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اول الكالم

الحقيقة ،في صفحات الحقيقة!
ـرت ســنة  2021علــى العراقييــن بيــن األمــل فــي تحســين نوعيــة حياتهــم والخــوف
مـ ّ
ـب شــعبنا فــي انتفاضــة عارمــة وباســلة
مــن األنــزالق فــي مــا ال يحمــد عقبــاه ،فبعــد ان هـ ّ
فــي تشــرين  2019وقــدم فيهــا الكثيــر مــن الدمــاء الزكيــة مــن اجــل حريتــه وعيشــه
الكريــم ،كان يأمــل بنظــام حكــم عــادل يتســاوى فيــه ابنــاء الوطــن الواحــد ،وتكــون فيــه
الســيادة للقانــون الــذي يحمــي الجميــع مــن دون تمييــز ،لكــن القــوى الفاســدة صاحبــة
الســلطة والنفــوذ والتــي تمســك بمفاتيــح الحلــول ،ادارت ظهرهــا للمواطــن ،وانشــغلت
بالصــراع علــى الكراســي والتنافــس علــى نهــب ثــروة الشــعب ،فنتــج عــن ذلــك المزيــد
مــن فشــل السياســات فــي جميــع مياديــن الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة والتنمويــة.
لقــد اكــد حزبنــا فــي الوثائــق السياســية لمؤتمــره الوطنــي الحــادي عشــر الــذي انهــى
اعمالــه بنجــاح فــي  28تشــرين الثانــي  2021فــي العاصمــة بغــداد ،وتحــت شــعار:
(التغييــر الشــامل ،دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وعدالــة اجتماعيــة) ،جــاء فيهــا(.... :وأوصلــت
المنظومــة الحاكمــة البــاد فــي نهايــة المطــاف إلــى شــفير الهاويــة إن لــم تكــن تنزلــق
فيهــا بالفعــل ،جــراء عجزهــا وفشــل منهجهــا التدميــري ،حتــى لــم يعــد هنــاك مــع
بقــاء هــذه المنظومــة فــي الحكــم ،أفــق حقيقــي لوقــف التداعــي واالنهيــار.).............
ان تــورط بعــض القــوى التــي تديــر دفة البــاد بكثير من ملفات الفســاد والجريمــة ال يؤهلها
بــأن تكــون راعيــة لالصــاح او ســاعية الــى تحقيــق مطالب الشــعب ،لذلك البد مــن التغيير
الشامل واألطاحة بنظام المحاصصة وما افرزه من تداعيات خطيرة ،وبناء دولة المواطنة
والعدالــة االجتماعيــة الــذي كان مطلبــا اساســيا مــن مطالــب انتفاضــة تشــرين الشــجاعة.
وبالرغــم مــن المقاطعــة الواســعة لالنتخابــات الســابقة ،بســبب يــأس الجماهيــر ممــا تنتجهــه
مــن تغييــر ،االّ ّ
ان ظــروف البــاد الصعبــة تتطلــب االســراع بتشــكيل حكومــة اغلبيــة
سياســية ،والتــي نأمــل ان تضــع الخطــوات االولــى نحــو تغييــر حقيقــي يفضــي الــى تحقيق
مصالــح شــعبنا الــذي ســوف يحكــم بنفســه علــى سياســتها فــي هــذا المجــال ،وكمــا اكــدت
اللجنــة المركزيــة لحزبنــا فــي اجتماعهــا الثانــي بعــد المؤتمــر الحــادي عشــر والمنعقــد
فــي  10اكتوبــر مــن ســنة  2021علــى ((ان الجماهيــر ســتحكم علــى أيــة حكومــة قادمــة
وفقــا لقدرتهــا علــى تنفيــذ برنامجهــا ،الســيما مــا يخــص الخــاص مــن منهــج المحاصصــة
الفاشــل ،ومحاربــة الفســاد ،وحصــر الســاح بيــد الدولــة ،وكشــف قتلــة المتظاهريــن
والمحتجيــن والنشــطاء ،واتخــاذ اإلجــراءات التــي تخفــف معانــاة المواطنيــن .......ألــخ))
اننــا فــي الحقيقــة ،ومــن اجــل التغييــر الذي يقوم على اســاس مشــروع بنــاء دولــة المواطنة،
دولــة القانــون والمؤسســات ،ندعــو الــى توحيــد جهــود ومســاعي كافــة تنســيقيات الحــراك
والتجمعــات المدنيــة والفعاليــات االجتماعيــة االخــرى وجميــع القــوى التــي تنشــد التغييــر
اليجــاد أوســع اصطفــاف سياســي وشــعبي ضاغــط مــن اجــل تحقيــق هــذا الهــدف النبيــل.
نامــل ان تكــون ســنة  2022ســنة تحقيــق امانــي وطموحــات العراقييــن فــي الحريــة
واالمــان واالســتقرار ،وكل عــام وشــعبنا العزيــز بألــف خيــر.
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البالغ الختامي للمؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي

عقـــد الحـــزب الشـــيوعي العراقي مؤتمـــره الوطني الحادي عشـــر في ايـــام  28 - 24تشـــرين الثانـــي  2021في بغداد ،تحت شـــعار
«التغييـــر الشـــامل :دولة مدنيـــة ديمقراطية وعدالـــة اجتماعية»
افتتح المؤتمر بجلســـة علنية وســـط حضور رســـمي وشـــعبي حاشـــد ،القيت فيها كلمات وتحيات رئاســـة الجمهورية ورئاســـة مجلس الوزراء
ورئاســـة مجلـــس القضاء األعلـــى ،والعديد من رســـائل التحية مـــن األحزاب والشـــخصيات ومنظمات المجتمـــع المدني ،كذلـــك من األحزاب
الشـــيوعية واليســـارية في البلـــدان العربية والعالم .وفي كلمته في الجلســـة أشـــار الرفيـــق رائد فهمي ســـكرتير اللجنة المركزيـــة للحزب ،الى
أن انعقـــاد المؤتمـــر الحادي عشـــر يأتـــي امتدادا لتقاليـــد حزبنا منذ التأســـيس فـــي آذار  ،1934ومواصلة لســـعيه الى انتظام عقـــد مؤتمراته،
كـــي يكـــون كل منها محطـــة إضافية للتجديـــد ،ولتطوير الديمقراطيـــة الداخلية ،بعد الفحـــص النقدي لـــأداء  ،وبعد المراجعـــة والتقويم .وألقى
الرفيـــق كاوة محمـــود في جلســـة االفتتاح كلمة اللجنة المركزية للحزب الشـــيوعي الكردســـتاني ،وقد حيـــا فيها انعقاد المؤتمـــر الوطني الحادي
عشـــر للحـــزب الذي قـــال عنه إنه مدرســـة نضالية للثورييـــن العراقيين .وفي جلســـات المؤتمـــر التالية تم إقرار شـــرعية المؤتمـــر ،بعد تقديم
تقريـــر االعتمـــاد وانتخاب هيئات تســـيير أعمال المؤتمر ،ثم باشـــر المندوبات والمندوبون الذيـــن يمثلون منظمات الحزب فـــي الوطن وخارجه
عملهـــم ،موزعين على ورش لمناقشـــة مشـــاريع برنامج الحـــزب ونظامه الداخلـــي والتقرير االنجازي .وبعد مناقشـــات مســـتفيضة في أروقة
الـــورش لهـــذه المشـــاريع ،قدمت خالصات للمناقشـــات الى الجلســـات العامة للمؤتمـــر ،حيث جرى تداولهـــا وإقرارها جميعا ً مـــع المالحظات
والتعديالت المقترحة بشـــأنها .كما بُحث وأقر التقرير المالي ،وبعده التقرير السياســـي ،واللذين حظيا بمناقشـــات مســـتفيضة في جلســـات عامة
مخصصـــة لهـــذا الغرض .كذلك أقـــر المؤتمر مجموعة من القـــرارات والتوصيات ،ووجه العديد من رســـائل التقدير الى رئاســـات الجمهورية
ومجلـــس الـــوزراء ومجلس القضـــاء األعلى ،والى مختلـــف االحزاب والمنظمات والمؤسســـات والشـــخصيات التي حضرت جلســـة االفتتاح،
او ســـاهمت فـــي تقديم المســـاعدة إلنجـــاح أعمال المؤتمـــر .ووجه المؤتمر رســـالة تحيـــة خاصة الى الرفيـــق كريم أحمد ،الـــذي حرص على
حضور المؤتمر رغم ظروفه الصحية الصعبة ،وقدم الســـاعة الشـــخصية لمؤســـس الحزب الشـــهيد يوســـف ســـلمان يوســـف (فهد) أمانة الى
المؤتمريـــن .وفي اليـــوم االخير للمؤتمـــر ،فتح باب الترشـــيح لعضوية اللجنـــة المركزية الجديدة ولجنـــة الرقابة المركزية .وبحماس وشـــعور
عـــا ٍل بالمســـؤولية تطوع عشـــرات من الرفيقـــات والرفاق للعمل فـــي اللجنتين .وبعد اقـــرار تقرير لجنة الترشـــيح والطعون انتخـــب المؤتمر،
بالترشـــيح الفردي ،والتصويت الســـري ،اعضاء اللجنـــة المركزية الجديـــدة ولجنة الرقابة المركزية .يذكر ان ممثلين رســـميين لدائرة شـــؤون
األحزاب السياســـية حضروا الجلســـة التي اســـتكمل فيها المؤتمر أعماله حســـب قانون األحزاب السياسية .ووســـط اجواء من البهجة والحماس
الشـــيوعي ،أنهـــى المؤتمـــر أعماله معبراً عـــن تصميم الشـــيوعيين العراقيين على تحقيق شـــعاره من اجل التغيير الشـــامل علـــى طريق اقامة
الدولـــة المدنيـــة والعدالـــة االجتماعيـــة .وعقدت اللجنـــة المركزية بقوامهـــا الجديد اجتماعهـــا األول الحقا ،وفيـــه إنتخبت الرفيـــق رائد فهمي
ســـكرتيراً لها ،والرفيق بســـام محيي نائبا لـــه ،كما انتخبت مكتبها السياســـي.
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قُ ُدما ..نحو التغيير الشامل

تعانــي البــاد مــن تداعيــات االزمــة
العامــة وحالــة االســتعصاء ومــن عجــز
القــوى المتنفــذة عــن إيجــاد الحلــول
والمخــارج لهــا .وتتكاثــر كل يــوم
المشــاكل مســتعصية الحــل فــي إطــار
منظومــة الحكــم الفاشــلة ،القائمــة علــى
منهــج المحاصصــة الطائفيــة – االثنيــة
والبنــاء المكوناتــي للدولــة.
وتدفــع األوضــاع المترديــة وانســداد
آفــاق تحســنها علــى يــد منظومــة
المحاصصــة والفســاد الحاكمــة،
بمجاميــع كبيــرة مــن أبنــاء شــعبنا،
خصوصــا مــن الشــباب المهمــش
الباحــث عــن أبســط مقومــات العيــش
الكريــم ،إلــى رفــض هــذا الواقــع
بأشــكال ووســائل متعــددة ،والــى
التحــرك فــي اتجــاه احــداث التغييــر
المنشــود ،والتوجــه نحــو ســاحات الفعل
االجتماعــي والسياســي واالحتجاحــي،
وهــو مــا يدلــل علــى تحــول ملحــوظ
فــي المــزاج الشــعبي والجماهيــري،
وإصــرار علــى رفــض الواقــع القائــم
والمجــيء بالبديــل الــذي يوفــر الحيــاة
الكريمــة اآلمنــة للمواطنيــن ،مــن دون
تمييــز الي إعتبــار كان.
ورغــم مــا قدمــه الحــراك الجماهيــري
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االحتجاجــي وانتفاضــة تشــرين مــن
معطيــات جديــدة ،ومــا كشــفا مــن
عــورات النهــج المعتمــد الفاشــل فــي
إدارة شــؤون الدولــة ،فــان ذلــك لــم
يدفــع القــوى المتنفــذة الحاكمــة إلــى
اجــراء مراجعــة جديــة .حيــث لــم تُقـدِم
علــى إجــراء جوهــري لتغييــر المنهــج
والســلوك ،وانمــا وبــدال مــن ذلــك قــام
بعضهــا بمحــاوالت للتكيــف ال أكثــر.
وال شــك فــي ان األمــور لــم تعــد كمــا
كانــت قبــل األول مــن تشــرين ،2019
وال قبــل مــا افرزتــه مخرجــات
انتخابــات  .2021فقــد تدفقــت ميــاه
جديــدة وحملــت معهــا الكثيــر مــن
المعطيــات والمتغيــرات والطاقــات،
وســاهمت االنتفاضــة والحــراك
الشــعبي والتظاهــرات واالعتصامــات
واالحتجاجــات الواســعة متعــددة
العناويــن ،فــي تشــديد الضغــط إلدراج
عمليــة مراجعــة جديــة لمنظومــة
الحكــم ،وألســس إعــادة بنــاء الدولــة
ونهجهــا وفــي العمليــة السياســية ،علــى
جــدول العمــل.
فالمنظومــة السياســية الحاكمــة
بمكوناتهــا المختلفــة ،التــي تحاصصــت
مؤسســات الدولــة وتقاســمت النفــوذ

والمغانــم فيهــا وزرعــت فــي مفاصلهــا
عناصــر الدولــة العميقــة أو الموازيــة،
غيــر الخاضعــة للرقابــة والمســاءلة،
الــى جانــب شــبكات الفســاد ،تمــادت
مــن دون رادع فــي االســتحواذ علــى
المــال العــام ،وفــي تبديــد مــوارد البــاد
وثرواتهــا ،وفــي إفســاد مؤسســات
الدولــة وتضخيــم أعــداد منتســبيها وفــق
معاييــر الــوالء السياســي واالنتمــاء
الهوياتــي ،بعيــدا عــن معاييــر المواطنة
والعدالــة والنزاهــة والكفــاءة وقواعــد
اإلدارة الرشــيدة .وهــذا مــا أدى الــى
تعمــق الفــرز الطبقــي واالجتماعــي
وعناصــر االســتقطاب فــي المجتمــع،
لصالــح أقليــة تحتكــر الســلطة والمــال
واالعــام والســاح ،وتتناقــض
مصالحهــا مــع تعمــق فجــوة الفقــر
والحرمــان والتهميــش ،مــع مصالــح
غالبيــة فئــات وشــرائح المجتمــع التــي
تشــتد معاناتهــا ،ال ســيما منهــا األقســام
الواســعة مــن الشــباب المهمشــين
الذيــن يفتقــدون ابســط مقومــات
العيــش الكريــم ،كذلــك جماهيــر
العمــال والفالحيــن والمزارعيــن
والكســبة والكادحيــن ،وصــوال الــى
بعــض الفئــات الوســطى مــن موظفيــن
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شؤون عامة
ومهنييــن وتجــار صغــار.
وأوصلــت المنظومــة الحاكمــة البــاد
فــي نهايــة المطــاف إلــى شــفير الهاويــة
إن لــم تكــن تنزلــق فيهــا بالفعــل ،جــراء
عجزهــا وفشــل منهجهــا التدميــري،
حتــى لــم يعــد هنــاك مــع بقــاء هــذه
المنظومــة فــي الحكــم ،أفــق حقيقــي
لوقــف التداعــي واالنهيــار.
فــي الوقــت نفســه البــد مــن اإلشــارة
الــى ان انتشــار الســاح المنفلــت
خــارج اطــار الدولــة ،وتشــكيل فصائــل
ومليشــيات مســلحة مرتبطــة بقــوى
داخليــة او كامتــداد الجنــدات خارجيــة،
يلعــب دورا معرقــا العــادة بنــاء
الدولــة علــى أســس ســليمة ،فيمــا تثيــر
ممارســاتها المرفوضــة قلــق بنــات
وأبنــاء الشــعب لمــا فيهــا مــن تضييــق
علــى الحريــات وتخريــب لالقتصــاد
الوطنــي وتهديــد للســلم األهلــي.
لهــذا كلــه غــدا التغييــر الشــامل مطلبــا
جماهيريــا واســعا ،وضــرورة يفرضهــا
تطــور األوضــاع فــي البــاد ،والحاجــة
إلــى ضمــان تطــوره الالحــق والحفــاظ
عليــه ككيــان وطنــي موحــد .وهــو
تغييــر البــد أن يقــوم علــى مشــروع
يهــدف إلــى بنــاء دولــة المواطنــة،
دولــة القانــون والمؤسســات الضامنــة
السياســية
للحريــات والحقــوق
واالقتصاديــة واالجتماعيــة .مشــروع
يســتهدف كذلــك إعــادة هيكلــة
االقتصــاد العراقــي ،والســير بــه علــى
طريــق التنميــة المســتدامة والعدالــة
االجتماعيــة .كمــا انــه مشــروع وطنــي
ديمقراطــي يســتجيب لحاجــات الوطــن
والمواطــن ،ولعمليــة تعزيــز البنــاء
االتحــادي وتوزيــع الصالحيــات
بيــن الحكومــة االتحاديــة واالقليــم
والحكومــات المحليــة ،ويتصــدى
للتحديــات التــي تواجــه البلــد والمنطقــة،
ويفتــح اآلفــاق نحــو بنــاء وحــدة وطنيــة
حقيقيــة ،ويحفــظ ســيادة البلــد ويجنبــه
التدخــات الخارجيــة ومحــاوالت ثلــم
القــرار الوطنــي العراقــي المســتقل.
وال شــك أن هــذا التغييــر المطلــوب
لــن يتحقــق إال بتغييــر موازيــن القــوى
السياســية لصالــح أصحــاب المشــروع
ومناصريــه وداعميــه ،وأن الوصــول
إليــه يحتــاج إلــى حشــد طيــف واســع
مــن القــوى الداعمــة ،السياســية
والمجتمعيــة ،كمــا يحتــاج الــى برنامــج
وخطــوات جريئــة وارادة كافيــة لوضــع
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العــراق علــى ســكة التغييــر الشــامل.
إزاء ذلــك فــان المطلــوب بإلحــاح مــن
الشــيوعيين والديمقراطييــن وأنصــار
الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة  ،ومــن
ســائر أنصــار الديمقراطيــة ،ومــن
تنســيقيات الحــراك المدنــي والشــعبي
واالنتفاضــة المجيــدة ،وقــوى التغييــر
كافــة ،العمــل علــى جمــع وتوحيــد
الصفــوف ،والمزيــد مــن المبــادرات
والتحــركات والفعاليــات الجماهيريــة،
اليجــاد أوســع اصطفــاف سياســي
وشــعبي ضاغــط فــي اتجــاه تحقيــق
التغييــر فــي موازيــن القــوى لمصلحــة
الغالبيــة الســاحقة مــن الشــعب ،وإلقامــة
دولــة المواطنــة والعدالــة االجتماعيــة
الخاليــة مــن الفســاد ،ومــن الســاح
المنفلــت.
أن أمامنــا وكل قــوى التغييــر مهــام
عديــدة تتجســد فــي :
 .1الضغــط فــي اتجــاه تشــكيل
الحكومــة انطالقــا مــن مبــدأ االغلبيــة
السياســية ،وعلــى اســاس برنامــج يلبي
اهــداف شــعبنا وانتفاضــة تشــرين،
الــى جانــب القــدرة علــى اتخــاذ
خطــوات عمليــة فــي اتجــاه التغييــر،
ومراعــاة الكفــاءة والمهنيــة والنزاهــة
بعيــدا عــن المحاصصــة الطائفيــة
واالثنيــة ،واعتمــاد هــذه المعاييــر فــي
اســناد الوظيفــة العامــة فــي المؤسســات
المدنيــة والعســكرية واألمنيــة.
 .2الكشــف عــن قتلــة المتظاهريــن
والنشــطاء ،ومــن يقــف وراء القتلــة،
فــي انتفاضــة تشــرين  2019وبعدهــا،
وتقديمهــم إلــى القضــاء لمحاكمتهــم عــن
عمليــات القتــل والخطــف والتغييــب
القســري ،وإعــادة االعتبــار لشــهداء
االنتفاضــة وتعويــض أســرهم واســر
الجرحــى.
 .3تعزيــز البنــاء االتحــادي وحــل
القضايــا العالقــة بيــن الحكومــة
االتحاديــة واالقليــم عبــر حــوارات
جــادة ،مــع االلتــزام بالدســتور نصــا
وروحــا ،وعبــر اتفاقــات رســمية
معلنــة وليــس سياســية – حزبيــة ،ال
ســيما بشــأن الموازنــة والنفــط وعائداتــه
والكمــارك.
 .4اتخــاذ خطــوات عمليــة إلصــاح
جهــاز الدولــة وترســيخ بنائــه
المؤسســي ،بإعتمــاد مبــدأ المواطنــة

ومعاييــر الكفــاءة والنزاهــة ،ونبــذ
المحاصصــة والتمييــز ،وتطويــر آليات
العمــل اإلداري ،وإشــاعة الحوكمــة
األلكترونيــة للحــد مــن الروتيــن
والبيروقراطيــة ،ومحاربــة الفســاد
والترهــل ورفــع مســتوى األداء،
وتوفيــر كل أشــكال الدعــم الضروريــة
لضمــان ســيادة القانــون والمؤسســات
الدســتورية ،والفصــل بيــن الســلطات
وتأميــن اســتقالل الســلطة القضائيــة،
وتفعيــل مبــدأ المواطنــة ومســاواة
المواطنيــن أمــام القانــون ،وضمــان
تمتعهــم بحقوقهــم وحرياتهــم العامــة
والشــخصية ،وتحقيــق العدالــة
االجتماعيــة ،والتصــدي لمحــاوالت
التدخــل الخارجــي فــي شــؤون بلدنــا
علــى حســاب ســيادته واســتقالله
وقــراره الوطنــي المســتقل.
 .5التخلــص مــن نهــج المحاصصــة
الطائفيــة واالثنيــة فــي العمليــة
الدولــة
السياســية ،وفــي بنــاء
ونهجهــا وسياســتها القائمــة علــى
تقاســم الســلطة والثــروة عبــر تســييس
الهويــات االجتماعيــة وتفتيتهــا دينيــا
ومذهبيــا وقوميــا ومناطقيــا ،وإنهــاء
مظاهــر االســتقطاب الطائفــي واالثنــي،
وتكريــس الوحــدة الوطنيــة.
 .6محاربــة منظومــة الفســاد ومحاســبة
الفاســدين ســارقي المــال العــام،
واســترجاع األمــوال المنهوبــة مــن
قبلهــم وإجــراء محاكمــات عادلــة لهــم،
وتفعيــل دور االدعــاء العــام ،وتطبيــق
قانــون الكســب غيــر المشــروع ومبــدأ
عــدم اإلفــات مــن العقــاب.
 .7ضمــان األمــن واالســتقرار وعــودة
الحيــاة الطبيعيــة فــي البــاد والتصــدي
لالرهــاب ،وبنــاء مؤسســات الدولــة
األمنية والعســكرية وســائر المؤسســات
األخــرى علــى أســس ديمقراطيــة،
وعلــى وفــق قواعــد الــوالء للوطــن،
وتحديــد واجباتهــا كمــا جــاءت فــي
الدســتور ،وبعيــدا ً عــن نزعــة التحــزب
الضيــق والمحاصصــة.
 .8احتــرام حقــوق اإلنســان ،وضمــان
الحريــات الشــخصية والعامــة،
وتكريــس مفهــوم المواطنــة ومبــدأ
المســاواة بيــن المواطنيــن مــن دون
التمييــز بينهــم.
 .9الدفــع نحــو تبنــي اســتراتيجية تنميــة
مســتدامة وخطــط تنمويــة متوســطة
وقصيــرة األجــل ،باالشــتراك مــع
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شؤون عامة
حكومــة االقليــم والحكومــات المحليــة،
تهــدف إلــى توســيع وتنويــع وتحديــث
قاعــدة االقتصــاد الوطنــي ،وتنميــة
قطاعاتــه اإلنتاجيــة وتغييــر طابعــه
الريعــي األحــادي الجانــب ،وتنميــة
القــدرات البشــرية والماديــة ،وتطويــر
البنــى التحتيــة والخدمــات األساســية،
واالســتخدام العقالنــي والكفــؤ لمــوارد
البــاد ،بمــا يحقــق مســتوى ونوعيــة
حيــاة أفضــل لجميــع المواطنيــن.
كذلــك اعتمــاد سياســة اســتثمارية
رصينــة مــن خــال تشــجيع االســتثمار
واســتقطاب رؤوس األمــوال الوطنيــة
واألجنبيــة ،بمــا يســهم فــي عمليــة
التنميــة واإلعمــار ،الــى جانــب إعــادة
نظــر شــاملة بالوصفــات الجاهــزة
للمؤسســات الماليــة الدوليــة التــي
اعتمدتهــا الحكومــات المتعاقبــة،
لــدرء آثارهــا الكارثيــة علــى حاضــر
ومســتقبل البلــد.
 .10إنشــاء صناديق ســيادية اســتثمارية
وتنمويــة بــإدارة مهنيــة مســتقلة ،تعتمــد
الكفــاءة والنزاهــة ،وتحــت إشــراف
ورقابــة مجلــس النــواب.
 .11التحــول فــي إعــداد الموازنــة
العامــة نحــو موازنــة البرامــج ،وإعــادة
هيكلتهــا باتجــاه تقليــص االنفــاق غيــر
الضــروري وإلغــاء االمتيــازات غيــر
المبــررة ،وترتيــب أولوياتهــا لصالــح
قطاعــات الخدمــات العامــة وتوفيــر
إمكانــات التنميــة
 12.وســعيا لتحقيــق قــدر مــن العدالــة
االجتماعيــة يتوجــب:
أ .الضغــط للحيلولــة دون إلقــاء تبعــات
األزمــة الماليــة واالقتصاديــة علــى
الطبقــات والفئــات والشــرائح الفقيــرة
والمعدمــة ،وذوي الدخــل المحــدود
والكادحيــن عمومــا ،مــع توفيــر
المزيــد مــن الدعــم واالســناد لهــم،
وتلبيــة احتياجاتهــم المعيشــية ،وتقديــم
الخدمــات األساســية لهــم ،وضمــان
حقــوق ومصالــح العامليــن فــي مختلــف
القطاعــات ،وشــمولهم بقانونــي العمــل
والتقاعــد والضمــان االجتماعــي
والصحــي.
ب .مكافحــة البطالــة ،خصوصــا فــي
أوســاط الشــباب ،وجعلها احــد االهداف
الرئيســية للسياســة االقتصاديــة.
ت .تحســين الخدمــات العامــة ،واعتبــار
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ذلــك مــن أولويــات السياســة االقتصادية
للدولة.
ث .بنــاء منظومــة صحيــة حديثــة
ومتكاملــة ،وضمــان تقديــم خدمــات
الرعايــة الصحيــة المجانيــة ،العالجيــة
والوقائيــة.
ج .وضــع قطــاع التربيــة والتعليــم
ضمــن األولويــات المهمــة ،وتخصيص
المــوارد الماليــة والماديــة والبشــرية
الالزمــة لــه ،بمــا يؤمــن إصــاح
المنظومــة التربويــة والتعليميــة
والنهــوض بهــا فــي مختلــف مراحلهــا.
ح .معالجــة أزمــة الســكن عبــر
اســتراتيجية اســكانية متكاملــة ،تقــوم
علــى سياســة تجمــع بيــن مشــاريع
إســكان تمولهــا الدولــة للفئــات
والشــرائح ضعيفــة الدخــل ،وتيســير
اإلقــراض العقــاري للفئــات متوســطة
الدخــل.
توفيــر خدمــات النقــل العــام
خ.
والشــحن ،وتطويــر شــبكات الطــرق
الســريعة التــي تربــط محافظــات ومــدن
العــراق ببعضهــا ،وبالطــرق الدوليــة.
 -13الدفــاع عــن حقــوق المــرأة
ومكتســباتها ،وضمــان مســاواتها
واســتبعاد التمييــز ضدهــا ،وتمكينهــا،
وتوســيع دورهــا فــي الحيــاة السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
 -14إيــاء اهتمــام خاص بالشــباب،
وضمــان تمتعهــم الكامــل بالحقــوق
والحريــات المكفولــة دســتوريا ً فــي
التنظيــم والتعبيــر ،الــى جانــب تهيئــة
متطلبــات مشــاركتهم فــي الحيــاة
السياســية ،وتمكينهــم مــن تبــوء مواقــع
قياديــة فــي الدولــة والمجتمــع.
 -15ضمــان حريــة الثقافــة واالبــداع،
واحتــرام التعدديــة الفكريــة والسياســية
فــي ثقافتنــا الوطنيــة ،والعمــل علــى
ازدهارهــا ،ورعايــة الثقافــة والمثقفيــن
ومنظماتهــم واتحاداتهــم.
 -16اعتمــاد اإلدارة الالمركزيــة
وتوزيــع الصالحيــات بيــن المركــز
والمحافظــات ،وتحديــد صالحيــات
المؤسســات االتحاديــة والتابعــة إلقليــم
كردســتان ،وفــي الحاليــن علــى وفــق
الدســتور والقوانيــن النافــذة.
 -17حصــر الســاح بيــد الدولــة
وبمؤسســاتها الشــرعية ،ونزعــه عــن
الفصائــل والجهــات الخارجــة عــن
القانــون علــى اختــاف مســمياتها،

وتطبيــق قانــون األحــزاب السياســية
الــذي يحظــر االحــزاب ذات االجنحــة
المســلحة.
 -18إصــاح المنظومــة االنتخابيــة بمــا
يضمــن اجــراء مفوضيــة االنتخابــات
العليــا المســتقلة انتخابــات حــرة ونزيهة
ومتكافئــة ،وفــي ظــل قانــون انتخابــي
عــادل ،وابعــاد العمليــة االنتخابيــة عــن
ســطوة المــال السياســي ،وعــن توظيــف
مواقــع الســلطة والنفــوذ ،وتفعيــل قانون
األحــزاب السياســية ،وخلــق بيئــة آمنــة
تؤمــن مشــاركة واســعة.
 -19تحقيــق المصالحــة المجتمعيــة
والســلم األهلــي ،وتأميــن عــودة
المهجريــن والنازحيــن والكشــف عــن
مصيــر المغيبيــن والمخطوفيــن ،
وإعــادة النظــر فــي مؤسســات العدالــة
االنتقاليــة مثــل هيــأة المســاءلة والعدالة،
وإحالــة جميــع القضايــا ذات العالقــة
إلــى الــوزارات المختصــة والقضــاء.
 -20وضــع اســتراتيجية بيئيــة تتناســب
مــع حجــم المخاطــر المرتبطــة بتدهــور
الوضــع البيئــي محليــا وعالميــا ،وتحــدد
اســهام العــراق فــي الخطــط الدوليــة
لمواجهــة التغيــرات المناخيــة فــي
العالــم وعواقبهــا الكارثيــة ،مــع زيــادة
قيمــة وحجــم المــوارد الماديــة والماليــة
المخصصــة للبيئــة ،وإطــاق حملــة
شــاملة لحمايتهــا .
 -21اعتمــاد سياســة خارجيــة متوازنــة
وبعيــدة عــن سياســة المحــاور ،مبنيــة
علــى مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي
وميثــاق األمــم المتحــدة ،سياســة تؤكــد
وتحفــظ وحــدة وســامة األراضــي
العراقيــة والقــرار الوطنــي المســتقل،
وتعمــل على اســتكمال اســتقالل العراق
وســيادته الوطنيــة وحرمــة أجوائــه
ومياهــه وثرواتــه ،واســتكمال اجراءات
إخراجــه مــن الفصــل الســابع.
إن الحــزب الشــيوعي العراقــي يســعى
بمثابــرة ،عبــر مســاهمته الفاعلــة
فــي الحــراك الشــعبي والجماهيــري
متعــدد األشــكال ،وعبــر عالقاتــه مــع
مختلــف األوســاط والقــوى االجتماعيــة
والسياســية ،إلــى دفــع عمليــة التغييــر
الــى األمــام حتــى الخــاص مــن
منظومــة المحاصصــة والفســاد
والطائفيــة السياســية ،وتحقيــق الوحــدة
الوطنيــة وتدشــين بنــاء دولــة المواطنــة
والديمقراطيــة الحقــة والعدالــة
االجتماعيــة.
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شؤون عامة

ساعة فهد في ايدي الشيوعيين بمؤتمرهم الحادي عشر

قــدم الرفيــق المناضــل واحــد القيــادات
التأريخيــة للحــزب الشــيوعي العراقــي
كريــم أحمــد ،خــال انعقــاد المؤتمــر
«الحــادي عشــر» للشــيوعي العراقــي،
تــذكارا ثمينــا ومهمــا لــدى الشــيوعيين،
حيــث قــدم الســاعة اليدويــة للرفيــق
الخالــد يوســف ســلمان يوســف «فهــد»
مؤســس الحــزب.
هــذا التــذكار المهــم ،حظــي باهتمــام
بالــغ مــن قبــل مندوبــي مؤتمــر
الحــزب ،الذيــن اقترحــوا اقامــة متحــف
لمقتنيــات الحــزب الثمينــة.
وقــدم الرفيــق كلمــة بالمناســبة
اســتعرض فيهــا رحلــة ســاعة الرفيــق
الخالــد فهــد علــى مــدى ســبعين عــام
حتــى تقديمهــا هديــة الــى المؤتمــر
الوطنــي الحــادي عشــر للحــزب،
والتــي قــام بقراءتهــا ســكرتير اللجنــة
المركزيــة للحــزب رائــد فهمــي.
ادناه نص الكلمة:
ساعة فهد
كريم احمد
مــرت ســنوات طويلــة مــن تاريــخ
حزبنــا المجيــد ،وفيهــا مــن المحطــات
والمنعطفــات الكثيــر الــذي تمــت
روايتــه والحديــث عنــه بينمــا ظــل
أكثــر منهــا مــا لــم تســعفنا ظروفنــا
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القاهــرة ان نرويهــا او ننقلهــا لألجيــال
الجديــدة التــي مــن حقهــا ،ومــن واجبنــا
نحــن الشــيوعيون القدامــى ،ان نرويهــا
وبهــدف نبيــل هــو اســتفادة الشــباب
الشــيوعي مــن تجــارب قــادة الحــزب
االماجــد الذيــن اعطــوا دروســا فــي
الوطنيــة ونكــران الــذات والتضحيــة
فــي ســبيل وطــن حلمــوا وناضلــوا
ألن يصبــح يومــا حــرا وشــعبه ســعيدا
وشــامخا.
حينمــا حكمــت المحكمــة العرفيــة
ببغــداد باعــدام قادتنــا األماجــد ســنة
 ،1949ومنهــم الرفــق الخالــد يوســف
ســلمان (فهــد) ،وقبــل ســويعات مــن
صبــاح  14شــباط اليــوم المشــؤوم
لتنفيــذ الحكــم ،طلــب الرفيــق فهــد
مــن ســجانيه ،وكآخــر طلــب لــه قبــل
ان يفــارق دنيــاه ،أن يختلــي لوحــده
باحــد الســجناء وهــو رفيــق شــاب مــن
المحكوميــن بالســجن وليــس االعــدام،
فلبــوا طلبــه ولــم يرفضــوا ولــم يراقبــوه
(مشــكورين!)  ..فانفــردا بزاويــة
مــن الزنزانــة وطلــب منــه ان ينقــل
رســائل شــفوية عبــر باقــي الرفــاق
الســجناء إلــى خــارج الســجن ثــم
انتــزع مــن معصمــه ســاعة ووضعهــا
فــي يــد الرفيــق اآلخــر وقــال لــه :كل
مــا املــك هــو هــذه الســاعة ارجــوك

ايصالهــا الــى الرفــاق حــال االفــراج
عنــك وهــي امانــة عنــدك ولكنهــا ملــك
للحــزب ،وكان يعــرف الضائقــة التــي
المــت باعضــاء الحــزب وكــوادره
المتبقيــة خــارج اســوار الســجون
والفتــرة الحالكــة فــي كل البــاد جــراء
االرهــاب والمالحقــة واالختفــاء وقلــة
ذات اليــد.
واعــدم الرفيــق فهــد وضلــت ســاعته
امانــة لــدى رفيقنــا الشــاب لحيــن
االفــراج عنــه ،وحــال تــم ذلك اســتطاع
ان يتواصــل مــع رفــاق يعرفهــم معرفة
جيــدة وارتــأى ان يســلم االمانــة بعــد
وثوقــه مــن انهــا ســتصل إلــى قيــادة
الحــزب كذكــرى عزيــزة مــن رفيــق
عزيــز شــهيد ،وذلــك فــي عــام 1953
وجــرى تســليمها لــي شــخصيا ،وكنــت
حينهــا اتولــى فــي بغــداد قيــادة الحــزب
مــع رفــاق اخريــن ،ولكــن كانــت معهــا
رســالة مــن ابــو ســام (بهــاء الديــن
نــوري) يشــرح فيهــا كل مــا جــرى تلك
الليلــة أي قبــل تنفيــذ الحكــم بســاعات
معــدودات وربمــا يبــدو أن الرفيــق
مصعــب (اســمه الحركــي او الصحيــح
ال اذكــر) كان حتــى ال يعــرف القــراءة
والكتابــة أو ليــس ضليعــا بهمــا حالــه
حــال معظــم أبنــاء العــراق انــذاك.
كنــت ،كمــا جميــع رفــاق الحــزب
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شؤون عامة
مالحقــا ومختفيــا مــع عائلتــي فــي
بيــوت بائســة مؤجــرة موقتــا فــي مــدن
اكتــظ فيهــا الجواســيس والشــرطة
الســرية ،ناهيــك اننــي وعائلتــي كنــا
مهاجريــن بيــن مــدن العــراق تلبيــة
لمهمــات الحــزب ..وكانــت ظروفنــا
قاســية ولــم نكــن نملــك اي شــيء،
ناهيــك عــن تــرف االحتفــاظ بحقائــب
او صناديــق او خزانــة مالبــس لكــي
نضــع فيهــا اشــياءنا علــى قلتهــا.
كانــت ســاعة يــد الرفيــق فهــد امتحانــا
لــي ولعائلتــي الصغيــرة ..ســلمتها إلــى
زوجتــي الرفيقــة ام ســليم (ســام علــى
روحهــا اذ توفيــت فــي ايلــول )2017
وقلــت لهــا انهــا ليســت شــيئا عاديــا
انهــا فــي رقبتنــا الــى يــوم تنجلــي فيــه
الغمــة عنــا وعــن الحــزب والوطــن
ككل فلنكــن عنــد حســن ظــن شــهيدنا
العزيــز الرفيــق فهــد ..قالــت ال تقلــق
انهــا اغلــى مــن عيونــي ..وبعدهــا
انقطعــت عــن عائلتــي وذهبــت بمهمات
حزبيــة اتنقــل بيــن مــدن العــراق وكــذا
جــرى للرفيقــة ام ســليم التــي بدورهــا
كانــت تتولــى مهمــات حزبيــة شــتى
بيــن ايصــال البريــد الحزبــي والجريــدة
واخفــاء العوائــل الحزبيــة وزيــارات
الســجون والتنقــل مــن بغــداد الــى
كردســتان الــى منفــى بــدرة وجصــان
ثــم كركــوك والموصــل فبغــداد ،وكنــت
ي بالســجن الفعلــي
اعتقلــت وحكــم عل ـ ّ
والمنفــى لحيــن ســقوط الملكيــة فــي
ثــورة تمــوز  1958التــي حررتنــي
وعــاودت الرجــوع الــى الحــزب
وحيــاة طبيعيــة ولــو لحيــن ،كانــت
الســاعة مــا زالــت عنــد الرفيقــة ام
ســليم ..ولكــن فــي شــباط  1963جــرت
األمــور بمنحــى آخــر اشــد خطــورة من
ســنوات مــا قبــل ثــورة تمــوز ..التحقــت
ام ســليم بالجبــل الننــا اضطررنــا
إلــى اللجــوء لحيــاة البيشــمركة فــي
كردســتان ..وكانــت عائلتــي قــد كبــر
عددهــا ولــم نكــن نملــك دارا او معاشــا
ســوى مــا يوفــره الحــزب لنــا.
كانــت ام ســليم تصــارع الحيــاة وتتولــى
تربيــة أوالدهــا وكنــت لفتــرات طويلــة
بعيــدا عنهــم ..وكانــت الحيــاة بالنســبة
لنــا عبــارة عــن تحــد للفاشــية والظلــم
وكانــت قليلــة تلــك الســنوات التــي
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نعمنــا فيهــا ســوية ببعــض الهــدوء
ولكــن دون طمأنينــة وبالفعــل جــرت
االحــداث متســارعة فــي عــراق
االنقالبــات والحــروب واالضطهــاد
الطبقــي والقومــي ولــم نكــن نملــك
ســوى االختفــاء واللجــوء للجبــل
والمنفــى والهجــرة للخــارج وهكــذا
دواليــك .كانــت ام ســليم طيلة الســنوات
هــذه مــا زالــت تحتفــظ بســاعة الرفيــق
فهــد كأعــز امانــة واعــز مــن اشــيائها
حقــا ،لــم تتصــرف بهــا ولــم تضيعهــا
ولــم تأتمنهــا عنــد احد ..حتــى أن بعض
ضعــاف النفــوس دنــت ايديهــم لســرقة
بعــض مــن مــال شــحيح لهــا ولكنهــم لــم
يصلــوا الــى ســاعة معصــم فهــد.
لــم تكــن الرفيقــة ام ســليم واثقــة مــن
الظــروف واوضــاع الحــزب والرفــاق
اينمــا حلــت ،ولــم تســتطع أن تأتمــن
(الســاعة) لــدى آخريــن ،ليــس لعــدم
الثقــة بهــم مطلقــا ،بــل النهــا خبــرت
ســنوات طويلــة مــن انعــدام االســتقرار
لجميــع الرفــاق دون اســتثناء فــرأت أن
تبقــى لديهــا (ولبعــض الســنوات لــدى
ابنتنــا بيــان ،ســام علــى روحهــا حيــث
توفيــت فــي ايلــول .)2019
أكثــر مــن ســبعة عقــود مــرت منــذ
ان انتــزع الرفيــق فهــد ســاعته مــن
معصمــه قبــل اعدامــه ،واليــوم حيــن
اســترجع ذكــراه وذكــرى كل تلــك
الســنين العجــاف بمرهــا وحلوهــا
ارجــو ان يأخــذ الرفــاق األمانــة
منــي ولنســتذكر ســوية (ســاعة فهــد)
ومغــزى هــذه اآللــة الصغيــرة التــي
زينــت يــد رفيقنــا الخالــد فهــد ،الرجولة
واآلبــاء ونكــران الــذات والوطنيــة
واألمميــة الحقــة ،ولكــن قبــل كل
شــيء مــا صنعتــه يــدا فهــد مــن حــزب
شــيوعي جبــار ال يليــن وال يستســلم وال
يهــادن علــى مبادئــه.
انهــا (الســاعة) الصغيــرة حجمــا
الكبيــرة معنــى ومغــزى ..ففيهــا كان
يتطلــع فهــد الــى وقتــه وينظــم مواعيــده
وينســق مــع رفاقــه بدايــات عمــل اكبــر
حــزب سياســي فــي تاريــخ العــراق
المعاصــر .كان ضبــط التوقيت بالنســبة
الــى الرفــاق فــي حيــاة الحــزب اولويــة
قصــوى فــي بلــد لــم يــزل النــاس فيــه
ال يعرفــون معنــى الدقــة واالنضبــاط

بمفهومهمــا الحديــث حيــث كان عصــر
اآللــة واالنتــاج قــد ســار مراحــل عبــر
قــرون بينمــا كان العــراق ال يــزال بلــدا
زراعيــا اغلبــه وحرفيــا فــي بعضــه.
كان لــدى فهــد رؤيــة متقدمــة لمــا
ســيكون عليــه الحــزب وبنــاؤه بــكل
تفاصيلــه ..وهــو التلميــذ النجيــب
للقائــد الشــيوعي األممــي غيورغــي
ديمتــروف الــذي خبــر بنــاء حــزب
ســري شــيوعي يقــارع بــه الرجعيــة
والرأســمالية والفاشــية وينتصــر فــي
معاركــه ضدهــا جميعــا .وصــار
لــدى فهــد اداة يقــود بهــا نضــال
العمــال والفالحيــن وباقــي الكادحيــن
والحــزب الشــيوعي العراقــي الــذي
ضــم بيــن جنباتــه كل مكونــات شــعبنا
العرقيــة والقوميــة والدينيــة دون
اســتثناء فــي هارمونــي قــل نظيــره
حتــى فــي تاريــخ العالــم وليومنــا
هــذا مــا يــزال يعمــل بدقــة وانضبــاط
كبيريــن ..فتذكــروا معــي ايهــا الرفــاق
تلــك االيــام العصيبــة التــي كان فهــد
ينظــر فــي معصمــه حيــن كان موعــد
اجتمــاع قــد بــدأ دون تأخيــر ..أو حيــن
كان ينظــم عمــل اللقــاءات وتســليم
البريــد الحزبــي وشــراء مــواد لطباعــة
الجريــدة وادبيــات الحــزب ،او ارســال
وفــد الــى احــد األحــزاب الصديقــة
ألجــل التنســيق حــول عمــل النقابــات
واالتحــادات وغيرهــا مئــات االحــداث
األخــرى التــي عمــل الحــزب تحــت
قيادتــه ان تكــون بدقــة ،وانضبــاط آلــة
صغيــرة هــي ســاعة معصــم الرفيــق
الشــيوعي الشــهيد يوســف ســلمان
يوســف.
ليســت األمانــة فقــط أن تحتفــظ بشــيء
مهمــا تكابــد فــي الحفــاظ عليه وتســليمه
بعــد حيــن .ولكــن األمانــة ان نأخــذ
العبــرة مــن مــا حمــل ذلــك الشــيء
مــن مغــزى ال يقــدر بثمــن أو قيمــة..
بــل واســتنباط دروس مــن تاريــخ ذلــك
الشــيء واشــخاص ارتبطــت حياتهــم
بــه واثــرت فيهــم وفــي مصيرهــم.
ســام عليــك فهــد رفيقــي ومعلمــي
وقائــد دربــي وكلــي أمــل وثقــة ان
تكــون ســاعتك نبراســا ومقياســا
لنضــال حزبنــا الكبيــر .
اربیل | نهاية نوفمبر 2021
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قراءة اولي ًة لنتائج املؤمتر الحادي عرش
للحزب الشيوعي العراقي !!
ماجد لفته العبيدي
عقــد الحــزب الشــيوعي العراقــي مؤتمــره
الحــادي عشــر بعــد تحضيــرات واســعة
ونقاشــات مســتفيضة فــي االروقــة
الحزبيــة وعلــى وســائل االتصــال
االجتماعــي ووســائل االعــام ،واســتمر
المؤتمــر لمــدة أربعــة أيــام مــن ٢٤
تشــرين الثانــي ولغايــة ٢٨منــه ،وناقــش
المؤتمريــن خمســة وثائــق هامــة وهــى
مســودة النظــام الداخلــي والتعديــات
الــواردة حولهــا ،ومســودة البرنامــج
والمالحظــات والمقترحــات  ،والتقريــر
االنجــازي وتقريــر الرقابــة المركزيــة
ووثيقــة هامــة جــدا وهــي وثيقــة قدمــا
… نحــو التغيــر الشــامل التــي تعتبــر
برنامــج عمــل يومــي يســعى الحــزب
الــى توحيــد القــوى المدنيــة والديمقراطيــة
عبــره لالحــداث التغيــر الفــارق فــي
موازيــن القــوى وتغيــر نظــام المحاصصة
الطائفيــة وبنــاء الدولــة المدنيــة
الديمقراطيــة وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة
لقد ســادت المؤتمــر روح التطلب والبحث
والمكاشــفة وروح النقــد والتقيــم وجــرت
حــوارات واســعة حــول العديــد مــن
مفاصــل العمــل وتقيــم لسياســة التحالفــات
الوطنيــة ،والدعــوة ً الــى وضــع تقيــم
موضوعــي لتجربــة ســائرون ونتائجهــا
وتاثيراتهــا  ،وكان أغلــب المندوبيــن
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للمؤتمــر مــن الشــابات و الشــباب
العامــل فــي المفاصــل الحزبيــة المختلفــة
والمشــارك فــي االنتفاضــة التشــرينية .
وقــد انعكــس ذلــك علــى انتخابــات القيــادة
الجديــدة للحــزب التــي ضمــت اكثــر
مــن النصــف فــي اللجنــة المركزيــة
والمكتــب السياســي مــن الشــابات
والشــباب  ،واعتــذر اكثــر مــن ثالثــة
عشــرفيقة ورفيــق عــن ًمواصلــة
العمــل القيــادي لألســباب مختلفــة .
ان هــذه التجربــة تضعنــا امــام تحديــات
مختلفــة فــي مقدمتهــا مســتوى االداء
المقبــل للرفــاق الجــدد وقدرتهــم علــى
احــداث تجديــد حقيقــي فــي العمــل الحزبي
،والقضيــة األخــرى توظيــف إمكانيــة
الرفــاق الذيــن غــادروا مهمــةً العمــل
القيــادي فــي العمــل الحزبــي مــن خــال
زجهــم فــي العمــل االختصاصــي وتشــكيل
هيئــات اختصــاص ســاندة للرفــاق الجــدد
وتشــكيل ورش عمــل تقــدم المشــاريع
والدراســات المختلفــة المتعلقــة فــي
النهــوض بالعمــل الحزبــي واالختصاصي
وســد النواقــص والثغــرات واالســتفادة
مــن رفــاق منظمــات الخــارج والقــدرات
ـي يمتلكونهــا والعودة الى
واإلمكانيــات التـ ً
تجربــة الرفيــق الزائــر وزجهــم بالعمــل
الســاند فــي المنظمــات وإزالــة االلتبــاس

الــذي حــدث حــول ترشــيح رفــاق الخارج
لقيــادة الحــزب والــذي انعكــس فــي
التصويــت والمتأنــي مــن عــدم معرفــة
الجيــل الجديــد بالتضحيــات التــي قدمهــا
هــوالء فــي ســبيل اســتمرار الحــزب
وتطــوره والبــد مــن تعشــيق التجــارب
وخلــق اســتمرارية وتواصــل بيــن أجيــال
المناضليــن ،وأســتخدام وســائل االتصــال
الحديثــة لعقــد اللقــاءات والســمنارات
والنــدوات والمؤســعات حــول العديــد مــن
القضايــا الفكريــة والسياســية وقضايــا
العمــل الطالبــي والشــبابي والعمــل
وســط النســاء والعمــل اإلعالمــي.
أن تحقيــق األهــداف والتوصيــات
والقــرارات التــي رســمها المؤتمــر
الحــادي عشــر تتطلــب الكثيــر مــن
الهمــة والنشــاط والعمــل الجــاد لتجديــد
وســائل العمــل واألســاليب والطــرق
وإعــادة النظــر فــي الكثيــر مــن القضايــا
والتــي ســوف تكــون المهمــة الرئيســة
للمجلــس الحزبــي العــام القــادم والــذي
يعــول عليــه فــي مناقشــة هــذه القضايــا
ومــن ضمنهــا احــداث عضويــة جديــدة
(تســمى العضويــة المشــاركة) ،والتــي
تبناهــا المؤتمــر كمقتــرح ســوف تطــرح
اللجنــة المركزيــة الجديــدة وثيقــة للنقــاش
الداخلــي حولهــا .
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انتفاضة ترشين فرضت هيمنتها عىل املتنفذين
صالح العميدي
أمام ضغـــط انتفاضة تشـــرين
 ٢٠١٩الباســـلة التـــي قدمت أكثر
مـــن  ٧٠٠شـــهيد و ٢٥٠٠٠
جريـــح ،رضخـــت القـــوى
المتنفـــذة إلى مطلـــب المنتفضين
المبكـــرة
بإجراءاإلنتخابـــات
المشـــروطة بالكشـــف عـــن قتلة
المتظاهرين ومحاســـبتهم ومعالجة
الســـاح المنفلـــت في الشـــارع،
وفتـــح ملفـــات الفســـاد الكبيـــرة
بصـــورة خاصة ،وبذلـــك جرى
تحديـــد موعـــد اإلنتخابـــات في
الســـادس من حزثـــران ،٢٠٢١
ثم تغير إلى العاشـــر من تشـــرين
أول .٢٠٢١
وبالنســـبة لقـــرار الحـــزب
الشـــيوعي العراقـــي بتعليـــق
مشـــاركته في إنتخابات تشـــرين
ومـــن ثـــم مقاطعتهـــا ،لـــم يكن
هـــذا القـــرار إعتباطيـــا ً بل جاء
نتيجـــةً لقـــراءةٍ معمقـــ ٍة وتحليل
علمي للواقع العراقي ،واســـتيعابا ً
لحاجـــات ومطالـــب الجماهيـــر
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المكتوية بنيـــران الفقر والمرض
وشـــظف العيـــش ،وتشـــخيصا ً
دقيقـــا ً لطبيعـــة القـــوى المتنفـــذة
غيـــر المبالية بمعانـــاة الجماهير،
تلـــك القـــوى التـــي تحتكـــر
القرار السياســـي وتتمســـك بنهج
المحاصصـــة الطائفيـــة اإلثنيـــة
المقيـــت ،هـــذا النهج الـــذي دفع
العراق إلـــى حافـــة الهاوية وإلى
الفشـــل الذريع والتراجـــع الكبير
علـــى كل الصعـــد!..
لـــم يتـــم الكشـــف عـــن قتلـــة
المتظاهرين ولـــم يعالج موضوع
الســـاح المنفلـــت ولـــم يتـــم
فتـــح ملفـــات الفســـاد الكبيـــرة،
لذلـــك جـــاءت مقاطعـــة الحزب
لإلنتخابـــات.
لقـــد برهنت إنتخابات تشـــرين
ونتائجهـــا على صحـــة وصواب
تقديرات حزبنا الشيوعي العراقي
فـــي مقاطعـــة اإلنتخابـــات التي
أضافـــت تعقيدات أخرى للمشـــهد
السياســـي العراقـــي المـــأزوم،

فبـــدالً مـــن أن تكون جـــزءا ً من
الحل والتغيير المنشـــود ،صارت
جـــزءا ً من المشـــكلة .فالقوى التي
أقرت قانـــون اإلنتخابات المجحف
وشـــكلت مفوضيتها غير المستقلة
 ،صـــارت هي نفســـها تطعن بها
بعد أن خســـرت جل مقاعدها في
البرلمان ،وأخذت تلوح بســـاحها
المنفلـــت ،كمـــا طعنـــت بحيادية
(جينيـــن بالســـخارت) ممثلـــة
األمين العـــام لألمـــم المتحدة في
العـــراق والتـــي دافعـــوا هم عن
مواقفهـــا قبـــل اإلنتخابات!!!
يتضح مـــن كل ما ذكرنا هدف
المتنفذين الفاســـدين بمحاولة تأييد
وجودهـــم فـــي الســـلطة والحفاظ
علـــى امتيازاتهـــم ،واإلفالت من
حســـاب الجماهير ..إال أن ذلك لن
يدوم بـــكل تأكيد.
نعم ..وكما يقـــال فإن الحزب
الشـــيوعي العراقـــي قد قـــرأ ما
بين ســـطور الوقائـــع واألحداث
فقـــرر المقاطعة.
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من اسقاط التماثيل الى حرق المقرات
أمير دوشي
نــادرا مــا تــدور التماثيــل حــول
الحفــاظ علــى التاريــخ  ،وفــي كثيــر
مــن األحيــان عــن ذكــرى األفــراد.
تبــدو التماثيــل تشــبه إلــى حــد كبيــر
الماضــي  ،ولهــذا الســبب  ،عندمــا
يتــم التشــكيك فيهــا  ،ننتقــل إلــى
المؤرخيــن .الحقيقــة هــي أن التماثيــل
هــي شــيء مــن الماضــي فقــط طالمــا
أنهــا تقــف بهــدوء فــي الســاحات ،
وغيــر مباليــة لنــا كمــا نحــن لهــم .فــي
مثــل هــذه األوقــات  ،التــي قــد تســتمر
فــي الواقــع لقــرون  ،يزورهــا الحمــام
عمــدا ً أكثــر مــن البشــر .ولكــن عندمــا
تتعــرض التماثيــل للهجــوم  ،فإنهــا
تقفــز مــن الماضــي لتصبــح جــز ًءا
مــن حاضرنــا .وإال كيــف يمكــن أن
يكــون هنــاك أي حــوار بيننــا وبينهــم؟
بالطبــع  ،هنــاك تماثيــل ال تتعــرض
للهجــوم مطلقًــا  ،إمــا ألن الماضــي
الــذي ينتمــون إليــه بعيــد جــدًا عنهــم
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ليقفــزوا إلــى الحاضــر  ،أو ألنهــم
ينتمــون إلــى حاضــر الفــن األبــدي.
هــذه التماثيــل آمنــة مــن كل شــيء
والجميــع باســتثناء لصــوص كمــا
حصــل للمتحــف العراقــي فــي نيســان
 . 2003او المتطرفيــن االصولييــن
 ،كمــا كان الحــال مــع نصــب
التماثيــل االشــورية فــي الموصــل
التــي دمرتهــا داعــش عــام .2014
التماثيــل التــي تقفــز لتدخــل فــي حــوار
هــي جــزء مــن حاضرنــا ومــن المحتــم
أن تتعــرض للهجــوم ألنهــا تمثــل
حســابات غيــر مدفوعــة وحرمــات
ومظالــم غيــر لــم تنصــف و أولئــك
الذيــن يعتــدون عليهــا ال يطلبــون
تســوية الحســابات وال يطالبــون
بــأي تعويضــات منهــا .يجــب تســوية
الحســابات ويجــب أن يتــم التعويــض
مــن قبــل أولئــك الذيــن ورثــوا
ويملكــون اآلن الســلطة الظالمــة

التــي تمثلهــا التماثيــل .كلمــا أســقطت
الســلطة التــي أقامــت تلــك التماثيــل ،
ســواء بشــكل عــادل أو غيــر عــادل
 ،تتــم إزالــة التماثيــل علــى الفــور ،
دون الكثيــر مــن الضجــة وربمــا حتــى
علــى صــوت التصفيــق كمــا فــي
اســقاط تمثــال الجنــرال مــود تمــوز
 1958او تمثــال صــدام  9نيســان
 2003او حملــة ازالــة التماثيــل
والنصــب فــي بغــداد والبصــرة
وعمــوم العــراق بعــد 2003او حملــة
حــرق الصــور ومقــرات األحــزاب
فــي انتفاضــة تشــرين  . 2019إن
الشــعور الــذي يطيــح بإســقاط تمثــال
مــود او تمثــال صــدام او حــرق
مقــر حــزب هــو فعــل لــم يهاجــم
التاريــخ  ،بــل صحــح كيــف نكتبــه.
فــي نظــر العديــد مــن البشــر
 ،التاريــخ ال يمكــن تجــاوزه.
مطلــق .إنــه قطعــة أثريــة مقدســة
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– متقشــرة وثابتــة ومنفصلــة عــن
اضطرابــات الحيــاة اليوميــة.
لكــن لــدى المؤرخيــن عالقــة مختلفــة
تما ًمــا مــع ســجل الماضــي .بالنســبة
لهــم التاريــخ يعنــي النقــاش ودحــض
الســرديات وليــس الحفــظ .فــي
الخطــاب العــام  ،اعــادة كتابــة التاريخ
هــو عمليــا فعــل تأويلــي حيــث النــص
ثابــت و المحتــوى والمعنــى متغيــر
 .و ممارســي التاريــخ يــرون إعــادة
تشــكيل وإعــادة تفســير الوقائــع
التاريخيــة علــى أنهــا أعلــى واجــب
– وربمــا األســاس المنطقــي النهائــي
– لحرفتهــم وعملهــم .والتاريــخ
الجيــد  ،مثــل المــؤرخ الجيــد  ،ليــس
خامـ ً
ـا أب ـدًا .إنــه ديناميكــي .الحــراك
والتناقــض االجتماعــي هــو مؤلفــه ،
وليــس خصمــه .إن التاريــخ ينتمــي

إلــى ميــدان السياســة ألن الروايــات
التاريخيــة ليســت مجــرد ادعــاءات
حقيقــة ؛ هــي تأكيــدات علــى الســلطة.
غالبًــا مــا يصــف النقــاد مثــل هــذه
الحمــات بأنهــا محــاوالت لمحــو
التاريــخ .تعكــس هــذه النظــرة
عمو ًمــا التزا ًمــا راســ ًخا بالدفــاع
عــن النظــام الــذي رحــل و التسلســل
الهرمــي الطبقــي العرقــي .ومــع
ضــا عــن فهــم
ذلــك  ،فإنــه يكشــف أي ً
فقيــر للمشــروع التاريخــي نفســه.
مــن جانــب ال يمثــل اســقاط تمثــال
الجنــرال مــود او صــدام التخلــي عــن
التاريــخ  ،بــل رفــض للنظــام الــذي
رحــل وســرديته  .إن الهجــوم الشــعبي
علــى البنيــة التحتيــة التذكاريــة لســادة
االمــس هــو عمــل إبداعــي  ،بعيــدًا
عــن عربــدة الدمــار .إنهــا إعــادة

هيكلــة – تطهيــر المجــال العــام ووعي
الجماهيــر الثائــرة .مــن خــال مهاجمة
التماثيــل وشــعارات القمــع األخــرى ،
يصنــع المتظاهــرون تاري ًخــا مضــادًا
عا ًمــا مــن أعمــاق االغتــراب والقهــر
واالســتغالل .إنهــم ينبــذون الصــرح
الثقافــي للهيمنــة .إنهــم يســتعيدون
التاريــخ .وبذلــك  ،قــد يســاعد فــي
تحفيــز يقظــة فكريــة واجتماعيــة
أكبــر .أي أن الثــورة السياســية تتطلــب
مناظــرا فــي عالــم العقــل.
تمــردًا
ً
تشــكل االنتفاضــات تهديــدًا عميقــا
للوضــع الراهــن .مــن خــال تحــدي
الجهــاز األيديولوجــي الســائد  ،تقــوم
المظاهــرات بإنتــاج إطــار بديــل
للمعرفــة .إنهــم يقدمــون وســيلة
لالنفصــال النفســي عــن النظــام القديــم
وإعــادة بنــاء الوعــي الشــعبي.

كاركتير حسون الشنون
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انتفاضة ترشين متجددة يف ضامئر العراقيني
علي فهد
الزالــت اغلــب الشــعارات التــي يرفعهــا المتظاهــرون فــي العــراق والبلــدان
العربيــة تتمحورحــول حقــوق المواطنيــن المغيبــة فــي عقــول الحــكام الفاســدين ،فــا تنميــة والفــرص عمــل والعدالــة
اجتماعيــة والخدمــات ،والتعامــل مــع المواطــن اال لتنفيــذ الواجبــات ،بعــد اختصــار تعريفــه بـــ ( رقــم ) ضمــن قوائــم
االحصــاءات األمنيــة ،المراقبــة تفصيليــا علــى مــدار الســاعة ،فــي صــورة تعكــس خــواء العقــول التــي اعتمــدت
منهــج القمــع المفــرط الدامــة الســيطرة االمنيــة علــى البلــدان .
الحكومــات والحــروب ،وهوماافتقــرت اليــه
ارتبطــت
لقــد عانــى شــعبنا العراقــي مــن
تراكمــات ثقيلــة ومســتمرة بســبب العراقيــة المتعاقبــة منــذ  2003برامــج الحكومــات العراقيــة منــذ
برامــج الحكومــات الفاشــلة منــذ باتفاقيــات وبرامــج لوجســتية عقــود ،ليتحــول العــراق الــى
عقــود ،والتــي انتجــت واقعــا مريــرا ،مــع شــركات توريــد الســاح ســوق اســتهالك مفتــوح يلعــب فيــه
تراجعــت فيــه مؤشــرات العدالــة الغربيــة واألمريكيــة علــى وجــه تجارالســلطة بالضوابــط والاحــكام،
واحكامهــا امــام طغيــان الفســاد الخصــوص ،أكثربكثيرمــن نظيراتها بــدال مــن تحويلــه الــى قلعــة انتــاج
وتداعياتــه االجرامية،ليعــم الخــراب شــركات تطويــر الخدمــات التــي زاخــرة بالطاقــات واالمكانــات
ويتصاعــد االرهــاب ،كنتيجــة يحتاجهــا المواطــن ،او الشــركات والعقــول ،لتســاهم فــي اعــادة البنــاء
طبيعيــة العتمــاد الطائفيــة منهجــا ً المتخصصــة باعــادة تشــغيل آالف لبلــد انهكتــه موجــات الصــراع
عقيمــا ً الدارة البــاد منــذ ســقوط المصانــع والمعامــل العراقيــة واراقــة الدمــاء .
كل االطــراف تعــرف تمامــا ً
المتوقفــة عــن االنتــاج لتوفــر فــرص
الدكتاتوريــة .
لقــد بــدد حــكام العــراق الثــروات عمــل للعراقييــن ودعــم لميزانيــة اســباب وتداعيــات وتفاصيــل احــداث
والفــرص الثمينــة للتطوروالبنــاء ،البــاد  ،وهــو منهــج تشــجع عليــه انتفاضــة تشــرين ،والظــروف التــي
بمغامراتهــم فــي الحــروب فــي وتدعمــه سياســات الغــرب ،المبنيــة احاطــت بهــا ،وتعــرف كذلــك
زمــن الدكتاتوريــة ،وبالســرقات علــى خلــق األزمــات وأدارتهــا فــي امكانيــة انطالقهــا مــن جديــد بقــوة
والمشــاريع الفاشــلة والوهميــة فــي العــراق والمنطقــة ،وفــق مسلســل وعــزم اكبــر ،النهــا الزالــت قائمــة
زمــن الطائفيــة ،ليتحــول العــراق مــدروس يضمــن اســتمرار دوران ومتجــددة فــي ضمائرالتشــرينيين
الــى ســاحة صــراع لالعبيــن خطــوط انتــاج مصانــع الســاح ،وعمــوم العراقييــن ،وان اكبــر
االقليمييــن والعالمييــن علــى حســاب التــي توفرأعلــى نســب االربــاح محركاتهــا التــي التهــدأ ،ملــف
مصالــح العراقييــن ،وليدفــع الفقــراء للشــركات الرأســمالية المتحالفــة مــع الكشــف عــن قتلــة الشــهداء ومصيــر
االثمــان الباهضــة مــن دمــاء ابنائهــم االدارات السياســية فــي بلدانهــا  .المغيبيــن ،ليتحقــق مبــدء ( عــدم
ان األمــان االجتماعــي الــذي االفــات مــن العقــاب ) قاعــدة اســاس
وممتلكاتهــم وأمنهــم ومســتقبل
اجيالهــم ،فــي تسلســل متصاعــد توفــره التنميــة هــو األســاس فــي لتحقيــق العدالــة ،الضامنــة للحقــوق
للمآســي العبثيــة منــذ تاســيس الدولــة تطورالبلــدان وحفــظ كرامــات والمراقبــة للواجبــات والمحققــة
الشــعوب ،وليــس سياســات القمــع للمســاواة امــام القانــون .
العراقيــة .
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منظمة أور والرشطة املجتمعية يف ذي قار  ,جلسة ملناقشة صندوق
الشكاوى والية تفعيله مبا يخص املرأة
اقامــت منظمــة اور بالتعــاون مــع
مكتــب المــرأة فــي ديــوان محافظــة
ذي قــار علــى قاعــة مديريــة الزراعــة
حــول صنــدوق الشــكاوى واثــره فــي
مســاعدة المــرأة فــي نيــل حقوقهــا
القانونيــة وهــي جــزء مــن حملــة ال
 ١٦يــوم األمميــة لمناهضــة العنــف
الموجــه ضــد المــرأة وكانــت الجلســة
بحضــور الشــرطة المجتمعيــة وجمــع
غفيــر مــن المهتميــن بالشــأن الحقوقي.
وخلصــت النــدوة بعــد الــرؤى
والمناقشــات الــى التوصيــات التاليــة :
-1تطويــر صنــدوق الشــكاوى وجعلــه
متعــددا علــى عــدة مســتويات مــن
حيــث ســرعة االجــراء المطلــوب
و المصلحــة العاجلــة أو الملحــة .
 -2تحديــد مــدد زمنيــة متقاربــة لفتحــه
الصنــدوق والتعامــل مــع البيانــات
المقدمــة بســرعة وحــزم للتثبــت
مــن احقيــة الشــكوى ومعالجتهــا.
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-3تبويــب معاملــة الشــكوى مــن حيــث
المعالجــة القانونيــة االدارية او االحالة
للجهــات التحقيقيــة بحســب القانــون.
 -4تفعيــل قانــون االدعــاء العــام
فــي جزئيــة المدعــي العــام االداري
واشــراكه فــي االطــاع على الشــكوى
واالجــراءات المتخــذة بشــانها .
 -5تفعيــل دور مكتــب المفوضية العليا
لحقــوق االنســان فــي متابعة الشــكاوى
او اســتقبالها واتخــاذ اجــراءات كبيــرة
العــام الجمهــور بدور هذه المؤسســة
فــي اســتقبال الشــكاوى والمســاعدة
فــي ايجــاد الحلــول الخاصــة بهــا.
-6الحاجــة لمعالجــات تشــريعية فيمــا
يتعلــق بشــمول بعــض االنتهــاكات
الواقعــة علــى حيــاة المتضــرر او مالــه
او عرضــه بضــرورة توفيــر الحمايــة
الشــخصية للمشــتكي مــن مســؤوله
االعلــى فــي العمــل وضمــان عــدم
اســتهدافه او التعســف واالنتقــام منــه

بســبب الشــكوى مثــا علــى ســبيل
المثــال وليــس الحصــر تعديــل قانــون
حمايــة المخبريــن والشــهود النافذ بغية
تحقيــق تضامــن للحــق فــي المدافعــة .
 -7اطــاق اســتمارة الكترونيــة
للشــكوى لجميــع مؤسســات الدولــة
تكــون صالحيــة المعالجــة فيهــا
مــن صالحيــات المســؤول االداري
االعلــى واالجهــزة الرقابيــة األخــرى.
-8تطويــر اداة اســتمارة الشــكوى
االلكترونيــة التــي اطلقتهــا االمانــة
للعامــة لمجلــس الــوزراء وتعميمهــا
بشــكل يضمــن وصولهــا لكافــة
الجهــات المســؤولة بغيــة االســراع في
معالجتهــا او التعامــل القانونــي معهــا.
 -9اهميــة انجــاز برنامــج الحوكمــة
االلكترونيــة واطالقــه بغيــة االرتقــاء
فــي الواقــع االداري والوظيفــي
نحــو تحقيــق اعلــى خدمــة متاحــة
للمواطنيــن.
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بني عددين

أور ترشق من جديد

تحــت شــعار ( اور تشــرق مــن جديــد ) تــم صبــاح اليــوم
 ١٦/١٢/٢٠٢١وضع حجر األســاس لمدينة اور الســياحية
وإطــاق مشــروع اور عاصمــة الســياحة العراقيــة لعــام
 . 2022حيث الحضارة الســومرية العظيمة ومنزل النبي
ابراهيــم  ،والــذي ســيكون نافــذة ثقافيــة ســياحية اقتصاديــة
مهمــة لــذي قــار والعــراق بعــد زيــارة البابــا ومالهــا مــن
رمزيــة كبيــرة وأثــر علــى توجه الســواح من أنحــاء العالم .
وقــد تــم وضــع حجــر االســاس مــن قبــل الســيد محافــظ
ذي قــار وبطلــب منــه شــاركته الســيدة هيفــاء األميــن ابنــة
الناصريــة والناشــطة فــي الحركــة النســوية واالحتجاجيــة
منــذ ســنين عديــدة فــي ســاحة الحبوبــي وتحــت نصــب
الحريــة وال ننســى انهــا النائبــة المســتقيلة احتجاجــا علــى
قمــع المتظاهريــن ومســاندة لحركــة تشــرين  ،كانــت
رســالة إيجابيــة مدنيــة ببعــد شــعبي مــن قبــل الســيد محافــظ
ذي قــار الــى تشــرين الثــورة واعــان مــن الحكومــة
المحليــة بخصــوص النســاء والــى شــابات ذي قــار كــي
يأخــذن دورهــن فــي التقــدم نحــو أخــذ المبــادرة والمســاهمة
فــي بنــاء الدولــة بوجــه الالدولــة والــى جميــع الســاعين
الــى عــراق متحضــر حــر مســتقل .

املرأة الريفية والعاملة
ندوة تقيمها دائرة متكني املرأة يف ذي قار بحضور نسوي واسع
دائــرة تمكيــن المــراة فــي محافظــة
وبالتعــاون مــع مديريــة زراعــة ذي قــار
وحضــور ممثــات عــن بعــض دوائــر
الدولــة قســم تمكيــن المــراة وحضــور للنائبــة
الســابقة هيفــاء االميــن مســؤول لجنــة المــراة
والطفــل ســابقا  .تقيــم نــدوة عــن حقــوق
المــراة بصــورة عامــة والمــراة الريفيــة
والمــراة العاملــة بشــكل خــاص و االســتماع
الــى مشــاكل النســاء فــي الريف،وتعتبــر هــذه
محاولــة للنهــوض بالواقــع المريــر للمــرأة
،مــن خــال تعــاون مشــترك للمنظمــات
الدوليــة والمؤسســات الحكوميــة المختصــة
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بشــؤون المــراة  ,وحــل المشــاكل التــي
تخــص المــرأة يحتــاج الــى تكاتــف كل
المتنوريــن والســاعين لضمــان حقــوق المــرأة
وريادتهــا فــي المجتمــع واخــذ دورهــا الفعــال
أســوة بالرجــال لرفــع وعــي المجتمــع وقدرته
علــى االبــداع.
وبعــد انتهــاء النــدوة جــرت رحلــة قصيرة
الــى االهــوار التــي تمثــل معلمــا تاريخيــا
وتراثيــا  ,تعانــي المــرأة فــي مناطــق االهــوار
الــى التهميــش واالقصــاء ونســب االميــة
مرتفعــة ممــا يزيــد مــن اعتمــاد المــرأة علــى
العمــل لرعايــة المراعــي والزراعــة والتــي

ايضــا تضــررت بفعــل شــحة الميــاه فــي
مناطــق االهــوار وارتفــاع نســبة الملوحة التي
عملــت علــى قتــل االحيــاء المائيــة وصعوبــة
تربيــة المواشــي والتــي اثــرت بشــكل مباشــر
علــى وضــع المــرأة االقتصــادي الــذي يعتمــد
بشــكل مباشــر علــى هــذه المــوارد .
هــذا وقــد تعانــي نســاء االهــوار مــن
القلــق المباشــر خوفــا مــن الهجــرة بســبب
تدهــور الوضــع المائــي فــي المنطقــة والــذي
يعتبــر المــور االقتصــادي لســكان االهــوار
ممــا يدفعــه للهجــرة للمدينــة للعمــل باعمــال
اخــرى توفــر لهــم قوتهــم اليومــي

العدد  38شتاء 2022

بني عددين

اتحاد األدباء والكتّاب في ذي قار

حفل توقيع كتاب ( مائة قصيدة وردية من المندائية النقية )
للسارد واألديب نعيم عبدمهلهل في مندى الصابئة في الناصرية وذلك في يوم االحد 12كانون االول 2021

وزارة الثقافة تطلق شعار مئوية الدولة العراقية
أطلقــت وزارة الثقافــة والســياحة واآلثــار شــعار مئوية
الدولــة العراقيــة تزامن ـا ً مــع الحفــل المركــزي الــذي
تنظمــه الــوزارة فــي العاشــر مــن الشــهر الجــاري.
ويتكــون الشــعار مــن ثالثــة أجــزاء رئيســة تمثــل :
العلــم العراقــي ،والنجمــة الســومرية ،وشــجرة النخلــة.
وجــرى تصميــم الشــعار باســتعمال الحــرف
ي ٍ يجســد حضــارة
الســومري
ٍ
كعنصــر محــور ّ
العــراق وأصالتــه ويرمــز إلــى أهــم مــا قدمتــه
هــذه البــاد إلــى البشــرية عبــر اكتشــافها للكتابــة.
وتعلــو الشــعار العالمــة الســومرية (نجمــة
عشــتار) وهــي نجمــة ثمانيــة تشــير إلــى
جهــات الكــون ،وتعبــر عــن الشــمول وكان لهــا
ارتبــاط وثيــق بمعتقــدات الســومريين آنــذاك.
فيمــا تــم تدويــر شــعار اإللــه آنــو «وفــق
النخلــة
ليمثــل
الســومرية»
المعتقــدات
العراقيــة التــي تشــير إلــى االرتقــاء والشــموخ
وتعكــس خصوبــة أرض الرافديــن وتجددهــا.
ويرتكــز الجــزءان العلويــان «النجمــة الثمانيــة
والنخلــة» علــى العلــم العراقــي الــذي صمــم علــى
شــكل أمــواج تحتضــن النخلــة العراقيــة تعبيــرا ً
عــن ارتبــاط الشــعب بأرضــه وحضارتــه.
الجديــر بالذكــر َّ
أن حفــل مئوية الدولة العراقية سيشــهد
العديــد مــن الفعاليــات والعــروض الثقافيــة والفنيــة
واآلثاريــة وتشــارك فيــه نخبــة مــن كبــار المثقفيــن.
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ذاكرة مدينة
أيام زمان كانت رائحة الفاصوليا اليابسة
والبامية تتسرب من شبابيك البيوت
ورأيحة السمك ال تقاوم وال يطفي ملوحة
السمكة سوى البيبسي كوال
وكانت ساعة (الستزن) في يد شايب
البيت أغلى أجهزة البيت ثمنا
وأكثرها حداثة
كانت حبات المطر أكثر اكتنازا ً بالماء
وأخبار الثامنة اخف دما ً
ومذاق الشمس في وجوهنا أطيب
والطرقات أقل ازدحاما ً
وبنات المدارس يخبٔين أنوثتهن بين
صفحات دفتر العلوم
زمان كانت غمزة سميرة توفيق أكثر
مشاهد التلفزيون جرأة وإثارة وهي تغني
ياعين مولييتين
وكانت أجرة الباص خمسون فلسا فقط
وكان الحليب والصمون نشتريه طازجا
للبيت في الصباح
والصحف تنشر جميع أسماء الناجحين
بالبكالوريا
و جريدة الراصد
والف باء المستعملة نشتريها بعشرة
فلوس
وكانت المناديل (الچفافي) توزع مع
دعوات العرس
ومعها جكليت ملفوف بسيلفون
والجارة تمد يدها من خلف الباب بقوري
جاي سنكين وحار لعامل النظافه
فيمسح عرقه ويستظل بالجدار
زمان كان باص المصلحة هو االٔكثر
شعبية وجماالً
وصندوق السعادة أهم برامج المسابقات
التلفزيونية
ولم نكن نعرف بعد ملمع أحذية سوى أبو
التمساح
كان الكمون يوصف عالجا للمغص
واالٔوالد يقبلون أيادي الجيران صباح
العيد
والجكليت والواهلية وصينية الزالبية في
مقدمة أحالم الطلبة الناجحين
وكانت ام القيمر تحمل أطباق القيمر
والزبد واللبن الى بيوتنا
كانت الجرأيد هي مصدر معلوماتنا
وكانت مجلة المزمار تحتوي على اجمل
رسوم الكاركاتير ...
وكانت صورة المطربة صباح على ظهر
المرآة اليدوية المعلقة على الحأيط
وكان التلفزيون يفتح ويغلق شاشته مثل
أي محل أو مطعم
وكانت جامعة بغداد البصرة والسليمانية
وبقية الجامعات كعبة وحلم طالب
المدارس
كانت رسأيل الغرام تكتب على أوراق
تبيعها المكتبات مطرزة ومزينة
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بالفراشات ...وبالورود الملونة...
قبل والدة الموبايل
زمان كانت جوازات السفر تكتب
بخط اليد وال تحتاج لرشوة
وال لوساطة للحصول عليها
وكان السفر لتركيا أو سوريا
بالقطار المتري
وفيزة أوربا تأخذها وأنت تشرب
الشاي أمام مبنى السفارة
كانت البيوت ال تخلو من صوبة
عالء الدين ذات البرج الفستقي
المتكسر االٔلوان
ومبردات الهالل كانت حلم كل
بيت الٔن الووتر بمب أحسن من
غيره
كان التلفزيون يعرفنا يوميا
بلالمعين من رجال المجتمع
مصطفى جواد في برنامجه
اللغوي
وعلي الوردي في برنامجه
االجتماعي
ومويد البدري في برنامجه
ٔ
الرياضي كل ثالثاء
وكامل الدباغ العلم للجميع كل اربعاء
ومسلسالت عراقية مشوقة خلدت في
االٔذهان والقلوب
سليم البصري وحمودي الحارثي تحت
موس الحالق وخليل الرفاعي أبو فارس
في قهوة عزاوي
وكانت مباريات كرة القدم تجمعنا
با ٓالالف في المالعب المفتوحة
ال يستطيع أي قمر صناعي أن يعرف
من فينا السني
ومن فينا الشيعي
ومن فينا المسيحي
ومن فينا الصابٔيي
ومن ..ومن ..ومن
وكان رعد حمودي أفضل حراس
المرمى
كان الناس يهنٔيون بعضهم البعض

أو يعزون بكيس شكر أبو خط االٔحمر
واالٔمهات يحممن االٔوالد بالطشت
والصوغة يحملها الناس لزيارة المريض
حين كان مذاق االٔيام أشهى
والبرد يجعل أكف التالميذ حمراء
ترتجف فيفركونها ببعضها
كانت لهجات الناس أحلى وأوضح
وكانت قلوبهم أكبر ,وطموحاتهم أصغر
الموظفون ينامون قبل العاشرة ليصحوا
باكرين
تخبي كبدة
والزوجة في يوم الجمعة ٔ
الدجاجة وقوانصها لتقليها للزوج داللة
على تدليله
كانت الحياة أكثر فقرا وبردا وجوعا
لكنها كانت أكثر أمانا واستقرارا ومفعمة
بالناس الطيبين......
رحم الله الماضيين من امهاتنا واباءنا
الذين عاشوا معنا تلك اللحظات السعيدة..
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ثقافة وفنون

زمكانية الواقع والخيال في رواية ابني اليهودي
للروائي كامل عبد الرحيم
اياد خضير
روايــة ابنــي اليهــود ،عالــم واســع
ورحــب  ،احـ ٌ
ـداث عــدة وشــخصيات
متنوعــة فضــاً عــن أتســاع
رقعــة االمكنــة فــي العــراق وفــي
بــاد الكويــت  ،لبنــان
 ،قبــرص  ،المغــرب
 ،لنــدن  ،الدنمــارك
ودمشــق وغيرهــا ..
وامتــداد مســاحة الزمــن
مــن الســبعينيات الــى
عــام  2003يعتبــر هــذان
الزمــان
العنصــران
والمــكان مــن ضروريــات
انجــاح الروايــة فمــن
تحديــد
الضــروري
الروائــي الزمــن الــذي
وقعــت فيــه االحــداث
ومكانهــا  ،الزمــن لــه
أهميــة في العمــل الروائي
يقــول ســعيد يقطيــن (
عنصــر مــن
الزمــن
ٌ
العناصــر االساســية التــي
تقــوم عليهــا فــن القــص
فــاذا كان االدب يعتبــر فنـا ً زمنيـا ً إذا
صنفنــا الفنــون الــى زمانيــة ومكانيــة
فــأن القــص هــو االكثــر االنــواع
االدبيــة التصاقــا ً بالزمــن كمــا ان
هنــاك عــدة أزمنــة بفــن القــص :
أزمــه خارجيــة ( خــارج القــص)
زمــن الكتابــة ـ زمــن القــراءة ــــ
وضــع الكتابــة بالنســبة للفقــرة التــي
يكتــب عنهــا وضــع القــارئ بالنســبة
للفقــرة التــي يقــرأ عنهــا )1#
اعتمــد الروائــي كامــل عبــد الرحيــم
 ،عندمــا بــدأ فــي كتابــة روايتــه
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علــى الموضــوع وهــو الهيــكل
االساســي او الفكــرة التــي تتمحــور
حولهــا احــداث الروايــة  ،بــدأ
الســارد عــن طريــق بطــل الروايــة الشــخصيات المســاعدة وجودهــا
لــه اهميــة إلتمــام بنــاء
الروايــة  ،عائلــة بطــل
الروايــة كاظــم  /خديجــة
الزوجــة االم  /جــواد
االبــن االكبــر  /زينــب
اكبــر البنــات واكبــر مــن
جــواد  /فــارس  /جابــر /
اركان /زهــراء  /ســمية
زوجــة كاظــم الثانيــة .
العائلــة ميســورة الحــال ،
خديجــة االم تكتنز الذهب
وجابــر االبــن مولــع
بتصليــح الحلــي اشــترى
مجــل الصياغــة مــن (
علــي ) الــذي ســفر الــى
الخــارج تبعيــة ايرانيــة.
اصبــح
فــارس
طيــار اًكمــل دوره
تأهيليــة فــي بريطانيــا
وتــزوج ابنــة خالتــه.
( كاظــم ) عمليــة القــص مــن
الحاضــر بغــداد فتــرة الســبعينات جابــر فتــح فــرع لصياغــة
بمســاعدة اصــوات  ،صــوت الذهــب فــي الكويــت وتــزوج (
الــراوي كاظــم يســيطر علــى شــيخة ) وحصــل علــى االقامــة .
معظــم احــداث الروايــة ووجهــة العائلــة ينتمــي اغلبهــم الــى الحــزب
نظرهــا  ،فتكثــر الحــوارات التــي الشــيوعي  ،يطــاردون مــن قبــل
تســاهم فــي اتاحــة الــدور ألصــوات الســلطات ويتشــتتون بالهــروب
اخــرى ان تســمع وتدلــي بدلوهــا  ،الــى البلــدان  ،يدفعــون مــاالً كثيــرا ً
تعددهــا يبعــد الروايــة عــن المباشــر للخــاص مــن التهــم واالعتقــال ،
 ..اصــوات كثيــرة ثانويــة يكــون يهــرب جابــر مــن الكويــت بتهمــة
دورهــا ليــس رئيســيا ً  ،فتظهــر العمــل بالحــزب الشــيوعي ،
بمشــاهد وتختفــي بأخــرى تســمى الحــرب العراقيــة االيرانيــة تــزداد ،
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يتعــرض فــارس لالعتقــال وخديجــة
االم تتعــرض لنوبــة قلبيــة .
( عــدت الــى بغــداد فوجــدت االمــن
اعتقلــوا فارســا ً  ،أمــا خديجــة
فتعرضــت لنوبــة قلبيــة  ،وانــا مــا
كانــت االزمــات اال لتزيــد مــن
قوتــي  ،ولــم يســتغرق اطــاق
ســراح فــارس منــي ســوى أربعــة
أيــام  ،ولكــم معبــدي وعرينــي أخــذ
بالتداعــي  ،بعــت محــل جابــر بمــا
فيــه ووضعــت المبلــغ فــي حســاب
خديجــة وحســاب زينــب وبــدأت
اعــد العــدة لســفر فــارس  ،تمــت
اعادتــه لعملــه الســابق مقابــل مبلــغ
كبيــر أيضــا ولقــاء مبلــغ مقــارب
رتبــت لــه ايفــادا لــه مــع عائلتــه الــى
مكتــب الخطــوط الجويــة العراقيــة
فــي تونــس وصــل الــى تونــس بعــد
ايــام الــى المغــرب مثلمــا اتفقــت
معــه  ،حيــث اســتقبله احــد اصدقائــي
ثــم فتــح مكتبــا ســياحيا ووكالــة
ســفريات فــي أغاديــر ) ص 9و10
كاظــم االب لديــه عمــارة فــي
بيــروت والتــي اصبحــت بــا ثمــن
وبنايــة فــي قبــرص عبــارة عــن
شــقتين وســوبر ماركــت شــريكه (
اســحاق) نصــف فلســطيني ونصــف
لبنانــي وكذلــك فنــدق فــي البصــرة
وبعــض البســاتين الزراعيــة ومعمــل
للحلويــات والبســكويت فــي جميلــة
وحقــل دواجــن فــي منطقــة التاجــي
ويعمــل فــي مجــال تجــارة الجلــود
يحتفــظ ببعض الحســابات المصرفية
فــي الكويــت ولبنــان وقبــرص
والمغــرب ولنــدن وغيرهــا..
عنــد تبليغــه مــن قبــل اشــخاص
يرتــدون الزيتونــي الحضــور فــي
قاعــة االجتماعــات فــي غرفــة
التجــارة عــرف االمــر  ،بعــد
الحديــث عــن وضــع العــراق
قــام بالتبــرع كيلويــن ذهــب امــا
صاحبــه الــذي رفــض التبــرع
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اعتقــل وصــودرت اموالــه ،
أصــوات كثيــرة مســاعدة  :أحمــد بــن
المختــار صديقــه البعثــي الــذي يحب
عبــد الكريــم قاســم وصــدام معــا ً
القتيــل والقاتــل يملــك خيــول تشــترك
فــي الســباق فــي حــي المنصــور ،
كذلــك ســامر ومحمــد عليــوي فــي
معمــل الحلويــات فــي جميلــة وهــم
هاربيــن مــن الجيــش  ،الحــاج باقــر
وابنــه هــادي وجلعــاد اليهــودي الذي
تعــرف عليــه جابــر فــي المغــرب
اثنــاء تلقيــه العــاج  ،أصبــح
صديــق العائلــة ومحبــوب مــن
قبــل الجميــع تــزوج زهــراء التــي
احبهــا واحبتــه وأنجبــت منــه ولــداً.
بعــد اقتحــام حقــل الدواجــن فــي
اليوســفية كانــوا يــزورون فيــه
الهويــات ويطبعــون نمــاذج النــزول
للعســكرين المجازيــن  ،ســامر حاول
الهــرب قتلــوه واعتقلــوا محمــد
وجــواد االبــن مــات تحــت التعذيب ،
محمــد أعــدم بعــد ســنتين  ،وخديجــة
االم ماتــت بالســكتة القلبية بعد أيام ..
ســمية الزوجــة الثانيــة اصيبــت
بانهيــار عصبــي فقدت بعدهــا النطق
لتصــاب بســرطان الكلــى والرحــم
ماتــت بعــد ثمانيــة أشــهر  ،زينــب
وزهــراء واركان ال زالــوا يســكنون
فــي دارهــم فــي حــي العــدل .
زينــب تتــزوج مــن ماهر أخو ســامر
قبــل وفــاة ســمية بأســبوعين  ،قتــل
فــي الجبهــة وزينــب حامــل أنجبــت
ولــدا ً اســمته عمــر  ،اصــوات اخرى
عــادل وماهــر وابــو نضــال اســمه
ســالم حكــم باإلعــدام وشــاهين تزوج
مــن زينــب  ...كاظــم يخــرج مــن
الســجن ويبيــع امالكــه المحجــوزة
بســعر بخــس وكذلــك اموالــه
المجمــدة ويحصــل علــى جــوازات
ســفر هــو وعائلتــه  ،شــاهين زوج
زينــب واخوهــا عــادل قُتــا فــي
انفجــار قنبلــة فــي غرفــة االجتمــاع

التمهيــدي للمؤتمــر المقتــرح .
( فــي لنــدن حســمت أمــري بعــد
أن تجمــع حولــي المعارضــون
للنظــام مــن كل االصنــاف  ،فكانــت
رائحتهــم كريهــة  ،عندهــا أقســمت
أن ال ادس انفــي فــي السياســة
وتكفينــي العلقــة الســاخنة وســأكتفي
بالمراقبــة مــن بعيــد والدعــم
لمــن يســتحق الدعــم ) ص99
كاظــم حصــل علــى الجنســية
الدنماركيــة  ،زينــب تزوجــت
ســلوان المســيحي القــادم مــن امريــكا
الــذي توفيــت زوجتــه مؤخــرا كان
يحــب زينــب وتحبــه ايــام الصبــا.
يقــول كاظــم ( وهــا انــا علــى
وشــك الدخــول الــى بغــداد ( فاتحــا
) ومصطحبــا معــي صهريــن ،
أحدهمــا يهــودي واالخــر مســيحي
 ،كنــا اشــبه بعربــة للغجــر بمالبــس
ملونــة واصــول مختلفــة وبــا
غايــات محــددة  ،وامامنــا عالــم
ال يعــرف بنــا مثلمــا يفعــل العالــم
الحقيقــي مــع الغجــر ) ص114
اخيرا ً
روايــة أبنــي اليهــودي  ،روايــة
الحــس التاريخــي تحــدث الروائــي
كامــل عبــد الرحيــم عــن تلــك الفتــرة
التاريخيــة العصيبــة لــك أن تتخيــل
كــم من الظلــم عاناه الشــعب العراقي
 ،روايــة مفعمــة باإلثــارة زاد فــي
جمالهــا تلــك المعلومــات التــي
وظفهــا الســارد ضمــن نســق منظــم
وجميــل ومؤلــم فــي نفــس الوقــت.

يذكــر أن الروايــة ،
اصــدار دار ســطور
للنشــر والتوزيــع
بغــداد  /المتنبــي
عــام  2017بواقــع
 121صفحــة مــن
الحجــم المتوســط.
العدد  38شتاء 2022
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قراءة جديدة في قصيدة الزيدي
(اإلفراط في أالحتفاء قوة إلثارة الحياة)
كريم الشريفي

بال شك الموت ( فقدان عزيز ) هو أكثر األشياء إثارة للحزن في الحياة( .ألن الموت
يجعل ماسبقه غير قابل للتعويض) يقول سارتر .إن المفردة الشعرية لدى (الزيدي) في قصائد الحزن والرثاء واألحتفاء
لم تكن باردة  ،خاملة  ،محايدة بل هي مفردة متوهجة تضيف للموصوف بُعدا ً انفعاليا ً حادا ً ونابضا ً في المبنى و المعنى
لهذا يلهج كريم الزيدي بأسماء أعزائه ليس كأشجار ميتة  ،أو ماء راكد ..بل يعيشون بجواره ويشاركوه وكأنهم أحياء
بكامل التفاصيل !

كل هذه الشموع  ،هذه األنخاب ،
وطاولة كبيرة ،
باقات ورد وجليد وعناق وقبالت..
التفت
أرى (كمال خريش ،ودانا جالل )...
تأخرت كثير ًا كريم
تحتفل بعيد الميالد ونحن في السماء .

كريم الزيدي

تضخم األلم عند الزيدي هو تحصيل حاصل ألواصر العالقة بينه وبين ال ُمحتفى بهم الذين غادروه
 ..يعرف الزيدي بأن الرثاء شعور خانق النه يبرهن على العجز وقلة الحيلة ألستحالة عودة المفقود ،
اضافة الى كونه شعور مملوء باأللم والوحدة والوحشة والقلق الذي يقود للعزلة إذا تعمق أكثر  ..لكن
وقع الفقدان لدى الزيدي مختلف النه متأكد بأن رثاء الموتى اليعيدهم ثانية للحياة ،لكن يريد اإليحاء
بأنهم أحياء يشاركونه عوالمه  ،وانفعاالته  ،ورحالته وحزنه  ...رثاء الزيدي خارج األزمنة ربما هو
مر به حزن مركب األلم بسبب هذا التماهي لديه ..
رثاء لنفسه وهو ح ّي ألن الحزن الذي ّ
((هذه الشموع  ،كل هذه األنخاب  ،باقات الورد !))..
صور لحرق األزمنة واألمكنة في عين الوقت الن الشموع واألنخاب والورود هي ادوات تعبير
لألحتفال مع أحبة  ،ثم ينتقل الى رمزية الحدث ويُشبه حاالت العناق والقبالت بلون الجليد ورمزيته
الطاهرة واستعماله للتطهير من الخطيئة والنجس للنفس والجسد  ...ثم يكمل الزيدي ...
ألتفت  ...أرى ـ كمال ودانا ـ
بال حضور جسدي لكن حضورهما الروحي يملئ المكان  ..يسأالنه تأخرت علينا كثيرا ً  ...هنا يريد
بها أن يكون األحتفال معهما وهم في السماء في العالم العلوي وليس في القبو ...
العدد  38شتاء 2022
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س ٍد َم ِيّت
ا ْن ِعتَاق َج َ
هدى القاتي \ تونس

ِلي ا َْٔن أَ ْعت َِرف ا ٓ
الح ْر َمان فِي
ساب ِم ْن نُ َواح ِ
الن ؛ أ َمام َهذَا الخ َِرير ال ُم ْن َ
ع ْن زَ لَل
َج َريَان ال َماء ..بِ َك ِ
سار النَّ ْهر الفَأيِ ِ
سدي ...بَ ِعيدًا َ
ض ِم ْن َج َ
امل ا ْن ِك َ
الت َّ َر ّوي ..قَ ِريبا ً ِم ْن ا ْستِ ْد َماع َّ
الطيْش...
ٔن أ ْعت َرف ا ٓ
ِلي ا ْ
صا ِبع تَجْ ِربة
الن ،و ا َ
َٔنت ت َْخت َِرق ق ْب َ
ضة العَ ْوز ِ..بيْن أَ َ
أَ ْغلَقَتْها أ َ
ظافِر ْ
صلَّبَت َكذ َِراع َّ
الز َمان ا ٔ
سف..
ال ْع َ
االختِنَاقَ ،حتَّى ت َ
و ا ْشتَدَّت...
اخلي..
ص ْوت ال ُمحْ ت َ ِدّ دَ ِ
الو ْقت ،أ ْعت َِرف أ َمام هَذا ال َّ
كأ ْغلَب أَجْ زَ اء َ
ص ْم ٍ
ت
صاصة ال َك َلم بَيْن َ
شفَت َي ُح ْلم َم ْد ُحورَ ..كغَ ٍد ُم ْب َهم فِي ُ
عيُون َ
َك َخ َ
ع ِويصَ ...كغبار ُح ْزن
ارد َو َراء ِغيَاب َ
َ
صا ِغر َ ...ك ِلقَاءٍ يُ ْد ِلق ال َماء البَ ِ
اليَّام ال ُم َّ
ع ْن ل ْعبَة ا َٔ
س ٍد غ َِميق...
َم ْم ُ
لطخة ب َ
ضيَاعِ اال ْشتِهاءات ...كا ْنتِظار َ
سوح َ
ين اللّه ِل َج َ
ع ْودَة ِط ِ
ت ُخ ُ
ا ْعت َِرف بقَسْوة ا َٔ
طوات الذَّا ِكرة،
ال ْش َواك تَحْ َ
سة ال ُمتَدَ ِلّية
صان اليَا ِب َ
صالَبَ ِة االغ َ
ِبفَشَل ا ْقتِالَ ِعهاِ ..ب َ
على نَافِذة النِّ ْسيَان ..بِفَظا َ َ
ي ،بِ ُخ ُ
شونَة
ظة ِ ّ
اب قَ ْلبِي ال َه ِ ّ
َ
الريح ،وهي ت ُ ْكس ُِر بَ َ
ش ...كآخر أُ ْنثى من زَ َم ٍن ُز َجاج ّ
ال َّ
ال ْعذَار ...با ُٔ
ساءِ ..ب ُح ْمق نَعَا َمةٍِ ...ب َج َها َمة َرأْ ِسي ال َم ْغ ُروس فِي ت ُ ْربَة ا َٔ
ضيّة ا ْعتِ َرافا ٍ
ال ْنثَى
ش ْم ِس َ
علَى ا َْٔر ِ
ت َم ْل َ
يك...
اخيَة فِ َ
ال ُمت ََر ِ
أَيُّها ال ُجثْمان ُّ
َ
سد ال َم ْدفُون فِي َم ْقبَ َرة ُ
ش َهدَاء الّلَيَا ِلي
وس قَ َوانِين
الطفُو ِلي ال َم ْس ُجون فِي دَا ُم ِ
الظَّلم ..أيُّ َها ال َج َ
ال ُم ْق َم َّرةَ ..خذَ ْلتُك َكثِيراِ ...حين َحدَّثْتك
صنَوبر ..عن َحقَارة اللّذة في ُك ُٔووس العُ َّ
عن قَ َرف ال ُمتْعَة فِي ُحقَ ِن
ار ال َّ
َاوة ال َّ
شاقَ ..
َ
صبْر في أ ْش َج ِ
ع ْن َرخ َ
عن ال َم ْوت َّ
الطا ِهر  ....عن ..وعن ..وعن...
علَى ال َحيَاةَ ..
ال ُم ْد ِمنِين َ
عونَة ال َم ْعنى...
َخذَ ْلتكِ ،ب ُك ِّل غ ََرارة ال َك ِلمات ..ب ُك ِّل ُر ُ
لَ َك ا َْٔن ت َْخذِلنِي ا ٓ
اخلي...
س َماجة الحُبّ العَ ِفيف دَ ِ
سدِي ..أن ت َ ْنعَتِق ِب َ
الن يا َج َ
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ثقافة وفنون

تقاسيم
جبّار ونّاس

كنتُ وما أزا ُل أسم ُع وأُصغي الى وما هذا ؟
في الصفحة الثانية أقرأ ُ  ( :إذا
ما تقوله عمتي ( سواخي )
إس َْودَ البيتُ بالظالم فعليك أن
أمدَّ العزيز الجليل بطول ذكراها
ْ
كانت تتفهم ما ُ
ع الى النافذة )
فلكم
نحن عليه من قلة تهر َ
الحيلة والتدبير..
ْ
ُ
ها
تتسابق مع أيام زمانِنا من
كانت
أج ِل ْ
أ ِلهذا السبب تض ُع دفترها في
التبصر المنشودَ مع
أن نجدَ
َ
ت ما نعي ُ
بطن النافذة ؟
شه من حياة..
مفردا ِ
ياسالم على روحك عمتي ويا
ونجدها تُجْ ِهدُ من روحها
َ
لطراوةِ قلبِ ِك
عارض ما
وأعصابها إذا ما إستجدَ
ٌ
ُ
وانا أقرأ في الصفحة الثالثة :
في تفاصيل ما نقو ُم به..
ُ
( أظننهن مشن حلوات األيام
أكون
َش كثيرا ً حين
ولعلي أ ُ ْده ُ
الدفتر بس ظل الگلُبْ رطبه ِسواجيه )
ب منها وهي ت ُ ْم ِسكُ بذلك
بالقر ِ
ِ
ُ
وتتحدث
الطوي ِل وكأني بها تناغيه
شنو
معه كما تناغي طفلَها الرضي َع حين
عاشگه عمتي فيما مضى من األيام
يص ُل الى أشهره األخيرة من سنته
الخوالي ؟
األولى..
فبتُ أُنصتُ إليها وهي ت ُ َم ِشطُ
هال
ض منه
ذلك
أسطر َ
الدفتر وحين ت َ ْنفَ ُّ
َ
ِ
تُركنُ
بعد إبن أخوچ عمه
ب الى قلبها
في
ه
مكان ُم َحبَ ٍ
ٍ
بالقرب من نافذة غرفتنها المطلة على على ما تقولين في الصفحة
الرابعة  ( :عاشگ يغني بصف
ب ما دونتْه
النهر فأهر ُ
ع ِخ ْلسةً ِلُقَ ِل َ
ُ
تلك المرأة ُ العجيبة في حركتها وطول نهر
والنهر دربه ماشي )
صبرها..
وأفت ُح أوراقَ هذا الدفتر
أسمع َّ
أن هذه
ال أدري ولم
ي هاتين وها أنذا
ْ
نعم هو بين يد َّ
ْ
الساخية في كل شيء أنَّها بهذه
تراشقت به
في سياحة مثيرةٍ مع ما
األسطر مع تلك المفردات ويبدو أنَّها الحذاقة في تصويب ما تدبجه من
ُ
األقتراب من الذاكرة مفاهيم وعواطف تتناثر بروح
عباراتٌ تتوخى
َ
الشعر وتسير بمن يسمعها في
عن كثب
آفاق من المتعة والتذوق السليم
ومع تجوالي في الصفحة األولى
وكما نقرأ في الصفحة الخامسة
فأقرأُ:
(الحياة عظيمة وهي تتناغم وتفرح من دفترها األنيق :
يتسامر الما ُء عنوة ً
مع الذي يؤمن بها ويتفاعل من
ُ
ويترج ُل صائتا ً
اجلها حياة ً حرة ً يُحْ ت ََر ُم في حدودها
طاف به بستان الله
كمن
االنسان )
َ
تشهق صاعدة ً
ُ
فراح يقول وأنفاسه
تتحرى عن كثب عتبات البهجة
ما هذا عمتي تتفلسف ؟
وتالوين إرتقاء الروح
ومن أوصلها الى هكذا تعابير ؟

العدد  38شتاء 2022

يا إلهي
عمتي
تتوغل
بعمق
المعنى ولم
أجد

ما يجعلني
أغادر ما أنا أنتشي بها من متعة
ُ
الفضول التي تملكت دواخلي وأنا
أدخل في سياحة باذخة بسر الجمال
لكم هي جميلة تلك النزهة وأنا أتبطن
بدواخل هذا الدفتر ولكم يسحرني
مصدر
حين أكون بمواجهة ما هو
ٌ
للدهشة وقد تتعزز لدي القناعةُ الكاملةُ
بما تُضمره لنا أشيا ُء تتقن ُع بما هو
ٌ
مثير لكي نكونَ بمواجهة
بسيط
ُ
وغير ٍ
ما

الفنانة التشكيلية شفاء هادي
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بمناسبة الذكرى  150لميالدها
راهنية روزا لوكسمبورغ
قبــل  150عامــا ولــدت روزا
لوكســمبورغ ،التــي ال تــزال
ذات أهميــة كبيــرة لليســار اليــوم،
كمناضلــة ومفكــرة وثوريــة .تعــد
روزا لوكســمبورغ أيقونــة يســارية.
وحتــى حــزب الخضــر فــي المانيــا،
كان لديــه فــي الثمانينيــات ،ملصــق
انتخابــي ،يحمــل مقولــة لوكســمبورغ
الشــهيرة« :الحريــة هــي دائ ًمــا حريــة
الذيــن يفكــرون بشــكل مختلــف».
لكــن لوكســمبورغ كانــت أكثــر مــن
مجــرد ديمقراطيــة يســارية .كانــت
اشــتراكية ثوريــة .كانــت مناضلــة
فــي وقــت لــم تكــن فيــه المــرأة تتمتــع
حتــى بحــق االقتــراع المحــدود الــذي
منحــه الرايــخ االلمانــي للعمــال.
مناهضــة للرأســمالية
كانــت روزا لوكســمبورغ تؤمــن
إيمانــا راســخا
بإمكانية
التغلــب علــى
الرأسمالية.
لكنهــا لــم
تعتقــد أنــه
مــن الممكــن
أن تتمكــن
الحكومة
والبرلمان
مــن تحقيــق
التحــرر مــن
روزا لوكسمبورغ
الرأسمالية.
فــي المؤتمــر
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رشيد غويلب

التأسيســي للحــزب الشــيوعي فــي
ألمانيــا فــي 31كانــون األول عــام
 ، 1919نــادت المندوبيــن« :حيــث
يتــم تشــكيل سالســل
الرأســمالية ،يجــب كســرها».
وأكثــر مــن ذلــك ،ال يمكــن تحقيــق
انهــاء االســتغالل إال مــن خــال
النشــاط المســتقل للطبقــة العاملــة.
للحــرب
راســخة
مناهضــة
كانــت روزا لوكســمبورغ أمميــة بــا
حــدود ،راســخة فــي رفضهــا للحــرب.
حتــى قبــل انــدالع الحــرب العالميــة
األولــى عــام  ،1914ولــم يكــن هــذا
ـرا طبيعيًــا فــي األمميــة الثانيــة .ألن
أمـ ً
الجنــاح اليمينــي اإلصالحــي للحــزب
الديمقراطــي االجتماعــي األلمانــي
دعــم االســتعمار .ورفــض فتــح
الحــدود للمهاجريــن .وحتــى عندمــا
صــوت ممثلــو الحــزب الديمقراطــي
االجتماعــي فــي البرلمــان باألجمــاع
فــي  4آب ،انفــردت تقريبــا كقياديــة
فــي الحــزب حينهــا برفــض الحــرب
ودعمــت أوســاط الحــزب ،التــي
اســتمرت بالتظاهــر ضــد الحــرب.
كاتبــة رســائل عصبــة ســبارتكوس
انتقــدت بشــدة خيانــة قــادة
الديمقراطييــن االجتماعييــن .وألقــي
بهــا فــي الســجن خــال ســنوات
الحــرب .وهنــاك كتبــت مــا يســمى
برســائل ســبارتاكوس ،التــي رأت
فيهــا أن الحــرب اإلمبرياليــة ال يمكــن
أن تنتهــي إال بالوســائل الثوريــة.
فــي كانــون الثانــي  ،1916تصاعــدت

المقاومــة ضــد الحــرب .أسســت روزا
لوكســمبورغ مــع اشــتراكيين آخريــن
عصبــة ســبارتاكوس .وتحــت قيــادة
أقــرب رفيــق لــروزا ،النائــب فــي
البرلمــان كارل ليبكنشــت ،دعــت
عصبــة ســبارتاكوس قــي برليــن إلــى
أول تجمــع كبيــر مناهــض للحــرب في
األول مــن ايــار 10 .آالف متظاهــر
شــاركوا فــي المســيرة .وانتهــى األمــر
باعتقــال ليبكنشــت.
الحــزب
انشــقاق
االجتماعــي
الديمقراطــي
الديمقراطــي
الحــزب
طــرد
االجتماعــي كارل ليبكنشــت مــن
كتلتــه البرلمانيــة ،لتصويتــه منفــردا
داخــل البرلمــان ضــد الحزمــة الثانيــة
لتمويــل الحــرب قــي كانــون األول
 .1916بعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة،
طــرد  20نائبــا ً آخريــن .فــي عــام
 1917انشــق الحــزب الديمقراطــي
االجتماعــي وتشــكل الحــزب
الديمقراطــي االجتماعــي المســتقل.
وكانــت عصبــة ســبارتكوس مجموعة
مســتقلة داخــل الحــزب الجديــد.
فــي األيــام األولــى مــن تشــرين
 ،1918انتفضــت قــوات البحريــة
األلمانيــة فــي مينــاء كييــل .انتشــرت
االنتفاضــة ،خــال أيام قليلــة في جميع
أنحــاء ألمانيــا ،وتحولــت الــى „ثــورة
نوفمبــر» ،وبهــذا انتهــت الحــرب.
الثورة
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حــررت الثــورة روزا لوكســمبورغ
مــن ســجن القيصــر األلمانــي.
وأسســت الحــزب الشــيوعي فــي
المانيــا .فــي المؤتمــر التأسيســي،
وخــال عرضهــا التفصيلــي للبرنامــج
انتقــدت لوكســمبورغ وجهــات النظــر
اليســارية المتطرفــة الســائدة آنــذاك.
بمــا فــي ذلــك رفــض العمــل البرلماني
جملــة وتفصيــا ،أو رفــض عمــل
الثورييــن فــي النقابــات اإلصالحيــة.
بعــد أســبوعين ،بعــد فشــل انتفاضــة
برليــن ،التــي حــذرت روزا
لوكســمبورغ ،بانهــا ســابقة ألوانهــا،
تمــت تصفيتهــا مع كارل ليبكنشــت
فــي  15كانــون الثانــي 1919
مــن قبــل الفيلــق اليمينــي الحــر
وبضــوء اخضــر مــن حكومــة
الحــزب الديمقراطــي االجتماعي
بزعامــة فريدريــش ابــرت.
لقــد لعــب عضــو البرلمــان
الديمقراطــي االجتماعــي ،ووزير
الدفــاع نوســكه ،دور الوســيط
بيــن الفيلــق اليمينــي الحــر ،شــكل
الحقــا نــواة قــوات اس اس النازيــة،
وحكومــة فريدريــش ابــرت،
واعطــى نوســكه الضــوء األخضــر
لتصفيــة روزا وكارل تلفونيــا.
الصــراع مــع اإلصالحييــن
داخــل الحركــة العماليــة ،حاججت
روزا لوكســمبورغ ضــد فكــرة
أن االشــتراكية يمكــن أن تتحقــق
عــن طريــق اإلصــاح البرلمانــي.
تمتــد المواجهــة مــع اإلصالحييــن
كخيــط أحمــر فــي عملهــا بأكملــه .لقــد
عارضــت لوكســمبورغ حصر أهداف
الحركــة العماليــة علــى مــا يمكــن
تحقيقــه داخــل الرأســمالية ،أي «مــا
هــو ممكــن فــي ظــل ظــروف معينة».
كان إدوارد بيرنشــتاين المتحــدث
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األبــرز لإلصالحييــن وخصمــا
لــروزا لوكســمبورغ فــي الحــزب
الديمقراطــي االجتماعــي .واعتبــر
أن الحــزب الديمقراطــي االجتماعــي
يجــب أن يكــون «حــزب إصــاح
ديمقراطــي اجتماعــي» وليــس حزبــا
للثورةاالجتماعية.

ان التناقضــات االجتماعيــة ســوف
تضعــف أيضــا .ويســاهم التوزيــع
األكثــر ديمقراطيــة للممتلــكات
الرأســمالية مــن خــال الشــركات
المســاهمة وتشــكيل التعاونيــات
فــي ذلــك .رفــض برنشــتاين
نظريــة األزمــة لماركــس وانجلــس
باعتبارهــا نظريــة عفــا عليهــا الزمــن.
لوكســمبورغ :تفاقــم التناقضــات
عارضــت لوكســمبورغ حقيقــة أن
المنظمــات االحتكاريــة والبنــوك
فاقمــت التناقضــات فــي الرأســمالية.
وال تــؤدي الرأســمالية االحتكاريــة
إلــى التغلــب علــى المنافســة
وفوضــى الســوق بــل إلــى المنافســة
اإلمبرياليــة بيــن القــوى العالميــة.
ضــا حــول
ودار هــذا الصــراع أي ً
طبيعــة النقابــات العماليــة.

برنشــتاين :ترويــض الرأســمالية
بــرر برنشــتاين ذلــك بحقيقــة أنــه
يمكــن ترويــض الرأســمالية تدريجيــا ً
والتغلــب عليهــا فــي النهايــة .ويتحقــق
ذلــك مــن خــال االتجــاه المتأصل نحو
البنــاء االحتــكاري والتخطيــط ومــن
خــال العمــل اإلصالحــي للنقابــات
العماليــة والديمقراطيــة االجتماعيــة.

النقابــات
دور
رأى برنشــتاين فــي النقابــات
العماليــة ســا ًحا إلضعــاف
الرأســمالية ،وللميــل إلــى خفــض
معــدل الربــح لصالــح معــدل األجــور.
كتبــت لوكســمبورغ بشــكل مختلــف
عــن النقابــات العماليــة فــي كتابهــا
„إصــاح اجتماعــي أم ثــورة» .إنهــا
«ليــس ســوى دفــاع منظمــة العمــل
ضــد هجمــات الربــح ،وكدفــاع
عــن الطبقــة العاملــة ضــد االتجــاه
المحبــط لالقتصــاد الرأســمالي».
ان «مهمتهــا التأثيــر ،بواســطة
منظماتهــا ،علــى وضــع الســوق وقــوة
العمــل كســلعة» .ان حصــة الطبقــة
العاملــة فــي الثــروة المجتمعيــة «
ســتتقلص باســتمرار ،مــن خــال
نمــو إنتاجيــة العمــل ،فــي اطــار
عمليــة طبيعيــة مأســاوية مســتمرة».
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اعالم اشرتاكية
عمــل ســيزيف فــي النقابــات
كانــت روزا لوكســمبورغ تــرى
ان النضــال النقابــي بمثابــة «عمــل
ســيزيف» ،أي ال يحقــق اهــداف
( أهدافــا ) نهائيــة .وأضافــت :ان
«عمــل ســيزيف هــذا ال غنــى عنــه
بالطبــع ،إذا أراد العامــل أن يحصــل
علــى معــدل األجــر الــذي يتقاضــاه
حســب أوضــاع الســوق الســائدة،
وإذا كان ينبغــي تطبيــق قانــون
األجــور الرأســمالي وإضعــاف الميــل
المحبــط للتنميــة االقتصاديــة فــي
شــله ،أو بشــكل أدق ،إضعافــه».
عمــل ســيزيف! هــذا التعبيــر
النقابــات
أصــاب بيروقراطيــي
االلمــان بالحمــى .لــم يكــن بإمكانهــم
االعتــراف بــأن النضــال النقابــي
ليــس بديــا لتحريــر الطبقــة العاملــة.
لقــد رأوا فيــه فقــط حمايــة العمــال
مــن تهديــد ميــل الرأســمال لمواصلــة
خفــض مســتوى معيشــتهم باســتمرار.
المشــاركة فــي الحكومــة فــي فرنســا
فــي نفــس الوقــت الــذي وصــل فيــه
الجــدل حــول تحريفيــة برنشــتاين فــي
الديمقراطيــة االجتماعيــة األلمانيــة
إلــى ذروتــه ،كان االشــتراكيون
الفرنســيون يحققــون ألول مــرة مــا
يعتقــده اإلصالحيــون اســتيالء علــى
الســلطة السياســية من خــال البرلمان.
فــي حزيــران  ،1899انضــم الحــزب
االشــتراكي بقيــادة ألكســندر ميليــران
إلــى حكومــة فالــدك روســو اليســارية
البرجوازيــة .جلســوا اآلن علــى
مقاعــد الحكومــة الــى جانــب الجنــرال
جاليفيــه ،جــزار كومونــة باريــس.
ورحــب االشــتراكي الفرنســي جــان
جوريــس والجنــاح اإلصالحــي
للحــزب الديمقراطــي االجتماعــي
فــي ألمانيــا بهــذا النهــج باعتبــاره
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نقطــة تحــول تكتيكيــة رئيســية .لــم
تعــد الســلطة السياســية تمــارس مــن
قبــل البرجوازيــة وحدهــا ،بــل مــن
قبــل البرجوازيــة والبروليتاريــا معًــا.
مثــل هــذا الوضــع فــي نظرهــم،
هــو التعبيــر السياســي عــن االنتقــال
مــن الرأســمالية إلــى االشــتراكية.
حــدود المشــاركة فــي البرلمــان
راقبــت لوكســمبورغ وحللــت التجربــة
األولــى لتشــكيل حكومــة ائتالفيــة مــن
أحــزاب رأســمالية وأخــرى اشــتراكية
بتوتــر واهتمــام كبيريــن .وحاججــت
فــي عملهــا « األزمــة االشــتراكية فــي
فرنســا» أن هــذا التحالــف منــع الطبقــة
العاملــة مــن إظهــار قوتهــا الحقيقيــة،
عندمــا ربطهــا بالكامــل بالحكومــة.
إن مــا أطلــق عليــه االنتهازيــون
«معارضــة عقيمــة» كان فــي الواقــع
سياســة أكثــر فاعليــة وعمليــة:
«بعيــدًا عــن جعــل النجاحــات
العمليــة والملموســة واإلصالحــات
الفوريــة ذات الطبيعــة التقدميــة
المعارضــة
فــإن
مســتحيلة،
األساســية ألي حــزب أقليــة بشــكل
عــام ،وخصوصــا بالنســبة للحــزب
االشــتراكي ،هــي الوســيلة الفعالــة
الوحيــدة لتحقيــق النجــاح العملــي».
«علــى أنقــاض الدولــة البرجوازيــة»
ينبغــي علــى الحــزب االشــتراكي
أن يتخــذ موقفــا كهــذا فقــط ،عندمــا
يحتفــظ بمســاحة للنضــال ضــد
الرأســمالية .كتبــت فــي عملهــا
«ســؤال تكتيكــي»« :إنهــا بالطبــع
حقيقــة أن الديمقراطيــة االجتماعيــة،
لكــي يكــون لهــا تأثيــر عملــي ،يجــب
أن تدخــل جميــع المواقــع التــي
يمكــن بلوغهــا فــي الحالــة الراهنــة،
وأن تتغلغــل فــي كل مــكان .الشــرط

الوحيــد هــو أن يكــون هنــاك
مواقــع يمكــن للمــرء أن يقــود فيهــا
الصــراع الطبقــي ،والصــراع مــع
البرجوازيــة ودولتهــا « بلغــة اليــوم
ال يتنــازل عــن ثوابتــه .وأضافــت أن
االشــتراكيين ال يمكنهــم االســتيالء
علــى ســلطة الحكومــة إال علــى
«أنقــاض الدولــة البرجوازيــة».
اليــوم
لوكســمبورغ
روزا
بعــد مــرور  150عا ًمــا علــى
ميــاد روزا لوكســمبورغ ،ال
تــزال الخبــرات واألفــكار حــول
االســتراتيجية والتكتيــكات اليســارية
التــي انتجتهــا قائمــة حتــى اليــوم:
إدراك أن النشــاط الذاتــي للطبقــة
العاملــة هــو مفتــاح التغييــر .والقناعة
بــأن الطبقــة العاملــة يمكنهــا أن تحقق
أفضــل اإلصالحــات عندمــا تســعى
وراء مصالحهــا وال تلــزم نفســها
مقد ًمــا بمصالــح رأس المــال .تقــول
التجربــة أن الدولــة ليســت محايــدة.
وعندمــا يذهــب اليســاريون إلــى
الحكومــة الرأســمالية ،فــإن رأس
المــال ودولتــه يغيرونهــم بــدالً من ان
يغيــروا هــم الدولــة ,وأخيــرا ،تخلــي
حزب اليســار عــن الموقــف الواضح
الرافــض للحــرب ســيدمر الحــزب.
حتــى اليــوم نحــن بحاجــة إلــى يســار
يشــارك بقــوة فــي الصراعــات
االجتماعيــة .وعلــى هــذا اليســار
ان يحــدد دائمــا الخــط الرفيــع
الفاصــل بيــن االنغــاق والجمــود
واالنتهازيــة .وهنــاك حاجــة ليســار
يقــول مــا يريــد .يســار ال يخــاف
ان يكــون فــي موقــع األقليــة.
*-عــن مقالــة لعضــوة كتلــة حــزب
اليســار األلمانــي ،والشــخصية
الماركســية المعروفــة كرســتينا
بوخــن هولتــس .
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شهادات خاصة
من قلعة سكر الى جبال أربيل وسهولها مسؤوال سياسيا لقوات االنصار

جاسم الحلفي

ولد راهي مهاجر ( ابو ربيع) في قلعة سكر وانتمى للحزب الشيوعي العراقي في أوائل
شبابه .التزم الكفاح منذ انتمائه ولغاية االن لم ينقطع يوما واحدا عن المسيرة المظفرة.
من بين قلة نادرة من أعضاء اللجنة المركزية الذين نزلوا الى عمق سهل أربيل حامال بندقيته
مساندا رفاقه في كفاحهم ضد الدكتاتورية ،قائدا شجاعا تشهد له معركة (بواجي) في مواجهة
مرتزقة السلطة ،إلعاقة اجتياحها لقرى الفالحين البسطاء وتهجيرهم.
عرفته متواضعا محبا لرفاقه داعما لهم ،له إمكانية فريدة في عرض مطالعته السياسية ،حيث يلقيها شفاها وكأنه يسرد
قصة قصيرة مشوقة ،داعما حديثه بأمثلة شعبية هادفة.
عاد من المانيا الى الناصرية بعد التغيير في ربيع  ،٢٠٠٣إلعادة بناء منظمات الحزب في مدينته الناصرية،
وأصبح سكرتيرا لمحليتها ،لم يرشح في المؤتمر الخامس لتواجده خارج العراق ،وتعذر وصوله الى شقالوة
المؤتمرين
حيث مكان عقد المؤتمر .أعيد انتخابه عضوا في اللجنة المركزية في
المؤتمر
الثامن والتاسع لحاجة الحزب الى خبراته ،غادر الموقع القيادي في
عضوا
العاشر .يؤدي مهماته بنشاط وهمة ،ال يهمه الموقع الحزبي ،فمرة هو
مثابرا.
في المركز القيادي ،وأخرى عضوا وحسب ،وفي كال الحالتين نجده
التي
محب لرفاقه وراقي بالتعامل معهم ،عمل في لجنة العالقات الوطنية
الحزبي
تشرفت بمسؤوليتها ،رغم انه ولفترات طويلة كان مسؤولي
المسؤولية.
وكان كعهدي به متعاونا وداعما وقد خفف عن كاهلي عبء

راهي مهاجر

رفيق الدرب الراحل صالح عودة
عبد الجليل حسين راضي
تأملت كثيرا ً ألكتب عن زميلي ورفيقي الراحل صالح عودة هزاع الذي فارقنا
دون كلمة وداع ليلة ..١٩/١١/٢٠١٣
من يعرف الفقيد وعاشره عن قرب في فترة السبعينات يحس أنه أمام طائر
السنونو دائم التحليق ،فقد منحته مدينته شهادة امتياز كمناضل وقف بشجاعة في
سنين عجاف بوجه النظام الدكتاتوري ..وعمل بوعي وإخالص من أجل المبادىء
التي عشقها وهو فتى ..ولقد عاصرته في تلك الفترة رغم فارق السن بيننا ..حيث تميز بأخالقه العالية وثقافته
وطيبة قلبه ...هذه الرؤية الشخصية لرفيقي أبي مصطفى أختصرها في صورة ذات إيقاعات إنسانية..
دفعني وحفزني
وما ذكرته هو جزء من الوفاء له  ..والذي
والروحي ،إضافة
أن أتحدث بشكل موجز ،هو اإلرتباط الفكري
صورة المبادىء
إلى العمل معه في المجال الرياضي ،لتكتمل
أن الصورة
الفكرية والرياضية بصدقها وحقيقتها ،حيث
الحقيقة..
البالغية هي عبارة عن صفة الكتشاف
نفس وزن
لم تعد تلك الذكريات مجازات يعطى لها
الحزن واأللم
الصورة الحقيقية وعمقها لتبقى بصمات
باختطافه...
محفورة في ذاكرتي ألن الموت فاجأني
ألنه اختار الموت
سيبقى أبو مصطفى في أدراج ذاكرتنا وفي قلوبنا
وعطاءه الدائم..

صالح عودة
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شهادات خاصة

أصدقائي اليسوعيون من سهل نينوى
نعيم عبد مهلهل

المسـيحيون مـن أهـل سـهل نينـوى هـم أصدقـاء
طفولـة األحلام الرومانيـة فـي رمـش صوفيـا لوريـن
أيـام كانـت السـينما (أم  40فلسـا ً) هـي سـيدة أحالمنـا
المطلقـة ،وأكثـر هؤالء كان لي معه مودة أرض شـنعار
ودعابـات السـيف لـدى آشـور ،والبعـض قضـى معـي
وطـر مـودة البـرد فـي حـرب األعـوام الثمـان ،وعلـى
اختلاف مذاهبهـم ،كاثوليـك وبروتسـتانت وآثورييـن
وأرمـن .وضاربـو أرغن يـوم األحد الكنائسـي يمتلكون
حـس المـكان بـأزل يثبت لك فيه وبالخرائـط أن الكنائس
النصرانيـة فـي النجـف والحيـرة قبل اإلسلام كان بعدد
نخيـل المدينتيـن يـوم كانـت النجـف قبـل أن يهبهـا
اللـه قدسـية المـكان عندمـا سـجي فيهـا الجسـد الطاهـر
لإلمـام الشـهيد علـي بـن أبـي طالـب (ع) مكانـا ً للقـاء
حضارتـي بصـرى الشـامية والمنـاذرة العراقيـة ،وكان
التنصـر عنـد قبائـل العـرب عالمـة لتوحيـد فكرهـا
وروحهـا ،وبعضهـا تهـود وهـم قلـة ،لكـن السـواد
األعظـم وأغلبهـم قبائـل الجزيـرة العربيـة قـد أشـركوا
مـع الخالـق القديـر آلهـة يعبدونها ويضعـون تماثيلها في
واجهـة الكعبـة ومنهـا اللات والعزى وهبـل وغيرها...
والمسـيحيون (وأقصـد أصدقائـي مـن مسـيحيي سـهل
نينـوى) يمتلكـون ذاكـرة تأريخيـة عجيبـة إذ يسـجلون
مـع تواريـخ القـرى والمـدن أحداثـا ً ال تهـم بشـيء
لتراثهـم عندمـا يعتنـون بتـراث اآلخـر الـذي مـن غيـر
ملتهـم ،ولكنهـم يقولـون إن رعايـا اللـه ليس المسـيحيين
فقـط ،وكأنهـم يأخـذون مـن فطنـة وحكمـة ومبـدأ األب
االنسـتاس الكرملـي خطوطـا ً عريضـةً لتعاملهـم فـي
طبيعـة اإلنتمـاء لوطـن لـم يولـدوا بمـكان غيـره .وكان
الكرملـي يـرد علـى قـول أحـد تالمذتـه عـن سـبب هـذا
الغـور بالتـراث العربـي وأسـرار لغتـه بدالً مـن التوجه
إلـى الالتينيـة عندمـا كتـب فـي مجلتـه الشـهيرة
(لسـان العـرب) :النبتـة التـي ال تبحـث فـي جذورهـا
وتصـل إلـى مكمـن المـاء هـي نبتـة غيـر مثمـرة.
إذن علينـا أن نعتـرف ونعلـم وفـي المسـار التأريخـي
أن العروبـة انتمـت للمسـيحية قبـل أن تنتمـي لإلسلام
لسـبب أن اللـه بعـث عيسـى بـن مريـم قبـل البعثـة
النبويـة المحمديـة ،وكذلـك قبـل اإلسلام كانـت منتميـة
إلـى الوثنيـة والجاهليـة وعبـادة اآللهـة الحجـر كمـا
فـي األصـل العربـي لألقـوام األكديـة التـي أسـس لهـا
سـرجون األكـدي إمبراطوريـة كبيـرة امتـدت مـن
بطائـح الجنـوب العراقـي وحتـى أعالـي ألفرات شـماالً،
ودلمـون الخليـج العربـي جنوبـاً ،وكان األكديـون
قـد أخـذوا مـن تـراث مـن سـبقهم مـن األقـوام
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وخاصـة السـومريين ،أخـذوا عبـادة آلهتهـم ،بالرغـم
مـن أن هـذه الفتـرات التاريخيـة قد شـهدت بعثـات نبوية
وتبشـيرية كمـا فـي بعثـة نـوح(ع) صاحـب الطوفـان،
وإبراهيـم(ع) الـذي ذكـر فـي التـوراة أنـه ولـد فـي أور
الكلـدان ،وأيـوب ولـوط ،ويونـس الـذي بعـث إلـى قرية
نينـوى التـي امتـدت بهـا عصـور التمـدن والتحضـر
وعاشـت عهـوداً متباينـة فـي الحكـم والـوالء واإلنتمـاء
ومنهـا اعتنـاق بعـض قبائلهـا النصرانيـة بعـد امتـداد
الديانـة المسـيحية مـن فلسـطين إلـى مـا جاورهـا مـن
المسـتعمرات الرومانيـة بعـد اعتناق أحد أباطـرة الروم
الديانـة المسـيحية .منـذ تلـك األزمنـة التـي هـي أقدم من
دمـوع جداتنـا ،عاش المسـيحيون دفء وحنـان وصدق
المواطنـة العراقيـة ،ومثـل غيرهـم مـن أقليـات البلاد
كانـوا يميلـون إلـى السـلم واإلنضباط واإلتجـاه إلى تلبية
المتطلـب الحياتـي فـي الوظيفـة والعمـل دون أن يكـون
لهـم دور كبيـر فـي األحـداث السـاخنة التـي عصفـت
بالدولـة مـن خلال ظواهـر التمـرد واإلنقالبـات والفتن
حتـى الطائفيـة منهـا ،وكان يقـع عليهـم ذلـك الجـور كما
حـدث لهـم في عهد الدولـة العثمانية إال أنهـم يتجاوزون
محنهـم بصبـر الكاهـن فـي صومعتـه ويمضـون مـع
الحيـاة مـن جديـد وهـم ليسـوا مثـل غيرهـم ،إذ ينسـون
أحقـاد الماضي بسـرعة ويتآلفون مـع الجديد ويذكركون
اآلخـر :أنهـم مـن قـوم عيسـى وعيسـى إبـن اللـه.
كان مسـيحيو سـهل نينـوى هـم مـن عشـت معهم سـنين
الجيـش ،سـنين مشـاركة قـدح الشـاي ورغيـف الخبـز
وشـظية المدفـع ووجـدان الصداقـة الدينيـة والدنيويـة،
والغريـب أنهـم اليظهـرون أي ميـل في محاولـة البحث
عـن انتمـاء مـن يعيشـون معهـم ،كانـوا ينظـرون إلـى
إنسـانيتك وعراقيتـك أوالً ،وحتـى المشـاغبين مـن

الجنـود الذيـن يحاولـون فـي بعـض األحيان اسـتفزازهم
اليجـدون مـن أبنـاء سـهل نينـوى سـوى اإلبتسـامة،
حتـى قـال أحـد الجنـود مـن أبنـاء العمـارة :إن
ابتسـامة يوحنـا دوائـي .ويقصـد أن يوحنا طباخ السـرية
كان يضـع ابتسـامة األمـل بيـن عينيه في أشـد اللحظات
حراجـة وصعوبـة ،وكنـا نقـول لـه :أال تخشـى الموت؟
يـرد يوحنـا :وهـل كان المسـيح يخشـاه عندمـا سـمروا
يديـه بالمسـامير علـى صليـب الخشـب!! فتذكـرت
عبـارة يسـوع فـي لهجتهـا اآلراميـة :أيلـي ..أيلـي ..لمـا
شـبقتني..؟ وترجمتهـا :إلهـي ..إلهـي ..لمـاذا تركتني..؟
ربمـا اآلن مسـيحيو سـهل نينـوى يـرددون ذات العبارة
التـي قالهـا يسـوع قبـل آالف السـنين عندمـا يتعرضـون
إلـى حملات إبـادة وتهجيـر (يعـرف وال يعـرف)
محركهـا والقائـم بهـا .وبالرغـم مـن هـذا ،هـؤالء
البسـطاء الطيبـون من أبناء السـهل الخصيـب ،يدركون
بعمـق اإلنتمـاء وفطـرة التـراب وشـجرة الزيتـون أن
البيـت اليمكـن أن يهـد ويهاجـر منـه لمجـرد رصاصـة
مـن ملثـم أو داعشـي إرهابي ،وإذا لم يكن للدولة سـلطة
الحفـاظ علـى وجودهـم فثمـة مـن يـدرك مـن العراقييـن
أنهـم يمتلكـون الكثيـر ..فضائل و جود هـذا الوطن وهذه
الخارطـة وهـذا التاريخ .فقد عرفـوا أزل الفرات ودجلة
قبـل أن يعرفـه الكثيـر مـن مكونـات البلاد .ولهـذا مـن
العـار أن نجبـر أهل البالد علـى هجرها كما فعل داعش
اليـوم ،ومـن العـار أن نجعلهـم يكـررون عبارة يسـوع:
إلهي ..إلهي ..لماذا تركتني ..؟
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قصة قصرية

صديقي كريم في ليلة باردة
مزهر مدلول

صديقــي كريــم فــي ليلــة بــاردة
كانــت الريــح حزينــة ،والــوادي
فــي قلــب الثلــج ،والســاعة
عنــد منتصــف الليــل ،وكريــم
يرتجــف ويتســاءل بصــوت
عــا ٍل(( :ايّــةُ اصابــع كتبــت هــذه
صــور
ي عقــل
ّ
الفصــول!؟ ..ا ّ
ي خيــال
هــذه المشــاهد!؟ ..وا ّ
اســتدرجنا لكــي نــؤدي االدوار
الهزيلــة!؟)) ،وكنــتُ اســمعه
واتابعــه بنظراتــي ووو........
ق فــي مكانــه ،الحجر
ك ُّل شــيءٍ بــا ٍ
والعــدم والهواجــس! ..جبــل فــوق
ـور
جبــل ..وا ٍد فــي بطــن واد ..سـ ٌ
وراءهُ ســور ..شــبكة مــن االلغــاز
تتداخــل بطريقــة فريــدة!..
ســبل الوصــول الــى اللــه ،الــى
البــراءة ،الــى االنتصــارات!،
تضيــق وتتالشــى ،شــي ٌء مــا،
شــب ٌح مــا ،عاصفــة مــن التهيــؤات
تهبــط كســيل علــى منحــدر!.
نورك
((آه يــا أمــي ..يــا نجيــة ..يــا
ِ
ت مواظبــة علــى
الباهــر ..امــا زلـ ِ
الدعــاء وحــرق البخــور مــن
اجلــي!؟)) ..كان كريــم هزيــل
الجســد ،قصيــر القامــة ،واســع
العينيــن ،ف ّكــهُ يتدلــى قليــا،
ويشــكو مــن الضــال ،واليبــاس،
ّ
لكــن روحــه
وألــم المفاصــل!،
مازالــت فــي جســده ،وال يجــد
حرجــا فــي ان يتدفــق علنــا!.
((لــن اعــود يــا نجيــة ،فالنفــق
طويــل ،وليلـهُ ال ينتهــي ،ومؤخرة
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(البغــل) أنســتني الطيــور
وموســيقى الحيــاة! ،ورأســي بــات
ال يــدرك اســمي .....اعتــدتُ ان
انــام فــي (الكرتــان) بدل الســرير،
ووصفــة الطبيــب (عــدس،
ح ّمــص ،فاصوليــا)! ،جعلــت
جســدي خــارج قانــون الجاذبيــة،
وانفــي ال يشــ ّم ســوى رائحــة
بــول قائــد المعســكر .))!....
ضحــك الرفــاق ..تعالــت
يتظاهــرون،
ســخريتهم!..
بأنّهــم فــي الزمــن المثالــي!..
ـاض ،وال
يتباهــون ،بأنهــم بــا مـ ٍ
عطــور ،وال طفــل يســتيقظ فــي
داخلهــم! ..يدّعــونّ ،
ان ال شــيء
علّمهــم النــدم ،وانهــم غــادروا
ّ
لكــن كريــم
هيجــان الغرائــز!،
يرفــع القنــاع ،فقدرتــه علــى
صناعــة المفارقــة تغويهــم بــأن
تكــون لهــم احالمــا ورغبــات!.
((انــا مفقــود يــا امــي ،انــا
مخطــوف يــا نجيــة ،انــا
مســتعبد ،كل االســتعباد الــذي
ال يخطــر ببالــك! ،ال املــكُ ،
ملفــوف
حتــى تعابيــر وجهــي!،
ٌ
بالثلــج ،الثلــج ،منصــة مســرحنا،
وكواليســه المبهمــة .)).....
فــي داخــل الغرفــة الضائعــة
فــي الــوادي ،كان الصمــت
خيارنــا ،وكان لــك ّل منّــا صمتــه
الخــاص الــذي يحطــم بــه رمــوزه
المقدســة! ،ويبحــث بطريقتــه
الالمنطقيــة عــن نهايــة ســعيدة

للفلــم الــذي طــال امــده ،مــا عــدا
كريــم ،فمخيلتــه تأبــى ان ال
تنطــق ،وخاصــة عندمــا يكــون
الــكالم عــن الحيــاة التــي تقــع فــي
الجهــة االخــرى مــن الجبــل!.
يتدثــر بمعطفــه ،يحتضــن العفــن
والبراغيــث وجمــر المدفــأة!،
لســانه طويــل ،ال يتلعثــم ،وذاكرته
تمرنــت علــى حفــظ الحكايــات،
ّ
فكانــت الجمــل تنبثــق منهــا
مؤطــرة بالرســوم المســتوحاة
مــن الطبيعــة الهادئــة البســيطة
والبعيــدة عــن المظاهــر!.
كان مصــرا علــى اســتذكار
الذيــن ماعــادوا هنــا ،حتــى لــو
كان ذلــك يضجــر البعــض مــن
رفاقــه! ،فهــذه الذكريــات ،هــي
البــاب الخلفــي الــذي يهــرب منــه
مــن جحيــم الحيــاة الراكــدة ،ســيما
وهــو اليســرد احــداث روايــة
كالســيكية! ،انمــا يــروي قصــة
رفيقــه ســمير الــذي مــات فــي
حــرب الجبــال ،والــذي كلمــا
تذكــره يتــرك الدمــوع تســيل
علــى خديــه واحيانــا ينتحــب مثــل
ولــد صغيــر ،ســمير الــذي رافقــه
ألكثــر مــن خمــس وعشــرين عــام
فــي ريــف الجنــوب ،كان موتــه
خرافــة كتلــك الخرافــة التــي كانت
مســتعدة للهبــوط علــى قريتهــم في
ايــة ســاعة تشــاء!!...
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شعر

هادر ونيف
الفجر ..بشال ٍل
قبل
ٍ
ِ

عبد الخضر سلمان األمارة
ت تمشي
ك ان ْ
حافي َة القدمينِ..الشمس
ِ ُ
تحمل عنقودي عنب وافرة االكتناز
ُ
حبتان ناضحتان بهالة ٍ سمراء
اشب عَها االرتواء
لليل ناشرا عباءته
تمطى ا ُ
رويدا ..
هدوءْ اللي ِل ..غناء بعوضتين
ص رير صرصر الشجر األخضر
باعثا موسيقى من حركة ِ ..
ارجله ِ بجناحه ِ ..ذكرتني ..
بليل افالم الك ابوي
ت ..
في سبعينيات خل ْ
في سينما األندلس الصيفي
ب نادي الموظفين للسكرانين
قر َ
في البساطة ِ والضحكة ِ والنسك ِ

واألزهار تراقب

كأني بها الشمس حبيبتي
بعد صباح
بكرت قبل أوانها
التمعت عيناي
بوردة قداح بيضاء
حملت غصنها
مبتل بورق الغار
 ...قداحا
يوزع شذرات
من اريج ال احلى
الفجر توسد ظله
غبشا
استأذنت قمري
 ....ساءلته
كيف سبيلي
قال األقرب اليك
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وفلسفة فرويد وسارتر وكافكا وغ وته
ونيتشه ..وطركاعه ..وذهب مع ال ريح وام
الهند ..وام مكسيم غوركي
و عشرة أيام هزت الع الم
وم رتفعات ووذرنج  ..وت ولستوي وماركس
..
وحي اتنا الجنسية  .وعصافير دارون ..
و يح وته هديه هديه ..هذا عور شلج بيه
و موزارت ومايكل انجلو وبيليه وصالح
عبيد و فالح حسن وداخل حسن
واحووو يا نار كلبي
و هلك وين يبو اللكو ..باكوا الجتري
وعلكوا
و وصول الموطأ واالزبري للقرى واألرياف
وب الع رب انه جابوك يل ازبري
الناس تمشي كدام وانا كري
نسيجا اليها للسماء
خيوطا فتسلق
قالت أين مني الطريق ؟
من خلف مشى ظلي
الى ا لال أد ري
 ....راحلة أ نا
قلت ال
تعالي نضم بعضنا
في المجهول
أنا وأنت والسماء
تعلمنا الحب والجمال
سوية
حتى بان بيني وبينك
مسافات عزف
قلبانا على وتر
ابحث عن سبيل
اليك
سارعت الخطى

حد ُبة القم ِر  .ابص رُها بعناية ٍ فائقة ٍ
ب خلته ..
مرق شها ُ
َ
استق َر في حدبة القمر الناضجة
القم ُر .الزال ط ريا
ً
باذخة العطاء ِ
عناقي ُد ا ِ
لعنب ُ .
يتالقفها الليل
والشهب َ ُ
ُ
لتستقر في حدبة القمر اللدن
المشبعة ب الرغبة واالشتهاء ..
غارقة . .
والنجومُ ركس ْ
ت ً

كاظم الغرباوي

ضاق بي نبضي
وقوفا التقينا
سمعت نبض قلبك
التقى القلبان
رسمنا على الرمل
خارطة
نثرنا رحيقا
واألزهار تراقب
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شعر

جيش العقارب وبيت الطين

طالب الكناني
جيش العقارب يغزو بيتنا الطيني
أبكوا الجرارَ التي من عهدِ هارو ِن
من عهد عادٍ وقد كانت مخبأة
ًِ
فوق الجرا ِر التي من عهدِ قارون
ِ
لعقارب جفت كل أوديتي
جيش ا
من قطرةِ الماءِ التي بالكادِ ترويني
داسَ الترابَ هنا سبع فأورثنا
خبث ًا وأودعنا ماءً كغسلينِ
نعقَ الغراب بنا ،كم كان يلزمنا
نعق ليردعَنا عن طيش ِ مجنو ِن

أو تعرفين
علي الشيال
وحدكِ من يجمع أشالئي

ٍ
حروب عشتها وأعيشها وسأعيشها
من
أو تعرفين

طالما حدّثتُ الجنود الموتى

عن شف ُتكِ السفلى

نعم السُفلى بالتحديد

ْإذ كانت مالذي

شيخ المدينةِ أفتى ..والرياء نما
والناس ديدنها شماعة الدينِ
ياشيخَ طائفتي خذني لعاقبتي
هل في ا ِ
لكتاب أتى شيء سيبليني
يا شيخَ طائفتي األخرى بال ٍ
سبب
هل هل رمتَ موعظتي أم رم َا تأبيني
احصي مآثرنا يا شيخ مقتفي ًا
هل في مآث ِر غيري مثل حطيني!
أدمنت عاقبتي والريح تعصفني
والناس قد رشفت من ِ
فيض ماعوني

شعت حضارتنا يا شيخ من أرمٍ
لكنها لكنها انطفأت من ذلك الحينِ
حدث بال حر ٍج يا شيخ قصتنا
تدمي ونازلة تجتاح تكويني

موت ًا و أحالم ًا

حينما سمعني

أقول  :بأنكِ أشهى من رغيفِ خب ٍز
ُ
في ِ
األرض الحرام

أو تعرفين

حينما متُّ آخر مرة

في الحرب التي كان رقمها ( نسيت )
كنت أشاهدُ كحلتكِ الجنوبية

وهي تسيل على خدِّك

الذي طالما شاهدتُ المالئكة تغازلهُ

أو

تعرفين

ليس بيني وبينك

سوى هذي الحرب

من ٍ
حرب تقرصني

حتى أنني سألتُ القتيل البليد القريب مني

وحفالت شُواء األحالم

ُأحد ُثهم عنكِ ك ّلما متّ

كيف ال ينصهر كوكب األرض

يَش ِوونَ َأحْلَمهم كي تثمل الحرب

كلما قلتُ ُأحبكِ

وأعادوني ٍ
لحرب طازجة

هل تعلمين

ذات مرةٍ ضحكَ أكثرهم
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والذي سبقني بالموت بحربين ونصف
من أجل هذه العيون

لم يكُ هذا البليد يسمعني
النشغالِهِ بحورية ناهدة

قد ال تعلمين أن الموتى الذين يشبهونني

أو تعرفين

أني ُأحبكِ وكفى
ليسقط العالم
و ُ
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ادب شعبي

الشاعر الشعبي كاظم الركابي
الشاعر الشعبي كاظم الركابي ابن
الناصرية
ولد كاظم الركابي عام  1941في
مدينة الناصرية  ،وابصر النور في
احد محالتها الشعبية التي كانت
صرائفها وبيوتها الطينية تغمرها
المياه في ليالي الشتاء الماطره ،
ويداهمها الفرات الهائج في الربيع
ليلتحم (بالشط الخايس)  ،الذي يقع
على أطراف المدينة  ،ليغسال احزانها
 ،ولكنها سرعان ماتصنع الفرح من
حطام االلم وتعود إلى أفراحها ،ويبدأ
الفرات العظيم بترك المدينة ليتابع
رحلته نحو شط العرب  ،متراقصا ً
بين بساتين النخيل الكثيفة  ،عبر ناحية
السديناوية  ،عاش كاظم الركابي ،
فتوته وشبابه في محلة السراي الثانية
القريبة من دائرة الكهرباء القديمة في
شارع عشرين  ،وعرفه الكثيرون
من شباب محلة الشرقية والسراي
كأحد الرياضيين المعروفين في
المدينة  ،وكان هذا الشاب النحيف
االسمر الطويل المثقل بهمومه اليومية
وشظف الحياة  ،يمارس رياضة كمال
األجسام  ،وهو كثير القراءة والمتابعة
ويملك مكتبة تحتوي على الكثير
من الكتب الثقافية  ،وهو شغوف
بقراءة الشعر لمظفر النواب وعريان
السيد خلف والجواهري وناظم
حكمت وبابلوا نيرودا  ،وقد ألقت
هذه القراءات بظاللها على أعماله
الشعرية واألدبية  ،وكان المكان له
حضوره في قصيدته  ،حيث األجواء
الشعبية في شارع عشرين الذي يقطع
محلتي السراي والشرقية  ،ويبدأ من
كراج بغداد-الشطرة وينتهي عند
منطقة (المعدان) مربي الجاموس
في أطراف المدينة  ،الذي يمثل في
تفاصيله الخاصة والعامة  ،نموذجا
للتداخل بين عادات المدينة والريف
 ،ففي بدايته توجد مظاهر المدينة ،
حيث كراجات السيارات  ،ومحالت
تصليحها (الفيترجيه والتورنچية)
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 ،وفي وسطه يوجد مركز لتجمع
عربات الخيول (العربنجيه) الذين
يتجمعون بعرباتهم وخيولهم في فلكة
وسطية تسمى (الدويّره)  ،حيث
تتعالى منها االتربة ويسمع منها
صهيل الخيول وصرخات العربنجية
وشجارهم المتواصل ورهاناتهم ،
ويتقاطع مع شارع عشرين  ،شارع
آت من قرية فرحان التي تشرف
على سوق (صفاة) االغنام وخان
الخيول والدواب ومقاهي الفالحين
والمتاجرين في المواشي  ،ويتجه
هذا الشارع نحو وسط المدينة
ليقطع بالعرض شارع السديناوية
حيث القيصرية واألسواق العصرية
للحوم واالسماك  ,سوق (صفاة)
الخضروات وقيصرية االقمشة ،
ويستمر في تقاطعه ليقطع شارع
الهوى (الحبوبي) بالعرض  ،شارع
العشاق حيث توجد مقاهي المثقفين
والكسبة والعمال وعيادات االطباء
 ،وهناك حيث تغفو أشعار كاظم
ألركابي على سعف النخيل  ،وتغنيها
بالبل بستان زامل وحاجي عبود
المحيطة في المدينة  ،ويحملها
الفرات الهائج فوق زبده نحو االهوار
 ،وكانت مناشير سرية في سالل
الصيادين وزنابيلهم )1( .
بدأ حياته رياضيا ً بارزا ً في مدينته
حيث كان مالكما ً بارعا ً في نادي
الجزائر الذي يسمى اليوم نادي
الناصرية  ،بدأ مسيرته الشعرية
منتصف الستينات ساهم في تأسيس
اول مهرجان قطري للشعر الشعبي
اذ اقيم المهرجان القطري االول في
الناصرية عام  1969مع الشاعر
جبار الغزي وعادل العضاض رغم
مضايقات وخبث المؤسسة االعالمية
العفلقية .
عمل موظفا ً في اذاعتي بغداد و
صوت الجماهير  ،وقام بأعداد وتقديم
برنامج ديوان شعبي اضافة الى
اعداده صفحة ادب شعبي في مجلة

االذاعة والتلفزيون مطلع السبعينات .
قدم للفنان المطرب الكبير حسين نعمة
اغنية يانجمة عام  1970وتقول
بعض كلماتها:
يا نجمة عونج يا نجمة
متعليه وتشوفين
شينيمه كلبي شينيمه
نامت كلوب الناس كلبي شينيمه
أنا بحلم لو يمر تاخذني فرحة عيد
أنصب مراجيح ودك لليل خله يزيد
يا نجمة ريت العشك ياخذنه مره بعيد
فباالضافة الى اغنية يانجمة التي
لحنها الفنان كوكب حمزة والتي
اطلقت الفنان حسين نعمة فقد كتب
ايضا ً اغنية كون السلف ينشال التي
لحنها الملحن المبدع كمال السيد
وغناها المطرب حسين نعمة واغنية
يمدلوله اشبكه ابعمري التي غناها
المطرب سعدي الحلي واغنية مابدلك
والنبي ماطول عندي اعيون التي
لحنها الملحن كمال السيد وغناها
المطرب فتاح حمدان الذي رحل
في عز شبابه وعطائه ثم غناها
المطرب سعدي الحلي  ،وكتب كلمات
اغنية كصة المودة التي غناها ايضا ً
المطرب فتاح حمدان والتي لحنها
الملحن كمال السيد والتي غنتها ايضا
الفنانة الرائعة انوار عبد الوهاب .
وكتب اغنية فرد عود التي لحنها
المبدع طالب القرغولي وغناها
المطرب الكبير حسين نعمة .
لوليه فتح طفل
يا روحي عشك الراح الراح
دمع التبرزل عسل
وعثوكه ما تنالح
عطشانه روحي وروت
يا عود من خضرت
يا دنيه كبر الوكت
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ادب شعبي
أجرحني  ..يمن عتبه ﺇلك جرح
 ،وحيث كانت نتيجة هذه المشاركة
حمل عشكنه اورود
المحب فرحه
حصول األوبريت على المرتبة
يا لشاتل العودين خضر فرد عود
األولى وكان من بطولة الفنان الراحل الليل ..موش يحصد ليله يحصد
الشاعر كاظم الركابي متعدد
صبحه
فتاح حمدان بدور أبو الهيل وقد
المواهب والعطاءات  ،تحدث الفنان
شاركت فيه أيضا كممثل لشخصية أبو و الحصو ..موش ﺇيحصد روحه
الراحل راسم الجميلي في دائرة
ﺇيحصد جدحه
الزبيب وبمشاركة الفنانين المبدعين
السينما والمسرح يوم رحيل كاظم
عبد الرزاق سكر وحازم ناجي وفرقة والبحر موش ﺇيحصد روجه ﺇيحصد
الركابي  ،قائال بأسى  :كان الركابي
ملحه
كورال مديرية التربية وبأشراف
خلي وخليلي في اذاعة القوات
الليل طال..
األستاذة فاطمة العودة .
المسلحة في الستينيات وفي المسرح
وبخت عنده اليروي عينه
ياهيل تبقى بوفه
العسكري في السبعينيات أخرجت
بشمس باجر
مسرحية بعنوان عنترة بن شداد  ،وقد ياهيل هيجي وياليكبحون
الليل بين العين البين الجفن
أوكلت هذا الدور لكاظم الركابي  ،وقد بذاك الوجه والحسن
أنثر ﮔﺯﺍﺯ ودار داير
والدلة والجانون
أداها باعتداد واجتهاد .
حاو ْد وردتي..
ياهيل طعمك يظل
في مجال االوبريت تميز الشاعر
الليل َ
ّ
وحشم عليه الدود من كل اﻠﻤﮔابر
بكليبي مهما يكون
كاظم الركابي في تقديم هذا اللون
وصوتينه...
أنا مابدلك والنبي
االبداعي الذي تمتزج فيه فنون عدة
وصوتينه الصوت مايجزي
ماطول عندي عيون .
كان ذلك في عام  1971يوم نُسبت
الشفايف
كما كتب عن الناصرية
مشرفا ً للنشاط الفني في محافظة
يادفو البين البرد والحر ..نريدك
ذي قار بعد تخرجي من كلية الفنون
وين صاير
ياذكرياتي وملهمة اشعاري
الجميلةعام - 1970/969قسم الفنون
يلفراتي..
يالناصريه...يالناصريه
المسرحية  -حيث إلتقيت الفنان
والسمعنه ﺇبوجه روجك
اهنا لعبنه بالشوارع دافيه
الملحن كمال السيد كمشرف للموسيقى
يوﮔف ﺇحجار اﻠﮔناطر
اهنا شربنه من الفرات العافيه
في هذا النشاط  ،وحيث عرض علي
أضحكلي بشفاف اﻠﮔﻤﺭ..
اهنا كلوب الناس طيبه وصافيه
مسألة التعاون ألخراج أوبريت أبو
أضحكلك أبسن منجلي
يالناصريه..يالناصريه
الهيل  ،وكان من تأليف الشاعر
والغيمة تحبس ضحكتك
الشعبي الراحل المبدع كاظم الركابي وله ايضا قصيدة ساحرة المضمون
والخاين أبتل منجلي
لو لي على مسعدك ﺒﮔﻭﻝ الذي ايريحه
 ،وضمن المهرجان القطري للفنون
شديته بالشريان ..شد ويه العظم
الجميلة السنوي في العاصمة الحبيبة وشرع ﺇرموﺸﮎهله للمعتني ﺇبجرحه
صار العظم هو منجلي
بغداد مع فرقة موسيقى مديرية التربية لولي ﻠﮔطع النفس لولي لمن يصحه

گالوا

گالوا بعد ما يرد
أنساه وقره الحمد
ال تعتقد ردته
وتحسب أيام وتعد
ال والله ابقه اعتقد
وبقه اعتقد واعتقد
اليود يبقه يود
لو غاب كل الدهر
يفزع نشد للنشد
العدد  38شتاء 2022

والورد يبقه ورد
والمايعرف الورد
ال يحچي عن الورد
عادل العضاض
الورد روحه العطر
والعطر شمني ورجع
سلم عليه وگعد
ماهمنه ريح ومطر
واقنعني حب وقتنع
نار المالگه دفو
لمينه كل الحچي
ما حسستنه أبرد
وسدينه باب العتب
جورينه طك وزهه
ونشفنه بير الدمع
وطرز وجه كل عگد
شدينه گلب بگلب
وعلگنه هاگد شمع
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من العيون والرموش ما يصطاد القلوب

حسين العبادي
أطيبن من تمد ايدك عليه
العيون
ومن
نظرة
يقولون اول الحب
 -٢الشاعر جبر فاضل المشاي :
والرموش ما يصطاد القلوب بنظرات غنج واعيون ذبالنه  ٠٠٠و رمشاك
لحاظها كسهام الصيادين ففد قال
وصف للحور ممشاهه  ٠٠٠ورمشاك
( شبنكر ) :
عجيبه اشلون لهسه  ٠٠٠و رمشاك
من
أمضى
نه
أ
ف
لمرأة
ا
عيني
في
لمدخر
 يا للنور اوضوح الشمس وضحت للثريه
السيوف الصوارم  -وقال الشاعر سليم بن عمر( :
 -٣عبد العالي عويد :
سقتني بعينها الهوى و سقيتها فدب دبيب الخمر ترف بهداي خليني  ٠٠٠و رمشاك
في كل مفصل )
أحس حدر الضلع منك  ٠٠٠و رمشاك
اذا من نار نظراتك ٠٠٠و رمشاك
وقال الشاعر الشريف الرضي :
أسلمتها
( فلما اعادت من بعيد بنظرة الي التفاتا
اذا صديت چا شيصير بيه
المحاجر)
 -٤الشاعر حسين جاسم العبادي :
لذا اصبحت العيون والرموش الهم
شغف بالروح من تمشي  ٠٠ورمشاك
المشترك والهاجس الروحي لدى
او درد بچالي من تجفي  ٠٠٠و رمشاك
وصفها
الكثير من الشعراء فتباروا في
اتهبه اعيون المها اللحظك  ٠٠٠و رمشاك
:
غنج واغيد غزال الناصريه
 -١الشاعر عامر نجي العصاد :
 -٥الشاعر حسين جهيد الحافظ:
وحگ عينك و حگ جفنك  ٠٠و رمشاك
تمشي الروح مو جدمي  ٠٠ورمشاك
اظل طول العمر أمشي  ٠٠ورمشاك
يقين المرض ال تحسب  ٠٠ورمشاك
عندي بالگلب منك  ٠٠٠ورمشاك

ياهور الجبايش

الشاعر الشعبي الكبير
مجيد جاسم الخيون
ياهور الجبايش التسد الشط
يامجمن سمج ريجان يتلعبط
يبو العكيد يلشبعت طير البط
براهينك على المحداد تشبع غط
يدهله او طين فوق الطين ومسدي
حشيش اخضر
شحالت الصيد بيك اودفعت المردي
اوحلوه شيلة الفاله لبوسراي الشعل الله
او صايود الدست ودراغه يبراله
يفرح لو سمع فحل الجمس ينحط
يهور الجبايش خلي شطك بزوده
وخلي نبت الكعيبه على سطح الماي
موجوده
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وخلي الكاط المفيح الجاري يلعب ابعوده
بالك تدش بغواره جبيره او صعب معباره
يشعله ايضل على الصوبين يتخبط
ياهور الجبايش ال تسد الشط
ياهور الجبايش هيلك او فنك
تجاوبني الحقيقه منرد انشدنك
انشدك وين اهالينا مضايفنه او مبانينه
جبح ياهور ناسينه وال جنه لعبنه
ابكصب المخرب
والجنه ركبنه ابصدر ماطورك
والجنه تزاركنه ابكصب هورك
والتذكر نصبنه كناغ عشرتنه او رم طيورك
نسيت الشص نسيت طيور الوريده شحم
بالموسم امكلص
حسافه شلون تنسانه نسيت البردي
لمصفط
ياهور الجبايش يا جثير البك
يامجمن حيايا افات تتمزرك

ابگلبي او نظرة اعيونك  ٠٠ورمشاك
سهام  ٠٠اسهام فوگ المرض بيه
ومسك الختام لمساجلتنا هذه بما
جاءت الصور الشعرية الرائعة لرائد
األبوذية الشاعر الراحل جمعة خميس
الشمري ( ابو امعيشي )حيث يتنفس
الصعداء ويقول :
ابخدر وأصعد عليهه ساف  ٠٠منساف
او شفت اجعود فوگ المتن  ٠٠منساف
لهه يمة محمد عين  ٠٠منساف
او لهه لحظ يوسدني المنيه
مع دعوانا لكمان يكفيكم الله سهام العيون والرموش ٠

على ركمت مشافيحك سمج بالنار
يتعلك
ياما كصت الكطان طكها امعيدي
بلمطرك
ياهور الجبايش روحي بيك اطوف
بلخريط الصفر بلكصب مصفوف
برشيح الماي فوك الكصب لو نكط
يا هور الجبايش ال تسد الشط
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 ٠٠٠أحبك
ئي٠٠٠
اعزائي
حسين جهيد الحافظ

يللي صوتك نايل
او خصرك عتابه
او نظرتك اعيونك موال
نگلة أجدامك ابوذيه
او خطوتك تجليبه
وازهيري مشيتك
و الفرح ينده تعال
دارمي احروف السوالف
وصف طولك خيزران
او بوگ من جيدك
أخذ جيده الغزال
الليل من ليل الشعر لونه
والصبح متغطي بالوجنات
وارضابك زالل
زمة انهودك زهو دجله او فرات
اتالگن ابشط العرب
عفه او دالل

ِجبت عمرك يا عراقي

خوف مرّه
وحَ ِرگ مرّه
ومرّه دمّك مستباح
وصوت لِعنان السماء
أيصيح حيّ أعله الفالح
يذبح أبسچين غدره
ويضحك أبليل المستراح
الليل مو صاحب إلك
والنهار أيبوگ حلمك
وأنت عكازة فقير
أنكسرت أبدرب النفاق
مِن يِلمّك ؟
من يشيلك ؟
العدد  38شتاء 2022

المطر من شبحة اعيونك تعلم
او صفگة الخزرات
أخذ منهن مثال
او بيك من شبعاد سوله
من تكض قيثارهه
او تسرح خيال
يللي صوتك عندليب
او ضحكتك فرحة حديقه
قدح المشمش محنه
او شوگ راج البرتقال
امنين اجيب اوصاف
الوصافك حرت
ما اظن قاموس
يحويهن محال
بويه ناشدت السوالف
ما شفت سالوفه ترهم
مات بشفافي السؤال
دوريت اكتار كلي
ما شفت غيرك حبيب
او من جمالك
ما شفت ابدا جمال

وإنت صفناتك عِتاب
أبليل هندس
بس لمعة أعيون الذئاب
وشلة أسنينك تِذرّن
مرواح بچفوف المذلّه
الماترك حاصل يفيدك
ذبّك شناوة محلّه
وطشّر أسنينك عذاب
يا عراقي
الدنيه من دارت بَهَلها
ما لگت نجمة صباح
أتبشّر أبشمس الخالص
وانت ذاك إنت صفيت
أتدور وأترد أعله نفسك

امنين ما اشوفك ترافه
والترافه اصل طبعك
موش نزوه او افتعال
غصن زيتون او حمامه
اهداب جفنك
نوبه او نوبه قصيده
او سيف حاضر للنزال
هذا كله
او بعد ادري المستحيل
انته او صعب المنال
بس عزائي انه أحبك
واليحب يرسم امال
اليحب عايش امال

ياسين الغزي

مثل مكسور الجناح
خوف مرّه
وحرگ مرّه
ومرّه دمّك مستباح
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رغبات عراقية
للشاعر الراحل فاضل السعيدي

عندي رغبة
ان ابدل كلشي بالدنية جديد
وان احول كل حزن
يخطر ابال الناس عيد
وان اسوي المدفع الرشاش شجرة
وان اخلي اجناح كل طيارة بيت
وان اعالج بالمحبة
اسلوب كل واحد عنيد
عندي رغبة
اجمع الشر كله من عالمنه هذا
وبيدي اذبنه بعيد
وان اشوف الطفل ،يومية الصبح يقره
نشيد
عندي رغبة
ارسم االحالم غيمة
وامطر اعله الدنيه عيد
واجمع الناس اليحبون الوطن
ايد ويه ايد
عندي رغبة
ما اشوفن اي سياسي
يحجي عن الوطن بالحب ..
والحقيقة
هو ويه القاعدة ،ايذبحون هذا الوطن
من حبل الوريد
عندي رغبة
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ان اصيرن كهرباء
وان اضوي بيوت كل الفقراء
وان اصيرن راتب وخبزة ومعيشه
وان ازيلن من قواميس اللغة
كلمة دماء
عندي رغبة  ..ما اصيرن ببغاء
وان اشوف عيون كل اطفالي صيف
وما اشوفنه شتاء
عندي رغبة
ان اقاوم كل حزب ،يكره عصافير
السماء
عندي رغبة
ان احسن بالسعادة
وان اشوف الضابط البل سيطرة عنده
شهادة
وان اشوف القلم يتعين وزير
وان اشوفن كل عراقي
يحضن بروحه بالده
عندي رغبة  . .ان اسافر بالقطار
وان اروحن للمطار
وان امرن بالرمادي
وان اسافر وين ماريد ابالدي
عندي رغبة . .
ما اشوفن واحد ايگلي تعال

وما اتعرض للذبح بعد السؤال
عندي رغبة ..
ان اشوفن كل طفل عدنه سعيد
وان اشوفن كل عراقي
عنده بالمصرف رصيد
عندي رغبة  ..ان اصلي  ..مية
ركعة الكل شهيد
عندي رغبة ..
ان اسولف عن صديقي
وعن رفيقي وعن وكاحات الطفولة
وعن ابوي وامي واحالمي زمان
عندي رغبة
ان ازور البرلمان ..
وان اﮔلهم
قدموا شي للشعب  ..او عوفوا
المكان
عندي رغبة ان احطم البندقية ،
وان اسويهه كمان
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امثال

أمثال من كل حدب وصوب
 من هز بيت جاره..سقط بيته ( مثل سويسري ) إذا شبع المرء لم يجد للخبز طعما ً ( مثل اسكتلندي ) إذا كنت ال تستطيع االبتسامة فال تفتح دكانا ( مثل صيني ) الوجة الحسن هو أقوى خطاب توصية يحمله صاحبه ( مثل إنجليزي ) فعل الخير مع ناكر الجميل مثل إلقاء ماء الورد في البحر ( مثل بولندي ) إذا أردت أن تعرف رقي أمة فانظر إلى نسائها ( مثل فرنسي ) كثيرا ما نرى االشياء على غير حقيقتها ألننا نكتفي بقراءة العنوان ( مثل أمريكي ) أخطاء االخرين دائما أكثر لمعانا من أخطائنا (،مثل روسي ) قناعتك نصف سعادتك ( مثل ايطالي ) كل امرئ يصنع قدره بنفسه ( مثل انجليزي ) سلح عقلك بالعلم خير من أن تزين جسدك بالجواهر ( مثل صيني ) اإلعجاب بالنفس وليد الجهل ( مثل إسباني ) الحب الذي يتغذى بالهدايا ،يبقى جائعا على الدوام ( مثل انجليزي ) حذار من المرأة التي تتحدث عن فضيلتها ،والرجل الذي يتحدث عن استقامته ( مثل فرنسي ) اعط حبك ألمرأتك ،وسرك لوالدتك ( مثل ايرلندي ) عامل ابنك كأمير طوال خمس سنوات ،وكعبد خالل عشر سنين ،وكصديق بعد ذلك ( مثل هندي ) أن تكون انسانا أمر سهل ،أما أن تكون رجال فهذا صعب ( مثل روسي ) علمني أهلي الكالم ،وعلمني الناس الصمت ( مثل تشيكوسلوفاكي ) من نظر الى الناس بعين العلم مقتهم؛ ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم ( مثل إيطالي ) الغضب ريح قوية تطفى مصباح العقل ( مثل أمريكي)، على الذين يعطون أن ال يتحدثوا عن عطائهم ،أما الذين يأخذون فليذكروا ذلك ( مثل برتغالي ) الشجرة الضخمة تعطي ظالً أكثر مما تعطي ثمرا ً ( مثل إيطالي ) تخلّص من همومك بوضعها في جيبك المثقوب ( مثل صيني ) التخمة أشد فتكا ً من الجوع ( مثل ألماني ) ازرع كل يوم ..تأكل كل يوم ( مثل مصري ) أيها اإلنسان ال تنس الموت فانه لن ينساك ( مثل تركي ) لذة االنتقام ال تدوم سوى لحظة ،أما الرضا الذي يوفره العفو فيدوم إلى األبد ( مثل اسباني ) الحب والعطر اليختبئان ( مثل صيني ) من ليس في محفظته نقوداً ..ينبغي أن يكون في لسانه حريرا ً ( مثل ماليزي ) قطرات الماء القليلة قد تصنع جدوالً ( مثل ياباني ) يهب الله الطيور غذاءها ،لكن ال بد أن تطير حتى تصل إليه ( مثل هولندي ) يبقى الحب ما بقي المال ( مثل فرنسي ) من يقرض ماله لصديقه يخسر االثنين ( مثل فرنسي ) من يتزوج امرأة جميلة يحتاج إلى أكثر من عينين ( مثل إنجليزي ) من كان قفاه من قش يخشى دائما ً أن تندلع فيه النار ( مثل فرنسي ) من صمم على بلوغ الغاية استهان بالوسيلة (مثل فرنسي) من ارتضى لنفسه أن يكون شاة أكلته الذئاب (مثل فرنسي)العدد  37خريف 2021
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