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أول الكــــــــــالمأول الكــــــــــالم

ــاً،  ــم جميع ــارات العال ــرب ق ــي تض ــة الت ــواج المتالطم ــم األم ــي خض  ف
وتــأكل مــن جرفهــا بحــروب وخصامــات وعقوبــات وتهديــد ووعيــد.. 
ــا يجــري  ــم عم ــع.. شــغلت العال ــع وتشــريد وتجوي ــل وتروي وبمشــاهد قت
ــداء.. لتوصــد كل  ــا األخــوة األل ــق سياســة وضعه ــراق مــن عوائ ــي الع ف
ــالت مايســمى  ــن وي ــص الشــعب م ــى تخلي ــذي يفضــي إل ــواب الحــل ال أب
ب )اإلنســداد(!! تســعى قــوى التغييــر وبمســاندة جماهيريــة واســعة إلــى 
الضغــط باإلتجــاه المعاكــس، حيــث تدفــع الســفينة باتجــاه بــر األمــان 
ــرة التــي  ــع باإلتجاهــات الخطي وتخليصهــا مــن الخطــر الكامــن وراء الدف
تهــدد البلــد واســتقالله وتعــرض مصالــح الشــعب للمخاطــر وتســلب منــه 
ماتبقــى مــن مقومــات العيــش بأبســط أشــكاله.. إن ســعي قــوى التغييــر إلى 
تحقيــق مــا يريــده الشــعب ليــس عســيراً.. ولكنــه يواجــه بقــوة مــن القــوى 
المتنفــذة والماســكة بزمــام األمــور منــذ اإلطاحة بالنظــام الدكتاتــوري وإلى 
ــا  ــلطة ومغانمه ــى الس ــتحواذ عل ــوذ واإلس ــذا النف ــا ه ــه يفقده اآلن، كون
التــي أسســوا إلــى جعلهــا حــالالً عليهــم، وإن كان الشــرع يحرمهــا، 
والقانــون يجرمهــا، والعــرف يســتعيبها.. فكيــف يرضــون بالقضــاء علــى 
المحاصصــة كونــه تشــريع غيــر عــادل؟؟ وكيــف يقبلــون بإنهــاء الفســاد 
واقتالعــه مــن جــذوره ومحاســبة الفاســدين واســترداد مانهبــوا مــن 
ــيء  ــي تس ــياتهم الت ــون ميليش ــم اليحل ــد فإنه ــراء؟؟ وبالتأكي ــوب الفق جي
إلــى البلــد وتجعــل تطبيــق القانــون علــى الجميــع أمــراً مســتحيالً.. منهيــة 
 حلــم المواطنيــن بالعيــش فــي دولــة المواطنــة والعدالــة اإلجتماعيــة.
ســتبقى مطالــب قــوى التغييــر هــذه معلنــة بقــوة إلــى أن تتحقــق كاملــة، 
ــرة مظلمــة أخــرى  ــد مــن فت ــة لتخليــص البل ــإرادة شــعبية قوي مســنودة ب
ــم.  ــر العظي ــة يســتحقها شــعبنا الصاب ــاه فضــاءات رحب ــه باتج والســير ب
وتبقــى الدعــوة مفتوحــة لــكل الحــراكات اإلحتجاجيــة لوضــع يــد ٍ بيــد مــع 
قــوى التغييــر إلنضــاج موجــة اإلحتجاجــات هــذه والخــالص مــن المنظومة 
الحاليــة التــي بلــي بهــا وطننــا، والســير بخطــىً  راكــزة على طريــق التغيير 

الشــامل.
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فــي  القيــادي  تصريــح  ذكــر 
العراقــي  الشــيوعي  الحــزب 
عضــو المكتــب السياســي "حســين 
النجــار " فــي مقــال منشــور لــه في 
جريــدة طريــق الشــعب ان " هنــاك 
ــة  ــوى المدني ــث مــن الق ســعي حثي
ــوى  ــاركة الق ــة وبمش والديمقراطي
عــدد  ومعهــا  الناشــئة  الشــبابية 
مــن النــواب المحتجيــن، لتوحيــد 
ــي  ــية ف ــة السياس ــاب والرؤي الخط
الــى  للوصــول  التمهيــد  ســبيل 
مشــروع سياســي جامــع متفــق فيــه 

ــى المشــتركات، ليكــون ســبيال  عل
القــوى  موازيــن  لتغييــر  ســلميا 
والولــوج الــى مشــروع جديــد آخــر 
يضمــن تحقيــق دولــة المواطنــة 
وانجــاز  االجتماعيــة،  والعدالــة 
"ان  الشــامل" واضــاف  التغييــر 
التــي  والظــروف  الحــال  واقــع 
إعــادة  تتطلــب  بلدنــا  بهــا  يمــر 
ــى  ــة الحــوارات الواســعة عل تجرب
واالتحــادات  المنظمــات  صعيــد 
والتجمعــات الشــبابية ومعهــم هــذا 
الشــخصيات  مــن  الواســع  الكــم 

التــي تتطلــع الــى التغييــر وصــوالً 
الــى بنــاء حركــة اجتماعيــة كبيــرة 
لدعــم  مختلفــة  بوســائل  تضغــط 
وجهــة القــوى المدنيــة فــي عقــد 
المؤتمــر الوطنــي الــذي يجــري 
العمــل علــى تحقيقــه خــالل الوقــت 

القريــب القــادم"
القــوى  بيــان هــذه   وكمــا ذكــر 
فــي2آب المنصــرم "مضــت 10 
انتخابــات  اجــراء  علــى  اشــهر 
تشــرين 2021، ولــم تتمكــن الكتــل 
السياســية المتنفــذة، مــن معالجــة 
المســتفحلة  السياســية  االزمــة 
واالصــرار  بــل  ســنوات.  منــذ 
ــة  ــى نهــج المحاصصــة الطائفي عل
المصالــح  وصــراع  واالثنيــة، 

الضيقــة.
مجلــس  عجــز  الــى  ذلــك  أدى 
مهامــه  تأديتــه  عــن  النــواب 
حالــة  واســتمرار  الدســتورية، 

يترقــب كل حالــٍم بالتغييــر فــي العــراق مؤتمــر وطنــي يوحــد القــوى المدنيــة 
والتشــرينية لتوحيــد خطابهــم وحراكهــم السياســي و تســعى القــوى المدنيــة فــي 
العــراق وبعــد وصــول حالــة االســتعصاء السياســي لمراحــل معقــدة نتــج عنهــا 
تعطيــل مجلــس النــواب الــى خلــق بديــل سياســي مــن القــوى المدنيــة والتشــرينية 
,ووضــع الحلــول للخــروج مــن االزمــة السياســية عبــر دعــم االحتجــاج الســلمي 
ــوى  ــرعت الق ــو ش ــة ل ــول جدي ــؤدي لحل ــي ت ــف الت ــج والمواق ــرح البرام وط

المتناحــرة بااللتفــات اليهــا .

قوى التغيير مشروع سياسي واعدقوى التغيير مشروع سياسي واعد
 ومؤتمر قريب يطرح البديل السياسي  ومؤتمر قريب يطرح البديل السياسي 

مجلة الحقيقة
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االنســداد السياســي التــي انعكســت 
عمــوم  علــى  الســلبية  اثارهــا 
ــت تهــدد الســلم  ــاء شــعبنا، وبات ابن

" لمجتمعــي ا
واضــاف البيــان انــه "فــي ظــل 
التطــورات السياســية والميدانيــة 
الحاصلــة، اجتمعــت قــوى التغييــر 
الثالثــاء     يــوم  هــذا  الديمقراطيــة 
)2 آب 2022( وناقشــت مجريات 
وأكــدت  المتصاعــدة،  األحــداث 
موقفهــا الثابــت مــن عمليــة التغييــر 
الشــامل، بالطــرق الســلمية، الــذي 
ــة  ــة المدني ــاء الدول ــى بن يفضــي ال
الديمقراطيــة، القائمــة علــى اســاس 
المواطنــة والعدالــة االجتماعيــة. 
ــا  ــى انه ــر، عل ــوى التغيي وتشــدد ق
ــن  ــزءاً م ــون ج ــن تك ــن ول ــم تك ل
أي صراعــات ال تخــدم مصالــح 

العراقييــن وتطلعاتهــم"
المجتمعــة  القــوى  ووضعــت 
والموقعــة علــى البيــان دعــوى مــن 
عــدة نقــاط اهمهــا "الدعــوى لحــل 
مجلــس النــواب الحالــي. وعلــى 
والنــواب  الجمهوريــة  رئيــس 
الوطنيــة  والقــوى  المســتقلين 
ــك. ــق ذل ــل تحقي ــن اج ــط م الضغ
ــول  ــة تحظــى بقب ــكيل حكوم و تش
سياســي وشــعبي، وتكــون مهمتهــا 
خطــوات  اتخــاذ  فــي  الشــروع 
التغييــر  طريــق  علــى  عمليــة 

وتشــمل:
محاســبة قتلــة المتظاهريــن   -
ــطين  ــر الناش ــن مصي والكشــف ع

لمغيبيــن. ا
الفســاد  ملفــات  تحريــك   -
الكبــرى وتقديــم الفاســدين للعدالــة.
ــاذ اجــراءات ملموســة  اتخ  -
الدولــة. بيــد  الســالح  لحصــر 
الفائــض  مــن  االســتفادة   -
معيشــة  تحســين  فــي  المالــي 

. قييــن ا لعر ا
كمــا تأخــذ الحكومــة علــى عاتقهــا 
ــق  ــان تحقي ــل ضم ــن أج ــل م العم
االنتخابــات  اجــراء  مســتلزمات 
بأشــراف  والنزيهــة،  العادلــة 

اممــي، ومنهــا:
- تطبيــق قانــون االحــزاب، بمــا 
ــي  ــزاب الت ــدين واالح ــع الفاس يمن

لديهــا اذرع مســلحة مــن المشــاركة 
ــة. ــة االنتخابي ــي العملي ف

المفوضيــة  اســتقاللية  ضمــان   -
" لالنتخابــات.  العليــا 

ودعــت القــوى فــي بيانهــا بعثــة 
العــراق،  فــي  المتحــدة  االمــم 
العراقييــن،  تطلعــات  دعــم  الــى 
فــي تحقيــق نظــام حكــم سياســي 
ورعايــة  حقيقــي،  ديمقراطــي 
حــوارات قــواه السياســية الوطنيــة. 
يجــب  انــه  القــوى  هــذه  وتؤكــد 
المحكمــة  تفســيرات  مراجعــة 
االتحاديــة، بشــأن )الكتلــة االكبــر( 
ونصــاب جلســة انتخــاب رئيــس 
التوقيتــات  وخــرق  الجمهوريــة، 
التغييــر  قــوى  إن  الدســتورية. 
ــزاب  ــرى أن األح ــة، ت الديمقراطي
تعطيــل  إلــى  ســعت  المهيمنــة 
ــن،  ــة طــوال عقدي مؤسســات الدول
للمكاســب  العــراق  ورهــن 
عجــزا  كشــف  مــا  الضيقــة، 
الماســكة  القــوى  لــدى  واضحــا 
ــاء  ــى إحي ــرارا عل ــلطة، وإص للس
السياســية،  المحاصصــة  نهــج 
الــذي يحتضــر ويتشــبث بالمصالح 
الحزبيــة ويمانــع التغييــر والمســار 

الديمقراطــي.
المجتمعــه  القــوى  وجــددت 
التغييــر"  "قــوى  مســمى  تحــت 
والمنظمــات  لالحــزاب  دعوتهــا 
والشــخصيات  والحــراكات 
المدنيــة  الديمقراطيــة  الوطنيــة 
ولعقــد مؤتمــر وطنــي جامــع يوحــد 
الــرؤى واالهــداف للوصــول الــى 
التغييــر الشــامل الــذي يتطلــع اليــه 

. العراقيــون 
قــوى التغييــر كان لهــا حضــورا 

واســعا قبــل االنتخابــات 
لمجلــة  خــاص  تصريــح  وفــي 
ــور" موســى رحمــة  ــة الدكت الحقيق
اللــه" عضــو المكتــب السياســي 

لتيــار الوعــد العراقــي 
يؤكــد ان قــوى التغييــر كان لهــا 
حضــورا واســعا ونقاشــات قبــل 
تتوحــد  لــم  والتــي  االنتخابــات 
ــذاك  ــد آن ــي واح ــار سياس ــي خي ف
عندمــا كانــت هنــاك دعــوة مــن 
ــذي تشــكل  ــس التشــاوري ال المجل

ــيوعي واحــزاب  ــن الحــزب الش م
 . اخــرى  ومنظمــات  وتيــارات 
العمــل  فــي  المجلــس  واســتمر 
فــي  اشــتركت  القــوى  وبعــض 
االنتخابــات واخــرى قاطعتها وبعد 
االنتخابــات حصلــت عــدة جلســات 
للمجلــس التشــاوري وتــرى القــوى 
الذهــاب  بــان  فيــه  المنضويــة 
ــب ان  ــية يج ــارات سياس ــو خي نح
اليخضــع لتاثيــرات الظــروف وان 
ــة  ــن دراس ــا ع ــرارا نابع ــون ق يك
معمقــة للوضــع السياســي وقــراءة 
بشــكل  والتفاصيــل  االحــداث 
حقيقــي . قــوى التغييــر تجمعــت 
الواضــح  بيانهــا  فــي  وانطلقــت 
والصريــح بعــد انســحاب التيــار 
لعــدة  دعــى  والــذي  الصــدري 
البرلمــان  حــل  اولهــا  خطــوات 
 . االحــزاب  قانــون  وتطبيــق 
ــل  ــع فع ــر لصن ــوى التغيي ــل ق تعم
سياســي واضــح باتجــاه التغييــر 
وحمايــة الحركــة االحتجاجيــة مــن 

. السياســية  االســتقطابات 
قــوى  اللــه "  واضــاف" رحمــة 
فــي  للمســاهمة  تهــدف  التغييــر 
والتواصــل  المواقــف  تنســيق 
ــة سياســية واضحــة  ــاء مرجعي وبن
ــن  ــي وللمدنيي ــار العراق ــدا لليس ج
االجتماعييــن  الفاعليــن  ولــكل 
اطــارات  فــي  مؤدلجيــن  الغيــر 
كانــوا جــزءاً  او  ضيقــة حزبيــة 
مــن االســالم السياســي . عملهــا 
االساســي هــو توحيد التيــار المدني 
ــي  ــاهمة ف ــاب للمس ــديد الخط وتش
بنــاء دولــة مدنيــة تحقــق الرفاهيــة 

. االجتماعيــة  والعدالــة 
وعــن مواقــف قــوى التغييــر مــن 

ــه االحــداث الجاري
افــاد بانــه اخــذت قــوى التغييــر 
قــوى  وتعتقــد  االيجابــي  الحيــاد 
فــي  االهــم  الحــدث  ان  التغييــر 
بيــان  اصــدرت  عندمــا  اب   23
ــل القضــاء  ــاف عم ــه ايق ــت في ادان
والمحاكــم وكشــفت عــن خلــل كبير 
فــي المحاكــم العراقيــة فــي كشــف 
ومالحقــة القتلــة ومــن تســبب بقمــع 
والحركــة  تشــرين  فــي  الشــباب 
قــوى  تؤكــد   ". االحتجاجيــة 
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شؤون عامة 

التغييــر الديمقراطيــة، وهــي تجمــع 
ــئة،  ــة وناش ــوى مدني ــزاب وق ألح
ــاء،  ــتقالل القض ــان اس ــى ضم عل
ــة  ــلطة القضائي ــل الس ــا تحم ولكنه
ــنوات  ــة الس مســؤولية العجــز طيل
قضايــا  معالجــة  عــن  الماضيــة 
قتلــة المتظاهريــن والناشــطين فــي 
حريــة  وتقييــد  تشــرين،  حــراك 
التعبيــر واالحتجــاج فــي البــالد، 
إلــى جانــب تجاهــل محاكــم العراق 
لملفــات الفســاد والســالح المنفلــت، 
حيــث أن مجلــس القضــاء األعلــى 
لــم يحقــق عدالــة عقابيــة بحــق 
القتلــة والفاســدين" مــن بيانهــا فــي 

.2022 اب   23
فــي  التغييــر  قــوى  االن  الــى 
ومفتــوح  واســع  ونقــاش  حــوار 
االحتجــاج  ولجــان  بينهــا  فيمــا 
االخــرى والحديــث عــن الفعاليــات 
قــد  التــي  المنظمــة  الجماهيريــة 
تحــدث فــي تشــرين القــادم وتعتقــد 
والمشــاركة  التظاهــر  خيــار  ان 
 , المطروحــة  الخيــارات  احــد 
لجانــا  التغييــر  قــوى  وشــكلت 
وطنيــة سياســية وللعمــل والتنســيق 
ترفــع تقاريرهــا المنــاء احــزاب 
يححــدون  وهــم  التغييــر  قــوى 

. الخيــارات 
واكــد بــان  قــوى التغييــر لمؤتمــر 
اواخــر ايلــول الجــاري وتعتقــد ان 
ــا عــن  ــذا المؤتمرســيكون مختلف ه
ســوف  النــه  المؤتمــرات  باقــي 
يســاهم بشــكل كبيــر فــي طــرح 
خطابهــا  وان  السياســي  البديــل 
يكــون لتعزيــز الجهــود لبنــاء دولــة 
فعليــا  الســالح  وحصــر  مدنيــة 
ــدا عــن المليشــيات  ــة بعي ــد الدول بي

المنفلتــه . 
ــث  ــي حدي ــر ف ــوى التغيي ــن ق وع
 " االســتاذ  مــن  للحقيقــة  خــاص 
عضــو   " الشــيخ  كريــم  محمــد 
للتيــار  السياســي  المكتــب 
يوضــح  العراقــي  االجتماعــي 
ــي  ــبب الحقيق ــل الس ــكل مفص وبش
النطــالق مســمى قــوى التغييــر 

تجمعهــا  و
ــرين   ــة تش ــات انتفاض ــد مخرج بع
الوطنيــة  القــوى  أصبحــت  

والديمقراطيــة أمــام حقيقــة واحــدة 
توحيــد  مــن  منــاص  ال  وهــي   ،
لكــي  اتحــاد  أو  بجبهــة  نفســها 
تســتطيع الصمــود امــام الهجمــة 
الشرســة والدمويــة التــي تعرضــت 
لهــا جماهيــر االنتفاضــة . وألجــل 
واالســتعداد  الجماهيــر  تعبئــة 
ــن  ــة  بي ــن المنازل ــد م لفصــل جدي
األقليــة الحاكمــة المهيمنــة على كل 
مفاصــل الدولــة وخيــرات الشــعب 
القــوى  كّل  فشــلت  أن  .وبعــد 
ــى الســلطة  ــة عل السياســيّة المهيمن
 ، البلــد  إدارة  فــي   2003 بعــد 
األزمــات  بترحيــل  واســتمرت 
 ، ُكبــرى  أزمــات  تولــدت  حتــى 
ولــم تخــرج مــن التخنــدق الطائفــي 
لزامــاً  صــار   ، والعنصــري 
ــة أن تتصــدى  ــوى المدنيّ ــى الق عل
يأخــذ  بديــل  سياســّيٍ  بمشــروعٍ 
ــة  ــاول معالج ــادرة ويح ــام المب زم
ــع  ــابقة بصن ــة الس ــاء المرحل أخط
فــرص مناســبة لتصــدي الكفــاءات 

. المســؤولية  لتولــي  الوطنيّــة 
ــتطيع ان  ــيخ " ال نس واضــاف الش
نطلــق علــى هــذا الصــراع هــو 
صــراع سياســي النــه صــراع على 
صغيــرة  مجاميــع  بيــن  الســلطة 
مقارنــةً  اتســع جمهورهــا  مهمــا 
بالشــعب .  موقفنــا واضــح لســنا 
ــع  ــات ولســنا م ــل االزم مــع ترحي
حــوار المتصارعيــن علــى الســلطة 
فيمــا بينهــم لتقســيم المصالــح ، بــل 
نحــن مــع حــوار وطنــي شــامل 
سياســية  لعمليــة  ركائــز  يضــع 

صحيحــة ."
ويــرى الشــيخ " بــان المؤتمر الذي 
ــر  ســيُحدد  ــوى التغيي ــه ق تســتعد ل
البوصلــة للقــوى المنضويــة تحــت 
هــذا العنــوان ، والــذي نحــرص 
تطلعــات  عــن  يعبّــر  أن  علــى 
الشــعب وهــذا مــا أكدنــا عليــه فــي 

كل بياناتنــا الســابقة ."
ــاج  ــر االحتج ــوى التغيي ــت ق دعم
ــول  ــي 2 ايل ــا ف ــي بيانه ــلمي ف الس
"تؤكــد قــوى التغييــر الديمقراطية، 
لالحتجــاج  المتواصــل  دعمهــا 
ارادة  عــن  المعبــر  الســلمي 
التــي تهــدف  وتطلعــات شــعبنا  

منظومــة  مــن  الخــالص  الــى 
والفشــل" والفســاد  المحاصصــة 
وأكــد ياســر الســالم عضــو المكتــب 
الشــيوعي  للحــزب  السياســي 
العراقــي فــي تصريــح حصلــت 
ان  منــه،  نســخه  "الحقيقة"علــى 
ــة  ــر الديمقراطي تجمــع قــوى التغيي
تحالــف  تشــكيل  نحــو  مــاٍض 
سياســي يمثــل بديــالً عــن منظومــة 

والفســاد. المحاصصــة 
 ، تصريحــه  فــي  الســالم  وقــال 
ان "الحــزب يعمــل مــع احــزاب 
إطــار  فــي  سياســية  وحــركات 
ــة  ــر الديمقراطي تجمــع قــوى التغيي
مــن أجــل تشــكيل تحالــف سياســي 
يكــون بديــال سياســيا عــن قــوى 
المنظومــة المتورطــة باألزمــة"، 
"الحــزب  ان  علــى  مشــددا 
الشــيوعي العراقــي حريــص علــى 
ــيق  ــاون والتنس ــك بالتع ــق ذل تحقي
ــت  ــرع وق ــر بأس ــوى التغيي ــع ق م

ممكــن". 
فــي  بــدأ  "التجمــع  ان  واضــاف 
اعــداد برنامــج سياســي واقتصادي 
واجتماعــي، اساســه الدولــة المدنية 
والمواطنــة والعدالــة االجتماعيــة". 
قــوى  "تجمــع  ان  الســالم  واكــد 
منفتــح  الديمقراطيــة  التغييــر 
المدنيــة  القــوى  جميــع  علــى 
ــة  ــة المتطلعــة والعامل والديمقراطي
الجــدي  التغييــر  اجــل  مــن 

مل". لشــا وا

لتغيير الديمقراطية 
الحزب الشيوعي العراقي

حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية
تيار الوعد العراقي 

التيار االجتماعي الديمقراطي 
حراك البيت العراقي 

المجلس التشاوري
حركة تشرين الديمقراطية

التيار الديمقراطي



7 العدد 39 خريف 2022

ُعقد في مدينة الناصرية الشامخة، اليوم الجمعة الموافق 
)23 ايلول 2022( اجتماع تشاوري  لقوى االحتجاج 

والتغيير، بحضور ممثلين عن القوى المدنية والديمقراطية 
والناشئة والنقابات والمنظمات والحراكات االحتجاجية 
والشخصيات المستقلة ذات التأثير و من مختلف المدن 
العراقية، حضورا  عكس التنوع االجتماعي العراقي 

 االصيل. 
 واكد المجتمعون على

1- ضرورة وحدة المنطلقات واالهداف الوطنية النبيلة 
للحراك السياسي واالجتماعي واالحتجاجي، المعارض 

 لمنظومة المحاصصة والفساد والسالح.
2- اهمية التمسك بالمطالب الوطنية وفي مقدمتها محاسبة 
قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المغيبين، واالهتمام 

 بعوائلهم الكريمة. 
3- محاسبة الفاسدين وحصر السالح بيد الدولة، وضمان 

استقاللية القضاء، وتطبيق قانون االحزاب واصالح 
المنظومة االنتخابية لتكون حرة ونزيهة تعكس ارادة 

 العراقيين. 
4- اهمية تشكيل جبهة سياسية من القوى المؤمنة بالتغيير 

الديمقراطي، تكّون بديال سياسيا حقيقيا، قوامها االحزاب 
والشخصيات التي لم تتورط باالزمة والدم العراقي الطاهر 

 والفساد اللعين. 
5 - الدعم الكامل لالحتجاج السلمي المعارض للسلطة 

الفاسدة الهادف للتغيير في الذكرى السنوية الثالثة لثورة 
 تشرين.

6- ان لغة التسقيط والتخوين لغة دفعنا ثمنها غاليا ولذا 
 ندعو الفاعلين الى الحكمة في رمي المتصدين بما ليس فيهم.

7- الدعم التام لعوائل الشهداء والمغيبين والمعتقلين زوراً 
بالمحافظات الغربية، واعادة النازحين الى مناطقهم المنزوعة 

 من السكان.
8 مساندة قضايا ابناء شعبنا في سنجار، السيما قضية 

 االيزيديات المختطفات. 
9- مساندة قضية وجود الشعب االشوري وبقية االقليات 
للحفاظ على وجود كافة الهويات الفرعية المكونة لألمة 

 العراقية 

ومن اجل مواصلة الجهد في توحيد االهداف وتنسيق 
التحرك، يتم تشكيل لجان بمشاركة المتخصصين 

 والكفاءات كل ضمن اختصاصه:
أ- لجنة لوضع وصياغة الرؤيا السياسية )الدولة 

 والمؤسسات والمطالب التي رفعتها انتفاضة تشرين(
ب-  لجنة لوضع رؤية متكاملة عن المنظومة االنتخابية 

 التي تحقق التغيير .
 ج- لجنة لصياغة العقد االجتماعي. 

إن هذا اللقاء هو البداية الفعلية لسلسلة من نشاطات 
ولقاءات الجل انضاج الرؤى والتحرك من اجل معالجة 

جذرية شاملة لالزمة، وطرح البديل السياسي واالقتصادي 
 واالجتماعي المنشود

 المجد والخلود لشهدائنا المتظاهرين االبطال.

                                                   الناصرية 
                                             23 ايلول 2022

   البيان الختامي لالجتماع التشاوري لقوى االحتجاج والتغيير البيان الختامي لالجتماع التشاوري لقوى االحتجاج والتغيير

شؤون عامة
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ــاداة والضغــط ألجــل  ــد المن بع
إجــراء انتخابــات مبكــرة تنقــل 
البلــد لوضــع افضــل جــرت دون 
انتخابــات  )قانــون  مقوماتهــا 
عــادل، قانــون أحــزاب( والنتائــج 
فخهــا   مــن  نجــا  مــن  توقعهــا 
)المقاطعــون(، وبعــد أيــام قالئــل 
تلــك  ذكــرى  علــى  ســنة  تمــر 
والشــعب  البائســة  االنتخابــات 
مــن  للخــروج  بأخــرى  ينــادي 
ــذي تحــول  ــة والصــراع ال األزم
ألــى مســلح وقــد يتفاقــم ويتصاعــد 
ويتكــرر بشــكل أوســع، ومطلــب 
انتخابــات مبكــرة اخــرى دليــل 
علــى ان الصــراع بيــن المتنفذيــن 
ــاس  ــح الن ــن مصال ــدا ع ــد ج بعي
ومعيشــتهم، بعيــد عــن جفــاف 
األســعار،  غــالء  األهــوار، 
ــة، أزمــة الســكن، الوضــع  البطال
الوضــع  المتدهــور،  األمنــي 
االقتصــادي الريعــي المتهالــك، 
صــراع المتنفذيــن صــراع لبســط 
النفــوذ ولــي األذرع علــى حســاب 
مصالــح المالييــن. لذلــك نؤكــد 
الرجــوع  ان  وتكــرارا  مــراراً 
بحــل  كفيــل  العراقييــن  إلرادة 
ــى  ــة السياســية والســير عل األزم
طريــق التغيير  الشــامل.... تغيير 
وإنمــا  فقــط  بالشــخوص  ليــس 
ــة  ــكيل الحكوم ــل وتش ــات عم ألي
نهــج  وتــرك  الدولــة  وإدارة 
المحاصصــة الضيقــة ومغــادرة 
علــى  والتســلط  المحســوبية 
المــال العــام ومحاربــة الفســاد 
الدولــة  بيــد  الســالح  وحصــر 
ــا  ــي. بلدن ــل الخارج ــع التدخ ومن
ــن  ــراد م ــر ي ــق خط ــر بمنزل يم
ــة والحــراكات  ــوى الوطني كل الق
لصنــع  تتوحــد  أن  االحتجاجيــة 
ــه  ــذي يرتضي ــل السياســي ال البدي

العراقييــن إلدارة الدولــة. وهــذا 
البديــل ال يمكن ان يشــكل ويمتلك 
ضغــط  دون  المواجهــة  قــوة 
شــعبي يوفــر لــه الدعــم الــالزم . 
وهــذا الضغــط الشــعبي يجــب ان 
يتوحــد ويكــون بينــه وبيــن البديــل 
السياســي الــذي يمثلــه عامــل مــن 
ــه مــن العمــل سياســياً  ــة تمكن الثق
ــن دعــم  . حــاول بعــض المحتجي
االنتخابــات  فــي  المســتقلين 
ــن  ــر لك ــي التغيي ــالً ف ــابقة أم الس
ــة  ــذه التجرب ولألســف ســقطت ه
بســبب الضغــط السياســي مــن 
المتنفــذة  السياســية  الكتــل  قبــل 
مجلــس  فــي  أعضاؤهــا  بعــدد 
الســالح  وامتالكهــا  النــواب 
والمــال  الدولــة  ســلطة  خــارج 
السياســي الــذي اســتحوذت عليــة 
ــط  ــى اآلن وضغ ــذ 2003 وال من
الجماهيــر الغيــر متفهــم لواجبــات 
عضــو مجلــس النــواب والــذي 
دوره  بــأداء  يطالــب  ان  يمكــن 
النيابــي فــي إعــداد صيــغ قوانيــن 
بــدأت  بــل  المواطنيــن  تخــدم 
المطالبــات ضيقــه فئويــة خدميــة 
وال تخــدم المصلحــه العامــه التــي 
يجــب أن يمثلهــا النائــب .لذلــك 
عمليــة صنــع بديــل سياســي مــن 
ــراكات  ــة والح ــزاب الوطني األح
التشــرينية  واألحــزاب 
يعنــي  الوطنيــة  والشــخصيات 
وبدقــة صنــع كتلــه سياســية تهمها 
مصالــح المحتجيــن وتعمــل علــى 
البديــل  هــذا   . تطلعاتهــم  تنفيــذ 
السياســي الــذي نطمــح لــه يجــب 
بالضغــط  عملــه  يمــارس  أن 
ألجــل حــل البرلمــان بعــد تشــريع 
ــات عــادل والعمــل  ــون انتخاب قان
قانــون االحــزاب  علــى تفعيــل 
مــع  لالنتخابــات  والذهــاب 

 . واســعة  جماهيريــة  مشــاركة 
هــذه المشــاركة يجــب علــى الذين 
علــى  العمــل  البديــل  يمثلــون 
ضمانهــا مــن خــالل تقديــم برامج 
انتخابيــة تمثل تطلعــات الجماهير 
العازفــة عــن االنتخابــات لتتشــكل 
لديهــم قناعــة فــي انتخــاب البديــل 
يمثــل  وان  للســلطة  ووصولــه 
يشــارك  ان  ال  الســلطة  اغلبيــه 
ــه  ــة ال تمكن ــا مشــاركة خجول فيه
مــن تشــكيل حكومــة أو المضــي 
ــا  ــه . وكم ــاه ناخبي ــه اتج بواجبات
ــل  ــة داخ ــوة العددي ــظ ان الق لوح
قبــة البرلمــان تقلــب الموازيــن 
وتغيــر ميــزان القــوى ونعمــل 
ميــزان  يتغيــر  إن  علــى  اآلن 
األغلبيــة  لصالــح  القــوى 
 . االولغارشــية  ومغــادرة حكــم 
الــذي همــه الوحيــد كيفيــة البقــاء 
بعــد  وماحــدث  الســلطة  فــي 
تشــرين خيــر دليــل علــى ذلــك 
تلونــوا وحاولــوا تزييــف الحقائــق 
والتــودد  المســميات  وتغييــر 
والتقــرب قــوال وليــس فعــالً النهم 
ــم  ــن ه ــارب الذي ــون ان الق مدرك
التــي  والقطيعــة   . غــارق  فيــه 
التامــه التــي حصلــت بيــن عامــة 
مــن  فاقمــت  وبينهــم  الشــعب 
صراعهــم الداخلــي للعــودة لنهــج 
ــة . ــة الضيق المحاصصــة الطائفي
تحقيــق  تقــدم اليمكــن  وممــا 
أيــاً مــن ذلــك دون توحيــد جهــود 
تعــود  القــوى االحتجاجيــة وان 
لفعاليتهــا فــي تشــرين وتغــادر 
وتنظــم  الداخليــة  االنقســامات 
بوضــوح  وتعمــل  اوراقهــا 
وتتعــاون وتنســق مــع كل مــن 
يريــد الســير علــى طريــق التغيير 

. الشــامل 

األزمة السياسية
 بعيده عن مصالح العراقيين

حسين علي 
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عندمــا حــاول رئيــس الــوزراء المخلــوع 
بانتفاضــة  التعريــض  المهــدي  عبــد  عــادل 
ــوم  ــى مفه ــار إل ــبابها, أش ــعبية وش ــرين الش تش
" الدولــة والالدولــة " لإلشــارة الــى مــا شــكلته 
لكيــان  تهديــد  مــن  االنتفاضــة   ) فوضــى   (
التحاصــص النهبــوي. فــي الوقــت الــذي كانــت 
وتســرح  وتجــول  تصــول  الميليشــيات  فيــه 
وتمــرح تحــت غطــاء رســمي او تعامــي متعمــد  
ــد  ــن تري ــال م ــت تغت ــث كان ــا, حي عــن جرائمه
بالكاتــم تحــت ســمع وبصــر حكومتــه وتخطــف 
الناشــطين, براحتهــا, وتغيبهــم, وتغيــر علــى 
مروعــة  مذابــح  لترتكــب  التظاهــر  ســاحات 

ــالم. ــباب مس ــق ش بح
ولتبريــر تغاضــي الدولــة واجهزتهــا االمنيــة 
لديهــا  المعروفيــن  الجرائــم,  مرتكبــي  عــن 
والقتلــة,  نفســها  لتبرئــة  المواطنيــن,  ولــدى 
فبركــت الحكومــة واحزابهــا كذبــة وجــود " 
ــدرة  ــي الق ــي كل ــبحي هالم ــث " ش ــرف ثال ط
هــو الــذي ارتكــب المذابــح بحــق مواطنيهــا, 
ــة  ــس الحكوم ــم رئي ــن فيه ــع بم ــى الجمي وتناس
حينهــا عــادل عبــد المهــدي فذلكتــه عــن مفهــوم 
" الالدولــة " وكأن وجــود طــرف ثالــث يلبــس 
طاقيــة اخفــاء, ولــه امتيــاز تصفيــة مــن اليعجبه, 
ال يدخــل ضمــن  مفهــوم " نقيــض الدولــة " 
ــا,  ــة وهيبته ــان الدول ــدد كي ــى يه ــس فوض ولي
وبالتالــي يديــن تهربهــا مــن أداء مســؤولياتها 
ــذي  ــي ال ــان المجتمع ــن واألم ــان األم ــي ضم ف
يكفلــه الدســتور باعتبــاره وثيقــة عقــد اجتماعــي 

ــالد. ــي الب ــم ومواطن ــن يحك ــن م بي
" العقــد االجتماعــي " بيــن الدولــة والشــعب 
ــة األمــن  بأبســط تفســيراته هــو - تضمــن الدول
واألمــان مــع توفيــر أبســط مقومــات الحيــاة 
واســتمرارها مقابــل ان يحتــرم الشــعب القوانيــن 
واألنظمــة التــي تســنها الدولــة, الملزمــة للجميع.

العرقيــة   - الطائفيــة  المحاصصــة  نظــام 
ــم  ــي, ل ــالل االمريك ــه االحت ــع أسس ــذي وض ال
ــب  ــو ال يتناس ــادالً وه ــاً ع ــداً اجتماعي ــن عق يك
حتــى مــع المعاييــر االمريكيــة للديمقراطيــة. 
لكــن أحــزاب الســلطة تلقفتــه لتجعلــه نهجــاً 
ثابتــاً, عملــت عليــه الحكومــات المتعاقبــة. هــو, 
فــي حقيقتــه, اتفــاق توزيــع مغانــم فيمــا بيــن 

أحــزاب أعطــت كياناتهــا امتيــاز احتــكار تمثيــل 
واألكــراد,  والســنة  الشــيعة  مــن  المكونــات 
ــتوى  ــى مس ــه إل ــرف ورفعت ــه كع ــكت ب وتمس
يشــير  ال  الــذي  الدســتور  بنــود  مــن  أعلــى 
ــاء  ــى إضف ــع الفئــوي الفــج وإل ــى هــذا التوزي إل

القدســية عليــه بعــد ان اســتطعمت ثمراتــه.
النهبــوي  المحاصصــة  نهــج  اعتبــار  ان 
تجســيد  او   " اجتماعــي  عقــد   " ل  كرديــف 
الدولــة  ألن   . خطــأه  الحيــاة  أثبتــت  لــه 
واحزابهــا  وحكوماتهــا  بمؤسســاتها  ممثلــة 
المتحاصصــة لــم تــؤد التزاماتهــا فــي هــذا " 
ــذاً  ــاً متنف ــم تخــدم ســوى طرف العقــد " يومــاً. ول
يمتلــك ســالحاً شــرعياً وغيــر شــرعي مــن 
فحســب,  مصالحــه  لتأميــن  العقــد,  أطــراف 
مــن غيــاب  المالييــن  معانــاة  تجاهــل  بينمــا 
األمــان. والقتــل علــى الهويــة وفوضــى الســالح 
وشــيوع الفســاد وتكاثــر الميليشــيات وعصابــات 
المخــدرات....  ومهربــي  المنظمــة  الجريمــة 
ــة  ــاب الخدمــات وتفشــي البطال ــى غي ــة ال اضاف

االجتماعــي… والفقــر 
لقــد تحولــت الدولــة الــى نقيضهــا - " ال دولة 
ــا  ــا احزابه ــا ابتلعته ــي, بعدم ــى الحرف ", بالمعن
الــوزارات  تحاصــص  خــالل  مــن  المتنفــذة 
مكاتــب  وتحكــم  الرســمية  والمؤسســات 
ــة  ــاطات المالي ــي النش ــة ف ــزاب االقتصادي األح
العقــارات  علــى  واالســتحواذ  واالقتصاديــة 

وفــروع االقتصــاد عامــة.
انتفاضــة  فتــرة  بــان  األحــداث  أكــدت 
تشــرين/ أكتوبــر 201٩ وفــي إطــار المســاحات 
التــي كانــت فاعلــة فيهــا جســدت مفهــوم " 
 " مبــاديء  وحضــور  الحقيقــي,   " الدولــة 
ــل تســلل  ــا, قب ــن جنباته ــد االجتماعــي " بي العق
أفــراد األحــزاب الفاســدة المدفوعيــن لتخريبهــا 
مــن الداخــل. فهــي وفــرت األمــان وأجــواء 
ــة  ــدة الوطني ــف والوح ــاون والتآل ــالم والتع الس
الوطنــي  واإليثــار  الشــخصية  والمســؤولية 
خدمــات  بتقديــم  وشــباب  شــابات  بإنبــراء 
ــم ومســتوياتهم  ــس اختصاصاته ــن جن ليســت م
االجتماعيــة.. حيــث حولــوا ســاحات االحتجــاج 
وجّملتهــا  وثقافــة,  فــرح  كرنفــاالت  الــى 
باللوحــات والشــعارات المتفائلــة المفعمــة بحــب 

الوطــن ووحدتــه ورفعــة شــعبه... فقــد أنجــزوا 
خــالل أســابيع مــا عجــزت عــن القيــام بــه 
حكومــات متتاليــة طــوال ســنوات... فقــد حولــوا 
بنايــة المطعــم التركــي الكئيبــة التــي تتوســط 
مركــز العاصمــة إلــى مــزار ومــكان طافــح 
المنتفضيــن  بشــعارات  والمحتفــي  بااللــوان 
ــد  ــور بع ــه الن ــوا إلي ــهدائهم وأوصل ــور ش وص

ــالم. ــن الظ ــود م عق
لقــد أرســلوا حينها رســالة واضحــة للمواطن 
العراقــي بــأن بنــاء وطــن آخــر بــدون عصابــات 
الفســاد أكثــر مــن ممكــن, وفــي فتــرة قصيــرة, 
ــوا  ــر وتمتع ــن لألم ــا المتصدي ــنت نواي ــو حس ل

بالوطنيــة الحقــة وحــب الوطــن.
شــاغلي  إلــى  الثانيــة  رســالتهم  وكانــت 
المنطقــة الخضــراء المحصنــة والمقابلــة لبناية ) 
المطعــم التركــي ( بحلتــه الجديــدة... بــأن تغييــر 
ــالد  ــح الب ــال مصال ــن إهم ــه م ــوا علي ــا عمل م
ــن  ــم م ــة. وان بديله ــادم ال محال ــا, ق ومواطنيه
شــابات وشــباب االنتفاضــة جاهــزون للنهــوض 

ــوه. ــذي كرس ــزري ال ــع الم بالواق
هــذه التغييــرات الســريعة فــي فضــاء ســاحة 
التحريــر فــي بغــداد وســاحات التحريــر فــي 
أعينهــم  فقــأت  األخــرى,  البــالد  محافظــات 
ــار  ــم صغ ــم ه ــم ك ــت له ــم وأثبت ــت أكباده وفت
امــام عــزم التغييــر الــذي ينشــده الشــباب الثائــر. 
إرهــاب  فــي  الغــادرة  بذلــوا جهودهــم  لهــذا 
وتســريب  واالختطــاف  بالقتــل  المنتفضيــن 
الداخــل,  مــن  االنتفاضــة  لتخريــب  أعوانهــا 
بارتــكاب ممارســات إجراميــة وعنفيــة هــي 
الســلميين  المحتجيــن  ســلوكيات  عــن  بعيــدة 
ــة  ــوا توســيخ ســمعتهم, وبــث روح الفرق وحاول
بيــن أوســاطهم, ونجحــوا مــن ثــم فــي فــض 
تجمعاتهــا لكنهــم عجــزوا عــن إطفــاء جــذوة 
ــت  ــن. وأصبح ــوب العراقيي ــي قل ــة ف االنتفاض
تاريخــي  حــدث  وأكبــر  انصــع  االنتفاضــة 
ــقاط  ــن إس ــه م ــا أنجزت ــون لم ــه العراقي ــز ب يعتّ
ــت  ــي و مرغ ــي العرق ــيمي الطائف ــر التقس الفك
بالتــراب الهيبــة المســلحة لعصابــات القتــل بعــد 
ــي  ــة ف ــباب االنتفاض ــة لش ــات البطولي التضحي
مواجهتهــا, ونهضــت بالوعــي االجتماعــي فــي 

رفــض طغمــة الفســاد وضــرورة التغييــر.

التجسيد المحاصصي لمفهوم 
احسان جواد كاظم" العقد االجتماعي "
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مقاالت

ان تبنــي سياســة اقتصــاد الســوق الحــر 
الدولــي  البنــك  لشــروط  والخضــوع 
وصنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة التجــارة 
العالميــة  مــن قبــل القوى السياســية المتنفذة  
الخصخصــة  سياســة  باعتمــاد  الحاكمــة 
ــد أدت  ــادي ق ــف االقتص ــة والتكي و الهيكل
الــى  فتــح البــاب علــى مصراعيــه لنهــب 
البرجوازيــة  تحالــف  قبــل  مــن  بالدنــا 
الطفيلييــة  والبرجوازيــة  البيروقراطيــة 
المتحالفــة مــع  االحتــكارات الرأســمالية 

المتعــددة الجنســية  
 لقــد وضــع اللبنــات االولــى لهذه السياســية  
االمريكــي  لالحتــالل  المدنــي  الحاكــم 
االمبريالــي بــول بريمــر ومــا وقــام بــه 
مــن إجــراءات تســريع خصخصــة قطــاع 
الدولــة و والعمــل علــى افــالس مؤسســات 
ــة   ــة والتجاري ــة والخدمي ــة القتصادي الدول
وشــل حركــة القطــاع الخــاص لصالــح 
النشــاطات الطفيليــة للبرجوازيــة الطفيليــة 
واالولغارشــية الناشــئة بظــل االقتصــاد 
ــذي  ــد الجانــب وال ــي الريعــي الوحي الطفيل
ــة  ــوى االقليمي ــتمراره الق ــى اس تشــجع عل
والدوليــة ليكــون العــراق الحديقــة الخلفيــة 

القتصادهــا  .
الدولــة  دور  تعطيــل  سياســة  أدت  لقــد 
باعتبارهــا أكبــر رأســمال ناظــم لعمليــة 
العمــل  بيــن  للعالقــة  الســوق  تــوازن 
والرأســمال  الــى فوضــى عارمــة فــي  
ــا  ــت اثاره ــاة وترك ــب الحي ــف جوان مختل
الكارثيــة علــى  ارتفــاع نســبة التضخــم 
والبطالــة والعجــز المتواصــل فــي ميزانيــة  
الدولــة العامة وســوء التخطيــط االقتصادي 
وانســداد افــق التطــور وتحقيــق التنميــة 
الماديــة والبشــرية ، ولــم تأتــي الورقــة 
البيضــاء التــي طرحهــا  الكاظمــي بجديــد 
ــة  ــريع الخصخص ــتمرار لتس ــي اس ــل ه ب
ــل  ــة وتحمي و تشــجيع الفوضــى االقتصادي
ــم  ــدة ، ول ــاء جدي ــي اعب ــاد العراق االقتص
ــة  ــيد لرؤي ــة البيضــاء إال تجس ــن الورق تك

اللبراليــة الجديــدة ومفاهيمهــا  . 

سياســة  ومجمــل  البيضــاء   الورقــة  أن 
ــا أمــام التســاؤل  الســوق  وفوضهــا تضعن
اقتصــاد  التالــي : هــل أوصلنــا  خيــار 
ــدود !؟  ــق المس ــى الطري ــر ال ــوق الح الس
ذلــك الخيــار الصعــب والــذي يتطلــب منــا 
قــراءة متفحصــة لطبيعــة تطــور مجتمعنــا 
هــذا  علــى  نجيــب  ان  قبــل   , العراقــي 

التســاؤل الحــارق !! 
بعــد أجابتنــا باإليجــاب حــول هــذه الســؤال 
، يطــرح علينــا تســاؤل هــام وهــو أي 
االزمــة  مــن  للخــروج  نريــد  اقتصــاد 

؟ الشــاملة 
ــر  ــادي عش ــر الح ــق المؤتم ــت وثائ تناول
االزمــة االقتصاديــة فــي بالدنــا وخلصــت 
 , الحــر  الســوق  اقتصــاد  رفــض  الــى 
الــذي يطلــق فيــه العنــان لآللــة الســوق 
العفويــة الوحشــية التــي الترحــم !؟ حيــث 
االســتغالل والقهــر واالســتالب لغالبيــة 
طبقــات المجتمــع بشــكل عــام و للكادحيــن 

والشــغيلة بشــكل خــاص !؟ 
وجــاء فــي برنامــج الحــزب الشــيوعي 
لنهــج  الواضحــة  االشــارة  العراقــي 
بالدنــا  فــي  المدمــر  الجديــدة  اليبراليــة 
)أفضــت توجهــات نهــج الليبراليــة الجديــدة 
التــي تحكــم عمليــة االنتقــال والمتمثلــة 
ــورة  ــوق بص ــوى الس ــة  ق ــالق حرك بإط
منفلتــة وإزالــة القيــود والضوابــط علــى 
رؤوس  وانتقــال  الخارجيــة  التجــارة 
األمــوال والســلع وتقليــص دور الدولــة 
وخصخصــة  االقتصــادي  المجــال  فــي 
الشــركات المملوكــة للدولــة  أو تعطيلهمــا 
أدى إلــى انهيــار اإلنتــاج الوطنــي فــي 
قطاعــات الصناعــة والزراعــة وتشــديد 
الطابــع الريعــي والتوزيعــي واالســتهالكي 
دولــة  أدت  فيمــا  العراقــي،  لالقتصــاد 
ــات  ــى نشــوء فئ ــة إل المحاصصــة الزبائني
الثــراء  مفرطــة  اجتماعيــة  وشــرائح 
األكبــر  الحصــة  علــى  باالســتحواذ 
االمتيــازات  عبــر  النفطــي  الريــع  مــن 
ــة بمواقــع الســلطة وعبــر  الباذخــة المقترن

التخادمــات مــع بعــض أقطــاب القطــاع 
ومنظومــة  واالجنبــي  المحلــي  الخــاص 

الفســاد التــي استشــرت فــي الدولــة.
وفــي محصلــة هــذه التطــورات، تراكمــت 
ــة  ــرائح  اجتماعي ــات وش ــدى فئ ــروة ل الث
ــت  ــاءات قبض ــف االنتم ــن مختل ــة م ضيق
السياســية  الســلطات  مفاتيــح  علــى 
ــا بتطــور  ــط مصالحه ــة وترتب واالقتصادي
ــة  ــمالية متوحش ــت ورأس ــر منفل ــوق ح س
ــة. ()1( ــوق العالمي ــة بالس ــة مندمج ريعي
ويطــرح  خطابنــا الفكــري الراهــن العديــد 
برنامجنــا  تعليــل  التــي  االجابــات  مــن 
واالجتماعــي  واالقتصــادي  السياســي 
الهــادف الــى القيــام بالتغيــر الشــامل  فــي 
البرجوازيــة  الثــورة  مرحلــة   ( اطــار 
الديمقراطــي  الطريــق  ( عبــر  الوطنيــة 
ــا  ــة قدم ــه وثيق ــرت عن ــي عب الســلمي والت
ــن  ــف م ــكل مكث ــامل بش ــر الش ــو التغي نح
المتنفــذة  القــوى  عجــز  تأكيدهــا  خــالل 
مــن الخــروج مــن االزمــة )تعانــي البــالد 
وحالــة  العامــة  االزمــة  تداعيــات  مــن 
ــذة  ــوى المتنف االســتعصاء ومــن عجــز الق
لهــا.  والمخــارج  الحلــول  إيجــاد  عــن 
مســتعصية  المشــاكل  يــوم  كل  وتتكاثــر 
الحــل فــي إطــار منظومــة الحكــم الفاشــلة، 
القائمــة علــى منهــج المحاصصــة الطائفيــة 

– االثنيــة والبنــاء المكوناتــي للدولــة .
وتدفــع األوضــاع المترديــة وانســداد آفــاق 
ــة المحاصصــة  ــد منظوم ــى ي ــنها عل تحس
ــن  ــرة م ــع كبي ــة، بمجامي ــاد الحاكم والفس
الشــباب  مــن  شــعبنا، خصوصــا  أبنــاء 
المهمــش الباحــث عــن أبســط مقومــات 
ــع  ــى رفــض هــذا الواق ــم، إل ــش الكري العي
بأشــكال ووســائل متعــددة، والــى التحــرك 
فــي اتجــاه احــداث التغييــر المنشــود( )2(
وتشــكل خياراتنــا الفكريــة العتمــاد سياســة 
اقتصــاد الســوق االجتماعــي مفتــاح للحــل 
االزمــة االقتصاديــة الشــاملة التــي تعانــي 
رأســمالية  أعطــاء  عبــر  بالدنــا  منهــا 
االقتصــاد  فــي  االســاس  الــدور  الدولــة 

أقتصاد السوق الحر 
و فوضى سياسة الليبرالية الجديدة

ماجد لفته العبيدي في العراق



11 العدد 39 خريف 2022

مقاالت

)القطــاع العــام ( بالتعــاون مــع القطــاع 
ووضــع  الخــاص  والقطــاع  المختلــط 
ــة وانتهــاج  ضوابــط لالســتثمارات االجنبي
ــة  ــي حال ــة تنه ــة مبرمج ــية اقتصادي سياس
االقتصــاد الريعــي وتســاهم فــي وضــع 
اساســات اوليــة لبنــاء القطاعــات االنتاجيــة 
الــدورة  عجلــة  تحريــك  خــالل  مــن 
ــذه  ــي  ، ان ه ــاد العراق ــة لالقتص االنتاجي
ــق مــن القــراءة الســليمة  التصــورات تنطل
ــا   ــداد عنه ــس ارت ــية ولي ــكار الماركس ألف
كمــا يحــاول البعــض أن يصورهــا  ,وهــي 
تجــاوز  لمفاهيــم حــرق المراحــل , وأفــكار 
طريــق التطــور الالرأســمالي , ووهــم بناء 
االشــتراكية فــي البلــدان الطرفيــة  المتدنيــة 

ــور.  التط
والبــد مــن التأكيد علــى أن خيارنا القتصاد 
ــع  ــجمة  م ــي منس ــي تأت ــوق االجتماع الس
توجهاتنــا وبرنامجنــا السياســي االقتصادي 
أنهــا  واليعنــي   , المرحلــي  االجتماعــي 
مســاومة مــع الرأســمال والقبول بشــروطه 
لتنظيــم  ســوق العمــل ، بــل هــي سياســية 
ــودة  ــا اله ــا  نضالن ــوض فيه ــة  نخ واقعي
فيــه مــن اجــل مصالــح الكادحين والشــغيلة 
وبكافــة االشــكال ومختلــف االســاليب  ، 
ــع  ــا م ــج تعارض ــذا النه ــي ه ــرى ف وال ن

ــج الماركســي .  النه
شــرور  االدراك  تمــام  نــدرك  ونحــن 
تحقيــق  وأن   , ووحشــيتها  الرأســمالية 
االشــتراكية االنســانية  كهــدف نهائــي  البد 
مــن مقدمــات لهــا  فــي  اطــار ألرأســمالية 
وان تلــك االفــكار والتصــورات  طرحتهــا 
ــف  ــكل مكث ــر بش ــو التغي ــا نح ــة قدم وثيق
ــيوعي  ــزب  الش ــج الح ــطرها برنام ، وس
العراقــي  الــذي أقــره المؤتمــر الحــادي 
ــة  ــر خارط ــذي يعتب ــل وال ــر بالتفصي عش
طريــق للخــروج مــن االزمــة الشــاملة 

بمختلــف تجلياتهــا . 
ان الحــزب الشــيوعي العراقــي جســد فــي 
وثائــق مؤتمــره الحــادي الترابــط الجدلــي 
االزمــة  لحــل  الثالثــة  االتجاهــات  بيــن 
ــرح  ــي ط ــب السياس ــي الجان ــاملة ، ف الش
برنامــج واضحــا للتغيــر السياســي مــن 
السياســي  والنظــام  الدولــة  بنــاء  خــالل 
حيــث أكــدت وثيقــة البرنامــج علــى تحقيــق 
التغيــر الشــامل يمــر عبــر بنــاء الدولــة 
المدنيــة الديمقراطيــة التــي يســودها ســيادة 
ــالث  ــن الســلطات الث ــون والفصــل بي القان
وتفعيــل مبــدأ المواطنــة أمــام القانــون فــي 

ــا  ــرى حزبن ــذا ي ــات ، له ــوق والواجب الحق
ــي  ــوق االجتماع ــة  الس ــاد سياس أن  اعتم
اليمكــن ان يتحقــق  مــن دون الديمقراطيــة 
واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  السياســية 

ــة .. الحقيق
مــن  العراقــي  االقتصــاد  خــروج   وأن 
مــن  البــد   , والتضخــم  الركــود  أزمــة 
تطويــر قطاعاتــه االقتصاديــة ) الزراعيــة 
والصناعيــة والنفطيــة ( وبنــاء صناعــة 
تحويليــة قــادرة علــى رفــع مســتوى النمــو 
تراكــم  مســتوى  وزيــادة  االقتصــادي 
يتــم  ان  ,واليمكــن  االجتماعيــة  الثــروة 
ــة البيضــاء التــي  ــك  مــن خــالل  الورق ذل
وتســاهم  االجتماعيــة  الفــوارق  تكــرس 
ــة  ــف البرجوازي ــروة تحال ــم ث ــي تضخي ف
والبيروقراطيــة علــى حســاب  الطفيليــة 
المزيــد مــن أإلفقــار للكادحيــن والشــغيلة . 
ــى  ــج فوض ــم تعال ــاء ل ــة  البيض أن الورق
ــي االســواق  ــوم ف ــي المحم النشــاط الطفيل
الداخليــة العراقيــة, والــذي يتطلــب تنظيــم 
المنتجيــن  وحمايــة  الداخليــة  الســوق 
والمســتهلكين ، وهــذا الجانــب غيــر ممكــن  
فــي ظــل اســتمرار فوضــى الســوق  وفتــح 
ابــواب االســتيراد والتصديــر مــن دون 
ضوابــط وقوانيــن تحمــي المنتــج الوطنــي 
ــة  ــات الزراعي ــور القطاع ــن تده ــد م وتح
 ، والخدميــة   والتجاريــة  الصناعيــة  و 
بحيــث اصبحــت هــذه القطاعــات عاجــزة 
عــن منافســة نشــاطات الرأســمال االجنبــي 
والبضائــع  المســتورد  المنتــج  ومنافســة 
فــي  الموجــودة  المصنعــة  االجنبيــة 

االســواق المحليــة. 
ــم تطــرح معالجــة  كمــا  أن هــذه الورقــة ل
جديــة الزمــة االقتصاديــة البنيوية الشــاملة  
التــي يعانــي منهــا االقتصــاد العراقــي  فــي 
ظــل االنســداد السياســي وعــدم أالســتقرار 
والــذي يعرقــل دور الدولــة لقيــام  بالنشــاط 
ــاظ  ــا للحف ــن تدخله ــذي يضم ــي ال االساس

علــى التــوازن االجتماعــي .
ــى  ــامل عل ــر الش ــا للتغي ــج حزبن أن برنام
يطــرح  البيضــاء  الورقــة  مــن  العكــس 
الضروريــة  الموضوعيــة  الشــروط  
ــاء   ــر أعــادة بن ــق هــذا التحــول ، عب لتحقي
البنيــة التحتيــة لالقتصــاد العراقــي مــن  
ــه  ــذي تمثل ــي ال ــاء الفوق خــالل تدخــل البن
الماليــة  التدفقــات  ضمــان  و   ، الدولــة 
الهائلــة إلعــادة االعماروأعتمــاد الميزانيــة 
التشــغيلية وتوظيــف أمــوال الريــع النفطــي 

لتحقيــق برامــج التنميــة وتوظيــف الثروات 
االجتماعيــة والماديــة بشــكل مبرمــج  ، 
ــن  ــن القطاعي ــوازن بي ــق الت ــل لخل والتدخ
العــام والخــاص، وإعــادة التوزيــع العــادل 
وهــذه   , االجتماعيــة  والثــروة  للدخــل 
السياســية تتقاطــع مــع سياســية  الليبراليــة 
الجديــدة الراميــة الــى اســتمرار عمليــة 
الخصخصــة والتكيــف الهيكلــي لالقتصــاد 

العراقــي . 
ان الورقــة البيضــاء ســتؤدي الــى المزيــد 
مــن  تحريــر االســعار مــن دون عمليــة 
اصــالح لألجــور فــي ظــل اقتصــاد وطنــي 
يعانــي مــن التضخــم النقــدي المزمــن , 
مــع اســمرار عــدم اســقراراالنظمة الماليــة 
الــدورة  انســيابية  واالئتمانيــة وعرقلــة  
النقديــة عبــر مــزادات ســوق العملــة ، 
وعــدم وجــود تخصيصــات فــي  الموازنــة 
العامــة للتخطيــط اإلســتراتيجي لبرامــج 

ــتدامة.  ــة المس ــة والتنمي التنمي
عشــر  الحــادي  المؤتمــر  وضــع  لقــد 
العراقييــن   الشــيوعيين  عاتــق   علــى 
مهــام جســيمة لمواجهــة هــذه السياســية 
مــن خــالل  نشــاطات وفعاليــات الكتــل 
االهليــة  التجمعــات  و  االجتماعيــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات 
وبنــاء  الجســور  إليجــاد  والســعي   ,
مــع  واالجتماعيــة  السياســية  التحالفــات 
لخلــق  الديمقراطيــة   المدنيــة  القــوى 
تحالفــات واســعة مناهضــة لهــذه السياســية 
علــى  المتحققــة  المكتســبات  والحفــاظ  
علــى  والعمــل   , االصعــدة  مختلــف 
تحقيــق المزيــد مــن المكتســبات السياســية 
وتصعيــد   ، واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
ــل  ــة وتفعي ــة والقطاعي ــاطات المطلبي النش
الحــراك االجتماعــي الجماهيــري وترجمة 
برنامجنــا االقتصــادي الى شــعارات ســهلة 
تحشــيد جمهــرة  قــادرة علــى  وبســيطة 
واســعة مــن الشــغيلة والكادحيــن خلفهــا 
اجتماعيــة  احتجاجــات  حركــة  ,لخلــق 
واســعة لمواجهــة االثــار الســلبية لسياســية 
اوجههــا  بمختلــف  الجديــدة  اللبراليــة 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 

 . والبيئيــة 
 _________

ــي  ــيوعي العراق ــزب الش ــج الح 1- برنام
ــر 11 ــق المؤتم وثائ

الشــامل  التغيــر  2- وثيقــة قدمــا نحــو 
11 المؤتمــر  وثائــق  ص3 
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الجــواب مــن وجهــة نظــري، نعم، 
ــى  ــي بحاجــة ال إن الشــعب العراق
ــل  ــي، ب الحــزب الشــيوعي العراق
ــول:  ــا، فأق ــر وضوح ــون اكث ألك
إن الشــعب فــي العــراق بحاجــة 
العراقييــن! الشــيوعيين   الــى 

ليــس هــذا جوابــا يمليــه تاريــخ 
أفتخــر  زلــت  مــا  شــخصي 
بــه، وال هــو بجــواب لمعالجــة 
يحســبها  قــد  مفارقــة  قضيــة 
ذاتــا،  تخصنــي  النــاس  بعــض 
ويكفينــي دليــال علــى ذلــك، إن 
الحقائــق والوقائــع تســعف موقفــي 
العراقيــون  فالشــيوعيون  هــذا، 
فــذة  نضاليــة  تجربــة  يملكــون 
فــي  الســنين  عشــرات  عبــر 
العــراق، يمكــن أن تتحــول إلــى 
واالســتمزاج. لالسترشــاد   درس 

والشــيوعيون العراقيون يستهدون 
بمدرســة ذلــك الروحانــي الكبيــر، 
)رأس  كتــاب  صاحــب  اقصــد 
الماركســية  هــي  وهــا  المــال(، 
ــد،  ــوب جدي ــم بث ــى العال تطــل عل
يمكــن  وبالتالــي،  أبهــى،  وحلــة 
ــوا  ــن أن يقدم للشــيوعيين العراقيي
فــي  وعميقــة  كبيــرة  اســهامات 
حــل مشــاكل العــراق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة.  والسياســية 

وفــي الوســط الشــيوعي العراقــي 
تجــارب  وأصحــاب  مفكــرون 
السياســي  العمــل  فــي  كبيــرة 
واألعالمــي، ويكفــي أن نعــرف 
إن الرمــوز البــارزة فــي مجــال 
االعالم واالدب والشعر والمسرح 
الوســط. هــذا  إلــى   ينتمــون 

اليــوم  العراقيــون  والشــيوعيون 
العمليــة  فــي  فاعلــون  شــركاء 
السياســية وقــد قدمــوا شــهداء على 
الجديــد،  العــراق  بنــاء  طريــق 
ونجحــوا فــي التأقلــم مــع واقــع 
فــي  وتقاليــده  وقيمــه  المجتمــع 
إطــار مــن اإليمــان بالديمقراطيــة 
والقيــم الروحيــة، وهــذه نقلــة فــي 
العراقييــن. الشــيوعيين   تاريــخ 

أن  إلــى  البعــض  يشــير  ربمــا 
الحــزب الشــيوعي العراقــي اخطــأ 
ــب  ــب أن يُعاقَ ــك يج ــرا، ولذل كثي
بحرمانــه مــن المشــاركة بالعمليــة 
ذلــك  يكــون  وربمــا  السياســية، 
مدعــاة وصفــه بصفــات خــارج 
مملكــة االنتمــاء للوطــن والقيــم 
والضميــر! والــروح   والتقاليــد 

هــذه الحجــة تحمــل الكثيــر مــن 
الغرابــة، تــرى أي فصيــل مــن 
فصائــل العمــل السياســي العراقــي 
مــن  الكثيــر  وزر  يتحمــل  لــم 
بحــق  الجرائــم  بــل  االخطــاء، 
الشــعب العراقــي؟ خاصــة تلــك 
التديــن  تدعــي  التــي  الفصائــل 
والتــي  السياســية،  والتقــوى 
)اليــد  بشــعار  تلــوح  كانــت 
ال  يــد  بهــا  وإذا  المتوضئــة(، 
ــاج  ــي بحــرام واضــح، ال يحت تبال
ــنة؟! ــرآن أو س ــن ق ــص م ــى ن  إل

أعطــوا  العراقيــون  الشــيوعيون 
ناصبهــم  وقــد  وشــهداء،  دمــاء 
وحكــم  العــداء،  البعــث  حــزب 
شــيوعي  علــى  الحــزب  هــذا 
كمــا  تمامــا  بالمــوت،  العــراق 
حــزب  منتمــي  علــى  حكــم 
الدعــوة، ولكــن مــن دون إعــالن، 

الحــال. بطبيعــة  أقســى   وهــذا 

وال يمكــن أن ينكــر أحــد، بــأن 
ســمعة الشــيوعيين العراقييــن اآلن 
فــي الشــارع العراقي متميــزة، فلم 
تثبــت بحــق أي منهــم أي جريمــة 
تتعلــق بســرقة المــال العــام، أو 
الوظيفــة  شــرف  إلــى  اإلســاءة 
الرســمية، أو االعتــداء علــى نظير 
 مخالــف، أو تشــويه ســمعة النــاس.

طريقهــم،  فــي  عاملــون  انهــم 
والحصــار  الصعــاب  يقاومــون 
باســم  واالضطهــاد  والتعنيــت 
الديــن والوطنيــة، ينشــرون الفكــر 
اطروحــات  ويقدمــون  الحــر، 
المشــاكل  حــل  فــي  جميلــة 
العراقيــون. منهــا  يعانــي   التــي 

الحــزب الشــيوعي العراقي بشــكل 
ــة  ــة، وتجرب ــة نضالي ــام مدرس ع
فكريــة، وذكريــات عمــل، وتاريخ 
متواصــل مــن الحضور السياســي 
 والنضالــي، فهــل ننكــر كل ذلــك؟

إن االنصــاف يســتوجب ويتطلــب 
االنتصــار للشــيوعيين العراقييــن، 
كأي فريــق أو شــريحة أو فصيــل 
االطــر  ضمــن  يعمــل  سياســي 
الدســتورية، وفــي تيــار االتجــاه 
العــام للمجتمــع العراقــي ثقافيــا 
وتاريخيــا. ودينيــا   وروحيــا 

إن جريــدة )طريــق الشــعب( تمثل 
ــن،  ــال العراقيي ــوت العم ــا ص حق
بــل تمثــل صــوت كل المحرومين، 
بلغــة فكريــة سياســية احترافيــة 
الشــعب  نحــرم  فهــل  عاليــة، 
الصــوت  هــذا  مــن  العراقــي 

هل الشعب العراقي بحاجة الى 
 الحزب الشيوعي العراقي ؟

غالب حسن الشابندر 
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الجميــل؟ وهــل يحــق لنــا أن ننكــر 
مــا يقدمــه لنــا مــن زاد فكــري، 
الُمشــِكل  عالــم  فــي  وترحــال 
إذن إن  نقــول  فكيــف  العراقــي، 
الشــعب العراقــي ليــس بحاجــة 
العراقييــن؟ الشــيوعيين   الــى 

ــاك  ــس هن ــأن لي ــول ب ــود للق وأع
مــن  بــريء  عراقــي  فصيــل 
الجميــع  والهفــوات،  االخطــاء 
وهفواتهــم،  أخطاؤهــم  لهــم 
يقولــون! لســان كمــا   وللتاريــخ 

الشــعب العراقــي بحاجــة اليــوم 
ــن أن  ــرة، يمك ــة خي ــى كل طاق ال
تســاهم فــي دفــع العمليــة السياســية 

إلــى االمــام، ويمكــن أن تســاهم 
العراقــي،  العقــل  تطويــر  فــي 
متســلح  الشــيوعي  والحــزب 
واقتصاديــة  فلســفية  بنظريــة 
أن  يمكــن  مــا  أقــل  واجتماعيــة 
نقــول عنهــا، أنهــا قابلــة علــى 
ــد أن  ــتطيع أح ــل يس ــدد، وه التج
ينكــر ان )هابــر مــاس( ماركســي 
الشــخصية،  بجهــوده  ولكــن 
الخــاص؟ الفكــري   وطابعــه 

الشــيوعيين  يحــدو  الواجــب  أن 
ــم  ــوا نضاله ــن ان يواصل العراقيي
وطــن  ســبيل  فــي  المشــروع، 
وحســنا  ســعيد،  وشــعب  حــر 
أصــر  عندمــا  الحــزب  فعــل 

مــع  المواجهــة  اســتمرار  علــى 
ــعب،  ــن والش ــة والدي ــداء االم أع
ألكثــر  العــراق  قتلــة  أقصــد 
 مــن ثالثــة عقــود مــن الســنين.

ليــس كل مــن يدافــع عن مســيحيي 
العــراق هــو مســيحي، وليــس كل 
مــن يدافــع عــن تركمــان العــراق 
هــو تركمانــي، وليــس كل مــن 
ــو  ــراق ه ــة الع ــن صابئ ــع ع يداف
ــل ربمــا هــو إســالمي  صابئــي، ب
قبــل أي انتمــاء آخــر، فــإذا كان 
 ذلــك، يكــون االســالم بخيــر حقــا.

والضمير من ورا ء القصد

بهــذا  أوتســمع  تشــاهد  لــم  إن 
الشــعار فــي قنــوات اإلعــالم أو 
اآلن،    إلــى  التواصــل  منصــات 
فقــد تــراه غــداً علــى جــدران بيتــك 
و موقــع عملــك، وفــي كل أماكــن 
ــرراً  ــيحاصرك مك ــدك، و س تواج

ــك !. ــك وأحالم ــي يقظت ف
كمواطــن،  وحــدك  لســت    
تعرضــت لصنــوف األذى ممــن 
ــة  ــي منظوم ــوك ف ــم ليمثل إنتخبته
مــن  مالييــن  أنتــم  الســلطات، 
ــن  ــدار عقدي ــى م ــن عل المخدوعي
عليكــم  توزعــت  الســنين،  مــن 
الواجبــات الجســام، دون حصولكم 
ــوق، واســتحوذ قادتكــم  ــى الحق عل
ــروات دون  ــب والث ــى المناص عل
القيــام بالواجبــات، لتنقلــب العدالــة 
ــام  ــاد ع ــى فس ــرون إل ــي تنتظ الت
دفعتــم ضرائبــه جوعــاً وأمراضــاً 

ودمــاء .
  إن كنت تنتظر تشــكيل حكومة 
جديــدة تنصفــك فأنــت واهــم، ألن 

أطــراف الســلطة كلهــا فــي مــأزق 
ــة  ــل الحكوم ــف تتعام ــه: كي عنوان
انتفاضــة  ملفــات  مــع  القادمــة 
تشــرين؟، وهــذا هــو بيــت القصيــد 
فيما يســمى بـ )اإلنســداد السياسي( 
الســلطة  أطــراف  الــذي ســوقته 
عنوانــاً لخالفاتهــا حــول تشــكيل 
ــا  ــاق بينه ــا هــو إتف ــة، فيم الحكوم
الوضــع  فــي  اإلســتمرار  علــى 
ــروب  ــه األنســب لله ــن، ألن الراه
إلــى أالمــام، دون إلتزامــات بفتــح 

ــع . ــن الجمي ــات تدي ملف
  اليوجــد طــرف سياســي نزيــه 
منحتهــا  )التــي  بالثقــة  وجديــر 
الســلطة  مواقــع  فــي  كمواطــن( 
قمتهــا  مــن  طائفيــاً،  الموزعــة 
اإلدارات،  عناويــن  آخــر  إلــى 
ــن  ــا تعيشــه اآلن م ــك م ــل ذل ودلي
كل  فيــه  تجمعــت  مريــر  واقــع 
األزمــات، فيمــا ينعــم المتســلطون 
متجاهليــن  باإلمتيــازات،  عليــك 
كل  فاقــت  التــي  تضحياتــك  كل 

دون  والتصــورات،  الحســابات 
المتفاقمــة،  لمعاناتــك  إكتــراث 
علــى   المفتــوح  ومســتقبلك 

المجهــول.
  لقــد ســبقتنا شــعوب عانــت مــن 
ــات  فســاد قادتهــا، وتحملــت تداعي
فقــررت  بهــم،  ثقتهــا  ســوء 
جديــد  مــن  بنهضتهــا  إســقاطهم 
لبنــاء بلدانهــا علــى أســس العدالــة 
الصادقــة،  والوطنيــة  والنزاهــة 
وأنــت كمواطــن عراقــي لســت 
أقــل إحساســاً ويقظــة ضميــر مــن 
نظرائــك فــي تلك البلــدان، فانهض 
التــي  الفســاد  منظومــة  لتســقط 
إســتغفلتك واســتهترت بحقوقــك، 
وخططــت الســتعبادك باألوهــام 
والخرافــات، وتأكــد أن نهضتــك 
ســتكون مــن أجلــك ومــن أجــل 
شــعبك ووطنــك، ومــن أجــل القيــم 
ــي أكــدت مركزيتهــا  اإلنســانية الت

الحضــارات  كل  وأهميتهــا 

                                                           انهض ليسقط الفساد

 علي فهد ياسين
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بني عددين

ــي  ــان امارج ــي مهرج ــارك ف ــار تش ــبيبة ذي ق ش
ــعبي  ــعر الش للش

ــى مســاء  ــار أحي ــي ذي ق ــة  ف  إتحــاد الشــبيبة الديمقراطي
الجمعــة المصــادف 2٤ حزيــران 2022 مهرجان أمارجي 
الشــعري الشــعبي  علــى قاعــة بهــو البلديــة فــي الناصريــة. 
ــن  ــوف م ــاركة ضي ــراً، وبمش ــبابياً كبي ــوراً ش ــهد حض ش
المحافظــات والعاصمــة بغــداد وعلــى رأســهم الدكتــور 
عــارف الســاعدي مديــر عــام الشــؤون الثقافيــة إحــدى 
تشــكيالت وزارة الثقافــة والســياحة واآلثــار. إضافــة لممثل 
ــي.  ــان الفضل ــاعر عدن ــراق الش ــاب الع ــاء وكت ــاد أدب إتح
وممثــل إتحــاد أدبــاء وكتــاب ذي قــار الزميــل علــي الشــيال 
وعــدد مــن الزمــالء شــعراء وســاردون ونقــاد. قدمــت 
قصائــد فصحــى وقصائــد مــن الشــعر الشــعبي. القــت 

ــه.  ــه وتفاعل ــع بإصغائ ــور الرائ إستحســان الجمه
كانــت تشــرين حاضــرة بشــدو شــعراء أمارجي وقدســية 
يتــوج  الوطــن  األبــرار. وكان  دمــاء وأرواح شــهدائها 
ــي تشــنف األســماع وترجــف  ــات الت ــق الكلم ــد بأل القصائ
لهــا القلــوب النابضــة تناغمــاً مــع كثافــة المعانــي البطوليــة 

لتشــرين العظيمــة.

ورشة تدريبية لمركز تمكين 
المنظمــة  اهــداف  مــع  وانســجاماً  منــا  ســعياً 
. السياســي  المجــال  فــي  المــرأة  تمكيــن   فــي 
ــاواة(  ــاركة و المس ــن للمش ــز تمكي ــا )مرك ــت منظمتن اقام
ومــن علــى قاعــة المركــز 2٩و30 تمــوز 2022 ورشــة 
ــة البشــرية االســتاذ محمــد  ــة أدارهــا مــدرب التنمي تدريبي
ــي ذي  ــات ف ــب النائب ــدرات مكات ــز ق ــاد، لتعزي ــر جه ثام
ــد،  ــق، ادوات الرص ــاء الفري ــارة بن ــال مه ــي مج ــار )ف ق
مكاتــب  كادر  و  مــدراء  لتمكيــن   ) االســتبيان  صناعــة 
البرلمانيــات مــن اداء ادوارهــم/ن ،فــي التواصــل مــع 

ــر . ــة اكب ــة بفاعلي ــي المحافظ مواطن

النســوية القيــادة  حــول  تدريبيــة   ورشــة 
نفــذ فريــق الثــورة انثــى ورشــة تدريبيــة حــول القيــادة 
ــوات  ــرأة )عض ــن الم ــام تمكي ــؤوالت اقس ــوية لـــ مس النس
ــار ضمــن مشــروع  ــر محافظــة ذي ق ــي دوائ ــاط( ف االرتب
 الثــورة انثــى وذلك يــوم الثالثاء المصــادف 23 اب 2022.
شــهدت الورشــة حضــور 16 مشــاركة حيــث كان الهــدف 
قياديــة  مناصــب  يشــغلن  الذيــن  النســاء  تمكيــن  منهــا 
فــي دوائــر الدولــة وتعريفهــن بأهميــة القيــادة النســوية 
 بشــكل عــام وصفــات المــرأة القياديــة وأنــواع القيــادة.
كمــا تــم التطــرق الــى موضــوع القيــادة التحوليــة باإلضافــة 
الــى التحديــات التــي تواجــه المــرأة فــي المناصــب القياديــة 
ــع  ــرض مقط ــاً ع ــة ايض ــت الورش ــرص، تضمن ــة الف وقل
ــاركات. ــع المش ــته م ــوية ومناقش ــادة النس ــن القي ــو ع  فيدي
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رؤية نسوية للمشهد السياسي

نفـــذ فريـــق الثـــورة انثـــى – محافظـــة ذي قـــار جلســـة حوارية 
ــة  ــوان "رؤيـ ــت عنـ ــى تحـ ــورة انثـ ــروع الثـ ــن مشـ ضمـ
ـــادف 1٩  ـــة المص ـــوم الجمع ـــي" ي ـــهد السياس ـــوية للمش نس
ـــة. ـــي الناصري ـــة المهندســـين ف ـــى قاعـــة نقاب  اب 2022 عل
كان الهـــدف مـــن الجلســـة معرفـــة اراء الناشـــطات إزاء 
األدوار  حـــول  والنقـــاش  الحالـــي  السياســـي  الوضـــع 
للمســـاهمة  المـــرأة  تلعبهـــا  ان  الممكـــن  مـــن  التـــي 
الراهنـــة. السياســـية  االزمـــة  مـــن  الخـــروج   فـــي 
حيـــث تـــم الخـــروج بمجموعـــة مـــن التوصيـــات كان 
أهمهـــا ضـــرورة اشـــراك المـــرأة بصـــورة أوســـع فـــي حـــل 
ـــرار،  ـــع الق ـــي صن ـــي ف ـــب دور حقيق ـــى تلع ـــات حت النزاع
كمـــا يجـــب ان يكـــون هنالـــك وعـــي كامـــل بخطـــورة الوضـــع 
ــتمرار  ــب االسـ ــلح ويجـ ــزاع مسـ ــى نـ ــول الـ ــا تحـ إذا مـ
بالمطالبـــة بالتهدئـــة مـــن اجـــل الوصـــول لحلـــول ســـلمية 
باإلضافـــة الـــى تنظيـــم وقفـــات احتجاجيـــة تطالـــب باشـــراك 
 المـــرأة أكثـــر فـــي صنـــع القـــرار وحـــل النزاعـــات.
ـــق مشـــاركة  ـــت الجلســـة معـــرض للصـــور يوث ـــا تضمن كم
الـــى  باإلضافـــة  تشـــرين  احتجاجـــات  فـــي  المـــرأة 
ــداره  ــم إصـ ــذي تـ ــورة" الـ ــوت الثـ ــب "صـ ــع كتيـ توزيـ
مـــن قبـــل مشـــروع الثـــورة انثـــى ويضـــم مجموعـــة 
تشـــرين. احتجاجـــات  اثنـــاء  للنســـاء  القصـــص   مـــن 

)مشــاركة المجتمــع المدنــي ضمــان شــفافية أكبر 
ــار ــة ذي ق ــذي( محافظ ــي التنفي ــألداء الحكوم  ل

عقــد مركــز تمكيــن للمشــاركة والمســاواة 23 تمــوز 
ــاء التعــارف  ــى قاعــة المركــز، لق الجــاري 2022 وعل
كفــاءات  ضمــت  التــي  االستشــارية(  للجنــة  األول 
السياســية،  متعددة)القانونيــة،  مجــاالت  فــي  نســوية 
اإلداريــة، العلميــة،...( التــي تــم دعوتهــا للمشــاركة معنــا 
وبالتعــاون مــع نائبــات ذي قــار فــي البرلمــان العراقــي 
ألجــل االنطــالق بفعاليــات مشــروع برنامجنــا المشــترك  
ــة  ــاركة فاعل ــول لمش ــى الوص ــدف ال ــذي يه ــن، ال معه
للمجتمــع المدنــي فــي التوعيــة والدعــم وتعزيــز معاييــر 
الشــفافية فــي مجــال المعلومــات واإلجــراءات والتــي هي 
ــر  ــادئ النزاهــة والشــفافية فــي دوائ ــق مب ضمــان لتطبي
القطــاع العــام الحكومــي، مــن اجــل  االرتقــاء بمســتوى 

ــي المحافظــة. ــة لمواطن ــية المقدم ــات األساس الخدم

اجتماع تشاوري حول تأهيل حديقة المندي 
في الناصرية

عقــدت منظمــة تمــوز للتنميــة االجتماعيــة وبدعــم 
ــة  ــة األمريكي مــن برنامــج تعافــي الممــول مــن  الوكال
تأهيــل  حــول  تشــاورياً  اجتماعــاً  الدوليــة  للتنميــة 
وترميــم حديقــة المنــدي التــي تقــع فــي مدينــة الناصريــة 
ــن 22 اب 2022. ــوم االثني ــي ي ــج تعاف ــن برنام  ضم
ــدراء  ــي وم ــن ممثل ــدد م ــور ع ــاع حض ــهد االجتم ش
الشــرطة  وكذلــك  العالقــة  ذات  الحكوميــة  الدوائــر 
المجتمعيــة ومديــر دائــرة األســرة والطفــل ومديــرة 
دائــرة تمكيــن المــرأة والبيئــة والزراعــة باإلضافــة الــى 
ــار وممثليــن عــن  مجموعــة أســاتذة مــن جامعــة ذي ق

ــي. ــع المدن ــات المجتم منظم

بني عددين
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علي عبد النبي الزيدي
 يحصد جائزتين للعراق 

ــي مهرجــان  ــق( ف ــن لمســرحية )حــرب العشــر دقائ ــوز ثمي ف
وبمشــاركة  االردن  فــي  الخامــس عشــر  طقــوس  عشــيات 
عربيــة واســعة. انتــاج دائرة الســينما والمســرح, قســم المســارح 
,الفرقــة الوطنيــة للتمثيــل. شــارك فــي تمثيــل المســرحية التــي 
ــم  ــراج ابراهي ــدي واخ ــي الزي ــد النب ــي عب ــوص عل ــن نص م
حنــون كل مــن اســيا كمــال - قحطــان صغيــر - احمــد شــرجي - 
مهنــد علــي. ســينوغرافيا :ســهيل البياتــي  موســيقى ومؤثــرات 
: محمــد الربيعــي إدارة مســرحية : محمــد ســامي  انتــاج موســم 
2022  االشــراف الفنــي د. علــي محمــود الســوداني مديــر 
المســارح  االشــراف العــام د. احمــد حســن موســى المديــر 
العــام . وحصــد الجائــزة االولــى الفضــل نــص الكاتــب علــي 
عبــد النبــي الزيــدي وافضــل اخــراج ابراهيــم حنــون وافضــل 
ممثلــة مناصفــة الفنانــة اســيا كمــال وافضــل ممثــل مناصفــة د. 

احمــد شــرجي  .
ــرى لمســرحية )ميــت مــات( وهــي  ــزة الكب ــى الجائ ــة ال اضاف
جائــزة افضــل عــرض مســرحي متكامــل. وجائــزة افضــل 
ممثــل لـــ مخلــد جاســم العبيــدي فــي مهرجــان مســرح الرحالــة 
للفضــاءات المفتوحــة الــذي اقيــم فــي االردن وبمشــاركة العديــد 
مــن الــدول العربيــة. )ميــت مــات( تاليــف ودراماتــورج علــي 
ــم  ــد جاس ــل ومخل ــن خزع ــل محس ــدي وتمثي ــي الزي ــد النب عب
ــه مــن اختيــار وتنفيــذ الموســيقى ناظــم حســين  وســجاد جارالل
فــي  والمســرحي  الســينمائي  لإلنتــاج  دنيــا  وانتــاج مشــغل 

ــة. الناصري

محســن  صبــاح  الســومري  للكاتــب  نبــارك 
لحصولــه علــى جائــزة افضــل مقــال تاريخــي مــن 
ــا  ــارك لكاتبن قبــل مؤسســة النيــل والفــرات .. مب
الرائــع ولــكل أدبــاء ومثقفــي الناصريــة العظيمــة 

نبــارك للقــاص ايــاد خضيــر بفــوز قصتــه
»الم مزمن« بالمركز االول للمسابقة الفصلية 
ــة ــة والورقي ــون اإللكتروني ــن اآلداب والفن ع

جوائز بني عددين
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)الناصريــة(  المدينــة  تقتــرن 
بوجــوه أبنائهــا كمــا تقتــرن المرايــا 
ــوه  ــون الوج ــن فتك ــات الزم بروزنام
حميمــة المــواددة بيــن المدينــة كمــكان 
ــرن  ــا تقت ــة ، وعندم ــوه كعاطف والوج
فهــي  بالوجــه   ) الدالــة   ( األمكنــة 
ــن  ــا ال يمك ــا عميق ــا تاريخ ــجل له تس
ــذي  ــكان ال ــا الم محــوه بســهولة وربم
يســمى ) فلكــة الحــاج هــادي ( هــو من 
بعــض هــذا االقتــران ليســجل حضورا 
الســم ذلــك الرجــل الطيــب فــي ذاكــرة 
المدينــة حتــى عندمــا أزالــوا الفلكــة 
 ولــم يعــد فيهــا رجل مــرور واســتدارة. 

المرحوم الحاج هادي حميدي 
ــي   ــي ( أســم ووجــه ناصري ــو مك ) أب
جــاءت  األلفــة   ، وشــائع  مألــوف 
مــن حضــوره الدائــم فــي منتديــات 
الناصريــة  األســرية  التجمعــات 
مــع  وتعاملــه  الحســينية  ومجالســها 
النــاس فــي تجــارة المــواد الغذائيــة 
والتجزئــة ، والشــيوع جــاء مــن أن 
االســتدارة المقابلــة ) الفلكــة ( المقابلــة 
ــي  ــارع الحبوب ــي ش ــه ف ــداره ومحل ل
حملــت أســمه ) فلكــة الحــاج هــادي ( 
وصــارت واحــدة مــن اشــهر الــداالت 
ــوان  ــن عن ــث ع ــن يبح ــن لم والعناوي
ــيف ،  ــة الس ــة محل ــي منطق ــد ف وقص
ــاء  ــن أنح ــة م ــائل القادم ــى الرس وحت
العالــم لتلــك البيــوت كانــت تحمــل 
ــارة ) قــرب فلكــة الحــاج هــادي (  عب
ــة  ــي تربي ــارم ف ــر ، ص ــب المعش طي
مــن  يمتلــك  ولكــن  وحــاد  أبنــاءه 
والحــرص  الكبيــر  الحنــان  أجلهــم 
هــادي  الحــاج  مصلحتهــم.  علــى 
حميــدي وجــه ينتمــي الــى المدينــة 
ــج  ــاء، نس ــة االنتم ــي أصال ــكل معان ب
عالقــات اجتماعيــة جيــدة، وانجــب 
أبنــاء يتشــرفون باالنتمــاء الــى الرجــل 
المكافــح والعصامــي ونالــوا بفضــل 
تربيتــه الكثيــر مــن مالمــح األبــداع 

وخصوصــا ولــده التربــوي والفنــان 
يمتــاز  الــذي  هــادي  مكــي  المبــدع 
ــك  ــة، وكذل ــق والرزان ــدوء والخل باله

ولــده ســعد الــذي كان زميلــي فــي 
 الطفولــة والمدرســة وبقيــة أخوانــه.
 المرحــوم الحــاج هــادي حميدي، وجه 
يســتحق ان تســتعيده الذاكــرة لنضعــه 
مــع الفــة الوجــوه التــي نســتذكرها 
بذلــك الــدفء والحنــان الــذي يلــون 
مالمحهــا بالطيبــة والحنــان واالنتمــاء 
الــى المدينــة فقــد شــكل هــو وإخوانــه 
ــدي الكاهجــي  ــي حمي ــن عل المرحومي

بعــض  الخيــاط  حميــدي  وطاهــر 
التواصــل المجتمعــي الــذي تقيمــه مــع 
ــد  ــة مــع بعضهــا، فق مجتمعــات المدين
كان رحمــه اللــه صاحــب حضــور 
حســيني  عــزاء  مجلــس  وصاحــب 
ورجــل تجــاره حتــى عندمــا اغلــق 
محلــه الــذي كان قائمــا فــي واجهــة 
 بيتــه ليفتحــه فــي ســوق العبايجيــة.
جديــة  فــي  الصــارم  الرجــل  وجــه 
عملــه مثــل ال بنائــه خيمــة للحيــاة 
وقــد أعانهــم كثيــرا فــي مشــاريعهم 
حضــورا  نالــوا  وبفضلــه  الحياتيــة 
جيــدا فــي أعمالهــم الحياتيــة والعمليــة، 
ــي  ــه ف ــد ســجل اســم الرجــل مكانت وق
ــرره  ــاء ب ــه كأب ــاء جيل ــع أبن ــودده م ت
ــي  ــال رســائلهم ف ــن إكم اســتطاعوا م

أبنائهــم خيــر تربيــة  حيــاة وتربيــة 
.لهــذا يمثــل وجــه المرحــوم الحــاج 
هــادي شــيئا ملتصقــا بذاكــرة أبنــاء 
فلكتــه  طريــق  عــن  ليــس  المدينــة 
فقــط بــل بتواجــده اليومــي فــي حركــة 
ــوق  ــده س ــا افتق ــة عندم ــاة اليومي الحي
اللــه  يــوم وفاتــه رحمــه  العبايجيــة 
.وكذلــك افتقدتــه الذكريــات الجميلــة 

الحبوبــي. لشــارع 

رسائل فلكة الحاج هادي
  في الحبوبي وذكرياتها

 نعيم عبد مهلهل

الحاج هادي حميدي )أبو مكي(

أزقة محلة السيف في الخمسينات 

ذاكرة مدينة 
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    ســليل عائلــة طيبــة أصيلــة ومحترمة 
الناصريــة.. بمدينــة  ومعروفــة 
ــر  ــود فج ــاج فره ــوم الح ــده المرح وال
ــة  ــر موكــب عــزاء بمنطق صاحــب أكب
الصفــاة القديمــة حيــن كانــت المواكــب 
اإلجتماعــي  ثقلهــا  لهــا  والعــزاء 
والنفســي وتأثيرهــا فــي النفــوس. إخواه 
المرحومــان مطشــر وســتار واألخــوان 
ســليم وكريــم أبنــاء المدينــة المعروفيــن 
بطيبتهــم ودماثــة أخالقهــم. تميــز كاظــم  
النبيلــة ووطنيتــه  بمواقفــه اإلنســانية 
ــة  ــه العالي وشــهامته وشــجاعته وأخالق
العذبــة وأريحيتــه وحــالوة  وروحــه 
وتواضعــه  ولســانه  وقلبــه  معشــره 
مــن  للمحتاجيــن  ماديــاً  ومســاعدته 
أبنــاء المدينــة. تعــرض أبــو وجــدان  
ــام  ــجن ع ــه بالس ــم علي ــال وحك لإلعتق
الشــيوعي  للحــزب  إلنتمائــه   1٩63
العراقــي وســجن فــي ســجن الرمــادي 

ــع  ــزي م ــة المرك ــجن الحل ــي س ــم ف ث
ــه الشــيوعيين مــن  مجموعــة مــن رفاق

ــن  ــاتذه الكابت ــم األس ــة منه ــاء المدين أبن
ولــد  گنــو وعقيــل حبــش.   محمــود 
ــل  ــام 1٩٤2 عم ــة ع ــة الناصري بمدين
فــي مديريــة الطــرق والجســور وعنــد 
تقاعــده عمــل فــي المقــاوالت وأشــرف 
علــى فــرق بكــرة القــدم وكان نائبــاً 
ــي  ــة ف ــارة الناصري ــة تج ــس غرف لرئي
التســعينيات ومن مؤسســي جمعية أبناء 
الناصريــة اإلجتماعية.لألســف تعرض 
فــي ســنينه األخيــرة لصدمــة بخســارته 
بمشــروع  المقــاوالت  فــي  الكبيــرة 
بناحيــة الغــراف ســببها تالعــب زمــرة 
وســراق  والمرتشــين  الفاســدين  مــن 
المــال العــام فتدهــورت حالتــه النفســية 
والصحيــة  وأصابــه اإلحبــاط والتعــب 
ــي  ــراً ف ــل مبك ــدي فرح ــن الجس والوه
نهايــة عــام 2012 فشــيع تشــيعاً كبيــراً 
ــه  ــكان رحيل ــه ف ــه مدينت ــت علي وحزن

ــه. ــر أوان ــي غي ف

الكابتن األستاذ كاظم فرهود فجر
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أنــوار عبــد الوهــاب مطربــة عراقيــة، 
ــوب  ــة جن ــة الناصري ــي مدين ــدت ف ول
والدهــا  كان   .1٩٤5 فــي  العــراق 
ــرة  ــي أس ــارياً. تنتم ــاً يس ــاً عراقي أديب
الديانــة  إلــى  الوهــاب  عبــد  أنــوار 
الرغــم  المعروفــة. علــى  الصابئيــة 
ــبياً،  ــدد نس ــة الع ــا قليل ــن أن أغانيه م
ــات  ــن أفضــل المطرب ــدّ م ــا تُع إال أنه
ــات. أغانيهــا دخلــت الوجــدان  العراقي
العراقــي لتصبــح جــزءاً مــن الذاكــرة 

العراقيــة.
ــار,  ــد الجب ــة عب ــي نادي ــمها الحقيق اس
وهــي ابنــة الصحفــي المعــروف عبــد 
الجبــار عبــد الكريــم الــذي كان لــه 
عمــود ثابــت فــي صحيفــة )طريــق 
الشــعب( بتوقيــع )أبــو ســعيد(، وقــال 
قاســم:  الكريــم  عبــد  الزعيــم  عنــه 
ــات  ــة وال كتاب "رصــاص راس القري

ــار". ــد الجب عب
المانيــا  فــي  األوبــرا  فــن  درســت 
الفنــي  مشــوارها  وبــدأت  الشــرقية 
اول  ســجلت  العشــرين،  ســن  بعــد 
 1٩72 عــام  للتلفزيــون  اغانيهــا 
وكانــت بعنــوان )العاشــقة ( لخالــد 
الشــطري، لكــن أغنيــة )عــد وانــي 
اعــد ونشــوف( للراحــل محمــد جــواد 
ــر مــن  ــب االوف ــت النصي امــوري نال
الشــهرة ألنهــا تعبــر عــن ذلــك الحــزن 

العميــق لالنســان العراقــي. لــم تــدرس 
فــن التمثيــل لكــن كانــت تهــواه بشــدة.
تعرفــت علــى العديــد من الشــخصيات 
المعروفــة فــي مجــال المســرح ومنهــم 
الفنــان يوســف العانــي الــذي اســند لهــا 
دور تماضــر فــي مســرحية النخلــة 
والجيــران. اعتلــت خشــبة المســرح 
ألول مــرة وقدمــت الــدور بجــدارة 
بعدهــا عملــت مــع العديــد مــن الفنانين 

فــي فرقــة المســرح الحديــث منهــم 
الفنانــة القديــرة ناهــدة الرمــاح وزينب 
ومــي شــوقي وغيرهــن. كانــت أجمــل 
ــن  ــة ضم األصــوات النســائية العراقي

ــة الســبعيني. جيــل االغني
ــد الوهــاب كان مقــررا لهــا  انــوار عب
ان تحمــل امجــاد الجيــل الذهبــي الــذي 
ــين  ــور حس ــراد وزه ــليمة م ــه س مثلت
ووحيــدة خليــل وعفيفــة اســكندر اال ان 
هــذا الحلــم قــد وئــد مبكــرا، ومازالــت 
باغــان  تحتفــظ  العراقييــن  ذاكــرة 
خالــدة لهــا مثــل )عــد وآنــه اعــد، ودادا 

ــت المــودة(. حســن، وكصي
لحــن لهــا أشــهر الملحنيــن العراقييــن 
محمــد جــواد أمــوري وجعفــر حســن 
الــذي لحــن لهــا قصيــدة )إغضــب( 
لــم  التــي  قبانــي(  )نــزار  للشــاعر 
ســنة  الفــن  أعتزلــت  النــور،  تــر 
ــرب  ــي الح ــا ف ــا ولده 1٩88 لفقدانه
ــى  ــا عل ــة واحتجاج ــة االيراني العراقي
الســلوك المشــين للنظــام الديكتاتــوري 
وأزالمــه، الــذي منع أغانيهــا وحاربها 
بوســائل شــتى، اضطــرت لمغــادرة 
الوطــن الــى األردن ولــم تنفــك عيــون 
النظــام تراقبهــا وتضيــق عليهــا ســبل 
العيــش، لجــأت إلــى الســويد ومازالــت 
الذاكــرة  ومازالــت  هنــاك،  تعيــش 

ــي. ــا الراق ــزن فنه ــة تخت العراقي

الفنانة أنوار عبد الوهاب 
مجلة الحقيقة 

عوني حامد
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وكنّــا  ادبيــة.  ميولنــا  كانــت 
نعتقــد بــأن ال شــيء يعلمنــا 
اكثــر مــن األدب. ومــا مــن 
ــنا  ــع احاسيس ــم م ــيء يتناغ ش
المرهفــة فــي ذلــك الســن، غير 
االبحــار فــي عالمــه. فقرأنــا 
وســارتر  والقصــة  الشــعر 
والــدون الهــادئ وكيــف ســقينا 
الفــوالذ وعبــد الرحمــن منيــف 
واميــل زوال وغيرهــم الكثيــر.
وعلــى الرغــم مــن شــغفنا فــي 
ذلــك الحيــن بــاالدب وانواعــه 
اخترنــا  اننــا  االّ  وثقافتــه، 
كاملــة، وألســباب  بطواعيــة 
ــذاك، ان  ــا ان ــة لن ــر معروف غي
نخــوض فــي التجربــة العلميــة. 

ــان  ــن االثن ــا نح فدخلن
) نافــع وانــا ( الــى الصــف 

العلمــي!. الفــرع  الخامــس 
ــت،  ــي مض ــنوات الت ــي الس ف
لــم يخطــر لنــا المســتقبل ببــال. 
ــي  ــة ه ــر اّن المدرس ــم نفك ول
التــي  الهامــة  الوســائل  مــن 
ــاف  ــطتها اكتش ــتطيع بواس نس
اســرار الحيــاة وفــّك الغازهــا. 
ــا  ــارا، ولن ــا صغ ــا مازلن وألنن
والة امــور مســؤولون عنّــا، 
ــة  ــهادة والوظيف ــع الش ــم نض ل
هدفــا  المعاشــي  والراتــب 
مــن اهدافنــا. لهــذه االســباب 
كســالى.  كنّــا  مجتمعــة 
عيوننــا تحــدق فــي الســبورة 
ــا  ــارع. بينم ــي الش ــا ف وعقولن
معركــة الخبــز اليوميــة، التــي 
يخوضهــا اهلنــا لــم تمنحهــم 
بنــا  للعنايــة  الكافــي  الوقــت 

تعليمنــا. ومراقبــة 
الدراســية  الســنة  فــي  اّمــا 
الصــف  فــي  اي  الجديــدة، 
كان  وان  العلمــي،  الخامــس 

كثيــرا،  يختلــف  ال  االمــر 
واّن حياتنــا اليوميــة مازالــت 
ــم  ــدة ل ــة واح ــارة عــن نغم عب
يتبــدل رنينهــا، االّ اّن اهتمامنــا 
بالشــأن السياســي احتــل مركز 
نشــاطنا وحركتنــا. كنـّـا نشــعر، 
وكمــا لــو اّن مصيــر الكــرة 
االرضــة بأيدينــا، وعلينــا تقــع 
مســؤولية اعــادة ترتيــب العالــم 
مــن جديــد، اعتبارا مــن جنوب 
افريقيــا وسياســة االبارتايــد، 
بيــن  االصنــام  حــرب  الــى 
ــم  ــي اقلي ــدوس ف ــيخ والهن الس

البنجــاب!. 
العمــل  فــي  تمامــا  انغمســنا 
الطالبــي. وأخــذ اتحــاد الطلبــة 
ــا.  ــا وتفكيرن ــّل طاقتن ــام ج الع
المدينــة  مــدارس  وكانــت 
تبــدو  والمتوســطة،  الثانويــة 
ــركان،  ــوق ب ــير ف ــا تس وكأنه
حالمــا  رمــاد  الــى  ســيحيلها 

شــرارته!.  تندلــع 
ــادة االتحــاد  ــا دعــت قي وعندم
الــى  واصدقــاءه  اعضــاءه 
احتفــاالت  فــي  المشــاركة 
ذلــك  مــن  ايــار  مــن  االول 
العــام، خرجــت حشــود غفيــرة 
مــن الطلبــة، يتقدمهــم اصحاب 
ــر  ــة واالكث ــالت المفتول العض
اندفاعــا وتحمســا. وكانــت هــذه 
ــي  ــى الت ــرة االول ــي المظاه ه

ــا ــترك فيه نش
 ) انا ونافع (.

تدفق سيل من البشر 
وعمــال  ومعلميــن  طلبــة   (
متجوليــن  وباعــة  وحرفييــن 
وشــرائح كادحــة اخــرى ( الــى 

منطقــة 
كانــوا   ،) المحليــة  االدارة   (
يرفعــون الفتــات بــكل االلوان، 

ُخطــت عليهــا شــعارات ثورية 
واســتفزازية، تحيــي العمــال 
الــى  وتدعــو  عيدهــم،  فــي 
تضامــن الشــغيلة والفالحيــن 
بوجــه  والوقــوف  والطلبــة، 
الطغــاة، والدفــاع عــن حــق 
المواطــن فــي العيــش الكريــم، 
ال  التــي  الشــعارات  وكل 
الحاكمــة،  للطغمــة  تــروق 
التــي حّشــدت هــي االخــرى 
مــا يلــزم مــن اجهزتهــا االمنيــة 
لهــا. والمواليــن  ومرتزقتهــا 

تحركــت المظاهــرة. وســلكت 
وســط  الرئيســي  الشــارع 
ــى  ــل ان تصــل ال ــة. وقب المدين
اختلطــت  المحافظــة،  مبنــى 

بهــا مظاهــرة 
ــي  ــي ( الموال ) االتحــاد الوطن
للحكومــة امــام بوابــة المشــفى 
اقــّل  كان عددهــم  الرئيســي. 
فأصطدمــت  بكثيــر،  منّــا 

الشــعارات، 
وغضبــت الحناجــر، وتوتــرت 
االعصــاب، وانفلتــت االمــور، 
عــن  الحكمــة  غابــت  ولّمــا 
االرجــل  اشــتبكت  الجميــع، 

وااليــدي 
وراشــديات  بوكســات   (
وجالقــات ومنيــن مــا تجيــك (، 
الــى ان جاءت ) المســلحات (، 
ــكرية  ــرطة العس ــت الش وراح
فــي  تطاردنــا  والمدنيــة، 
حتــى  والدرابيــن،  الشــوارع 
دخلنــا ســوق ) القيصريــة ( 
ــا مــن جهتــه االخــرى  وخرجن
ولــم  الفــرات،  نهــر  بأتجــاه 
نتوقــف ) انــا ونافــع ( الــى ان 
ضعنــا بالبســاتين، وتلــك كانت 
ــا!. ــارك فيه ــرة نش اول مظاه

اول مظاهرة 
مزهر مدلول
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ان  االطاللــة  هــذه  فــي  نحــاول 
حلقــات(  )عــدة  وعبــر  نســتذكر 
تاريــخ  مــن  نضاليــة  صفحــات 
التنظيــم الســري للحــزب الشــيوعي 
ــوام   ــة لألع ــي الناصري ــي ف العراق
 ) ) 1٩7٩ وحتــى  2003  مــن 
ــات  ــى بداي ــدء ال ــي الب ــرق ف لنتط
ــن  ــق م ــذي انبث ــم ال ــكيل التنظي تش
تحــت رمــاد المحنــة التــي اطاحــت 
بتنظيمــات الحــزب الشــيوعي اثــر 
الشرســة  الدكتاتوريــة  الهجمــة 
انطلقــت  التــي  البعــث  لنظــام 
االخيــر  الفصــل  انتهــاء  عقــب 
ــة .  ــة الوطني ــرحية الجبه ــن مس  م
الحلقــات  فــي  ســنتحدث  فيمــا 
االحــداث  مجمــل  عــن  الالحقــة 
ــدم  ــذي ق ــم ال ــا التنظي ــر به ــي م الت
االماجــد  الشــهداء  مــن  كوكبــة 
 ، طــارش  )صبــاح  بينهــم  مــن 
ــال  ــد الع ــد ، عب ــن منش ــحر امي س
الشــريباجي ، مهــدي عــودة النجــار 
ــار ،  ــي جب ــارش ، عل ــد ط ، محم
ــادي(. ــالح العب ــار ، ص ــم جب كري

الهجمــة وامتصــاص  •الصمــود 
  

لــم تكــن الهجمــة الدمويــة الواســعة 
االمنيــة  االجهــزة  شــنتها  التــي 
ــث  ــزب البع ــة لح ــة التابع والحزبي
علــى تنظيمــات الحــزب الشــيوعي 
مــا بيــن عامــي 1٩78 و 1٩7٩ 
ــى  ــبه ال ــي تش ــة فه ــة الهين بالهجم
حــد مــا انهيــار جبــل مــن جليــد 
تمتلــك  لــم  آمنــة  قريــة  علــى 
 الكثيــر مــن الخيــارات الحتوائهــا .
بمجملهــا  الشــيوعية  فالتنظيمــات 
لألجهــزة  مكشــوفة  تكــون  تــكاد 

لــم  الحــزب  وقيــادات   ، االمنيــة 
ــبة  ــل المناس ــأت البدائ ــد هي ــن ق تك
الجبهــة  مــن  االمــن  لالنســحاب 
الــال وطنيــة ، بــل انهــا تركــت 
الحبــل علــى الغــارب فــي ظــل 
اوضــاع شــديدة القســوة ، فمــا كان 
مــن بديــل امــام الرفــاق اال اعتمــاد 
لمواجهــة  الفرديــة  الخيــارات 
االمنيــة  االجهــزة  هجمــات 
جهوزيتهــا  بكامــل  كانــت  التــي 
ومســتعدة مــع تنظيمــات حــزب 
واوســع  اشــرس  لتنفيــذ  البعــث 
ومســاومات  اعتقــاالت  حملــة 
حفــالت  عــن  ناهيــك  وتســقيط 
 التعذيــب فــي االقبيــة المظلمــة .

ــادئ  ــي ب ــزة ف ــك االجه ــت تل فكان
االمــر تخيــر الموظــف أو الطالــب 
االنتمــاء  بيــن  مــا  الشــيوعي 
ومنظماتــه  البعــث  حــزب  الــى 
ــي ( او  ــاد الوطن ــة ) االتح الطالبي
 تــرك الوظيفــة ومقاعــد الدراســة .

او  االنتمــاء  رفــض  حــال  وفــي 
ــدم  ــد بع ــع تعه ــن توقي ــاع ع االمتن
حزبــي  نشــاط  أي  فــي  العمــل 
 اخــر يجــري فصلــه ومالحقتــه .

االالف  اضطــر  ذلــك  وازاء 
الــى الرضــوخ  الشــيوعيين  مــن 
ولــم  القمعيــة  الحملــة  لضغــوط 
يصمــد اال القلــة القليلــة التــي نــزح 
محافظــات  الــى  منهــا  البعــض 
اخــرى ومــن ثــم الــى كردســتان ، 
ــي  ــوارى البعــض االخــر ف ــا ت فيم
داخــل مدنهــم ســواء فــي اماكــن 
مناطقهــم  أو  دورهــم  فــي  آمنــه 
المناطــق  فــي  اقاربهــم  عنــد  او 
الريفيــة واالحيــاء الســكنية التــي 
الزالــت قيــد االنشــاء والتــي لــم 
الــذي  الحزبــي  الجــرد  يشــملها 
ــات حــزب  ــه تنظيم ــوم ب ــت تق كان

مــن  ومتابعــة  إلحصــاء  البعــث 
المذكــور. للحــزب  ينتمــوا   لــم 

بضعــة  وبعــد  الناصريــة  وفــي 
البعثيــة  الحملــة  مــن  اشــهر 
وحــال امتصــاص زخــم الهجمــة 
الشــيوعيون  بــادر  الوحشــية 
الصامــدون والذيــن فُصلــوا مــن 
وظائفهــم ودراســتهم الــى لملمــة 
علــى  والعمــل  التنظيــم  شــتات 
ــادروا  ــم يغ ــن ل ــاق الذي ــع الرف جم
حزبــي  تنظيــم  فــي  المدينــة 
ــد االتصــال الخيطــي.   موحــد يعتم
 فتشــكلت أولــى خيــوط التنظيــم 
مــن الرفــاق علــي جبــار ســهر 
ــوات  ــل القابل ــن معام المفصــول م
اصبــح  والــذي  وااللمنيــوم 
ــم ،  ــم وشــقيقه كري مســؤوال للتنظي
وعلــي حســين لفتــه وشــقيقه حميــد 
المفصولــون  ابتهــال  وشــقيقتهما 
اميــن  وجمــال   ، الدراســة  مــن 
ــحر  ــار وس ــقيقاته انتص ــد وش منش
تفانــت  التــي  داوود  ام  ووالدتهــم 
فــي دعــم التنظيــم ، وعلــي حســين 
منخــي ، وكريــم رؤوف وشــقيقه 
حليم ، ومناضل ابراهيم ، وحســين 
ــون ايضــا  ــل المفصول ــم العام كري
مــن الدراســة ، فضــال عــن ضيــاء 
الزم وزوجتــه ازهــار عــوض ، 
ونظيمــه خيــري وزوجهــا عبــد 
اعضــاء  عــن  ناهيــك   . ســعد 
اخريــن التحقــوا بالتنظيــم فيمــا بعــد 
ــار  ــودة النج ــدي ع ــم مه ــن بينه م
، وجــواد كاظــم دخيــل واخريــن 
حينهــا. فــي  ذكرهــم   ســياتي 

وقــد قــرر الرفــاق فــي ذلــك الوقــت 
عــدم قبــول واعــادة مــن تخلــوا 
التنظيمــات  الــى  الحــزب  عــن 
مــع  بحــذر  والتعامــل   ، الســرية 
ــرة  ــروف القاه ــم الظ ــن اجبرته م
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ــم تعهــدات بعــدم العمــل  ــى تقدي عل
الحزبــي  وذلــك حرصــا عليهــم 
ــة الوحشــية للســلطة  ــك االل مــن فت
، اذ ســيقودهم ذلــك التعهــد الــى 
مــرور  ومــع   ، المشــنقة  حبــل 
االيــام تــم التعامــل مــع البعــض 
ــد  ــن ، وق ــاء موثوقي ــم كأصدق منه
مهمــات  فــي  اختبارهــم   جــرى 
حزبيــة صعبــة اثبتــوا مــن خاللهــا 
بــل  ال   ، وتفانيهــم  اخالصهــم 
مــن  بأرواحهــم  التضحيــة  حتــى 
 اجــل الحــزب وقضايــا الشــعب.

ــة  ــال التشــكيلة التنظيمي ــد اكتم وبع
ــة  ــئ  بكيفي ــم الناش ــدم التنظي اصط
اذ  الحــزب  بقيــادة  االرتبــاط 
بــه  نســتدل  نــور  مــن  خيــط  ال 
ــواء  ــل االج ــي ظ ــزب ف ــى الح عل
. العتمــة  بالغــة   السياســية 

ــم  ــاق بينه ــن الرف ــدد م ــازف ع فج
ــه  ــي حســين لفت ــار ، وعل ــي جب عل
ــم  ــين كري ــم رؤوف ، وحس ، وحلي
العامــل وغيرهم بالســفر الــى بغداد 
يقودهــم  عمــن  البحــث  لغــرض 
ــد  ــزب ، وبع ــادة الح ــاط بقي لالرتب
ــي  ــم ف ــة بعضه ــكان إقام ــن م تأمي
فنــدق كان يديــره احــد الشــيوعيين 
الميــدان  منطقــة  فــي  الســابقين 
والبعــض االخــر فــي احــد االقســام 
الداخليــة مــع طلبــة شــيوعيين  مــن 
كان  الــذي  جــاري  فايــق  بينهــم 
يــدرس فــي كليــة الهندســة، توجــه 
كل منهــم لمــن يعرفــه مــن الرفــاق 
عســى  العاصمــة  فــي  المختفيــن 
ان يفلحــوا فــي ذلــك ، لكــن مهمــة 
ــم  ــاق بائــت بالفشــل ول معظــم الرف
يتحقــق المرجــو من الجولــة االولى 
اال بعــد عثــور الرفيــق علي حســين 
لفتــة علــى مــكان عمــل الرفيــق 
ــد  ــر اح ــك عب ــاح طــارش وذل صب
ــة  ــن الناصري ــن م ــاق النازحي الرف
بالصدفــة  شــاهده  اذ  بغــداد  الــى 
ــاح  ــى شــارع الكف ــه ال ــاء توجه اثن
علــي  الرفيقيــن  لقــاء  وعنــد   ،
صبــاح  الرفيــق  انكــر  وصبــاح 
انــه صبــاح طــارش  البــدء  فــي 
لــم  اخــر  شــخص  انــه  وادعــى 
ــاح  ــم صب ــمع باس ــم يس ــرف ول يع
ان  رغــم  قبــل  مــن  طــارش 

ــه . ــد اقارب ــو اح ــي ه ــق عل  الرفي
ــرار  ــن االص ــة م ــد جول ــن بع ولك
وااللحــاح وافــق الرفيــق صبــاح 
ــي  ــق عل ــع الرفي ــث م ــى الحدي عل
ومناقشــة االوضــاع فــي الناصريــة 
ــاط بالحــزب  ــى االرتب ــة ال والحاج
، فتعهــد الرفيــق صبــاح بعــد ذلــك 
ــع  ــزب م ــى الح ــه ال ــال طلب بإيص
تبيــان ان اعــادة االتصــال بالحــزب 
فــي ظــل الظــروف الملتبســة ليــس 
باألمــر الســهل ، لكنــه مــع ذلــك 
وعــد بتاميــن االتصــال بالحــزب 
حــال  فــي  الرفــاق  احــد  عبــر 
 وافقــت قيــادة الحــزب علــى ذلــك .
وبعــد عــودة الرفــاق مــن بغــداد 
ــي  ــرار الحــزب ف ــر ق ــر تأخ ، واث
حســم عمليــة اعــادة االرتبــاط لعــدة 
حميــد  الرفيقــان  قــررا   ، أشــهر 
العامــل  وحســين  لفتــه  حســين 
التوجــه الــى ال بديــر فــي الديوانيــة 
ــدي  ــد الرضــا حمي ــاء الســيد عب للق
لغــرض  قديــم  شــيوعي  وهــو 
ارتبــاط  تاميــن  فــي  المســاعدة 
ايضــا  المهمــة  ان  اال  بالحــزب 
ــا  ــو م ــيء ، وه ــن ش ــفر ع ــم تس ل
 فاقــم حالــة االحبــاط لــدى الرفــاق .
غيــر ان االمــر لــم يســتمر طويــال 
اذ تحقــق االتصــال الحقــا عبــر 
طــارش  صبــاح  الرفيــق  تنظيــم 
وانطلــق العمــل الحزبــي الرســمي 
مطلــع عــام 1٩80، واخــذ الرفيــق 
بصــورة  يســافر  جبــار  علــي 
ــداد ويتصــل بأحــد  ــى بغ ــة ال دوري
ــب  ــم لجل ــك التنظي ــي ذل ــاق ف الرف
والتوصيــات  الحزبــي  البريــد 
التنظيميــة ، فيمــا اســهمت كل مــن 
لفتــة  حســين  وابتهــال  داوود  ام 
ايضــا فــي نقــل البريــد الحزبــي 
. الناصريــة  الــى  بغــداد   مــن 
وقــد كان البريــد عبــارة عــن نســخ 
سياســية  بيانــات  مــن  محــدودة 
مكتوبــة باليــد علــى ورق رايــز 
او  ليســهل اخفائهــا  خفيــف جــدا 
ــد الضــرورة ،  ــا عن ــى ابتالعه حت
وهــو مــا اســتدعي اعــادة كتابــة 
وباســتخدام  اليــد  بخــط  البيانــات 
نفــس النوعيــة مــن الــورق مــع 
الكاربــون ليتــم توزيعهــا الحقا على 

الخطــوط التنظيميــة بعــد وضــع 
وســم ســري خاص على كل نســخة 
لغــرض معرفــة وتشــخيص الجهــة 
التــي قــد يتســرب منهــا البيــان فــي 
حــال وقــع بأيــدي االجهــزة االمنيــة 
اندســاس  حــال حصــول  فــي  او 
 . التنظيــم  صفــوف  بيــن  امنــي 
لــم يحصــل  ومــن حســن الحــظ 
ــة  ــل طيل ــذا القبي ــن ه ــيء م أي ش
 العمــل الحزبــي فــي الناصريــة.

الحزبــي  النشــاط  تكثيــف  ومــع 
ــت  ــر بي ــن الضــرورة توفي ــات م ب
حزبــي خــاص للرفيقــات والرفــاق  
الــذي اضطــروا لمغــادرة منازلهــم 
ألســباب امنيــة والســيما ان الكثيــر 
ــى  ــأ ال ــد لج ــاق ق ــؤالء الرف ــن ه م
ــم  ــة كاظ ــين لفت ــق حس ــت الرفي بي
واالقامــة فيــه لعــدة اشــهر حتــى 
باتــت غــرف الــدار ال تســتوعب 
علــى  تتــردد  كانــت  اذ  الجميــع 
البيــت كل مــن الرفيقتيــن انتصــار 
وســحر أميــن وشــقيقهم جمــال امين 
اخيهــم  وابنــة  داود  ام  ووالدتهــم 
الطفلــة روزا داود اميــن لتلتحــق 
ــل  ــان مدل ــة جن ــا الرفيق ــن الحق به
) ناديــة محمــود ( ناهيك عــن اقامة 
ــكنة  ــن س ــزب م ــادات الح ــد قي اح
بغــداد فــي البيــت المذكــور ، وهــو 
بالبحــث  التعجيــل  اســتدعى  مــا 
عــن بيــت حزبــي واســتئجاره فــي 
منطقــة امنــة مــن االحيــاء الســكنية 
التــي انشــأت حديثــا وقــد تــم تكليفي 
ــل  ــت اعم ــي كن ــة كون ــذه المهم به
حينهــا نجــار قالــب فــي االحيــاء 
مــن  فصلــي  بعــد  المذكــورة 
ــة. ــة قادم ــى حلق ــة .... وال  الدراس

اعــداد  فــي  يشــارك   : مالحظــة 
التنظيــم  تاريــخ  ملــف  حلقــات 
الســري كل مــن حســين العامــل 
ابتهــال   ، لفتــة  حســين  حميــد   ،
اميــن  انتصــار   ، لفتــة  حســين 
 ، ،  جــواد كاظــم دخيــل  منشــد 
عليــوي  عبــاس   ، رؤوف  كريــم 
) ابــو عماد ( ، حســين كريم صبيح 
) ســعيد المصــري ( ، مجيــد ناصر 
سيشــارك  فيمــا   ، كنــو  عــادل   ،
اميــن،  جمــال  مــن  كل  الحقــا 
)ناديــة محمــود(. وجنــان مدلــل 

شهادات خاصة
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ً، فكان سؤالنا األول له عن: 
أول  هــو  حــب  إذاعــة  فيلــم   *
بطولــة ســينمائية لــك، وقــد ُعــرض 
)ســينما  أفــالم  فتــرة شــيوع  فــي 
ــميها البعــض،  ــا يس ــة( مثلم البلطج
فشــل  مــن  الخــوف  راودك  هــل 
المــزاج  التجربــة، وباألخــص إن 
ــال  ــن األعم ــد ع ــذاك مبتع ــام آن الع

الرومانســية؟
- بطبيعتــي ال أخاف مــن التحديات، 
وأنــا أتفــق معــك كان الموضوع فيه 
تحــدي، فحينمــا تخــرج عــن الســياق 
ــن  ــذه مخاطــرة، لك ــام الســائد ه الع

أمــام  يجعلنــي  كممثــل  وظيفتــي 
مســؤولية اإلرتقــاء بالــذوق العــام 
ــامية  ــالة س ــن رس ــي، ألن الف للملتق
وظيفتهــا معالجــة الظواهر الســلبية، 
مــا  وفــق  اإليجابيــات  وطــرح 
ــي كمــرآة للمجتمــع،  ــه وظفيت تتطلب
فتقديــم فيلــم )إذاعــة حــب( هدفــه 
التــي  الســلبية  القوقعــة  محاربــة 
ــل  ــرة، فحص ــك الفت ــي تل ــادت ف س
مــن  كبيــر  جمهــور  مــن  إبتعــاد 
المثقفيــن والمتفرجيــن الحاذقيــن، إذ 
ــتويات  ــط لمس ــد هب ــن ق رأوا إن الف
بعــض  بســبب  إنتشــاله  اليمكــن 

األعمــال الرديئــة والتــي شــوهت 
الــذوق العــام، فكنــا بيــن مطرقــة 
ــب  ــن الكس ــث ع ــذي يبح ــج ال المنت
المالــي كــون األعمــال التي ســميتها 
رائجــة  كانــت  البلطجــة  بســينما 
ولهــا متابعيــن ُكثــر، وســندان المبــدأ 
الفكــري الــذي يطالبنــا أن النخــرج 
ــا  ــي يحمله ــالة الت ــياق الرس عــن س
حــب  إذاعــة  فيلــم  فجــاء  الفــن، 
كنــوع مــن الصــوت الــذي يغــرد 
داخــل الســرب )الفــن(، مســتعيداً 
الذائقــة  توجــه  كبوصلــة  أهميتــه 

ــة. ــم النبيل ــي والقي ــو الرق نح
* الممثــل الناجــح يعايــش الــدور 
الــذي يؤديــه، كيــف أمكنــك معايشــة 
ــي مسلســل  ــة ف الشــخصية المتطرف

ــة؟ الســهام المارق
- نعــم مــا تقولــه صحيــح، لذلــك 

ثقافة وفنون

الفنان شريف سالمة الفنان شريف سالمة 
وظيفة الفنان االرتقاء بالذوق االجتماعي، وليس هبوطهوظيفة الفنان االرتقاء بالذوق االجتماعي، وليس هبوطه

حاوره: حيدر ناشي
  الفنــان شــريف ســالمة مــن الفنانيــن المصريين الشــباب المهمين 
ــت  ــة علق ــة مهم ــاٍل فني ــي أعم ــي ف ــن تصــدروا المشــهد الفن الذي
ــزه  ــط لنفســه مســاراً ميّ ــث إخت ــي، حي ــي العرب ــرة المتلق ــي ذاك ف
عــن فنانــي جيلــه مــن حيــث إختياراتــه التــي جعلتــه أحــد األســماء 
ــرة  ــي القاه ــة ف ــه الحقيق ــم، إلتقت ــس الك ــوع ولي ــة عــن الن الباحث

وأجــرت معــه حــواراً مميــزا



23 العدد 39 خريف 2022

كبيــرة  بحــث  بعمليــة  بــدأت 
مــن  تفكيــر  لمعرفــة  ومضنيــة، 
فقــد  المتطــرف،  الفكــر  يعتنــق 
ــات،  ــن الفديوه ــد م ــاهدت العدي ش
وقــرأت العديــد مــن كتبهــم التــي 
بهــم وجعلتهــم يخرجــون  أثــرت 
لســيرورة  العــام  الســياق  عــن 
فــي  يعيشــون  الــذي  المجتمــع 
أن  األســاس  هدفــي  وكان  كنفــِه، 
أجعــل المتفــرج يصــدّق إننــي فعــالً 
قلــت  ومثلمــا  الفكــر،  متطــرف 
الناجــح  الممثــل  إن  ســؤالك  فــي 
أتفــق  المعايشــة،  عــن  يبحــث 
عايشــتهم  لذلــك  بالتأكيــد،  معــك 
مــن خــالل ســطورهم ومفرداتهــم، 
ــر البشــري  ــا الفك ــي خدشــوا به الت

الخــالق.
المسلســل،  هــذا  فــي  أبقــى   *
األول  الفنــي  الطــرح  كان  حيــث 
ــة للفكــر  ــاة اليومي ــد الحي ــذي جّس ال
وبأســاليبِه  الحديــث  المتطــرف 
تصــورك  كان  كيــف  المبتكــرة، 
الفكــرة  إيصــال  فــي  حينــذاك 

الجمهــور؟ لــدى  وتقبلهــا 
اإلشــادة  مــن  البــدء البــد  فــي   -
قبــل  مــن  الموضــوع  بتنــاول 
المؤلفيــن فقــد كان تنــاوالً رائعــاً 
ــد مــن ذكــر إن الطــرح  جــداً، والب
كان إجتماعيــاً حــول الحيــاة اليومية 
وليــس  الفكــر،  هــذا  لمعتنقــي 
ــا  ــاً وإنم ــس تهجم ــو لي ــياً، فه سياس
حقيقــة  وهــي  لحياتهــم  معايشــة 
كذلــك  أو خداعــاً،  وليــس وهمــاً 
نهــدف إلــى إطــالع المتفــرج علــى 
اإلجتماعيــة  وتقاليدهــم  عاداتهــم 
حياتيــاً  منهجــاً  يعتبرونهــا  التــي 

ــه، أيضــاً هــو عرضــاً  يســيرون في
نفســياً محايــداً للــذات البشــرية التــي 
ــا  ــع م ــة م ــكاراً متعارض ــل أف تحم

ــائع. ــو ش ه
مــن  العديــد  فــي  شــاركت   *
األعمــال مــع كبــار الفنانيــن ومنهــم 
الفنــان الكبيــر عــادل إمــام، والفنــان 
نــور  والفنــان  ياســين،  محمــود 
الشــريف، والفنــان محمــود عبــد 
هــل  الكثيــر،  العزيــز، وغيرهــم 
خلقــت هــذه التجــارب منــك ممثــالً 
جــاء للفــن بتــدرج؟ أم طفــرة علــى 

غــرار البعــض؟
لــي  ومــازال  كان  البــدء  فــي   -
الشــرف إننــي وقفــت أمــام هــؤالء 
ــر  ــم الكثي ــد تعلمــت منه ــار، فق الكب
فــي مهنتنــا التي يستســهلها البعض، 
التــدرج  علــى  القفــز  فيحاولــون 
المنطقــي للنضــوج الفنــي، الــذي 
مــا زلنــا نعمــل ونســعى إليــه. نعــم 
ــي وســعي  ــدرج منطق ــت بت ــا جئ أن
حثيــث لكــي أُوصــل رســالتي التــي 
بذلــت جهــوداً مــن أجــل إيصالهــا، 
فأنــا رب أســرة وأحــاول تربيــة 
أوالدي علــى القيــم التــي نشــأت 
فيهــا، لذلــك أشــعر بمســؤولية تجــاه 
جميــع األطفــال، فأحــاول ولــو قليالً 
فــي المســاهمة في تنشــأتهم بالشــكل 
ــاد  ــي ج ــي الت ــر مهنت ــح عب األصل
بهــا القــدر أن تصــل لجميــع البيوت 
ــاً. ــاً وصالح ــراً إيجابي ــون مؤث فتك

ــة  ــالم العربي ــض األف ــت بع * قُدم
ــارة عــن أفــكار مستنســخة مــن  عب
الســينما العالميــة، برأيــك هــل هــي 

ــي؟ أم ســرقة؟ ــي وثقاف ــح فن تالق
تعريــف  جزئيــات  أحــد  فــي   -

اإلبــداع هــو اإلقتبــاس، وهنــا ال 
ــا أخــذ  ــل، وإنم ــد الكام ــي التقلي يعن
روح الفكــرة وتقديمهــا علــى وفــق 
طبيعتنــا اإلجتماعيــة، وهــذا األمــر 
ليــس ســيئّاً، فضالً عن أن المنافســة 
ألن  ظالمــة  ســتكون  والمقارنــة 
هنــاك الكثيــر مــن المتغيــرات بيــن 
للشــعوب،  اإلجتماعيــة  الطبائــع 
ــي  ــاج الفن ــك اإلنت ــى ذل ــاف إل يض
ــه مــن تفاصيــل  ومــا يتمحــور حول
مختلفــة مــن بلــد آلخــر، والبــد مــن 
اإلشــارة إلــى أن الكثيــر مــن الــدول 
تأخــذ مــن تجــارب الــدول األخــرى 
وتقولبهــا بمــا ينســجم مــع طبيعتهــا 
اإلجتماعيــة لتكــون مناســبة مــع 
الــذوق والمــزاج العــام فــي هــذا 
ــذا أجــد الموضــوع  ــد أو ذاك، ل البل
تالقحــاً مثلمــا ذكــرت وليس ســرقة.

ــان شــريف  ــة الفن ــي جعب ــاذا ف * م
ــة؟ ــاٍل قادم ــن أعم ســالمة م

- فــي الفتــرة القادمــة ســتكون لــدي 
ــا  ــة منه ــال الفني ــن األعم ــد م العدي
وأيضــاً  التــوت(  )ورق  مسلســل 
ــا  ــري( وغيره ــام س ــل )إنتق مسلس
أن  أتمنــى  التــي  األعمــال  مــن 
العربــي  الجمهــور  بهــا  يســتمتع 

باألخــص. والعراقــي 
إلــى  توجههــا  أخيــرة  كلمــة   *

العراقــي. الشــعب 
- أتمنــى لشــعب العــراق العظيــم 
األمــن والســالم فــي ربــوع هــذا 
البلــد العريــق الــذي أعتبــره وطنــي 
زيارتــه  أمنيتــي  وجــّل  الثانــي، 
التــي  معالمــه  علــى  والتعــرف 
ــخ  ــي تاري ــات ف ــى الكلم ــت أول كتب

البشــرية.
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ــخ  ــي تاري ــات ( ف ــن ) البداي ــث ع البح
الناصريــة  فــي  المســرحية  الحركــة 
ثــالث  بوجــود  القــول  إلــى  يقودنــا 
بمحــددات  تتعلــق  مفترضــة  بدايــات 
بُعديــن  تحمــل  ومكانيــة  زمانيــة 
ــة  ــد عملي ــد يزي ــن ، األول : ق متناقضي
أن  إفترضنــا  مــا  إذا  تعقيــداً  البحــث 
ــى  ــة ال يعــود إل ــة الناصري ــخ مدين تاري
زمــن تأسيســها المعاصــر علــى يــد 
الوالــي العثمانــي ) مدحــت باشــا ( الذي 
أمــر ببنــاء المدينــة عــام 186٩ لتوطين 
بــأرض  المحيطــة  العربيــة  القبائــل 
ــق (  ــة ) المنتف ــة قبيل ــة  خاص الناصري
فــي بقعــة محــددة مــن األرض ليضمــن 
ــت  ــا كان ــا ألنه ــة الســيطرة عليه إمكاني
ــداد  ــن بغ ــق الواصــل بي ــم بالطري تتحك
ــة  ــل أن ثّم ــاً ، ب ــا ونهري والبصــرة بري
آراء تاريخيــة عديــدة يتصدرهــا مــؤرخ 
المدينــة الراحــل ) شــاكر الغربــاوي 
تاريخيــة  إمتــدادات  بوجــود  تقــول   )
إلــى حضــارة ســومر ويســتدل علــى 
ــوار  ــي أه ــدان ( ف ــود ) المع ــك بوج ذل
ــة  ــة المحاذي ــة والمــدن الجنوبي الناصري
ــات  ــون بصف ــوا يتمتع ــن الزال ــا الذي له
عديــدة مــن صفــات العراقييــن القدمــاء 
البنيــة  فــي  ســواء  الســومريين  مــن 
أو  العيــش  فــي طريقــة  أو  الجســمية 
وجــود بعــض المفــردات فــي لغتهــم 
تعــود إلــى أصــول ســومرية ، وهــذا 
االفتــراض يقودنــا بالنتيجــة إلــى البحث 
ــدى  ــرح ( ل ــود ) مس ــة وج ــي إمكاني ف
الســومريين ، وهــو إفتــراض لــم يُحســم 
ــت  ــة ليس ــود أدل ــن وج ــم م ــد بالرغ بع
الســومريين  معرفــة  علــى  ضعيفــة 
ــذا يمكــن أن  بالممارســة المســرحية ، ل
نؤشــر بدايــة أولــى لتاريــخ المســرح في 
الناصريــة بالعمــل علــى هــذا اإلفتراض 
الــذي يحتــاج إلــى مــادة إثنوغرافيــة 
يمكنهــا أن تدعــم رأي القائليــن بوجــود 
ــى الحضــارة  ــدّ إل مســرح ســومري إمت

البابليــة والحضــارات العراقيــة التــي 
ــن  ــنتجاوزه مؤجلي ــا س ــو م ــا ، وه تلته
 ، أخــرى  مناســبة  إلــى  فيــه  البحــث 
أمــا اإلفتــراض الثانــي فيقــوم أيضــاً 
ذي   ( الناصريــة  إلــى  النظــر  علــى 
ــة  ــاً لقبائــل عربي ــار ( بوصفهــا موطن ق
ــاع  ــي الدف ــد أســهمت ف ــت ق ــرة كان كبي
ــار (  عــن العــراق فــي معركــة ) ذي ق
ــي  ــي الت ــزو الفارس ــد الغ ــهيرة ض الش
قــال عنهــا النبــي محمــد ) ص ( " هــذا 
أول يــوم ينتصــف فيــه العــرب مــن 
ــذه  ــكان ه ــروا " وس ــي نص ــم وب العج
المناطــق كانــوا مــن أوائــل القبائــل التي 
دخلــت اإلســالم وكانــت مناصــرة دومــا 
اإلمــام  أن  حتــى  الرســول  بيــت  آلل 
علــي بــن أبــي طالــب خاطــب ولــده 
الحســن قائــالً " قــف علــى الفــرات 
ونــادي أهــل ذي قــار ســيأتونك مــن 
كل فــجٍ عميــق " وفعــال التحــق اآلالف 
منهــم بجيــش اإلمــام الــذي كان متوجهــا 
ــن والقاســطين  ــال ) الناكثي للبصــرة لقت
ليــس  لذلــك   ، الجمــل  فــي حــرب   )
غريبــاً أن يُقيــم هــؤالء مجالــس العــزاء 
ــي  ــن أب ــي ب ــام عل ــهاد اإلم ــد استش بع
طالــب وولديــه الحســن والحســين األول 
ــف  ــة الط ــي موقع ــي ف ــموماً والثان مس
الشــهيرة ، وكان مــن مظاهــر إقامــة 
العــزاء تجســيد الواقعــة تمثيــالً عبــر 
ــعبي بـــ )  ــرف الش ــي الع ــمي ف ــا ُس م
ــة  ــابيه ( أو ) التعزي ــبيه ( أو ) التش الش
ــب  ــة ذه ــة ديني ــر فطري ــي مظاه ( وه
العديــد ممــن شــاهدوها ودرســوها إلــى 
بــل  وجــود مظاهــر دراميــة فيهــا ، 
أن هنــاك مــن ذهــب ) الناقــد أندريــه 
ــى كونهــا مســرحاً متكامــالً  فيــرث ( إل
ولكــن ليــس علــى الطريقــة األرســطية 
، وهــو أمــر أيضــاً مــازال خاضعــاً 
للجــدل بحســب نظريــات مختلفــة تتعلــق 
البحــث  يتبناهــا  المســرح  بأصــول 
ــرح  ــل المس ــذي دخ ــي ال األنثروبولوج

متأخــراً وراح يعيــد صياغــة أســئلة 
 ) األصــول ( و ) الهويــة ( مــن جديــد 
ــذه  ــن عــد ه ــا يمك ، وبحســب إفتراضن
الطقــوس الدينيــة بدايــة ثانيــة للمســرح 
أيضــاً  أمــر  وهــو   ، الناصريــة  فــي 
ســنترك إثباتــه أو نفيــه إلــى مناســبة 
أخــرى ، مــع التأكيــد أن هاتيــن البدايتين 
ــي  ــرح ف ــان المس ــن ال تعني المفترضتي
الناصريــة فقــط ، بــل يتعــدى ذلــك إلــى 
المســرح  فــي   ) البدايــات   ( إشــكالية 

العراقــي ككل .
األول  مــع  المتناقــض  الثانــي  البُعــد 
ــات ( المســرح  ــي البحــث عــن ) بداي ف
فــي الناصريــة قــد يُســّهل علينــا عمليــة 
البحــث عندمــا نُســلّم بالــرأي القائل : أن 
) الناصريــة ( كمدينــة حاضــرة ال يعود 
تاريخهــا إال لزمــن تأسيســها المعاصــر 
، األمــر الــذي ســيكون منطلقنــا فــي 
تحديــد البدايــة المعاصــرة للمســرح فــي 
هــذه المدينــة مــع عــدم غلــق االفتــراض 
القائــل بالبدايتيــن األوليتين ) الســومرية 
االفتــراض  هــذا   ،  ) اإلســالمية   ،
يمكــن أن يُشــّكل البدايــة الثالثــة لنشــوء 
ــت  ــث كان ــة حي ــي الناصري ــرح ف المس
مبكــر  بشــكل  المســرح  عرفــت  قــد 
بعــد تأسيســها كـــ ) لــواء ( تابــع لواليــة 
اإلداريــة  الهيكليــة  حســب  البصــرة 
ــى  ــراق إل ــت الع ــي صنّف ــة الت العثماني
بغــداد   ، الموصــل   ( ثــالث واليــات 
ــة  ــن األلوي ــا م ــرة ( ، وكغيره ، البص
الحديثــة فقــد حــرص العثمانيــون علــى 
مــع  ينســجم  إداريــاً  نظامــاً  منحهــا 
ــة  ــؤون األلوي ــم ش ــي تنظي ــتهم ف سياس
، األمــر الــذي اســتقطب العديــد مــن 
ــاة  ــف نواحــي الحي ــي مختل ــاءات ف الكف
الحرفيــة والعلميــة مــا دفــع العديــد مــن 
هــؤالء إلــى المطالبــة بفتــح مــدارس 
عصريــة تختلــف عــن نظــام ) الكتاتيــب 
( الــذي كان ســائداً فــي عمــوم العــراق ، 
ومــع ســقوط الدولــة العثمانيــة واحتــالل 

بدايات الحركة المسرحية في الناصرية 
في ثالث فرضيات

د . ياسر عبد الصاحب البراك
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ثقافة وفنون

تلــك  ازدادت  للعــراق  البريطانييــن 
المطالبــات حتــى تــّوج األمــر بتأســيس 
 ، االبتدائيــة   ) الناصريــة   ( مدرســة 
كأول مدرســة فــي مدينــة الناصريــة 
عــام 1٩17 ، هــذه المدرســة وغيرهــا 
ستشــكل  األخــرى  المــدارس  مــن 
قاعــدة إلنطــالق الحركــة المســرحية 
ــا المصــادر  ــي تفيدن ــة الت ــي الناصري ف
التاريخيــة القليلــة المتوفــرة لدينــا أن 
المدينــة لــم تعــرف النشــاط المســرحي 
إال مــع زيــارة الفرقــة المصريــة التــي 
حيــث  أبيــض  جــورج  يديرهــا  كان 
قدمــت عروضــاً فــي بغــداد ثــم انتقلــت 
إلــى البصــرة عبــر الناصريــة التــي 
اســتقرت فيهــا أليــام فقدمــت عروضهــا 
مــن  ُشــيّد  مســرح  علــى  المتنوعــة 
الخشــب لهــذا الغــرض فــي موقــع يقــال 
لــه ) قيصريــة اللحــم ( أي ) ســوق 
القصابيــن ( ويقــع فــي مركــز المدينــة 
، وخــالل عقــد العشــرينيات تواصلــت 
ــة  ــى مدين ــة إل ــرق العربي ــارات الف زي
الناصريــة ، كفرقــة فاطمــة رشــدي 
وجــورج ابيــض ويوســف وهبــي لتقديم 
شــكلت  التــي  المســرحية  العــروض 
بواكيــر الوعــي االجتماعــي بالمســرح 
مــا دفــع عــدد مــن الشــباب الواعــي 
 ) الســعدون   ( فرقــة  تأســيس  إلــى 
المســرحية عــام 1٩31 وهــي أولــى 
زاولــت  التــي  المســرحية  الفــرق 
الناصريــة  فــي  المســرحي  النشــاط 
الــذي ســرعان مــا تلقفتــه المــدارس 
االبتدائيــة والثانويــة لتصبــح فضــاءه 
الثالثينيــات  عقــود  خــالل  الواســع 
واألربعينيــات والخمســينيات ، التــي 
ــاطات المســرحية  ــا النش تراوحــت فيه
ــذي  ــن جهــود المســرح المدرســي ال بي
كانــت ترعــاه وزارة المعــارف فــي 
العــراق ككل ودوائرهــا التابعــة لهــا في 
األلويــة وبضمنهــا الناصريــة ، وجهــود 
الفــرق العربيــة والعراقيــة التــي كانــت 
ــرى  ــدّة وأخ ــن م ــة بي ــزور الناصري ت
ــها  ــي أسس ــة الت ــة الوطني ــت الفرق فقام
ــارات  ــدّة زي ــي الشــبلي بع الراحــل حق
وفــي  الثالثينيــات  خــالل  للناصريــة 
فرقــة  المدينــة  زارت  األربعينيــات 
محمــود شــوكت ، إضافــة إلــى بعــض 
أســاتذة اللغــة العربيــة الذيــن وفــدوا 
للتدريــس فــي الناصريــة وهــم مــن 

المــدرس  أمثــال  الوطنيــة  الكفــاءات 
ــن  ــدد م ــري ، وع ــي البص ــين عل حس
المدرســين المصرييــن أمثــال المــدرس 
محمــد نجيــب الذيــن قدمــوا أعمــاال 
ــت  ــور فاوس ــرحية ) الدكت ــة كمس مهم
(  لكريســتوفر مارلــو ، مــا شــّكل نقلــة 
نوعيــة للحركــة المســرحية فــي المدينــة 
العشــرينيات  عقــود  عــد  ويمكــن   ،
مرحلــة  واألربعينيــات  والثالثينيــات 
فــي  للمســرح  التاريخيــة  البدايــة 
الخمســينيات  عقــد  أمــا   ، الناصريــة 
التــي  الفنيــة  البدايــة  فيمثــل مرحلــة 
الــرواد األكاديمييــن  تخــّرج  شــهدت 
األوائــل فــي معهــد الفنــون الجميلــة 
الفنــان  طليعتهــم  وفــي  بغــداد  فــي 
محســن العــزاوي والراحليــن عزيــز 
عبــد الصاحــب ومهــدي الســماوي ، 
ــي  ــين الهالل ــارك وحس ــان مب ــم عدن ث
ــوا  ــؤالء نقل ــي قضــاء الشــطرة ، وه ف
قدموهــا  التــي  المســرحيات  عبــر 
ــة  ــن الممارس ــة م ــي المدين ــرح ف المس
العلميــة  الممارســة  إلــى  الفطريــة 
ــرحية  ــود مس ــرزت جه ــة ، فب المنظم
كبيرهــا تصدرهــا الرائــد عبــد الــرزاق 
ســكر وصالــح هــادي شــنان ومجيــد 
طخمــاخ ومحمــد حســين عبــد الــرزاق 
عبــد  وعدنــان  الدرويــش  ويقضــان 
الصاحــب ومحمــد علــي كاظــم وقاســم 
وغيرهــم  مــراد  لفتــة  وقيــس  دراج 
الخمســينيات  مســاحة  شــغلوا  الذيــن 
لوعــي  وليؤسســوا   ، والســتينيات 
جديــد قوامــه االعتــراف االجتماعــي 
بالمســرح كظاهــرة ثقافيــة وضرورتــه 
ــي أن  ــذا الوع ــن له ــم يك ــة ، ول اليومي
ــن  ــري والمعل ــم الس ــوال الدع ــون ل يك
المســرح  لحركــة  الوطنيــة  للحركــة 
ــارية  ــية اليس ــارات السياس ــة التي خاص
، وكانــت الســبعينيات مرحلــة مهمــة 
ــث  ــرحي حي ــاء المس ــل البن ــن مراح م
حــاداً  أيديولوجيــا  صراعــا  شــهدت 
واليســارية  القوميــة  التيــارات  بيــن 
فــي  صــدًى  لــه  وجــد  واإلســالمية 
مــن  جيــل  قدمهــا  التــي  األعمــال 
الشــباب المتمــرد علــى واقعــه أمثــال : 
منيــر العبيــدي وحــازم ناجــي وبهجــت 
الجبــوري وعبــاس عــالوي وحميــد 
الســوداني واحمــد موســى وزكــي عطــا 
وأيــاد حامــد وســعد شــهاب ومحمــد 

مبــدر وحســين جاســم وصالــح البــدري 
حمــود  وزيــدان  القيســي  وحســين 
الشــطري  وعلــي  خيــون  وطالــب 
العبــودي  وكاظــم  شــالش  وعدنــان 
وعلــي شــبيب ورد ومحســن الخفاجــي 
وعبــد الكاظــم إبراهيــم وســمير هامــش 
 ، وغيرهــم  الــرزاق  عبــد  وحســن 
الممثــالث  مــن  جيــل  إلــى  إضافــة 
االجتماعيــة  الجــرأة  ورثــن  اللواتــي 
ممــن ســبقهن فإعتليــن خشــبة المســرح 
طــوال عقــد الســبعينيات أمثــال فوزيــة 
حســن وســناء عبد الرحمــن وغيرهن ، 
وكان للدفعــات الجديــدة التــي تخرجــت 
ــة  ــة وأكاديمي ــون الجميل فــي معهــد الفن
الفنــون أثرهــا الكبيــر فــي هــذا النمــو ، 
ــت  ــد هيمن ــات ق ــد الثمانيني ومــع أن عق
عليــه الرؤيــة التعبويــة للمســرح إال انــه 
شــهد بــروز كفــاءات مســرحية جديــدة 
المســرح  مــن  يتخــذ  معظمهــا  كان 
لتطويــر  محاولتــه  رغــم  هوايــة 
ــرز  ــة ، فب ــة والعملي ــه النظري إمكانيات
علــي بصيــص وريــاض ســبتي وســالم 
ــن  ــد حس ــر وولي ــر خضي ــان وثائ جيج
ــم  ــي وجاس ــي ناج ــواد وعل ــر ج ونظي
الصكــر وحميــد شــاكر وحمــود رزاق 
ــور  ــور المنص ــف ومنص ــر خل وقيص
وغيرهــم ، ثــم جيــل مــن الممثــالت 
الشــابات اللواتــي وجــدن لهــن فرصــة 
ــي  ــرحية الت ــال المس ــي األعم ــة ف طيب
قدمــت خــالل هــذه الفتــرة أمثــال ســهير 
احمــد وســالمة محمــد ومنــى هــادي 
وغيرهــن ، واختتــم جيــل شــاب جديــد 
القــرن العشــرين فــي مدينــة الناصريــة 
بعــدد مــن األعمــال التجريبيــة التــي 
أنجبــت مســرحيين أمثــال ياســر البراك 
وحيــدر عبــد اللــه وحيــدر عــودة وعلي 
عبــد لنبــي الزيــدي وعبــاس منعثــر 
ومثنــى  صبــري وجبــار ونــاس وحيدر 
مكــي وعمــار نعمــة جابــر وحيــدر 
جبــر األســدي وغيرهــم ، إضافــة إلــى 
ذيــاب  أيمــان  أمثــال  جــدد  ممثــالت 
وحميــدة مكــي وحنــان ناصــر وسوســن 
دكلــص وضحــى جبــار وغيرهــن ، 
ومــع العقــد األول مــن القــرن العشــرين 
ــة  ــا إضاف ــال كله ــذه األجي ــت ه تواصل
ألجيــال جديــدة ظهــرت للعمــل معــا 
المســرحي  المشــهد  راســمة صــورة 
ــة  .                          ــة المبدع ــذه المدين ــي ه ــن ف الراه
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والــده  منصــب  يتولــى  وبالتالــي 
الســفر  علــى  موهــان  فوافــق 
الرغــم  علــى  بشــجاعته  واصــر 
بأنــه  العقائديــة  التهديــدات  مــن 
ســيطرد ويعامــل كمنبــوذ ولكنــه 
1888 مومبــاي  مــن   ابحــر 

ــع  ــم م ــي التأقل ــة ف ــه صعوب وواج
بــالد مختلــف جــدا عــن بلــده قائــال 
ــاس  ــب ، الن ــيء كان غري ) كل ش
 ) مســاكنهم  وحتــى   وطريقتهــم 
نظــام  الكاتــب  يقســم  بعدهــا 
الــى  الهنــد  فــي   الطوائــف 
البراهمانييــن  طائفــة   1
التــي   ) العليــا  الطائفــة   (
والمعلميــن  النُّســاك   تشــكلها 

2 طائفة الكشــاتريين والتي تشــكلها 
الحاكمــة  واالســرة   المحاربــون 
والتــي  الفايشــيين  طائفــة   3
االراضــي  مــالك  تشــكلها 
والمزارعيــن   والتّجــار 

الشــودريون)  طائفــة   ٤
التــي  الدنيــا(    الطائفــة 
والحرفييــن  العمــال   تشــكلها 
يســتطيعون  النــاس  يكــن  ولــم   (
 ) مــن خــارج طائفتهــم   الــزواج 

متدنيــة   ( المنبوذيــن  طائفــة   5

للغايــة ( يتولــون احقــر الوضائــف 
وفــي عــام 1٩60 أُعطــو حقوقــا 
 متســاوية وأُطلــق عليهــم ) داليــت ( 
لقــد مكــث غانــدي فــي لنــدن ثــالث 
الــدروس  ولكــن  فقــط  ســنوات 
ــن  ــون وع ــن القان ــا ع ــي تعلمه الت
ــى مســاره  نفســه ســوف توجهــه ال
 المســتقبلي كزعيم روحي وسياســي 
تكــن  لــم  الوطــن  الــى  العــودة 
غانــدي  الــى  بالنســبة  ســهلة 
ان  بعــد  اال  تقبلــه  لــم  فطائفتــه 
اســتحم فــي نهــر جودافــاري لكــي 
 يغســل نفســه مــن آثــام انجلتــرا 
ــت  ــدي كان ــرى لغان ــة االخ المحط
اجــل  مــن  افريقيــا  جنــوب  فــي 
مــن  لتاجــر  منظــورة  قضيــة 
ــاه مــن  ــا عان ــى م ــدار وعان بوربان
الطبقيــة ومــن نبــذ الهنــود ) كانــت 
االهانــة اكبــر مــا يمكننــي احتماله ( 
اعلــن غانــدي افــكاره عــن الطــرق 
التــي تســتطيع الهنــود مــن خاللهــا 
تحســين حيواتهــم وعــرف انه يجب 
عليــه امــا العــودة الــى الهنــد او 
الدفــاع عــن حقوقــه وحقــوق الهنــد 
ــاء  ــرر البق ــا فق ــوب افريقي ــي جن  ف
ــدي  ــس غان ــام 18٩٤ اس ــي ع وف
المجلــس الهنــدي الوطني فــي ناتال 
ــاركة  ــود المش ــتطيع الهن ــث يس حي
غانــدي  وتحــول  الحكومــة  فــي 

ــدي  ــع الهن ــي المجتم ــم ف ــى زعي  ال
الحياتيــة  فلســفته  غانــدي  طــور 
 ) ســتياجراها   (  واســماها 
الحقيقــة  بمعنــى  ســتيا 
القــوة   بمعنــى   وجراهــا 
بمعنــى قــوة الحقيقــة واصبحت هذه 
القــوة هــي الســالح المســتخدم ضــد 
ــود  ــرة للســكان الهن ــة الجائ  المعامل
الفلســفة  هــذه  النصــار  واســس 
مســتوطنة  وافتتــح  مســتوطنات 
 فينيكس بالقرب من دوربان 1٩0٤ 
جــدا  كبيــرة  ومســتوطنة 
تولســتوي  مزرعــة  اســماها 
جوهانســبرج  مــن   بالقــرب 
الهنــد  فــي  انشــأها  ومســتوطنة 
أشــرام  ســاتياجراها   اســماها 
وفــي تلــك المســتوطنات مــارس 
الهنــود عــدم التملــك مــن خــالل 
عيــش حيــاة بســيطة للغايــة وكذلــك 
او  االضــراب  فــكان  الالعنــف 
االمتنــاع عــن العمــل طريقة ســلمية 
ــم فــي مــكان العمــل   للتصــدي للظل
ــتقبله  ــد فأس ــى الهن ــدي ال ــاد غان ع
االبطــال  اســتقبال  وطنــه  اهــل 
)مهاتمــا(  لقــب  عليــه  واطلقــو 
العظيمــة  الــروح   وتعنــي 
ع  غانــدي  اطلــق  وقــد 
جاريجانــز  اســم  المنبوذيــن 
 وهــي كلمــة تعنــي احبــاب اللــه 
غانــدي  اصبــح   1٩20 عــام 
ــدي  ــي الهن ــس الوطن ــم المجل  زعي
صــوت  الــى  المجلــس  وتحــول 
سياســي قــوي للهنــود وبــدء فــي 
ارتــداء خــادي ) مالبــس مصنوعــة 
  ) يدويــا  مغــزول  قمــاش   مــن 
 ومــن اســلحة غانــدي غيــر العنيفــة 
 1 االضــراب : االمتنــاع عن العمل 
االمتنــاع   : المقاطعــة   2
الســلع  شــراء   عــن 

 قراءة في كتاب من هو غاندي 
 للكاتب دانا ميتشن رو 

2مــن  يــوم  فــي  غانــدي  مشــاند  كارا  موهانــداس  ولــد 
بالهنــد  بوربانــد  فــي  عــام1869  اكتوبــر   شــهر 
ــى  ــرته ال ــت اس ــره انتقل ــن عم ــابعة م ــان الس ــغ موه ــا بل وعندم
ــد بلوغــه  ــزوج عن ــر بعــدا عــن الســاحل وت ــة راجكــوف االكث مدين
الثالــث عشــر مــن عمــره مــن فتــاة تدعــى كاســتروباي ابنــة احــد 
التجــار وفــي عــام 1887اكمــل دراســته فــي المدرســة العليــا 
ــاالدب  ــام ب ــد اي اهتم ــم يج ــه ل ــة ولكن ــي الكلي ــّرب الدراســة ف وج
لــم يشــعر بأنــه مســتعد للدراســة اقتــرح احــد اصدقــاء االســرة ان 
ــن  ــاً م ــان محامي ــح موه ــث يصب ــرا حي ــى انجلت ــان ال ــب موه يذه

ــاك . ــون هن ــته القان ــالل دراس خ
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الطعــام  عــن  االضــراب   3
االكل  عــن  االمتنــاع   ؛ 

الهنــد  فــي  الفقــراء  معظــم  كان 
يصعــب  قــرى  فــي  يعيشــون 
الســيارة  فــي  اليهــا  الوصــول 
غانــدي  كان  ولذلــك  القطــار  او 
كثيــرا  قدميــه  علــى   يمشــي 
وقــد اســتمع الــى مخاوفهــم واطلــق 

اســم  القرويــون  عليــه 
االب  بمعنــى   ) بابــو   ( 
فــي مــارس 1822 القــي 
غانــدي  علــى  القبــض 
االخريــن  تشــجيع  بتهمــة 
القانــون  انتهــاك   علــى 
بعــد  ســراحة  واطلــق 
عاميــن وعــاد مجــددا للعمل 
ــد وركــز  ــد الهن ــى توحي عل
االتفــاق  علــى  اهتمامــه 
طوائــف  كبــرى  بيــن 
العقيــدة الهنديــة والمســلمين 
ــن  ــراب ع ــتخدم االض واس
الطعــام وتوقــف عــن االكل 
ــى  ــابيع حت ــالث اس ــدة ث لم
تنحــو عــن خالفاتهــم وفــي 
عــام 1٩30 غــادر غانــدي 
مــع  أشــرام  مســتوطنة 
ــن 87  ــة م ــة مكون مجموع
جنوبــا  وتوجهــو  شــخص 
البحــر  الــى  مســيرة  فــي 
 واســتغرقت شــهر تقريبــا 
ــغ  ــي بل ــة الت وطــوال الرحل
متــر  كيلــو   386 طولهــا 
مئــات  غانــدي  اســتقطب 
مــن  مزيــج  االتبــاع  مــن 
ــار  ــال والكب ــاء والرج النس
والصغــار ومــن مختلــف 
وهــو  الهنديــة  الطوائــف 
قوانيــن  كســر  مــن  اول 
حفنــة  والتقــط  الملــح 
 مــن الملــح فــي الشــاطئ 
مصممــا  غانــدي  وكان 
ــد مســتقلة  ــة الهن ــى رؤي عل
وفــي  البريطانييــن  عــن 
ــة  ــام 1٩٤2 اســس حرك ع
واجبــر  الهنــد  غــادرو 
اذا  بأنهــم  البريطانييــن 
الجــالء  علــى  وافقــو 

بريطانيــا  الهنــد  تدعــم  فســوف 
جنبهــا  وتحــارب  حربهــا   فــي 
اعطــت   1٩٤7 عــام  وفــي 
اســتقاللها  الهنــد  بريطانيــا 
 واصبــح نهــرو رئيســا للــوزراء 
ولكــن آمــال غانــدي لــم تســتطع 
الدولــة  مشــكالت  جميــع  حــل 
الطوائــف  كبــرى  تنازعــت  فقــد 
بعنــف الهنديــة   العقديــة 

عــن  االمتنــاع  غانــدي  بــدأ   
ــون  ــم يتوقف ــة جعله ــام لمحاول الطع
شــروطه  علــى  وافقــو   وبالفعــل 
تلقــى غانــدي ثــالث رصاصــات 
بصــدره عندمــا توجــه الــى المنصة 
مــن قبــل مجموعــة عقديــة متطرفــة 
ــص  ــا يخ ــي م ــه ف ــوم علي ــت ال الق
تلــك  اتبــاع  مــن  العديــد  مــوت 

ــة الطائف

ثقافة وفنون
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تنتمي مجموعة )قاتل معلن(، وهي 
المجموعة األولى للشاعر عمار 

كامل، الى )قصيدة التفعيلة(، وهو 
في اختياره لهذا اللون الشعري 

بقواعده الصارمة تحٍدّ ورهان كبير 
في زمن غادر فيه معظم الشعراء 

هذا النوع األدبي متجهxين الى 
كتابة قصيدة النثر. حتى ليمكننا 

القول ٕان ديوان عمار كامل عالمة 
فارقة بين ما ينشر من مجموعات 

 لشعراء شباب.
ٕان ما يميّز هذه المجموعة كما 

يصفها الناقد داود سلمان الشويلي: 
"ٕانها كتبت بٔاسلوب قصيدة 

التفعيلة، وٕانها تقدم صورة شعرية 
عالية الدقة عن الواقع العراقي 

في الوقت الحاضر وهو يمر 
بٔاصعب مراحله"، ويذهب الدكتور 

مصطفى عارف الى القول بٔان 
معجم الشاعر كان تشأوميا ابتداًء 

من عتبة العنوان، كما يرى في 
تجربة عمار كامل تجربة رأيدة 
افتتح بها مشواره الشعري. ٔاما 

األكاديمي حيدر نعيم فقد وصف 
الشاعر بقوله ٕانه "حمل هموم ٔابناء 
جلدته متكلما نيابة عنهم، ٔاما ٔادواته 

فهي: جمال شاعريته الفذة وقلمه 
 المتدفق عطاًء"

وتٔاكيد للقول بنبرة التشأوم نورد 
 مقتطفات من مجموعته:

 -"ٔاعمارنا حكاية يبتلعها التراب
فتشرب الديدان ما يفيض من 

شجونها من دون ما ٔامل" 
 )ص9(

-"بين مكنونات عقلي واألقاويل 
 الكثيرة،

بين اثبات ونفي رحلتي كانت 
 مثيرة

رحلة تبحث عن سر بقاء" 
 )ص15(

-" ضاعت ٔاحالم الصبا في 
 صحارى االنتظار

 وطواني الليل وحدي تأيها
 كالموج ٔابحث عن قرار"

-"يتساءل األحياء عن سر 
 البقاء بال رغيف

والندوب تتآكل األحداق.. يعرفها 
 الظالم

 على الدروب
نكبو ونئاس ثم نكبو ثم نئاس ثم 

 نبحث عن هروب
كي ال نساق كما القطيع الى 

 الحروب" )ص31(
-"نحن مذ كنا صغارا نشرب 

 الذل على باب المقاهي
 نتوضأ بخطاياك وندعو للسماء

 ويقينا كل عام
 نهب الكاهن عذراء المدينة

 لنكفر عن خطايانا
ونحفظ مركب الجهل األمينة" 

 )ص37(
-"مدينة موبوءة بالموت 

 والسقم
 بيوتها من الصفيح والقصب

 ساحاتها مقابر، سكانها حطب
سلطانها صنم ... ومجدها عدم" 

)83( 

تشي )نبرة التشأوم( في قصأيد 
عمار كامل برٔوية وجودية لإلنسان 

والعالم، فاإلنسان في الوجودية 
يحتل موقعا مركزيا، فهو صاحب 

تفكير وحرية وٕارادة واختيار 
وال يحتاج ٕالى موجه. ٕانه يختار 

معتقداته ومسٔوولياته الفردية دون 
ٔان يخضع ألي نظام مسبق. هذه 

الطريقة الفردية للتعبير عن الوجود 

هي الطريقة الوحيدة للنهوض 
فوق الحالة المفتقرة للمعنى المقنع 

 للمعاناة والموت والفناء.
غير ٕان )ٕانسان( عمار كامل هو 

ٕانسان عدمي مهزوم ومنكسر 
من الداخل والخارج. تهيمن على 
ٕارادته وتكبله )ديستوبا( الواقع. 

واقع تخلى به اإلله عن مركزيته، 
وسلبت من الفرد ٔارادته بعدما ساد 
كاهن ٔاو عبد صنم، في ٕاشارة الى 

)سلطة الدين( و)سلطة الدكتاتور(. 
ٕان تجريد الفرد من حرياته وتحجيم 
دورة في الحياة، وتحوله الى وقود 

لحروب خاسرة، يدفعه دون شك 
الى عدمية صبغت سوداويتها 

النص الشعري وظالله، سطحه 
القلق ؤاعماقه. سوداوية كانت 

مدعاة الى قلق وجودي وارتياب 
حاد بالماضي والحاضر وضبابية 

 معتمة للمستقبل.
يخضع البحث عن )معنى الوجود( 

لسلسلة من الممارسات الفردية 
منها: الدخول بالتجربة الوجودية 
الفردية الداخلية، معايشة الواقع 

وجدانيا ٔاكثر منه عقليا، اكتشاف 
المعاني األساسية في الوجود 

اإلنساني العدم ٔاو الفناء ٔاو الموت 
وخطئية، الوحدة والئاس وعبثية 

الواقع، ثم القلق الوجودي ثم قيمة 
الحياة ٔاو الوجود، ثم معناه الصادق 

الملتزم باحترام القيم اإلنسانية 
 الخالصة وحقوقه وحرياته.

 فٕاذا جربنا ٔان نضع ديوان )قاتل 
معلن( في بوتقة هذا المعنى 

الوجودي الختباره، فٕاننا نجد ٕان 
عمار كامل لم يتخطى مرحلة 

)القلق الوجودي(، ٕاذ ظل معلقا 
يصور خرأيط محنته )الزمكانية( 

في نبرة تشأومية تذكرنا بغثيان 

نبرة ألتشاؤم وقلق الوجود
 في ديوان ) قاتل معلن (
عمار ابراهيم عزت  للشاعر عمار كامل داخل

ثقافة وفنون
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سارتر، وٕان )معنى الوجود( هو الوجه اآلخر للنص. وجه غير معلن تفضحه حيرة األسٔيلة ونزعة االنقالب 
وثور الغضب على واقع سحقت ٔانظمته ومٔوسساته، عاداته ؤاعراف مجتمعه، األنسان الذي بات عالقا بين 

سندان ٔاحالمه الضأيعة ومطرقة الواقع المزري. هذا المعنى ئوكده وصف الناقد د. صالح الطأيي للمجموعة 
ٕاذ يقول: " ٕان قصأيد المجموعة تبدو للوهلة األولى وكأنها قصيدة واحدة تشترك في معنى واحد يصرخ بوجه 
اإلنسان معترضا على روح االفتراس التي فشت بين الناس داعيا]ضمنا[ ٕالى تمجيد تبجيل اإلنسان هذا الكأين 

الفريد ..

ثقافة وفنون
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العراقيــة  المٔوسســات  ٔاهــم  مــن   
ــكيلية  ــات التش ــي بالملتقي ــي تعتن الت
تٔاسيســها،  بواكيــر  مــن  بالعــراق 
قافلــة  تتجــه  زاخــو  ملتقــى  بعــد 
هواجــس التشــكيلية لتنيــخ برحالهــا، 
بــٔارض  ولوحاتهــا  وحمولتهــا، 

ــة بمتحــف صــالح  ــالء المقدس كرب
ــة  ــه الثمين ــز بمقتنيات ــي الممي الحيثان
العالميــة  اللوحــات  جواهــر  مــن 
ــة،  بخــط  بيكاســو، ولوحــات عالمي
ــرون  ــكيلي لق ــن التش ــدات للف ومجل
خلــت بنســخها األصليــة، ٔاو لوحات 
ــق حســن، جــواد  ــد فائ مرســومة بي
الفلكلــور،  بيــن  والشــامل  ســليم 
والتاريــخ، بعــد معــرض زاخــو- 
دهــوك قبــل أســبوعين.. تجملنــا، 
الرٔويــة  آفــاق  تفتــح  تســعدنا، 
البصريــة علــى اللوحــات التشــكيلية 
متعــددة،  لمــدارس  تنتمــي  التــي 
الشــمال  مــن  مختلفــة  ومــدن 
مشــاركة  مــن  بالرغــم  للجنــوب، 
تقــارب  بســبب  العــدد  نصــف 
المشــاركات، لكــن تميــزت بلوحــات 
العنايــة  بيــن  مهمــة،  جماليــة 
وبيــن  والفلكلــور،  بالمــوروث 
والواقعيــة  البورتريــت،  لوحــات 
التــي  الســريالية  المــدارس  ٕالــى 

ــغل  ــع وتنش ــارد وتتاب ــي وتط تحاك
ــع  ــاني، م ــق اإلنس ــون للقل بالمضم
تناقــش  بقضايــا  ٕاهتمــت  لوحــات 
الحبيبــة،  األم،  المــرٔاة،  قضايــا 
ٕاال  النبــرح   2012-12-12 منــذ 
التــي  الملتقيــات  بتلــك  المشــاركة 

عبــرت عنهــا بكلمــة ٔامــام الحضــور 
بالقــول: المحافــظ  نائــب  بتكريــم 

)مــن ســومر ؤارض النبــي ٕابراهيــم 
للتوحيــد  الروحــي  األب  الخليــل 
ٕالــى الذبيــح بكربــالء، كان العــراق 
الحضــاري موطــن الفــن، والرســم، 

ــذرة  ــث الب ــدة حي والنحــت، والقصي
الفــن  مهــد  بالناصريــة  األولــى 
مؤسســة  والجــود..  والشــعر 
ــن  ــهر م ــكل ش ــا ب ــس تجمعن هواج
ــم  ــى القم ــى ٔاعل ــوب ٕال ٔاقصــى الجن
بالشــمال، مــن مدينــة لمدينــة لصنــع 
الثقافــة،  رســالة  ٕانهــا  الجمــال 
وصناعــة الوعــي، رغــم المشــاغل 
ــن  ــي لك ــع الصح ــة، والتراج العلمي
الناصريــة  مــن  لمشــاركة  قدمنــا 
لنصافــح قلــوب الجميــع( شــارك 
نخبــة مــن المبدعــات والمبدعيــن 

الجميلــة. بلوحاتهــم  العراقييــن 
1-د- عبدالجبار العتاب
 02 ٔاصيل داود سلوم

 03 سالم البازي
 0٤ شهالء الشديدي

 05 اسعد علوان
 06 عايد ميران 
07 فريال جبار

 08 علي عبدالكريم 

0٩هيلين كامل 
010 علي الربيعي

 011 ايمان دامرجي
 012 صالح مهدي
 013 اميرة بدران 
01٤ محمد الزيدي

 015 هبة فاضل
 016 خالد الشيباني

 017 اوزهان مجاهد
 018 عالء داود

 01٩ عالء الجبوري
 020 فاتن كاظم

 

الســلطاني  احــالم   021
022 هدى ٕاسماعيل
 023 عباس مانع 

02٤ اسراء خضير
 025 عبدالهادي القريشي

 026 حنان البغدادي
 027 عماد جواد

 028 ابراهيم كريم
 02٩ سندس عبدالهادي

 030 رزاق الطويل
 031 فوزي الركابي
032 عدي عبدالحافظ

 033 عدي شربة
03٤ رعد الشافعي 

035 محمد الشجيري
036 حيدر البريس

037 عبدالحسين الخفاجي
صبــاح  والناقــد  المــٔورخ   038

كاظــم  محســن 
03٩ اإلعالمــي والشــاعر صبــري 

الســعدي
 0٤0

اإلعالمي 
عدنان 

يشــي  لقر ا
0٤1 اإلعالمي حامد الوأيلي 

الســيد حمود..كانــت  0٤2 رحيــم 
ٔايــام رأيعــة بأيــام الغديــر تزهــو 
كربــالء بالفــرح ،وكانــت الوفــود 
المرافــق  ٔاحمــد  بٔارجــاء  تطــوف 

ثقافة وفنون

ثقافة وفنون

ثقافة وفنون

هواجس للتشكيل
صباح محسن كاظم بمتحف صالح  حيثاني 
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ــد مــر ٤5  ــادم يكــون ق فــي العــام الق
عــام علــى صــدور كتــاب  ادوارد 
ســعيد المركــزي االستشــراق ,  و٤0 
عــام علــى صــدور كتابــه النقــدي  
العالــم النــص والناقــد و30 عــام على 
ــة  ــة واالمبريالي ــه  الثقاف صــدور كاتب
. وكذلــك 20 عــام علــى وفاتــه.0  
كان  لفكــر ســعيد حضــور متواصــل 
ــام ال متناهــي للتســاؤل  ومصــدر اله
المعرفــي  والتخصيــب الثقافــي ولــذا 
الزلــت الكتــب التــي تبحــث وتســتلهم 
ــن  ــك العشــرات م ــرة تنشــر وكذل فك
الفكريــة  المجــالت  فــي  المقــاالت 

والدوريــات األكاديميــة .
مــن الكتــب التــي صــدرت حديثــا  
بقلــم  االنكليزيــة,  باللغــة  كتــاب,   :
المفكــر االيرانــي صديــق ورفيــق 
عــن   " دباشــي,   حميــد  د  ســعيد  
االشــياء  اســتذكار  ســعيد:   ادوارد 
بمائتيــن  الكتــاب  مضــت".  التــي 
وخمســين  صفحــة ,وهــو كمــا يذكــر 
المؤلــف يمثــل جــزء مــن الســيرة 
الذاتيــة للمؤلــف وعالقتــه المثمــرة 
مــع ســعيد علــى المســتوى الشــخصي 
يســعى  اذ  السياســي.  و  والفكــري 
المؤلــف الــى رســم مســار للحــوارات  
المهنيــة والشــخصية بينــه وبين ســعيد 
ــا  ــد انه ــي يعتق ــوارات الت ــك الح , تل
مــن نــواح كثيــرة قــد حــددت رحلتــه 
الفكريــة فــي الواليــات المتحــدة. فقــد 
مثــل ســعيد محفــزا لــه للتفكيــر. اذ ان 
ســعيد , كمــا يقــول المؤلــف " حــرر 
وبذلــك  بأذهاننــا."  لنتكلــم  ألســنتنا 

ــف  ــي مــن اكــون اول مثق ــد " مكنن ق
مســلم مــن نيويــورك."

تمثــل هــذه المجموعــة  مــن المقــاالت 
والوثائــق و االســتذكارات  بصمــات 
فــي ذاكــرة المؤلــف  ،  ممــر لرحلــة 
مثقــف إيرانــي إلــى مثقــف  أمريكي ، 
وفــي الوقــت نفســه ذكريــات سياســية 
وفكريــة  عــن ســعيد ، ألنــه علــى 
ــة كان  ــا الماضي ــن عاًم ــدى الثالثي م
لــدى دباشــي ســبب ومناســبة لقــراءة 
ــول  ــا. يق ــر فيه ــكار والتفكي ــذه األف ه
ــا  "قــررت أن أجمــع هــذه القطــع معً
كســجل لذكرياتــي , وكيــف قــرأت 
وردت علــى ســعيد ، و كعمــل إلحياء 
ذكــرى األشــياء الماضيــة." ويذهــب 
ــا  ــتقبل تفكيرن ــى ان" مس ــف ال المؤل
ــن  ــا ع ــى ذكرياتن ــد عل ــدي  يعتم النق
هــذا الماضــي.  فكيفيــة اســتجابتنا 
لألزمــات األكثــر إلحاًحــا فــي يومنــا 
هــذا  تعتمــد علــى كيفيــة احتفاظنــا 
بجــوار  الخــاص  لموقعنــا  بســجل 
ــي رســمت  ــاهقة الت الشــخصيات الش
مســار فــي  حياتنــا الفكريــة." الكتــاب 
البالغــي  التــراث  بمصطلحــات   ,
العربــي, حاشــية وتأويــل لخطــاب 

ســعيد.
  ماهي الحاشية؟

مــا  هــي   العــرب  عنــد  الَحاِشــيةُ 
الكتــاب مــن زيــادات  علّــق علــى 
وإِيضــاح, اي مــا كتــب علــى الكتــاب 
فهــي:  والتعليقــات,  الشــروح  مــن 
إليهــا  دعــت  مطولــة  إيضاحــات 
ــون والشــروح،  ــرة انتشــار المت ظاه

وقــد قصــد منهــا حــل مــا يســتغل مــن 
ــه،  ــب في ــا يصع ــير م الشــرح، وتيس
واســتدراك مــا يفوتــه، والتنبيــه علــى 
ــادة  ــة، وزي ــة النافع ــأ واإلضاف الخط
الشــرح  امــا  والشــواهد.  األمثلــة 
فهــو  عمــل يتوخــى فيــه توضيــح 
مــا غمــض مــن المتــون وتفصيــل 
يتــراوح  وهــو  منهــا،  أجمــل  مــا 
والســهولة  والقصــر  الطــول  بيــن 
والعســر، وفيــه الوجيــز والوســيط 
ــت العــرب" الحواشــي  والبســيط. قال
الزيــت مــخ  المتــون كمــا أن  مــخ 

الزيتــون,
حواشــيه  اســودت  اذا  ,الكتــاب   
ابيضــت معانيــه."  : اي يســطع و 
ــرت شــروحه.  ــاه  كلمــا كث ــان معن يب

***
ــزال  ــا ي ــا م ــا فكري ــعيد ارث ــرك س  ت
ــن  ــرور الزم ــه رغــم م ــظ بقيمت يحتف
, فكــرا قابــال للبنــاء فوقــه , وهــو 
الــذي احــب ان يبنــي االخــرون علــى 
افــكاره وال يكتفــون بتكرارهــا0 , فقد 
كان  لفكــر ســعيد حضــور متواصــل 
ــام ال متناهــي للتســاؤل  ومصــدر اله
المعرفــي  والتخصيــب الثقافــي , لكن 
فــي عصرنــا, عصر مــا بعــد الحقيقة, 
مــا زال هنالــك الكثيــر لنعمــل العقــل   
بمــا يجــب أن نفكــر فيــه ، ومــاذا 

ــول ، ومــاذا نفعــل. نق
بعــد  مــا  عصــر  هــو  مــا  لكــن   

؟ لحقيقــة ا
Post- - ترشــدنا  القواميــس  الــى ان
 -Post(  هــي جمــع لمفردتيــن truth
ــذه  ــة (  وان ه ــد( )truth- الحقيق بع
ــة  ــون  كلم ــرت لتك ــد اختي ــارة ق العب
مــن  المقصــود   0  2016 العالــم 
للعــام  اكســفورد  قامــوس  كلمــة   
هــي "التعبيــر عــن مــرور الســنة 
فــي  الكلمــة  واســتخدام   لــزرود 

الحاشية والتأويل 
          لخطاب ادوارد بن  سعيد

يجســد عمــل ادوارد ســعيد  ثــالث قيــم أساســية لمســؤولية المثقــف: 
 ، والعلميــة  التاريخيــة  والصرامــة   ، وعمقهــا  المعرفــة  اتســاع 
ــده  ــذي وح ــوع ال ــن الن ــي األخــالق السياســية م ــق ف وأســاس عمي
ــل ،  ــذه الفضائ ــن ه ــدة م ــدون أي واح ــة. ب ــارة  ممكن ــل الحض يجع
يصبــح المثقفــون كتبــة ومحترفيــن ذوي اهتمامــات متخصصــة 

وطموحــات وظيفيــة.

أمير دوشي 

ثقافة وفنون
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اللغــة" ، ووفقــا  لقواميــس أكســفورد 
ــة  ــات األمريكي ــارت  االنتخاب ــد اث فق
واســتفتاء االتحــاد األوروبــي شــعبية  
ــة -  اســتدعت صياغــة وصــف الحال
ــة  ــق الموضوعي ــون الحقائ ــث تك حي
أقــل تأثيــرا  فــي صياغــة الــرأي العام 
ــى العواطــف 0 ــكام ال ــة باالحت مقارن

. تــم تعريــف "مــا بعــد الحقيقــة " فــي  
القامــوس علــى أنهــا صفــة "تتعلــق أو 
تــدل علــى الظــروف التــي تكــون فيها 
الحقائــق الموضوعيــة أقــل تأثيــًرا في 
ــتهواء   ــن اس ــام م ــرأي الع ــكيل ال تش
 ، الشــخصي"  واالعتقــاد  العاطفــة 
وقــال المحــرر أن اســتخدام مصطلــح 
"مــا بعــد الحقيقــة" قــد زاد بنحــو 
2000 ٪ فــي عــام 2016 مقارنــة 
بالعــام الــذي ســبقه. وقــال إن الزيــادة 
فــي االســتخدام جــاءت  "فــي ســياق 
فــي  األوروبــي  االتحــاد  اســتفتاء 
واالنتخابــات  المتحــدة  المملكــة 
ــدة". ــات المتح ــي الوالي ــية ف الرئاس

ــد  ــا بع ــتخدام م ــي اس ــادة ف ــن الزي لك
الحقيقــة شــهدت ظهــور المصطلــح 
فــي النهايــة . "لقد رأينا للمــرة األولى 
وتيــرة ارتفــاع كبيــر حقــا  مــع ضجــة 
ــا   ــت) خــروج بريطاني حــول التصوي
))Brexit و تأميــن ترشــيح الحــزب 
الجمهــوري لدونالــد تــرام  للرئاســة . 
ــح  ــى أن اســتخدام المصطل بالنظــر إل
لــم يظهــر أي عالمــات علــى التباطــؤ 
مــا  أصبحــت  إذا  أدهــش  لــن   ،
بعــد الحقيقــة واحــدة مــن الكلمــات 
توقــع    "، عصرنــا  فــي  المحــددة 
رئيــس قواميــس أكســفورد"ليس مــن 
ــا  ــا عاًم المســتغرب أن يعكــس خيارن
السياســي  الخطــاب  عليــه  يســيطر 
بشــدة.  المشــحون  واالجتماعــي 
مدفوًعــا بظهــور وســائل التواصــل 
لألخبــار  كمصــدر  االجتماعــي 
وانعــدام الثقــة المتزايــد فــي الحقائــق 
التــي قدمتهــا المؤسســة ، فــإن مــا بعــد 
الحقيقــة كمفهــوم يجــد أساســه اللغــوي 

ــت ". ــض الوق لبع
فــان   ، أكســفورد  لقواميــس  وفقًــا 
المــرة األولــى التــي اســتخدم فيهــا 
مصطلــح "مــا بعــد الحقيقــة" كان مــن 
الصربــي  المســرحي  الكاتــب  قبــل 
األمريكــي ســتيف تيشــيتش فــي مجلــة  

االمــةNation عــام 1٩٩2  . قــال 
تيــش ، الــذي كتــب عــن فضيحــة 
الخليــج  وحــرب  كونتــرا  إيــران 
االولــى –الحــرب العراقيــة االيرانيــة 
ــا  ــا ، كشــعب حــر ، أنن ــد قررن ، "لق
بعــد  مــا  عالــم  فــي  العيــش  نريــد 

" الحقيقــة. 
ــا  ــارة "م ــى أن عب ــن عل ــاك قرائ هن
بعــد الحقيقــة" تُســتخدم قبــل مقالــة 
تيــش ، ولكــن علــى مــا يبــدو بالمعنــى 
الشــفاف "بعــد معرفــة الحقيقــة" ، 
ــأن  ــد "ب ــن الجدي ــع التضمي ــس م ولي
ــر ذات  ــت غي ــها أصبح ــة نفس الحقيق
صلــة "، . أشــار الناشــر إلــى التوســع 
 ، "post" األخيــر فــي معنــى البادئــة
قائــالً إنــه "بــدالً مــن مجــرد اإلشــارة 
إلــى الوقــت بعــد موقــف أو حــدث 
محــدد - كمــا هــو الحــال فــي فتــرة مــا 
بعــد الحــرب أو مــا بعــد المبــاراة" ، 
فــي مرحلــة مــا بعــد الحقيقــة ، قــد أخذ 
ــح  ــن أصب ــى زم ــاء إل ــى "االنتم معن
ــم أو  ــر مه ــدد غي ــوم المح ــه المفه في
ــروق  ــال إن الف ــة". وق ــر ذي صل غي
الدقيقــة ، نشــأت فــي منتصــف القــرن 
العشــرين ، واســتخدمت في تشكيالت 
مثــل مــا بعــد القوميــة )1٩٤5( ومــا 

ــة )1٩71(. ــد العنصري بع
لقــد تــم تضميــن مــا بعــد الحقيقــة فــي 
OxfordDictionaries. موقــع 

المحــررون  وســيراقب   ،  com
لمعرفــة  المســتقبل  فــي  اســتخدامه 
فــي  تضمينــه  ســيتم  كان  إذا  مــا 
اإلصــدارات المســتقبلية مــن قامــوس 

 ." اإلنجليــزي  أوكســفورد 
اليــوم عندمــا تقف الســيدة  )أورســوال 
االتحــاد  رئيســة  اليــن(  ديــر  فــان 
وتصرح)األوكرانيــون  االوربــي 
مســتعدون للمــوت فــي ســبيل تحقيــق 
األوربــي(,  لالتحــاد  انضمامهــم 
يتيقــن المــرء مــن ان زمننــا حقــا هــو 
زمــن مــا بعــد الحقيقــة:  االحتــكام 
الــى العواطــف عبــر بيــع يوتوبيــا 
االتحــاد  عضويــة   " الخــالص 
الحقائــق  عــن  بعيــدا  االوربــي." 
الموضوعيــة الــي تفصــح ان الحــرب 
ــة  ــرب بالوكال ــي ح ــا ه ــي اوكراني ف
بيــن الناتــو وروســيا , والضحيــة هــو 
الشــعب االوكرانــي . فنحــن شــهود 

االعــالم  يكــون  ان  يــكاد  عصــر 
بوســائله المتعــددة يحــل محــل الفكــر 

والثقافــة.
.قبــل اكثــر مــن مئــة عــام كتب نيتشــة 
فــي بيــان" عــن الصــدق والكــذب 
فــي معناهمــا الخــارج عــن نطــاق 

االخــالق" 
 ما الحقيقية اذن؟

اســتعارات  مــن  متحــرك  حشــد   
ــار  ــخيصات , باختص ــات وتش وكناي
مجمــل عالقــات انســانية تــم تعزيزهــا 
ونقلهــا وتزيينهــا شــعريا وبالغيــا, 
طويــل-  اســتخدام  بعــد   – وتبــدو 
راســخة ومعياريــة واجباريــة للنــاس 
, الحقائــق هــي اوهــام عــن مــا نســي 
ــتعارات  ــوى اس ــس س ــه لي ــرء ان الم

ــة" بالي
***

يتكــون الكتــاب من تمهد وســتة عشــر 
مبحثــا. فــي التمهيــد , مقــال نشــر فــي 
ــل حضــارة  ــن اج ــول 2001, "م ايل
احــدث", يبــدو الحضــور المهيمــن 
لســعيد ومنظومتــه الفكــرة , مــن دون 
ان يذكــر الكاتــب اســمه. ياخذ دباشــي 
ــدة,  ــى اتجاهــات جدي ــكار ســعيد ال اف
فيهــا  بنــى  التــي  تلــك  خصوصــا 
ــاب  ــة فــي كت ــه الفكري ســعيد منظومت
االستشــراق. ففــي كتــاب االستشــراق  
صــاغ ســعيد نظريــة عــن العالقــة 
بيــن المعرفــة والســلطة , اعتمــادا 
وغرامشــي  نيتشــه  افــكار  علــى 
التــي  الطريقــة  , توضــح  فوكــو  و 
تــم بهــا اختــراع الشــرق بطريقــة 
جعلتــه خاضعــا للغــزو االســتعماري 
االعمــال  شــكلت  فقــد  االوربــي. 
الفكريــة واالدبيــة والفنيــة المنجــزة 
مــن  شــكال  االوربــي  للمســتعمر 
ــة  تــورط بهــا  ــة الثقافي اشــكال الهيمن

االوربــي وغيــر االوربــي.
مــا هــو فهــم ســعيد للتاريــخ وعالقــة 

ذلــك بالمعنــى؟
ــوص   ــع النص ــون م ــل المؤرخ يتعام
الجبــال  مــع  وليــس  والوثائــق 
واالســماك,  االنهــار  او  والســهول 
وذلــك يتطلــب فهــم لكيفيــة تشــكل 
المعنــى. وفقــا لفوكــو , بنــى ســعيد 
 , عليــه  اعتمــادا  النقــدي  منهجــه 

ثقافة وفنون
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فــي كتابــه االستشــراق,  فــان هــذه 
ــراق  ــوص  , االستش ــق والنص الوثائ
نموذجــا, هــي " مســرح االحــداث 
ــوة توجــد  ــا توجــد ق ــوى ".. أينم والق
مقاومــة. تلخــص هــذه العبــارة منهــج 
 ، كتــاب  االستشــراق  فــي  فوكــو. 
أخــذ إدوارد ســعيد علــى محمــل الجــد 
أفــكار فوكــو حــول طريقــة تــورط 

المعرفــة فــي الســلطة.
-يصــر فوكــو علــى أن التاريــخ الــذي 
يحملنــا ويحددنــا لــه شــكل حــرب 
أن  يجــب   ، وعليــه  لغــة.  وليــس 
نتحــدث عــن "عالقــات القــوة وليــس 
عالقــات المعنــى". يجــب أن نرفــض 
تحليــل المجــال الرمــزي أو مجــال 
البنــى الدالــة. وبذلــك يجــب أن نحلــل 
الواضــح  للموقــف  وفقًــا  التاريــخ 
واالســتراتيجيات  للصراعــات 
ــم  ــدرس عل ــب أن ن ــكات ؛يج والتكتي

األنســاب ، أي عالقــة القــوة.
يوظــف دباشــي جهــازه المفاهيمــي 
بعــد  مــا  نظريــة  فــي  الماركســي 
ــر  ــن التفكي ــط بي ــة , للرب ــا لي الكولوني
بالتكويــن  العالمــي  الحضــاري 
العالمــي للثقافــة وراس المــال. يعتقــد 
المفاهيميــة  االطــر  بــان   دباشــي 
للتفكيــر الحضــاري قــد تــم صياغتهــا  
الحداثــة  بدايــة  فــي  وتحريكهــا 
الرأســمالية و كان تكويــن الثقافــات 
الوطنيــة والســياقات الحضاريــة لتلــك 
ثانويًــا  إيديولوجيًــا  نتاًجــا  الثقافــات 
لفتــرة محــددة فــي عمــل رأس المــال. 
الحضــاري  التفكيــر  كان  وبذلــك   
مشــروًعا للتنويــر األوروبــي إلعطاء 
البرجوازيــة الصاعــدة إطــاًرا عالميًــا 
أعطــت  وقــد   ، الجماعيــة  للهويــة 
عالميــة  هويــة  الغربيــة  الحضــارة 
كان  األوروبيــة.  القوميــة  للثقافــات 
األلمانيــة  الثقافــات  إلــى  يُنظــر 
خاصــة  والبريطانيــة   والفرنســية 
الحضــارة  تجليــات  أنهــا   علــى 
الغربيــة ، هكــذا تكشــفت القصــة.

القوميــة  الثقافــات  كانــت  بينمــا 
اقتصاديــة  وحــدة  لتمييــز  مرتبطــة 
تــم   ، أخــرى  عــن  المــال  لــرأس 
الحضــاري  التفكيــر  اختــراع 
ضــد  الثقافــات  هــذه  لتوحيــد 
ــرع  ــد اخت ــتعمارية. لق ــات االس التبع

ــالمية  ــارات اإلس ــراق الحض االستش
والهنديــة واألفريقيــة بشــكل متناقــض 
، كــذراع فكريــة لالســتعمار ، مــن 
أجــل التوفيــق بيــن الحضــارة الغربية 
وتوازنهــا وبالتالــي توثيــق أصالتهــا. 
لذلــك تــم اختــراع جميــع الحضــارات 
غيــر الغربيــة علــى هــذا النحــو تماًمــا 
، مثــل الصياغــات الســلبية للغــرب ، 

ممــا يوثــق الغــرب.
يخلــص   المقــال  نهايــة  وفــي 
ــت  ــا عمل ــة  "كلم ــى نتيج ــي  ال دباش
القوميــة السياســية كموقــع لمقاومــة 
ــة  ــة الثقافي ــتعمار ، زادت القومي االس

مــن دمــج مجموعــات واســعة مــن 
المقاومــة خــارج الحــدود اإلقليميــة 
الرأســمالية.  الحداثــة  لمشــروع 
لــرأس  الجديــد  التكويــن  ويتضــح 
العالمــي والعمــل  األســاس  المــال 
المــادي لثقافــة جديــدة ، والتــي ليســت 
ثقافيــة علــى الصعيــد الوطنــي وال 
واضــح.  بشــكل  الثقافــات  متعــددة 
إن إعــادة التشــكيل المــادي لــرأس 
المــال والعمــل يولــد ثقافتــه الخاصــة 
ــا  ــت م ــس الوق ــي نف ــي ف ــي ه ، والت
بعــد القوميــة ونتيجــة لذلــك ، مــا بعــد 

.".. الحضــارة 
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الموســيقية  االالت  مــن  النــاي  الــة 
الشــرقية، وهــي مــن اآلالت االساســية فــي 
البابليــون  اســتخدم  العربيــة،  الموســيقى 
حيــث  االلــة،  هــذه  المصرييــن  وقدمــاء 
ــا  ــف وتوجــد منه ــم مختل ــه تعطــي نغ كل ال
مختلــف. بنغــم  الــة  وعشــرين   اربعــة 
 ذات يــوم ســألت احــد اصدقائــي مــن عازفي 
النــاي ومصنعــه عــن جــودة القصــب ومــن 
ايــن يأتــي بالقصب ومــا نوع القصبــة الجيدة 
صحيحــة؟ بصــورة  النغــم  تعطــي   التــي 
فيهــا  تكــون  التــي  االماكــن  مــن  يقــول 
نســب الميــاه قليــة جــدا، فيكــون القصــب 
عطــش ويفضــل القصــب البــري، يكــون 
افضــل بكثيــر مــن القصــب الــذي ينبــت 
ــر  ــه يكس ــة ألن ــاه العذب ــزول والمي ــى الب عل
الحزيــن  النغــم  يعطــي  وال  ثقبــه  عنــده 
الشــجون  ويزيــد  القلــب  يفطــر  الــذي 
عليــه  نحصــل  الــذي  القصــب  كذلــك 
الميــاه. شــحيحة  واالماكــن  البــر   مــن 
ــن  ــف ع ــي تختل ــه نان ــول كل ال ــا يق وايض
والشــكل  الصــوت  حيــث  مــن  االخــرى 
الــه  تجــد  ال  تصنــع  الــه  وكل  والــون، 
وهــذا  والصــوت،  الشــكل  فــي  تشــبهها 
اآلالت  صناعــة  عــن  يختلــف  التكويــن 
الوتريــة التــي تتحكــم فــي الوانهــا وجودتهــا 
الخاصــة  ميزاتهــا  لهــا  الــه  هــذه  لكــن 
والمختلفــة وتشــبه الطبيعــة البشــرية فــي 
بعــض مــن صفاتهــا التكوينيــة حيــث الــون 
ونســخ  واالختــالف  والصــوت  والشــكل 
الميــزات. بنفــس  الصعــب  مــن   االلــة 
يتولــد  حيــث  عظميــة  معادلــة  وهــذه   
ــاة  ــة الحي ــم وصعوب ــث االل ــداع مــن حي االب
وحيــاة  التــرف  مــن  وليــس  وقســاوتها 
القصبــة  هــذه  نجــد  وبذلــك  الرفاهيــة 
تــأن. الريــاح  بهــا  عصفــت  مــا   كل 
أن حيــاة التــرف والرفاهيــة تشــبه قصبــة 
فــي  المتخمــة  العذبــة  والميــاه  البــزول 
التعــب  يعتصرهــا  وال  الميــاه  جمــال 
الريــح  عصــف  ورغــم  االيــام  ولوعــة 

ــة  ــت اللوع ــذي ذاق ــن ال ــأن كأني ــا ال ت لكنه
ــي  ــيء ف ــي هــذا الوجــود المل مــن نشــأتها ف
نشــأت  الــذي  الطبقيــة  والفــوارق  االلــم 
فــي تلــك االحيــاء الفقيــرة المنســية الــذي 
تــذوق الواليــات والحرمــان وتــذرف الدمــع 
المتكــررة. الخســارات  بســبب  يــوم   كل 

النــاي  قصــب  بيــن  المعادلــة  هــذه  أن 
مــن  كــم  نعيشــها  التــي  الحيــاة  كمعادلــة 
ــع  ــوم تصف ــن يتألمــون وكل ي المنســيين الذي
بهــم الحيــاة كنفــخ العــازف فــي النــاي الــذي 
ــم  ــك النغ ــد ذل ــع وينش ــة الوج ــي لغ ــم ف يتكل
واللوعــة  الدمــوع وااللــم  فــي  الممــزوج 
واالنييــن الــذي تشــعر بــه يخــرج مــن قلــب 

 النــاي الــذي ثقــب ولــو كان لــه لســان لتكلــم.
الهمــوم  كل  تحمــل  االلــة  بهــذه  أرى 
احاســيس  عليهــا  وتتراكــم  وااللــم 
تحاكيــه  الــذي  العــازف  ومشــاعر 
اآلجلــة. وتتألــم  حزنــه  فــي   وتشــعر 
جعلتنــي تلــك المعادلــة ان اؤمــن بالنــاي 
الخشــبي يحــس ويتكلــم المعانــاة بطريقــة 
كل  خاللهــا  مــن  يختــرق  التــي  وللغــة 
مشــاعر ألخريــن ويجبرهــم علــى ســماع 
لكــن  جراحهــم  عليهــم  ليهــون  جراحــه 
لألســف البعــض يطــرب وينتشــي علــى 
جــراح االخريــن دون إلحســاس بمــا يكمــن 

بداخلهــم مــن وجــع.

ضرغام حكمت 
محمد الكاطع الناي يتكلم بوجع 
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أعالم اشرتاكية 

بعض المقتطفات من البيان :
ليــس  الشــيوعية،  يميــز  مــا  إن 
القضــاء علــى الملكيــة بشــكل عــام، 
بــل إلغــاء الملكيــة البرجوازيــة. 
الخاصــة  الملكيــة  أن  غيــر 
ــر  ــي آخ ــة ه ــة العصري للبرجوازي
تعبيــر وأكملــه عــن اإلنتــاج وتملــك 
ــى التناحــرات  ــم عل المنتجــات القائ
الطبقيــة، وعلــى إســتغالل البعــض 

للبعــض اآلخــر. 
والحالــة هــذه يســتطيع الشــيوعيون 

أن يلخصــوا بعبــارة واحــدة : 
إلغاء الملكية الخاصة. 

ــا  ــا أنن ونحــن الشــيوعين أخــذ علين
المكتســبة  الملكيــة  إلغــاء  نريــد 
هــذه  فــردي،  بشــكل  شــخصياً 
ــم،  ــا يُزع ــكل كم ــي تش ــة الت الملكي
شــخصية  حريــة  كل  أســاس 
اســتقالل  وكل  فعاليــة  وكل 
بالجهــد  مكتســبة  ملكيــة  فــردي. 
واالســتحقاق  الشــخصيين! فهــل 
تتحدثــون عــن الملكيــة البرجوازيــة 
الصغيــرة، والفالحيــة الصغيــرة، 
التــي ســبقت الملكيــة البرجوازيــة؟ 
إننــا لســنا بحاجــة إلــى إلغائهــا. فــإن 
تطــور الصناعــة قضــى و يقضــي 
عليهــا يوميــاً. أم إنكــم تتحدثــون 
عــن الملكيــة الخاصــة للبرجوازيــة 
الحديثــة؟ ولكــن، هــل يخلــق العمــل 
المأجــور، أي عمــل البروليتــاري، 
ملكيــة لــه؟ قطعــاً ال. إنــه يخلــق 
تســتغل  الملكيــة  أي  المــال  رأس 
العمــل المأجــور، والتــي ال يســعها 
ــج عمــالً  أن تنمــو إال شــرط أن تنت
مــرة  لتســتغله  جديــداً،  مأجــوراً 
ثانيــة. فالملكيــة، في شــكلها الحالي، 
تتحــرك فــي التناقــض بيــن رأس 

ــن  ــور. فلنمع ــل المأج ــال والعم الم
النظــر فــي طرفــي هــذا التناقــض. 
إن كــون المــرء رأســمالياً ال يعنــي 
أنه يشــغل مركزاً شــخصياً فحســب. 
بــل يشــغل أيضــاً مركــزاً مجتمعيــاً 
فــي اإلنتــاج. فــرأس المــال هــو 
نتــاج جماعي، ال يمكــن تحريكه إال 
بنشــاط مشــترك ألعضــاء كثيريــن، 
التحليــل األخيــر،  إنــه، فــي  بــل 
ال يحــرك إال بالنشــاط المشــترك 
ــرأس  ــع. ف ــاء المجتم ــع أعض لجمي
المــال إذن ليــس فاعليــة شــخصية، 
بــل فاعليــة مجتمعيــة. ومــن ثــم، 
ــة  ــى ملكي ــال إل إذا تحــول رأس الم
مشــتركة تخــص جميــع أعضــاء 
ــط  ــذا التحــول هــو فق ــع، فه المجتم
الــذي يتحــول، أي أن الملكيــة تفقــد 

ــي. ــا الطبق طابعه
ولننتقــل إلــى العمــل المأجــور: فــإن 
الثمــن الوســط للعمــل المأجــور هــو 
العمــل، أي  الحــد األدنــى ألجــر 
ــة  ــش الضروري ــة وســائل العي جمل
لبقــاء العامــل كعامــل علــى قيــد 
الحيــاة. و مــن ثــم، فــإن مــا يتّملكــه 
العامــل المأجــور بجهــده يكفــي فقط 
ال  ونحــن  حياتــه.  إنتــاج  إلعــادة 
نريــد، علــى اإلطــالق، إلغــاء هــذا 
التملــك الشــخصي لمنتجــات العمــل 
الحيــاة  إنتــاج  إعــادة  أجــل  مــن 
ــرك  ــك ال يت الشــخصية، فهــذا التّمل
يخــول  )ربحــاً( صافيــاً  حاصــالً 
الســيطرة علــى عمــل الغيــر. نحــن 
ــت  ــع المقي ــاء الطاب ــط إلغ ــد فق نري
لهــذا التملــك، الــذي ال يحيــا فيــه 
ــال، و  ــة رأس الم ــل إال لتنمي العام
ال يحيــا إال بالقــدر الــذي تتطلبــه 
ــل  ــائدة. فالعم ــة الس ــة الطبق مصلح

الحــر، فــي المجتمــع البرجــوازي، 
ــادة العمــل  ليــس ســوى وســيلة لزي
المتراكــم، و العمــل المتراكــم، فــي 
ــوى  ــس س ــيوعي، لي ــع الش المجتم
وســيلة لتوســيع الســيرورة الحياتيــة 
ترقيتهــا.  و  إلغنائهــا  و  للعمــال، 
إذن  البرجــوازي  المجتمــع  ففــي 
ــر،  ــى الحاض ــي عل ــلط الماض يتس
ــلط  ــيوعي يتس ــع الش ــي المجتم و ف
وفــي  الماضــي.  علــى  الحاضــر 
ــال  ــع البرجــوازي رأس الم المجتم
مســتقل و لــه ذاتيــة مميــزة، فــي 
حيــن أن الفــرد الفاعــل ال اســتقالل 
لــه، و ال ذاتيــة مميــزة. وإلغــاء هــذا 
الوضــع تســميه البرجوازيــة إلغــاء 
الشــخصية الفرديــة و الحريــة! و 
هــي علــى حــق. فــإن األمــر يتعلــق 
ــة البرجــوازي  ــاء فرداني ــال بإلغ فع
و اســتقالله و حريتــه. و فــي نطــاق 
البرجوازيــة  اإلنتــاج  عالقــات 
ــة: التجــارة  ــة يقصــد بالحري الراهن
ــراء  ــر، و الش ــع الح ــرة، و البي الح
الحــر. ولكــن إذا انتفــى اإلتجــار 
اإلّتجــار  أيضــا  انتفــى  الجشــع 
الحــر. فالتبجحــات باإلّتجــار الحــر، 
األخــرى  التبجحــات  كل  شــأن 
ال  الحريــة،  حــول  لبرجوازيتنــا 
ــار  ــة باإلتج ــا إال بالمقابل ــى له معن
المقيــد، و بالمقابلــة بالبرجــوازي 
ــطى،  ــرون الوس ــي الق ــتعبد ف المس
و ال معنــى لهــا إطالقــا بالمقبلــة 
و  لإلتجــار،  الشــيوعي  باإللغــاء 
لعالقــات اإلنتــاج البرجوازيــة، و 

للبرجوازيــة نفســها.
لقــد أِصبتــم بالذعــر ألّننــا نريــد 
إلغــاء الملكيــة الخاصــة. و لكــن 
الملكيــة الخاصــة، فــي مجتمعكــم 
الراهــن، ملغــاة بالنســبة إلــى تســعة 
ضبطــا  إّنهــا  أعضائــه.  أعشــار 
موجــودة  غيــر  ألنهــا  موجــودة 
التســعة.  األعشــار  إلــى  بالنســبة 
فأنتــم إذن تلوموننــا ألننــا نريد إلغاء 
ملكيــة تفــرض، كشــرط ضــروري 

البيــان الشــيوعي الــذي كتبــه كارل ماركــس وفريدريــك أنجلز 
ــح أول  ــيوعيين ،أصب ــاد الش ــي إلتح ــر الثان ــى المؤتم ــاًء عل بن
وثيقــة برنامــج للحركــة الشــيوعية األمميــة وأســاس  البرنامــج 
الرئيســية  االفــكار  الــدول، وضعــت  كل  أحــزاب  الشــيوعية 

ــية للماركس

البيان الشيوعي 
كارل ماركس - فريدريك انجلز 

21 فبراير 1848 
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لوجودهــا، إنعــدام الملكيــة بالنســبة 
مــن  الســاحقة  األغلبيــة  إلــى 
المجتمــع. و بكلمــة، فإنكــم تتهموننا 
ــد إلغــاء ملكيتكــم، و هــذا  ــا نري بأنن
بالتأكيــد مــا نريــده. ومــا أن يتعــذر 
علــى العمــل أن يتحــول إلــى رأس 
مــال، إلــى نقــد، إلــى ريــع عقــاري، 
و باختصــار إلــى ســلطة مجتمعيــة 
فــي  قــادرة علــى اإلحتــكار، أي 
ــة  ــا الملكي ــى فيه ــي ال تبق اللحظــة الت
الشــخصية قــادرة علــى أن تتحــول 
هــذه  فــي  برجوازيــة،  ملكيــة  إلــى 
اللحظــة بالــذات تعلنــون أن الفــرد قــد 

ــل. أُزي
إذن، أنتــم تعرفــون بأنكــم ال َتعنــون 
بالفــرد إال البرجــوازي )أي( المالــك 
البرجــوازي. و هــذا الفــرد ال بــد مــن 
أن يــزال ّحقــا. فالشــيوعية ال تجــرد 
أحــدا مــن القــدرة علــى تّملــك منتجــات 
مجتمعيــة، بــل تنتــزع فقــط القــدرة 
ــر بواســطة  ــل الغي ــتعباد عم ــى اس عل

ــك. ــذا التّمل ه
و ثمــة اعتــراض علينــا يقــول: بإلغــاء 

ــاط  ــينتهي كّل نش ــة الخاصــة س الملكي
ــو صــح  و سيستشــري كســل عــام. فَل
ذلــك، لــكان المجتمــع البرجــوازي قــد 
تــردى منــذ زمــن بعيــد فــي الخمــول، 
فــي  يعملــون،  الذيــن  أولئــك  أن  إذ 
المجتمــع، ال يمتلكــون، وأوالئــك الذين 
يمتلكــون، ال يعملــون. فهــذا الوســواس 
كلــه يــؤول إلــى هــذا الحشــو: حيــن ال 
يبقــى للرأســمال وجــود ال يبقــى للعمــل 
واإلعتراضــات  وجــود.  المأجــور 
النمــط  إلــى  توجــه  التــي  كلهــا، 
المنتجــات  إنتــاج  فــي  الشــيوعي 
الماديــة و تملكهــا، تشــمل أيضــا إنتــاج 
ــا  ــا. و كم ــة و تملكه ــات الفكري النتاج
يعــادل،  الطبقيــة  الملكيــة  زوال  أن 
فــي نظــر البرجــوازي، زوال اإلنتــاج 

ــة ــة الطبقي ــإن زوال الثقاف ــه، ف نفس
الثقافــة  زوال  نظــره،  فــي  يماثــل، 
ينــوح  التــي  والثقافــة  إطالقــاً. 
ــت،  ــا ليس ــى ضياعه ــوازي عل البرج
بالنســبة إلــى األغلبيــة الســاحقة، إال 
ــات. ولكــن  ــا ماكين ــاً يجعــل منه تدريب

إلغــاء  تقيســون  أنتــم  ال تجادلونــا و 
بمفاهيمكــم  البرجوازيــة  الملكيــة 
البرجوازيــة عــن الحريــة و الثقافــة و 
الحــق إلــخ.. فــإن أفكاركــم نفســها هــي 
نِتــاج عالقــات اإلنتــاج البرجوازيــة 
ــة، شــأن حقكــم،  ــة البرجوازي و الملكي
الــذي ليــس هــو ســوى إرادة طبقتكــم، 
حــددت  إرادة  قانونــا،  ّســنت  التــي 
طبقتكــم،  لحيــاة  الماديــة  الشــروط 
المنفعيــة،  فنظرتكــم  مضمونهــا. 
ــات إنتاجكــم  ــون بهــا عالق ــي تحول الت
و ملكيتكــم، مــن عالقــات تاريخيــة 
إلــى  اإلنتــاج  مجــرى  فــي  عابــرة 
و  للطبيعــة  )ثابتــة(  أبديــة  قوانيــن 
العقــل، هــذه النظــرة تتشــاطرونها مــع 
جميــع الطبقــات الســائدة التــي بــادت. 
فــإن مــا تفهمونــه بالملكيــة القديمــة، و 
ــم  مــا تفهمونــه بالملكيــة اإلقطاعيــة، ل
ــى  ــبة إل ــوالً بالنس ــد اآلن معق ــد بع يع

البرجوازيــة. الملكيــة 
-البيان الشيوعي                                                              

ص : 12 13 14 15

البروليتاريا في روما القديمة :
ــة أو هــي  ــل طبق ــا هــي أق البروليتاري
واحــدة مــن أقــل الطبقــات اإلقتصاديــة 

واإلجتماعيــة فــي المجتمــع.
كانــت  القديمــة(  )رومــا  ففــي 
ــن األشــخاص  ــون م ــا تتك البروليتاري
األحــرار الفقــراء الذيــن ال يملكــون 
ــد( . و  ــوا عبي أرضــاً )أحــرار = ليس
هــؤالء مثــل : الحرفييــن و صغــار 
ــراً  ــزدادون فق ــوا ي ــن كان ــار الذي التجَّ
بشــكل تدريجــي بســبب إنتشــار )نظــام 
العبوديــة(. و كانــت البروليتاريــا هــي 
ــن الرومــان. ــن المواطني ــة بي ــل رتب أق
فــي بعض فتــرات التاريــخ الروماني، 
و  هامــاً،  دوراً  البروليتاريــا  لعبــت 
ة ُمســتِقلَّة( بــل  لكنهــا لــم تكــن )قــوَّ
ــذا  ــر ، و ه ــت داخــل صــراع اكب كان
الصــراع السياســي كان بيــن )النبالء( 

ــاء. ــن األغني ــوام الرومانيي و الع
ــة  ــل قليل ــي العم ــم ف ــت فُرَصتَُه و كان
يقومــون  كانــوا  العبيــد  ألن  جــداً، 
باألعمــال الرئيســية، و كان وجــود 

طبقــة البروليتاريــا زائــد عــن الحــد و 
ِعــبء علــى اإلقتصــاد الرومانــي.

البروليتاريا في نظرية ماركس :

تــم  ماركــس(،  )كارل  نظريــة  فــي 
تعريــف مصطلــح البروليتاريــا بأنهــم 
الذيــن  بأجــر(  العامليــن  مــن  )فِئَــة 
الصناعــي و  اإلنتــاج  فــي  يعملــون 
األساســي  دخلهــم  علــى  يحصلــون 
مــن بيــع المنتجــات الناتِجــة مــن قــوة 

عملهــم.
و تــم تعريــف )طبقــة البروليتاريــا( 
فــي النظريــة الماركســية بأنهــا تتكــون 
العاملــة،  الطبقــات  و  الفقــراء  مــن 
)كـــ  مفيــدة  الغيــر  البروليتاريــا  و 

.)  ... العاطليــن  و  المجرميــن 
و خضعــت طبقــة )البروليتاريــا( فــي 
آثــار  بســبب  الرأســمالي  المجتمــع 
الكســاد اإلقتصــادي المتكــرر علــى 
)األجــور و الوظائــف( ، و بالتالــي 
فــي  تعيــش  البروليتاريــا  أصبحــت 

ــر. فق
و لكــن لــم يكــن يتــم وصفهــم جميعهــم 
بأنهــم مــن الفقــراء، ألن بعــض أفــراد 
ــال  ُعمَّ مــن  كانــوا  البروليتاريــا، 
العمــال  أو  األرســتقراطية  الطبقــة 
المهــرة، و ال يتــم وصفهــم بالفقــراء، 
ــة  و كان أيضــاً بعــض أعضــاء )طبق

ــاء. ــوا أثري ــال( ليس ــال األعم ِرج
ــون  ــن يعمل ــم الذي ــرة ه ــال المه فالعُمَّ
ــال  ــا ُعمَّ ــي، أم ــاج الصناع ــي اإلنت ف
ــن  ــم الذي ــة األرســتقراطية فـــ ُه الطبق
أجــل  مــن  العمــل  عليهــم  يجــب 
علــى  يحصلــون  هــم  و  معيشــتهم، 
ــال  ــل العم ــات، مث ــور أو المرتب األج
الزراعييــن و عمــال الياقــات البيضــاء 
مكتبــي(،  بعمــل  يقومــون  )الذيــن 
فــي  يعملــون  الذيــن  الُمســاعدين  و 

التوزيــع. خدمــات 
أمــا البروليتاريــا الرثــة )الغيــر مفيدة( 
و  )المؤقتيــن(  العمــال  مــن  تتكــون 
العاطليــن و تشــمل أيضــاً المســاكين و 

ــن. ــولين و المجرمي المتس

ما هي البروليتاريا - )روما القديمة - نظرية ماركس(
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الماركســي  المنظــور  وفــق  تعريفهــا 
والمســحوقين  المعدميــن  فئــات  هــي 
الذيــن يعيشــون علــى هامــش عمليــة 
ــك  ــا كالصعالي ــلخين طبقي ــاج المنس االنت
والمجرميــن.   والشــقاة  والمشــردين 
والمتســولين   االخذيــة  وصباغــي 
ــرات  ــب والعاه ــي اوراق اليانصي وبائع
الرثــة وللبروليتاريــا   والقواديــن 

ــتحدثة   ــرى مس ــاف اخ ــميات واوص تس
ــر   ــال  ال الحص ــبيل المث ــى س ــا عل منه
مثــل الفئــات الدنيــا , القعــر االجتماعــي 
البروليتاريــا  حثالــة   , ,المهمشــون 
ــة  ــم مرادف ــاع .كمفاهي ــاء, والرع الغوغ
لمــا تقــدم ذكــره لتدنــي ثقافتهــا ووعيهــا 
عائقــا   تشــكل  فانهــا   لذلــك  الطبقــي 
ــة  ــة العامل ــي للطبق ــال الطبق ــام النض ام
ــاج  ــة االنت ــارج عملي ــا خ ــم موقعه بحك
.وخــارج قاعــدة الصــراع الطبقــي اذا 
مــا علمنــا ان مصــدر صــراع الطبقــات 
الطابــع  علــى  جوهــره  فــي  يرتكــز  
الملكيــة  وشــكل  لالنتــاج  االجتماعــي 

الخاصــة منــذ انقســام المجتمــع البشــري 
الــى طبقــات متناحــرة ولغايــة حلــول 
ــس  ــن.اذن لي ــي الراه ــر االمبريال العص
مــن المســتغرب لتلــك الفئــات ان تكــون 
ــد ومشــاريع  ــع نفســها لمكائ مســتعدة لبي
تحليــل  حســب  الرجعيــة   الطبقــات 
كارل ماركــس كمــا انهــا .تشــكل اي 
البروليتاريــا الرثــة االســاس االجتماعــي 
) للفوضويــة(  الــذي كان مــن اشــهر 
منظريهــا   الكاتــب الروســي) باكونيــن(  
الــذي حــرض علــى هــدم ســلطة الدولــة 
عــن طريق  اشــاعة الفوضــى. .؟؟؟  وقد 
بــرز ذلــك الــدور التخريبــي للبروليتاريا  
عراقيــا  يدعــى  مــا  بآفعــال  الرثــة 
ــي  ــزو االمريك ــالل الغ ــم ( خ )بالحواس
)بالربيــع  مايســمى  واحــداث  للعــراق 
جرائــم  مــن  رافقــه   ومــا   ) العربــي 
للمؤسســات  وســرقات   ونهــب  قتــل 
العامــة والخاصــة  والبنــوك والمتاحــف 
ــا  ــوم البروليتاري ــر مفه ــد ظه ــخ. وق ..ال
ــام  ــور النظ ــروف تط ــالل ظ ــة  خ الرث

ــا  ــت عائق ــا   فكان ــي اورب ــمالي ف الراس
وعامــل تشــويش امــام تطــور كفــاح 
ــيا  ــي روس ــة  ف ــة وخاص ــة العامل الطبق
خــالل الثــورة البلشــفية حيــث تتســم تلــك 
الفئــات بالميــل للعنــف وروح المغامــرة 
ــف  ــب وص ــي حس ــاط االخالق واالنحط
ــى  ــات  عل ــك الفئ ــة تلل ــن »ان هيمن ليني
ــا  ــم فانه ــن العال ــد م ــي اي بل ــلطة ف الس
غيــر معنيــة بــاي برنامــج اقتصــادي 
اجتماعــي تقدمــي جــذري النــه اليدخــل 
فــي عــداد مصالحهــا اطالقــا ....!؟«  
ويلقــى معارضــة شرســة مــن لــدن تلــك 
الفئــات ويتجلــى ذلــك بــكل وضــوح فــي 

واقعنــا العراقــي .
والغريــب فــي االمــر  ان يقــف   اليســار  
العراقــي والعربــي التقليــدي  موقفا خائفا 
مذهــوال عاجــزا عــن النقــد والتحليــل  
ــيولوجية  ــرة  الساس ــك الظاه ــة تل لحرك
وضــع  بغيــة  الراهنــة   وتحوالتهــا 
وصــف  طبقــي جديــد لهــا وفــق المنطــق 

ــي . العلم

من قاموس  الفكر العلمي
 محسن وادي )البروليتاريا الرثة ( 
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 5 -  2 أيــام  وفــي  عــام،  قبــل 100    
نيســان 1٩22 التقــى فــي مبنــى البرلمــان 
األلمانــي فــي العاصمــة )تحــذف(  برليــن 
الحركــة  فــي  مختلفــة  تيــارات  ممثلــو 
العماليــة العالميــة فــي مؤتمــر مشــترك 
خلفيــة  علــى  الحركــة،  انشــقاق  منــذ 
الموقــف مــن الحــرب العالميــة األولــى 

.1٩1٤ عــام 
  عقــد المؤتمــر نتيجــة لمبــادرة أمميــة 
والتــي  االشــتراكية،  لألحــزاب  العمــل 
تعــرف باألمميــة الثانيــة والنصــف، ألنهــا 
تبنــت رؤى ومواقــف تتوســط األمميــة 
المعروفــة  الثالثــة،  واالمميــة  الثانيــة، 
)الكومنتــرن(،  الشــيوعية  باألمميــة 
وعرفــت كذلــك بأمميــة فيينــا نســبة لمــكان 
وكانــت     1٩20 عــام  فــي  تأسيســها 
تهــدف الــى توثيــق الصــالت األمميــة، 
ــترك.  ــل المش ــز العم ــى تعزي ــل عل والعم

وجــاء فــي بيــان التأســيس فــي كانــون 
األول 1٩20: "مــن الضــروري حشــد 
كل قــوى البروليتاريــا العالميــة ووضعهــا 
ــب  ــي مركــز النضــال مــن أجــل المطال ف
وضــع  ويجــب  النهائيــة.  االشــتراكية 
فــي  للبروليتاريــا  العالميــة  السياســة 
ــرأس المــال.  ــة ل ــة العالمي مواجهــة الهيمن
ويجــب أن تكــون مهمــة هــذه السياســة 
بنشــاط ضــد  الســوفياتية  دعــم روســيا 
هجمــات القــوى الغربيــة اإلمبرياليــة".

ــة والنصــف ان  ــة الثاني ــد رأت األممي   لق
دكتاتوريــة البروليتاريــا تمثــل "مرحلــة 
انتقاليــة ضروريــة فــي مســار التطــور 
إلــى  الرأســمالية  الطبقــة  دولــة  مــن 
عكــس  وعلــى  االشــتراكي".  المجتمــع 
األمميــة الشــيوعية، التــي رأت أن الثــورة 
ــن  ــد الممك ــبيل الوحي ــي  الس ــلحة ه المس
السياســية،  الســلطة  علــى  لالســتيالء 

اعتقــدت األمميــة الثانيــة والنصــف ان 
 ) وبرلمانيــا  وســلميا  شــرعيا  انتقــاال 

ممكــن.
أدلــر  فريدريــش  النمســاوي  وكان    
ــة  ــة الثاني ــي األممي ــى ف ــخصية األول الش
والنصــف. لقــد أكــد ان األمميــة الثانيــة 
ــى  ــادرة عل ــن ق ــم تك ــا ل ــل، ألنه ــم تفش ل
منــع انــدالع الحــرب العالميــة، بــل ألنهــا 
اإلرادة  خدمــة  فــي  نفســها  "وضعــت 
ــة  ــة ". ورحــب بأهــداف األممي اإلمبريالي
الشــيوعية وليس بأســاليبها، والتــي انتقدها 
باعتبارهــا "مركــز األحــزاب الشــيوعية" 
الضــروري  التنــوع  تعــارض  التــي 
ألحــزاب العمــال. لذلــك رفــض بشــكل 
أساســي "21 شــرًطا" صارًمــا ومقيّــدًا 
مقتنعــا  وكان  الكومنتــرن.  فــي  للقبــول 
علــى  الشــيوعية  األمميــة  انفتــاح  بــأن 
األحــزاب االشــتراكية اليســارية ســيكون 

من تجارب الحركة العمالية العالميةمن تجارب الحركة العمالية العالمية
قبلقبل100100 عام انعقد مؤتمر األمميات الثالث عام انعقد مؤتمر األمميات الثالث
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عامــال حاســما فــي تقــدم الحركــة العماليــة 
العالميــة، وخاصــة فــي أوروبــا الغربيــة.

ــه  ــا لموقف ــر دعًم ــة، وجــد أدل   فــي النهاي
الحــزب  مــن  اليســاري  الجنــاح  فــي 
الديمقراطــي االجتماعــي المســتقل، الــذي 
ــي تأســيس الحــزب  ــه ف شــارك جــزء من
الشــيوعي فــي المانيــا مــن قبــل روزا 
لوكســمبورغ وكارل ليبكنخــت وآخريــن، 
حيــث جــرت مناقشــات ســاخنة حــول 
ــيما  ــتقبلي، وال س ــار السياســي المس المس
ــة  ــي األممي ــة ف ــة المحتمل ــأن العضوي بش

الشــيوعية، فــي عــام 1٩1٩.
تضــم  ان  الطبيعــي  مــن  كان  لذلــك    
والتــي  للمؤتمــر،  التحضيريــة  اللجنــة 
التســعة، عــن األمميــة  بلجنــة  عرفــت 
والفرنســي  أدلــر  والنصــف  الثانيــة 
ألكســندر بــراك، وا آرثــر كريســبين مــن 
ــي  ــتقل، ف ــي المس ــي االجتماع الديمقراط
حيــن مثــل األمميــة الشــيوعية كل مــن 
كارل رادك وكالرا زيتكيــن ولودوفيــك 
الحــزب  مــن  فروســارد  أوســكار 
األمميــة  ومثــل  الفرنســي.  الشــيوعي 
البريطانــي رامــزي ماكدونالــد  الثانيــة 
والبلجيكــي إميــل فاندرفيلــد وأوتــو ويلــز 
مــن الحــزب الديمقراطــي االجتماعــي 

األلمانــي.
علــى  فــورا  الكومنتــرن  وافــق  لقــد    
حضــور مؤتمــر برليــن، ألن جــزًءا مــن 
الثــورة  أن  أدرك  األقــل  علــى  قيادتــه 
العالميــة المرتقبــة فــي المســتقبل القريــب 
لــن تحــدث بالطريقــة المرجــوة. ومــن 
األوقــات  فــي  أنصارهــا  تعبئــة  أجــل 
غيــر الثوريــة، ولتوســيع نفوذهــا فــي 
ــن  ــيوعية م ــر الش ــة غي ــوف األغلبي صف
الطبقــة العاملــة، أصبــح مــن الضــروري 
الجبهــة  "سياســة  بــروح  العمــل  اآلن، 
ــى  ــا عل ــد دوم ــدم التأكي ــدة "، وع الموح
الهــدف االســتراتيجي النهائــي فــي مركــز 
واالهتمــام  والمســاعي،  الجهــود  كل 
بالمطالــب والمصالــح اليوميــة للعمــال. 
ولهــذا الســبب بالتحديد، كان لــدى األممية 
الثانيــة "تحفظــات كبيــرة وحــادة" بشــأن 
ــد.  ــر فاندرفيل ــد تعبي ــى ح ــر. وعل المؤتم
أنــه كان يُخشــى، أن الشــيوعيين كانــوا 
مهتميــن بالدرجــة األولــى "بكشــف قناع" 
ــم  ــن، باعتباره ــن االجتماعيي الديمقراطيي
"عمــالء  و  اجتماعييــن"  "خونــة 
واجــه  لذلــك،  ونتيجــة  للبرجوازيــة". 

مــن  عــددًا  الشــيوعية  األمميــة  ممثلــو 
الشــروط المســبقة غيــر القابلــة للتحقيــق، 
ــة بإطــالق ســراح  ــك المطالب ــي ذل ــا ف بم
ــيا  ــي روس ــيين ف ــجناء السياس ــع الس جمي

الســوفيتية.
ــة،  ــت صعب ــن أن المفاوضــات كان   وتبي
باإلنهــاء  متكــرر  تهديــد  هنــاك  وكان 
ــة  ــة الثاني ــد األممي ــض وف ــوري. ورف الف
اقتــراح كالرا زيتكيــن كخطــوة أولــى، 
عقــد مؤتمــر عمــال عالمــي مشــترك على 
الدولــي  االقتصــادي  المؤتمــر  هامــش 
ــة  ــار 1٩22بحج ــوة )10 -1٩اي ــي جن ف
"صعوبــة تنظيمــه علــى المــدى القصير".

  فــي النهايــة، كانــت النتيجــة الوحيــدة 
لمــداوالت برليــن هــي "إعــالن مشــترك 
الثــالث"،  لألمميــات  التنفيذيــة  للجــان 
التــي  النهائيــة  الوثيقــة  اشــارت  وكمــا 
األنفــس  بشــق  عليهــا  التفــاوض  تــم 
ــن  ــه م ــى أن ــر عل ــق المؤتم ــميًا: "اتف رس
ــي  ــم الطبق ــد التنظي ــه توحي ــوب في المرغ
للبروليتاريــا ، اال ان االمــر ينحصــر  فــي 
الوقــت الحالــي بالمــداوالت المشــتركة 
لغــرض العمــل المشــترك علــى األهــداف 
الملموســة لجميــع االتجاهــات الممثلــة فــي 
المؤتمر".وفــي النهايــة فــان المســاعي 
المشــتركة لعقــد مؤتمــر عالمــي مشــترك 
االجتمــاع  الن  تنجــح،  لــم  للعمــال 
التحضــري الخــاص بذلــك والــذي كان 

ــرر  ــن المق م
عقــده فــي 22 أيــار 1٩22، لــم يتحقــق، 
لعــدم اســتعداد ممثلــي األمميــة الثانيــة 

ــة. ــوات ملموس ــى خط ــاق عل االتف
ــت  ــار 1٩23، اتفق ــي أي ــام، وف ــد ع   بع
الثانيــة  واألمميــة  الثانيــة  األمميــة 
والنصــف علــى تشــكيل أمميــة العمــال 
االشــتراكية ومقرهــا أمســتردام. وبعــد 
ــها  ــد تأسيس ــة أعي ــة الثاني الحــرب العالمي
االشــتراكية  األمميــة  اســم  تحــت 
ناحيــة  ومــن  الدوليــة(.  )االشــتراكية 
الشــيوعية  األمميــة  حــل  تــم  أخــرى، 
فــي 1٩٤3 بقــرار مــن ســتالين، ولــم 
تتأســس منظمــة خلــف ) خلفــا ( لهــا.
بعــد 60 عاًمــا علــى عقــد اجتمــاع برليــن 
التاريخــي، كانــت هنــاك محاولــة أخــرى 
لجمــع ممثلــي المواقــف التــي ال يمكــن 
التوفيــق بينهــا حــول طاولــة واحــدة. هــذه 
المــرة فــي برليــن، التــي أصبــح جزؤهــا 
ألمانيــا  لجمهوريــة  عاصمــة  الشــرقي 
تشــكل  أن  ينبغــي  وكان  الديمقراطيــة. 
ــس،  ــة إلرث كارل مارك ــة العلمي الدراس
الــذي تــم االحتفــال بالذكــرى المئويــة 
إطــاًرا الجتمــاع  لوفاتــه عــام 1٩83، 
للشــيوعيين والديمقراطييــن االجتماعييــن 
واالشــتراكيين وغيرهــم مــن اليســاريين. 
"كارل  عنــوان  تحــت  المؤتمــر  انعقــد 
ــل  ــن أج ــال م ــا - النض ــس وزمانن مارك
لكــن  االجتماعــي"،  والتقــدم  الســالم 
النتائــج ظلــت، كمــا هــو متوقــع محــدودة، 
قرابــة  مشــاركة  مــن    الرغــم  علــى 
150 وفــداً مــن جميــع أنحــاء العالــم فــي 

المؤتمــر.

صورة للكومنترن الشيوعي 1٩20 فينا 
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ــن ال يرضــون  ــراء الذي ــاس الفق   القصــة تحكــي عــن شــريحة الن
ســوى رغيــف خبــز مــن أفــواه التنانيــر، لتســد رمــق الجــوع 
ــك االشــياء التــي  وقرقــرة البطــون، كانــت الجــدة تتحــدث عــن تل
ــم قاســم، أســمته  ــد الكري ــم عب ــر الزعي ــم، وتذك ــى ضي ــت ال تحول
ابــن الــرب الــذي يعيــد تــوازن اإلضطــراب، الــذي أحدثتــه األيــام 
ــم  ــازي وتتأل ــن غ ــي ب ــل الثان ــاب فيص ــك الش ــر المل ــك تذك وكذل

ــه: لمقتل
  ))تمعــش شــعر رأســها ثاغبــة، حيــن تجــيء أمــام أوجاعهــا 
ــذي  ــه ال ــاً بدم ــاب، مضرج ــك الش ــقط المل ــي س ــة الت ــك اللحظ تل
ــدر دم كهــذا،  ــى أرض ال تعــرف ق مــا كان مســتحقاً أن يســيل عل
تســب القتلــة، وتــود لــو أنهــا اســتطاعت  اإلمســاك بهــم، لعلقتهــم 
علــى جــدوع النخــل مــن أوردة قلوبهــم، وتركتهــم مــأكالً لــكالب 
المدينــة الســائبة، التــي بــدأت تقتــات علــى التبــن وفضــالت خيــول 

ــات(( العرب
  )الملــك فيصــل الثانــي بــن غــازي بوفاتــه انتهــت ســبعة وثالثــون 
عامــاً مــن الحكــم الملكــي الهاشــمي بالعــراق، الزعيــم عبــد الكريــم 
ــه   ــه والدت ــه النــاس، لتقديســه للمــال العــام ونزاهت ــذي أحب قاســم ال

كيفيــة حســن يعقــوب مــن الكــرد الفيلييــن(1#. 
  ال دخــل الــى عبــد الكريــم قاســم مــا حــدث ألنقــذ الملــك وظــل حيــاً 

يــرزق قالــت الجدة:
ــن،  ــى وأي ــه ومت ــف عرفت ــة( ال أدري كي ــن كيفي ــرف ب ــا أع   )أن
لكنهــا تقســم بــرأس الولــد الــذي كان ملــكاً، أنهــا تعــرف طيبــة بــن 
ــدو،  ــة لع ــداً وال ضغين ــل حق ــذي ال يحم ــؤاده ال ــة ف ــة ونظاف كيفي
ــن  ــاً ع ــألته يوم ــا س ــم أنه ــل وتقس ــدث؟ ب ــا ح ــى بم ــف يرض فكي
ــرة  ــا العب ــرة خنقته ــا بحنج ــا، فأجابه ــل المحي ــي الجمي ــه للصب حب
فانفجــرت مثــل بــركان بدمــوع ســخية إذا مــا خســرت البــالد 
فيصــالً فلــن يبقــى منهــا مــا يفيــد.. خطــأ يــا أنــت هــذا الــذي لــوث 
أحالمنــا بالــدم.. أعــرف يــا لبــة القلــب أن الــدم ال يوصــل بمســير 

ــدم. ــر ال ــى غي قهــره إل
ــي القصــة، صــراع خارجــي،  ــري ف ــود الفق ــو العم   الصــراع ه
خــارج القصــة وصــراع داخلــي يبعــث مــن أعمــاق الشــخصية مــن 

داخلهــا يؤثــر فــي النفــس.
))ليتنــي أســتطيع النســيان. .كلمــا حاصرتنــي وحدتــي تعالــت 
ــوح  ــطء.. وهــو يل ــروح.. يســقط بب ــى المدجــن ال التوســالت.. الفت
ــي!!. ــدم ذاكرت ــي ته ــاذه.. نفس ــن إنق ــت م ــي تمكن ــي.. ليتن ناحيت

— دعني أرمم  عذاباتك لتكون بين يدي الخالص.
  البــد أن تحتــوي القصــة القصيــرة علــى عنصــر التشــويق، الــذي 
يجعــل القــارئ فــي وضــع ترقــب دائــم ولهفــة لقــراءة بقيــة القصــة، 
ألن التشــويق هــو أســاس المتعــة الفنيــة فــي القصــة القصيــرة 
ولخبــرة القــاص شــوقي كريــم حســن المتراكمــة مــن خــالل قراءتــه 

المســتفيضة، إســتطاع أن يدخــل عنصــر التشــويق وبســهولة.
))قلت لها مستغرباً: كيف استطعت الجمع بين حبين..؟

ــج  ــر وه ــت ترويضــه نف ــا حاول ــول كلم ــك مخب ــب جدت ــت: قل قال
ــان  ــا يقف ــا.. رأيتهم ــرف بوجوده ــت أع ــا كن ــوت م ــا بي ــى خباي إل
عنــد حافــة الشــط، الولــد األنيــق المبتســم بحــزن، يالحــق المــوج 
باســتغراب، متمنيــاً لــو حملــه الــروج إلــى مــا يــود، يتعالــى وجيــف 
ــى  ــة إل ــة رائج ــبه تفاح ــي تش ــة، الت ــت اللبيب ــذه البن ــه، فتأخ أنفاس
صدرهــا، الماطــر رغبــة وأشــتهاًء، بقصــد اإلثــارة والترويــج 
لبضاعــات أنوثتهــا، تهمــس: أمــا مللــت التحديــق فــي. ذفــرة هــذا 

ــاه.(( ــد لمعن الفاق
  القــاص شــوقي كريــم حســن، لــه القــدرة علــى اســتالب مشــاعر 
ــة  ــي الجــدة بحقيق ــع شــخصية القصــة وه ــوج م ــي الول ــارئ ف الق
القصــة وحقيقــة بنائهــا فــي ســرد مختــزل يزهــو باللغــة دون تعقيــد، 
القصــة ترصــد الواقــع وتمنــح النــص القصصــي مذاقــاً قــادراً 
علــى الكشــف عــن لغــة واضحــة المعــاِن أحداثهــا واضحــة بعيــدة 
ــارئ التســاؤالت، مــن خــالل لغــة  ــد الق ــر عن عــن الغمــوض، تثي

ــي القصــة.     ــكان كان حاضــراً ف ــان والم ــة، الزم تصويري
)) رصاص !!

!!  توسالت نساء يحملن كتاب عتيق  
ــذي  ــال ال ــودون الخ ــة يق ــس كاكي ــال بمالب رج  !!  

التحليــق عــن  عجــزه  أعلــن 
الفتــى الــذي ال يرتــدي ســوى بجامــة نــوم،   !!  
يحمــل علــى كاهلــه صخــور حيرتــه و انتظــاره  لمــن ال يجــيء !!

رصاص.. رصاص.. رصاص    
ــقط  ــاه، يس ــأن يرع ــم ب ــراء ربه ــب الفق ــذي طال ــي، ال كان كروم

ــة ــن قدمي ــا بي ــى م ــه إل ــاً قامت طاوي
ــة، المتأنيــة، لتكشــف حقيقــة مــا  جدتــي  الرائحــة بخطواتهــا الثقيل
حــدث، همســت لــيًّ ملتاعــة.. مادامــت ســنوات الــدم قــد بــدأت فلــن 

تنتهــي مادامــت الحناجــر ال تعــرف لــم تهتــف ولمــاذا؟((.
  أخيراً

  يقــول أوســكار وايلــد: أنــت ال تحــب شــخصاً لمنظــره أو مالبســه 
األنيقــة أو لســيارته الفاخــرة وإنمــا ألنــه يغنــي أغنيــة ال أحــد 

يســمعها ســواك.
ــم  ــا تتأقل ــر!! واضــح ألنه ــون زهــرة القف ــي قصــة مت   الصــدق ف
مــع الواقــع الــذي أقدمــت عليــه، بمعنــى آخــر أن جميــع عناصرهــا 

ومحتوياتهــا وتفصيالتهــا مقنعــة عنــد اإلختيــار. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ
#1 حنــا بطاطوــــ العــراق ــــ الكتــاب الثالــث طبعــة دار الحيــاة فــي 

القاهــرة ص122

قصة متون زهرة القفر!!
صرخة احتجاج على الظلم

إياد خضير                للقاص شوقي كريم حسن

قصة قصرية 
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تعتبــر قصــة فقيــر نفــر مــن القصــص الهزليــة فــي األدب 
ــا  ــف اآلن ضمــن الكوميدي ــذي يصن ــم وال الســومري القدي
الســوداء ولألســف هــذا التــراث الزاخــر بــاألدب والمعرفة 
ــة  ــى مرحل ــل إل ــام يص ــدم إهتم ــن ع ــى اآلن م ــي إل يعان
اإلهمــال الكامــل لهــذا اإلنجــاز الحضــاري العظيــم والــذي 
تتغنــى بــه شــعوب األرض جميعاً بإســتثناء شــعب األرض 

التــي صاغــت أعظــم مالمــح هــذه الحضــارة.
  عمــر القصــة )5000 ســنة( عثــر عليهــا مــن قبــل إحــدى 
البعثــات التنقيبيــة األوربيــة التــي عملــت فــي العــراق 
وتــدور أحــداث هــذه القصــة فــي مدينــة نفــر الســومرية أو 
نيبــور كمــا تســمى فــي المصــادر الغربيــة هــي العاصمــة 
ــة للســومرين والبابلييــن، وتقــع علــى مســافة 7 كــم  الديني
شــمال شــرق مدينــة عفــك أحــد أقضيــة محافظــة القادســية 
ــم  ــافة 175 ك ــى مس ــع عل ــي تق ــة( الت ــا الديواني )مركزه
ــن مجــرى  ــى م ــة اليمن ــى الضف ــع عل ــداد. وتق ــوب بغ جن
ــة  ــا العاصم ــن كونه ــيتها م ــي قدس ــدم. وتأت ــرات األق الف

ــل الســومري . ــه إنلي ــة ومقــر اإلل الديني
نسرد اليكم احداث القصة ..

  بلــغ اإِلمــالق بِأحــد فقــراء نفــر حيــث أنــه لــم يجــد مــن 
الخبــز مــا يســد بــه رمقــه. وكثيــراً مــا كان يطــوي الليالــي 
وهــو يتضــور جوعــاً. ولمــا اشــتد بــه الِعــَوز فَقَــدَ صوابــه 
مــن أثــر الجــوع فبــاع ثيابــه واشــترى بقيمتهــا عنــزة 
ليذبحهــا ويــأكل لحمهــا، لكنــه عــدل عــن قــراره أِلن ذبــح 
ــاء  ــخط األصدق ــه س ــيجلب علي ــده س ــا لوح ــزة وأكله العن
واألقربــاء، وإذا مــا دعاهــم لمشــاركته فهــذا يتطلــب تقديــم 
الجعــة ومصاريــف أُخــرى ال يملكهــا. وللخــروج مــن 
ــر.  ــراً أكث ــه خي ــل من ــر كان يأم ــراً آخ ــزم أم ــه إعت حيرت
أخــذ عنزتــه إلــى بيــت حاكــم المدينــة ليقدمهــا هديــة للحاكم 
ــال منــه جائــزة. وهكــذا دخــل علــى الحاكــم مســروراً  فين
وهــو يمســك رقبــة عنزتــه بيــده اليســرى، وحيّــى الحاكــم 
باليمنــى ودعــا لــه بالخيــر قائــالً: عســى أن يبــارك اإِللــه 
إنليــل الحاكــم، ويغــدق عليــه اإِللــه أدد و نســكو الخيــرات. 
ولكــن خــاب ظــّن فقيــر نفــر، عندمــا فاجــأه الحاكــم بالنهــر 
ــي  ــدم ل ــذا أن تق ــُرؤ ياه ــه »أتج ــع والغضــب بقول والتقري
ــه  ــؤس حالت ــرح ب ــاً ش ــر عبث ــر نف ــاول فقي ــوة.« ح الرش
ــن  ــه م ــأن نصيب ــاً بِ ــرده متهكم ــى بط ــذي اكتف ــم ال للحاك
ــة وطــرده  ــة رديئ ــاً« وســقاه جع ــزة ســيكون »عظام العن
ــن  ــو خــارج م ــواب وه ــر للب ــر نف ــال فقي ــن قصــره. فق م
البوابــة »قــل لســيدك مــا فعلتَــه بــي ســأُوفيك حقــه ثــالث 
مــرات«. ولمــا بلــغ الحاكــم قــول الفقيــر ظــلَّ يضحــك منــه 
ــك،  ــه قصــد قصــر المل ــر فإن ــر نف ــا فقي طــوال نهــاره. أم
ولمــا مثــل أمامــه حيــاه وقــال »يــا ســيدي، يــا مصــدر قــوة 
ــة الحارســة، أســتعطفك  ــن تُمجــده المالئك ــا م ــة وي الرعي
أن تأمــر بإِعطائــي عربــة واحــدة وتــأذن لــي أن أفعــل مــا 
ــدون أن يســأله الملــك عــن  ــوم واحــد، وب أتمنــى طــوال ي
أُمنيتــه أمــر تجهيــزه بالعربــة مــن الصنــف الــذي يســتعمله 

الوجهــاء واألُمــراء، كمــا أمــر لــه بكســوة فاخــرة. ركــب 
ــذي  ــر ال ــم نف ــر حاك ــد قص ــة وقص ــي العرب ــر ف ــر نف فقي
ــأله  ــا س ــه. وعندم ــب ب ــتقباله والترحي ــه إلس ــرج بنفس خ
ــه  ــك ســيده أرســله وأن ــه أجــاب أن المل الحاكــم عــن هويت
جلــب ذهبــاً لمعبــد اإِللــه إنليــل. أكرمــه الحاكــم وذبــح 
لــه ذبيحــة غاليــة، وبعــد انتهــاء الطعــام تعــب الحاكــم 
ــه  ــه، ولمــا غلب ــر ظــلَّ يحادث ــر نف مــن الســهر، ولكــن فقي
ق  النعــاس والنــوم قــام فقيــر نفــر فــي ســكون الليــل ومــزَّ
معــه وصــرخ  الــذي  الفــارغ  الصنــدوق  وفتــح  ثيابــه 
بالحاكــم أن يســتيقظ وزعــم لــه وهــو يصــرخ فــي وجهــه 
أنــه وجــد صنــدوق الذهــب مفتوحــاً وُســرق الذهــب منــه، 
وأتبــع قولــه بِــأن هجــم علــى الحاكــم يكيــل لــه الضربــات، 
ضــه عــن  فاســتعطفه الحاكــم أن ال يقضــي عليــه، وعوَّ
ثيابــه  مــن  بــدالً  وأعطــاه  المزعــوم ضعفيــن  الذهــب 
الممزقــة كســوة فاخــرة. وعندمــا خــرج مــن بــاب القصــر 
قــال للبــواب »قــل لســيدك أننــي اســتوفيت منــه حقــي دفعــة 
واحــدة، وبقــي لــي عنــده قســطان«. ولمــا بلــغ الحاكــم ذلــك 
كــرر ضحكــه واســتخفافه بفقيــر نفــر. ثــم تنكــر فقيــر نفــر 
بــزي طبيــب وحلــق شــعر رأســه واصطحــب معــه عــدة 
ــواب  ــر الب ــاء الخاصــة وقصــد قصــر الحاكــم وأخب األطب
أنــه طبيــب ماهــر جــاء مــن مدينــة إيســن )تعــرف بقاياهــا 
اآلن بإســم: إيشــان بحريــات- قــرب بقايــا مدينــة نفــر. 
ــع  ــفاء جمي ــرس بش ــه متم ــا( وأن ــت مشــهورة بِأطبائه كان
األمــراض. ولمــا أُحضــر فقيــر نفــر أمــام الحاكــم كشــف 
لــه الحاكــم الكدمــات فــي جســمه، فقــال لــه الطبيــب الدعــي 
ــم.  ــزل مظل ــكان منع ــي م ــفيه إال ف ــه ال يســتطيع أن يُش إن
وهكــذا انفــرد بــه فــي غرفــة مظلمــة وأوثقــه وربطــه 
وانهــال عليــه بالضــرب المبــرح، ثــم تركــه وخــرج مــن 
بــاب القصــر وقــال للبــواب »ليبــارك اللــه ســيدك قــل لــه 
ــده  ــي عن ــي ل ــي اآلن قســطين وبق ــي اســتوفيت مــن دَين أن

قســط واحــد«.
خــاف فقيــر نفــر فــي المــرة الثالثــة أن يظهــر بنفســه، 
فاســتأجر رجــالً وأوصــاه أن يقصــد بــاب الحاكــم وينــادي 
بِأعلــى صوتــه »أنــا صاحــب العنــزة الــذي ُطــِرد مــن بــاب 
الحاكــم«. أمــا فقيــر نفــر فإنــه اختبــأ تحــت قنطــرة قــرب 
قصــر الحاكــم. ولمــا ســمع الحاكــم صــراخ الرجــل خــرج 
ــه.  ــره يطاردون ــاء قص ــى نس ــه وحت ــع أتباع ــه جمي ومع
ــر  ــذ فاجــأه فقي ــم بســبب آالم جســمه، وعندئ ــف الحاك تخل
ــال  ــه بالضــرب المبــرح وق ــِأه وانقــض علي نفــر مــن مخب
ــم  ــرك الحاك ــالث«. وت ــي ث ــك حق ــتوفيت من ــد اس ــه »لق ل

ــاة.. ــه وهــو بيــن المــوت والحي مغشــياً علي
نســتلهم مــن هــذه القصــة الهزليــة أنــه مهمــا بلــغ الحــكام 
مــن عظمــة وســلطة وســطوة إال أن الظلــم الــذي يمارســوه 
علــى فقــراء شــبعهم ســيقلب الســلطة والســطوة مهمــا 
ــي  ــم األصل ــاب مضاعــف لفعله ــى عق ــا إل ــت عظمته كان
كمــا فعــل فقيــر نفــر أو كمــا كان يســمى حميــل ـ ننورتــا. 

فقير نفر
نصير باقر 
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  تقــرر ٔان يكــون الــدوام في المٔوسســات الرســمية 
للدولــة 50٪ بعــد جائحــة كورونــا عــام 201٩، 
وقســم الموظفــون ٕالــى وجبتيــن بالتنــاوب. غيــاب 
اللوائــح التــي ترســم خارطــة إنجــاز المعاملــة 
خــالل وقــت قياســي، تــرك البــاب مفتوحــاً ٔامــام 
الموظــف غيــر الكفــوء ٔاو البليــد ٔان يعقــد األمــور 
ــارت حفيظــة الُمراجــع ؤانهاكــه جســدياً  ــي ٔاث الت

ؤاســتنزافه ماديــاً.
  ٔابــو ٔاحمــد رجــل متقاعــد، شــهد العصــر الذهبــي 
إلدارة الدولــة الحديثــة، وكان موظفــاً كفــوءا، 
ــدى  ــي  ٔاح ــعبة ف ــاب ش ــام ب ــور ٔام ــف بالطاب وق
الدوائــر الخدميــة العامة ، مزدحمة تشــكو الترهل 
ــق  ــم عــن طري ــى وظائفه ــوا عل ــن حصل بموظفي
ــهادات  ــة  الش ــن حمل ــا، ٔاو م ــوبية والرش المحس
العليــا التــي تمنحهــا جامعــات )دوليــة( همهــا 
ــم تســجل فــي قائمــة  الشــهرة وجنــي األمــوال ول
الجامعــات المعتــرف بهــا، وتمنــح شــهادات عليــا 
عبــر المراســلة مقابــل ثمــن بالــدوالر األمريكي!.
ــة  ــاوب عــن ٔانجــاز معامل ــع الموظــف المن   ٔامتن
ــدة،  ــي احمــد متحججــاً بصــدور تعليمــات جدي ٔاب
المطلوبــة  المستمســكات  ٔان  ٔاحمــد  ٔابــو  ٔاكــد 
موجــودة فــي اإلضبــارة مــن دون ٔاي نقــص. 
ؤاشــار ٕالــى ٔان الموظــف البديل طلــب إحضارها. 
ــع صــوت  ــب. ؤارتف ــاد غري ــاوب بعن ــع المن ٔامتن
تجاذبهمــا فــي فضــاء الدائــرة، إنتهــى ٕالــى تذمــر 
ــاً  ــد واجم ــي ٔاحم ــوف ٔاب ــه. ووق الموظــف وتمنع
ــي  ــدة الت ــة الفاس ــى الدول ــاً عل ــي صــدره حنق يغل
تعصــف بهــا الفوضــى لغيــاب التخطيــط والنظــام 
مــع  التعامــل  فــي  المهنيــة  األخــالق  وحتــى 

المراجعيــن. 
  همس مراجع آخر في ٔاذن ٔابي ٔاحمد:

ــي  ــه الحــزب المتحاصــص ف ـ هــذا موظــف عين
الدائــرة، جاهــل ال يعــرف شــيئاً فــي العمــل المناط 
بــه. وبالهــرج الــذي يفتعلــه يريــد ٔان يشــعرنا 
ــه يعمــل  بوجــوده المهــم، غيــر مصــدق نفســه ٔان
فــي دائــرة، يتــردد عليهــا مواطنــون محســوبون 
ــدة  ــذه عق ــطة. ه ــة والمتوس ــة المثقف ــى الطبق عل
مــن طبقــة  انحــدروا  الذيــن  الجاهليــن  نقــص 
ــل  ــرر ب ــي المتح ــق المدن ــاً تفس ــة اجتماعي متدني

ــره!. تكف
ــاخرة،  ــعبية س ــة ش ــد حكاي ــو ٔاحم ــر ٔاب ــا، تذك هن
لتزجيــة الوقــت حتــى يتخلــى الموظــف المنــاوب 
ــي  ــن ف ــالت المنتظري ــز معام ــاده وينج ــن عن ع

ــق!. ــر وخان ــس مغب ــي طق ــاب ف الب
  قــال ٔابــو ٔاحمــد، هــذا يشــبه البــّراق )رجــل يكلف 
ــاً  ــت ٔاو ٔاحزان ــاً كان ــم ٔافراح ــس الوالئ ــي مجال ف
عليهــا  يطلــق  صغيــرة  مــاء  عبــوات  بــٔادارة 
"اإلبريــق" مصنوعــة مــن اللدائــن البالســتيكية(.
  ســٔال ٔاحــد المراجعيــن مســتلطفاً مــزاج ٔابــي 

ــد:  ٔاحم
ـ اي ما قصة هذا البّراق ؟

ــل  ــّزب( العم ــراس وزع )المع ــد األع ــي ٔاح    ف
ــم  ــي ٔاحده ــرته، بق ــراد ٔاس ــن ٔاف ــبّان م ــى الش عل
ــوة  ــة ٔاس ــه خدم ــب لنفس ــاً وطل ــاباً ٔاحمق وكان ش
ــه بخدمــة األباريــق،  ــن، ٔاشــار ل بالشــبّان اآلخري
ــار  ــن كالحم ــه وصف ــعيداً بعمل ــرول س ــرح وه ف
علــى كــدس األباريــق بألوانهــا الزاهيــة مثــل 
ٔالــوان ٔاشــارة المــرور، بــدٔا عملــه كاللعــب بصِفّ 
األباريــق حســب اللــون، فــي ثالثــة صفــوف 

ــا. ــة فيه ــاء متفاوت ــات الم ــل كمي ــة، وجع طولي
  كلمــا جــاء ٔاحــد الضيــوف لحمــل ٔابريــق، ينهــره 
كاألبلــه مــا يثيــر األســتغراب بــل الســخرية، 
ويســٔال الشــخص عــن حاجتــه ووجهتــه! فــٕان 
كان لغــرض الوضــوء ٔاشــار لألبريــق األخضــر، 
ــا اذا كان  ــر، ٔام ــار لألحم ــة ٔاش ٔاو لقضــاء الحاج
لغســل اليديــن بعــد تنــاول الطعــام فيشــير لألبريــق 
األصفــر، وهكــذا جــرى األمــر خــالل ثالثــة ٔايــام 
فــي مجلــس الفاتحــة. وطــوال مــدة ٕاقامــة العــزاء، 
ــر بمناقــب المرحــوم كمــا  نســي المعــزون التذكي
ــروا  ــح، ؤاكث ــر والمدي ــاب الذك ــن ب ــائد م ــو س ه

الــكالم بـــ )ســالفة( البــّراق الغريــب. 
  بعــد ضحــك المراجعيــن فــي الطابــور الطويــل 
قــال ٔابــو ٔاحمــد، )ســالفة( صاحبنــه الموظــف 
مثــل )ســالفة البــّراق(، كالهمــا ٔاحمــق. ونصحهــم 
،كمــا تعامــل المعــزون مــع البــّراق بمجــاراة 
ــك، وٕاال  ــه كذل ــا نعامل ــد، دعون ــد العني ــه البلي عقل
ــت  ــا الوق ــاب، ويباغتن ــام الب ــا ٔام ــيطول وقوفن س

ــدوام. ــاء ال بانته
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ــف المطــر عــن  ــد توق ــي وق ــة مــرت ب ــال قليل ــد لي بع
الهطــول، وتوقــف الوقــت فــي هــذه اللحظــة الموحشــة، 
هــا أنــا أراهــا كنجمــة آفلــة وهــي تشــق طريقهــا 
المدبــوغ بنــور الفجــر الفضــي، كالنســمة الخفيفــة، 
كأنهــا تطفــوا علــى المــكان المؤبــد بالرمــل البــارد 
ــن  ــة بي ــة رطب ــى أرض رملي الخشــن، حيــث أقــف عل
أشــكال ذات حجــوم مكعبــة لبنايــات منخفضــة وأخــرى 
مرتفعــة، وصــور ترتفــع علــى مســاند حديديــة لشــباب 
شــجرة  وثمــة  لرجــال،  وأخــرى  نســاء  وشــيوخ، 
عراهــا الشــتاء، والمطــر، وهــي وحيــدة ال ظــل لهــا، 
ــة  ــا باهت ــة، إال انه ــة، وموحش ــكان حريف ــة الم ورائح
ال كمــا اعتــادت عليــه ســابقا. كان المــكان فارغــا 
مــن كل شــيء، حتــى مــن صــوت نعيــق الغربــان 
ال  المــكان  ان  عــام  انطبــاع  لــدي  وتولّــد  الســود، 
ــى  ــا الحــت عل ــه، فيم ــة بأكمل زال يمــأل مجــال الرؤي
ــائها  ــي أحش ــم ف ــم غصــات األل ــا الباس ــة وجهه صفح
ــا. تابعــت ســيرها  وكأنهــا رصــاص ذائــب صــّب فيه
ــى  ــا ال ــع به ــة تدف ــا خفيف ــة وكأن ريح دون أي صعوب
ــذي  ــت المــكان الموحــش، والكئيــب ال ــد دخل أمــام، فق
يصفــر فيــه الســكون، وقــد بــدأت فيــه المقبــرة الكبيــرة 
تمتــد نحــو الغــرب، وهــي تمتــأل  بقبــور ذات أحجــام 
عديــدة، مبنيــة بطابــوق بألــوان مختلفــة. كانــت يدهــا، 
ــا  ــى بطنه ــراء، مفروشــة عل ــة الصف ــا النحيل بأصابعه
كمــن يمنعهــا مــن االنفــالت مــن تكورهــا, أخــذت 
شــهيقا طويــال، وكان الفجــر قــد أرســل أولــى خيوطــه 
الفضيــة متســلال، واحتضنــت األرض المبلولــة بمطــر 
ــا.  ــا، هادئ ــيم مــا زال رخي ــة، فيمــا النس ــة البارح  ليل
   كانــت تســير بمفردهــا فــي هــذا المــكان الــذي يصفــر 
فيــه الســكون، فيمــا بطنهــا مــا زال مكــورا إلــى أمــام. 
لــم ألمــح أي أثــر لخطواتهــا الوئيــدة علــى حبــات 
ــة  ــوع برائح ــي تتض ــة، والت ــاردة، والرطب ــل الب الرم
المطــر. تابعتهــا وهــي تتحــرك بيــن تلــك المبانــي 
ــر  ــي تنتش ــا، وه ــير بينه ــة، والس ــة، والمنخفض العالي
ــرك  ــا تتح ــت يده ــر. كان ــداد البص ــاحة امت ــى مس عل
علــى بطنهــا مثــل عنكبــوت يحوك شــبكته باتقــان زائد، 
وكانــت تســير وهــي تنــوء تحــت ثقــل بطنهــا المتكورة، 

ورخــاوة الرمــل تحــت أقدامهــا. وبيــن صعوبــة الســير 
فــي هــذه األرض، ومــا هــي فيــه مــن آالم تنغــص 
ــم  ــر قدي ــادى الســقوط فــي هــوة قب بســمتها، كانــت تتف
قــد هدمتــه الســنون الخوالــي, حتمــا انهــا كانــت تشــعر 
ــي  ــذي ف ــن ال ــي الجني ــري ف ــي تس ــاة الت ــمة الحي بنس
أحشــائها، والمســتقرة فــي أعماقهــا، النســمة التــي 
ــاء.  ــبيل البق ــي س ــي ف ــد ه ــئ وتجاه ــد أن تنطف ال تري
لملمــت خيــوط الوجــع المتكــور فــي بطنها، واســتمرت 
ــي  ــراءى ل ــذي رســمته. ت ــي المســير نحــو هدفهــا ال ف
ــا مــن  ــاك صفوف ــا ان هن ــد بينن ــي تمت مــن المســافة الت
أطيــاف ألشــباح مالئكــة بأجنحــة بيضــاء حريريــة 
مزدوجــة وهــي تهلــل، وتنشــد، لمقدمهــا. رأيتهــا مــن 
بعيــد واأللــم يعتصــر أحشــاءها، وفــي لحظــة قصيــرة 
ــقيقها  ــب ش ــش، انتص ــكان الموح ــذا الم ــن ه ــن زم م
وبنجمــات  العســكرية،  بمالبســه  الشهيد"حســام" 
ذهبيــة تتــألأل علــى متنيــه، مشــاركا الجميــع تهليلهــم، 
ــا  ــا ملفوف ــه رضيع ــن يدي ــل بي ــو يحم ــادهم، وه وانش
بقطعــة قمــاش بيضــاء، تــراءى لــي انــه ال نبــض فــي 
جســده، وال صعــود وهبــوط فــي صــدره، وال حــرارة 
ــا كان  ــه، فيم ــراك في ــاكنا ال ح ــاة، كان س ــده بالحي تم
صــوت الصمــت هــو مــا يتــردد فــي األجــواء المحيطــة 
 بالجمــع الــذي يتعإلــى صوتــه بالتهليــل، واالنشــاد. 
   بــدأ الضــوء الفضــي يتبــدد شــيئا فشــيئا عــن خيــوط 
الشــمس الصفــراء، وهــي بــاردة، رخيــة. ثمــة أشــباح 
تتــراءى فــي البعيــد وهــي تخفــق بأجنحتهــا المزدوجة، 
وألول مــرة أراهــا صامتــة ســوى ابتســامتها الصغيــرة 
 ترتســم على الشــفتين التي حددهما أحمر الشــفاه باتقان.
   ال أعــرف كــم مــن الوقــت قــد مــّر علــّي وأنــا 
ــمة  ــت نس ــا زال ــي، فم ــدث أمام ــذي يح ــى ال ــر إل أنظ
البــرودة  تبعــث  رماديــة  رخيــة،  هادئــة،  الريــح 
فــي األجســاد، فتــراءى لــي ان ســاقيها مــا عــادت 
ــام"  ــهيد "حس ــت الش ــا رأي ــا عنده ــى حمله ــادرة عل ق
يتقــدم نحوهــا بثبــات وقــوة واقتــدار، يرســم علــى 
ــده  ــد ي ــم، يم ــو يبتس ــا وه ــة، يكلمه ــة أخوي ــا قبل جبينه
مشــيرا إلــى جمــع أشــباح المالئكــة بــأن يفســحوا لهــا 
ــى  ــوف إل ــقت الصف ــم. انش ــن بينه ــرور م ــق الم طري
الجهتيــن كمــا انشــق البحــر أمــام شــعب موســى، 
فيمــا ازداد صــوت تهليلهــم، وانشــادهم حــدة، وقــد 
ــك األصــوات  ــردد تل ــار، وراح الفضــاء ي ــل بالوق تكل
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 بأنغــام حزينــة تــدر الدمــوع فــي األحــداق الذابلــة.
ــع  ــى الرضي ــا تالش ــن وانتباهته ــة عي ــن غمض    وبي
الــذي ال حــراك فيــه مــن بيــن يــدي الشــهيد "حســام" 
مثــل طيــف مــن بخــار يتصاعــد مــن "بلبولــة" ابريــق 
مــاء ســاخن. ســمعت عبارتهــا التــي غمغمــت بهــا مــن 
ــه  ــت ب ــاء عرف ــي حي ــت ف ــن، قال ــن شــفتيها اليانعتي بي
لشــقيقها الشــهيد "حســام": شــكرا يــا شــقيقي الــذي 
ــة  ــه. انشــقت األرض الرملي ــكاء علي جفــت دموعــي ب
عــن فتحــة بقــدر جســدها، أفســح لهــا شــقيقها المجــال 
فــي أن تدخــل مــن خاللهــا، تــراءت لــي وهــي تنــزل 
داخــل غرفــة واســعة حســنة االضــاءة فيهــا فتيــات فــي 
ــاش  ــن قم ــوحا م ــن مس ــا يرتدي ــباب مثله ــان الش ريع
أبيــض خفيــف، واالبتســامة مرســومة بأحمــر قــان 
علــى شــفاههن، وثمــة كرســي فــي منتصــف الغرفــة، 
أشــرن لهــا أن تجلــس عليــه، انصاعــت الشــارتهن 
وجلســت كالملــكات، فيمــا بطنهــا بــدت خاليــة مــن 
ســقف  مــن  كالشــالل  ينــزل  والضــوء  شــيء،  كل 
 الغرفــة علــى أرضهــا الفضيــة متناثــرا الــى الجوانــب.

   كانــت تجلــس كملكــة ســومرية متوجــة بغصــن 
اآلس بيــن وصيفاتهــا.. والوقــت يمــر بطيئــا، فيمــا 
صمتهــن  وصــوت  ســريعة،  الفتيــات  حــركات 
مزدوجــة  كأجنحــة  يرفــرف  ومســوحهن  عاليــا، 

يتضــوع  المــكان  وكان  كالبلــور،  مالئكــة  ألشــباح 
عيــدان  ودخــان  والياســمين،  الــورد  برائحــة 
الزكيــة. بالرائحــة  متأججــة  اليمانــي   البخــور 
وجههــا: نــور  أشــرق  وقــد  كبيرتهــن  قالــت      
شــقيقك  أخبرنــا  لقــد  بيننــا.  بــك  أهــال   -
المبــارك. بمقدمــك  فتــرة  منــذ   الشــهيد 
الجمــع:  ردد 
القبــور. ثنيــات  مــن  علينــا  البــدر  طلــع   - 
الوجــه  نظــرة  فتــاة  الفتيــات  بيــن  مــن  انبثقــت     
تحمــل مولــودا بيــن يديهــا وهــو يكركــر ضاحــكا، 
وراحــت  ثديهــا  أخرجــت  حضنهــا،  فــي  وضعتــه 
ــاخبا. ــارا، ش ــا زال ح ــذي م ــا ال ــن حليبه ــه م  ترضع
ــة:     جــاء صــوت شــقيقها الشــهيد مــن خــارج الغرف
مرتضــى. أســميناه   - 
بأجنحتهــن  يرفرفــن  وهــن  الفتيــات  وتالشــت     
ــي،  ــر مرئ ــق غي ــن ابري البيضــاء كبخــار يتصاعــد م
فيهــا. الضــوء  وتالشــى  الغرفــة  أظلمــت   فيمــا 
   أفقــت وأنــا بيــن أبنائــي وهــم يحملوننــي بعيــدا بعــض 
الشــيء عــن قبــر عزيزتــي "رســيل"  الجديــد. وعــدت 
ثانيــة الــى البــكاء والنحيــب. كانــت عبــارة واحــدة 
رددتهــا مــع نفســي هــي: )ِلــَم المــوت غاليــا مثــل هــذا 

اآلن(.

ــار بنجــاح  ــي ذي ق ــاء ف ــي اتحــاد األدب ــة للحــزب الشــيوعي العراق ــة الناصري ــارك محلي تب
ــاً  ــيال رئيس ــي الش ــب عل ــدة » االدي ــة الجدي ــة اإلداري ــئ الهيئ ــي . وتهن ــم  االنتخاب مؤتمره
ــد النبــي  ــي عب ــه والدكتــور حــازم رشــك والكاتــب عل ــاً ل والدكتــورة مســار الناصــري نائب
الزيــدي واالســتاذ حيــدر الشــويلي«  وكافــة ادبــاء وكتــاب االتحــاد هــذا النجــاح . امليــن منهــم 

خدمــة المســيرة الثقافيــة واألدبيــة فــي المحافظــة .

قصة قصرية 
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شعر

 هل أنَت غريٌب
 أيُّها الليُل؟

 هل غادرْت من أحزانَِك
 نُتَُف الوحشِة؟

 هل أيقنَت أنَّ البحَر
 لم يتشطْف من صمِت أنُجِمَك؟

 غريبةٌ هي أطواُر  ما تُغني
 ذاَك أنَّ الُحبَّ

 قد ساَر بأرجَل من تُراب!!!

 هل تُشاهُد عن قرب
 أنفاَس ذلك البستان

 حين تَعرْت بين أحضاِن ُظلَمتِك؟

 غريبةٌ هي أخباُر أْنُجِمَك
 وما بالَُك تتلفُع بقماِط السكون
 وأنَت ترى أْنُجَمَك وهي تشرُب

 من َولَِه الغربِة؟

 أتُجيُد دروَب التأمل
 أم تتفرُس بتاريخِ الحماقة؟

 إالَم تنتمي 
     إلى وطٍن

            أم إلى قطيٍع
                       أم إلى أّيِ دين؟

 هل تشعُر
      بالقهر

         أم بالدونية

                   أم بالعلو؟

يقوُل الشاعُر الروماني فرجيل )يجب أن اليكوَن 
 هنالك صراٌع مع المهزومين او مع األموات( 

 وأنَت 
   مع َمْن صراُعَك؟ 

 ألديَك محبّون
    أم مريدون

    أم مع الهامسين عند تباريح القلب؟
  

 أماَمك بحٌر وصحراُء
 أتغبُط البحَر لزرقتِه

 أم تتملى في شراييَن الصحراء
 وهي تناُل من شغِف المدى ورضوانه؟

 هل تشعُر بالمسرة
 حين

      أغني بين أحضانَِك
                أيَّ المقاماِت تحُب؟ 

                         وأيَّ الدروِب تُحبذُ
                         أْن أرقَص لك بها؟

 أتعبتَُك يا صديقي؟ 
 التندْم على براهيَن أسئلتي

 فأنا وِلهٌ 
وعذري أنََّك نديمي

__________________________ 
 إبُن ونّاس

َل بجنوب األلم )الناصرية(   ُسّجِ
وبتاريخٍ ينتُف هو اآلخر من براهيَن يوِمنا

 جبّار ونّاس  تراويُح َوَولَهٌ وإغتراٌب 
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 الطريُق اليك ِ
 مكتظ ٌ بالعثرات

 ال أجُد وقتاً كي أتسلَّل
 الى حديثِك الغامض،
 وال أستطيع التغاضي

 عّما تساقط
 ِمن سوء فهم ٍ
 أو خطٍأ عابر.

 حدث هذا ذاَت مساء
 إذ لم يكْن لسواِد شعرك
 سبباً في تأخر الصباح

 وال األغنية
 التي تعشقينَها ايضا ً،

 ما حاولُت نسيانه
ً  يتكرُر دائما
 وانا التقط ُ

 نسمة ً عابرة
 من النافذة التي

 تُشيُر اليك ِ،
 وعندما استمُع الى

 خطواتك ِعلى الُسلَّم
 أتذكُر ما أحصيت
 في المسافِة بينَنا

 ِمن مطٍر وسنابل،
 فتِّشي في المرايا

 أو في مالمحي
 ما خبأْت وعوُدك

 من شموس ٍ وضحكات
 مأخوذ ٌ بِك

 كما يتنفس البرعُم النَدى
ً  وكما تُعلنين دائما

 عن سطوِعك الُمباِغت
 فتورُق القصيدة ُ

 وهي بكامِل إرتعاشتِها
 سأقرأ ُ مزاَجك ِ

 َموجة ً موجة
 وأقف ُ هكذا أِلدّون

 شيئا ً ِمن التلعثِم والزقزقة
 َمن أفشى لآلخرين

 عن حباِت الرمل
 العالقة في ثيابِك

 وعن إخضراِر الشراشف
 قَبل موعِدها بغفَوتين

 ال توقِظي
 ما تكاَسل ِمني

 أو ما شطبَه النسيان ُ
 ِمن أغان ٍ وأراجيح
 عليِك أْن تَبقي هكذا

 صافية ً وعميقة
 مثَل الحزن ِ
 والطفولة ِ
والنسيم .

 سنابُلك ِ والمرايا 
 إليها وْحدها ... وأكتفي

حيدر عبد الخضر 

شعر
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شعر شعبي

الزم يشد نكله الليل 
واكحيل الدروب ايجود من يعثر

والذيب الينام ابعين 
يدري الفجر كوه اعله الوكت ينطر
وايوب الجروح الشالهه من اسنين

تلتم بالصبر والبين يتعذر 
شدينه اعله عودك كل عمر منذور 

وانته ابكيفك من اتشوفهه اتخير 
جف العاشر المنجل ابوكت العوز 

ظل يوفي لهله ومايوم يتعذر 
احنه احبال بيتك والمضيف بخير 

واحنه ازماط حتى الما كدر يكدر 
واليتعب تنخه ابصاحبه من ابعيد 

مهما ادور. بيه النايبه وتفتر 
شد حيلك ولو يكثر عليك اللوم  

وادريبك نجر مايوم تتعذر 
ماينكسر خاطر وانته الك تاريخ 
وكوه اعله الكسر بالغيظ يتجبر 

طول بال الزم يشد نكله الليل 
عدنه اعيون من الضيم تنفجر 

وانطشلك هالهل والكصب نايات 
ونخضر على امروزك شتل عنبر

طول بال

وأنه جايك لملمت كل الحدايق
وترست روحي لعب
جايك محمل مواسم 

اركض وريح المسافة
 تزف فراشات وتهب 
انه جايك چني جاي 

 من الشمس صبح وضوه
 افرشني مشراگه بعتبتك

وارسم ارموشك هوى 
انه جايك تارس چفوفي حنينن
  أنزع جفوني من اشوفك.   

 حتى ال ترمشلي عين
ركض بيه الدمع عمرين

وتبده بدماغي الكاس

شلت روحي وفحط متني
 ويبس عمر الفلح والياس

عشت عمرين رايد بس اشوف 
الناس!! 

ياهلبت اشوف الناس !!؟
يارب الگمر والبيت والنجمات

  دليني الضمير الناس 
وافتر ليلو عالفقره

واگول الناس ماتنجاس
اگول الناس بس تنباس

وأخط بصبع حدود الناس
واصيحن للوطن للريح 

للنسمات
هايَّ خطة العباس

بلكت كون ماتنجاس
ويكسب خبزها الناس

سمير السلمان 

لفتة مطير الباني
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 يا بو صوت !
                نافورة فرح

                         تـِمحي الحزن وتفوت
 يا بو عـيون !

                تـِذبح بالصدر بسكوت
 تدري الشوگ 

               گـاضيني حرگ
                        كل يوم – أَگـول اليوم – 

                                           بس ما موت
 أ َعـطش ....

                   والجرف چـفك
 أَريد أوصل

              أرد ... اردود
 تعـذرني

             تراها الروح من تخاف
                                  يصير الجسم تابوت

 يا أنته !
                  - اللحم والدم -

 صرت خشبه !
                  وال لك صوت !

 من يـگـدر يشيلك َعـلن بين الناس
                             واليـگـرب عليك يموت

 ما بين العطش والماي
                       ظل محتار

 لو تختار
         بيدك لو ثلج لو نار

               لو تبقى تدور على العمر لو دوار
                                  وتلف السنين أ ُوياك 

 - خيط أسود –
                    وبليله

                          الشبح يوگـف وسط دربين
 وتفز

    اِعـلى حس تنكه
         اِعـلى حس طبله

              اِعـلى حس صياح

                      )) يحوته ... يحوته ... خليه ((
 أ ُومابين الصدگ 

                 ومالفت ... مالفت
 ترد بصوت

               ما يوصل مقر الصوت
 مالك حـگ

           تفك باب الحـچـي وتـگـول 
 هي الناس

          ما تسمع حـچـي الميت
                       وال تمشي بحـچـي الميت

 تظل اِّدگ
         تظل تصيح على الحوته

 تظل الناس
              مسكينه تحب وجه الـگـمر

                                بس ما تعرف شلون ؟
 مسكينه تحب درب الـگـمر

                                بس ما تعرف اِمنين ؟ 
 وتلملم

        نـَفس بيَّ
                      صحت يا ناس !

 اِسمعـوني
              اِسمعـوني

 خبر عـِدي
           خبر عـِدي ؛

 الحوته ثاري أبحر
                      والـگـمر

                             ثاري ابسمه
 والـگـالكم الحته

                     لو كلشي ما يفتهم
                                لو مثلي صابه العـمه

عبد اإلله المنشد  الگمر والحوته 

شعر شعبي
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شعر شعبي

صباحات ,,,
سوق الشيوخ

  اليوم،،،، 
   ليس كما هي،
عيونها  محمرة

 باكيه،،،
  هي بعد ٕافول

  مصباح عميدها وعمدتها 
السرمدي 

 حسن الشنون،،،،،
  حسنها،،، ٔا
ٱيها المعتق 

بالطين الحري
 وملح األرض ،
ونبيذ. البرحي 

والمتعمد
 بفراتها.   الطرب الولهان 

   يانخلتها
الباسقة المعطاء

  حسن،،، 
   يا صوت وصورة األبناء

 واآلباء
 واألجداد
 والتجديد

تواريت
 اليوم بعيد

  عن  الٔيحة  العرسان 
والفرسان  

     والفقراء
فمن ترى سيطرز 

 ٔاحالمهم الوردية سواك؟
  وماذا ٔارى

ستنزف ريشتا  المفجوعين 
 حسين، *،،، 

 والحسون*
   عنك،؟

حسن يا حديث الدواوين
ويا نكهات القهوة

حسن 
 َ يا نبض األزقة

 وسوق العطارين،
 حسن

يا همس
 مشاحيف المجرة

 وعشاقها
 ؤانينها

و اغانيها
حسن يا حاديها

وشاهدها  الحالم  بمسلتها 
السقشخية،،،،، 

  حسن
   يا سليل  المضأيف

   وعطر  الشلب
ورفيق القصب والبردي 

  وصديق السمك المخلص
حسن 

 يا ٕابن البيادر
وراثي المقابر والقنابر
حسن يا غارس القمح

 على الضفتين
  و حامل الدقيق  على

كتفيك الَمتعبين 
 يا  واهب مناجل
  الخير بالحصاد 

   وصديق المندأييين
  واألمين  العام 

 على اسرارهم البيضاء،،
  الشنون،،

ٔايها العيون الساهرة
على ٕارث المدينة

المجنون،،
بالشعر والجمال

  الشنون،،
يا نبض السواقي

حين تالقح النخيل 
ٔايها الخيال،،،

 وحمال حطب مواقد الجأيعين
 في )درابين( العتمة والفاقة 

والعوز،،
 ٔايها الراوي لنا

حكايات الجدات واألمهات
 بسرد حديث

عن مآسيهن  وفجأيعهن 
بالشهداء   

والمفقودين،،،
 الشنون،،

يا هيبة القطار الصاعد
الى بغداد

مترنحا بالعشاق القادمين
بسمار البصرة والمغقل 

 ايها الحاكي لنا
 عن آثار الهور  والدهور

 واسراب الطيور المهاجرة
 ٕالينا زمانا،،

الشنون ارحلت حقا؟
كيف؟

وها هو قلبك الطفولي الرقيق
 يداعبني بشوق

ويقول،،
كريم،،، كريم

 اسمعني من جديد
)بكأيية هور الله(

فلقد  سار بي العمر
ألروي ملحمة االهوار 

و  اسمعني
    نشيد،،،، 

سوق الشيوخ
 كنخلة باسقة

 بخضرة   وماء،،
سوق الشيوخ
  حضارة،،،،،

تبغضها.  الصحراء 

  سقشقيات عن رحيل الطائر
         السومري حسن الشنون ، 

كريم الجنديل
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   ضحكت أوياك من گلبي
وبچيتك ناي من تحزن
يبايعني بچي أمعَزيات

لَّمه وبالچذب يِبچن
مشيت أوياك حد الشوف
أبهواك أجدامي ما چلّن
وأرد مندوم گطعَة فاي

أبعتب واسنين إلي أيعَّدن
يناسيني ِطشاشة ماي

أبِسماك اغيوم ما بُرگن
يَوشله أبريح صيهودك
عليها أبواِرحك ُخفگن

َمتى غيمك يهل أبفيض
يسگي أهروش ما طّرن

ِمشيت انت وبَعَدت أبعيد 
حتى اطيوف ما مّرن

ِجزنّي أفراح وّدي أوياك
أبشواطي الروح ما وَچن
تعال أجروحي شلّة حال 

دبچه ابفرگتك ِدبچن
وأظل أنِطر واگّضي الليل 

بالياريت ..والبَلَچن
لَعبت أوياي لعب أچعاب
أشَمِذب أصوال ما يلَچن

شعر شعبي

يبايعني 

ياسين الغزي 

 حسبالي تذكرني او ترد 
 وازرع درب جدمك ورد
 و ابشوگ اغنيلك لحن
 ينثر فرح ما بيه حزن
 امطرز سوالف دافيه 

 يهمس محنه أو عافيه 
 شايل سواليف الجهل 

 كل حرف من عدهم امل
 واعيوني تتسامر وفه 
 كل نظره منهن عاطفه

 تقره تسابيح الحمد
 حسبالي تذكرني او ترد
 يا نورس الشط يا حلو 

 شفتك عسل همسك دفو 
 بيك الوفه سوله او طبع 

 انته الگلب و انته الضلع 
 بعيوني اشوفنك ضوه 

 انته االلم وانته الدوه 
 شمامه تغفه اعله المرز
 صوتك دعاء اسمك حرز

 يا ترف يطويرة كرد 
 حسبالي تذكرني او ترد 

 منك تعلمنه العشگ 
 والعاطفة او حب الصدگ

 وياك يحله الملگه
 يابو ألعيون الزرگه 

 يا ترف واترف من ترف
 وك ليش ضيعت العرف 

 خايب تشور حوبتي 
 بالجنت كعبة عشرتي
 ابغيرك بعد بيمن اهد

 حسبالي تذكرني او ترد
 للملگه أصيرن لك عچد

و أزرع درب جدمك ورد

 يمته ترد

 حسين جهيد الحافظ 
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مواســاة

ــاة شــقيقه  ــع بوف ــو ربي ــق اب ــي الرفي ــة للحــزب الشــيوعي العراق ــة الناصري ــزي محلي تع
ــلوان. ــر والس ــل الصب ــه جمي ــه ومحبي ــب ولعائلت ــر الطي ــد الذك ــر« للفقي »ســعدون مهاج

اللجنة المحلية 

تنعى محلية الناصرية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق »جاسم الساعدي« سكرتير 
محلية ميسان للحزب . للفقيد السالم االبدي والذكر العطر ولرفاقه ومحبيه جميل الصبر .

اللجنة المحلية 

وداعا شاعر الطريق 
علي العضب ..يابو بلم عشاري 

فارقنا رفيقنا العزيز الشاعر المناضل علي العضب »ابو تضامن« بعد رحلة طويلة حافلة 
باالبداع والعطاء والجمال قدم من خاللها العديد من الروائع الغنائية والمسرحية 

»مَكبعة ورحت امشي يمة بالدرابين الفقيرة« و »ماجنك هذاك انته« و »يابو بلم عشاري« 
والكثير غيرها  .

اللجنة المحلية 

ً مهند البراك القائد الطالبي واالنصاري وداعا
تعزي محلية الناصرية برحيل الرفيق الدكتور »مهند البراك« السكرتير االسبق التحاد 

الطلبة العام في جمهورية العراق . واالنصاري الطبيب المداوي لجراح رفاقه اثر 
المعارك . الذكر الطيب لرفيقنا الراحل وجميل الصبر والسلوان لعائلته ورفاقه وزمالئه 

ومحبية .

اللجنة المحلية 

تعزي محلية الناصرية للحزب الشيوعي العراقي الرفيقة هيفاء االمين
بوفاة والدتها للفقيدة السالم االبدي والذكر الطيب ولرفيقتنا وعائلتها ومحبيها جميل 

الصبر والسلوان.

اللجنة المحلية
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ــوز  ــن ال ــول أب ــعبي يق ــل الش المث
ــده  ــى خطــى وال عــوام أو يســير عل
الالعــب  والموهبــة  بالصفــات 
الحســن علــي حســين أحــد االشــبال 
المغتربيــن يلعــب لنادي ماســتريخت 
الهولنــدي لكــرة القــدم لفئــة االشــبال 
ــل  ــو نج ــاب وه ــع الع ــز صان بمرك
ونجــم  الســابق  الدولــي  الالعــب 
نــادي الشــرطة علــي حســين محمود 
الســابق  الدولــي  النجــم  وعمــه 
الشــرطة أيضــا محمــود  والعــب 
حاليــا  المقيميــن  محمــود  حســين 
فــي هولنــدا غــادروا العــراق بحثــا" 
عــن المــالذ اآلمــن وبعيــدا" عــن 
جــالوزة األنظمــة القمعيــة والفاســدة 
ــي  ــالت للشــعب ف ــت الوي ــي جلب الت
كل مفاصــل الحيــاة العامــة ومــن 
القــدم  وكــرة  الرياضــة  ضمنهــا 

خاصــة التــي شــملتها آفــة الفســاد 
والمحســوبية والســطوات الحزبيــة 
ــه  ــذي اليفق ــب ودب ال ــن ه ــكل م ل
شــيئأ بكــرة القــدم ليــدق أخر مســمار 
العراقيــة  القــدم  كــرة  نعــش  فــي 
التــي كانــت يومــا مــا ســيدة الخليــج 
العديــد  إلــى  دفــع  ممــا  والعــرب 
ــوا  ــن أفن ــن الذي ــوم الدوليي ــن النج م
وأبدعــوا  وتألقــوا  شــبابهم  زهــرة 
ورفعــوا أســم الوطــن عاليــا" فــي 
إلــى  والدوليــة  العربيــة  المحافــل 
مغــادرة الوطــن المثقــل بجراحــات' 
ــى  ــة والدخــالء عل األنظمــة المتعاقب
الرياضــة عامــة وكــرة القــدم خاصة 
العشــرات مــن الموهوبيــن مــن هــم 
ــي  ــون ف ــي يلعب ــن عل ــاكلة الحس ش
يمنــون  األوربيــة  االنديــة  أشــهر 
ــى آحــر مــن  النفــس وينتظــرون عل
ــم  ــي وطنه ــاخنة ف ــوز الس ــعة تم أش
ــرذمة  ــذه الش ــن ه ــالص م ــوم الخ ي

الفاســدة للعــودة إلــى الوطــن األم 
ــات  ــي للفئ ــب العراق ــوا المنتخ ليمثل
ــاد  ــرة' امج ــدوا للذاك ــة ويعي العمري
اآلبــاء المتألقــة فــوق أديــم المالعــب 

مواهب تغرد خارج أسوار الوطن .... !

ــة  ــارات مكوكي ــد زي لالســف بع
قامــت بهــا اللجــان التفقديــة التحــاد 
ــدم  ــرة الق ــي لك ــج العرب كأس الخلي
إلــى العــراق  مــن أجــل وضــع 
ألســتضافة  األخيــرة  اللمســات 
خليجــي 25  فــي البصــرة وردتنــا 
مصــادر إعالميــة موثوقــة تفيــد 
البطولــة  التفقديــة  اللجــان  بــأن 
زارت دولــة الكويــت الشــقيقة وفي 
نيتهــا نقــل تنظيــم البطولــة مــن 
العــراق الــى الكويــت.  البطولــة 
تشــكل قيمــة فــي حــد ذاتهــا للعــراق 
ــررات  ــم المب ــر والته ــكل المعايي ب
التــي مــن اجلهــا نقلــت البطولــة  
فقــدوا  كأنهــم  الظــن  أحســن 

المصداقيــة .أنــا أومــن أن الحقيقــة 
غيــر  المصداقيــة  مــن  المجــردة 
المشــروطة ســتكون لهمــا كلمــة 
ــذا  ــع ه ــى أرض الواق ــل عل الفص
هــو المعنــى والقيمــة الحقيقيتــان 
أبــدى  عندمــا  الخليجــي  للوفــد 
وجهــة نظــره المســبقة حــول حــق 
العــراق بشــرف تنظيــم البطولــة  
ونحمــل اتحــاد الكــرة والجهــات 
المعنيــة بالنصيــب األكبــر علــى 
..وقــد  الواقــع  باألمــر  القبــول 
وقــع فعــال  وهــو أمــر لــه ســوابقه 
وفيــه كل أشــكال الظلــم والمكــر 
خيــار  لدينــا  والخديعة..ومايــزال 
واحــد هــو االنســحاب مــن البطولــة 

لــرد االعتبــار وحفــظ مــاء الوجــه  
وســوف نمضــي قدمــا" إلــى أن 
تتحــول وديــان اليــأس إلــى قمــم 
لألمــل وان يتــم تصحيــح مســار 
االجحــاف الملتويــة للوفــد الخليجي  
الحكمــة  أساســها  تقويــم  بأليــة 
بعيــون نيــرة دون مجامــالت علــى 
ــه   ــراق وكرامت ــمعة الع ــاب س حس
ــر الراحــل  ــاعرنا الكبي وصــدق ش
ــن  ــع م ــي بمقط ــروف الرصاف مع
هتــاف  اليخدعنــك   (. قصيدتــه 
فــي  فالقــوم   .. بالوطــن  القــوم 
 الســر غيــر القــوم فــي العلــن ( 

تحت المجهر 
 عبد الجليل حسين

رياضـة
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نــادي  نجــم  تحســين علــي كمــر 
ــا  ــه كم ــق علي ــابق يطل ــة الس الناصري
ــة ) بالشــبح(  ــو لجمهــور الناصري  يحل
المايســترو  الالعــب  علــي  تحســين 
لنــادي الناصريــة فــي ســنوات التألــق 
الــدوري  فــي  واللعــب  واالبــداع 
الممتــاز ,المايســترو , تطلــق عليهــا 
ــب  ــع اللع ــة, صان ــات كروي ــدة صف ع
وســط  العــب  أو  المهاجــم  خلــف 
المتأخــر  المهاجــم  أو  اضافــي 
ــق الطريقــة اإليطاليــة  ــروف وف المع
بالنجــم الــذي ينتظــر اللحظــة المناســبة 
لرمــي كرتــه خلــف دفاعــات الخصــم 
,أن هــذه الخصائــص مــن أســاليب علم 
التدريــب الحديــث. تحســين أو الشــبح 
العــب يمتلــك مواصفــات فنيــة وذكاء 
المســتطيل األخضــر  فــوق  ميدانــي 
ولألمانــة وانــا ال أجامــل علــى حســاب 
كلمــة الحــق اعتبــره افضــل العــب 
الناصريــة  تاريــخ  فــي  مايســترو 
الكــروي مــع جــل أحترامــي لالعبيــن 
الــرواد الكبــار الذيــن مثلــوا النــادي 
المركز.تحســين  نفــس  فــي  ولعبــوا 
ــة  ــذ نعوم ــرة من ــب الك ــدأ يلع ــي  ب عل
أشــهر  مــن  واحــدة  فــي  أظفــاره 
المناطــق الشــعبية ومصنــع النجــوم 
والمواهــب منطقــة الشــرقية ولمــا بلــغ 
أشــده مثــل فريــق العمــال العريــق أحــد 
أشــهر الفــرق الشــعبية فــي الناصريــة 
بأشــراف االب الروحــي للفريق ســتار 
ــه  ــد دعوت ــين  وعن ــو حس ــماك اب الس
لــألداء الخدمــة اإللزاميــة أســتدعي 
لتمثيــل الفــرق العســكرية التــي كانــت 
تعــج بالنجــوم الكبــار الذيــن أصبحــوا 
نــواة للمنتخــب الوطنــي أشــرف علــى 
ــوري  ــر ن ــي الكبي ــه النجــم الدول تدريب
ذيــاب الــذي اندهــش بــأداء تحســين 
حيــث  التدريبيــة  الوحــدات  أثنــاء 
أجــاد فــي كل المراكــز الــذي لعــب 
ــدان ومدافــع والعــب  بهــا متوســط مي
والعــب  المهاجميــن  خلــف  وســط 
ــه الخدمــة  مهاجــم وهمــي . وبعــد أدائ

ناديــه  لتمثيــل  ,أســتدعي  العســكرية 
مــع  وســاهم  الناصريــة  نــادي  االم 
ــى دوري  ــادي إل ــود الن ــه بصع زمالئ
ــي  ــه ف ــى تدريب األضــواء .أشــرف عل
ــن أخــص  ــر مــن المدربي ــادي الكثي الن

ــد  ــالح عبي ــن ص ــر الكابت ــم بالذك منه
وصبيــح حســين وجبــار نعمــة وكاظــم 
صبيــح .تحســين ابــو علــي أعجــز 

أن أصفــه‹ بأحــرف أو كلمــات عــن 
يمتلكهــا  التــي  الحميــدة  الصفــات 
كإنســان قمــة باالخــالق والتواضــع 
طيــب القلــب  صاحــب معشــر مــع 
يومــا  أشــاهده  لــن  وديــع  الجميــع  

. المــزاج  عصبــي  أو   غاضبــا« 
  يعمــل االن ضمــن الــكادر الفنــي 
ــدم  ــرة الق ــة لك ــادي الناصري ــرواد ن ل

الحقيقة تكشف سر الشبح المايسترو 
 » تحسين علي كمر« 

رياضـة
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