الدراسٌة فٌها . 4946ولد فً الدٌوانٌة عام 

 . 4974* حصل على البكالورٌوس فً اللؽة العربٌة ـ الجامعة المستنصرٌة ـ عام 

 4964* كتب الشعر عام 

 * مطلع السبعٌنٌات عمل فً مجلة الؾ باء بمساعدة

 تعرؾ علٌه فً سجن الحلة.صدٌمه الشاعر فاضل العزاوي الذي 

 بسبب نشاطه السٌاسً وكان اصؽر سجٌن فً حٌنه . 4962* اعتمل اول مرة عام 

طابعة ولٌامه بطبع عتمل فً سجن الحلة ٌتهمة سرلته آلة ا 4963* بعد انمالب شباط 

بٌانات تندد بجرابم االنمالبٌٌن وتفضح جرابمهم، وفً السجن التمى بالشاعر الكبٌر " 

 واب " وعدد كبٌر من االدباء والشخصٌات الوطنٌة .مظفر الن

              بمصٌدة 4969* شارن فً مهرجان الشعر الشعبً االول فً الناصرٌة عام 

 ) خسارة ( التً لفتت الٌه االنتباه .

. بعد معاناة طوٌلة ولاسٌة مع 2003* ترأس اتحاد االدباء والكتاب فً الدٌوانٌة بعد عام 

 المناضل و الشاعر الكبٌر "علً الشبانً"2/40/2044لموت فجر االحدالمرض ، ؼٌب ا

 ))من اجمل ماكتب ((

 َؼنه خوفه المبتلً بروحه/

 بعد ما خّضر الخنجر وسط گلبه/

 ولمع وجهه بسكوت/

 من ٌؽنً الكاولً كلكم سكوت/

 لو دره البلبل بواچٌّه ؼنه...ٌبلع السانه وٌموت/ 

 بس ٌظل مبضوع گلبه/ 

 الدفاتر ما لگه لحزنه دوه/ شاور حروؾ 

 شاور السمره وبچه/

 كافً حزنن...جرح گلبن, والوكت خنجر عدو/

 ٌشتري الشوگ بعطش روحه وٌهٌم/

 رافگ الشوچ وٌظل جدمه ٌتٌم/ 

 شو ٌرٌد أضماد ٌتداوه بخناجر/ 

 والعمر چذبه إعلى باچر 
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 يشكز ٚحٛٗ 

 نهرذسٚش انًجاَٙقاف 

ٚعرثش ْزا انًشكز االٔل يٍ َٕعّ فٙ ذقذٚى خذيح انرعهٛى انًجاَٛح 

نطهثرُا االعزاء فٙ يذُٚح انًٕصم ٔكاٌ انٓذف االصاصٙ ْٕ سفع 

انًضرٕٖ انرعهًٛٙ تعذ اذخار قشاس صثش انًعهٕياخ ٔذشحٛم انطهثح انٗ 

 يشاحم دساصٛح اعهٗ ٔٚكٌٕ قذ فاذٓى يٍ انًُاْج انشٙء انكثٛش

ٔااليش االخش انحانح انًعاشٛح انًرذَٛح الغهة انطالب ٔعذو ايكاَٛح 

دفع ذكانٛف انذسٔس انخصٕصٛح انرٙ اَرششخ تشكم كثٛش يًا حذا 

خ كم انًضرهزياخ نزنك ٕٖ اٌ ذثادس تفرح ْزا انًشكز ْٔٛأتًحهٛح َُٛ

ٔٔفشخ اصاذزج اكفاء كًا اصرٓذف انًشكز طهثح انصف انثانث يرٕصط 

ّ فٙ ذحذٚذ يضاس انطانة انرعهًٛٛح ٔقذ اخرٛش االصى حصشا الًْٛر

ٔفاء نٓزِ انقايح انًٕصهٛح ٔقذ كاَد ( ٚحٛٗ قاف )نهًُاضم انرشتٕ٘ 

نّ تصًاخ ذعهًٛٛح ٔيُٓا كراب يحٕ االيٛح ٔذعهٛى انكثاس ار كاٌ ٚزْة 

انٗ يضطش انعًال نٛقٕو ترعهًٛٓى انقشاءج ٔانكراتح ٔنّ يٕاقف ٔطُٛح 

قٕنرّ انشٓٛشج اياو انًهك فٛصم االٔل حٍٛ انقٗ كهًح يحٛث خهذذّ 

اْانٙ انًٕصم انخاص تاصرفراء ضى انًٕصم انٗ ذشكٛا ٔقذ سفض 

اَا ٚحٛٗ قاف احكٙ ) ْزا االيش ٔانحقد تانعشاق فقال قٕنرّ انشٓٛشج 

تعذ  6611ٔقذ ذٕفٙ ْزا انًُاضم فٙ صجٍ انحهح عاو ( ٔيا اخاف 

 . حكى اتاٌ شثاط االصٕد

قذ قذو انًشكز دٔساخ يرعذدج عهٗ يذٖ صُرٍٛ ٔقذ صاْى فٙ ْزا ٔ

ذًٕٚهّ تاالضافح انٗ انًحهٛح عذد يٍ االصذقاء يٍ خالل انرثشعاخ 

 . انرٙ ذصم انًشكز
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 وداعاً أخــــــً

 ورفٌك محنتً 
  باسل شاماٌا

كلمة تخبرن عن انسان فارلن الى دون الموت حك على كل حً فهو 

رجعة واصبح من اخبار الماضً ولم ٌبك لن منه اال الذكرٌات تلن  التً 

ٌرحل ٌؽلك ابواب الحٌاة خلفه  نجمعتن به فً السراء والضراء فحٌ

ولكن كما ٌمول المثل الشعبً ) اللً خلّؾ ما مات ( لذلن على اوالده ان 

سنً حٌاته لكً ٌرلد مطمبنا فً رلاده  ٌكملوا ما كان لد سار علٌه خالل

االبدي .. لمد علمتنا الحٌاة انها دمعة وابتسامة فما نفرح من اجله هو ما 

ٌدخل الى اعمالنا البهجة والسرور وما ٌحزننا حٌنما تحل الفاجعة فحٌنما 

تفرض علٌن ٌرزلنا معها المواساة وال سبٌل الى العزاء اال بالصبر 

در المحتوم .. خالل اٌام معدودة ؼادرنا االخ والسلوان والرضوخ للم

والصدٌك والعزٌز حكمت كلٌانا دكالً الذي توفاه االجل بحادث مروري 

وهو عابد من طرٌك الدٌر الذي كان لد خصص لنفسه برنامجا ٌومٌا فً 

المسٌر ملتزما بنصٌحة الدكتور لكن المدر اللعٌن حال دون تكملة مشواره 

اصدلابه تاركا سٌرة عطرة وذكرى طٌبة وروحا فؽادر عابلته واحبته و

نمٌة ومٌراثا من المثل واالخالق الفاضلة . كنت والعزٌز الراحل حكمت 

وخالل عمد الثمانٌنات من المرن المنصرم نتماسم معا محنة االسر سبمته 

بشهرٌن وحٌن التمٌته وكؤننً التمٌت باخوتً واصدلابً فً الوطن وكان 

            بؤخبار تضٌؾ الى معاناتً المزٌد بل من طبعه ان ال ٌخبرنً

كان ٌفرحنً باخبار بلدتنا الحبٌبة الموش ووضع اهلنا الكرام كانت المحنة 

 وم نتشارن بالمواساة احدنا لالخر متشبثٌن ببصٌصــل ٌــــفً ك تجمعنا 

 بات حمٌمة وعدنا الى ارض الوطن بٌن حناٌا اهلنا وعوابلنا  االمل الذي
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واضافة الى العزٌز حكمت كان هنان تسعة آخرٌن من اخوتنا االسرى 

ومن اهالً الموش عشنا جمٌعا هموم االسر وكان احدنا ٌصبر االخر 

ونمضً سوٌة اولاتا فابضة باالمل بالرؼم من ضعفه وبعد معاناة تسع 

مل حٌاتنا التً تولفت تسع اعوام .. وهكذا اعوام عدنا الى عوابلنا لنك

عمل المرحوم بكل جد ودأب وتواصل من اجل توفٌر لممة العٌش مجبولة 

بعرق جبٌنه ورزله هللا بثالثة بنٌن اضافة الى ابنته الكبرى فكانت فرحته 

كبٌرة جدا لم ٌتولؾ طموحه عن كل ما ٌدخل البهجة الى اعماق عابلته 

دون اكمال فرحته فتعرض لعدة مرات الى  لكن الحظ كان ٌمؾ دابما

حوادث كانت تمربه الى النهاٌة لكن ٌد الرب كانت تمنحه المزٌد من 

السنٌن اكراما له ولعابلته وجاءت الضربة االخٌرة وهو عابد من الدٌر لم 

تمهله اال ساعة واحدة حتى اؼمض اؼماضته االخٌرة وهو ؼارق بدمابه 

بحٌاته .. بكٌتن ٌا صدٌمً واخً  اثر الحادث المإسؾ الذي اودى

الموؼل بالطٌبة والنماء بكٌتن بحرلة والم .. خسارتن كبٌرة لكل من 

وانتعش بصدالتن التً تجسدت فٌها كل مزاٌا الوفاء والحب  عرفن

والطٌبة واالنسانٌة .. كم هً لاسٌة لحظات الوداع والفراق التً تختزن 

فً االعماق وكم ٌشعرنا الراحل العزٌز بفداحة الخسارة والفجٌعة 

ونختنك بالدموع ونحن نودعه الى مثواه االخٌر .. لمد كانت اشبه 

لؽفٌرة تشارن موكب الفمٌد لتودعه الى حٌث ٌرلد فً بتظاهرة والجموع ا

مسكنه االبدي تاركا لثماره ان ٌكملوا طرٌمه وٌحملوا رسالته االجتماعٌة 

وٌكونوا كما كان الراحل العزٌز ذا سٌرة عطرة وذكرى طٌبة وروحا 

نمٌة ومٌراثا من المٌم والمثل النبٌلة وفً ختام رثابً اتمدم باحر التعازي 

عر المواساة راجٌا لعابلته وذوٌه صبرا وسلوانا فارلد بسالم واعمك مشا

صدٌمً الصادق ونم لرٌر العٌن فثمارن الذٌن تركتهم سٌحملون اسمن 

 بكل اخالص ووفاء .  
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** رؼم جابحة كورونا المهددة لحٌاة الناس 

بادرت عدة مجموعات من الرفٌمات والرفاق فً 

منظمة الحزب فً الموش بتوزٌع بٌان اللجنة 

المركزٌة فً االسواق والمحالت فً الموش 

وذلن بمناسبة  عٌد االول من اٌار , وتللسمؾ 

عٌد الطبمة العاملة حٌث اللت هذه الفعالٌة 

جماهٌر آملٌن التؽٌٌر المنشود ارتٌاحا لدى ال

 .للوضع العام فً البلد 

عاشت الطبمة العاملة العرالٌة والمجد والخلود 

 لشهدابها وشهداء شعبنا االبرار . 

 

** زار وفد من منظمة 

الحزب فً الموش نادي 

م ٌالموش الرٌاضً لتمد

الشكر واالمتنان على 

مبادرة النادي فً تنظٌؾ 

متنزه توما توماس من 

الدؼال وتهٌبته الستمبال ا

الضٌوؾ حٌث عبر 

الرفاق عن ارتٌاحهم 

لهكذا مبادرة التً تعزز  

من اواصر االخوة 

والتعاون فً مختلؾ 

المٌادٌن وتطرق الجانبان عن نشاطات وفعالٌات النادي خصوصا فً مجال كرة المدم 

الهٌبة  ولد استمبل الوفد من لبل ربٌس النادي السٌد عامر جهوري وعدد من اعضاء

 االدارٌة وضم الوفد سكرتٌر المنظمة وعدد من الرفاق . 
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** بمناسبة انعماد المإتمر 

الثامن التحاد الشبٌبة 

الدٌممراطً العرالً / الموش 

زار وفد من منظمة الحزب 

ورابطة االنصار الشٌوعٌٌن فً 

التهانً الموش لتمدٌم 

والتبرٌكات للهٌبة الجدٌدة التً 

تم انتخابها ولد استمبل الوفد من 

لبل سكرتٌر الفرع وعدد من 

اعضاء المكتب وضم الوفد 

الزابر الرفٌك سكرتٌر المنظمة وعدد من الرفاق وتمنى الوفد النجاح والتمدم للهٌبة 

 البلد . الجدٌدة فً تحمل المسإولٌة فً ظل االوضاع الصعبة التً ٌمر بها

شارن رفاق وانصار  28/6/2024** بتارٌخ 

منظمة الموش للحزب الشٌوعً العرالً فً موكب 

تشٌٌع جثمان الفمٌد النصٌر توما داود المس ) ابو 

 27/6نضال ( الذي وافاه االجل ٌوم االحد الموافك 

حٌث  عام , فً دهون عن عمر ناهز التسعٌن

ووري الثرى فً ممبرة ناحٌة كانً 

مسمط راسه .. وفً الٌوم الثالث  ماسً

لام وفد من محلٌة نٌنوى ومنظمة الحزب ورابطة االنصار الشٌوعٌٌن العرالٌٌن فً 

الموش ومحلٌة دهون للحزب الشٌوعً الكردستانً بزٌارة عابلته لتمدٌم المواساة 

 والتعازي . للفمٌد الذكر الطٌب ولعابلته وذوٌه ورفاق دربه جمٌل الصبر والسلوان . 
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حنونا راعً كنٌسة أسعد استمبل رفاق المنظمة الخور اسمؾ  43/7/2024بتارٌخ ** 

مار كوركٌس الشهٌد فً 

حٌث جرى  , لرٌة الشرفٌة

ضع العام الحدٌث عن الو

والوضع فً المنطمة كما 

تطرق الطرفان حول تعزٌز ت

والتكاتؾ فً جمٌع التعاون 

المجاالت خصوصا بعد 

تداعٌات جابحة كورونا 

وتاثٌراتها على الناس وكان 

فً استمبال الضٌؾ كل من 

الرفاق عامل لودا سكرتٌر 

المنظمة ومجموعة من 

 . الرفاق

** بادر رفاق المنظمة فً الموش بتوزٌع بٌان 

اللجنة المركزٌة لحزبنا الشٌوعً العرالً تحت 

شاركة فً انتخابات ال تكون بوابة شعار ) ال م

للتؽٌٌر 

المنشود (  

فً كافة 

مناطك 

الموش وذلن 

من اجل 

اٌصال رأي 

الحزب الى 

الجماهٌر حول اسباب مماطعته لالنتخابات 

البرلمانٌة المزمع اجراءها فً تشرٌن االول 

 الممبل .      
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زار وفد من منظمة الحزب فً الموش االب الفاضل رودي  23/8/2024** بتارٌخ 

كامل الصفار وذلن لتمدٌم التهانً والتبرٌكات بمناسبة رسامته الكهنوتٌة فً كنٌسة الموش 

 وتمنى الوفد النجاح والتوفٌك له فً مختلؾ المجاالت الحٌاتٌة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

بادر رفاق المنظمة بتوزٌع افتتاحٌة طرٌك الشعب فً  46/8/2024بتارٌخ ** 

المحال التجارٌة 

والساحات العامة وفً 

الشوارع والمنطمة 

الصناعٌة وعلى رتل من 

السٌارات على امتداد 

الشارع العام عند محطة 

والهدؾ من هذا , الولود 

النشاط تثمٌؾ الناس على 

مولؾ الحزب من 

 المماطعة واسبابها . 
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شارن رفاق منظمة  9/7/2024** بتارٌخ 

نظمه اتحاد الحزب  ) بالبازار (  الذي 

كان الشبٌبة الدٌممراطً العرالً فرع الموش و

نتوجات الوطنٌة التً تنتجها ٌحوي على الم

مل والمصانع والمزارع فً الموش , المعا

توماس , ولد رحب  وعلى حدابك متنزه توما

الزمٌل فادي سمٌر بالحضور ودعاهم لمص 

لحاضرٌن فً ارجاء ا لالشرٌط , ومن ثم تجو

  المتنزه بمشاهدة المنتوجات المعروضة.

** لامت السٌدة دعد عزٌز لاشا بزٌارة 

منظمة الحزب الشٌوعً العرالً فً 

رة فرصة صدور دٌوان مثمستالموش 

زٌز دها المرحوم الشاعر علشعري لوا

لاشا فبادرت الى اهداء نسخة من االصدار 

وكان لد استمبلها  , ةممكتبة المنظ ىال

الرفٌك عامل لودا سكرتٌر المنطمة 

 ومجموعة من الرفاق .

** بمناسبة مرور الذكرى السنوٌة الثانٌة على احتجاج العرالٌٌن المتجسد فً مظاهراتهم 

السلمٌة فً ساحة التحرٌر وساحات 

جنوبٌة المنتفضة , حٌث جادوا المحافظات ال

بارواحهم مضحٌن بحٌاتهم من اجل نٌل 

, مشروعة لً حموله الالشعب العرا

مجموعة من رفاق المنظمة فً فشاركت 

شبٌبة التضامنٌة التً نظمها اتحاد ال لفةالو

الدٌممراطً العرالً فً الموش , ولد ولفوا 

على ارواح واشعال الشموع دلٌمة صمت 

ذٌن اختلطت دمابهم الزكٌة شباب العراق ال

 بتراب الوطن .
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 حملة مماطعة االنتخابات فً الموش

ادرت منظمة الحزب ب **

 الشٌوعً العرالً فً

الموش إللامة فعالٌة 

جماهٌرٌة على حدابك 

متنزه المناضل توما 

توماس )ابو جوزٌؾ( 

وبحضور جمع من الرفاق 

وعوابلهم والرفٌمات 

واالصدلاء , حٌث استهل 

الفنان باسل شاماٌا فمرات 

االحتفالٌة بكلمة ترحٌبٌة شكر فٌها الحاضرٌن على مشاركتهم وحضورهم , 

ثم دعا الحضور للولوؾ 

صمت حداداً على  دلٌمة

ارواح شهداء الحزب 

والوطن ثم االصؽاء الى 

نشٌد موطنً وجاءت فمرة 

الرفٌك عامل لودا سكرتٌر 

المنظمة بمراءة بٌان اللجنة 

المركزٌة للحزب الشٌوعً 

العرالً حول مماطعة 

االنتخابات وشاركت الرفٌمة سمٌرة المس ٌونان بمراءة ) لماذا نماطع 

الرفٌك رانً المس ٌونان بمراءة ) ما الذي نرٌد ؟ ( اما االنتخابات ( ثم فمرة 

ل شاماٌا بعنوان ) شمراء من مسن ختام المنهاج فكانت لصٌدة للشاعر باس

 ( . ًبلدت
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 تعازي ومواساة

** باسم رفاق منظمة الحزب الشٌوعً العرالً فً الموش نشاطر صدٌمنا 

العزٌز عادل عابد اسمرو وجمٌع افراد عابلته  

ألمه وحزنه  الشدٌدٌن بوفاة شرٌكة حٌاته 

المؽفور لها  ) بٌل حبٌب ساكو ( التً وافاها 

االجل بعد معاناتها من مضاعفات فاٌروس 

كورونا .. الذكر الطٌب للفمٌدة والهلها وذوٌها 

 .  الصبر والسلوان

 

االنصار الشٌوعٌٌن فً الموش الرفٌك ودٌع ** تعزي منظمة الحزب ورابطة 

               الٌاس دكالً بوفاة ابن عمه الراحل العزٌز

) حكمت كلٌانا دكالً ( اثر حادث سٌر فً احد 

وكان المرحوم لد , شوارع الموش اودى بحٌاته

كما تعزي المنظمة  ,ناهز سن السادسة والستٌن

نى لكم ان والرابطة عابلته بهذا المصاب الجلل ونتم

للفمٌد الراحل الذكر الطٌب  ,تكون هذه اخر االحزان

 والهله واصدلابه ومحبٌه جمٌل الصبر والسلوان . 

** تعزي منظمة الحزب الشٌوعً العرالً فً 

هما ٌتٌدٌن نادر وجالل حنا حمٌكا وشمٌمالموش الس

اثر جلطة فً استرالٌا (  بوفاة شمٌمهم ) بشار

هو وعام (  46بعمر ) دماؼٌة اودت بحٌاته وهو 

لفمٌد الذكر الطٌب ل, شمٌك الشهٌد باسل حمٌكا 

 والهله وذوٌه واصدلاءه الصبر والسلوان . 
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ورابطة االنصار  ** بمزٌد من االسى والحزن تتمدم منظمة الحزب الشٌوعً العرالً

فً الموش بتعازٌها الملبٌة الوالد وبنات الشٌوعٌٌن العرالٌٌن 

المرحومة مرٌم ٌونس تعٌنو التً وافاها االجل فً السوٌد 

بسبب الشٌخوخة عن عمر ناهز الخامسة والتسعٌن . الفمٌدة 

والدة المناضل االنصاري الفمٌد  4926من موالٌد الموش 

صباح توماس ووالدة الشهٌدٌن ) خٌري وطالل توماس ( 

الدكتور رمزي وطارق واركان ووالدة  ووالدة كل من

االخوات صبٌحة ورمزٌة ونادٌة واٌفون واخالص . لمد عانت 

الفمٌدة من شتى انواع الظلم واالضطهاد والمالحمة من لبل 

زبانٌة النظام الدكتاتوري منذ ستٌنٌات المرن المنصرم وذلن 

 , صابل االنصاروالتحالهم بفالعرالً النتماء اوالدها الى صفوؾ الحزب الشٌوعً 

 الذكر الطٌب والوالدها وبناتها الصبر والسلوان .  ةللفمٌد

تعزي منظمة الحزب الشٌوعً العرالً ورابطة األنصار ** 

الشٌوعٌٌن العرالٌٌن فً الموش الرفٌمٌن د. جرجٌس والفرٌد 

  ختً بوفاة شمٌمتهم أنٌسة )انو( ٌونس ختً عن عمر ناهز

 .  عام( 78(

عابلتها واشمابها سلٌمان ونافع وجمال وفرٌدون كما نعزي 

  .وصباح وشمٌمتها سلٌمة

 . والهلها ولمحبٌها جمٌل الصبر والسلوان الذكر الطٌب للفمٌدة

 

** بمزٌد من االسى والحزن تتمدم منظمة 

ورابطة األنصار الحزب الشٌوعً العرالً 

بتعازٌها  فً الموشالشٌوعٌٌن العرالٌٌن 

ة الى الرفٌك ودٌع دكالً ومواساتها الصادل

بوفاة ابن شمٌمته المرحوم بسام صادق عزٌز 

بسبب فاٌروس كورونا  دهون  فً محافظة

اللعٌن , للفمٌد الذكر الطٌب والهله ومحبٌه 

 الصبر الجمٌل . 
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 حازم لودا
 

               4                                            2 

 ٌتً فً اطراف بلدتًب عندما تركتها شعرت بالندم                   هو

 وضمٌري انتابنً                              جمٌل ببابه المصنوع من الخشب المدٌم

 حة تراثً جمٌلاتومف احتراما                   للٌال فلَ امرنً ان ا

 غٌمة رمادٌة حجبت عنً دفئ الشمس       كنت امزح احٌانا والول

 استعدت الستمبالها رغما عنً                ٌشبه رٌمون كونترول   

 خفت ان ال ٌسمط جزء منها                   دموعً مالحة تجري على خدودي

 مالمح وجهً  سوف تجعلنً فً حٌرة                       شوهت

 وانا فً اسفل الوادي الٌابس                  كشفت حمٌمة لم تكن معلنة عندي

 لكنها اهملتنً وغادرت                       وعالمات تعجب ظهرت

 ة رموزٌرنً اهمٌة ؟             على هٌئوحتى الغٌمة ال تع

 غاب خٌال الغٌمة                             كأنها حروف ال وجود لها فً لغات العالم 

 واصبح المولع فً وضع مملك سمطت      بل عالمات استفهام فسرتها 

 أرضاً                                          وهً تمول بصراحة

 درت وطنن ؟لٌس من الخوف هذه المرة                   لماذا غا

 بل ضمٌري امرنً بذلن                     لماذا تركت لرٌتن ؟

 شعرت بالذنب                                لماذا هاجرت الى بالد الغربة ؟

 ولفت امام صخرة كبٌرة                     االهل .. االصدلاء .. ابناء المحلة

 هل تعلم  ما هً اخبارهم ؟تشبه الماضً عندما ٌكون فً عمل         

 اعترف فورا بأنً لد تجاوزت بعض       اما زلت نائما ؟

 االشٌاء                                        متى تصحى ؟

 رغم هذا ما زلت املن الكثٌر                اما زال مفتاح بٌتن معلك على صدرن

 رلة النالوس ؟للبً .. عملً .. حبً .. بالٌات              كمط

 ً ووضعت ما عندي فٌها      اال ٌنشف رٌمن عندما تتحدث عن الوطن ؟تبحملت حمٌ

 كل شًء .. حتى ادوات الحاللة            هل للعرس طعم بال عرٌس 

 ع حمله      وهل ٌلٌك بالعروسة ان تمف بغٌر ثٌاباال شًء واحد تركته لم استط

 العرس ؟           النه .. كبٌر .. لدٌم .. تراثً     
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 دي الجرٌحبل

 

 

 حنا كورو 

 

كل الناس رثوا موتاهم                    اال انا الٌوم سؤرثً العراق                                            

للعالم اشراق                                          سومر واكد بابل واشور                  حضارات كانت 

نصر حمورابً وبانٌبال          ابراهٌم النبً وٌعموب واسحاق                                          نبوخذ

 هم ابناء الرافدٌن مشاهٌر العالم رموز الموة والمانون والنبوءة          

ارض الرافدٌن ؼنٌة مباركة             وفً باطنها كنز على العالم فاق                                                

وشعب كرٌم فً ؼناه وعوزه            للسالم واالخوة دوما تواق                                            

لكل من عاز وشكى االمالق                                                            بلد فتح ذراعٌه حبا وعونا             

وللسلم ٌجنح اذا هم جنحوا               وٌفرش االرض لهم ازهارا وشمابك                                

                                                     عراق االمس رٌاض من الجنة          والٌوم امسى خراب وحرابك                  

هكذا كان بالدي ٌنبض خٌرا             فتسابك الؽزاة على ؼزوه سباق                                     

وطن استبٌحت حرمته وشعب           ذاق االمرٌن ما ال ٌذاق                                       

امرٌكا ودول الجوار شماال وشرلا                                         خانٌمورلنن وجنكٌزهوالكو ت

           حروب مستمرة وطنٌة ولومٌة           ودم العرالٌٌن فٌها دوما مراق                                                              

ومهاجر وظلمهم على المؽول فاق                                                  شعب شتتت اوصاله نازح            

الفرس االصٌل وان كبى                 ٌوما فبعد الكبوة له انطالق                                           

                                            العرالً مهما ابتعد واؼترب             ٌبمى العراق فً الملب واالحداق     

 الموش بلدتً الجمٌلة اعشمها             اراها نجمة فً سماء الوطن براق 
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 لٌس شكري                         تلن هً حبٌبتً

                                                                      هً كوردة فً كل مكان                    

لونها جمٌل رابحتها طٌبة زكٌة                                                                 

            منظرها خالب كاسمها .. عبمها دؾء                                                              

 ٌذٌب جلٌد الجبال . تلن هً حبٌبتً ...

هً كفراشة الوانها كطٌؾ شمس                                                                   

صافٌة .. لها لحن جمٌل .. ٌنسل                                                                     

روابع الحكاٌا والمصص                                                                   الى اذنً .. ٌوثك

 لحبنا الجمٌل .. تلن هً حبٌبتً ...

حنانها ..احساسها متمدان كشعلة فً وسط الظالم                                                

                                                                تنٌر درب الحبٌب لنلتمً به                   

رؼم الصخور الوعرة الممتدة                                                                                

                          على ذلن الطرٌك .. تلن هً حبٌبتً ...                                                    

انها كتلة مشاعر ال استطٌع وصفها مخافة                                                                     

          ان ٌخطًء تمدٌري .. فهً ملكة فً مملكة                                                                                        

حراسها للبً مشاعري احاسٌسً                                                                               

 تلن هً حبٌبتً ... 

مسافات بٌنً وبٌنها                                                                                            

ن .. سهول .. وبحور                                                                                 جبال .. ودٌا

لكن االمل بلمٌاها مزروع فً احشابً                                                                    

                                        ٌنبت مخضرا مثمرا                                        

ٌستمً من مٌاه دمعً لٌبث الروح                                                                                    

 من جدٌد فٌنا .. تلن هً حبٌبتً ... 

                                                 أما وأنا سؤبمى وفٌا                                                 

 لعهدي معها ما حٌٌت                                                                                          

                  عرفانا منً بؤخالصها                                                                               

ذلن االخالص الذي لٌس من مثٌل له                                                                                          

فً هذا العالم                                                                                                     

كر لها ذاتً مستحمة هً                                                                                   فؤن

 نكران ذاتً .. تلن هً حبٌبتً 
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مــــــرة حلـــــزه  
شعر: منتهى عبدهللا عيسى                                                                                 

                                                               
 تضحن مملتاي والملب ٌنبض حبا وشغفا

 فٌاروعة المكان والزمان بوجودن ٌزهو وٌزدان 

  ... فً اللٌالً الحالكات  / ٌنثر نوره علًآٌا لمرا 

 هللا كم احبن واهوى ابتسامتن واللؤلؤ فٌها ٌبان 

 وكم اعشك الحان ضحكتن تنطلك بفرح 

 لحان الكمان أو حب وتخترق مسمعً ك

 و على الفؤاد تعزف سمفونٌة خلود

 لن ٌجٌدها اعظم موسٌمار 

 والسم لو ولعت على تربة مٌت 

 األكفان  لنهض من لبره ممزلا

 وصرخ بلهفة شوق ارجون 

 جد نغما كمان وكمان 

 آٌا حبا جعل كل لحظة فً حٌاتً سرورا" ونشل 

 من صدري االهات وضمد ذكراها بالنسٌان 

 آٌاروحا بعثت بروحً األحالم 

 وأزهرت من جدٌد كل حلم كان لد ضاع 

 كٌف اصور الدنٌا وكلها التساوي ذرة"من حبً لن اآلن

 جسدي ومن كل المسامات ومن فوح عطرن ب

 ٌا فتاتً التً لم تخلك شبٌهتن حتى بٌن اجمل الملكات 

 وٌا الهً كم أنت كرٌم لترزلنً بعروسة لمدها وروحها 

 مفاتن هٌهات صورت مثلهم فً بلد من البالد 

 فاتوسل بدموع حارة الٌن حمك مبتغاي 

 وال تحرمنً العٌش برفمتها وال لحظة من لحظاتً 

 ولرب لً ٌوم أراها فً كوخً لٌمتلئ دفئا" و حنان 

 ولٌصبح لصرا" أبهى وأزهى من لصور االمٌرات

 واجعل فٌه صرخات الصغار تتعالى

 وتكرم بالنفخ فً ثناٌاهم لٌكتسبوا عفتها وصفاءها

 فمازالت هً اشد براءة من األطفال 

 لٌتن تستجٌب لً ٌاربً ومن بعدها

  خرابفلٌكن بٌنً وبٌن العالم كله 
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 شعر : اكرم ٌلدكو                                              
 

 

 الملب حٌن ٌبتعد 

 عٌن ترى البٌاض سوادا لفا

 والدم 

 مذ ٌصبح روثا وبارودا 

 ٌشع 

 فً العٌن أشباحا وسهادا 

 فتلعب ٌمنة وٌسرى 

 وترلص األهداب

 فرحة 

 عزفا  بدف االجداث

 ولصٌدة تأبٌن وحدادا 

 وٌنشف دمعها 

 إال كالتمساح تذرف 

 المبح حٌنا وحٌنا لدادا 

 وتصلً على محراب 

 الكفر 

 فالمحراب مذ تطفأ شموعه 

 ٌستحٌل فً الظلمة دعرا ولوادا 

 والٌراع 

 حٌن تسرق

 أوراله

 تجف دماءه والمدادا 

 وهو خرٌف 

 ٌنكر لدٌن الصٌف سدادا

 وبٌدر 

 خذله الغل وحرق الحصادا 

 فٌعٌش متمعا 

 ٌتسول الجوع والكسادا
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  وانحرف المسار                

 شعر : رعد عوصجً                                    

لم ٌكن بالٌد ما حصل لكنها مشٌبة األلدار                                                                               

أٌن أنت مما ألول .. وما أكتب                                                                     

                                                                  أٌن أنت ٌا بحرا ملٌبا باألسرار           

وبرؼم كل شًء أحبن بكل عنفً                                                                       

                      أحبن بؤصرار ٌا جلنار                                                                         

ٌا واحة من ثلج وأنا فً نار                                                                            

اسؤلن باهلل ...                                                                                       

بحمً هذا المرار                                             لماذا وما الذي جنٌته كً تصدري 

أعلم وأعلم ال شًء ٌإثر فٌن                                                                                 

                   ال لبلة .. ال دمعة .. ال كلمة .. ال ؼزل وال حوار                                         

ألن لسوتن كالوى االحجار                                                                                   

ٌا من مضٌت الٌن كاالعمى                                                                          

                                                                        كاألعمى دون تٌمن وال ابصار        

عذابن ٌإلمنً                                                                                    

               ٌإرلنً ..ٌهدمنً .. ٌدمرنً .. ٌدفعنً                                                     

وٌضعنً كرٌشة فً مهب اعصار                                                                           

ٌا لٌتنً ما كنت بشرا                                                                                         

                                                                     بل شجرة بٌن االشجار             

أو نسمة أو طرٌما ٌفضً الى اي مسار                                                                      

                          ٌا لٌتنً ما عشت هذا االنهٌار                                                        

ٌا لٌتنً اشتهٌتن فمط                                                                                            

                    وال ؼرلت فً حبن ٌا ضوء النهار                                                                                         

وبرؼم كل شًء احبن بافتخار                                                                                        

ولكنن فً ٌوم ستذرفٌن الدموع كاالمطار                                                                        

 حس .. او .. نفس .. او حوار ٌوم ال ٌبمى فً 
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 أبتسم معنا

** رجل وزوجته جالسان فً ؼرفتهما ٌنتابهما الصمت فسالها زوجها لابال : اران ساكتة 

بماذا تفكرٌن فاجابت بابتسامة ساخرة : افكر بنفس الشًء الذي تفكر به ..! فتعصب 

ًّ روحً انت طالك .   الرجل ولال بشًء من الؽضب : ترٌدٌن ان تتجوزي عل

الٌٌن وكٌؾ تتسرب الٌهم االخبار بسرعة ** تعجب الربٌس االمرٌكً بوش من العر

عجٌبة فسال احد الجنود عن سبب ذلن فاجابه الجندي : العرالٌٌن عندهم شفرة ) شكو 

ماكو ( عن طرٌمها ٌتناللون االخبار بسرعة .. فمرر بوش زٌارة العراق متنكرا بدشداشة 

لعرالً : وهللا ما كو وعباٌة وعكال فسال احد العرالٌٌن ولال له : شكو ماكو .. رد علٌه ا

 شً بس ٌكولون بوش بالعراق . 

** رجل ذهب ٌفحص عند طبٌب وبعد اجراء الفحص سؤله الرجل ماذا عندي دكتور ..؟ 

اجابه الطبٌب : عندن فاٌروز فً الربة .. فمال له المرٌض افحص بعد دكتور ٌمكن تلمً 

 نانسً عجرم فً الكبد . 

لذي تتمنى تحمٌمه ..؟ اجابه العرالً : اتمنى ان ** صحفً سال عرالً : ما هو حلمن ا

اجد عمال ثم اتزوج الفتاة التً احبها وابنً منزال صؽٌرا ٌؤوٌنا مع اطفالنا فمال له 

 الصحفً : ٌا سٌدي سالتن عن احالمن وطموحاتن ولٌس عن حمولن . 

؟ ** سابك دهس رجل بالسٌارة فسال ضابط التحمٌك السابك : لماذا دهست الرجل ..

فاجابه : سٌدي دلٌت هورن وفتحت الضوء ورمشت له فلم ٌرضً باالبتعاد عن طرٌمً 

فاضطررت ان اضربه فسؤل الضابط الرجل المصاب : لٌش ما ابتعدت عن طرٌك 

 ًّ السابك ..؟ فمال المصاب : سٌدي وٌن اروح اذا آنً كاعد بنص دكانً ودخل عل

 وضربنً آنً والدكان . 

وهو جوعان فسؤل امه : ماما شمسوٌة أكل .. اجابت : ما  ** طفل رجع من المدرسة

فمال : ماما سوٌلنه ببؽاء  مسوٌة شً .. انزعج الطفل فنظر الى لفص فً داخله ببؽاء

ن .. لالت : ما عدنا تمن .. فمال : زٌن ببؽاء بالفرن .. لالت : ماعدنا ؼاز .. لال بالتم

زٌت .. لال : مشوي بفرن الكهرباء .. لالت الطفل : سوٌلنه ببؽاء مملً .. لالت : ماعدنا 

: ماكو كهرباء .. عندها نهض الببؽاء نافشا رٌشه ورافعا منماره الى االعلى وصارخا 

 .باعلى صوته : ربً ٌحفظ الحكومة 
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الفمر هو الذي ٌصنع الثورة .. الطاؼٌة مهمته  ** الفمر ال ٌصنع ثورة وانما وعً

                         ان ٌجعلن فمٌرا وشٌخ الطاؼٌة مهمته ان ٌجعل وعٌن ؼاببا .     ) كارل ماركس (                                                    

ن ٌتم ** لٌس من الحكمة ان ٌكون االنسان متاكد من حكمته فانه امر صحً ا

                      )ؼاندي (                                                          االلوى ٌمكن ان ٌضعؾ واالكثر حكمة ٌمكن ان ٌخطًء .   بؤن  هتذكٌر

** لٌس الفشل ان نخفك فً تحمٌك اهدافنا ولكن الفشل هو ان ال نحاول الوصول 

 ) جٌفارا (                                                              الى الهدؾ .     

اجعل لنفسن عمرا ال , ** ما اجمل ان تسٌر بٌن الناس وٌفوح منن عطر اخاللن 

ٌنتهً بؤعمالن باخاللن بروعة ابتسامتن لتكون ؼاببا حاضرا بكل مكان مررت 

 ) محمود عباس العماد (                                                             . به

تستخدم البرولٌتارٌا )الطبمة العاملة( الدولة لٌست فً صالح الحرٌة، ولكن من أجل ** 

محاربة خصومها، وبمجرد أن ٌصبح الحدٌث عن الحرٌة ممكن، تتولؾ الدولة عن 

                                                         ) انجلز (                                                              .الوجود بهذا الشكل

** هنان ثمة ولت فً حٌاة االنسان اذا انتفع به نال فوزا ومجدا واذا لم ٌنتهز  

                                          ) شكسبٌر (                          الفرصة اصبحت حٌاته عدٌمة الفابدة وبابسة . 

** اصحاب المباديء ٌعٌشون مبات السنٌن واصحاب المصالح ٌموتون مبات 

 المرات .                                                              ) حامد الصفدي (

 رخص مما ترتدي .أ ؼلى شًء فٌن حتى ال تجد نفسن ٌوما أ  ** ال تجعل ثٌابن

 جبران ( ) جبران خلٌل                                                                  
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فً اجواء الفرحة الغامرة احتفلت عائلة السٌد سنان 

ى لمٌالد ولده لبطرس كجوجة بالذكرى السنوٌة االو

له بالسعادة والرفاهٌة بٌن حناٌا  تمناٌتنا , رونٌل

 والدٌه وجدٌه

 

 

 

سط فرحة عائلة السٌد جهاد شاماٌا اطفأ حفٌده و

الف مبرون , السٌون رزٌن شمعته االولى 

وتمنٌاتنا له بالصحة والعمر السعٌد وهو ٌترعرع 

 بٌن احضان والدٌه وجدٌه

 

تهانً للبٌة صادلة من 

الى الرفٌك سمٌر توما  مجلة بٌرموستحرٌر اسرة 

توماس بمناسبة سطوع فجر مٌالد حفٌدته اٌال فادي 

تمنٌاتنا لها بالصحة والسعادة بٌن كنف والدٌها 

 وجدٌها

 

بالة ورد شذٌة معطرة 

باسمى آٌات التهانً 

سرة تحرٌر مجلة بٌرموس الى والتبرٌكات تزفها أ

ٌده مناسبة والدة حفاالخ والصدٌك باسل شاماٌا ب

 سؤدد ألف مبرون ادرٌان



 


