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Issue No.  652 •  20 Jun  18 •  Year 13  AL- iraqia 

ی�وم ال�ف�ن ال�ع�راق�ي"  مؤسسة كور للخدمات االجتماعیة بسیدني "م�ھ�رج�ان أقامت 
 .17/06/2018وذلك یوم األحد الموافق 

كان البرنامج حافال بالفقرات الفنیة المتنوعة بكافة فروعھ، المس�رح�ي والس�ی�ن�م�ائ�ي 
 .والتشكیلي والغنائي

 .شارك فیھا مجموعة من الفنانین العراقیین واللبنانیین
بدأ الحفل بمسرحیة مونودراما (حلم اسود) من تألیف الكاتب والشاعر العراق�ي م�ك�ي 

 .الربیعي وتمثیل وإخراج الفنان منیر العبیدي
 :أعقبھا فقرة الشعر الشعبي بمشاركة الشعراء

 .حید كریم، طالب الدراجي، ولیث الخیر هللا
 .ثم عرض فیلم (الباریسي) تمثیل رندا ومیدیا ثابت وإخراج مجموعة سواقي

ثم أعتلى خشبة المسرح الفنان العراقي الكبیر إسماعیل فاضل مقدم�ا أج�م�ل االغ�ان�ي 
  التراثیة والمقامات العراقیة الشجیة.

 
ت�م�ث�ی�ل االع�الم�ی�ة باللغ�ة االن�ك�ل�ی�زی�ة وم�ن  ): (Not 4Saleثم عرض فیلم بعنوان 

اللبنانیة ندى فرید مع بناتھا والفنان مخلد الخمیسي وایشو تیاري واحم�د ال�ی�اس�ري، 
قصة الفیلم والسیناریو واإلخراج للفنان الدكتور موفق ساوا. تصویر ومونت�اج ج�وب�ا 

 .وأدارة االنتاج السیدة ھیفاء كوركیس
تمثیل الفنان منیر العبی�دي وإخ�راج ع�ل�ي   ثم عرض الفیلم الصامت التعبیري (الوھم)

 .العزیز
وختم المھرجان الفنان وجدي ال�ع�اش�ق ف�اط�رب  ثم فاصل غنائي للفنان نوار السیفي.

 .الحضور ألداء جمیع المطربین في ھذا الحفل البھي
 .وبمشاركة الفرقة الموسیقیة بقیادة الفنان عماد رحیم

ھذا وشارك بعض الرسامین ببعض لواحتھم الجمیلة منھم الفنان ال�م�ع�روف ال�م�ب�دع 
بس�ام  عزیز الرسام والفنانة المبدعة أغنار نیازي والفنانة سندس السھیري وال�ف�ن�ان

 .سلیم جبار والفنان منیر عاشور
 .وقد حضر جمھور غفیر من أبناء جالیتنا العراقیة والعربیة

وكما ع�ودن�ا ع�ری�ف ال�ح�ف�ل ام�ی�ل ش�اب�ا ف�ي ت�ق�دی�م�ھ ل�ف�ق�رات ال�م�ھ�رج�ان ب�أدئ�ھ 
 .فقرات الحفل مشاركة مع جون بوراھو  بتقدیم  المتمیز

وفي الختام تم توزیع شھادات التكریم لجمیع المشاركین باإلضافة إلى ت�ك�ری�م الس�ی�دة 
اإلعالمیة ھیفاء كوركیس عن جریدة العراقیة االس�ت�رال�ی�ة وق�ام�ت م�دی�رة م�ؤس�س�ة 

  السیدة شاما باندي بتقدیم الشھادات. للخدمات االجتماعیة كور
المتالق في ھذه ال�م�ؤس�س�ة الس�ی�د م�رش�د   وقام بتنسیق وإعداد ھذا المھرجان الفني

 .عامر موظف في البرنامج العراقي
ألف تحیة من جریدة العراقیة االسترالیة الى جمیع الجھود التي أثمرت ھذا المھرجان 

    .الفني والشكر موصول الى جمیع اعضاء اللجنة التحضیریة
 11بقیة الصور بااللوان صفحة ....................                                    

 بریشة رسام جریدة العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي / سیدني

 

م  "اا ا  ن" 
 
 

 سیدني، العراقیة، ھیفاء متي

 سیدني، العراقیة االسترالیة: 
النائب كریس بون یتفقد احوال المھجرین والتقى بعض الشخصیات 

 في بغداد وأربیل
زیارة النائب كریس بون الى العراق لتفقد احوال المھجرین 

لقد قام وزیر الظل للخزانة المالیة العمالي االسترالي  العراقیین
والنائب لمقعد مكمان الفدرالي و وزیر الظل للمالیة كریس بون 
بزیارة الى بالد الرافدین العراق لتفقد احوال المھّجرین الذین نزحوا 
ھرباً من االضطھاد التي تواجھھ االقلیات في تلك البالد على ایدي 
تنظیم داعش االرھابي. وھذا من ضمن بعض جھوده البنائة مع ابناء 

  جالیتنا العراقیة واالشوریة في دائرُتھ الفدرالیة.
ھذا وقد صّرَح وزیر الظل للمالیة للعراقیة االسترالیة "بانھ قد عاد  

الى استرالیا مساء یوم الجمعة الماضي من زیارة الى العراق التي 
استغرقت یومین". واضاف "بان الوضع األمني في العراق یظل 
حیویا بالنسبة ألسترالیا على المصلحة الوطنیة". وتابع، في حین ان 

تراجع، تظل األزمة اإلنسانیة الناجمة عن  تنظیم داعیش في حال
 .اعمالھم الھَمجیة في شمال العراق حقیقیة ومستمرة

واضاف الوزیر "واثناء زیارتي للعراق قمت بزیارة المفوضیة العلیا 
لالجئین داخل مخیم المھجرین في ھارشم حیث التقیت بالعائالت الذین 
فقدوا بیوتھم على أیدي تنظیم داعش وتطرقت معھم عن احوالھم 

  وظروفھم االنسانیة المتَرِدئة.
كما قام وایضا بزیارة كل من بغداد وأربیل التقى بعدد من قادة 

بطریرك كنیسة المشرق  المجتمع المحلي بما في ذلك صاحب القداسة
صاحب القداسة غبطة البطریرك و اآلشوریة مار كیوركیس الثالث.

 الكاثولیك. مار لویس روفائیل ساكو بطریرك كنیسة الكلدان
كما وأجري الزویر اجتماعات مع بعض الشخصیات وممثلین عن  

"الحكومة العراقیة"، ومنھم نائب القائد العام للقوات البریة في 
قدم الوزیر أن شكرة واخیرا  .العراقي، الجنرال جون فینویك  التحالف

إلدارة الشؤون الخارجیة والتجارة االسترالیة لتسھیل مھمة ھذه 
 ‘.الزیارة

 ا  ن  ااق
 

وقال جھاز األمن الداخلي في إسرائیل، شین ب�ی�ت، ف�ي ب�ی�ان إن 
االستخبارات اإلیرانیة جندت غونین سیغیف وأصبح ع�م�ی�ال ل�ھ�ا.   

الذي شغل من�ص�ب وزی�ر ال�ط�اق�ة ف�ي م�ن�ت�ص�ف  -وكان سیغیف 
  .یعیش في نیج�ی�ری�ا - 1996و 1995التسعینیات فیما بین عامي 

ولكن قبض علیھ خالل زیارة لغینیا االستوائ�ی�ة ف�ي ش�ھ�ر م�ای�و/
 .أیار، ثم ُرحل إلى إسرائیل حیث اتھم ھناك بالتجسس

وتبین للمحققی�ن أن س�ی�غ�ی�ف اتص�ل ب�م�س�ؤول�ی�ن ف�ي الس�ف�ارة 
، وأن�ھ زار إی�ران م�رت�ی�ن 2012اإلیرانیة في نیجیری�ا ف�ي ع�ام 

وق�ال ال�ب�ی�ان إن   .لالجتماع مع المسؤول عنھ، بحسب شین ب�ی�ت
سیغیف تسلم نظام اتصاالت مشفر من الوكالء اإلی�ران�ی�ی�ن، وإن�ھ 
مد طھران بـ"معلومات متصلة بقطاع الطاقة، ومواقع أمن�ی�ة ف�ي 

وقال ش�ی�ن   ."إسرائیل، ومسؤولین في مؤسسات سیاسیة وأمنیة
ق�دم ب�ع�ض  -ع�ام�ا  62ال�ب�ال�غ م�ن ال�ع�م�ر  -بیت إن س�ی�غ�ی�ف 

اإلسرائ�ی�ل�ی�ی�ن ف�ي ق�ط�اع األم�ن إل�ى وك�الء ف�ي االس�ت�خ�ب�ارات 
 .اإلیرانیة، وقدم اإلیرانیین على أنھم رجال أعمال

ونشر محامي سیغیف بیانا قال ف�ی�ھ إن م�ع�ظ�م ت�ف�اص�ی�ل الئ�ح�ة 
االتھام ال تزال سریة، بناء على طلب رسمي من الدول�ة، ب�ح�س�ب 

وأضاف أن صورة مختلفة ستتضح   .ما ذكرتھ وكالة فرانس برس
 .عند كشف تفاصیل القضیة

، وت�رك 2004وقد أدین سیغیف بتھریب مخدرات وسجن في عام 
لیعیش في ال�خ�ارج ع�ق�ب اإلف�راج ع�ن�ھ م�ن  2007إسرائیل في 

 .السجن
 

 اإ وز ا

   إان

 ات   ب    ا دن
العراق، لمواج�ھ�ة م�ق�ات�ل�ي ح�زب  تركیا، یوم امس الثالثاء، أن قواتھا تتقدم صوب منطقة قندیل شمالي أعلنت

وق�ال وزی�ر ال�خ�ارج�ی�ة ال�ت�رك�ي م�ول�ود   .العمال الكردستان�ي
جاویش أوغلو، إن "القوات التركیة تتقدم ب�خ�ط�وات ح�ازم�ة 
تجاه منطقة قندیل شمال العراق، حیث یتمركز م�ق�ات�ل�و ح�زب 

 ."العمال الكردستاني
ونقلت قناة "إن تي ف�ي" ال�ت�رك�ی�ة ع�ن ال�وزی�ر ق�ول�ھ "إن 
توقیت العملیة في منطقة قندیل، التي اس�ت�ھ�دف�ت�ھ�ا ال�ط�ائ�رات 
التركیة عدة مرات في األساب�ی�ع األخ�ی�رة، ل�م ی�ك�ن م�رت�ب�ط�ا 

وكان الجیش التركي قد   ."بإجراء االنتخابات یوم األحد المقبل
عزز غاراتھ الجویة في شمال العراق، مستھدفا قواع�د ح�زب 

بوجود ق�ی�ادی�ی�ن م�ن�ھ�م  أنقرة "العمال الكردستاني" في قندیل القریبة من الحدود العراقیة اإلیرانیة حیث تشتبھ
ك�ی�ل�وم�ت�را داخ�ل  30وقالت الحكومة، یوم السبت الماضي، إن القوات التركیة انتشرت على عمق ن�ح�و   .ھناك

 .شمال العراق في منطقة لیست بعیدة عن قندیل
 

 دا  ات ت ا  اقارا ر ق 

استنكر العراق یوم امس (الثالثاء) الضربات الجویة التي تستھدف القوات التي تقاتل (تنظیم  الدولة اإلسالم�ی�ة 
داعش) في العراق أو سوریة، بعدما ذكرت وسائل إعالم سوریة رسمیة أن طائرات تابعة ل�ل�ت�ح�ال�ف ال�دول�ي  -

وق�ال�ت وزارة  .قصفت موقعا للقوات الحكومیة السوریة قرب الحدود العراقیة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى
تعبر عن رفضھا واستن�ك�ارھ�ا ل�ل�ع�م�ل�ی�ات ال�ج�وی�ة ال�ت�ي تس�ت�ھ�دف ال�ق�وات »الخارجیة العراقیة في بیان إنھا 

المتواجدة في مناطق محاربة داعش، سواء كانت في العراق أو سوریة أو أي مكان آخر ف�ي س�اح�ة م�واج�ھ�ة 
ھذا ال�ع�دو ال�ذي ی�ھ�دد االنس�ان�ی�ة.  وأض�اف ال�ب�ی�ان أن 
الوزارة تؤكد دعوتھا لجمیع الدول للتضامن والتكاتف ف�ي 

، وترى ضرورة وج�ود «مواجھة ھذه الجماعات المتطرفة
تنسیق دائم ودقیق بین الت�ح�ال�ف ال�دول�ي وال�ق�وات ال�ت�ي 

وقالت ھیئة الحشد الشعبي العراقیة  .تواجھ ھذه الجماعات
أمس إن قصفا أمیركا على الحدود العراق�ی�ة م�ع س�وری�ة، 

 .آخرین 12من أفرادھا وإصابة  22أدى إلى مقتل 
لكن الجیش العراقي ذكر في بیان الحق أنھ لم تتعرض أي 
من قوات الحشد الشعبي أو غیرھا من ال�ق�وات ال�ع�راق�ی�ة 

الس�وری�ة ألي ض�رب�ة  -المكلفة بتأمین الحدود الع�راق�ی�ة 
 .ونفى الجیش األمیركي مسؤولیتھ عن القصف .جویة، وإن الضربة وقعت داخل األراض السوریة

 

ا  ا  ح سا 
أكد العاھل األردني الملك عبد هللا الثاني خالل ل�ق�ائ�ھ ی�وم (االث�ن�ی�ن) 
الماضي، مع رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتانیاھو الذي غ�ادر 
األردن بعد زیارة قصیرة إلى الممل�ك�ة، ض�رورة ت�ح�ق�ی�ق ت�ق�دم ف�ي 

اإلس�رائ�ی�ل�ي اس�ت�ن�اداً إل�ى ح�ل  -جھود حل الصراع ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي 
وشدد ملك األردن عل�ى أن (م�ك�ان�ة ال�ق�دس ك�ب�ی�رة ع�ن�د  .الدولتین

المسلمین والمسیحیین مثلما ھي ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ی�ھ�ود، وھ�ي م�ف�ت�اح 
السالم في المنطقة)، مؤكداً أن (مسألة القدس یجب تسویتھا ض�م�ن 
قضایا الوضع النھائي على أساس حل الدولتین، كون القدس م�ف�ت�اح 

ب�ت�را)  -ونقلت (وكالة األنباء األردن�ی�ة  .تحقیق السالم في المنطقة)
عن الملك تأكیده أن (األردن، مستمر في القیام بدوره التاری�خ�ي ف�ي 
حمایة المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في المدی�ن�ة ال�م�ق�دس�ة، م�ن 
منطلق الوصایة الھاشمیة علیھا). واتفق ال�ج�ان�ب�ان، خ�الل ال�ل�ق�اء، 

ال�ب�ح�ر ال�م�ی�ت)، وال�ذي  -بحث عدد من القضایا الثنائیة من ضمنھا مشروع ناقل ال�ب�ح�ری�ن (ال�ب�ح�ر األح�م�ر 
واتفقا أیضاً، عل�ى دراس�ة رف�ع ال�ق�ی�ود ع�ل�ى  .ستنعكس آثاره االیجابیة على األردن والضفة الغربیة وإسرائیل

الصادرات التجاریة مع الضفة الغربیة، ما یؤدي إلى تعزیز ح�رك�ة ال�ت�ب�ادل ال�ت�ج�اري (الص�ادرات وال�واردات) 
 .واالستثماري بین السوقین األردني والفلسطیني







Wednesday 
Issue No. 652 •  20 Jun  18 • Year 13  AL  iraqia   

ئللمرة الثانیة إني أحبك وكأني أحبك ل�ل�م�رة األول�ى وف�ي ك�ال ال�م�رت�ی�ن 
أكتشف عشقاً یختبئ في صمتي وحین تغیب یصبح ال�وق�ت ق�ل�ب�ي وأظ�ل 

 .أحبك طوال الوقت
وأتساءل دائماً إلى متى سأبقى أحبك فأقول إلى "آخر ق�ل�ب�ي" ول�و أن�ي 
أملك قلباً آخر ألعطیتك إیاه وأذبتھ كشمعة تضيء لك حیاتك حت�ى ی�ذوب 

 .قلبي معھا إلى آخره
وجھك یاحبیبي كصورة قمٍر تطفو على الماء وحبك ف�ي ق�ل�ب�ي ك�ال�دع�اء 

 .المستجاب وفیك أمان قلبي وفیك المصاب
وكأني معك زھرة جمیلة الیكسرھا سوى الغیاب فیك النع�ی�م وش�ی�ئ�اً م�ن 

 .العذاب
وفي حبك أفقد قلبي فأالقیھ ب�ی�ن ی�دی�ك ض�ع رأس�ك ع�ل�ى ص�دري وق�ل 
أشیاءك كلھا وابتسم حین تسمع دقات قلبي تترنم بحروف اسمك فیتدف�ق 

 .الدم حامالً تفاصیل عشقك في شراییني
إني ال أخلو منك أبداً ممتلئ�ة ب�ك دائ�م�اً أراك ك�م�ا ی�رى ال�ن�ائ�م أح�الم�ھ 
وأمانیھ وإذا أنظرتني فإني معك من الُمنظَرین إلى لقاء ی�ج�م�ع�ن�ا ف�ل�ی�ك�ن 

 .ھذا اللقاء حباً الشك فیھ
إني سئمت االنتظار الذي الیتحرك مع مرور الوقت والینتھ�ي وأص�اب�ن�ي 
القنوط في صبري وُجلَّ ماأخشاه أن یصبح انتظارك جزءاً من�ي ف�ی�ص�ی�ر 

 .شوقي أقل من الغیب غموضاً وأبعد من السماء
لتكن خمري وكأسي لتكن فجر أیامي ولیلتي الدافئة أن�ا ن�اقص�ة م�ن ك�ل 

 .شيء إال أنت الیدرك جسدي بدایتك والیدرك قلبي آخرك
إنك تصلب قلبي على مفترق طریقك أنام وفي جس�دي أل�ف ف�ك�رة ك�ی�ف 
یلقاك وأنات في مفصل روحي تركض وراءك ف�أن�ا الش�يء ب�دون�ك ول�م 

 أكن قبلك شیئاً فال تدع
 .قلبي یسقط مني بل تناولھ بین یدیك

كم أنت جمیل وكم رائع حبك في قلبي فص�وت�ك كص�الة ال�غ�ائ�ب ل�ل�غ�ائ�ب 
 .والفجر یبزغ من بین خدیك وكأنما الدنیا تجملت من جمیل محیَّاك

أنا الأحبك وماأحببتك یوماً أنا خلقت في ھذه ال�دن�ی�ا وك�أن�ي ج�زءاً م�ن�ك 
یالزمك أینما كنت كسماء تمطر مسكاً یحمل عطراً ك�رائ�ح�ة ال�ورد ی�ن�ث�ر 
نفسھ حولك كیفما حللت یامعجزة في ھذه األرض إن طری�ق�ي إل�ى ق�ل�ب�ك 

 .سفر أتوق إلى نھایتھ وحبك أوحاه هللا إلى قلبي حتى صار شاعراً 
امألني بك یاحبیبي فأنا فارغة بدونك مما یجعل األشیاء تع�ب�رن�ي وأك�م�ل 

 .علي نقصي ألصل بك حد الكمال
لو استطعت یاقدري لبسطت لك روحي تالمس قدمیك وجعلت من صدرك 
قبراً أُدفن فیھ ومنھ أُبعث أنت كحرف العطف بین قل�ب�ي وض�ل�وع�ي أن�ت 

 .كجنة الخلد بقطوفھا الدانیة
ألنك عبرت في حیاتي واستوطنت قلبي بملء رغب�ت�ي ص�ار ال�ع�ال�م ك�ل�ھ 

 .كزنابق الماء تغفو تارة ثم تصحو فتمأل الكون بعطر المثیل لھ
قل لي من أي شيء خل�ق�ت أن�ت ح�ت�ى ص�ار ال�ك�ون ف�ی�ك الع�ادي وإن 

ك�ل الص�ب�اح�ات  السماء لو أمطرت ذھباً وفضة لن تأتي بم�ث�ل�ك ی�ا ن�ور 
ویاقمر كل اللیالي یاأجمل الكلمات ویاأروع من الخیال إن�ك ت�ج�ب�ر ق�ل�ب�ي 
على أال یكون لغیرك وتجبر عقلي على التفكیر فیك ماذا أفعل في غ�ی�اب�ك 

 .الذي یخرج روحي من جسدي ویختم لي جواز عبوري إلى الموت
 .إني أخشى أن أموت وأظل عالقة في حیاة أخرى وأنا انتظرك وال تأتي

أتمناك كما یتمنى العلیل یوماً ال ألم فیھ وأنتظرك كم�ا ی�ن�ت�ظ�ر ال�م�ح�زون 
 .یوماً الحزن فیھ

 أحبك جداً الكثیراً فالكثیر یحتمل النقصان أحبك إلى الخلود وال أخلّد
 أحبك إلى حد الھذیان وال أعود إلى رشدي

 أحبك كمن یركض ألف عام والینتھي والیصل
 أحبك كالبكاء المریر المحفور بالذاكرة

 أحبك كبحر یتدفق داخل صدري
 أحبك یا اسماً یعشق حروفھ فمي

 أحبك یاعشقاً یحرك في جسدي كل جسدي
 أحبك كقصیدة مخملیة أنتظرك فیھا

  أحبك ولیس لھذا نھایة وأبقى مریضة بعینیك
  أحبك كسماء تھطل الغیث على صدري فتخضر ذاكرتي....

   اء   
     

      
 منار حسن

 

ی�وم   (N0t 4 sale) شاھدت فی�ل�م د. م�وف�ق س�اوا 
أمس واسجل اعجابي وتقدیري لل�ج�ھ�ود ال�ط�ی�ب�ة ف�ي 
أنجاز  ھذا  الفیلم الجمیل بالرغم  من عدم توفر الدعم 
المادي لھ (االنتاج) الذي ھو اس�اس ن�ج�اح اي ع�م�ل 
فني ان كان تلفزیونیا او سینمائیا لكن الفیلم اس�ت�ط�اع 
ان یتجاوز ھذه المعوقات وان ی�ط�رح ن�ف�س�ھ ك�ف�ك�رة 

 ...وموضوع یستحق التأمل واإلعجاب
ان اإلعجاب والدھشة بأي عمل ھو المحور الرئ�ی�س�ي 
الذي یجعل اي عمل فني یدخل دائرة الضوء ویت�س�ل�ق 

 .سلم النجاح
في الحقیقة الفیلم اعجبني كثیرا لما حملھ م�ن رس�ال�ة 

كبیرة ومھمة تخص وطننا العراق الذي تكالبت ع�ل�ی�ھ 
خونة الداخل من تجار الدین والسیاسة والطامعین من 
دول الجوار العادتھ الى ظلمات الماضي كون�ھ مص�در 

 .اشعاع الحضارة االنسانیة
 

استطاع مخرجھ د. موفق ساوا ان یوصل رسالتھ الینا 
بحرفیة ترتقي الى مصاف االفالم ال�ك�ب�ی�رة م�ن خ�الل 
زوایا التصویر،  واختیار أوق�ات ال�ت�ص�وی�ر ال�دق�ی�ق�ة 
وھذا المونتاج المحسوب والربط بین شخصیاتھ وھذه 
النماذج من تأریخ حضارة العراق الب�ل�د ال�ذي ی�ع�ت�ب�ر 
مصدراً من مصادر الخلق واإلش�ع�اع ال�ح�ض�اري ف�ي 

 .... التاریخ
ان ثیمة العمل ثیمة تس�ت�ح�ق ال�ت�أم�ل واإلش�ادة ألن�ھ�ا 
جعلت احداث الفیلم تدور حول ھ�ذا ال�م�ع�ن�ى ال�وط�ن�ي 
المھم... ومن خالل مشاھدتي المتواضعة لھذا الف�ی�ل�م، 
احسست ان ھناك وراء انجاز ھذا العمل الفني مخرج�ا 
لدیھ امكانیة عالیة لو توفر لھ الدعم الكافي وع�ن�اص�ر 
االنتاج وال�ت�ق�ن�ی�ة ال�ح�دی�ث�ھ م�م�ك�ن ان ی�ح�ق�ق اف�الم 
بمستوى اعلى من مستوى االبداع الذي ش�اھ�دت�ھ ف�ي 

 .ھذا الفیلم
الفیلم اعجبني كثیرا ماعدا التمثیل فقد كان ضعیفًا اق�ل 
من مستوى الفیلم وھذا ناتج عن قلة خ�ب�رة ال�ت�م�ث�ی�ل 

 .واإلمكانیات المادیة وعدم وجود الدعم المطلوب
على ایة حال رغم كل ظروف ال�ع�م�ل ال أس�ت�ط�ی�ع ان 
أقول اال الف مب�روك  ل�ك�ل ك�ادر ف�ی�ل�م م�وف�ق س�اوا  

(N0t 4 sale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحیاتي وبالتوفی�ق ان ش�اء هللا ون�ت�م�ن�ى م�ن وزارة 
الثقافة العراقیة ان تتبنى مثل ھذه االفالم ألنھا ت�ح�م�ل 
موضوعاً وھماً فنیاً عراقیاً وعلیھا توفیر عرض�ھ ف�ي 
المحافل الدولیة كي یكون شاھداً على جریمة مای�ری�ده 

 .... تجار السالح واعداء االنسانیة من وطننا العراق
 ....لن نبیع أوطاننا ونتخلى عن تأریخنا 

لن یطول لیلھم البد ان تشرق الشمس وتعود ال�ط�ی�ور 
 .المھاجره

................................................................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... 

 :لمشاھدة الفیلم النقر على الرابط التالي
https://www.youtube.com/watch?v=yKeT2JxDHj0 

 * عن : موقع عینكاوا دوت كوم

      رؤ(Not 4 Sale) 

  واد.  ل ة ة   ج 
   

 صبري الرماحي * : بقلم المخرج العراقي

لن اشرح ھذا المث�ل ال�ع�راق�ي ألن ال�ج�وج�ل    
لیس لدی�ھ ع�ط�ل�ة ال�ی�وم, ب�ك�ل اخ�ت�ص�ار, ف�ي 

تم قطع الصوت عن الدكتور ف�اض�ل  25الدقیقة 
السوداني حینما كان على منبر الھیئة ال�ع�رب�ی�ة 
للمسرح في تونس ی�ن�ف�ي مص�ط�ل�ح ال�م�س�رح 
الرقمي, ودلیلھ مقطع فیدیو عن ل�ق�اء ب�ع�ن�وان 

م 2006مقھى بغ�داد ع�ب�ر س�ك�ای�ب�ي ف�ي ع�ام 
اظھر اح�ت�ف�اال ب�ع�ی�د م�ی�الد س�رم�د الس�رم�دي 
اعتبره البعض اول مس�رح�ی�ة رق�م�ی�ة وب�ن�ی�ت 
علیھ المقاالت والبحوث األكادیم�ی�ة !, وق�د ت�م 
عرضھ في المؤتمر من قبل الباحثة الج�زائ�ری�ة 
صوالح وھیبة التي انتقدت ھذا المص�ط�ل�ح ف�ي 
بحثھا المقدم في المؤتمر والذي ك�ان ال�دك�ت�ور 
معقبا علیھ, ومن ھذه الحادثة نفھم ان ال�ھ�ی�ئ�ة 
اعتبرت مصطلح المسرح ال�رق�م�ي غ�ی�ر ق�اب�ل 
للنقاش لحصانتھ االكادیمیة كما یتضح ذلك م�ن 
امتعاض رئیسة الجلسة وم�ن ق�اط�ع ال�ج�ل�س�ة 
لیقرأ خبر ع�اج�ل م�ف�اده ال�دع�وة ال�ى ال�ح�وار 
الھادىء وھو ال�م�س�رح�ي غ�ن�ام ص�اب�ر غ�ن�ام 
عضو مؤسس في الھیئة, وقد عم الھدوء ف�ع�ال 
بقطع الصوت عن الدكتور كما یتضح من خ�الل 
الفیدیو المنشور في صفحة الھیئة عل�ى م�وق�ع 

 الیوتیوب, مع األسف.
من ال یغریھ تواصل اسھ�اب ال�م�ق�اب�ل ل�ی�أت�ي   

بذاكرت�ھ م�ا ل�ذ وط�اب م�ن االم�ث�ال الش�ع�ب�ی�ة 
العراقیة, تخوط بصف االس�ت�ك�ان ت�ث�رد بص�ف 
اللكن یحجي سبعة اشھر, تعالوا نحسبھ�ا م�ع�ا, 
لما انشر مقال متواضع ملخص مختصر م�ف�ی�د 
ال یتجاوز ح�د ال�م�ع�ل�وم�ة وت�ع�ل�ی�ق�ي ع�ل�ی�ھ�ا, 
والمعلومة ھي قط�ع الص�وت ع�ن ال�م�س�رح�ي 

الدك�ت�ور ف�اض�ل الس�ودان�ي اث�ن�اء اب�داء رأی�ھ 
بمصطلح الم�س�رح ال�رق�م�ي ال�ذي س�وق�ت ل�ھ 
الھیئة بھذا الفعل, وشرعنتھ لیكون بمثابة دلیل 
ببراءة المصطلحین من أي جلس�ة ح�ك�م ن�ق�دي 
ودرع تحصین مسرحي عرب�ي ب�ح�ك�م ان�ت�ش�ار 
عنوان الھیئة ضد كل المنتقدین, وتعالوا ن�ع�ود 
للمقال الذي نشرتھ تحت عنوان الھیئة العربی�ة 
للمسرح تخوط بص�ف االس�ت�ك�ان, ف�ق�د رك�زت 
على فعلة قطع الصوت واعتبرتھا وقوفا بص�ف 
الطرف المنادي بالمسرح الرق�م�ي, ول�ی�س ل�ي 
وقت اضیعھ في اثبات عدم وجود مسرح ب�دون 
لقاء مباشر بین الممثل وال�ج�م�ھ�ور ألن�ن�ي ل�و 
حاولت لبدأ الشك في شھادتي ال�دك�ت�وراه وك�ل 
من منحني ایاھا, النني درست اخ�ت�ص�اص ف�ن 
المسرح وبفرعھ العلمي الدقیق التمثیل حصرا, 
الذي یؤكد على ان اللقاء المباشر بین ال�م�م�ث�ل 
والجمھور ھو ما یمیز ھذا ال�ف�ن أي ال�م�س�رح 
والتمثیل المسرحي الذي ھ�و م�ن اخ�ت�ص�اص�ي 
كباحث اكادیمي, لھذا فأمامي خیار واحد وح�ی�د 
ال غیر مع االسف, وھو االستمرار في ت�ق�ص�ي 
خطوات ھذه الھیئة امال في ان تكون على ق�در 
ما منحت من ثقة ومال ومساحة ثقاف�ی�ة, ع�ل�ى 

مستوى الوطن ال�ع�رب�ي, والس�ع�ي ل�ك�ي ت�ع�ی�د 
ال�ن�ظ�ر ف�ي م�ا ح�دث, ألن ك�ل م�ا س�ب�ق ھ��ذه 
الحادثة من خطوات تشریعیة وتنفی�ذی�ة اص�ب�ح 
مثال شك بالنسبة ل�ي, وب�وص�ف ھ�ذه ال�ھ�ی�ئ�ة 
عنوان العناوین في المشھد المسرحي ال�ع�رب�ي 
حالیا, فلن اتقبل منھا الثرد بصف ال�ل�ك�ن, بس�م 

 المسرح عموما والعربي خصوصا.
حینما یكون الرد على مق�ال�ي ال�م�ت�واض�ع ع�ن 
قطع الصوت من خالل المسرحي غ�ن�ام ص�اب�ر 
غنام على الفیس ب�وك وغ�ی�رھ�ا م�ن ال�م�واق�ع 
مقتصرا على تأكیده بأن الھیئة ت�ت�س�ع ل�ج�م�ی�ع 
االراء ولم یتطرق الى حادثة قطع الصوت ع�ن 
رأي, ف��ھ�ذا ث�رد, وع�ن��دم�ا اب�ح��ث ع��ن م��وق��ع 
المسرحي ال�م�ح�ت�رم ف�ي ھ�ذه ال�ھ�ی�ئ�ة واج�ده 
عضوا مؤسسا, فھنا اصبح الثرد رسمیا ولی�س 
بداعي المودة والتف�اوت ال�م�ح�م�ود ف�ي ال�رأي 
والذي بیني وبینھ وغیره ف�ي اح�ت�رام م�ت�ب�ادل 
طوال سنوات تواصلنا عبر العالم االف�ت�راض�ي, 
ك�ان ل�ي م�ح�اوالت ف�ي اث�ب�ات ب�ع�ض ث�غ��رات 
البدیھي في فن الم�س�رح, وق�د اك�ون اول م�ن 
اعترض بدلیل, على المسرحي صالح ال�ق�ص�ب 
بكون مسرحھ مسرحا للصورة كما یبین ك�ت�اب�ھ 

م وبدلیل وجود كتاب مسرح 2003الصادر عام 
م ل�ل�ن�اق�دة ب�ون�ي م�ن�ارك�ا, 1976الصورة منذ 

والمصدر مقابل المصدر خالص ح�ی�ن�م�ا ی�م�ت�د 
 النقاش لیتخذ الثرد منھجا.

 
من باب ت�وخ�ي ال�ث�رد وال�خ�وط, ھ�ذه دع�وة   

للھیئة, ولك�ل ب�اح�ث ون�اق�د وف�ن�ان وج�م�ھ�ور 
مسرحي, لرفع مطالبة بإعادة ال�ن�ظ�ر م�ن ق�ب�ل 
اإلطراف الراعیة والداعمة مادیا ومعنویا لعمل 
الھیئة العربیة للمسرح, ل�غ�رض إع�ادة ت�ق�ی�ی�م 
نتاجھا منذ التأسیس, بناء على كونھا تتخذ م�ن 
المسرح العربي عنوانا, ال یم�ث�ل�ھ�ا حص�را وال 
دولة بعینھا فق�ط, ب�ل ك�ج�ام�ع�ة ل�ھ�ذا ال�ن�ط�اق 
األوسع, بما یشكل ھویة كل متص�ل ب�ال�ع�ن�وان, 
وبوصفھا احد مصادر النقد والبحث األك�ادی�م�ي 
في مجال فن ال�م�س�رح, ف�ي ال�وط�ن ال�ع�رب�ي, 
وأقدم بدوري أول مط�ال�ب�ة وأت�م�ن�ى أن ت�ك�ون 
األخیرة, أطالب الھی�ئ�ة وم�ن وراءھ�ا ب�ع�رض 
فیدیو الدكت�ور ف�اض�ل ال�ذي ت�ح�دث م�ن ع�ل�ى 
منبرھا في تونس دون ان ینال كل�م�ات�ھ ال�ق�ط�ع 
من رقابة الھیئة على رقاب الب�ح�ث األك�ادی�م�ي 

 المسرحي, العربي.

 د. افضل فاضل
 استرالیا-ادالید  

 
 

 

 
 ذبلت كّل الزھور،

  و ما عاد في الشفاه من لونٍ 
 یوحي بَمطلع الكلمات ،

  ماَت ما كان یملك حظّ الوالدة
  و انكفأْت آخر الزھور في الحقلِ 

 ..... ولم یأِت الربیع
 ھنا فقط ، یمكن للبھجة أن تبكي

 !و ھنا فقط ، یمكن أن نجد الحزن حتى في ضحكة األطفال
... 

 ذبلت كّل الزھور ،
  ھذا أوان االنطفاء

 ھذا أوان البدء في حّب الحقیقة
 حیث الھتاف یعلو إّال والبراقع ساقطة

 ..... وال كالم یمكن أن یمحو الخراب
 ذبلت كل الزھور ،

 ھكذا ، دون أدنى احتضار
 لم یعد ینفع الماشین َشْسٌع لِـنَعال ،
 فقد بَدأت األشواك دغدغتھا الَشقیّة

 وسینسى السادرون في دروب القھقھات
 أّي انفراٍج للشفاه یكفي ،

 لضحكٍة كاذبٍة أخیرة
 فیبدؤون البكاء ،

  ھكذا
 ... دون أدنى انتظار

(ا)   د ح ا ا 
  

 
 د.سرمد السرمدي
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 زكـي فرحـان / سیدني

ق�ادة ال�ج�ی�ش  1936العسكري في عام   لقد شجع انقالب الفریق بكر صدقي
على التدخل المباشر في توجیھ سیاسھ العراق وتغ�ی�ی�ر ال�م�ف�اھ�ی�م ال�م�دن�ی�ھ 
المناطھ برئاسھ الوزراء واس�ق�اط�ھ وح�ل م�ج�ل�س ال�ن�واب وأع�ادة ال�ن�ظ�ر 

ھیكلھ الدولھ التي خطط لھا من قبل، وفق م�واد ال�دس�ت�ور وال�ت�ع�ل�ی�م�ات  في
الصادرة بموجبھ، وھذا االنقالب اربك االنكلیز والمنطقھ العربیھ وتربع عل�ى 
جمیع االحداث السیاسیھ في تلك الحقبھ من الزمن التي تسیطر فیھا بریطانیا 
وفرنسا على مجمل االراضي العربیھ، وھكذا فتح بك�ر ص�دق�ي ب�اب�ا واس�ع�ھ 
ل��ل��م��غ��ام��رة وال��ت��ح��دي ف��ي ت��ن��ف��ی��ذ االوام��ر والض��ب��ط ال��ع��س��ك��ري وال��ق��ی��ادة 

محفزا رجال الجیش العراقي على ال�ت�م�رد واالن�ف�راد والس�ی�ط�رة   المركزیھ
على مقالید الحكم، قتل بكر صدقي وصحبھ بالطریقھ الماسویھ التي تمت ف�ي 
الموصل في حدیقھ دار الضیافھ، كانت بال شك عملیھ ق�ت�ل ج�ری�ئ�ھ م�ف�زع�ھ 
ومریبھ نفذھا نائب العریف (عبدهللا التلعفري) حیث اطلق النار بات�ج�اة رأس 
بكر صدقي ومح�م�د ع�ل�ي ج�واد ق�ائ�د ال�ق�وة ال�ج�وی�ھ وت�وف�وا ف�ي ال�ح�ال، 

المخطط لھذة الموامرة الرھیبھ نوري السعید (أبو ن�اج�ي) والس�ف�ارة   وكان
البریطانیھ التي قررت تصفیتھ، بعد توارد االنباء عن ن�ی�ھ ب�ك�ر ص�دق�ي م�ن 
احتالل الكویت وضمھا الى العراق ومقتل جعفر العسكري وزی�ر ال�دف�اع ف�ي 

خ�وف االن�ك�ل�ی�زم�ن   ث�م  حكومھ یاسین الھاشمي وھو نسیب نوري السعید،
 1939تقرب بكرصدقي من االلمان بعد زواجھ من راقصھ المانیھ، ففي عام 

وبتحریض من نوري السعید و االنكل�ی�ز ق�ت�ل ال�م�ل�ك غ�ازي ب�ح�ادث س�م�َي 
وتولى الوصایا على عرش أبنھ الص�غ�ی�ر الس�ن ال�م�ل�ك   (صدمت السیارة)،

فیصل الثاني، خالھ االمیر عبد االلھ بن علي بن الحسین، ل�ق�د ك�ان�ت الس�ن�ھ 
االولى من الحرب العالمیھ الثانیھ سنھ اضطراب وص�راع س�ی�اس�ي مس�ت�م�ر 

ال�م�ت�ب�ادل�ھ،   وخالف ال ینقطع، وكان غالبیھ الساسھ العراقیین تعوزھم الثقھ
وثقافھ الحوار واحترام الراي االخر والشعور بال�م�س�ئ�ول�ی�ھ ت�ج�اة االوض�اع 
االقتصادیھ السیئھ والحیاة القاسیھ التي یعاني منھا الشعب، ال�ف�ق�ر وال�ج�وع 

وك�ت�م ال�ح�ری�ات   والحرمان والعوز والجھل وال�م�رض واالح�ك�ام ال�ع�رف�ی�ھ،
وتع�ط�ی�ل الص�ح�اف�ھ ال�ح�رة وغ�ل�ق اب�واب االح�زاب وم�الح�ق�ھ ال�وط�ن�ی�ی�ن 
والدیمقراطیین وزجھم في السج�ون وال�م�ع�ت�ق�الت ون�ف�ی�ھ�م خ�ارج ال�ح�دود 

، 1940واسقاط الجنسیھ العراقیھ عنھم، وفي الرابع والعشرین م�ن ای�ل�ول 
صدر عن الحزب الشیوعي العراقي بیان وزع في المدن الرئی�س�ھ ال�ع�راق�ی�ھ 
یوضح فیھ قضیھ الحرب الشائكھ التي اندلعت بین المحور (المانیا، ایط�ال�ی�ا، 
الیابان) وبین الحلفاء (بریطانیا، االتحاد السوفیتي، امریكا) والت�ي اع�ت�ب�رت 
الحرب نزاعا بین القوى االمبریالیھ وكانت الدعوة الى حیاد ال�دول ال�ع�رب�ی�ھ 
والعالم من ھذة الحرب وكل ما یشغل بال الشعوب ھ�و ال�ت�خ�ل�ص م�ن ق�ی�ود 
االستعمار البریطاني والفرنسي اكثر من محاربھ الفاشیھ والنازیھ*، وف�ی�م�ا 
یلي جزء من صدر نص بیان الحزب الشیوعي، (لما كانت ال�ح�رب ال�ق�ائ�م�ھ 
الیوم بین المانیا وایطالیا من جھھ وانكلترة من جھھ اخرى حربا استعماری�ھ 
حرب نھب وسلب ألقتسام العالم من جدید على حساب االمم الضعیف�ھ، ول�م�ا 
كانت بالدنا العربیھ معرضھ الى خطرھذا التقسیم وقد تكون واقعھ في ح�دود 
خارطتھ فعال، وجب علینا، كدولھ، أن نقف من ھذة ال�ح�رب م�وق�ف�ا ح�ی�ادی�ا 
تاما، وأما موقفنا تجاھھا، كأمھ، موقف كفاح الیف�ق�ھ ل�ل�ھ�وادة م�ع�ن�ى، ان�ن�ا 
نكافح ھذة الحرب بكل ما لدینا من قوة دفعا ل�أل�ض�رار ال�ج�س�ی�م�ھ، االظ�رار 
االقتصادیھ واالجتماعیھ التي ألحقتھا ب�ن�ا، وس�ع�ی�ا وراء ت�ح�ررن�ا ال�وط�ن�ي 
بصورة نھائیھ*) على أیھ حال كان ھذا البیان ولید ظروف العراق ال�خ�اص�ھ 
والمعقدة آنذاك، وفي صراع حاد على السلطھ بین عب�د االل�ھ ال�وص�ي ع�ل�ى 
العرش ونوري الس�ع�ی�د م�ن ج�ھ�ھ، وم�ف�ت�ي ف�ل�س�ط�ی�ن وال�ع�ق�داء االرب�ع�ھ 
وجماعتھما من جھھ اخرى وھي التي مھدت للدعایھ النازیھ والتي ش�ج�ع�ت 
على انتشارھا في العراق، و نحن اطفال كنا نسمع ص�وت ال�م�ذی�ع ال�ع�راق�ي 
الشھیر وقتذاك (یونس بحري) من رادیو برلین م�وج�ھ ارس�ال�ھ ال�ى ال�دول 
العربیھ، واول كلمھ كان یفتتح برنامجھ بھا ھي (حي العرب الشج�ع�ان، ح�ي 
الرجال النشامھ) فكان ھذا یثیر الحماسھ والعزم واالقدام في مشاعر الس�ام�ع 
العربي، یقول الشاعر الكبیر محمد مھدي الجواھري في ك�ت�اب�ھ (ذك�ری�ات�ي) 

، علمت من السید (عطا الخشالي) المسؤول عن ال�ق�ل�م الس�ري 381صفحھ 
في متصرفیھ بغداد، ان اسمى قد أدرج في القائمھ السوداء، وسوف اع�ت�ق�ل 
بتھمھ النازیھ والتعاون مع رشید عالي الكیالني، بسبب قصیدتي التي ك�ان�ت 
لي في ثورة العشرین، وقد القاھا المذیع یونس ب�ح�ري م�ن رادی�و ب�رل�ی�ن، 

ال�م�رائ�ي، ب�ت�ص�ن�ع�ھ   الوزراء، وتلقاني بوجھھ استدعاني صالح جبر رئیس
المشھور وابتسامتھ المتكلفھ، وبعجرفتھ المتمیزة، وب�ح�رك�ات�ھ ال�م�س�رح�ی�ھ 
التي كانت حدیث كل من یعرفھ، وبعد وساطھ من السید محمد الصدر، س�وٌي 
االمر، أوضحت لھ، ان القصیدة قدیمھ وھي موجودة في دی�وان�ي، م�ا ذن�ب�ي 
اذا كان یونس بحري یرددھا؟، واراد ان یوحي ل�ي ب�ق�ول�ھ ان�ن�ي ب�دی�ل ع�ن 
الرصافي، فقد كان الرصافي وھو الشاعر الشامخ الفرید، م�غ�ض�وب�ا ع�ل�ی�ھ، 
ومن جماعھ ضحایا الكیالني، الذي ارادني ، كما اشر، ان یورطني بم�ا ورط 
بھ الرصافي في قصیدتھ ، لینال من العائلھ المالكھ الت�ي ی�ق�ول ف�ی�ھ، ط�اروا 

یتحینون بك الحتوف تحیِنا ،، ولم یتقدم الكی�الن�ي  -بأجنحھ أألجانب وأغتدوا 
وال حكمت سلیمان وال كل ذي مروءة من الحاكمین، ان ینقذ الرص�اف�ي م�م�ا 
لحق بھ من فاقھ وجوع وحرمان ومرض، بل حتى لم ی�ت�ع�ط�ف ع�ل�ی�ھ واح�د 
منھم ومن الدولھ، ولو بشيء زھید من ق�م�اش رخ�ی�ص یض�ع�ھ ع�ل�ى ب�اب 
غرفتھ ساعھ احتضارة وموتھ في عز الصیف القائظ !!، كان نوري الس�ع�ی�د 
یصول ویجول في البرلمان ومعھ (الحبربش) وكانت غایتھ ان یض�م س�وری�ا 
الى العراق، وحاول ارضاء تركیا بالتنازل لھا عن جزء من القس�م الش�م�ال�ي 
من (كردستان العراق* ؟؟) وعرض على بریطانیا ان یضع الجیش ال�ع�راق�ي 
تحت تصرف بریطانیا في جبھات القتال، لقاء الموافقھ على ھ�ذة الس�ی�اس�ھ، 
ضم سوریا، وكان ھناك في الجانب الثاني امین الحسی�ن�ي م�ف�ت�ي ف�ل�س�ط�ی�ن 
ومعھ العقداء االربعھ الذین یدفعون االمور الى تحریر فلسطین من الھ�ی�م�ن�ھ 
البریطانیھ والصھیونیھ حتى لو تطلب االمر التعاون مع ال�م�ان�ی�ا ال�ھ�ت�ل�ری�ھ، 
ودخول الحرب الى جانبھا، كان الوضع السیاسي في ال�ب�ل�د ف�ي ب�دای�ھ س�ن�ھ 

وضعا ملتھبا، وكانت التناقض�ات ف�ي أوج�ھ�ا، ب�ی�ن ال�ب�الط ال�م�ل�ك�ي  1941
ونوري السعید والمؤیدین للسیاسھ البری�ط�ان�ی�ھ م�ن ج�ان�ب وب�ی�ن ال�ع�ق�داء 
االربعھ الذین س�م�وا (ال�م�رب�ع ال�ذھ�ب�ي) ال�ذی�ن یس�ی�ط�رون ع�ل�ى ال�ج�ی�ش 

العقید صالح الدین الصباغ والعقید محمود س�ل�م�ان و ال�ع�ق�ی�د ف�ھ�م�ي   وھم
سعید والعقید كامل شبیب، وكان معھم امین الحسیني مفتي فلسطین، ومعھم 
العناصر القومیھ من الجانب أآلخر، وكانت نتیجھ ھذة التناقضات ال�ط�اح�ن�ھ، 
ان استقال طھ الھاشمي رئیس الوزراء، وتشكی�ل ح�ك�وم�ھ ج�دی�دة ب�رئ�اس�ھ 
رشید عالي الكیالني تضم مناصري العقداء االربعھ من الساسھ ال�ق�وم�ی�ی�ن، 
اال ان الوصي على عرش العراق عبد االلھ لم یوافق ع�ل�ى وزارة ال�ك�ی�الن�ي 
وال على استقالھ طھ الھاشمي، لذلك وخوفا من بطش الجیش ب�ھ، ف�را ع�ب�د 
االلھ و نوري السعید من بغداد الى القاعدة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ھ ف�ي (س�ن ال�ذب�ان) 
الحبانیھ، ومن ھناك طارا الى البصرة وألتجأ الى باخرة حربیھ بریطانیھ ف�ي 
شط العرب، وراح یذیع نداءاتھ منھا بالتحریض والتن�دی�د وب�ع�دم االع�ت�راف 
بحكومھ رشید الكیالني، فقاما كل من رشید عالي الكیالني وع�ق�داء ال�ج�ی�ش 
االربعھ باالنقالب على الوصي، وطلب من رشید الكیالني ان یج�م�ع م�ج�ل�س 
االمھ، وأبطال وصایھ عبد االلھ على العرش وأستبدالھ ب�وص�ي ج�دی�د ع�ل�ى 

 عرش العراق ھو (الشریف شرف).
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حین دخل الحزب الشی�وع�ي ال�ع�راق�ي ف�ي   

ت��ح��ال��ف م��ع ق��وى ال��ت��ی��ار الص��دري ب��اس��م 
"سائرون"، سجلت مع ع�دد م�ن األخ�وات 
واألخوة المناض�ل�ی�ن رأی�اً واض�ح�اً وم�ك�ث�ف�اً 
حول الموقف من ھذا التحالف، وأشرنا ف�ی�ھ 
باختصار شدید إل�ى خس�ارت�ن�ا ل�وح�دة ق�وى 
التیار الدیمقراطي، التي ك�ان�ت ت�ت�ش�ك�ل م�ن 
الحزب الشیوع�ي ال�ع�راق�ي، وك�ان ال�ع�م�ود 
الفق�ري ف�ي ال�ت�ی�ار، وال�ح�زب االج�ت�م�اع�ي 
الدیمقراطي الجدید وثالثة عش�ر ح�زب�اً آخ�ر 
وشخصیات دیمق�راط�ی�ة ع�ل�م�ان�ی�ة ع�راق�ی�ة 
كثیرة. وقد أطلق على ھذا التحال�ف ال�م�دن�ي 
ال�دی�م��ق�راط�ي اس�م "ت��ق�دم". ونش��ط أت�ب��اع 
"تقدم" في ال�داخ�ل وال�خ�ارج لص�ال�ح ھ�ذا 
التحالف الجدی�د. ول�ع�ب�ت ال�ح�رك�ة ال�م�دن�ی�ة 
االحتجاجیة دوراً مھ�م�اً ف�ي ت�ك�وی�ن رص�ی�د 
شعبي واسع نسبیاً لصالح تحالف "ت�ق�دم"، 
وك��ان م��ن ال��م��ؤم��ل أن ی��ح��رز م��ق��اع��د ف��ي 
المجلس أكث�ر م�م�ا ت�ح�ق�ق ل�ھ ف�ي ت�ح�ال�ف 
"سائرون". وكان في مقدوره أن ی�ت�ح�ال�ف 
بعد ذاك مع ال�ت�ی�ار الص�دري أو م�ع غ�ی�ره 
على وفق ال�ب�رام�ج ال�م�ط�روح�ة وال�ف�ع�ل�ی�ة 
للقوى السیاسیة التي تم�ت ت�ج�رب�ت�ھ�ا خ�الل 

 األعوام المنصرمة. 
اكتفیت بھذا الراي الذي ص�در ع�ن "ل�ج�ن�ة 
ال��م��ب��ادرة ل��ت��وح��ی��د ال��ح��رك��ة ال��وط��ن��ی��ة 
الدیموق�راط�ی�ة ف�ي ال�ع�راق". وس�ك�ت ع�ن 
إب�داء ال�رأي بش��أن "س��ائ�رون"، ورج��وت 
اآلخرین أن یكونوا في نقدھم م�وض�وع�ی�ی�ن 
وبعیداً عن ال�ت�ج�ری�ح، إذ م�ن ح�ق ال�ح�زب 
الشیوعي أن ی�ت�خ�ذ ال�م�واق�ف ال�ت�ي ی�راھ�ا 
مناسبة في العمل السیاسي، على أن یستفی�د 
ب��أقص��ى م��ا ی��م��ك��ن م��ن ت��ج��ارب ال��ع��ق��ود 
المنصرمة في مثل ھذه التحالفات والم�وق�ف 
من نقد سیاسات القوى التي یتح�ال�ف م�ع�ھ�ا 
حین ترتكب تلك القوى أخطاًء، أو تبتعد ع�ن 
االلتزام بالخط المتفق ع�ل�ی�ھ ف�ي ال�ت�ح�ال�ف. 
وفي الدعای�ة االن�ت�خ�اب�ی�ة دع�وت الن�ت�خ�اب 
ممثلي ال�ح�زب الش�ی�وع�ي ال�ع�راق�ي وق�وى 

 التیار الدیمقراطي.
خالل الفترة التي تشك�ل ت�ح�ال�ف "س�ائ�رون 
وحتى ال�ی�وم وص�ل�ت�ن�ي رس�ائ�ل واتص�االت 
ھاتفیة كثیرة عن موقفي وسبب سكوتي عن 
إعطاء الرأي بشأن ما یحص�ل ب�ال�ع�راق ف�ي 
إطار "سائرون" وم�ج�رى ال�ت�ح�ال�ف�ات م�ع 
القوى األخرى والمقاالت والتصریحات الت�ي 
نشرھا الحزب، والسیم�ا ال�رف�اق ف�ي ق�ی�ادة 
الحزب الشیوعي العراقي. أقول مرة أخ�رى، 
أي شخص یحق لھ أن یتخذ رأیاً ف�ي قض�ی�ة 
ما ویمكن أن یكون الراي خاطئاً، ولك�ن ھ�ذا 

ال یشكل مشكلة كبیرة، فھو رأي فرد، ول�ك�ن 
حزب سیاسي، كالحزب الشیوعي ال�ع�راق�ي، 
حین یتخذ موقفاً سیاسیاً یفترض أن یح�س�ب 
نتائجھ أو عواقبھ جیداً، إذ الوقوع ف�ي خ�ط�أ 
ت��ك��ون ل��ھ ع��واق��ب س��ل��ب��ی��ة ع��ل��ى ال��ح��زب 
والمجتمع. من ھن�ا ت�ك�ون مس�ؤول�ی�ة ال�ح�ز 
السیاسي أكبر بكثیر م�ن مس�ؤول�ی�ة ال�ف�رد، 
على أھمیة وضرورة أن ال ی�ق�ع ال�ف�رد ف�ي 

 أخطاء مؤذیة 
تحالف سائرون استفاد من الحملة الش�ع�ب�ی�ة 
االح��ت��ج��اج��ی��ة ال��واس��ع��ة إل��ى أب��ع��د ال��ح��دود 

وت�وق�ف�ت  2011الممكنة، ال�ت�ي ب�دأت ع�ام 
بشرسة وعنف النظام الس�ی�اس�ي ال�ذي ك�ان 
یقوده المستبد بأمره نوري المالكي وبإسن�اد 
ش���دی���د م���ن إی���ران، ث���م ب���دأت ال���ح���رك���ة 

، في كس�ب 2014االحتجاجیة ثانیة في العام 
أصوات الشیوعیین والكثی�ر م�ن ال�م�دن�ی�ی�ن 
الدیمقراطیین والمحتجی�ن ع�ل�ى الس�ی�اس�ات 
الطائفیة المحاصصی�ة وال�ف�س�اد واإلرھ�اب، 
ورف��ع��ت م��ن رص��ی��د ال��ت��ی��ار الص��دري ف��ي 
االنتخابات األخیرة إلى نس�ب�ة ت�ت�راوح ب�ی�ن 

% من ع�دد األص�وات ال�ت�ي حص�ل 40-50
 .  2014علیھا ھذا التیار في انتخابات عام 

في ال�ت�ح�ل�ی�ل الس�ی�اس�ي ی�م�ك�ن ال�ق�ول ب�أن 
الحزب الشیوعي ف�ي ت�ح�ال�ف�ھ" م�ع ال�ت�ی�ار 

ق��د اس��ت��ط��اع  الص��دري ف��ي "س��ائ��رون" 
التحرك بحیویة أكبر وولج مجاالت لم یلجھ�ا 
في السابق ووصل إلى جماعات كان یصع�ب 
الوصول إلیھا ق�ب�ل ذاك. ول�ك�ن�ھ ل�م ی�ح�ق�ق 
النتائج المرجوة م�ن ال�ع�م�ل�ی�ة االن�ت�خ�اب�ی�ة، 
وك��ان رص��ی��ده م��ن ال��ن��واب، ع��ل��ى وف��ق 
قناعتي، أكبر لو كان قد استمر ف�ي ت�ح�ال�ف�ھ 
مع بقیة قوى التیار الدیمقراطي في ت�ح�ال�ف 

  "تقدم". 
ما ھي المسائل التي تثار في ت�ح�ال�ف ح�زب 
ش���ی���وع���ي م���ع ال���ت���ی���ار الص���دري ف���ي 

 "سائرون"؟ 
التعاون مع شخصی�ات دی�ن�ی�ة ل�ی�س غ�ری�ب�اً 
على عمل الحزب الشیوعي العراقي، فھ�ن�اك 
شخصیة عبد الكریم ال�م�اش�ط�ة م�ن ال�ح�ل�ة، 

وشخصیة محمد الشبیبي من النج�ف، وك�ان 
للحزب خط حزبي خاص لرجال ال�دی�ن (خ�ط 
الموامنة)، والسیما في كلیة الشریعة ببغ�داد 
مثالً. ولكن تلك الشخص�ی�ات ال�دی�ن�ی�ة ك�ان�ت 
مدنیة وعلمانیة ت�رى ض�رورة فص�ل ال�دی�ن 
عن الدولة، وھ�ي مس�أل�ة م�رك�زی�ة إلق�ام�ة 

 الدولة المدنیة الدیمقراطیة.
ال��ت��ی��ار الص��دري، ح��رك��ة دی��ن��ی��ة س��ی��اس��ی��ة 
اجتماعی�ة، ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى زع�ام�ة أو ق�ی�ادة 
ش��خ��ص واح��د، إذ ل��ھ ی��ع��ود ال��ق��رار األول 
واألخیر، ولیس ھناك من یستطیع اتخ�اذ أي 
قرار آخر، إن ق�رارات�ھ ف�ت�اوى ل�ت�اب�ع�ی�ھ أو 
مریدیھ أو مقلدیھ، الذین ك�ان�وا ف�ي ال�غ�ال�ب 
األعم یقلدون وال�ده ق�ب�ل اس�ت�ش�ھ�اده ع�ل�ى 

 أیدي النظام البعثي الدكتاتوري. 
ومث�ل ھ�ذه ال�ح�رك�ة ال�دی�ن�ی�ة الش�ی�ع�ی�ة ق�د 
ارت��ب��ط��ت ط��وی��الً ب��إی��ران، ورغ��م ب��روز 
محاوالت االبتعاد عنھا، كان ال�ح�ب�ل الس�ري 
قویاً إلى حد یصعب االنفكاك عنھا، أو یم�ك�ن 
العودة إلیھا تحت ظروف وض�غ�وط م�ع�ی�ن�ة. 
وبالتالي ال یخضع الص�در ف�ي ق�راره ع�ل�ى 
المت�ح�ال�ف�ی�ن م�ع�ھ ب�ل ل�م�وق�ف�ھ الش�خ�ص�ي 
الخاضع بھذا القدر أو ذاك ل�ع�وام�ل ك�ث�ی�رة. 
ویمكن أن تختلف قرارات بین لیلة وضحاھ�ا 
دون أن یحتاج إلى ت�ف�س�ی�ر أس�ب�اب ت�غ�ی�ی�ر 

 مواقفھ. 
قال لن یتحالف مع المالكي والعامري، وھ�ن�ا 
نحن أمام تحالف محتمل من ھذا ال�ن�وع ھ�و 

 الذي تحدث عنھ!
والمسالة الثالثة ف�ي ھ�ذا الص�دد ت�ب�رز ف�ي 
طبیعة الجماھیر الواسعة ال�م�ؤی�دة ل�م�ق�ت�دى 
الصدر، ف�ھ�ي م�ؤی�دة ب�األس�اس م�ن م�وق�ع 
دیني، ول�ی�س اج�ت�م�اع�ي، وھ�ي ب�األس�اس 
بسیطة وتقبل بما یقرره الصدر وال ت�ن�اق�ش 
في ذل�ك، إال ال�ق�ل�ی�ل ال�ذي ت�أث�ر ب�ال�ح�رك�ة 
المدنیة االحتجاجیة وتف�اع�ل م�ع ش�ع�ارات�ھ�ا 
الم�ن�اھض�ة ل�ل�ط�ائ�ف�ی�ة وال�ف�س�اد واإلرھ�اب 
وی��م��ت��ل��ك ش��ی��ئ��اً م��ن ال��وع��ي ال��ف��ك��ري 
واالجتماعي والسیاسي. وھ�م ال�ذی�ن ب�رزوا 
في فترة االحتجاجات وكف�ل�وا ال�ت�واص�ل م�ع 

 الحركة المدنیة االحتجاجیة. 
من ھنا فأن التفاوض مع القوى األخرى م�ن 
جانب التیار الصدري لم ولن یخضع ل�ل�ق�وى 
المشاركة في تحالف "سائرون"، بل ل�ق�رار 
م�ق�ت�دى الص�در الش�خ�ص�ي وح�ده ال غ�ی��ر. 
وحین قال سأتحالف مع النصر أو االئ�ت�الف 
ال�وط��ن��ي أو م��ع ال��ك��رد ...ال��خ، ك�ان ق��راراً 
فردیاً، وحین قال اآلن م�ع ف�ت�ح، ھ�و ق�رار 
ف��ردي أیض��اً ول��م ی��رج��ع ب��ھ إل��ى ال��ح��زب 
الش��ی��وع��ي ال��ع��راق��ي أو إل��ى ب��ق��ی��ة ال��ق��وى 
المتحالفة معھ. إنھا اإلش�ك�ال�ی�ة ال�ت�ي تض�ع 
القوى األخرى ف�ي ح�رج دائ�م م�ن أم�رھ�ا. 
وكان بیان ال�ح�زب الش�ی�وع�ي ال�ت�وض�ی�ح�ي 

یعبر ع�ن ھ�ذا  13/06/2014األخیر بتاریخ 
الحرج الذي برز في موقف الذي "ال ی�ط�ی�ر 
وال ینكض ب�ال�ی�د"! ف�ي ح�ی�ن ك�ان م�وق�ف 
الدكتور فارس نظمي أكث�ر وض�وح�اً وج�رأة 
في تحدید المسیرة: رفض التحالف مع فتح، 
األفض��ل أن ی��ك��ون ت��ح��ال��ف س��ائ��رون ف��ي 
ال��م��ع��ارض��ة م��ن أن ی��ك��ون ف��ي ت��ح��ال��ف 

 محاصصي طائفي جدید...الخ.
ال شك إن مقتدى الصدر قد تعرض لض�غ�وط 
مباشرة تجلت في تھ�دی�د م�ب�اش�ر ب�اغ�ت�ی�ال�ھ 
أوالً، وت��ف��ج��ی��ر مس��ت��ودع األس��ل��ح��ة ال��ت��اب��ع 
لسرایا السالم التابعة لھ ف�ي م�دی�ن�ة ال�ث�ورة 
ثانیاً، وإرسال تحذیرات م�ب�اش�رة م�ن ق�اس�م 
سل�ی�م�ان�ي ال�م�ق�ی�م ح�ال�ی�ا ب�ال�ع�راق لص�ھ�ر 
التحالف الجدید، الذي أش�ار ال�م�ال�ك�ي ب�أن�ھ 
یجد التأیید من جانب إی�ران! ك�م�ا إن إی�ران 
تضغط على الكرد وعلى قوى كثیرة وحركت 
قواھا وأموالھا وما عندھا من عیون لت�ع�م�ل 

 على ذلك!
وم��ع ذك ف��األم��ور ل��م ت��ن��ت��ھ ح��ت��ى اآلن، 
واالحتماالت ال�ق�ادم�ة ع�دی�دة، ول�ك�ن ال ب�د 
ل��ل��ح��زب الش��ی��وع��ي أن ی��ك��ون ل��ھ م��وق��ف��ھ 
الواضح الذي ال ل�ب�س ف�ی�ھ، رغ�م ص�ع�وب�ة 
وت��ع��ق��ی��دات ال��وض��ع، ال ألعض��اء ال��ح��زب 
فحسب، بل وللجماھیر المؤیدة ل�ھ ول�ل�ق�وى 
المدنیة والدیمقراطیة األخرى ال�ت�ي ت�ن�ت�ظ�ر 
عودتھ لھا وعملھ معھا. ال ب�د أن ی�ك�ون ل�ھ 
الموقف الرافض ألي تحالف طائف�ي خ�اض�ع 
لسطوة وسیطرة إیران الت�ي ی�م�ث�ل�ھ�ا ھ�ادي 
العامري وال�م�ال�ك�ي وال�خ�زع�ل�ي وم�ن ل�ف 
لفھم، فھؤالء یمثلون القطب األكثر ط�ائ�ف�ی�ة 
وعنفاً ورفض�اً ل�م�ص�ال�ح الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
واألشد رغبة في ربط العراق ب�ع�ج�ل�ة إی�ران 
ومصالحھا وھیمنتھا الكام�ل�ة ع�ل�ى ال�ع�راق 
وع��ل��ى ق��رارات��ھ الس��ی��اس��ی��ة واالق��ت��ص��ادی��ة 
واالج���ت���م���اع���ی���ة، ال���داخ���ل���ی���ة م���ن���ھ���ا 

                        والخارجیة. 

ات اا 
 امور اوا 

 

 
 

 

 أ. د. كاظم حبیب / المانیا

ال یخفي الرئیس التركي أردوغ�ان    
طموحھ في نشر أجنحتھ الع�ث�م�ان�ی�ة 
الجدیدة في جمی�ع أن�ح�اء ال�ب�ل�ق�ان. 
وھو ینظر إلى مق�دون�ی�ا ع�ل�ى أن�ھ�ا 
قمر صناعي تركي آخ�ر ف�ي ط�ری�ق 
اإلن��ج��از ، وھ��و األم��ر ال��ذي ی��ب��دو 
لألسف أن الحكومة المقدونیة تبنت�ھ 
دون تقییم دقیق للتداعیات الس�ل�ب�ی�ة 
طویلة المدى. ع�دد ق�ل�ی�ل ج�داً م�ن 
األصوات األلبانیة في مقدونیا تمتلك 
الشجاعة النتق�اد أردوغ�ان ع�ل�ن�اً ، 
خ��ائ��ف��ی��ن م��ن أن یص��ب��ح��وا ھ��دف��اً 
للتھدید وإإلھانة من قبل آلة دعائی�ة 
ضخمة یدیرھا العدید من أص�دق�ائ�ھ. 
لقد كان أردوغان ناجحاً لل�غ�ای�ة ف�ي 
التأثیر على غالبیة األلبان في الب�الد 
، ح�ی�ث ی�ع�ت�ب�ره ال�ع�دی�د زع�ی�م�ھ�م 

 الوحید الموثوق بھ.
وألك��ث��ر م��ن ع��ق��د م��ن ال��زم��ان ، 
استثمر أردوغان ب�ك�ث�اف�ة ف�ي نش�ر 
نفوذه بین األل�ب�ان وذل�ك م�ن خ�الل 
بناء المساجد وال�م�دارس ال�ت�رك�ی�ة 
وتمویل وسائل اإلعالم والمؤسسات 
الدی�ن�ی�ة واألح�زاب الس�ی�اس�ی�ة ف�ي 
اآلونة األخیرة التي یسیط�ر ع�ل�ی�ھ�ا 
م��ب��اش��رة أق��رب��اءه، وزاد بش��ك��ل 
ج��وھ��ري ت��أث��ی��ره ع��ل��ى ال��م��ج��ت��م��ع 

 األلباني.
إن أي شخص ی�ج�رؤ ع�ل�ى إن�ت�ق�اد 
أردوغ��ان أو ی��ن��اق��ش ط��م��وح��ات��ھ 
الشخص�ی�ة ف�ي م�ق�دون�ی�ا ی�ت�ع�رض 

ل��واء “ ل��ھ��ج��وم ع��ل��ن��ي م��ن ق��ب��ل 
ك��م��ب��غ��ض ل��إل��س��الم أو ”  اإلن��ت��رن��ت

 كخائن.
ل��ق��د ك��ن��ت ش��خ��ص��ی��اً ھ��دف��اً ل��ھ��ذه “ 

، ی��ق��ول ھ��الل ” ال��ھ��ج��م��ات م��رت��ی��ن
نزیري، وھو مراسل تحق�ی�ق�ات م�ن 

ال “ ذوي ال��خ��ب��رة م��ن م��ق��دون��ی��ا، 
یمكنھم منعني م�ن ق�ول ال�ح�ق�ی�ق�ة، 
لكن ال�ح�ق�ی�ق�ة ھ�ي أن ال�ع�دی�د م�ن 
زمالئي ال یریدون التحدث ع�ن ھ�ذا 

 “الموضوع بسبب التھدیدات بالقتل
إن غ��ال��ب��ی��ة األل��ب��ان ف��ي م��ق��دون��ی��ا 
ی��ع��ّرف��ون ع��ل��ى أن��ف��س��ھ��م ب��أن��ھ��م 
مسلمون بدالً من تعریفھم ب�ال�ھ�وی�ة 
الوطنی�ة األل�ب�ان�ی�ة. ھ�ن�اك أص�وات 
داخ��ل ھ��ذه ال��م��ج��م��وع��ات ال��دی��ن��ی��ة 
المتعصبة تقول إنھ ال ی�ن�ب�غ�ي ع�ل�ى 
األل��ب��ان اإلع��ت��راف ب��األم ت��ی��ری��زا 
كقدیسة رغم أنھا كانت ألب�ان�ی�ة م�ن 
مقدونی�ا ، ألن�ھ�ا ال ت�م�ث�ل مص�ال�ح 

 الجالیة المسلمة. 
ویتزاید بسرعة عدد الذین یؤم�ن�ون 
ب��أن أب��ط��االً آخ��ری��ن م��ن األل��ب��ان 
الوطنیین أمثال جرجي كاست�ری�وت�ي 
سكندربرغ ، ال�ذي ق�اد ت�م�رداً ض�د 

اإلمبراطوریة العثمان�ی�ة ف�ي ال�ق�رن 
الخامس عشر ، ال ینبغي اإلع�ت�راف 

 بھم ألنھم كانوا مسیحیین .
وبالمقارنة مع دول البلقان األخ�رى 
التي یعیش فیھا ألب�ان ال ی�ع�ت�ب�رون 
الدین عامال ً مھیم�نً�ا ف�ي ح�ی�ات�ھ�م، 
فإن األلب�ان ف�ي م�ق�دون�ی�ا ھ�م أش�د 
ال��م��ؤی��دی��ن ألردوغ��ان وألج��ن��دت��ھ 
اإلسالمیة. واستراتی�ج�ی�ة أردوغ�ان 
الستعادة نف�وذ ت�رك�ی�ا ف�ي ال�ب�ل�ق�ان 
على غ�رار م�ا ك�ان�ت ت�ت�م�تّ�ع ف�ی�ھ 
اإلمبراطوریة العث�م�ان�ی�ة ذات ی�وم، 
كان لھا نجاحاً مبكراً مع األلبان ف�ي 

 مقدونیا.
م��ا ی��ق��رب م��ن ث��ل��ث��ي الس��ك��ان ف��ي 
مقدونیا ھم عرقیّا ً من المس�ی�ح�ی�ی�ن 
األرث��وذك��س وال��ث��ل��ث اآلخ��ر م��ن 
السكان ھم في الغالب من المسلمی�ن 

 2001األل��ب��ان. تص��اع��د ف��ي ع��ام 
التوتر بین المجموعتین إلى ص�راع 
مسلح بین قوات األم�ن ال�ح�ك�وم�ی�ة 
وجـیش التحریـــر الوطــني األلباني 

)NLA.( ( 
كان الصراع قصی�ر األج�ل وان�ت�ھ�ى 
ب�ات��ف�اق��ی�ة أوھ��ری�د، وھ�ي م�ع��اھ��دة 
السالم التي شھدت إعادة وسم ق�ادة 
جیش التحری�ر ال�وط�ن�ي األل�ب�انـ�ـ�ي 

NLA كس��ی��اس��ی��ی��ن ش��رع��ی��ی��ن (
واك��ت��س��ب��وا ح��ق��وقً��ا اج��ت��م��اع��ی��ة 
وسیاسیة معززة منحت للمواط�ن�ی�ن 
األلبان ف�ي م�ق�دون�ی�ا. وف�ي ال�وق�ت 
الذي انتھت فیھ األع�م�ال ال�ق�ت�ال�ی�ة 

عاًما تقریبًا ، ف�إن  17المسلحة قبل 
ال��ع��الق��ات م��ا ب��ی��ن ال��م��ج��م��وع��ات 

 المختلفة ال تزال فاترة.
األلبان مجموعة محرومة ومھّمش�ة 
وھ��م م��ا زال��وا ی��ع��ان��ون م��ن ع��دم 
المساواة. لقد حرمتھم مقدون�ی�ا م�ن 
حقوقھم اإلنسان�ی�ة األس�اس�ی�ة. ول�م 
یتم اإلعتراف باللغة األلب�ان�ی�ة ح�ت�ى 

ع��ن��دم��ا أق��ر  2018م��ارس ع��ام 
ب��رل��م��ان م��ق��دون��ی��ا ق��ان��ونً��ا ی��وس��ع 
اإلستخدام الرسمي للغ�ة األل�ب�ان�ی�ة، 
ھذا على ال�رغ�م م�ن اإلح�ت�ج�اج�ات 
المقدونیة الضخمة م�ن ال�م�ع�ارض�ة 
الیمینیة.ما زال السالف واأللبان في 
البلد یعیشون منفصلین إلى حد كبیر 

عن بعضھم البع�ض وال ی�ت�م�ت�ع�ون 
بحقوق متساویة. واستغّل أردوغ�ان 
مش��اك��ل ع��رق��ی��ة وس��ی��اس��ی��ة ب��ی��ن 

ك�ف�رص�ة “ المقدونیین واألل�ب�ان�ی�ی�ن 
إلظ��ھ��ار ن��ف��س��ھ ك��أك��ب��ر ”  ذھ��ب��ی��ة

المدافعین عن األلبان. وف�ي ال�وق�ت 
نفسھ، ت�رك�ز ج�م�ی�ع اإلس�ت�ث�م�ارات 
اإلق��ت��ص��ادی��ة ال��ت��رك��ی��ة والص��ف��ق��ات 

 التجاریة على الجانب المقدوني.
ووفقا للبنك الدولي ، ب�ل�غ إج�م�ال�ي 
صادرات تركیا إلى مقدونیا في ع�ام 

م��ل��ی��ون دوالر  378م��ب��ل��غ  2016
م��ل��ی��ون  82.6وب��ل��غ��ت ال��واردات 

دوالر. وأف��اد م��ع��ھ��د اإلحص��اءات 
 100) أن ح�وال�ي TÜİKالتركي (

رجل أعمال تركي ی�م�ت�ل�ك�ون ح�ال�ی�اً 
ملیار یورو ( 1.2استثمارات بقیمة 

مل�ی�ار دوالر) ف�ي م�ق�دون�ی�ا.  1.47
وت��رك��ز ھ��ذه اإلس��ت��ث��م��ارات ف��ي 
األج���زاء ال���ت���ي ی���ع���ی���ش ف���ی���ھ���ا 
ال��م��ق��دون��ی��ون ، ب��ی��ن��م��ا اس��ت��ث��م��ر 
أردوغان في ال�ج�ان�ب األل�ب�ان�ي ف�ي 
المؤسسات الدینیة لتع�زی�ز أج�ن�دت�ھ 

 اإلسالمیة.
استخدم أردوغ�ان األل�ب�ان ك�ب�ط�اق�ة 
رابحة في استثم�ارات�ھ اإلق�ت�ص�ادی�ة 
والمالیة لمقدون�ی�ا. ب�ھ�ذه ال�ط�ری�ق�ة 
یدعي أنھ یضمن اإلستقرار ل�ل�دول�ة 
المقدونیة بتحویل القومیة األلب�ان�ی�ة 
المزعجة إلى ھویة إس�الم�ی�ة ق�وی�ة 

 بین األلبان.
وفي خطاباتھ العامة غازل أردوغان 
مراراً وتكراراً مسؤولین حكوم�ی�ی�ن 
فاسدین في مقدونیا. وذكر أن تركی�ا 
وم��ق��دون��ی��ا تش��ت��رك��ان ف��ي راب��ط��ة 

تركیا ستظل دائما ف�ي “ األخوة وأن 
وقال أردوغان ف�ي ”.  جانب مقدونیا

ب�ال�ن�س�ب�ة : “ 2018شباط / فب�رای�ر 
لنا، ال توجد اخ�ت�الف�ات ب�ی�ن أن�ق�رة 
وسكوبي، ولن ن�ت�رك أب�داً إخ�وان�ن�ا 
وحدھم. سنظل دائماً مع�ھ�م وس�وف 

”. نساعدھم دائ�م�اً ون�ق�ف وراءھ�م
وفي م�ح�ادث�ة م�ع أرت�ان غ�روب�ي، 
وھو برلماني في م�ق�دون�ی�ا وی�م�ث�ل 
أكبر حزب سیاسي ألب�ان�ي (االت�ح�اد 
الدیمقراطي من أجل التكامل) ، ق�ال 

تأثیر الحكومة التركیة الح�ال�ی�ة “ إن 

في الوضع السیاس�ي ف�ي م�ق�دون�ی�ا 
 ”.ھو بال شك جدي وحاضر

إّن أردوغ��ان “ ویض��ی��ف ج��روب��ي 
یفع�ل ذل�ك م�ن خ�الل ال�م�س�اع�دات 
المالیة الحكومیة والتبادل الثقافي و 
ت��ق��دی��م ن��م��وذج ی��ح��ت��ذى ب إلل��ھ��ام 
األحزاب السیاسیة والسیاسیین مث�ل 
ال��ك��ی��ان ال��م��ن��ش��أ ح��دی��ث��ا ب��ی��س��ا 

BESA ” مضیفًا أن الح�زب ال�ذي ،
ی��م��ث��ل��ھ ل��ن یس��م��ح ب��أي ت��أث��ی��رات 
ھامشیة إلخراجھم بعیداً عن المسار 
المرسوم لإلندماج في ح�ل�ف ش�م�ال 
األط���ل���س���ي (ال���ن���ات���و) واإلت���ح���اد 

 األوروبي.
ھ�ي ح�زب  BESA”  بیس�ا“ حركة 

سی�اس�ي ف�ي ج�م�ھ�وری�ة م�ق�دون�ی�ا 
م�ن ق�ب�ل  2014تأسس في نوفمبر 

بالل كسامي و زكریا اإلبراھ�ی�م�ي ، 
رئ��ی��س ت��ح��ری��ر م��ج��ل��ة ش��ی��ن��ج��ا 

Shenja  ال�ت�ي ت�ع�ت�ب�ر واح�دة م�ن
أك��ث��ر وس��ائ��ل اإلع��الم ال��م��ؤی��دة 
ألردوغان في مقدون�ی�ا. ی�ن�ك�ر ق�ادة 
ھذا الحزب السیاسي وجود ع�الق�ات 
مباشرة مع تركیا ، لكن�ھ�م ی�ت�ب�ع�ون 
ع��الن��ی��ة خ��ط أردوغ��ان. وف��ي أول 
انت�خ�اب�ات أج�ری�ت ل�ھ�م ق�ب�ل ث�الث 
سنوات فازوا ب�خ�م�س�ة م�ق�اع�د ف�ي 
البرلمان. أرسل�ن�ا أس�ئ�ل�ة إل�ى ق�ادة 

 ولكنھم لم یستجیبوا. BESAبیسا 
إس���م���ر “ أع���ل���ن ال���ب���روف���ی���س���ور 

، أحد أھم األصوات ف�ي ” إسماعیلي
مقدونیا ، خالل اإلنتخاب�ات األخ�ی�رة 

ح�رك�ة ب�ی�س�ا “ ، أن  2016في عام 
BESA  ھي طائفة دی�ن�ی�ة ب�م�ھ�م�ة

م�ف��ت�وح��ة ت��ت�م��ث�ل ف�ي نش�ر أج�ن��دة 
أردوغان اإلسالمیة بین األلب�ان ف�ي 

 ”.مقدونیا
في محادثة معنا ، قال اإلسم�اع�ی�ل�ي 
إن المواطنین األل�ب�ان ف�ي ال�ب�ل�ق�ان 

” ھ�دف“ (وخاصة في مقدونیا) ھ�م 
أردوغان الم�ف�ض�ل بس�ب�ب دی�ن�ھ�م، 
فقرھم واألمیة التعلیمیة ال�وظ�ی�ف�ی�ة 

األردوغانیة ت�ری�د “المتفشیة بینھم. 
الغزو الجدید للبلقان، لیس بالج�ی�ش 
ولكن بوسائل مال�ی�ة ودی�ن�ی�ة وذل�ك 

وف�ي ”!  لتقویض أوروبا المسی�ح�ی�ة
في م�واق�ف م�ع�ی�ن�ة ”  الرحلة“ ھذه 

اإلست�رات�ی�ج�ي  -فإن حلیفھ السیاسي
ھو روسیا بوتین. فكالھما م�ت�ح�دان 
ف���ي م���ب���دأ ع���ب���ادة الش���خ���ص���ی���ة 
ومھمتھم�ا: ك�الھ�م�ا دی�ك�ت�ات�وری�ان 
وم��ع��ادی��ان ل��ل��غ��رب ، ك��م��ا ی��ق��ول 

 اإلسماعیلي.
ھرب العدید من المھاجری�ن األل�ب�ان 

ب��ع��د ال��ح��رب ال��ع��ال��م��ی��ة ال��ث��ان��ی��ة  -
إل�ى  -وتأسیس ال�ن�ظ�ام الش�ی�وع�ي 

دول أوروب�ا ال�غ�رب�ی�ة أو ال�والی�ات 
المتحدة ل�ل�ع�ث�ور ع�ل�ى وظ�ائ�ف أو 

لكل عائ�ل�ة “ طلب اللجوء السیاسي. 
ألبانیة تقریباً عضو واحد في الغرب 
ویمكنھا بوضوح ال�ت�م�ی�ی�ز ب�ی�ن م�ا 
ی�م��ك�ن أن ی��ق�دم��ھ ال�غ��رب، ث��ق�اف��ی��اً 
وسیاس�ی�اً، وح�ق�وق اإلنس�ان، وم�ا 

، ق�ال ” یمكن ألردوغ�ان أن ی�وف�ره
ن���ی���زی���ري. وم���ع ذل���ك، ال ی���زال 

 أردوغان یتالعب بھم.
تحتفظ وكال�ة ال�ت�ع�اون وال�ت�ن�س�ی�ق 

)، وھ��ي وك��ال��ة TİKAال��ت��رك��ی��ة (
المعونة التابعة للحكومة الت�رك�ی�ة ، 
بمكتب في سكوبیھ ی�ع�م�ل ب�م�ن�س�ق 

 600قطري وأكملت ما ی�ق�رب م�ن 
مشروع في م�ق�دون�ی�ا ب�ن�ھ�ای�ة ع�ام 

2017. 
ی��ون��س ام��ري، وك��ال��ة ال��ت��روی��ج 
الثقافي التابعة للحكومة ال�ت�رك�ی�ة ، 
نشطت أیًض�ا ف�ي م�ق�دون�ی�ا. ت�ق�ول 

 Turkish” (تركیا مینت“صحیفة 
Minute  ،( “ م��ن ال��واض��ح أن

أردوغ��ان ی��دف��ع ج��م��ی��ع ال��وك��االت 
الحكومیة للتركیز ع�ل�ى [م�ق�دون�ی�ا] 
م���ع ك���ل أن���واع ال���م���خ���ط���ط���ات 
والمشاریع، بدءا من بناء الم�س�اج�د 
إل��ى إنش��اء ال��م��دارس ك��ج��زء م��ن 
مخطّ�ط ك�ب�ی�ر إلنش�اء دول�ة ت�اب�ع�ة 

 “.تكون موالیة لحكمھ اإلسالمي 
” الھ�ج�وم الس�ل�م�ي“ من المؤكد أن 

ألردوغان على مقدون�ی�ا ل�ھ غ�رض 
واحد فقط: ھو السیطرة على ال�ب�الد 
ت��ح��ت س��ت��ار ت��اری��خ ط��وی��ل م��ن 

حص�ان “ العالقات األخویة. ھذا ھ�و 
ال��ح��دی��ث م��ن أردوغ��ان، ”  ط��روادة

ویجب أن یدرك األلبان في مق�دون�ی�ا 
أنھم یس�ق�ط�ون دون قص�د ف�ي ف�خ 

 أردوغان.

وم  وادين ان أردو 
 

 
 
 
 

 بقلم : أ.د. ألون بن مئیر و أربانة إكسھارا
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 )ثاني(الجزء الاسترالیا                    -/ ملبورن عماد ھرمز 

تحدثنا في الجزء األول عن بعض الت�غ�ی�ی�رات  
التي تود الحكومة الفیدرالیة من إحداثھا ع�ل�ى 

ت�ح�دث�ن�ا  امتحان الجنسیة أو قانون الج�ن�س�ی�ة.
عن نیة الحكومة في رفع مستوى لغة امتح�ان 
الجنسیة لحث المواطنین على ال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى 
تعل�م ال�ل�غ�ة ورف�ع م�ھ�ارات�ھ�م ف�ی�ھ�ا. ت�ھ�دف 
الحكومة م�ن رف�ع مس�ت�وى ال�ل�غ�ة ل�م�ق�دم�ي 
الطلب عل�ى تس�ھ�ی�ل ع�م�ل�ی�ة ان�دم�اج�ھ�م ف�ي 
المجتم�ع ورف�ع م�ن ف�رص�ة ان�خ�راط�ھ�م ف�ي 
مجاالت الح�ی�اة وال�ع�م�ل وب�ال�ت�ال�ي اس�ت�ق�رار 

 أفضل ومساھمة فعالة وإیجابیة في المجتمع.
وزارة ال�داخ�ل�ی�ة وح�م�ای�ة  كذلك نذك�رك�م ب�أن

الحدود توفر كتیباً ، مترجم الى أغلب الل�غ�ات، 
 :Australian Citizenship“  ب��ع��ن��وان

Our Common Bond  .” ی��ح��ت��وي ھ��ذا
الكتیب على أھم المواضیع ال�ت�ي ی�ت�ط�ل�ب م�ن 
مقدم الطلب استیعابھ�ا وف�ھ�م�ھ�ا ق�ب�ل ال�ت�ق�دم 

 للحصول على الجنسیة األسترالیة.
من أجل حث طالبي الجنسیة على بذل ال�م�زی�د 
من الجھود لتحسین لغتھم وتعزیز وعیھم عن 
القیم األسترالیة، ولیس مج�رد ال�ح�ض�ور إل�ى 
االمتحان وإج�اب�ة األس�ئ�ل�ة بش�ك�ل عش�وائ�ي، 
وضعت الحكومة قیود على عدد الم�رات ال�ت�ي 
بإمكان مقدم الطلب المحاولة لخوض ام�ت�ح�ان 
الجنسیة. ف�ف�ي الس�اب�ق ل�م ی�ك�ن ھ�ن�اك ع�دد 
محدود عن عدد الم�رات ال�ت�ي ب�إم�ك�ان م�ق�دم 
الطلب محاولة خوض امتحان الجنسیة، فت�راه 
یحاول ویعید الكرة م�ن ج�دی�د، ل�ك�ن ب�ح�س�ب 
القانون الجدید، فإن عدد المرات التي ب�إم�ك�ان 
الشخص محاولتھا أصبح معدود، بعدھا عل�ی�ھ 
االنتظار لمدة معینة قب�ل م�ح�اول�ة ال�ك�رة م�ن 
جدید. فبحسب التغییرات ال�ُم�ق�ت�رح�ة، ت�ت�وف�ر 
اآلن ثالث فرص لخوض امت�ح�ان ال�ج�ن�س�ی�ة، 
وفي حال فشلھ في المرة الثالثة ینص القان�ون 
الجدید المقترح أن على مقدم الطلب أن ینتظ�ر 

 مدة سنتین قبل إعادة الكرة مرة أخرى.
من أجل ضمان أن الراغب في الحص�ول ع�ل�ى 
المواطنیة األسترالیة ویفصح عن رغب�ت�ھ ف�ي 
العیش فیھ بش�ك�ل م�ت�واص�ل ودائ�م، وس�ع�ی�ھ 
للتأقلم مع البل�د وت�ق�ال�ی�ده وق�ی�م�ھ م�ن خ�الل 
العی�ش ف�ی�ھ م�دة أط�ول ق�ب�ل حص�ول�ھ ع�ل�ى 
الجنسیة األسترالیة ومحاولت�ھ ل�النس�ج�ام ف�ي 
المجتمع االسترالي، وبال�ت�ال�ي ت�ع�رض�ھ أك�ث�ر 
للمجتمع واحتكاكھ م�ع ال�ن�اس وت�ع�ل�م أفض�ل 
للغة اإلنجلیزیة وتعزیز مھارتھ ف�ی�ھ�ا، ق�ررت 
الحكومة تمدید ف�ت�رة ال�ت�واج�د ف�ي اس�ت�رال�ی�ا 
بشكل متواصل قبل ال�ت�ق�دی�م ل�ل�ح�ص�ول ع�ل�ى 

ً  إل�ى  12الجنسیة األسترالیة من   48ش�ھ�را
شھرا (أربع سنوات). بمعنى آخر، في السابق 
كان على الشخص ب�ق�اء س�ن�ة واح�دة بش�ك�ل 
متواصل في استرالیا في األربع سن�وات ال�ت�ي 

تلي تاریخ من�ح اإلق�ام�ة ال�دائ�م�ة. وك�ان ھ�ذا 
ممكن أو سھل، لكن بحسب ال�ق�ان�ون ال�ج�دی�د 
بعد نیل الشخص اإلقام�ة ال�دائ�م�ة (أو ب�ع�ض 
األحیان اإلقامة بحسب تأشیرتھ التي قد ت�ك�ون 
زواج أو خطوبة أو ع�م�ل أو دراس�ة) ع�ل�ی�ھ 
البقاء في استرالیا ألرب�ع س�ن�وات م�ت�واص�ل�ة 
وأي انقطاع ف�ي ھ�ذه ال�م�دة، أي س�ف�ره إل�ى 
الخارج وعودتھ إلى است�رال�ی�ا، م�ع�ن�اه إع�ادة 
ال�ح��س�اب ألرب�ع س�ن��وات ج��دی�دة م�ن ت�اری��خ 
عودتھ (وھذه صعب�ة ج�داً م�ق�ارن�ة م�ع س�ن�ة 

 واحدة).
ولضمان ان�دم�اج ھ�ذا ال�م�واط�ن ال�ج�دی�د ف�ي 
المج�ت�م�ع األس�ت�رال�ي وض�م�ان أن�ھ س�ی�ك�ون 
مواطن فعال ون�اف�ع ومس�اھ�م ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 
ولیس ع�ال�ة ع�ل�ى ال�م�ج�ت�م�ع ی�ت�ط�ف�ل ع�ل�ى 
م�واردھ�ا وی�ع�ت�م�د ع��ل�ى مص�ادرھ�ا ال�م�ال�ی��ة 
واالجتماعیة والثقافیة، تض�م�ن�ت ال�ت�غ�ی�ی�رات 
الُمقترحة إضافة فقرة "البرھنة على التف�اع�ل 
مع المجتمع والمساھمة فیھ" إل�ى م�ت�ط�ل�ب�ات 

   الجنسیة األسترالیة.
بموجب ھذه الفقرة على الراغب في الح�ص�ول 
على الجنسیة األسترالیة أن یُظّھر تفاعل�ھ م�ع 
ال�م�ج��ت�م�ع األس�ت�رال��ي وت��ل�ب�ی��ت�ھ ل��م�ت�ط��ل�ب��ات 
الم�ج�ت�م�ع. ب�ھ�ذه ال�ف�ق�رة تض�م�ن ال�ح�ك�وم�ة 
األسترالیة ع�دم ان�غ�الق ال�م�واط�ن�ی�ن وك�ذل�ك 
المجتمعات على نفسھا وت�وق�ع�ھ�ا ف�ي خ�ن�دق 
التقالید والقیم وال�ع�ادات ال�ت�ي أت�وا ب�ھ�ا م�ن 
بلدانھم. وكذلك یُظھر نیة المجتم�ع�ات األث�ن�ی�ة 
على أنھا مستعدة للقبول ب�ال�م�ج�ت�م�ع ال�ج�دی�د 
وقیمھ واستعداده لالنخراط فیھ م�ع اح�ت�ف�اظ�ھ 

ام�ث�ل�ة  ببعض التقالید والعادات التي أتوا ب�ھ�ا.
على ذلك: انضمامھ إلى مؤسسات اج�ت�م�اع�ی�ة 
محلیة أو وطنیة لیبرھن على انھ عضو ف�ع�ال 
في المجتمع، مثال آخر ھو قبولھ بمبادئ البلد 
في احترام المرأة ودورھا في المجتمع، فم�ث�الً 
قیام الزوج بالسماح لزوج�ت�ھ أو اب�ن�ت�ھ ت�ع�ل�م 
اللغة والذھاب إل�ى ال�م�درس�ة واالخ�ت�الط م�ع 
بق�ی�ة ال�ط�الب واح�ت�رام ال�م�ن�اھ�ج ال�دراس�ی�ة 
والنشاطات البدنیة والترفیھیة ف�ي ال�م�دارس. 
وأیضاً  عدم ف�رض ال�زواج ع�ل�ى ال�ب�ن�ات أو 
األبناء ومنع زواج القاصرات. وعلیھ التع�ام�ل 
مع مؤسسات استرالی�ة ع�ام�ة، ب�م�ع�ن�ى آخ�ر 
قبولھ للتعددیة الثقافیة والدینیة في ال�م�ج�ت�م�ع 
األسترالي من خالل تعاملھ مع استرالیین ل�ھ�م 
عاداتھم ودیانتھم الخاصة بھم، وھ�ذا ی�ع�ك�س 
احترام األدیان والتقالید وال�ع�ادات ل�ل�ج�ال�ی�ات 
األثنیة األخ�رى ال�ت�ي ت�ف�ت�خ�ر ب�ھ�ا اس�ت�رال�ی�ا 
وتعتبرھا جزء مھم من نسیج�ھ�ا االج�ت�م�اع�ي 
المتكامل. بمعنى آخر یجب اظھار الراغب ف�ي 
الحصول على الجنسیة األسترالیة بأنھ ی�رغ�ب 
المشاركة في المجتمع األس�ت�رال�ي ال�ُم�خ�ت�ل�ف 

عن مجتمعھ الذي أتى منھ ورغبتھ في ت�ع�زی�ز 
ھذا المجتمع المتعدد الثقافات وأال یكون سلبی�ا 

 في رفضھ لبعض من سمات المجتمع.
بالتأكید أن التحدیات الت�ي تض�ع�ھ�ا ال�ح�ك�وم�ة 
لطالبي الجنسیة األسترالیة ق�د ت�ب�دوا ق�اس�ی�ة 
لكن باعتقادي سیكون لھذه ال�ت�ح�دی�ات ن�ت�ائ�ج 
إیجابیة تعود ب�ال�ن�ف�ع ل�ی�س ع�ل�ى ال�م�ج�ت�م�ع 
األسترالي فقط بل على مقدم الجنسی�ة ن�ف�س�ھ. 
فھذه التحدیات ستحث بل ستجبر ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
ال��م��واط��ن��ی��ن إل��ى ب��ذل قص��ارى ج��ھ��دھ��م ف��ي 
تحسین لغتھم وفھم المجتم�ع وھ�ذا س�ی�س�ھ�ل 
عملیة اختالطھم بالمجتمع والتمتع بما ی�وف�ره 

 من حیاة جمیلة وعیش راقي.
مع ذلك آمل أن الحكومة ت�خ�ف�ف م�ن ش�دت�ھ�ا 
على البعض الذین مروا في ظروف صعبة وال 
یملكون القدرات الم�ن�اس�ب�ة ل�خ�وض ام�ت�ح�ان 
الجنسیة األسترالیة حتى ولو ح�اول�وا خ�وض 
االمتحانات ألف مرة. أتذكر عندما كنت اع�م�ل 
ف��ي م��ؤس��س��ة ال��م��ن��ط��ق��ة الش��م��ال��ی��ة ل��م��وارد 
ال��م��ھ��اج��ری��ن وھ��ي دائ��رة ت��وف��ر خ��دم��ات 
االستیطان لالج�ئ�ی�ن، ك�ی�ف أن س�ی�دة ارم�ل�ة 
فقدت زوجھ�ا وأح�د اف�راد ع�ائ�ل�ت�ھ�ا ض�ح�ی�ة 
لإلرھاب وھي في منتصف الخم�س�ی�ن�ی�ات م�ن 
عمرھا، ناشدت الحك�وم�ة ب�ت�س�ھ�ی�ل ام�ت�ح�ان 
الجنسیة لتتمكن من الن�ج�اح ف�ی�ھ وال�ح�ص�ول 
على الج�ن�س�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة وتس�اف�ر ل�زی�ارة 
ورؤیة أبناءھا اآلخرین في دول�ة أخ�رى. م�ع 
العلم أن السیدة كانت تذھب إلى مدرس�ة ت�ع�ل�م 
اللغة اإلنجلیزیة، لكنھا كما قالت ل�ي " أذھ�ب 
إلى الصف والمعلومة تدخل م�ن أذن ال�ی�س�ار 
وتخرج من أذن ال�ی�م�ی�ن، وال اس�ت�وع�ب أي 
ش��يء ن��ھ��ائ��ی��ا ف��ي الص��ف بس��ب��ب الص��دم��ة 
النفسیة التي تعرضت لھا بموت زوجي وأخ�ي 
وأنا أذھب إل�ى ال�م�درس�ة ف�ق�ط ألن�ھ�ا ض�م�ن 
متطلبات الحصول على دفعة من سنترلی�ن�ك". 
حاولنا مساعدة السیدة بقدر ما استطع�ن�ا ل�ك�ن 
جھودنا باءت بالفشل وكان علیھا أن ت�خ�وض 
امتحان الجنسیة أو تقدیم ت�ق�اری�ر ت�ب�رھ�ن أن 
لھا حالة مرضیة شدیدة ت�م�ن�ع�ھ�ا م�ن خ�وض 

 االمتحان.
فیا ترى ھل تنجح الح�ك�وم�ة األس�ت�رال�ی�ة ف�ي 
مسعاھا لتضییق لباس الج�ن�س�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة 
ً  وك�ان ب�إم�ك�ان  الذي كان في السابق مترھ�ال
أي شخص لبسھا، الى ل�ب�اس مص�م�م م�ط�رز 
بشكل ال یمك�ن غ�ی�ر ال�م�ت�م�ك�ن�ی�ن م�ن�ھ ن�ی�ل�ھ 

 ولبسھ.
نتمنى النجاح والتوفیق ل�ك�ل ال�ع�ازم�ی�ن ع�ل�ى 
التقدیم للحصول على ال�ج�ن�س�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة. 
نت�م�ن�ى ل�ھ�م أن ی�ح�ص�ل�وا ع�ل�ى ج�ن�س�ی�ت�ھ�م 
  ً األسترالیة بأسرع وقت ممكن واھال ً وس�ھ�ال

  بھم في وطنھم الثاني.

 ا ا وات  
!!ا ر اموا 

 
 
 
 

/ سیدني    صبحي مبارك  

بنسبة  خاضت التحالفات السیاسیة اإلنتخابات العراقیة وخرجت بنتائج لم تكن متوقعة، وبالرغم من عزوف الشعب  
عالیة عن المشاركة في اإلنتخابات إلسباب كثیرة والتي ذكرناھا ف�ي م�ق�االت س�اب�ق�ة، إال إن ال�م�ش�ارك�ة ال�ف�ع�ل�ی�ة 

صورة عن اللوحة السیاسیة من خالل النتائج، والتي أرتفعت فیھا نس�ب ال�ذی�ن ی�ن�ادون ب�رف�ض ال�ط�ائ�ف�ی�ة   أعطت
والمحاصصة والفساد ولكن في ظل إعالن النتائج ظھرت وبشكل مفاجئ ض�ج�ة م�ف�ت�ع�ل�ة وھ�ي إك�ت�ش�اف ال�ت�زوی�ر 
والمخالفات القانونیة والتي كانت بنسبة قلیلة والتي تركزت على محافظات الجھ�ة ال�غ�رب�ی�ة وال�ن�ازح�ی�ن وال�ح�رك�ة 
السكانیة وإنتخابات الخارج وبالتالي دارت الشكوك حول النتائج بأكملھا، التي دف�ع�ت ن�ح�و إص�ط�ف�اف ال�ع�دی�د م�ن 
المرشحین الذین كان لھم مواقع متقدمة وبعضھم علیھم شبھات، فأرادوا تغییر النتائج والمطالبة ب�إل�غ�ائ�ھ�ا وإت�ھ�ام 
المفوضیة التي جاءت حسب رغبة مجلس النواب من خالل المحاصصة ثم المطالبة بالعودة إلى العد والفرز الیدوي، 

 في حین كان مجلس النواب قد أقر العد والفرز اإللكتروني. 
فالنتائج إنعكست على العدید من المتنفذین والفاسدین ألن الناخبین والمشاركین في اإلنتخابات لم ینتخب�وھ�م بس�ب�ب 

 سیرتھم الذاتیة ولعدم تحقیق شیئ یذكر للشعب.
وبعد عقد الجلسة اإلستثنائیة المفتوحة لمجلس النواب وتشریع قانون التعدیل الثالث لقانون مجلس الن�واب ال�م�رق�م 

م ومن ثم تعقد الموقف نحو إیقاف المفوضیة عن العمل وتكلیف المجلس األع�ل�ى ل�ل�ق�ض�اء، قُض�اة 2013لسنة  45
للقیام بمھام المفوضیة، كما تزامن معھا حدث الحریق الكبیر في مخازن المفوضیة الذي إلت�ھ�م ال�م�واد اإلن�ت�خ�اب�ی�ة 
والسجالت وصنادیق إنتخابات قاطع الرصافة یقال (بعض�ھ�ا) وأج�ھ�زة ال�ع�د وال�ف�رز ال�ت�ي ك�ل�ف�ت ال�دول�ة م�الی�ی�ن 
الدوالرات. لم تظھر نتائج التحقیق لحد اآلن كم عدد صنادیق اإلقتراع التي إتلفت بتأثیر الحریق؟ كما لم تظھر نتائ�ج 

 الطعون والشكاوى التي أعلنت عنھا المفوضیة عند إعالن النتائج. 
إن كل ما جرى قبل اإلنتخابات وبعدھا من تحشید نحو مقاطعة اإلنتخابات وما خطط لھ من إثارة ال�ف�وض�ى وإش�ع�ال 

المتنفذین والفاس�دی�ن وال�دوائ�ر   الحرائق وتفجیر بعض المناطق كان بدافع إفشال اإلنتخابات وإلغاء النتائج من قبل
السیاسیة سواء في الداخل أو في الخارج وبالدرجة األولى التدخل اإلیراني المباشر لغرض تغییر اللوحة الس�ی�اس�ی�ة 
للبرلمان القادم ولغرض تشكیل حكومة موالیة وإبقاء ملفات الفساد مغلقة إلنھا تطال الكثیرین من كبار الشخ�ص�ی�ات 

 التي ساھمت في التدمیر الذي حصل بالعراق والشعب العراقي.
% من الناخبین المشاركین وآولئك الناخبین جاءوا وبأصرار لتغی�ی�ر ال�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة 45,5لقد كانت المشاركة 

الفاسدة من خالل صنادیق اإلقتراع ومن خالل الممارسة الدیمقراطیة وفعالً ظھ�رت ال�ن�ت�ائ�ج وك�ان�ت ص�ف�ع�ة ق�وی�ة 
وجھت لتلك الطبقة السیاسیة الفاسدة. ولكن لم تخرج الكتلة الفائزة بوضع مریح من اإلنتخابات لكي ت�ك�ون ال�ك�ت�ل�ة 

مقعد لكي تتف�اوض م�ن م�وق�ع  70مقعد كان یفترض حصولھا على أكثر من  54األكبر، مثالً بدالً من حصولھا على 
القوة، ولكن تأثیر المقاطعة والعزوف أثّر على القوة التي جاءت بمشروع اإلصالح والتغییر ومن منطل�ق�ات وط�ن�ی�ة 

 عراقیة حقیقیة.
وعندما بدأت المفاوضات بین الكتل من أجل جس النبض سارع الجمیع لطلب ود تحالف س�ائ�رون، ال�ذي اك�د ع�ل�ى 
البرنامج الخاص بالتغییر واإلصالح والعدالة اإلجتماعیة، بدالً من إجراء مفاوضات حول المناصب كما ك�ان ی�ج�ري 

 في كل دورة إنتخابیة.
وعندما تحرك الجنرال سلیماني ألجل إعادة لحمة البیت الشیعي، سواء بالترغیب أو بالترھیب بدأ الموق�ف الس�ل�ب�ي 
یتصاعد والمتغیرات في المواقف تتسارع وبعد أن أصبح الجمیع من المتنفذین والفاسدین ینادون باإلبتعاد عن منھج 
المحاصصة والطائفیة بأعتبارھا شعارات یطالب بھا الشعب على الرغم من عدم إیمانھم بھا، إن ال�ذي ك�ان ی�ج�ري 
وراء الكوالیس ھو تحجیم السید رئیس الوزراء حیدر العبادي المطالب بوالیة ثانی�ة إس�ت�ن�اداً ل�م�ا ح�ق�ق�ھ ف�ي دح�ر 

القرارات األخرى التي وعد بھا الشعب لم تُنفذ، ُسحب من تحت أقدامھ البساط بتغیر مواقف م�ن   داعش، ولكن بقیة
كان معھ من حزب الدعوة، بعد تدخل (الجنرال) والسفارة اإلیرانیة في الشؤون الداخلیة، النقطة الثانیة العم�ل ع�ل�ى 
إعادة السید مقتدى الصدر إلى البیت الشیعي الموحد والذي ینادي باإلبتعاد عن المحاصصة ال�ط�ائ�ف�ی�ة وال�م�ذھ�ب�ی�ة 
وبعدم تدخل أي جھات خارجیة في شؤون العراق ولكن كیف؟ لقد توضح أمام تحالف سائرون بأنھ الیستطیع تكوین 
الكتلة األكبر إال من خالل التعامل مع كتل فائزة تكون قریبة، كانت البدایة مع تحالف (نصر) بقیادة حیدر العبادي ولم 
تنتج المفاوضات نتائج إیجابیة وبنفس الوقت عملت الضغوطات عملھا وتوضیح صورة إن إلغاء نتائج اإلن�ت�خ�اب�ات 
ستقود إلى حرب أھلیة فأصبح التركیز على تأم�ی�ن األم�ن الس�ل�م�ي، ح�ی�ث أص�ب�ح�ت األج�واء م�ت�وت�رة مص�ح�وب�ة 
باإلشاعات وتضخیم المخاوف والتحرك المخابراتي األجنبي المحموم لغرض عدم تمریر تشكیل الكتلة األكبر ب�ق�ی�ادة 
سائرون التي لدیھا مشروع وطني یحاسب فیھ الفاسدین ویكشف الدور اإلیراني ویعزز التمسك ب�ال�ھ�وی�ة ال�وط�ن�ی�ة 
وبإستقالل العراق والوقوف بوجھ التدخالت األجنبیة أو جعل العراق مسرح لعم�ل�ی�ات عس�ك�ری�ة أم�ری�ك�ی�ة إی�ران�ی�ة 

 مرتقبة. 
وفي النتیجة أصبحت الفجوة تتسع بین أصحاب المشروع الوطني التنموي العابر للمحاصصة وال�ط�ائ�ف�ی�ة مش�روع 
التغییر واإلصالح وبین مشروع المحاصصة السیاسیة والطائفیة وراعي مصالح ونفوذ الكتل الفاسدة والتي تراكمت 
علیھا ملفات فساد كثیرة. ولھذا جرى من جدید العمل وفق توجیھات (الجنرال) وال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى ت�ح�ال�ف س�ائ�رون 
لغرض سحبھ نحو البیت الشیعي الموحد مقابل تنازالت معینة، لقد كان الموقف في سائرون یسیر بتفائل نحو تكوین 

 الكتلة األكبر إال إن الجھود تعثرت بسبب إختالف وجھات النظر. 
بدایة طرح السید مقتدى الصدر شعار الحكومة األبویة، وجرى اإلتفاق مع الحكمة بقیادة عمار الح�ك�ی�م، وب�ع�د ذل�ك 
محاولة إستحصال موافقة إئتالف الوطنیة بقیادة أیاد عالوي وكذلك تحالف القرار السني بزعامة أس�ام�ة ال�ن�ج�ی�ف�ي 
وظافر العاني وأحمد المساري وسلمان الجمیلي . كان ھناك تذبذب في تحالف سائرون حول إختیار التحالف�ات ال�ت�ي 
توافق، فاألمانة العامة للتحالف المكونة من قادة األحزاب المكونة للتحالف وفي مقدمتھا إستقامة، الحزب الشیوعي 

ف�ي ال�م�ف�اوض�ات، وق�ائ�د   العراقي، التجمع الجمھوري، الدولة والعدالة، الترقي، الشباب للتغییر، لدیھا خطة ع�م�ل
وراعي تحالف سائرون السید مقتدى الصدر ومستشاریھ یواجھ ضغوطات إی�ران واألوض�اع الص�ع�ب�ة ف�ي ال�ب�الد، 
فطرحت فكرة الفضاء الوطني، وحكومة المشاركة أو الوحدة الوطنیة ویبدو دعوة ال�ب�ی�ت الش�ی�ع�ي ق�د ن�ج�ح�ت ف�ي 

العجلة إلى الوراء لتشكیل حكومة مشاركة توافقیة تبقي على المتنفذین والفاسدین وكأن ش�ی�ئ ل�م ی�ك�ن وإال   إعادة
 سوف تخلق مشاكل ومتاعب الیمكن مواجھتھا وجّر الشعب العراقي نحو نتائج التحمد عقباھا.

وقد فوجئ الجمیع بإعالن اإلتفاق بین تحالف فتح، تحالف الحشد الشعبي بقی�ادة ھ�ادي ال�ع�ام�ري ال�م�وال�ي إلی�ران 
مقعد مستبعد ف�ي خ�ی�ارات س�ائ�رون  47وتحالف سائرون، مما أربك ھذا الخبر المشھد السیاسي، ألن تحالف الفتح 

سابقاً وكذلك تحالف دولة القانون بقیادة المالكي، إلن بعد ھذا اإلتفاق المعلن سوف ینضم إئتالف دولة القان�ون إل�ى 
ھ�ل  اإلتفاق الجدید مع تحالف إرادة والكفائات لغرض توحید الصف الشیعي بقیادة (الجنرال). وعلى ھذه ال�ت�ط�ورات

سیبقى تحالف سائرون كما ھو بعد أن تم إستبعاد إختیار الموقع المعارض في البرل�م�ان ال�ج�دی�د وق�د ل�وح ال�ح�زب 
 الشیوعي العراقي باإلنسحاب حیث سیكون في المعارضة.

 وللتذكیر بالخارطة السیاسیة المقبلة
مقعد یتزعمھ حیدر العبادي حیث یض�م ھ�ذا ال�ت�ح�ال�ف ق�ی�ادات ب�ارزة م�ن ح�زب ال�دع�وة  42تحالف نصر لدیھ  -1

وشخصیات سنیة منھا وزیر الدفاع السابق خالد العبیدي، ستكون فرصة تحالف نصر قلیلة بت�أل�ی�ف ال�ك�ت�ل�ة األك�ب�ر 
وبالنتیجة سیكون حیدر العبادي بعید عن تسلم رئاسة مجلس الوزراء مرة ثانیة، ولكن یمكن ذلك بالعودة مع إئتالف 

 دولة القانون، حیث سیخرج الفرقاء السنة من تحالف النصر.
) مقعد بقیادة ھادي العامري الذي نجح في اإلتفاق مع السید مقتدى الصدر، وھ�و األم�ی�ن ال�ع�ام 47تحالف فتح ( -2

لمنظمة بدر وتحالف فتح یتألف من فصائل الحشد الشعبي والمجلس األعلى اإلسالمي العراقي بقیادة ھمام ح�م�ودي 
 وأحزاب صغیرة.

رئیس الوزراء السابق واألم�ی�ن ال�ع�ام ل�ح�زب ال�دع�وة  -) مقعد برئاسة نوري المالكي 25إئتالف دولة القانون (-3
اإلسالمیة صاحب نظریة األغلبیة السیاسیة، ولكن بعد النتائج لم یمتلك القوة لتشكیل الك�ت�ل�ة األك�ب�ر ول�ھ�ذا ی�ف�ض�ل 

 الدخول من جدید مع اإلصطفاف الشیعي المتمسك بالمذھب والتوافقیة.
) مقعد برعایة السید مقتدى الصدر والمكون م�ن س�ت�ة أح�زاب ف�ي م�ق�دم�ت�ھ�ا اإلس�ت�ق�ام�ة، 54تحالف سائرون( -4

والحزب الشیوعي العراقي، ولدیھ برنامج للتغییر واإلصالح وحاز على تأیید الوسط الشعبي وال�ف�ق�راء وال�م�ع�ادی�ن 
 للتدخل األجنبي وبالضد من المحاصصة والطائفیة .

) مقعد یقیادة عمار الحكیم الذي عمل على اإلنضمام إلى تحالف یحقق تشكیل الك�ت�ل�ة األك�ب�ر وی�ؤم�ن 19الحكمة (-5
 مصالحھ وھو بالتالي سیكون مع سائرون وفتح تحت ظل الفضاء الوطني.

بزعامة اسامة ال�ن�ج�ی�ف�ي وظ�اف�ر ال�ع�ان�ي وأح�م�د ال�م�س�اري  -تحالف سني  -) مقعد 13تحالف القرار العراقي ( -6
 وسلمان الجمیلي ھذا التحالف یبحث عن المناصب التي تمثل السنة وربما یدخل في قائمة الفضاء الوطني.

) بزعامة أیاد عالوي وسلیم الجبوري الذي ترك الحزب اإلسالمي العراقي وص�ال�ح ال�م�ط�ل�ك 21إئتالف الوطنیة (-7
وھو إئتالف یدمج بین الھوتین السنیة والعلمانیة إحتمال ینضم إلى قائمة الفضاء الوطني التي سیحصل من�ھ�ا ع�ل�ى 

 مقاعد سیادیة ووزاریة.
 تحالف بغداد بزعامة محمود المشھداني یضم كتل وتحالفات سنیة -8
  مقعد  25الدیمقراطي الكوردستاني  -9

 ) مقعد17اإلتحاد الوطني الكوردستاني ( -10
ھذه أبرز الكتل التي حصلت على مقاعد. فأذا كانت العودة إلى تركیبة برلمانیة تعید ن�ف�س ال�وج�وه وحس�ب ال�ن�ظ�ام 
السابق فستظھر حكومة ضعیفة أسیرة لخیار األجنبي وستنتج تداعیات كبیرة على ال�م�ش�ھ�د الس�ی�اس�ي، وإف�رازات 
خطیرة منھا مصادرة العملیة السیاسیة، وإلغاء الدیمقراطیة كمبدأ دیمقراطي وبالتالي سیتم اإلنتقام من الشعب بع�دة 
طرق ومنھا محاربة القوى المدنیة الدیمقراطیة لقد أصیب الشارع العراقي باإلنشط�ار ال�ذھ�ن�ي الس�ی�اس�ي ح�ول م�ا 

 یجري من متغیرات وفقد البوصلة بإتجاه التقدیر الحقیقي للمشھد السیاسي.

بعد األل�م وال�م�ع�ان�اة وال�ت�ھ�ج�ی�ر   
القسري، وبعد أن زال شبح داع�ش 
م��ن س��م��اء ال��م��وص��ل وأرض��ھ��ا، 
نھضت الثقافة الموصلیة من جدید، 
عن طریق إقامة النشاطات الثقافی�ة 
ومعارض الكت�ب ورص�ی�ف ال�ك�ت�ب 
والمھرجانات الش�ع�ری�ة وال�ف�ن�ی�ة، 
وكان آخ�رھ�ا م�ھ�رج�ان أب�ي ت�م�ام 
الش��ع��ري، وع��روض مس��رح��ی��ة 
متعددة، فضالً عن صدور العشرات 
م��ن ع��ن��اوی��ن ال��ك��ت��ب ع��ن دور 
ومطابع النشر ف�ی�ھ�ا. إذ ك�ان ل�دار 
نون للط�ب�اع�ة وال�ن�ش�ر وال�ت�وزی�ع 
دوراً كبیراً في صدورھا، ولعل م�ن 
أھم اصداراتھا أخیراً كت�اب (وج�وه 
موصلیة) للمورخ الم�وص�ل�ي ع�ب�د 
الجب�ار م�ح�م�د ج�رج�ی�س، وك�ت�اب 
(أق��وال م��ن أج��ل ال��م��وص��ل ف��ي 
محنتھا ومستقبلھا) لم�ؤل�ف�ھ حس�ن 
میسر األمین، وك�ت�اب (م�وس�وع�ة 
شعراء الموصل في القرن الحدیث) 
تألیف ماجد حامد م�ح�م�د، وص�دور 
مجلة (ع�الم�ات) األدب�ی�ة، وك�ت�اب 
ن��ق��دي ج��دی��د ب��ع��ن��وان (ال��رؤی��ا 
والمخیلة، دراسات وقراءات نقدی�ة 
في تجریة بھنام ع�ط�اهللا الش�ع�ری�ة 

).والكتاب من تق�دی�م وإع�داد 2018
ومشاركة الناق�د األك�ادی�م�ي بش�ی�ر 
سوادي. تضمن الك�ت�اب ال�ذي وق�ع 

) ص��ف��ح��ھ م��ن ال��ق��ط��ع 584ب(
المتوس�ط ع�ل�ى دراس�ات وق�راءت 
كتبھا مجموعة من النقاد وال�ك�ت�اب 
واألدباء، تناولت بالدراس�ة وال�ن�ق�د 
والتحلیل تجربة الشاعر لفترة تمت�د 
ال��ى أك��ث��ر م��ن ث��الث��ی��ن ع��ام��اً م��ن 
العطاء الشعري ال�م�ت�واص�ل. ك�ت�ب 
المقدمة الن�اق�د بش�ی�ر س�وادي أم�ا 
التعریف ال�خ�اص ب�ال�ك�ت�اب وال�ذي 
جاء في صفحة الغالف األخی�ر ف�ق�د 
كتبھ األستاذ الدكتور نبھان حس�ون 
السعدون األستاذ في كلیة ال�ت�رب�ی�ة 
األساسیة بجامة الموصل قال فیھا: 
(یعد الشاعر المبدع بھن�ام ع�ط�اهللا 
من الجیل الس�ب�ع�ی�ن�ي ال�ذي ت�م�ی�ز 

بن�ص�ھ الش�ع�ري ال�ف�ن�ي ال�ج�م�ال�ي 
ال�خ��ص��ب، وق��درت��ھ ال�ف��ائ��ق�ة ع��ل��ى 
إیصال خط�اب�ھ إل�ى أع�ل�ى م�رح�ل�ة 
ممكنة من اإلب�داع ال�ت�ق�ان�ي، ال�ذي 
ینبثق عن رؤیة ش�ع�ری�ة م�ت�ج�ددة، 
تعمل بإستمرار على ضبط أدوات�ھ�ا 
ال��ف��ن��ی��ة واس��ال��ی��ب��ھ��ا ال��ت��ع��ب��ی��ری��ة) 
وأضاف:(لقد قدم الباحثون في ھ�ذا 
الك�ت�اب م�م�ارس�ة ق�رائ�ی�ة أن�ت�ج�ت 
معنى جدیداً لل�ن�ص الش�ع�ري، ب�ع�د 
مقاربة نقدی�ة س�ع�ت ج�اھ�دة ع�ل�ى 
اإلخت�ی�ار وال�م�ع�ای�ن�ة ب�ك�ل م�ھ�ارة 
وحذق ومع�رف�ة واع�ی�ة، ب�ت�ق�ان�ات 
القراءة النقدی�ة، ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 
التجربة النقدیة المبكرة التي تجم�ع 
ھؤالء الباحثین, فقد أتت ق�راءات�ھ�م 

ع��ل��ى ك��ث��ی��ر م��ن ال��خ��ص��ائ��ص 
اإلبداعیة، التي تمیزت بھا المدون�ة 
الش��ع��ری��ة ل��ب��ھ��ن��ام ع��ط��اهللا ف��ي 
معاینتھا، وتناولت ج�وان�ب م�ھ�م�ة 
من جوانب التجربة الشعریة الث�رة، 
إذ ركز كل باحث على مسار م�ع�ی�ن 
بحسب رؤیتھ ال�ن�ق�دی�ة, ل�ذا ج�اءت 
األصداء القرائیة متعددة ومتن�وع�ة 
م��ن ت���ع��دد ط���رائ��ق ال��م��ع���ای��ن���ة 
والمق�ارب�ة).ص�م�م ال�غ�الف م�ح�م�د 
العمري. طبع الكتاب بمطبعة نرك�ال 
ب�ال�م��وص�ل وھ�ي م�ط��ب�ع��ة رق��م�ی��ة 

 .متكاملة
والجدیر بالذكر أن الشاعر ع�ط�اهللا 

) مجامیع ش�ع�ری�ھ 5كان قد أصدر (
ومجموعةً أخرى قید الطبع بعن�وان 
(الظالم مر من ھنا) وھي سفر ح�ي 
م�ن ت�دوی��ن ال�ح��ی�اة ف�ي ال�م�وص��ل 
وسھل نینوى بعد سیطرة عصاب�ات 
داعش علیھما الى یوم تحریرھ�م�ا، 

س��ت��ص��در ب��ال��ل��غ��ت��ی��ن ال��ع��رب��ی��ة 
والسریانیة كما صدر عن ت�ج�رب�ت�ھ 

) كتب نقدیھ فضالً ع�ن 6الشعریة (
) 3ھذا الكتاب .كما كان قد أص�در (

) ف�ي ال�ج�غ�راف�ی�ا 2كتب نقدی�ة و (
) كت�ب ف�ي 4وكتابا في المسرح و (

الثقافة والتاری�خ وع�دداً م�ن ك�ت�ب 
 .أخرى مشتركة

 
ومن النقاد والكتاب المشاركین ف�ي 

 الكتاب: 
بش�ی�ر  -د. محمد مط�ل�ك ال�ج�م�ی�ل�ي

إسراء عبد المنعم  -ابراھیم سوادي
 -زی��اد ع�ب�دهللا ال�ع�س��اف -ح�م�ودي

األست�اذة ال�دك�ت�ورة ن�ادی�ة ھ�ن�اوي 
 -معن عبد القادر ال زكریا -سعدون

ش��وق��ي  -ل��ؤي ذن��ون ال��ح��اص��ود
األستاذ الدكتور ع�ب�د  -یوسف بھنام

ال�دك�ت�ور  -الستار عبدالللھ البدراني
ال�دك�ت�ور  -محمد صالح الج�ریس�ي 

 -جبو بھنام یابا -جاسم خلف الیاس
الدكت�ور ف�ی�ص�ل  -عدنان أبو أندلس

الدكتور إسماع�ی�ل ع�ب�د  -القصیري
ع�ل�ي م�ح�م��د  -ال�وھ�اب ال�ب�رادع�ي

الدكتور ف�ارس ع�ب�د هللا  -الیوسف
 -شاكر محمود الج�م�ی�ل�ي -الرحاوي

ش��ك��ر ح��اج��م  -ان��ور ع��ب��د ال��ع��زی��ز
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 رمزي ھرمز یاكو
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كانت وما زالت، على الرغم من شبھ انطفاء لھا ، المن�اھ�ج   

النقدیة التي تعالج النص االدبي تعتمد األحك�ام ال�ق�ی�م�ی�ة، ث�م 

ظھرت بعدھا قبل أكثر من خمسین عام�اً ف�ي أورب�ا، ث�م ف�ي 

الوطن العربي، المناھج النصیة ال�ت�ي ت�ح�ل�ل ال�ن�ص األدب�ي، 

وإیجاد القواعد العلمیة التي تتحكم بھ. وب�ع�ی�دأً ع�ن "ع�ق�دة 

الخواجة" نقول إن العرب قبل الف سنة قد درسوا النص من 

داخلھ، وحللوه، ووجدوا م�ا ك�ان یض�م�ھ. وال اری�د ھ�ن�ا أن 

أكتب بحثاً تنظیریاً عن الدراسات اللسانیة ف�ي ال�ن�ق�د ال�ق�دی�م 

على المستوى العربي، أو في ال�وق�ت ال�ح�اض�ر، وع�ن أح�د 

عناوینھا االساسیة وھو "االتساق" على المستوى االورب�ي 

والعربي كذلك، الن ألكثیرة من الدراسات والبحوث قد ك�ت�ب�ت 

ونشرت عنھ. وكذلك فإن المقام ال یتحمل م�ث�ل ھ�ذا ال�ب�ح�ث، 

الن الدراسة ھذه دراسة تطبیقیة عن "االتساق النصي" ف�ي 

روایات الكاتب الروائي عبد الك�ری�م ال�ع�ب�ی�دي، وھ�ي روای�ة 

"الذباب والزمرد"، وروای�ة "ض�ی�اع ف�ي ح�ف�ر ال�ب�اط�ن"، 

 ُمعلَّقَة بلوشي". -وروایة "كم أكره القرن العشرین 

في درس لسانیات النص اھتم ال�ل�غ�وی�ی�ن ك�ث�ی�را ف�ي دراس�ة 

الجملة وال�ن�ص، وق�د أخ�ذت ال�ج�م�ل�ة اھ�ت�م�ام�اً ك�ب�ی�راً م�ن 

الباحثین والدارسین ألن�ھ�ا، وم�ن ب�ع�دھ�ا ال�ن�ص، ال ی�م�ك�ن 

دراسة المعنى منفصال عن س�ی�اق�ھ ال�ل�س�ان�ي اب�ت�داء م�ن�ھ�ا، 

للوصول الى معرفة كیفیة تماسك بناءه ال�ك�ل�ي ، وال�وص�ول 

 الى معناه.

وقد اھتمت لسانیات النص ب�دراس�ة "االتس�اق واالنس�ج�ام" 

حیث إن االتساق یتعلق بالجوانب الت�رك�ی�ب�ی�ة داخ�ل ال�ج�م�ل�ة 

 لنصل الى النص، فیما االنسجام یتعلق بالجوانب الداللیة.

و"االتساق" یعني ترابط ال�ج�م�ل ف�ي ال�ن�ص م�ع ب�ع�ض�ھ�ا  

البعض بوسائل لغویة معین�ة ، وق�د ع�ن�ي ال�دارس�ون ب�ھ�ذه 

 الوسائل/ الروابط، وھي :

 . اإلحالة و المرجعیة1

 .االستبدال 2

 الحذف .  3

 . الوصل العطف 4

 . االتساق المعجمي.5

وقد درس نقادنا القدماء ھذه االدوات كما عند القزوی�ن�ي ف�ي 

"اإلیضاح في علوم البالغة"، وعبد القاھ�ر ال�ج�رج�ان�ي ف�ي 

 "دالئل االعجاز" وغیرھما . 

ولما كانت الجملة مقولة تركیبیة، والتراب�ط ع�الق�ة دالل�ی�ة ، 

فإننا في ھذه الدراسة سندرس تراب�ط ال�ج�م�ل ف�ي ال�روای�ات 

الثالثة المذكورة من خالل تواجدھا ، ف�ی�م�ا ن�ت�رك ال�ى وق�ت 

 أخر العالقات الداللیة ، أي االنسجام في النص.

واالدوات ھذه التي تربط الجمل بعضھا البعض ص�ن�ف�ت ع�ن�د 

 الدارسین الى صنفین، ھما :

أوالً: ما یفید إشراك الجملة الالحقة بالجملة الساب�ق�ة ، م�ث�ل 

اداة "الواو"وھي من حروف العطف ، وتربط الجمل العدیدة 

 فیما بینھا.

ثانیاً : االدوات التي تربط الجمل بعد تحدید نوع العالقة الت�ي  

بینھما، مثل "الفاء" التي ت�ف�ی�د ال�ت�رت�ی�ب م�ن غ�ی�ر ت�راخ، 

و"ثم" التي تفید الترتیب مع ال�ت�راخ�ي، و"أو" ال�ت�ي ت�ف�ی�د 

تردد الفعل بین أمرین وتجعلھ ألحدھما، و "حتى" التي تفی�د 

الغایة، و"لكن"التي تف�ی�د االس�ت�دراك، و"ب�ل" ال�ت�ي ت�ف�ی�د 

االض��راب. وق��د اع��ت��م��دن��ا ف��ي ھ��ذه ال��دراس��ة االدوات ھ��ذه 

المذكورة ھنا من دون بقیة االدوات االخرى مثل الض�م�ائ�ر ، 

 واسماء االشارة، وغیرھا، لكي ال تطول ھذه الدراسة.

ھذه االدوات وغیرھا ال تربط الجمل فیما بینھا ربطا م�ج�ان�ی�اً 

بل ھي تربط االفكار وال�رؤى والص�ور، ل�ك�ي ی�ك�ون ال�ن�ص 

 متماسكا وكامالً. 

*** 

في الروایات الثالثة للكاتب الروائي عبد الكریم العبیدي تب�رز 

لنا أدوات الربط بین الجمل كما في العینات الت�ي اع�ت�م�دن�اھ�ا 

في ھذه الدراسة ، وھي : عینة م�ن أول ال�روای�ة ، وع�ی�ن�ة 

آخرى من منتصفھا ، والثالثة من آخرھ�ا . وق�د ات�اح�ت ل�ن�ا 

دراسة ھذه العینات الكیفیة التي كان یفكر بھا ال�ك�ات�ب أث�ن�اء 

 كتابتھ للروایة ، وكذلك معرفة تماسك النص الروائي.

 

 عینات روایة "الذباب والزمرد": – 1

 العینة االولى:

(({.} باعد صبي بیٌن أنامل كفھ الیٌمنى {و} ھو یٌرك�ع ق�ب�ال�ة 

أكثر من عشرة أطفال.{. } لمس بخنصره أوالً أصاب�ع ق�دم�ھ 

الیٌسرى،{ثم + االستبدال} شرع بقیاٌس طول قام�ت�ھ ب�أش�ب�ار 

متعاقبة من أسفل قدمھ المعاقة {حتى} ق�م�ة رأس�ھ.{.} ك�ان 

ی��ٌردد،{.} م��ع ك��ل ش��ب��ر {و}بص��وت مس��م��وع:"ش��رط��ي /ً 

حرامي، شرطي /ً حرامي "ً، {و}حیٌن وصل إلى ق�م�ة رأس�ھ 

 5ھتف بأعلى صوتھ: حرااااام !ً.)) .ص

 

 العینة الثانیة:

(({و} مع كل قتامة ھذه المشاھ�د ال�م�س�ائ�ی�ةٌ ال�ی�ٌوم�ی�ةٌ {و} 

شفیٌق إبراھی�ٌم ف�ي  رعبھا المكرر إال أن وجود نائب العریف 

إحدى ھاتیٌن المجموعتیٌن أحیانا كان یٌجعلھا أقل رعب�اً ، {.}

ال {بل} یٌصنع منھا فاصال فكاھیاٌ ك�ن�ا ن�ن�ت�ظ�ره بش�غ�ف {و} 

ربما كنا نحتاجھ حتماً.{ف}ما أن نلمح ذلك الجندي ال�ق�ص�ی�ٌر 

القامة بمشی�تٌ�ھ ال�م�ت�م�ا ی�لٌ�ة { و}ت�أخ�ره ال�دائ�م ع�ن أف�راد 

المجموعتیٌن حتى تجد بعضن�ا یٌض�ح�ك ف�ج�أة،{ و} ال�ب�ع�ض 

اآلخر یقٌھقھ، {و}ث�م�ة م�ن ی�ردد دائ�م�ا: "أھ�ووووه، ج�اء 

"االخص��ی��ب��اوي". {و} ك��ان ش��ف��ی��ٌق ی��رد ب��ل��ك��ن��ة بص��ری��ةٌّ 

اخص�ی��بٌ�اوی��ةٌّ م��ح��ب�ب��ة،{و}ل�ك��ن ب�ج��دی�ةٌ واض��ح�ة:" اش�ب��ی��ھ 

االخصیباوي، {و} هللا خیٌر منك�م دا گ�ولّ�ھ إھ�ن�ای�ھ، {و}م�دا 

   49شوفھ، {و}مدا أگدر". )).ص

 

 العینة الثالثة:

(({.} لم أتمالك نفسي من إطالق زف�رة إع�ج�اب ث�ق�ی�ل�ة ب�م�ا 

حفلت بھ مسامعي في تلك اللحظة،{.} كان كل شيء ی�ت�ج�ل�ى 

إلى نظري بأبھة عجیبة، {.} یضیق {ثم } یتمدد {ثم} یضیق 

ثانیةٌ، {و} حالما تخففت حواسي من ذلك االن�ق�ب�اض أدرك�ت 

حلول النھار الذي لم أعد أخشاه.{.} النھار األمیبي،ً الع�اري، 

المتجرد، ال�ح�اف�ي .{.} ف�ت�م�س�ك�ت،{.} م�ن غ�ی�ٌر أن أدري 

المدونة بم�داد خ�ی�وط ال�ع�ن�ك�ب�وت، {و} بحكمتي الال شیئیة 

لكنني لم أجدھا كقبس الھث من برھنة غ�ی�ب�ی�ةٌ م�ح�ض ك�م�ا 

كانت منذ إشراقھا القدیٌم، {و}إنما ك�ح�ب�ة رم�ل ح�م�راء م�ن 

صحراویةٌ ھذا الصباح الكسیح األصلع الذي تت�ك�ت�ك ع�ق�ارب�ھ 

ساخرة {و}ھي تتزحلق على فوات األوان، {.}ف�وات األوان 

دائماً تحت سطوة رقیبھا المتنبّھ. {.}باختصار أصب�ح�ت ح�راً 

منذ اآلن، {.}منذ انسحابي المخزي من حلبة ق�ل�ب األش�ی�اء، 

{.} من ذلك الخلو الذلیل القابع بین مزدوجین ال یحمیانھ م�ن 

أف. {.}سأحتفل بشفائي إذن بعد انتھ�اء ع�ق�وب�ة ال�م�واط�ن�ة 

الصالحة، {أو} ما أطلق علیھا أحیانا ع�ق�وب�ة عش�ق ال�ب�الد،

 113{.} بالدي التي أكرمتني القمیص )). ص

 

 عینات روایة " ضیاع في حفر الباطن": - 2

 العینة االولى:

(({.}انتھت الحرب. {.} كل ش�يء ب�ات ی�ث�ور و ی�ھ�ت�ز،{.} 

یخلع رعب ثمانیة أعوام من الضیاع. {و} یفلت م�ن ع�ف�ون�ة 

السواتر. {.}كأن مطاحن تلك السنین قد ص�دأت ف�ج�أة خ�ل�ف 

ذلك السیل العارم من ال�رص�اص {و}مش�اع�ل ال�ت�ن�وی�ر {و}

األھازیج. {.} صخب ھادر صنعتھ قلوب تخلص�ت م�ن رف�ق�ة 

الموت، {و}ھا ھي ترى نجاتھا {و}قد تحولت إل�ى رص�اص�ة 

تحلق فرحة في الفضاء، {.}ھ�ارب�ة م�ن ھ�وی�ت�ھ�ا، {و} م�ن 

 7أصابعنا التي لم تعد ترتجف بعد اآلن.)).ص

 

 العینة الثانیة:

(({.}خارج الملجأ،{.} كان األشتر یغرق في الرم�ال ل�وح�ده. 

{.}لم أره بوضوح {و}{لكن}ني ل�م�ح�ت ع�ددا م�ن إش�ارات�ھ 

السریعة ففھمت أنھ كان یحثني على الرحیل. {.}سرت خل�ف�ھ 

{و}عبرنا مالجئ السرایا {و}سواترھا ال�م�دف�ون�ة ب�ال�رم�ال، 

توغلنا في عمق الصحراء {ف}عثرنا ع�ل�ى  {ثم + استبدال} 

الكثیر من األسلحة الخفیفة {و} ال�ث�ق�ی�ل�ة {و}ال�ع�رب�ات {و}

مقطورات الماء {و}مخازن العت�اد.{.} ك�ان ك�ل م�ن�ا ی�ح�م�ل 

یطٌقا خفیفا {و}بندقیة {و}قربة ماء {و}جعب�ة رص�اص {و}

ثالث رمانات یدویة {و}حقیبة صغیر ة {و}أكیاس م�خ�ت�ل�ف�ة. 

 116{و}كان األشتر ینوء بحمل جلكان الماء.)). ص

 

 العینة الثالثة:

(({و}{لكن}ني لم أقو على السیر. {و}شعرت بآالم في قدمي 

{ف}وقفت في وسط الشارع الذي كان شبھ خال إال م�ن ذل�ك 

الفتى الذي بدا لي من بعید أنھ كان یرتدي فانیلة بیض�اء{ و}

بنطلون جینز {و} یحمل بیده بذلة زرقاء مخ�ض�رة،{.} زع�م 

الخیاط العجوز أنھا عائدة لي وك�ان�ت م�ع�ل�ق�ة ف�ي ال�واج�ھ�ة 

الزجاجیة طیلة فترة ض�ی�اع�ي ، {.}ب�ان�ت�ظ�ار ع�ودت�ي ال�ت�ي 

 229أحسبھا اآلن أنھا باتت مستحیلة.)).ص

 

ُم�ع�لَّ�قَ�ة  -عی�ن�ات روای�ة "ك�م أك�ره ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن  - 3

 بلوشي":

 العینة االولى:

(({.} ھذه اللیلة، {.} ال تشبھ أّي لی�ل�ة ف�ي ش�ب�وب ل�ھ�ب�ھ�ا، 

{أو} في سیل مفاجأتھا، {و}ال بد لحلولھا ذا من ق�در س�اح�ر 

عجیب،{.} مجذوب بالخوارق،{.} قد یح�ص�ل م�رة ك�ل أل�ف 

عام.{.} ربما ألنھا لیل�ة م�ن�ط�وی�ة، {.}ُوِج�َدْت ل�ذات�ھ�ا {ف}

انغلقْت،{.} لیلة مسك�ون�ة م�خ�ی�ف�ة،{.} أض�ح�ت قص�یًّ�ة ع�ن 

اإلدراك،{.}م��ن��ق��وع��ة ف��ي َك��ن��ِف ال��دھش��ة،{و}م��م��س��وس��ة 

   15بالرعب.)). ص

 

 العینة الثانیة:

(({.}أخیرا جنَّ اللیل {أو} كاد، {.} توقف�ت أغ�ن�ی�ة ال�ب�ص�رة 

فجأة، {ف} استفقتُّ مدھوشا على صوت انفج�ار ق�ذی�ف�ة،{.} 

تنحرف عن الشارع،{و} تسیر ببطء »  مضر « ھا ھي سیارة 

داخل بستان موحش كبیر،{ ثم + اس�ت�ب�دال } ت�ت�وق�ف ق�رب 

بیت صغیر بال ن�واف�ذ، {.}م�دف�ون داخ�ل غ�اب�ة ك�ث�ی�ف�ة م�ن 

النخیل،{.}تتسلل منھ أصوات واھ�ن�ة ألغ�ان {و}م�وس�ی�ق�ى، 

   210{مع} خیط من قھقھات تبدو عالیة.)).ص

 

 العینة الثالثة:

(({.} في ذلك الن�ھ�ار ال�غ�ائ�م ش�دی�د ال�ب�رودة ُرفِ�ع�ت األك�ف 

تدعوه ال�رح�م�ة {و} ال�غ�ف�ران ل�ل�ج�دَّة  «هللا »متضرعة إلى 

ص�رخ�ات اس�ت�غ�اث�ة  «میا »الفقیدة.{.} بینما داھمت مسامع 

{و}عویل {و} صوت كسیر ی�ن�ب�ض ب�األل�م ق�ادم م�ن ج�وف 

،{.} كأنَّھ صوت رجل حبیس م�ك�ب�ل ب�األغ�الل «قبر مولود »

أن�ا لس�ُت م�ول�ووووو،{.} أن�ا « یستج�ی�ر {و}ی�ردد ب�ی�أس: 

 390صاررررررم، أنا صاررر، أنا صااااا.... !)).ص

*** 

 الدراسة والتحلیل:

 العینة االولى: - 1

 العینة الثانیة:  - 2

 العینة الثالثة: - 3

 النتائج النھائیة للعینات الثالثة: -4

 

اذا كانت النتائج ھذه تصدق على م�ج�م�ل ال�روای�ات ال�ث�الث�ة، 

فأن النتائج تكون ك�م�ا  وھي صادقة حتماً ألن الكاتب واحد ، 

 یلي:

لما كانت أداة الربط بین الجم�ل، أي رب�ط ال�ج�م�ل�ة ال�الح�ق�ة 

بالجم�ل�ة الس�اب�ق�ة، ھ�ي أداة "ال�واو" ف�إن ع�ی�ن�ة االم�ث�ل�ة 

 المستلة من الروایات قد أكدت ما یلي:

*استخدمھا الروائي في عینات روایة " ال�ذب�اب وال�زم�رد" 

 كما یلي:

مرة خلو الجم�ل�ة م�ن أي  17مرة للـ "الواو" ، مقابل  18  -

 أداة.

فیما استخدمت "ثم" ثالث مرات، وباق�ي أالدوات حص�ل�ت  -

على نتیجة واحد ھي لكل واحدة منھن مرة واحدة. ام�ا االداة 

 "لكن" فھي لم تستخدم.

*أما في عینات روایة "ضیاع في حفر الب�اط�ن" ف�ق�د ك�ان�ت 

 النتائج كما یلي:

م�رة  11م�رة، م�ق�اب�ل  24استخدم الروائي أداة الـ�"واو" -

 خلو الجملة من أي أداة، أي أكثر من الضعف.

فیما استخدم الروائي أدوات "ال�ف�اء" و"ل�ك�ن" م�رت�ی�ن،  -

 و"ثم"مرة واحدة ، وباقي االدوات لم یستخدمھا.

*أما في عینات روایة "كم أكره القرن العشرین" فق�د ك�ان�ت 

 النتائج كما یلي:

مرة خلو الجم�ل�ة م�ن  18مرات ، مقابل  8وردت "الواو"  -

 أي أداة.

أما باقي االدوات فقد وردت "الفاء"و"ثم"و"أو" مرت�ی�ن  -

 لكل منھما . ولم ترد باقي االدوات.

لما كانت "ال�واو" ھ�ي أداة ال�رب�ط ب�ی�ن ال�ج�م�ل�ة ال�الح�ق�ة 

بالجملة السابقة ، فقد تدرج استخدامھا من قبل ال�روائ�ي ف�ي 

 روایاتھ الثالث كما یلي:

في الروایة االولى استخدمھا بكثرة اال انھا تكاد تتساوى م�ع 

 عدم افتتاح الجملة بأي أداة.

أما في الروایة الثانیة فقد ض�اع�ف اس�ت�خ�دم�ھ�ا ب�ق�در خ�ل�و 

 مرة . 11مرة مقابل  24الجملة من أي أداة أكثر، أي 

إال إن الروائي في الروایة الثال�ث�ة ح�اول ال�ت�خ�ل�ص م�ن�ھ�ا ، 

وترك أغلب جمل روایتھ بدون أي أداة ربط . وھذا معناه إن�ھ 

أصبح أكثر وعیاً في استخدام ال�ل�غ�ة ف�ي ال�روای�ة م�ن خ�الل 

سرعة استعمالھا وتكثیفھا، واالق�ت�ص�اد االب�داع�ي ل�ھ�ا، الن 

الوقت (القرن الواحد والعشرین) ی�ت�ط�ل�ب ذل�ك، أي ی�ت�ط�ل�ب 

السرعة واالقتصاد في اللغة مع وصول االفكار والرؤى الت�ي 

 تحملھا الى المتلقي .

إن عدم وجود بقیة االدوات في النصوص الث�الث�ة ،أو ش�ح�ة 

 استخدامھا، قد جاء لالسباب التي ذكرتھا قبل سطور قلیلة.

إن الدراسة ھذه أكدت ترابط جمل ال�ن�ص ال�م�دروس ب�ح�ی�ث 

  كان الكاتب ملتزماً الى حد ما بإشتراطات كتابة الروایة .

 "اق ا " روات  ا اي
 
 
 

 قراءة: داود سلمان الشویلي

   اه ز
 
 
  

 
 

 

  حسـن نصـراوي
 

القره قوز العاب شعبیة قدیمة معروفة في بغداد الى م�ا ق�ب�ل    
الحرب العالمیة االولى،حیث لم تكن في ذلك الزمن وسائل لھ�و 
وتسلیة حدیثة مثل التلفزیون او السینما، لیقضوا فیھ�ا ال�ن�اس 

 لیالیھم الطویلة في ذلك العھد الغابر،
ولھذا كانت ال�ع�اب ال�ق�ره ق�وز ت�ع�رض ف�ي ب�ع�ض ال�م�ق�اھ�ي 
البغدادیة، والقره ق�وز ھ�ي ع�ب�ارة ع�ن دم�ى مص�ن�وع�ة م�ن 
الورق تحرك بالخیوط من وراء ستار نسیج ابی�ض، یش�ع�ل�ون 
من ورائھ شموعاً فترسم صورھا على الستارة بحركاتھا ال�ت�ي 
تمثل بلسان محركھا حكایة طریفة ساخرة تعرض ل�ل�ن�اس م�ن 
عل�ى مس�رح ال�ق�ره ق�وز ال�ب�س�ی�ط ال�ذي ی�ن�ص�ب ف�ي م�ق�ھ�ى 
(عزاوي) الواقعة في المیدان، حیث یتجمع ال�ن�اس ف�ي ل�ی�ال�ي 
شھر رمضان المبارك، بعد وقت الفطور وخاصة االوالد ال�ذی�ن 
تتراوح اعمارھم بین ال�ع�اش�رة وال�خ�امس�ة عش�رة ل�م�ش�اھ�دة 
العروض الممتعة للقره قوز ویقال عن القره قوز بانھ�ا ال�ع�اب 
لیست حدیثة العھد في ذلك الزمن فقد وص�ف�ھ�ا ال�ع�الم�ة (اب�ن 
خلكان) بحفالت المولد النبوي الش�ری�ف ع�ل�ى ع�ھ�د ال�م�ظ�ف�ر 
صاحب(اربیل) اذ قال: كان مظفر الدین ی�ع�ق�د ل�ك�ل ط�ب�ق�ة ف�ي 
قباب الزینة لالحتفال بھذا الیوم ال�م�ب�ارك ج�وق�اً م�ن االغ�ان�ي 
وجوقاً من ارباب الخیال، وقد علمنا انھ خ�ی�ال ال�ظ�ل... وال�ت�ي 
نسمیھا بـ(القره قوز) كم�ا ان اھ�ل ب�غ�داد ال�ق�دم�اء ی�ت�ذك�رون 
الفنان(راشد افندي) وما یق�وم ب�ھ م�ن ال�ق�ره ق�وز وح�ك�ای�ات�ھ 
الطریفة.وبمرور الزمن تطورت ھذه االلعاب وبدات تصنع م�ن 
القماش بدالً من الورق، حیث ی�ك�ون وج�ھ وراس ال�ق�ره ق�وز 
عبارة عن كرة بحجم البیض�ة ی�رس�م ع�ل�ی�ھ�ا ال�وج�ھ وی�ل�ب�س 
راسھا الطربوش ثم تربط بخیوط بق�ط�ع�ة ق�م�اش ت�م�ث�ل جس�م 
القره قوز ویدیھ، وتركب على ید الفنان ال�ذي ی�ت�ول�ى ال�ح�وار 
والحركات القره قوزیة ویذكرنا ھ�ذا ب�ال�ب�رن�ام�ج ال�ت�ل�ف�زی�ون�ي 
الشھیر (قره قوز وحكایات ابو شنیور) الذي كان ی�ع�رض م�ن 
على شاشة تلفزیون الجمھوریة العراقیة في فترة الس�ت�ی�ن�ی�ات 
من القرن الماضي، ح�ی�ث ی�ع�رض اس�ب�وع�ی�اً مس�اء ك�ل ی�وم 
خمیس، ویتولى تقدیمھ الفنانان القدیران انور حی�ران وط�ارق 
الربیعي، یقوم االول بدور (القره قوز) الذي یعتمر ال�ط�رب�وش
(الكالو) ویرتدي الجلباب على جسمھ، ویتولى طارق الربی�ع�ي 
(ابو شنیور) الذي الذي ی�ع�ت�م�ر ال�ی�ش�م�اغ وال�ع�ق�ال وی�رت�دي 
الصایة، ویتحاور الطرفان ك�ل ب�ل�ھ�ج�ت�ھ، ق�ره ق�وز ب�ل�ھ�ج�ت�ھ 
البغدادیة وابو شنیور بل�ھ�ج�ت�ھ ال�ری�ف�ی�ة ال�ج�ن�وب�ی�ة وی�ت�ن�اول 
حوارھما مواضیع متنوعة منھا توجی�ھ�ی�ة وارش�ادی�ة ل�الوالد 
الصغار ومنھا اجتماعیة عامة ینتقدون فیھ�ا ب�ع�ض ال�م�ظ�اھ�ر 

 السلبیة والعادات السیئة التي تحدث في مجتمعنا انذاك. 
كل ذلك یعرض باسلوب فني ساخر ومسل، ولھذا فقد ن�ال ھ�ذا 
البرنامج اعجاب واستحسان الجمھور حیث ك�ان�وا ی�ن�ت�ظ�رون�ھ 
بلھفة وشوق وفي اغلب االحیان تشترك شخصیة (ام شن�ی�ور) 
بلباسھا الریفي ویتولى اداءھا(حركة وحوار) طارق الرب�ی�ع�ي، 
ویتخلل ھذا البرنامج غناء بعض االغاني البغدادی�ة والش�ع�ب�ی�ة 
والریفیة باصوات الف�ن�ان�ی�ن ال�ق�دی�ری�ن ان�ور ح�ی�ران وط�ارق 
الربیعي،كان یشاھد الفنانین القدیرین اللذین یقدمان القره ق�وز 
وھما یجریان في المقھى تدریباتھما (الب�روف�ة) الل�ع�اب ال�ق�ره 
قوز ویتناقشان في الحوار او ال�ح�ك�ای�ة ال�ت�ي س�ت�ع�رض ع�ل�ى 

  شاشة التلفزیون وذلك قبل دخولھما االستودیو
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قیل في أدبی�ات ك�ث�ی�رة وك�ت�ب وأب�ح�اث م�ث�ل          

عربات اآللھة إلریك فان دینكین وك�ت�ب ون�ظ�ری�ات ل�زك�ری�ا س�ی�ت�ش�ی�ن، أن 

األرض شھدت حضارات متقدمة في أزمان غابرة وعاش فیھا عرقاً متط�وراً 

ومتقدماً من الناحیة العلمیة والتكنولوجیة ال أحد یعرف أصلھ، لذلك اف�ت�رض 

البعض أنھ قدم من الفضاء الخارجي ومكث إلى جانب شع�وب ب�دائ�ی�ة أق�رب 

إلى الحیوانات منھا إلى اإلنسان الحالي الذي نعرفھ. ویعتق�د أن ھ�ذا ال�ع�رق 

المتطور ھو الذي كان وراء ھیكیلیات وأبنیة وصرح وآثار مازالت ش�اخص�ة 

إلى یومنا ھذا، وتمثل ألغازاً مثل صخور بعلبك في لبنان ومھ�ب�ط ال�م�رك�ب�ات 

لحضارة النازكا الغامضة في البیرو وإھرامات الجیزة وأبو الھول في مص�ر، 

حتى أن فیلم بوابة النجوم استلھم ھذه الفكرة وتحدث عن عرق م�ن ك�ائ�ن�ات 

فضائیة ھبطت في مصر واتخذھا الشعب ال�ب�دائ�ي ال�ذي ك�ان ی�ع�ی�ش ھ�ن�اك 

كآلھة یعبدھا وھو نفس الوصف الذي أعطي لھا في نصوص ال�ع�ھ�د ال�ق�دی�م 

وعبر التقالید والروایات الشفھیة المتناقلة عبر العصور فاإللوھی�م وأدون�ي، 

كما وردت في التوراة لھا ترجمة أخرى غیر " هللا" وھ�ي ب�ال�ج�م�ع ول�ی�س 

بالمفرد، وتعني الھابطون من السماء. كما أش�ی�ر إل�ى ذل�ك ف�ي ال�ع�دی�د م�ن 

النصوص في األلواح الطینیة من الصل�ص�ال ال�ت�ي ع�ث�ر ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي اآلث�ار 

العراق�ی�ة ال�ق�دی�م�ة ف�ي ن�ی�ن�وى ع�اص�م�ة اآلش�وری�ی�ن وذي ق�ار ع�اص�م�ة 

السومریین، وكتلك التي عثر علیھا السیر أوستن ھنري الی�ارد وھ�ي ت�ع�ود 

س�ن�ة ق�ب�ل ال�م�ی�الد وع�رف�ت ل�دى  2000و  4000للحضارة السومریة بین 

البعض باأللواح السومریة. ولقد أطلقت األلواح تسمیة اآلنوناكي ع�ل�ى ت�ل�ك 

ال��ك��ائ��ن��ات ال��البش��ری��ة وال��ت��ي ت��ع��ن��ي أول��ئ��ك ال��ق��ادم��ون م��ن ال��ج��ن��ة إل��ى 

حسب ترجمة سیتش�ی�ن. وف�ي ال�ن�ص ال�ت�ورات�ي  An .unnaki.ki األرض

وص�ف ل�ت�ل�ك  Enoch القدیم المعروف ب�ك�ت�اب أن�وش أو أن�وخ أو إی�ن�وخ

الكائنات ــ اآللھة بأنھم " المراقبون" ویعتقد المصریون أن آلھتھم مراقبین 

قدموا إلى األرض بمراكب سماویة. وفي سفر حزق�ی�ال ح�دی�ث ع�ن ع�رب�ات 

ناریة ھبطت من المساء وأقلتھ معھا مرتین، في ال�م�رة األول�ى أع�ادت�ھ إل�ى 

األرض لیروي ما حدث لھ في رحلتھ السم�اوی�ة " م�ع�راج ح�زق�ی�ال" وف�ي 

المرة الثانیة صعدت بھ إلى السماء بال رج�ع�ة. ون�ف�س الش�يء إلی�ل�ی�ا وھ�م 

أنبیاء توراتیون . یقول سیتشین أن أصل اآلنوناك�ي ھ�و م�ن ك�وك�ب ی�دع�ى 

ال�ذي أف�ت�رض  X وربما یك�ون ھ�و ال�ك�وك�ب ال�ع�اش�ر إك�سNibiru نبیرو

العلماء المعاصرون وجوده على تخوم نظامنا الشمسي بعد بلوتو وقد ی�ك�ون 

جزء مجموعتنا الشمسیة. وتقول أسطورة أخرى أن " ت�ی�ام�ات أو ال�وح�ش 

المائي، على حد الوصف السومري، ھو كوكب اصطدم مع قمر تابع ل�ك�وك�ب 

نبیرو ومن واقع ذلك التصادم نشأت األرض لكن ذلك لم یتم إثباتھ علمی�اً ف�ي 

النظریات الفلكیة وال�ك�ون�ی�ة ال�م�ع�اص�رة. وك�ان الس�وم�ری�ون وال�ح�ض�ارات 

الرافدینیة القدیمة متقدمون جداً ف�ي ع�ل�م ال�ف�ل�ك وال�ری�اض�ی�ات وال�ھ�ن�دس�ة 

والتصامیم المعماریة. وتعزى الطفرة الت�ط�وری�ة ال�ت�ي ت�ح�ل�ى ب�ھ�ا اإلنس�ان 

المعاصر إلى مزج بین جینات اآلن�ون�اك�ي وج�ی�ن�ات ال�ك�ائ�ن�ات ال�ب�ش�ری�ة ـ�ـ 

الحیوانیة ، كنوع من القردة ال�م�ت�ط�ورة ع�ن غ�ی�رھ�ا م�ن أج�ن�اس ال�ق�رود 

األخرى مثل الشمبانزي، ونتیجة لھذا الخلط الجی�ن�ي ت�ح�ول ال�ك�ائ�ن ال�ق�دی�م 

إل�ى  Homo Erectus المعروف باسم اإلنسان المنتصب أو اإلنسان الق�رد

والذي ظھر ف�ي أف�ری�ق�ی�ا ق�ب�ل م�ل�ی�ون  Homo Sapiens اإلنسان الحدیث

ونصف الملیون سنة . ولقد ذكرت األل�واح الس�وم�ری�ة أن ال�ذي ك�ان ی�ق�ف 

أو سید األرض"  Enki وراء خلق ھذا العرق البشري الجدید ھــــو " آنكي

" س�ی�د ش�ع�ب  Enlil أو سیدة الحیاة بأمر من " إن�ل�ی�ل Ninti و " نینتي

اآلنوناكي"، وھي األسطورة التي س�رق�ت�ھ�ا ال�ت�وراة وص�اغ�ت�ھ�ا ف�ي س�ف�ر 

التكوین والتي تقول: أن هللا خلق آدم وخ�ل�ق م�ن ض�ل�ع�ھ ح�واء. ف�ي ح�ی�ن 

تحدثت األلواح والنصوص السومریة عن مخلوق نجم ع�ن ال�م�زج ال�ج�ی�ن�ي 

والذي نجم عن انصھ�ار أو م�زج ال�ج�ی�ن�ات  LuLu سماه السومریون لولو

الحیوانیة البدائیة مع جینات " اآللھة" لخلق كینونة بش�ری�ة ج�دی�دة ق�اب�ل�ة 

للتطور السریع خاصة من ناحیة العقل والذكاء وال�ن�ط�ق وال�ل�غ�ة وص�ن�اع�ة 

سنة. وھذه األسطورة ھي الت�ي اس�ت�ل�ھ�م�ھ�ا  300000األدوات قبل أكثر من 

 589الالویون من كھنة العبریین في سفر التكوین وسف�ر ال�خ�روج ح�وال�ي 

سنة قبل المیالد في بابل ألن البابلیی�ن ك�ان�وا ع�ل�ى إط�الع ع�ل�ى األس�اط�ی�ر 

 والروایات السومریة .

إن العھد القدیم نموذج كالسیكي لعملیة إعادة التكرار الدیني التي كانت خلف 

 نشوء كافة الدیانات السماویة الالحقة.

وفي ھذا السیاق یذھب د. سید القمني إلي أن الدیان�ة ال�ی�ھ�ودی�ة م�ا ھ�ي إال 

تجمیعة أو إعادة صیاغة من أساطیر حضارات مصر والعراق ك�م�ا ج�اء ف�ي 

سؤال طرح على الدكتور خزعل الماجدي، حیث رد ھذا األخیر موضح�اً" أن 

الدیانة الیھودیة ظھرت في وادي الرافدین بعد ماعرف بالسبي ال�ب�اب�ل�ي ف�ي 

ق.م، وتأثرت كثیراً بالدیانة البابلیة وبمجمل التراث الدیني ال�راف�دی�ن�ي  586

والشك أنھا حملت مؤثرات دینیة شامیة ومصریة، فالتوراة كتبت ف�ي وادي 

الرافدین وكذلك التلمود والمدراش وھي أھم الكتب الدی�ن�ی�ة ب�ع�د ال�ت�وراة .. 

الدیانات الغنوصیة في ال�م�ن�ط�ق�ة س�اھ�م�ت ف�ي ص�ی�اغ�ة ھ�ی�ك�ل ال�ی�ھ�ودی�ة 

وھذبتھا". علق رامز النجدي قائالً أن الحبر ابراھیم بن داود ع�ل�ی�ھ الس�الم 

أوضح أن الفلسفة الفریسیة المقدسة ھي أصل لكل الحقائق العالمیة وك�ت�اب�ھ 

دورات ھاعولیم ھو اكبر دلیل أن الیھودیة الصدوقیة ھي التي انح�رف�ت ع�ن 

األصل عبر مدرسة بن جمالیل فرد الدكتور خ�زل ال�م�اج�دي ب�ق�وة وص�الب�ة 

قائالً : ماھذا االیمان األعمى بالكتب المسماة مقدسة، كیف یم�ك�ن�ن�ا ال�ح�دی�ث 

بھذه الطریقة االختزالیة عن العلوم التي صنعھا علماء عظام بجھود مضنی�ة 

وكبیرة استمرت تتراكم لقرون وت�ع�ی�دھ�ا إل�ى ك�ت�اب س�ح�رّي ص�وف�ي م�ث�ل 

القباال !! كیف یمكن أن تقبل ھذا لنفسك ؟ لقد صنعوھا في مختبرات ع�ل�م�ی�ة 

دقیقة ولیس في كنائس أو محافل أو صومعات .. ال یجوز أن نض�ح�ك ع�ل�ى 

الناس بھذه الطریقة، ولیذھب كل األحبار والشیوخ ورجال الدین ال�م�ل�ف�ق�ی�ن 

 الى الجحیم. وأنا أتفق كلیاً مع الدكتور الماجدي.

 

مسیحي واإلسالمي، في الق�رن  -المشكلة التي واجھت العقل التوحیدي الیھو

العشرین والعقدین األولین من القرن الواحد والعشرین، ھي مش�ك�ل�ة ال�ف�ھ�م 

واالستیعاب واإلدراك، ومن ثم التصدیق والتقبل للمفاھیم الثی�ول�وج�ی�ة ال�ت�ي 

طرحھا بمنھجیة القرون الغابرة والقرون الوسطى، والتي یخاط بھا مدن�ی�ات 

ومجتمعات علمانیة متقدمة ومتطورة علمی�اً وت�ك�ن�ول�وج�ی�اً. ال�م�ش�ك�ل�ة ھ�ي 

مشكلة لغة ومصطلحات ومفاھیم فلم یعد إب�ن الش�ارع ال�ع�ل�م�ان�ي ال�ع�ق�الن�ي 

یفھمھا الیوم والمطلوب منھ تصدیقھا كما ھي بال مناقشة أو ت�م�ح�ی�ص. أي 

أن تكون الفكرة الثیولوجیة مقبولة ومرغوبة مای�ع�ن�ي أن ع�ل�ى األدی�ان أن 

تقدم للمجتمعات المعاصرة صورة كلیة شاملة لمحتویاتھا وت�وض�ی�ح ال�غ�ای�ة 

الحقیقیة من عملیة الخلق الرباني، لیس فقط للبشر والكائ�ن�ات ال�ح�ی�ة ع�ل�ى 

األرض فحسب، بل للكون المرئي برمتھ. وھذه مھمة عسیرة إن لم نقل شبھ 

مستحیلة الیوم، ألن البشریة تشربت المنھج العلمي ودمغت ال�ی�وم ب�ال�ع�ل�وم 

التجریبیة والتطبیقیة، وتعلم العقل البشري التم�ی�ی�ز ب�ی�ن ال�واق�ع وال�خ�ی�ال، 

والتفریق بین المنطق العقلي والمنطق ال�خ�راف�ي، وال�ف�ص�ل ب�ی�ن ال�ت�ج�رب�ة 

العلمیة والواقعة الخرافیة، واالختیار بین التفكیر العقالني و والھذیان. وتعلم 

الناس الیوم بفضل العلوم والتكنولوجیا ماھي ال�م�ع�ای�ی�ر ال�ح�ق�ی�ق�ة وم�ا ھ�و 

الیقین، وبالتالي على األفكار التي ترید أن تقنع أن ت�ك�ون ج�ل�ی�ة وواض�ح�ة 

 ومفھومة وقابلة لإلدراك بالعقل والتصدیق وبأنھا یمكن أن تكون حقیقیة.

 

ھناك في التراث اإلسالمي المعتمد خاصة كتب الصحاح وال�ح�دی�ث كص�ح�ی�ح 

البخاري وصحیح مسلم مواضیع الیتجرأ أحد من المسلمین على تقبلھا عل�ى 

أنھا وقائع حدثت وحقائق موجودة، وال عل�ى إن�ك�ارھ�ا خ�وف�اً م�ن ال�ت�ك�ف�ی�ر 

واالتھام باالرتداد، من قبیل التشبیھ والتجسید للذات اإللھیة، وأن � عی�ن�ی�ن 

یرى بھما، وھو یضحك، ولدیھ أضراس، ویعل�م ب�ھ�ف�وات أن�ب�ی�ائ�ھ ویس�ك�ت 

عنھا، وإنھ قام بفضح موسى أمام قومھ، وموافقتھ ع�ل�ى أن ی�ق�دم إب�راھ�ی�م 

زوجتھ للزنى بھا، وأن محمد فكر باالنتحار، وتبول یوما م�ا وھ�و واق�ف أو 

قائم، وھو الیستطیع السیطرة على شھوتھ الجنسیة حتى عندما تك�ن ال�م�رأة 

التي یشتھیھا حائض، وحاول تحریف بعض آی�ات ال�ق�رآن إرض�اءاً ل�ل�ك�ف�ار 

الستمالتھم، وإنھ نسي أنھ على جنابة وأقام الصالة، كما نس�ي ب�ع�ض آی�ات 

القرآن الخ من ھذه الشواھد التي یزخر بھا التراث اإلسالمي، ال سیما السني 

ع��ل��ى وج��ھ ال��خ��ص��وص م��ع ع��دم خ��ل��و ال��ت��راث الش��ی��ع��ي م��ن ال��خ��راف��ات 

والخزعبالت التي وردت في الكثیر من كتبھ المعتمدة كبحار األنوار والك�اف�ي 

 وغیرھا .

كانت الحضارة اإلغریقیة حضارة عقل ف�ي ح�ی�ن أن ال�ح�ض�ارة اإلس�الم�ی�ة 

حضارة نص كما قال المفكر ال�راح�ل نص�ر ح�ام�د أب�و زی�د. ف�ل�ك�ل حض�ارة 

بصماتھ ولھا إنتاجھا، المادي والعلمي، أوال، من علوم طبیع�ی�ة وری�اض�ی�ات 

وتكنولوجیا الخ، وثانیاً، إنتاج معنوي، من سیاسة واجتماع وف�ل�س�ف�ة وأدب 

 وفن الخ ...

عندما اشتعلت المعارك بین الفلسفات والالھوت الدیني حول قضیة وجود أو 

عدم وجود هللا، وقف العلم على الحیاد لفترة من الزمن رغ�م م�ا أح�دث�ھ م�ن 

ثورة في العقل البشري ومدى فھمھ وإدراكھ واستیعابھ ل�ل�واق�ع ول�ل�ح�ق�ی�ق�ة 

العلمیة ولطریقة فھمھ للعالم والوجود لكنھ لم یقل كلمتھ الفصل فیما ی�ت�ع�ل�ق 

بھذا الكائن األسمى الذي یعبده الجزء األكبر واألغلب من ال�ب�ش�ر ب�اع�ت�ب�اره 

المصدر الوحید للحقیقة والذي یسمونھ " هللا" . لقد اع�ت�ك�ف ال�ع�ل�م وش�غ�ل 

نفسھ بالتعامل مع القوانین المادیة والتعامل مع العالم الطبیع�ي وال�ف�ی�زی�ائ�ي 

المحض تاركاً للدین قضیة التعامل مع المسائل األخالقیة واإلیمان�ی�ة ب�ی�د أن 

الدین ھو الذي حشر نفسھ في أمور جوھریة لیست م�ن ص�ل�ب اخ�ت�ص�اص�ھ 

تمس الطبیعة والمادة، علماً بأن أغلب العلماء في العالم یفضلون ابتعاد العلم 

عن الشؤون الدینیة وتجنب النزاعات الخطیرة القائمة بین العلم والدین الت�ي 

أشعلتھا المؤسسات الدینیة نفسھا. لقد فرضت المؤسسات الدینیة التوحیدی�ة 

الثالثة، الیھودیة والمسیحیة واإلسالمیة، تصورھ�ا ع�ن " هللا" ب�اع�ت�ب�اره 

كائناً فائقاً متعالیاً خارج الكون والمادة والزمان والمكان، لكنھ یتدخل في ك�ل 

شيء وفي كل نانوثانیة ونانومتر موجود في ھ�ذا ال�ك�ون، ف�ھ�و ی�ع�رف ك�ل 

شيء ویسجل كل شيء ووراء كافة التفاعالت التي تحدث بی�ن ال�الم�ت�ن�اھ�ي 

في الصغر والالمتناھي في الكبر، لكنھا، أي األدی�ان الس�م�اوی�ة ال�ت�وح�ی�دی�ة 

الثالثة، لم تتفق في صفاتھ. فــ "�" لن یظھر كوجود م�ل�م�وس إال ب�إث�ب�ات 

ضروریتھ، وإثبات عجز العلم عن تقدیم وصف وت�ف�س�ی�ر م�ع�ق�ول وم�ق�ب�ول 

عقلیاً ألیة ظاھرة مبنیة على العملیات الطبیعیة والمع�ط�ی�ات ال�ف�ی�زی�ائ�ی�ة أو 

المادیة وحدھا. ویدعي بعض الالھوتیین أن ھناك " فجوات أو ثغرات" غیر 

مملوءة في النظریات العلمیة ال یمألھا سوى كائن أسمى یعم�ل خ�ارج إط�ار 

العالم الطبیعیة أو الفیزیائي ویؤكدون قولھم ھذا تحت ذریعة أن ھناك اتساق 

ودقة تنظیم المتناھیة في ثوابت وقوانین الف�ی�زی�اء وال�ك�ون ال ی�م�ك�ن�ھ�ا أن 

تحدث على نحو طبیعي عفوي لوحدھا وبالصدفة، وإن أصل ال�ك�ون ال�م�ادي 

والقوانین التي یعمل وفقھا ال یمكن أن تنش�أ م�ن " الش�يء" ب�دون ت�دخ�ل 

ماورائي خارج الطبیعیة الكونیة المادیة وھذه القوة ھي " هللا" . وھو قطع�اً 

، أي الذین یؤمنون ب�وج�ود Déisme لیس " اإللھ" الذي یؤمن بھ اإللھیین

إلھ ھو الذي خلق العالم لكنھ تركھ یعمل لوحده كالساعة، وال ھو قطعاً " إل�ھ 

" الذي ی�ت�س�اوى م�ع ك�ل ال�وج�ود ألن�ھ ھ�و  panthéisme وحدة الوجود

الوجود نفسھ وكل شيء في الوجود ھو جزء منھ ومن مك�ون�ات�ھ ف�ال وج�ود 

إسالمي، خارج الوجد المادي للوج�ود   –مسیحي   –غیره، ألن " هللا" الیھو 

ومتمیز عنھ وغیر متداخل معھ. وبما أن األدیان لم ت�ن�ج�ح ف�ي ت�ق�دی�م دل�ی�ل 

قاطع على وجود " هللا" فإن إنعدام الدلیل على وجوده ھو دل�ی�ل ع�ل�ى ع�دم 

وجوده. وعندما ال نملك أدلة أو سبباً آخر لالعتقاد بكیان ما فیمكننا أن نكون 

 متأكدین أن ذلك الكیان غیر موجود.

 

وكما قال جون فون نویمان:" العلوم ال تحاول أن تشرح الـ�ـ� "ل�م�اذا"، ب�ل 

نادراً ما تحاول التفسیر السببي. فھي في األساس تصنع النماذج، وما نعن�ی�ھ 

بالنموذج ھنا، ھو بناء ریاضیاتي یستطیع، بإضاف�ة ت�ف�س�ی�رات م�ح�ددة، أن 

یصف الظواھر المشاھدة أو المرصودة. إن المرجح الوحید لبناء ریاض�ی�ات�ي 

 كھذا ھو على وجھ الدقة مجرد أننا نتوقعھ أن یعمل ".

أو كما یقول الفیلسوف دیفید ھیوم:" كل ما ینتمي إلى الفھ�م ال�ب�ش�ري، ف�ي 

غمرة الجھل والتشویش العمیق، ھو أن تكون شكاكاً، أو ح�ذراً ع�ل�ى األق�ل: 

أي أال تقر بأي فرضیة، أیاً ما كان�ت، وب�ال�خ�ص�وص م�ا ل�م ی�ك�ن ھ�ن�اك م�ا 

یدعمھا أو أن تكون مدعومة بأي مظھر من مظاھر اإلحتمال،" وبالتالي فإن 

 فرضیة هللا تكون ھنا فاشلة وغیر ضروریة.

فنحن بحاجة ماسة وبأسرع وقت ممكن لتحریر العقل من الخرافة وت�رس�ی�خ 

العقل العلمي ونشر حریة التفكیر والمعتقد والكلمة والعمل على فص�ل ال�دی�ن 

عن السیاسیة، بل وعن كافة الشؤون الیومیة وال�زم�ن�ی�ة وال�واق�ع ال�م�ع�اش 

یومیاً خاصة التربیة والتعلیم، وجعلھ عالقة خاصة بین الفرد ومن یؤمن بھ. 

مع عدم إغفال حقیقة ھي أن األدیان كانت عامل تفرقة وت�ع�ص�ب وم�ح�ارب�ة 

التسامح الفكري ومرتع للخرافات والتسلط والعنف والوحشیة والقسوة بإسم 

هللا كما في مثال محاكم التفتیش المسیحیة وجرائم داعش اإلسالمویة، وھ�ي 

التي وصفت النظم العلمانیة والدیموقراطیة الدستوریة ب�ال�ك�اف�رة وال�م�ل�ح�دة 

 والجاھلیة .

 او اة دور ادن   ا و ات 
 
 
 

 1د . جواد بشارة             الحلقة /  
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 ا اب اا  أدوار ز   

 واا ا  ااق؟

لست أول من یكتب في ھذا الشأن . ولن أكون األخیر. ، فقد كتب�ت ق�ب�ل 

ذلك كثیراً بھذا الصدد. وكتب آخرون أیضاً، حول الموضوع الذي ش�غ�ل 

بال الكثیر من الناس في العراق وخارجھ، أي موضوع ت�وزی�ع األدوار 

فیما بین األحزاب والمرجعیات والمؤسسات الدینی�ة وال�م�ذھ�ب�ی�ة ع�ل�ى 

الساحة السیاسیة العراقیة، وسبل تنفیذ ھذا التوزیع، وبالتعاون الوثیق 

مع بعض دول ال�ج�وار، والس�ی�م�ا إی�ران وت�رك�ی�ا والس�ع�ودی�ة وق�ط�ر 

واإلمارات والكویت، مع األخذ بنظر االعتب�ار ف�ي ت�وزی�ع ھ�ذه األدوار 

الوضع الدولي أو العالقات الدولیة ودور الوالیات المتحدة في ال�ع�راق. 

ولكن ھذه الكتابات والتحلیالت غالباً ما أغفلت من جانب أكثر األح�زاب 

والقوى المدنیة والدیمقراطیة العراقیة، ف�ي ح�ی�ن ان م�ن مص�ل�ح�ت�ھ�ا 

المباشرة إیالء اھتمام أكبر بھذا الم�وض�وع ودراس�ت�ھ وال�ت�ح�ري ع�ن 

م��دى ص��واب ھ��ذا ال��واق��ع واالس��ت��ف��ادة م��ن آراء اآلخ��ری��ن، ول��ی��س 

  .بالضرورة األخذ بھا كلیاً أو جزئیاً 

 

لیس اعتباطاً أو تنجیماً حین أشیر إل�ى وج�ود ت�ف�اھ�م وت�وزی�ع ف�ع�ل�ي 

ل��ألدوار ف��ی��م��ا ب��ی��ن األح��زاب اإلس��الم��ی��ة الس��ی��اس��ی��ة وال��م��رج��ع��ی��ات 

والمؤسسات المذھبیة على الساحة السیاسیة العراقیة، ب�ل ھ�و ت�ع�ب�ی�ر 

عن حقیقة قائمة ناشئة عن مصالح مشتركة وأھداف متقارب�ة ج�داً إن 

لم نقل واحدة. كما إن ھذا التوزی�ع ل�ألدوار ل�ی�س ج�دی�داً، ب�ل ب�دأ ف�ي 

النصف الثاني من أربعینیات ال�ق�رن ال�م�اض�ي ب�ی�ن ج�م�اع�ة اإلخ�وان 

المسلمین بقیادة محمد م�ح�م�ود الص�واف، وح�زب االس�ت�ق�الل ب�ق�ی�ادة 

محمد مھدي كبة وفائق السامرائي وصدیق شنشل من جھة، وم�ن�ذ أن 

تكونت نواة الحزب الفاطمي الشیعي بالع�راق وب�ال�ت�ن�س�ی�ق م�ع ب�ع�ض 

، ومن ث�م م�ع ح�زب ال�دع�وة 1959المرجعیات الدینیة في النجف عام 

اإلسالمیة وبقیة األحزاب الدینیة الشیعیة حتى اآلن م�ن ج�ھ�ة أخ�رى. 

إضافة إلى وجود ما یماثل ذلك نسبیاً في طرف األحزاب اإلسالمیة ذات 

الوجھة القومیة مع المؤسسات الدینیة الُسنیة حالیاً. وكان التنسیق یتم 

مع طرفین، مع السعودیة وتركیا ومصر بالنسبة للمجموعات الُس�ن�ی�ة، 

  .ومع إیران بالنسبة للقوى واألحزاب الشیعیة

 

لقد كان وال ی�زال م�ن مص�ل�ح�ة ھ�ذه ال�ق�وى أن ت�ع�م�د إل�ى ال�ت�ع�اون 

والتنسیق وتوزیع األدوار لمواجھة مع�ارض�ی�ھ�ا وخص�وم�ھ�ا. وھ�ذا ال 

یتعارض مع وجود صراع في داخلھا حول المكانة وال�دور وال�م�ص�ال�ح 

التي تتحقق لكل منھا في مجرى العملیة السیاسیة، سواء أكان ذلك ف�ي 

داخل الطرفین أم بینھما. لقد برز ھذا التعاون والتنسیق في ع�ھ�د ع�ب�د 

الكریم قاسم، ومن ثم في عھد البعث األول، وفي العھد القومي ومن ث�م 

في ال�ع�ھ�د ال�ب�ع�ث�ي ال�ث�ان�ي، وك�ذل�ك ف�ي ال�ع�ھ�د الس�ی�اس�ي ال�ط�ائ�ف�ي 

المحاصصاتي الجدید الذي نشأ في أعقاب إسقاط الدكتاتوری�ة ال�ب�ع�ث�ی�ة 

. ومثل ھذا التعاون یصب في مصلحتھا جمیعاً، م�ع 2003الغاشمة عام 

تباین في مدى استفادة كل منھا من ذلك، من ج�ھ�ة. ول�ك�ن�ھ ل�ی�س ف�ي 

مصلحة الشعب العراقي والوطن وبناء الدولة الدیمقراط�ی�ة ال�ع�ل�م�ان�ی�ة 

والمجتمع المدني الدیمقراطي، بسبب طبی�ع�ة ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي ال�ذي 

تسعى جمیع ھذه القوى اإلسالمیة السیاسیة المعتدلة منھا والمتطرف�ة، 

الناعمة منھا والدمویة، السنیة منھا والشیعیة، إقامتھ ب�ال�ع�راق. وھ�ي 

حالما تصل إلى السلطة السیاسیة یتغیر النھج الناعم إلى نھج س�ی�اس�ي 

عنیف وظالم ودموي. وتتح�ول األداة الس�ی�اس�ی�ة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ال�ت�ي 

تستخدمھا للوصول إلى الس�ل�ط�ة، إل�ى س�ل�ط�ة ش�م�ول�ی�ة ت�ری�د ف�رض 

اإلیدیولوجیة الدینیة والمذھبیة بكل ثمن وترف�ض ك�ل اإلی�دی�ول�وج�ی�ات 

واآلراء والمواقف السیاسیة األخرى. وتقدم الدول التي ت�ق�ول ب�ك�ون�ھ�ا 

إسالمیة نماذج صارخة في ھذا المجال، من�ھ�ا ع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال ال 

الحصر: تركیا، إیران، السعودیة، السودان، ومص�ر ف�ي ف�ت�رة م�ح�م�د 

مرسي، وتونس التي یدعي فیھا راشد الغنّوش�ي، ال�ذي ی�ق�ود "ح�زب 

حركة النھضة بتونس" بأنھ م�ن ال�م�ع�ت�دل�ی�ن، وك�ان ق�ب�ل ذاك ب�اس�م 

"حركة االتجاه اإلسالمي"...الخ. وبعضھا ی�ب�دأ ب�أس�ل�وب دی�م�ق�راط�ي 

كوسیلة، ولیس كنھٍج وفلسفٍة وأداٍة لنظام سی�اس�ي دی�م�ق�راط�ي م�دن�ي 

وعلماني. لقد عبر عن ذلك بوضوح علي األدیب القیادي األكثر طائفی�ة 

في قیادة حزب الدعوة. والنموذجان الصارخان حالیاً وفي ھذا ال�م�ج�ال 

ھما تركیا وتونس. إذ كشف األول عن نیاتھ وانتمائھ لجماع�ة اإلخ�وان 

المسلمین واستبداده الفكري والسیاسي، وبدأ الثاني ھو اآلخر ی�ك�ش�ف 

  .عن مرامیھ لصالح الوجھة اإلسالمیة السیاسیة

 

األحزاب اإلسالمیة السیاسیة ترید وتعمل من أجل إق�ام�ة دول�ة دی�ن�ی�ة، 

(أبویة!)، ثیوقراطیة، سواء أكانت على ش�رائ�ع ال�م�ذاھ�ب الس�ن�ی�ة أو 

الشیعیة، فھي في المحصلة النھائیة دینیة، وأن كانت متصارع�ة ف�ی�م�ا 

بینھا ال على الدین وال�م�ذاھ�ب، إذ إن ھ�ذا غ�ط�اء ال غ�ی�ر، ب�ل ع�ل�ى 

المواقع والمصالح والسلطة السی�اس�ی�ة ب�األس�اس، وھ�م ال ی�ع�ت�رف�ون 

باستقالل السلطات الثالث ع�ن ب�ع�ض�ھ�ا، ف�ك�ل الس�ل�ط�ات، ال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة 

والتشریعیة والقضاء، كلھا بید حدیدیة واح�دة، س�ل�ط�ة دی�ن�ی�ة أب�وی�ة، 

  .بطریاركیة

من ھنا تنشأ الضرورة القصوى ف�ي ف�ھ�م ح�ق�ی�ق�ة وأھ�داف وأس�ال�ی�ب 

وأدوات عمل ھذه األحزاب. وھي ماھرة وذكیة وخب�ی�ث�ة وم�ت�آم�رة ف�ي 

سبل تعاملھا مع الشعب، الذي تشكل أكثریة فیھ أمیة سی�اس�ی�ة ونس�ب�ة 

عالیة أمیة قراءة وكتابة، وأمیة اجتماعیة واقتصادیة، وبالتالي ی�م�ك�ن 

لل�م�رج�ع�ی�ات الش�ی�ع�ی�ة وال�م�ؤس�س�ات الس�ن�ی�ة واألح�زاب اإلس�الم�ی�ة 

السیاسیة، التي ترتبط بھا علناً أو سراً مكشوفاً، أن تؤثر ب�ق�وة ك�ب�ی�رة 

على الجماھیر الشعبیة الم�ؤم�ن�ة وال�ت�ي ل�م یص�ل�ھ�ا ال�ت�ن�وی�ر ال�دی�ن�ي 

واالجتماعي وخضعت لعقود عدیدة تحت الھیمنة الدكتاتوریة وال�ح�م�ل�ة 

اإلیمانیة! للبعث وصدام حسین، لصالحھا وصالح األحزاب التي ت�ل�ت�زم 

بھا. ویزید في ال�ط�ی�ن ب�ل�ة ح�ی�ن ی�ك�ون ال�ك�ث�ی�ر م�ن ش�ی�ع�ة ال�ع�راق 

السیاسیین ممن یؤمن بوالیة الفقیھ، حیث أن ولي الفق�ی�ھ ھ�و إی�ران�ي 

ومصالحھ إیرانیة ویسعى إلخضاع العراق لھذه المصال�ح، وب�ال�م�ق�اب�ل 

 .یمكن أن نجد النھج نفسھ لدى السعودیة وتركیا وقطر إزاء العراق

 

وإزاء ھذا الوضع العراقي المعقد والصعب یالحظ ال�م�ت�ت�ب�ع إن ال�ق�وى 

المدنیة والدیمقراطیة والیساریة غ�ال�ب�اً م�ا ت�ع�ج�ز ع�ن إی�ج�اد ت�ع�اون 

وتنسیق وتكامل ف�ي نض�ال�ھ�ا م�ن أج�ل إق�ام�ة ال�دول�ة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 

والمجتمع المدني الدیمقراطي، في حین ھي أحوج ما ت�ك�ون إل�ى م�ث�ل 

ھذا التعاون والتنسیق والتكامل. ویمكن أن نشیر لھذه الظاھرة السلبی�ة 

إلى ما حصل في فترة النضال ضد دكتات�وری�ة ال�ب�ع�ث وص�دام حس�ی�ن، 

حین تعذر فع�ل�ی�اً ت�ح�ق�ی�ق م�ا ھ�و م�ن�اس�ب م�ن ت�ح�ال�ف ب�ی�ن ال�ق�وى 

الدیمقراطیة والیساریة. وغالباً ما تس�ی�ط�ر ع�ل�ى أط�راف ھ�ذه ال�ق�وى 

الرغبة في الھیمنة أو رغبة الظھور بحجم أكبر من حجمھا ال�ح�ق�ی�ق�ي، 

أو تطرح شعارات یساریة تعجیزیة، وبالتالي یتعذر عل�ی�ھ�ا إی�ج�اد ل�غ�ة 

مشتركة، رغم إن مشتركاتھا أكبر من اختالفاتھا. ویمكن أن نتابع ھ�ذه 

المسألة في الجھود الكبیرة التي بذلت لتشكیل تحالف "تق�دم"، وك�ی�ف 

تبعثر في لحظة واحدة، دون وجود أسباب حقیقیة فاعلة م�ب�ررة ل�م�ث�ل 

  .ھذا التمزق

 

إن ھذا الواقع یساعد قوى وأح�زاب اإلس�الم الس�ی�اس�ي وم�رج�ع�ی�ات�ھ�ا 

ومؤسساتھا المذھبیة في ممارسة توزیع األدوار فیما بینھا بما ی�ح�ق�ق 

 :ثالثة أھداف جوھریة

الدعوة إلى تخفیف صراعاتھا وبذل الجھد لترتیب أوضاعھا والعمل  -1

على إیجاد لغة مشتركة فیما بینھا لتكون األقدر على خ�وض ال�م�ع�رك�ة 

 .السیاسیة

 

سعي بعضھا ضمن توزیع األدوار إلى كسب قوى سیاس�ی�ة م�دن�ی�ة   -2

دیمقراطیة ویساریة إلى جانبھا، ثم قطع الحبل "ب�ن�ص ال�ب�ی�ر"، م�م�ا 

یزید من مشكالتھا وتعقیدات العالقات فیما ب�ی�ن ال�ق�وى ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 

 .والیساریة

وتنشأ ھنا أمام القوى الدیمقراطیة والی�س�اری�ة ب�ع�ض األوھ�ام ف�ي  -3

إمكانیة أو ضرورة الدخول في رھانات خاسرة ابتداًء، ألنھا ال ت�ن�س�ج�م 

أو تتناغم م�ع ال�م�ب�ادئ واألس�س وال�م�ن�اھ�ج واألھ�داف ال�ت�ي ت�ع�م�ل 

  .بموجبھا ومن أجلھا القوى الدیمقراطیة والیساریة

وعلى وفق قناعتي فقد أسيء فھم واستخدام مفھوم "الكتلة التاریخ�ی�ة 

المجتمعیة" سیاسیاً، مما أدى إلى ما ھو علیھ الوضع الحالي، ب�ال�رغ�م 

من قول البعض بأن األمور لم تنتھ بعد، والتح�ال�ف�ات ل�م ت�ك�ت�م�ل ب�ع�د، 

 .ووجود احتماالت أخرى في ھذا الصدد

 

اعتقد إن الموقف الذي اتخذه المجلس االستشاري ل�ل�ح�زب الش�ی�وع�ي 

العراق مھم جداً وسلیم أیضاً وی�خ�ت�ل�ف ع�ن ج�وھ�ر ال�ت�وض�ی�ح ال�ذي 

أصدره المكتب السیاسي للحزب، كما یحتاج إلى تطویر وعاجل. ویع�بّ�ر 

رأي المجلس االستشاري عن رؤیة جماعیة م�ھ�م�ة ل�ق�ی�ادی�ي وك�وادر 

الحزب ومسؤولي منظماتھ المحلیة والمختصات. وھو موقف ی�ف�ت�رض 

أن یتطور بسرعة قبل أن تسبق األحداث باتخاذ ال�ق�رار األك�ث�ر ت�أث�ی�راً 

سلبیاً في المسیرة السیاسیة الراھنة للعراق. أي انس�ح�اب ال�ح�زب م�ن 

 .تحالف "سائرون" بكل ھدوء ومسؤولیة وشفافیة

ھناك مناشدات كثیرة وصلت للحزب، كما أشار إلى ذلك بیان ال�م�ج�ل�س 

االستشاري، ومنھا الرسالة المخلصة للعزیزة سل�وى زك�و، وغ�ی�رھ�ا، 

وأرى مناسباً أن تدرس قیادة الحزب مرة أخرى الن�ت�ائ�ج ال�ت�ي ت�وص�ل 

إلیھا المجلس االستشاري وكیف یمكن تنفیذھا ب�االرت�ب�اط م�ع األح�داث 

المتسارعة. لدّي الثقة، وأتمنى أیض�اً، ب�أن ق�ی�ادة ال�ح�زب الش�ی�وع�ي 

العراقي ستتخذ القرار المناسب وف�ي ال�وق�ت ال�م�ن�اس�ب، وق�ب�ل ف�وات 

األوان، لصالح نھج اإلصالح والتغییر الذي رس�م�ھ ال�م�ؤت�م�ر ال�ع�اش�ر 

للحزب الشیوعي العراقي، والذي یشیر إلى وجھة التحال�ف�ات ال�ج�دی�دة 

لقوى اإلسالم السیاسي الشیعیة، فھي مت�ج�ھ�ة إل�ى ذات ال�ن�ھ�ج ال�ذي 

م�ارس�ھ رئ�ی��س ال��وزراء الس��اب�ق ورھ�ط��ھ، إل��ى ت��ج�م��ی�ع ال�ف��اس�دی��ن 

والمفسدین وأرباب السوابق في الغش والخدیعة وزعماء المیل�ی�ش�ی�ات 

المسلحة التي أدمت الشعب العراقي وأوجعتھ كثیراً، وبدعم مباشر م�ن 

إیران من خالل وجود ممثلھا قاسم سلیماني ببغداد والزیارات ال�ك�ث�ی�رة 

للمسؤولین اإلیرانیین والضغوط الممارسة على كل ال�ق�وى الس�ی�اس�ی�ة 

العراقیة تقریباً، بمن فی�ھ�م ال�ق�ی�ادات ال�ك�ردی�ة، ومس�اوم�ة م�ك�ش�وف�ة 

  .محتملة من جانب الوالیات المتحدة األمریكیة

 

  

 أ. د . كاظم حبیب
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الدماغ البشري م�ھ�م�ا أوت�ي م�ن نش�اط ذھ�ن�ي وق�وة 
فسلجیة ال یمكنھ أْن یس�ت�ن�ت�ج, ب�واس�ط�ة ع�ق�ل�ھ ب�دون 
(التجربة الحسیة) معنى ال�ع�ل�ة ع�ن م�ع�ن�ى ال�م�ع�ل�ول, 
والعقل البشري ال یستطیع ان یستنتج ول�و ام�ت�ل�ك ك�ل 
المعلومات النظریة إن النار محرقة دون ال�خ�وض ف�ي 
تجربتھا, وال یستطیع ان یعرف إن الماء في ش�ف�اف�ی�ت�ھ 
أذا ما غطس ف�ی�ھ ك�ائ�ن ح�ي س�وف ی�غ�رق وی�خ�ت�ن�ق 
ویموت, وإن الخبز یُشبِْع الكائن البشري, فالعقل عاج�ز 
عن معرفة ما سبق اال عن طریق ال�ت�ج�رب�ة ،ال ی�م�ك�ن 
لعقلنا إذ لم تسنده التجربة أن یرسم أي إستنتاج یتع�ل�ق 
بالوجود الفعلي وبامور الواق�ع . وب�ذل�ك ی�ع�ج�ز ع�ل�ى 
االدراك والبرھنة على مبدأ العلیة, ف�ی�ؤدي ب�ن�ا ال�ق�ول 
ومن دون تناقض منطقي أنَّ النار ال تحرق وان ال�خ�ب�ز 
ال یشبع, وبعد (التجربة الحسی�ة) ت�ت�غ�ی�ر ك�ل م�ف�اھ�ی�م 

 العقل البشري , ویخرج بمعلومات جدیدة حقیقیة .
 

وفي تطور الحق لفكر الفیلسوف (دیفید ھیوم)  أكد أنَّ 
(التجربة الحسیة) الظاھرة  تعجز كما عجز ال�ع�ق�ل ف�ي 
الداللة والبرھنة على مبدأ العلیة كاملة, ألن (ال�ت�ج�رب�ة 
الحسیة) ال تستطیع أن تُظِھْر لنا إال ت�ن�اق�ض ال�ظ�واھ�ر 
الخارجیة وھذا ما سماه (ھیوم) بالعرض أي ما یتع�ل�ق 
بالحس البشري الخارجي الذي یؤثر على الشعور حیث 
تستطیع التجربة ان تمدنا بمعلومة بأن المعادن ت�ت�م�دد 
بالحرارة, والماء یغلي ع�ن�د ت�ع�رض�ھ ل�ل�ح�رارة, ف�ع�ن 
طریق (التجربة الحسیة) ندرك أنھا تستطیع أن ت�ظ�ھ�ر 
لنا ھذا (التعاقب) بین تس�ل�ی�ط ال�ح�رارة ع�ل�ى ال�م�ع�دن 
وتمدده الحقا  وتعجز عن معرف�ة او إك�ت�ش�اف م�اھ�ی�ة 
القوة التي توجد ف�ي ال�ع�ل�ة او الس�ب�ب, إذ ت�ؤدي ال�ى 
حدوث المعلول او النتیجة. ولكي یبرھن (دی�ف�د ھ�ی�وم) 
على عجز التجربة في البرھنة على العالقة الضروری�ة 
القائمة بین (العلة وال�م�ع�ل�ول)  (الس�ب�ب وال�م�س�ب�ب) 
یروي لن�ا ال�ت�ج�رب�ة ال�ت�ال�ی�ة ح�ول (ك�راة ال�ب�ل�ی�اردو) 
فیقول : إن النظر الى (طاولة البلیاردو) ح�ی�ن�م�ا ی�ق�وم 
الالعب بضرب (كرة البلیاردو) نرى انَّ الُك�رة ت�ت�ح�رك 
حركة اولى بفعل  ضرب الالعب لھ�ا ف�ع�ن�دم�ا تص�ط�دم 
بالكرة الثانیة تعقبھا حركة للكرة الثان�ی�ة م�ن غ�ی�ر أن 
نشاھد اي نوع من الطاقة, او القوة الت�ي ان�ت�ق�ل�ت م�ن 
الكرة االولى الى الكرة الثانیة, وعندما تدخل الكرة ال�ى 
جیب الطاولة نرى ان الكرة تسقط ف�ي ال�ج�ی�ب  ب�ف�ع�ل 
الجاذبیة االرضیة ولكننا ال نستطیع أن ن�رى ال�ج�اذب�ی�ة 
أي فوق قدرة ال�ح�واس ال�ب�ش�ری�ة أنَّ اص�ط�دام ال�ك�رة 
االولى بال�ث�ان�ی�ة, وح�رك�ت�ھ�ا ت�ج�ع�ل ال�ع�الق�ة ب�ی�ن�ھ�م�ا 
ضروریة, وھكذا في جمیع ظ�واھ�ر االش�ی�اء ت�ت�س�اب�ق 
وتتعاقب من دون أْن ی�ك�ون ل�ھ�ا ع�الق�ة م�وض�وع�ی�ة 
ضروریة  ومن ھنا أستنتج (دیفید ھیوم) ع�دم م�ق�درة 
العقل البشري وحتى عن طریق (التج�رب�ة) ب�ان�ھ�م�ا ال 
یقدران على إث�ب�ات ع�الق�ة االق�ت�ران الض�روري ب�ی�ن 
(العلة والمعلول).  وبعد أن وصل الى طریق مزدود في 
الوصول الى الحقیقة من خالل التجربة الحسی�ة, أت�ج�ھ 
الى علم النفس, اي انھ انت�ق�ل ل�م�ع�رف�ة ال�ح�ق�ی�ق�ة م�ن 
الحواس للولوج الى دواخل النفس البشریة عن طری�ق  
(علم النفس). لیفسر  االنسان عن طریق ھ�ذه ال�ع�الق�ة 
التي تربط بین (الدال والم�دل�ول), (ال�ع�ل�ة وال�م�ع�ل�ول) 
فوصل (دیفید ھیوم) في بحثھ بان م�ب�دأ ال�ع�ل�ی�ة ی�ق�وم 
على دعامتین أساسیتین, ھاتان الدعامتان ال�ن�ف�س�ی�ت�ان 
ترجعان الى عالقتي ,(االقتران والتشابھ) بین االش�ی�اء 
فمن خالل مبدأ التكرار تتولد الع�ادة , ف�اق�ت�ران ح�رك�ة 
كرة البلیارد الثانیة بالحرك�ة االول�ى, واق�ت�ران غ�ل�ی�ان 
الماء بارتفاع درجة الحرارة وعند التكرار كل ما وقعت 
حادثة تلتھا االخرى بالتعاقب لم�ئ�ات ال�م�رات وت�ع�ط�ي 
نفس النتائج  , فن�ح�ك�م ب�ان اح�دھ�م�ا ال�ع�ل�ة واالخ�رى 
المعلول, فنستنتج من خالل التعاقب بین الحدثین تت�ول�د 
لنا (العادة) وان العادة تولد لنا اعتقاد بان ھناك ع�الق�ة 
بینھما ھذه العالقة تك�ون ض�روری�ة وھ�ي ف�ي ال�واق�ع 
لیست كذلك لكنھا ضرورة نفسیة ذاتیة یضفیھ�ا ال�ع�ق�ل 
على االشیاء. تطور مفھوم الواقعیة ع�ن�د ال�ف�ی�ل�س�وف 
االن��ك��ل��ی��زي (ب��رت��ران��د رس��ل) ، ودراس��ت��ھ ال��م��ع��م��ق��ة  
للفیلسوف (ھیجل) إذ دفعتھ الى أن یكتب س�ل�س�ل�ة م�ن 
الكتب في مجال (فلسفة العلوم واالجتماع والسی�اس�ة)، 
وعند دراسة أفكار ال�ف�ی�ل�س�وف (ج�ورج م�ور) رف�ض 
أفكار (ھیجل وكانت)  التي سب�ق وأم�ن ب�ھ�ا وأع�ت�ن�ق 

بعد أْن صرح وقال ف�ي  (Pluralism) ((مذھب التعدد
حق الفی�ل�س�وف) ھ�ی�ج�ل (:" ق�رأت ال�م�ن�ط�ق أألك�ب�ر 
لھیجل, وأعتقدت وال زلت أعتقد إن كل ما ی�ق�ول�ھ ع�ن 
(الریاضیات) لغو صادر مْن عقل مشوش وانتھیت ال�ى 
عدم االعتقاد بحجج (برادلي) ضد العالق�ات وال�ى ع�دم 
الثقة باألسس المنطقی�ة (ل�ل�واح�دی�ة), وك�رھ�ت ذات�ی�ة 
(األستطیقیا للترانسندنتالیھ) "  . ویس�ت�ط�رد (رس�ل) 
ویقول : إن الص�دف�ة ھ�ي ال�ت�ي ق�ادت�ن�ي ال�ى دراس�ة 
الفیلسوف (لیبنتز) وأیقنت أنَّ كثیر من أرائھ ترجع الى 
(النظریة المنطقیة) الخالصة ومن معت�ق�دات�ھ�ا إن ل�ك�ل 
قضیة موض�وع�ا  وم�ح�م�وال , وق�د أش�ت�رك ف�ي ھ�ذا 
المعتقد كل من الفالسفة (سبنوزا, وھ�ی�ج�ل, وب�رادل�ي) 
وھجر كل اعتقاد لمذھب (ھیجل)  وت�الم�ذت�ھ وأع�ت�ن�ق 

الم�ذھ�ب (ال�واق�ع�ي) م�ت�أث�را ب�ال�ف�ی�ل�س�وف (م�ی�ن�ون�ج  
(Meinong بعد أن طبق (مینونج) العبارات الوصف�ی�ة

على حجج (المذھب الواق�ع�ي) فض�الً ع�ن أنّ�ھ أع�ج�ب 
(رسل) بنظریة (م�ی�ون�ج) ف�ي م�واض�ی�ع (ال�ف�رض�ی�ات 
والمركبات) بأن ھنالك ثالث فرضیات متضمنة في فك�ر 

 ، وال�م�ض�م�ون(Act)الكیان اإلنساني وھي : العق�ل  
(Content)  وھو ما یحظر في الذھن لحظة ال�ت�ف�ك�ی�ر

وقد یكون في  ,(Object) في الموضوع، و الموضوع
المستقبل, او الحاضر, أو الماضي, او ح�ت�ى ف�ی�زی�ق�ی�ا، 
وبعد أعتناق ال�ف�ی�ل�س�وف (رس�ل) ل�ھ�ذه أألف�ك�ار ع�اد 
ورفضھا جزئیا ثم ما لبث اال الى رفضھا كلیا  ف�ي ھ�ذه 
المرحلة من مراحل تطور فكر الفیلسوف (رسل)، حیث 
اْن نوعا من (الواقعیة االفالطونیة) ظھ�رت ف�ي ت�ط�ور 
فكره وخاصة في أصول الریاضیات ،حیث كان واق�ع�ی�ا 
بالمعنى األفالطوني والسیما  في (الحقیقة االفالطون�ی�ة 
لألعداد) التي تصورھا بانھا تسكن في (ع�ال�م ال�وج�ود 
االبدي) إذ قال :  إنَّ لكل لفض  یرد  في عبارة ال بد أن 
یكون لھ معنى , وأن كل موضوع یمكن ان نسمیھ ح�دا  
فـ�� (ال��م��رأة وال��رج��ل), و(ال��زم��ان وال��م��ك��ان) وال��ع��دد, 
والعالقة, وكل شئ أخر ھو (حدا) وأنَّ ھذه االشیاء لھ�ا 
وجود مستقل عن الفكر, فھنالك عقالً وموضوع�اً ب�ح�د 
ذاتھ, كائنة یُدركھا الكائن البش�ري ع�ن ط�ری�ق ال�ف�ك�ر 
 فالمادة وعالم الطبیعة یُدركھا البشر عن طریق حواسھ

.  
وجاء التطور الالحق لفلسفة (رسل) في كتابھ (مشاك�ل 
الفلسفة) إذ تط�ورت ج�زء م�ن أف�ك�اره ف�ي الش�ك ف�ي 
(اصول الریاضیات فیطرح التساؤل التالي. "ھل ھ�ن�اك 
أْي معرفة في العالم یمكن أن ت�ك�ون ع�ل�ى درج�ة م�ن 
الیق�ی�ن ال ی�م�ك�ن م�ع�ھ�ا ألي ع�اق�ل أن یش�ك ب�ھ�ا؟؟؟ 
ولالجابة على ھذا السؤال تتوال�ى ش�ك�وك (رس�ل) ف�ي 
وجود المادة والموضوعات ال�م�ادی�ة م�ت�خ�ذا ف�ي ذل�ك 

   . " منھجا  شبیھا بمنھج الشك الدیكارتي
وقد أتفق مع (دیكارت) بالب�دء ب�ن�ق�ط�ة ث�اب�ت�ة ی�ن�ب�غ�ي 
االرتكاز علیھا بعد ان قدم عدة حجج في علم ال�م�ع�رف�ة 
(االبستمولوجیا)، إذ ال ن�ك�ون ع�ل�ى م�ع�رف�ة م�ب�اش�رة 
بالموضوعات, فیضرب لنا مثل (المنضدة) الحقیقی�ة ال 
نستطیع معرفتھا معرفة مباش�رة, ب�ل ی�ج�ب أْن ت�ك�ون 
استدالالً مما نعرفھ بطریقة مباشرة فأنھا لی�س�ت ن�ف�س 
ما یقع في معلوماتنا السابقة عن طریق النظر والسم�ع 
او اللمس، فھي ال تكون معروفة بطریقة مباشرة ع�ل�ى 
االطالق, وأن كل شئ مستدل علیھ بوساط�ة ال�ح�واس, 
وان ما نعرفھ مباشرة ھي (النقطة الثابتة) ال�ت�ي ی�ج�ب 
البحث عنھا واالرتكاز علیھا, فالمعطیات الح�س�ی�ة ھ�ي 
التي جعلتنا نعتقد بالمنضدة إذ نختبرھا بأن�ف�س�ن�ا وھ�ذا 
كل ما نعرفھ عن المنضدة, وھذا ال یعني إن المع�ط�ی�ات 
الحسیة ھي خواص المنضدة بشكل مباشر, أنَّ ك�ل م�ا 
موجود بین المعطیات الحسیة والم�ن�ض�دة ھ�ي (ال�ع�ل�ة 
والمعلول) وان معرفتنا بالعلة لیست معرفة مباشرة ب�ل 
م��ع��رف��ة (ب��ال��وص��ف) وأنَّ ال��م��ن��ض��دة ھ��ي الش��يء 
(الفیزیقي) الذي یسبب اإلنطباعات ال�ح�س�ی�ة , وال�ت�ي 
نوصفھا عن طریق حواسنا, وال وجود ألي حالة ذھنیة 
نعي فیھا المنضدة وعیا مباشرا وكل ما ن�ع�رف�ھ ع�ن�ھ�ا 
انما ھي معرفة بالحقائق, اما الشيء (ال�واق�ع�ي) وھ�و 
المنضدة  لو دققنا فلیس معروفا  ل�دی�ن�ا ع�ل�ى االط�الق 
واذا كانت االشیاء (الفیزیقیة) مس�ت�دل ع�ل�ی�ھ�ا ف�ك�ی�ف 

 نستطیع االیقان بوجودھا  . 
وھنا لم یستطع (رسل) اثباتھا فرأى أنَّ م�ا ن�ع�ت�ق�د ب�ھ 
عن الوجود ھو اعتقاد غ�ری�زي ف�ھ�و وج�ود ب�داخ�ل�ن�ا 
حیثما نتأمل المواضیع وھو ال ی�ق�ودن�ا الی�ة ص�ع�وب�ات 
تذكر بل یجعل فكرتنا عن الموضوعات مبسطة منسقة, 
وال یوجد ھناك اي ض�رورة ل�رفض�ھ�ا. أن م�ا ی�ع�ن�ی�ھ 
الفیلسوف (رسل) بالمعطیات الحسیة، ھي كل م�ا وج�د 
خارج الذات التي نتعرف ع�ل�ی�ھ�ا ك�الص�وت وال�رائ�ح�ة 
واللون، أما االحساس فھو تجربة الوعي المباشر ب�ك�ل 
الموجودات التي حولنا اي االش�ی�اء ال�ت�ي ت�م ال�ت�ع�رف 
واالستدالل علیھا بمساعدة حواسنا فحینما نشاھد ل�ون�ا 
معینا  یعلمنا الدماغ نوعیة اللون وبعدھا یتك�ون ل�دی�ن�ا 
أحساس بذلك اللون قد ی�ذك�رن�ا ب�ل�ون ش�يء آخ�ر, أو 
یذكرنا اللون األحمر(بالدم) فتتولد في داخلنا قش�ع�ری�رة 
أو اشمئزاز من حادث معین فیحزننا والعكس ص�ح�ی�ح, 
فھذا ما نسمیھ (تجرب�ة ال�وع�ي)  ، ف�ھ�ذا ال�ن�وع م�ن 
االحساس ھو الذي ی�ج�ب ع�ل�ى ال�م�خ�رج ال�م�س�رح�ي 
التعامل معھ لت�وظ�ی�ف ع�م�ل�ی�ة ال�ت�اث�ی�ر ع�ل�ى ح�واس 
المتلقي وبالتالي ال�ت�اث�ی�ر ع�ل�ى اح�اس�ی�س�ھ, ل�ی�ت�م�ك�ن 
المخرج من ارسال الرسالة الى المتلقي بفن وجم�ال�ی�ة. 
توصل (راسل) إلى ضرورة تبدیل (االستدالل ب�وس�اط�ة 

ب�دأ (ال�ب�ن�اء ـ�ـ�الحواس) التي سبق وأمن بھا واحـالل م
 المنطقـي)

 (Logical construction)  واستعاض بالمع�ط�ی�ات
الحسیة بدل المعطیات الحسیة المم�ك�ن�ة،  أّي ال�دخ�ول 
علمیا الى ماھیة المادة الفیزیقیة وما توصل الع�ل�م ال�ى 
ت��ك��وی��ن��ھ��ا ال��داخ��ل��ي, وأص��ب��ح (رس��ل) ی��ع��ت��ق��د ب��ان 
الموضوعات الفیزیقیة ل�ی�س�ت م�ج�رد اس�ت�دالالت م�ن 
المعطیات الحسیة، بل ھي (بناء منطقي) نستدل علی�ھ�ا 

من المعطیات الحسیة والمعطیات الحسیة المم�ك�ن�ة, إذ 
یكون (المعطى الحسي) جزء من الك�ل م�ث�ل : ال�ب�ق�ع�ة 
الجزئیة من اللون واالصوات الجزئیة وھذه المع�ط�ی�ات 
معطیات فیزیقیة , ولیست ذھنیة وانَّ كل ما ھو فیزیقي 
تعالجھ الفیزیقیة اي ما تخبرنا بھ عن م�ك�ون�ات ال�ع�ال�م 
الفعلي التي تظھر خالل البرھان  . إنَّ فشل التمییز بین 
(المعطى الحسي) و(االحساس) الذي یعتمد على وع�ي 
الذات بالمعطى الحسي الناتج من التجربة الحیاتی�ة الن 
االحساس شيء مركب وتكون الذات مكونا  رئیساً م�ن 
تكویناتھ, فھونشاط ذھني, وإن المعطى الحسي فیزیقي 
وھ��و ال��م��وض��وع ال��خ��ارج��ي ال��ذي ت��ع��ی��ھ ال��ذات ف��ي 
االحساس وم�ن ھ�ن�ا ن�ج�د أْن ھ�ن�ال�ك (ف�ع�ل ال�وع�ي) 

(Awareness)    وم��وض��وع ال��وع��ي االول ھ��و م��ا
موجود في الذھن والثاني ھو الفیزقي (المادة) وھو ما 
موجود خارج الذھن, وھ�ذه ال�ث�ن�ائ�ی�ة (ث�ن�ائ�ی�ة ال�ع�ق�ل 

  .والمادة ) ثنائیة مطلقة ونھائیة
 

اما (المعطى الحسي الممكن) یصبح معطا  حسیا عندما 
یكون جزء من (المعرف�ة ال�م�ب�اش�رة) وإن�ھ�ا م�وج�ودة 
ولكن لم تُكتشْف بعد,ايَّ لم تجد العقل الذي یعیھا لتكون 
جزء من معطیاتھ الحسیة لقصوره ع�ن ادراك م�اھ�ی�ة 
المعطى الحسي, ولو كان ھنالك جسدا أنسانیا من دون 
عقل فتبقى المعطیات الحسیة موجودة ولك�ن ل�م تُ�درْك 
بعد لعدم وجود العقل أن ما یضی�ف�ھ ال�ع�ق�ل ھ�و م�ج�رد 
الوعي بھا وما عداه فھو فیزی�ق�ي وفس�ی�ول�وج�ي . إنَّ 
المعطیات الحسیة الممكنة قد دخلت الى دائرة العالق�ات 
المعرفیة المباشرة فأصبحت مدركة من قبل (االعص�اب 
والحس والمخ) فالمادة الفیزیقیة  لیست م�ن م�ك�ون�ات 
االفعال الذھنیة بل ھي موضوع لھا وھ�ذه ال�م�واض�ی�ع 
لیست دائمة ولكنھا خاصة ولحظیة خاصة لك�ون ع�ق�ل 
واحد یعیھا وفي زمن لحظوي معین وی�رج�ع ذل�ك ال�ى 
وضع العقل (المالحظ) ال�ذي ع�ّدھ�ا (رس�ل) (ُم�ع�ت�م�دة 
علیا) . ویرى الباحث انھ ال یمكن لشخصی�ن ی�الح�ظ�ان 
الموضوع نفسھ , وھم في  الحالة الفسیولوجیة نفسھ�ا 
ولدیھم  التجارب الحیاتیة نفسھا الت�ي تس�اع�د ال�دم�اغ 
على استقب�ال ال�م�ع�ل�وم�ات ال�ت�ي اس�ت�ل�م�ھ�ا ب�واس�ط�ة 
المعطیات الحسیة لیخرج بنفس النتائج التي أستعم�ل�ھ�ا 
اآلخر الذي لدیھ قصور في ھ�ذا ال�م�ج�ال وف�ي ال�وع�ي 
االنساني والنفسي باإلضافة الى تغیر الزمن ال�ل�ح�ظ�ي، 
حیث ان حركة الزمن تؤثر على وعي االنس�ان وب�ذل�ك 
تتغیر النتائج التي یرسمھا ویعیھا وبالنتیجة ال�ن�ھ�ائ�ی�ة 
یتغیر (االحساس) لدى البشر لتغیر المعطیات ال�ح�س�ی�ة 
والحسیة ال�م�م�ك�ن�ة . وی�رى ال�ب�اح�ث أن ھ�ذه ن�ق�ط�ة 
جوھریة في وع�ي (ال�م�خ�رج ال�م�س�رح�ي) ف�ي ادراك 
الموضوع الفیزیقي المادي وھو (ال�ن�ص ال�م�س�رح�ي) 
وعالقتھ  بزاویة الرؤیة الفنیة لھ عن طریق المعطی�ات 
الفكریة التي یمتلكھا النص والذي یق�وم ال�م�خ�رج ع�ن 
طریق أدواتھ لتحویلھا الى معطیات حسیة ت�ؤث�ر ع�ل�ى 
احاسیس الُمتلقي وباختالف المخرج (الُمالحظ) ت�ت�ع�دد 
الرؤى , وھ�ذا م�ا س�ن�ح�اول ب�ح�ث�ھ الح�ق�ا. ام�ا م�ب�دأ 
(الواحدیة المحایدة و نظریة االحداث) فأن الفیلسوف�ی�ن 
(ماخ وجیمس) یُع�دان ال�م�ؤس�س�ان ال�ح�ق�ی�ق�ی�ان ل�ھ�ذا 
المبدأ, وتاریخیا  ترجع نظریة ( ال�واح�دی�ة ال�م�ح�ای�دة) 
إلى مؤسسھا الفیلسوف (أرنست ماخ) وجاء في كتاب�ھ 
(تحلیل االحساس) وقام بتطویر تلك النظریة الفیلسوف 
(ولیم جویس) في ال�م�ؤلَ�ْف ال�ذي ك�ت�ب�ھ (م�ق�االت ف�ي 
التجربة االصیلة) ووافقھ�م ف�ي أف�ك�ارھ�م ال�ف�ی�ل�س�وف 
(جون دوي) وبعض الواقعیین االمیركی�ی�ن ال�ج�دد, وال 
زلنا ال نبتعد في بحثنا عن العق�ل, وال�م�ادة ون�دور ف�ي 
فلكھما, ونتعرف عل�ى (ن�ظ�ری�ة ال�واح�دی�ة ال�م�ح�ای�دة) 
ومفادھا أن ماھیة (العقل والمادة) كالھما یتركب�ان م�ن 
النسیج المادي نفسھ أيَّ من نفس الت�رك�ی�ب ال�ج�زی�ئ�ي 
للمادة التي تتركب منھا جمیع ال�ك�ائ�ن�ات ال�ح�ی�ة م�ن�ھ�ا 
والجامدة ولكن بتنظیم م�خ�ت�ل�ف م�ن ن�اح�ی�ة ال�ت�ن�ظ�ی�م 
والسیاق أن كال  من العقل وقطعة ال�م�ادة ـ� ع�ل�ى راي 
(رسل) ـ  بنائیین منطقیین مشكلین من مواد ال تخت�ل�ف 
اختالفا  جوھریا وأحیانا ما تكون ھذه المواد مت�ط�اب�ق�ة 
بالفعل" أنَّ (ال�وح�دان�ی�ة ال�م�ح�ای�دة) ك�م�ا ی�ت�ص�ورھ�ا 
أصحابھا ال تدعي ان الع�ق�ل ن�ف�س�ھ ال�م�ادة ب�ح�ی�ث ل�و 
 امسكنا قطعة حجر لقلنا انھا عقل وكان لكالمنا نعنى . 

 
 بل كل ما ھنالك ان العقل یت�رك�ب م�ن ن�ف�س ال�ن�س�ی�ج

stuff))  الذي تتركب منھ قطعة المادة ول�ك�ن ب�ت�ن�ظ�ی�م
مختلف " . ویفسر (رسل) ھذه ال�ن�ظ�ری�ة ب�م�ق�ارن�ت�ھ�ا 
ب��ادارة ال��ب��ری��د ال��ت��ي تص��ن��ف ع��ل��ى اس��اس ال��ت��رت��ی��ب 
الجغرافي بما ھو فیزیقي. (فالعقل والمادة) بح�س�ب م�ا 
جاء بھذه النظریة ھما من النسیج المحاید نفسھ, او ما 

  Neuteral) یسم�ى ع�ل�م�ی�ا (ال�ھ�ی�ول�ي ال�م�ح�ای�دة)
sluff),  فتاتي الرسائل للناس أما على اساس االح�رف

األبجدیة لالسماء او على اساس الجی�رة ـ�ـ� ف�االس�م�اء 
نفسھا اذاً ــ قد ترد مرتین مرة ع�ل�ى أس�اس ال�ت�رت�ی�ب 
االبجدي بما ھو عقلي, وم�رة  وال ی�ت�ع�دى االخ�ت�الف 
بینھما اال العالقة وال�ت�ن�ظ�ی�م وھ�ذا ھ�و ال�ذي ی�وص�ف 
بالنسیج المحاید بین العقل والمادة أما (الواحدیة) فھ�ي 

ال تعني انھا ضد ال�ت�ع�ددی�ة, 
بل على عكس ذلك فھي تؤمن بانَّ تعدد الكائنات یش�ك�ل 
النسیج المحاید الذي یتألف ویتركب منھ العالم , وھ�ي 
لیست كـ (الواحدیة المثالیة) ال�ت�ي ت�ع�د ال�ح�ق�ی�ق�ة ھ�ي 
العقل , ووھمیة المادة  وال كـ (الواحدیة المادیة) ال�ت�ي 
تؤمن بحقیقة المادة ووھمیة ال�ع�ق�ل وج�اءت (ن�ظ�ری�ة 
الواحدیة المحایدة) لتفصل بی�ن�ھ�م�ا وت�ق�ول أْن ال�م�ادة 
والعقل یتكونان من نسیج واحد ومادة واحدة خام اك�ث�ر 
اولیة ال ھ�ي ب�ال�ع�ق�ل�ی�ة وال ب�ال�ذھ�ن�ی�ة, ب�ع�د ان راى  
(دیكارت) أنَّ العقل  أداة التفكیر وأنَّ المادة الف�ی�زی�ق�ی�ة  
العنصر الممتد وربط بین الفكر واالمتداد, وق�ال ان�ھ�م�ا  
یتعارضان وال یلتقیان بایة نقطة . وج�اءت (ال�واح�دی�ة 

 المحایدة) لتفصل بین المثالیین والمادیین. 
 

واراد (رسل) من ھذا بناء كل من (العقل والمادة) عل�ى 
انھا كائنات قابالن لل�ت�ح�ق�ق وال�ت�ح�ل�ی�ل ل�ی�غ�ن�ي (ع�ل�م 
المعرفة) ویربطھا بالتقدم العلمي والسیما ف�ي ال�ع�ل�وم 
االنسانیة ویجعل من التحلیل العلمي أداة فاعل لم�ع�رف�ة 
الحقیقة من خالل ال�ب�ح�ث ال�ع�ل�م�ي. وف�ي ت�ط�ور أخ�ر 
للفلسفة الواقعیة عن طریق ال�ف�ال�س�ف�ة األل�م�ان, وف�ي 
مقدمتھم الفیلسوف (فردریش ھیغل) والتي تقودنا ال�ى 
تطور الواقعیة لتثمر رافداً أخر من ال�واق�ع�ی�ة أال وھ�ي 
الواقعیة االشتراكی�ة. ف�ي ال�ن�ص�ف االول م�ن (ال�ق�رن 
التاسع عشر) سیطرت ف�ل�س�ف�ة (ھ�ی�غ�ل) ع�ل�ى س�اح�ة 
الفلسفة الغربیة, وكان للفیلس�وف(ك�ان�ت) ال�ف�ض�ل ف�ي 
تأثر(ھیغل) بأفكاره الفلسفیة, ففي ك�ت�اب�ھ (ن�ق�د ال�ع�ق�ل 
المحض) أكد (كانت) أن�ھ الی�م�ك�ن إث�ب�ات وج�ود (هللا) 
(المطلق عن طریق العقل ال�خ�ال�ص, وذل�ك الن ال�ع�ق�ل 
سیتعرض الى أسئلة ال یستطیع االجابة ع�ل�ی�ھ�ا س�واء 
بالسلب أو االیجاب عن وجود (االلھ) . أم�ا ف�ي ك�ت�اب�ھ 
(نقد العقل العملي) كذلك الحال ال یستط�ی�ع االنس�ان أن 
یجیب على تلك االسئلة نفسھ�ا ع�ن ط�ری�ق ال�ت�ج�ری�ب 
واستخدام الحواس . فأسلم (كانت) أنھ ال یم�ك�ن أث�ب�ات 
وجود هللا اال عن ط�ری�ق االی�م�ان ول�ی�س ع�ن ط�ری�ق 
المعرفة, فال وجود أي ربط بین (المطلق) ال�م�ت�م�ث�ل بـ 
(النومیني) و(ال�ع�ال�م ال�ظ�اھ�رات�ي) وم�ن ال�م�س�ت�ح�ی�ل 
األنتقال من وال�ى األخ�ر وب�ذل�ك س�ق�ط ف�ي ف�ك�ر (ال�ال 
أدریة)  . إن الحساسیة التي نتلقاھا عبر صور ال�زم�ان 
والمكان تلك االحاسیس التي تحدث في االنسان حقائ�ق 
مستقلة عن ذھنھ وتتمثل في تل�ك االش�ی�اء ف�ي ال�ع�ال�م 
(النومیني) فھي غیر قابلة للمعرفة "ففي الواقع تؤدي 
النقدانیة الكانطیة الى حل مشكلة المعرفة حال ال أدری�اً 
أو ب�االح�رى نس�ب�وی�اً. ف�ي م�ج�ال ال�م�ط�ل�ق ال ی�م�ك��ن 
البرھانعلى شئ بل یمكننا فقط أن نبني مع�ت�ق�دات"   . 
حاول الفیلسوف (ھیغل) حل ھذه المعضلة ع�ن ط�ری�ق 
نظامھ الجدلي, ورأى بأنھ ال یمكننا تجاوز ال�ج�دار م�ن 
عالمنا الظاھراتي الى العالم النومین�ي ب�ال�رغ�م م�ن أن 
ھذا الجدار زائف والتمیي بین العالمین ما ھو اال تمییز 
زائف وھمي, والعالم النومیني یم�ك�ن�ھ ت�ج�اوز ال�ج�دار 
وصوال الى عالمنا الظاھراتي عن ط�ری�ق اع�الن االل�ھ 
عن ذاتھ وحلولھ في الطبیعة وفي مخلوقاتھ كما یش�اء, 
ھناك عقبة أخرى أراد (ھیغل) حلھا وھي المشكلة بی�ن 
(الموض�وع وال�ذات) . إن ل�ك�ل انس�ان (ذات وع�ق�ل) 
وأختبارات تجریبیة في الحیاة تلك ال�ت�ي ت�ح�دث خ�ارج 
الذات وھذا ما یسمى بالعالم الموضوع�ي ال�ُم�درك ع�ن 
طریق الحواس, وقد حاول الفالسفة على مر ال�ع�ص�ور 
التوفیق بین العالم ال�ذات�ي وال�ع�ال�م ال�م�وض�وع�ي ول�م 
یتمكن أحد من حل تلك المشكلة. حاول الم�ث�ال�ی�ون ح�ل 
ھذه المعضلة عن ط�ری�ق أح�ال�ة ك�ل ش�ئ ال�ى ال�ع�ال�م 
الموضوعي الذاتي الداخلي, والعالم الخارجي ما ھو اال 
إسقاطات للذات االنسانیة (العقل) والعقل ھو ج�زء م�ن 
العالم المادي, وعندما یریدون الوصول ال�ى ال�ح�ق�ی�ق�ة 
في موضوع ما, فیعتمدون على العالم الذاتي او ال�ع�ال�م 
الخارجي ُكُل على ِحدة, وأصبح�ت (ن�ظ�ری�ة ال�م�ع�رف�ة) 
تتأرجح بین الذاتي والموضوعي. إستطاع ال�ف�ی�ل�س�وف 
(ھیغل) حل المشكلة عن طریق نظام�ھ ال�ج�دل�ي وآل�ی�ة 

 . عملھا
تنطبق ھذه النظریة على جمیع التج�ارب ال�ع�م�ل�ی�ة ف�ي 
العالم بضمنھا االختب�ارات ال�ب�ش�ری�ة ف�ي م�ج�ال ال�ف�ن 
والفلسفة والف�ی�زی�اء وال�ف�ل�ك وغ�ی�رھ�ا م�ن ال�ع�ل�وم . 
تتلخص النظریة بوضع نظریات وفرض�ی�ات ت�ج�ری�ب�ی�ة 
وتُبحث مع نظریات أخرى نقیضة لھا , مثال عل�ى ذل�ك 
أن نضع فرضیة تقول إن كل شئ في ح�ال�ة ال�ك�ی�ن�ون�ة 
وتأتي نظ�ری�ة ن�ق�ی�ض�ة ت�ق�ول إن ك�ل ش�ئ ف�ي ح�ال�ة 
الصیرورة فبالتالي یأتي أحد الفالسفة أو ال�ح�ك�م�اء أو 
العلماء لیحل تلك المشكل�ة ب�ت�ول�ی�ف�ة ون�ظ�ری�ة ج�دی�دة 
مضادة لھما ونقیضة لتص�ب�ح ھ�ي ال�ن�ظ�ری�ة ال�ج�دی�دة 
الُمعتمدة ومن ثم یأتي عالم أخر بنظریة أخرى نق�ی�ض�ة 
لھا لِتُنتْج تولیفة جدیدة  . كانت فلس�ف�ة ھ�ی�غ�ل ت�ت�ع�ل�ق 
بالعالقة بین المادة واالنسان  فاعتنق نظریتھ ال�ج�دل�ی�ة 
الفیلسوف (كارل ماركس). ویرى الب�اح�ث أن ف�ل�س�ف�ة 
(ھ�ی�غ��ل) وض�ع��ت ال�ل��ب�ن��ة االول�ى ل�ن�ش��وء (ال�واق��ع�ی��ة 

 .االشتراكیة) ونقطة الشروع لفلسفة (ماركس)
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أنحُت في حجِر البیت .أعصُرهُ .ل�ع�لّ�ي أع�ث�ُر ع�ل�ى 

 ماء

 یأتیني .أنا العطشاُن لماءك .بیتي البعید

................... 

ب��ی��ت��ي ع��ود .وأص��اب��ع��ي ع��ّواد .ح��ی��ن أع��وُد 

 إلیھ .وتمّسھ أصابعي

 من الشوِق .یھتزُّ .ویعزف

..................... 

ب��ال ش��كٍّ .ك��ان ال��ھ��واُء وق��ت��ھ��ا .ال یس��ت��ح��قُّ 

 المطر.والشمُس لم تسقط ْ

برّمتھا على األرض .والمفاتیُح تتكلّم .وأنا أدّس�ھ�ا 

 عنوةً .في جیوبي

ب���إت���ج���اِه ب���ن���ط���ال���ي األس���ود .وال���م���اء وح���ده 

 بقواِمھ .یسكُب الطاَس خلفي

 ویبلُّل بنطالي األسود

................ 

صوتك ماء .یناسب�ن�ي ح�تّ�ى ال�ث�م�ال�ة .ص�وت�ك ی�ا 

 بیتي .یناسبني كثیرا

,حین تب�دأُ   مثل تراتیل .تأتي من النساِء إلى شفتي

الحرب .صوتك یجعلني أبكي .ف�ال ت�ف�ّك�ر أب�داً إنّ�ي 

 أساُت إلیك

 سوى بحبّاِت محبتي المتناثرة .التي تكرهُ الحرب

....................... 

أصابعي ما زالْت تمتدُّ إلیك .من كلِّ ال�ج�ھ�ات أیّ�ھ�ا 

الباب .أصابعي التي تحبّ�ك .ت�م�ت�دُّ اآلَن م�ن ب�ع�ی�ٍد 

إلیك ,أبصْرھا .وخْذھا بألفة .أرسْم تجاعی�َدھ�ا ك�م�ا 

ترغب .ھي اآلَن تؤبُن لَك أیّ�ام ال�غ�رب�ِة وال�ب�ع�د ال 

تتصّور أیّھا الباب البعید .إنّھا طائر الفی�ن�ی�ق .وق�د 

زارَك ف��ي ی��وم ق��ی��ام��ت��ك .أص��اب��ع��ي ھ��ذا ال��ن��ّص 

 المجنون .بالمخیّلة والكلمات

 ال تنزل لك بالرماد

................ 

إلى األعلى .إینومو الیش یعبُر كلك�ام�ش .م�ن دی�ر 

 مار أفرام

لیبحَث عن جسِد أنك�ی�دو ال�م�ق�ّدس ف�ي ق�ب�ٍر ق�رَب 

 شجیرة الزیتون

في كنیسة مار یوحنا .إلى األعلى یسقطُ ك�ل�ك�ام�ش 

 من رحلِة الخلود

............... 

مثالًبعَد اآلَن .أیا بیتي في وطني كاَن . وض�اَع ف�ي 

 غد وطني الجدید

اییییییییییییییییییییییییا .............و.....ط...ن .ل�و 

قیَل خْذ معك قطعةَ أرض بیتك .وأذھْب بھا إل�ى أيِّ 

مكان .في جھ�اِت األرض األرب�ع .س�أس�اُل ق�ط�ع�ةَ 

 أرضي .ھل تقبل أن تسكَن أرضا أخرى

 یاعراق؟

............... 

ال بیت لي ال مدرسة وال سقیفة ال مكتبة ال ق�ل�م ال 

ورقة .فانا وطنيٌّ أسكُن وطني باإلیجاِر.وأنشُد م�ن 

 الفجِر إلى آخِر اللیل .موطني

............. 

أیّتھا الشرفة التي أط�ّل م�ن�ھ�اع�ل�ى ص�ورِة م�ری�م 

العذراء ف�ي ب�اح�ِة ك�ن�ی�س�ة م�ار ی�وح�ن�ا, أج�ل ال 

تض���ج���ري وأص���ب���ري .إن���ت���ظ���ري س���أط���لُّ أن���ا 

أیضا ,وأفتُح عینیك المغلقتین .أّیّھا الناقوس ح�ی�ن 

 كنَت تدقُّ 

ك��ن��ُت أوق��ظ أص��اب��ع��ي ل��ت��ك��ت��ب .أج��ل .س��ت��دّق ال 

المحراب .أیّھا العالم   تیأس .وأجمع المصلین حول

 معي تعال .لنفتَح شرفاِت الحبِّ 

 وندّق النواقیسَ 

............................... 

أخ��ذُت م��ردیّ��ا .وج��دف��ُت ی��ا ك��ل��ك��ام��ش .م��ن ج��ب��ِل 

 القاف .إلى سفینة نوح

في أعلى جبل سنجار .یصطحبني أتونا بشتم .أترُك 

 خلفي كلكامش

ینظُر من تلّ�ة ُم�ق�رت�ای�ا .ی�رّوُض األرَض ب�رائ�ح�ِة 

 المقّدسة أوروك

وحین عبرُت ت�لّ�ة ب�رب�ارة .م�ن ب�رط�لّ�ة الش�ھ�ی�دة 

شموني .جاَء معنا مردوخ ,وكانْت شمیریام تح�م�ُل 

 دموزي في شكِل صولجان

وتنصُب قوس قزح ال�رھ�ب�ان .ف�وق ص�ل�ی�ِب م�ار 

ب��ھ��ن��ام .م��ن درِب ال��ت��بّ��ان��ة .إل��ى درِب الص��د م��ا 

 رد .قرب المجرى األثري القدیم

 ربّما من كالح

................ 

وألنَّ الحرّب كریھة .وتوابی�ت�ھ�ا ال�ك�ث�ی�رة .ت�ج�ھ�ُل 

الحبَّ .وألنّنا لم نتعلّم إن ن�ق�رأ آی�اٍت س�وداء .ول�م 

 نرتّل إال لمریم ویسوع واألنبیاء

وسكبنا العسَل من أفواھنِا في الحی�اة .ن�ب�َت ال�ورُد 

بألوان قوس قزح في أصابِعن�ا .ورش�ش�ن�ا األرَض 

 من شوبت دور إلى مار قریاقوس

ومن مضاعة إلى طریق مقرتایا .بالخبِز والزیت�ون 

 والعنب

.............. 

أسیُر ویسیُر نحوي بیتي .أسیُر وبص�ري فص�ٍح و 

ناقوس وقلبي ت�م�ت�م�ات ق�ّداس .أس�ی�رو   أصابعي

 تحفُر األرض لي حبّا لم یولد بعد منذ حولین

....... 

ش��وب��ت دور\\م��ار ق��ری��اق��وس\مض��اع��ة\م��ق��رت��ای��ا 

 \أماكن معروفة في بخدیدا

........................ 

وأنا جالس كأیّوب ینتظُر كودو في مركبةِ نوح .في 

مبنى جمعیّة الثقافة الكلدانیّة في ع�ن�ك�اوة .وح�ی�ن 

ت��رك��ت��ھ��ا وك��ن��ُت أھ��مُّ ب��ع��ب��وِر ال��ن��ب��ض إل��ى م��ار 

ع�ودا ,ت�ذك�ّرُت ح�ی��ات�ي ال�ت�ي ت��رك�تُ�ھ�ا ف�وَق رّف 

مكتبتي ,وكانت مجم�وع�ت�ي م�ا زال�ْت ت�ع�زُف ف�ي 

القیثارة البابلیّة .نشیَد ال�ج�س�د ف�ي ال�ی�وم ال�ث�ال�ث 

عشر ,وكان إبراھیم الخیاط یناولني من جمھوریّ�ة 

البرتقال ب�رت�ق�ال�ةً. أھ�داھ�ا ل�ھُ م�ل�ٌك م�ن حض�ارِة 

أش��ن��ون��ا .وك��ن��ُت ف��ي ب��رِج ح��ظّ��ي ألنَّ ال��ف��ری��د 

س��م��ع��ان .ل��م ی��تّ��ھ��م��ن��ي ب��ال��ت��ھ��ِم ال��ت��ي وج��َھ��ھ��ا 

لنفسھ .وجعلتء أورفیوس حارسا لھا .حیاتي ف�ي 

إیثاكا ال تشبھ ,حیات�ي ال�ت�ي عش�ت�ھ�ا ف�ي أوروك, 

وأع���ی���ش���ھ���ا ف���ي ب���خ���دی���دا .وك���ن���ُت ال���ت���ق���ي 

ھومیروس ,ویعنفني مّرات س�ارت�ر ل�وج�ودي ف�ي 

مكتبِة المدینة .وأخب�يء ھ�ی�ج�ل ت�ح�َت إب�ط�ي م�ن 

.خش�ی�ةَ أن ی�راه م�ارك�س ی�ط�وي   حم�اق�ِة ھ�ت�ل�ر

رأسمالَھ في جیبي الفارغ .ویرى الدرُك ال�م�ن�ھ�م�ك 

بإطعام ھدھد .وتحریِض قلمھ األسود القاتم .وحین 

أدحرُج راسي یسی�ُر أم�ام�ي ق�ب�ل�ي .ك�أنّ�م�ا أش�یّ�ع 

م��م��ات��ي ق��ب��َل أوان��ي .أن��ت��ب��ھُ ب��ط��ی��ِب خ��اط��ر إل��ى 

مركبٍة .تمرُق بسرعِة سلحفاة .وأحمُل جسدي ف�ي 

خجٍل .إلى غ�رف�ٍة ب�ح�ج�م أص�ب�ع ,أدسُّ ف�ي ث�ق�ِب 

مفتاحھا الذي یشبھُ شبح ظالم یدّسن�ي ف�ي ل�ح�اٍف 

 لیّن .یدغدُغ أصابعي

............ 

ال تخرج .األرض تحبّك .وتكتُب بالسریانیّة .شالم�ا 

ال��خ ب��خ��دی��دا,والس��الم ل��ب��خ��دی��دا .س��الم م��ث��ل م��اء 

القدادیس في الكنائس .وكصدِر الحم�ام�ات .ت�ط�ی�ُر 

من تح�ت ق�بّ�ة ال�ن�واق�ی�س ,أب�ی�ض الص�در ت�ط�رُد 

الظالم .وتمسُك بیِد النھار ,تلّوُح ل�ل�ن�اِس .ب�ال�ن�وِن 

 والقلم والقرطاس .وتراتیِل القّداس

................ 

* شالما الخ:ٍ عبارة بالس�ری�ان�ی�ة م�ع�ن�اھ�ا الس�الم 

 علیك

    

 
                   

 شعر: زھیر بھنام بردى    
 بخدیدا -العراق، نینوى  

 وا رص اا 
   اوي

 
 أ. نبیلة أحمد علي*  

للوھلة األول�ى نس�ت�ش�ف ف�ي ش�ع�ری�ة أو قص�ی�دة الس�م�اوي 
التسامي والروحانیات التي تصل إلى حد الت�ص�وف، ل�ك�ن ب�ع�د 
الغوص في المفردات والمعاني والدالالت والداالت، یتضح ل�ن�ا 
إنھ العكس من ذلك تماماً, ھو أقرب إلى الم�ادی�ات وال�م�رئ�ی�ات 
والملموسات وقلب المفاھیم ل�ت�وص�ی�ل ف�ك�رة م�ا ع�ن ط�ری�ق 
الرمزیة أوعن طریق ما یسمى بالتناص، وذل�ك ل�ل�ھ�روب م�ن 

 الحالة مباشرة.
ولذلك سنبدأ اوال بتعریف التناص... أشكالھ ومن ثم نحاول أن 
نوضح كیف استطاع الشاعر م�ن خ�الل نص�وص�ھ أن ی�ع�ت�م�د 

 نوعاً معیناً من التناص.
 تعریف التناص كما عرفتھ كرستیفیا بشكل بدائي أو أولي ھو 

 "التقاطع داخل نص لتعبیر مأخوذ من نصوص أخرى"
وللتناص أكثر من نوع وما یھمنا ھنا كما اعتمده الش�اع�ر ف�ي 
نص��وص ب��درای��ة قص��دی��ة أو غ��ی��ر قص��دی��ة ھ��و "ال��ت��ن��اص 

 الحوار".
إن النقد المعاصر لم یتوقف عند حدود المصط�ل�ح ال�ح�دی�ث أو 
الظاھرة بل سعى إلى تحویل الت�ن�اص إل�ى ط�ری�ق�ة أو م�ن�ھ�ج 
إجرائي، وھذا ما استفاد منھ الشاعر بأنھ اعتمد ھذه الط�ری�ق�ة 
لیقلب المعادالت والمفاھیم ویعلن الثورة على الكلمات وال�ل�غ�ة 

 وعمق الرؤیة. 
 "ُمذ خرجتُ 

 من جنّتي المزدحمة
 بالشیاطین

 داخالً جحیمھا المليَء بالمالئكِة" 
ھنا نالحظ في تلك المقطوع�ة ت�ن�اص ال�ح�وار ت�غ�ی�ی�ر ل�ل�ن�ص 
الغائب وقلبھ وتحویلھ بقصد قناعة راسخة في عدم م�ح�دودی�ة 
اإلبداع وم�ح�اول�ة ل�ك�س�ر ال�ج�م�ود ال�ذي ق�د ی�غ�ل�ف األش�ك�ال 

 والثیمات.
 "من أنوثة الماء 

 وذكورة الطین
 إنبثقت شجرة العشق" 

الشاعر أو الكاتب ھنا ال یتأمل ھذا النص إنما یغیر ف�ي ال�ق�دی�م 
أساسھ الالھوتي، ویعّري ف�ي ال�ح�دی�ث ق�ن�اع�ات�ھ ال�ت�ب�ری�ری�ة 

 والمثالیة.
 "أنت أدخلتني آالف الجنات

 أنا [أدم] الجدید
 یا تفاحتي "

الكتابة ھنا تخوض في المسكوت عنھ وتنف�ت�ح ن�ح�و فض�اءات 
نصیة جدیدة، تعكس االعتبارات الدینیة والعرف�ی�ة واألخ�الق�ی�ة 
كمفاھیم ثابتة لتصبح اكثر مرونة وتعاطیاً مع الحالة الن�ف�س�ی�ة 

 والمشاعر الخاصة بلحظة معینة بعیدة عن كل التوبوات.
 "أكاد أجّن!!

 كیف استدار مصالّي نحو خدرك
 حین ركعُت؟" 

نالحظ في ھذا النوع من التناص"تناص ال�ح�وار" ف�ي ال�ن�ص 
السابق یصل الى ال�ت�ن�اص ال�ع�ك�س�ي وھ�و ی�م�ث�ل أع�ل�ى ق�ی�م 
التناص, "وھو الصیغة األكثر شیوعاً في التن�اص وخص�وص�اً 
في المحاكاة الساخرة لما فیھ من عمل لل�ت�ض�اد ی�ذھ�ب ع�ك�س 

 الخطابات األصلیة المستمدة في عالقة تناصیة". 
حیث قلب الشاعر معادلة التفاحة والتي تاریخیاً ودینی�اً ت�ع�ت�ب�ر 
ھي سبب خروج آدم من الجنة إلى األرض وال�ع�ذاب، وح�واء 
ھي مسبب في إغوائھ ألكلھا كما یقال. لت�ص�ب�ح ت�ل�ك ال�ت�ف�اح�ة 
سبب دخولھ إلى ج�ن�ة أو أك�ث�ر، ب�ل آالف ال�ج�ن�ات. إذاً ھ�ذه 
األنوثة ھي أنوثة عشق وحب ورفعة، إنھ أدم الجدی�د بص�ف�ات 

 جدیدة.
 ال تسألیني من أنا

 فإنني
 أجھُل من أكونْ 

 
 كلُّ الذي أعرفھُ عني:

 أنا مدینة الحكمةِ 
 لكّن الذي یدخلھا

 ال بُدَّ أن یُصابَ 
 بالجنوْن" 

ھذا اآلدمي أن یسم�ى ی�ح�ی�ى وھ�ي ص�دف�ة ن�ادرة ال ت�ق�ع إال 
 كمعجزة، سیكون امتداداً للسومري األب.

 "تعب الغریب الّسومريّ 
 وحان وقُت توّسد الّصبِّ الغریِب!

 
 قدماَي من حجرٍ 

 ونائیةٌ دروبي!" 
"إنھ السماوي: عّزاف اللّظى، وحّكاء الماء، وك�ل�ی�ُم ال�م�ح�ب�ة 

 المبین" 
ھذا الستیني بدأ من فترة یستعید تاریخھ السومري مروراً بك�ل 
األساطیر وقصص الحب والمدونات لیغیّر من تركیبھا وی�ق�ل�ب 

 المعادلة ویعلن الثورة.
 "ستوَن بین الِجلِف والَجفَلِ 

 ُمستوحُش اإلشراِق والطَفَِل!
 جیشاِن یشتَجراِن في جسدي:
 نََزُق الشباِب وھْدُي ُمْبتَِھِل!" 

 ثورة على اللغة، الرؤیا، وقلب األدوار.
 "تمّددي على عرش سریرك

 ألقصَّ علیك باللثم
 حكایات

 ألِف قُبلٍة وقُبلة .." 
ھذا السومري العاشق الضارب بمنجلھ حقول المع�رف�ة ل�ی�ع�ی�د 
حفر مجرى جدید، قد تراكمت فیھ حجارة الكراھ�ی�ة وال�ذك�ورة 

 المتوحشة والمستوحشة .
بَ   "توّھمُت أّن التغرُّ

 یُنسي الفتى السومرّي ھموَم المشاحیفِ 
 یُدني نزیَل المفازاِت من

 سدرِة الُمنتھى والثریّا .." 
وحتى یستطیع أن یصل إلى مبتغاه عمل في جمالیات التن�اق�ض 
في األشیاء الفریدة للخروج من الخ�ط�اب ال�م�ت�ع�ال�ي ل�ل�ح�داث�ة 

 بإعالنھ الدعوة للحب المستمر. 
 "األمر بسیطُ جداً 

 إلخراِج العالمِ 
 من

 قعِر الجبّ 
 فقط:

 أْن نُزیَل النقطةَ 
 من 

 تحت الجیم" 
یمكننا أن نستنتج أن ھذا النص التناصي ھو نص ارتدادي إل�ى 
السومري القابع بین طیات قلبھ وتالفیف ع�ق�ل�ھ، وال�ت�ي ت�ل�ح 
علیھ أن یسرد القصة كما كانت في عھد أجداده، إن�ھ�ا ال�ع�ودة 
إلى البدء ، العودة إلى األصل، أصل الحضارة والت�اری�خ ح�ی�ث 
كانت عشتار سیدة العرش، فأي عرش.. عرش القلب.. ع�رش 

 الحب.. عرش الطبیعة.
عالقة الوعي المتأثرة تاریخیاً المزدوجة ب�ال�م�اض�ي یس�م�ی�ھ�ا 
غادامیر انتماء. "یُعنى شلیرماخر بفھم ال�ن�ص ل�غ�ة ب�م�ا ھ�و 
مكون لغوي للتراث والتاریخ ومش�ك�ل ل�ل�ق�ن�اع�ات وال�ف�ك�رة.. 
وھذا ما یسمیھ الفن التكھني وھو یدشن فضالً عن ذلك ت�أوی�الً 

 یتخطى عتبة المقدس إلى عالم النصوص األدبیة" 
 "أنا

 لیس لي أخوة
 والطریقُ 

 یخلو من بئرٍ 
 وذئاب

 كنُت عاریاً 
 إال من ورقِة التوت" 

لماذا ھذه العالقة بین األنثى كجسد والطبیعة، ھل ل�ھ�ذا ع�الق�ة 
بالعودة إلى األصل، أصل الحیاة، أم ھو ارت�ق�اء م�ن ال�م�ادی�ات 
إلى التصوف الروحي والسمو إلى م�ك�ن�ون�ات ال�ط�ب�ی�ع�ة ال�ت�ي 
تتمثلھا األنثى بكل انحاءات إلى حد الدھش�ة، أم ھ�ذا ال�ث�ال�وث 
المقدس: الطبیعة ال�وط�ن األن�ث�ى، دالل�ة ال�ع�ودة إل�ى اآلل�ھ�ة 
القدیمة ال بشكل تصّوفي بل بشكل مادي یعّري ما لُبّسى بھ من 

 قناعات ذكوریة بطریاركیة.
 "أنت أسمائي الحسنى

 بعشبكِ 
 سترُت عورة صحاراي" 

"ولو تأملت ھذه النصوص ال�ت�ي ب�ی�ن ی�دی�ك س�ی�دي ال�ق�ارئ 
لس�ان�ھ م�ن لس�ان  -لوجدت أنھا تشكل قاموساً لـ فالّح شعري 

الطبیعة بكل مكونات الخصب فیھا... وھذه من ع�ط�ای�ا ال�ظ�الل 
 األنثویة الالشعوریة في الشخصیة" 

حاول بعض النقاد والقراء الھروب من مادیة النص وحق�ی�ق�ت�ھ 
التاریخیة خوفاً على المعتقد والمقدس الثابت لدیھم إل�ى ج�ع�ل 
تلك النصوص ترتقي إلى العالقة الروحیة التصوفیة ل�ل�ع�ش�ق، 
وخاصة بما یخص جسد المرأة، لكن بالحقیقة ھذا ھ�روب ألن 
النص واضح كتناص تاری�خ�ي أو دی�ن�ي إلع�ادة تش�ك�ی�ل ت�ل�ك 

 النصوص حیث تكون بطلتھا األنثى ال الرجل.
 "ُمذ أمسكُت عنھنَّ وأفطرُت بكِ 

 وأنا أحبك تقّرباً 
 إلى هللا!

 سنبلةٌ منِك خیٌر من ألف بیدر..
 أنا أحبِك؟

 إذن
 أنا موجود!

 الساعة آتیة ال ریَب فیھا
 ساعةُ اجتماِع التویجة والمیسم

 في مزھریة واحدة!" 
 

في البدایة في ھذا النص نجد أنھ یفطر بحبھ لھا وھ�ذا ی�ق�ّرب�ھ 
من هللا أكثر، إذاً الصیام بمفھومھ الالھوتي ق�د ت�غ�ی�ر ف�ي ھ�ذا 
النص باستعارتھ التناص الصیامي إلى الح�ب وال�ع�ش�ق أق�رب 
إلى هللا من أي معنى آخر. الشاعر لم یستند فقط إلى ال�الھ�وت 
أیضاً اعتمد الفلسفة بتناص "أنا أفكر فأنا م�وج�ود" ل�ت�ص�ب�ح 
"أنا أحبك إذاً أنا موجود"، لیعود إلى التناص الدیني ال�ق�رآن�ي 
في جملة "الساعة أتیة ال ریب فیھا" بالنسبة ل�ھ ھ�ي س�اع�ة 
اجتماع التویجة والمیسم، أي ال�م�رأة وال�رج�ل ف�ي م�زھ�ری�ة 

 واحدة في مكان واحد فیھ الحب واللقاء. 
ھذا النص بكل دالالتھ یؤكد ما ارتأینا فیھ من مفھ�وم ال�ت�ن�اص 
العكسي أو الحواري، لماذا اع�ت�م�د الش�اع�ر ھ�ذا ال�ن�وع؟ ھ�ل 
خوفاً أم ھروباً من المواجھة أم برأینا نحن ألنھ أك�ث�ر األن�واع 

 داللیة للوصول إلى المعنى المطلوب أو المراد.
 فھو یؤكد في كل نصوصھ أن تھمتھ الوحیدة ھي حبھ لألنثى.

 "حبكِ 
 ھو التھمة الوحیدة التي ناضلتُ 

 من أجل إثباتھا" 
أخیراً نقول ھذا الس�وم�ري ال�ح�ام�ل م�ن�ج�ل�ھ وق�ل�م�ھ ی�ح�رس 
المراعي سطوراً في حقول األنثى المھمشة لیعید ل�ھ�ا ت�اری�خ�اً 

 آفال بالنور والحیاة.ً
............................................... 

 *ادیبة وناقدة سوریة
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 حسن سریع

قد تكون للحركة االنقالبیة التي قادھ�ا ال�ع�ری�ف "حس�ن 

شباط، أغرب حكایة تناق�ل�ت�ھ�ا  8سریع" إلسقاط حكومة 

الذاكرة العراقیة المتخمة بالثورات واالنقالبات، فالعرفاء 

االثنا عشر قادوا خمسة جنود وسبعة رجال م�ن ال�ع�م�ال 

والكسبة في معركة غیر متكافئة لتغ�ی�ی�ر نض�ام ال�ح�ك�م، 

لكن أحداث الحركة التي شغلت ثمان ساعات من ص�ب�اح 

م، ضاعت حقیقتھا بین روایتی�ن، 1963الثالث من تموز 

االولى روایة السلطة التي رسمت صورة مشوھة عنھا، 

واألخرى روایة المنكسر الذي تخلى عن رفاقھ واك�ت�ف�ى 

بتمجید المشانق ورص�اص ال�غ�در ال�ذي ع�ان�ق ص�دور 

 المنتفضین.

تحدث الكثیر عن الحركة وعن أسباب فشل الع�رف�اء ف�ي 

إذاعة البیان األول، والتي كان أھمھا اف�ت�ق�ار ھ�ا ل�ل�دع�م 

الخارجي، الذي رعى أغلب االنقالبات واألنظمة الحاكمة 

في العراق منذ تأسیس الدولة العراقیة في مطل�ع ال�ق�رن 

الماضي، لكن ما بین السطور یشیر ال�ى أس�ب�اب ك�ث�ی�رة 

تغافل عنھا أصحاب القلم، والشخص الوحید ال�ذي أدرك 

أسباب الفشل، تمسك بالصمت واك�ت�ف�ى ب�إص�راره ع�ل�ى 

 تحمل المسؤولیة، وھو العریف الذي قاد الثورة.

 روایة العریف

لم یكن حسن سریع مھتماً بتقدیم روایت�ھ ع�ن ال�ح�رك�ة، 

ولم یستطع إخفاء ازدرائھ بأحكام الموت التي أص�درت�ھ�ا 

المحكمة العسكریة بحق من شارك في انتفاضة مع�س�ك�ر 

الرشید، لیجلس في زنزانة السجن وعلى وجھھ ابتسامة 

صغیرة، رسمتھا أمانیھ بأن ترفع طفلتھ علم الث�ورة ف�ي 

   المستقبل.

وحیداً، جلس العریف في زنزانت�ھ ال�م�زدح�م�ة ب�ال�رف�اق 

والمخبرین، منشغالً باستذكار أی�ام ال�ط�ف�ول�ة ف�ي ری�ف 

السماوة، وأیام تعلیمھ االبتدائي في "عین التمر"، لكن�ھ 

أستفاق من رحل�ة ال�ذاك�رة ع�ل�ى أن�ی�ن رف�ی�ق�ھ "ك�اظ�م 

فوزي" الذي ألقى بھ جالدي ال�ت�ح�ق�ی�ق ف�ي ال�زن�زان�ة، 

لیتبادال نظرات العتب الممزوج بالمرارة واأللم، فالعریف 

حسن ال یرید ان یشاركھ أحد ف�ي ت�ح�م�ل مس�ؤول�ی�ة م�ا 

حدث، لكن الجمیع ی�ع�ل�م ان اص�راره ال ق�ی�م�ة ل�ھ، ألن 

 الجالد یرید أسماء تصلح للقتل.

أما على الجانب اآلخر من باب ال�زن�زان�ة وق�ف "م�ن�ذر 

شاخصاً بنظره ن�ح�و  -زعیم الحرس القومي-الونداوي" 

حسن، الغریم الذي أدرك ما تحك�ی�ھ ع�ی�ون م�ن�ذر، ك�ان 

یطلب منھ النظر الى رفاقھ م�ن ال�م�ع�ت�ق�ل�ی�ن، ال�ذی�ن ل�م 

یحركوا ساكناً لتحریر أنفسھم عند قیام الحركة، والحزب 

الذي رفع شعار الوطن الحر لم یكن حراً، وترك الع�رف�اء 

 في ثورتھم كالقطیع وھو یساق الى المجزرة.

كان لحدیث العیون ان یستمر لوال صرخات االست�خ�ف�اف 

التي أطلقھا بعض المعتقلین للترحیب بـ "ح�ازم ج�واد" 

وتذكیره بما حدث لحظة استسالمھ للثائر "م�وزان ع�ب�د 

السادة"، فسرعان ما بدء أحدھم بتقلید وزیر الدولة ھ�و 

یسیر متعثراً، لیسقط على االرض ویصرخ متوس�الً ب�أن 

ال یقتلوه وان یرحموا حالھ. لكن االستخفاف الذي أطلق�ھ 

المعتقلین سیدفع ثمنھ شخص واحد ف�ق�ط، وھ�و ال�ف�ت�ى 

"م��وزان"، ذو الس��ت��ة عش��ر ع��ام��اً، وال��ذي س��ت��أم��ر 

المحكمة بإضافة سنتین الى عمره لیحكم علیھ ب�اإلع�دام 

 رمیاً بالرصاص.

من بین زحام الض�ح�ك ال�ذي ھ�رب م�ن�ھ وزی�ر ال�دول�ة 

"حازم جواد" تسل�ل ع�ازف ال�ن�اي ال�ك�ف�ی�ف "خض�ی�ر 

تقي"، لیجد لھ مكاناً بجوار العریف الذي ت�ن�ب�ھ ال�ى ی�د 

األعمى وھي تقدم لھ علبة س�ج�ائ�ر " ل�وك�س"، ف�ی�م�ا 

سارع الرفیق خصیر ال�ى ال�ق�ول: "أن�ا اع�ل�م ج�ی�داً ان 

وجودي بینكم یثیر الكثیر من عالمات االستفھام، لكن�ن�ي 

واحد منكم، كنت ب�ان�ت�ظ�ار إع�الن س�اع�ة الص�ف�ر ألداء 

واجبي في الثورة، صحیح انني ف�اق�د ل�ل�ب�ص�ر إال ان�ن�ي 

أمتلك البصیرة، واتمنى ان تدرك المعنى من سؤالي: م�ا 

الذي یجبرك على احتالل االذاعة إذا كنت ت�م�ت�ل�ك أخ�رى 

تستطیع من خاللھا إذاع�ة ال�ب�ی�ان االول؟، ل�ق�د أخ�ب�رت 

 الرفیق محمد حبیب بوجودھا لكنھ تجاھل األمر ".

 بین العقید والعریف

العریف الذي استجار بالصمت لم یستطع تجاھل ح�راس 

السجن وھم یقتادونھ الى غ�رف�ة ال�ت�ح�ق�ی�ق، ل�ی�ج�د ف�ي 

انتظاره رئیس الجمھوریة "عبد السالم عارف"، وق�ب�ل 

ان یترك الحراس الغرفة جلس العریف مشعالً سیج�ارت�ھ 

في تحٍد للعقید الذي یكره الدخان، لكن األخیر لم یعترض 

واكتفى باالبتسامة بوجھ غریمھ، وبدأ الحدیث قائالً: "ال 

أنكر ان حیاتك ال قیمة لھا عندي، لكنك تذكرني ب�ن�ف�س�ي 

في الماضي، إذ سمحت للزعیم ان یت�س�ل�ق ع�ل�ى ك�ت�ف�ي 

حتى وصل الى السلطة، أما انت ف�ق�د ح�اول�ت ان ت�رف�ع 

عامل المقھى "محمد ح�ب�ی�ب" ال�ى ذات ال�م�ك�ان ال�ذي 

شغلھ عبد الكریم قاسم، ونسیت ان الرج�ل ال یص�ل�ح إال 

 إلطالق الشعارات".

أراد حسن مقاطعة العقی�د ل�ك�ن�ھ فض�ل االس�ت�م�اع ع�ل�ى 

االعتراف بان "م�ح�م�د ح�ب�ی�ب" ك�ان م�ن�دوب ال�ح�زب 

وحلقة الوصل بین الطرفین، وان المشتركین في الحركة 

لم تكن لدیھم نوایا التخاذ اي منصب في حكومة م�ا ب�ع�د 

التغییر ، وفي كل االحوال لم یكن لالع�ت�راض أث�ر ع�ل�ى 

 واقع الحال.

أما العقید فھناك ما یشغلھ ویود معرفتھ، لذلك اس�ت�رس�ل 

في حدیثھ عس�ى ان ی�ق�ن�ع ال�ع�ری�ف ب�م�ش�ارك�ة ب�ع�ض 

المعلومات: "أتعلم؟.. ان السجناء الذین سعی�ت�م إلط�الق 

سراحھم واالستعانة بھم، لم أك�ن أخش�ى م�ن�ھ�م ش�ی�ئ�اً، 

فالخطر الحقیقي یكمن في صدور شرك�ائ�ي ف�ي ال�ح�ك�م، 

ولھذا السبب أمرت برف�ع ب�ط�اری�ات ال�ت�ش�غ�ی�ل م�ن ك�ل 

الدروع الموجودة في المعسكر، ولذات السبب اس�ت�ع�ن�ت 

بكتیبة الدبابات الرابعة لمواجھتكم، وانا على ی�ق�ی�ن ب�أن 

قادة الكتیبة من رفاقك ف�ي ال�ح�زب، ورب�م�ا ع�ل�ى ع�ل�م 

 بساعة الصفر".

ھنا أدرك العریف حسن سر الزیارة التي تجمعھ برئ�ی�س 

الجمھوریة، فقرر قطع الط�ری�ق ع�ل�ى غ�ری�م�ھ وإن�ھ�اء 

الزیارة بسؤال محدد عن الحزب الشیوعي العراقي، وإن 

كان یمتلك إذاعة أم ال؟، فأجاب العق�ی�د ب�أن�ھ�ا ب�دأت ب�ث 

برامجھا منذ شھر تقریباً، والغریب انھا ل�م ت�ذك�ر ش�ی�ئ�اً 

االن�ق�الب��ی�ة، والزال�ت ت�ط�ل��ق   ع�ن م�ح�اول�ة ال��م�ع�س�ك�ر

 الشعارات والوعود بوطن حر .

 

 حدیث العرفاء

عاد العریف الى مكانھ في الزنزانة، وألول م�ّرة ی�ن�ت�ب�ھ 

الى ان رفاقھ في الحركة متمسكین بربط شرائط االبی�ض 

واالحمر على العضد االیسر، فھذه كانت ع�الم�ة ال�ث�ورة 

التي انطلقت مع أول خطوة س�ار ب�ھ�ا ال�ج�ن�دي "ك�اظ�م 

شنوار" حامالً على أكتاف�ھ س�ل�م�اً ل�ق�ط�ع اس�الك ب�دال�ة 

المعسكر، ولم یالحظ تلك العیون التي تراقب ك�ل ش�اردة 

 على االرض.

استذكر العریف حسن أحداث الحرك�ة، واس�ت�ع�اد ص�ور  

المسرحیة المثیرة للضحك، والتي ك�ان أب�ط�ال�ھ�ا ج�ن�ود 

سریة الح�راس�ة ال�ذی�ن فّض�ل�وا ال�وق�وف ع�ل�ى ال�ح�ی�اد 

والتظاھر باالستسالم، وفیما انشغل حسن سریع باعتقال 

 الضابط الخفر تكفل أحد الثائرین بتقیید المجموعة.

فجأة دوى صوة إطالق رصاصة، وأدرك العرفاء ان اح�د 

رفاقھم قد تم إعدامھ، لترتفع صرخة العناد باسم ال�ح�زب 

الشیوعي العراقي، لكن الزنزانة التي احتضنت ض�ج�ی�ج 

الثائرین عانقت الصمت في إحدى ال�زوای�ا ح�ی�ث ج�ل�س 

"عریبي محمد ذھب"، الرجل ال�ذي ق�اد رف�اق�ھ ل�ك�س�ر 

بوابات السجن العسكري، ولم ت�ف�ل�ح رص�اص�ات ب�ن�ادق 

"السیمونوف" إال في إقن�اع مس�ؤول الس�ج�ن ب�اإلق�دام 

 على االنتحار.

ان الصمت الذي اختاره "عریبي محمد" فشل في س�ت�ر 

دموعھ التي اختلطت بالدماء التي تعلقت بث�ی�اب�ھ ع�ن�دم�ا 

سحقت دبابات الكتیبة الرابعة أجساد رفاقھ من الثائرین، 

ولم یجد مالذاً للھروب من الوجوه التي كانت تبحث ع�ن 

االسباب، فالمجموعة التي تقدمت ن�ح�و م�ط�ار ال�رش�ی�د 

العسكري أكملت مھمتھا وان�ت�ظ�رت ب�ال ج�دوى وص�ول 

الطیارین للتحلیق في سماء الثورة، فیما ال زال ال�ب�ع�ض 

في سبب اختفاء بطاری�ات ال�ت�ش�غ�ی�ل م�ن دب�اب�ات   یفكر

الكتیبة األولى، التي كان ینتظرھا "ع�ری�ب�ي" ل�ت�ح�ط�ی�م 

 بوابة السجن.

 

من بین العرفاء االثنا عشر، اثنان فق�ط فّض�ال م�واج�ھ�ة 

جدران السجن للھروب من غض�ب ال�رف�اق، ال�ع�ری�ف�ی�ن 

"ج��ل��ی��ل خ��رن��وب" و "ك��اظ��م زراك"، ال��ل��ذان تس��ل��م��ا 

مسؤولیة الباب الشمالي للمعسكر، حیث توقف�ت دب�اب�ات 

الكتیبة الرابعة، لیترجل منھا رئیس الجم�ھ�وری�ة "ع�ب�د 

 السالم عارف"، الرجل األول في قائمة المطلوبین.

عارف الذي أحس بالخوف الشدید بعد ان تھی�أ ال�ج�ن�دي 

"عبد العظیم" لقتلھ توقف بالقرب من العریفین، ال�ل�ذان 

لم یترددا في أداء س�الم األم�راء، ل�ی�ع�ود ال�رئ�ی�س ال�ى 

دبابتھ وسط ذھول الجمیع م�ن ح�م�اق�ة ال�رج�ل�ی�ن ال�ت�ي 

تسببت في كتابة أول سطر لنھایة الح�رك�ة، إذ س�ارع�ت 

أسلحة الدبابة الى حصد الثائری�ن ب�ن�ی�ران�ھ�ا، والس�م�اح 

 للجنازیر بسحق من تبقى ولم یرفع رایة االستسالم.

في الجانب اآلخر من مدینة بغداد فقد تحركت قطعات  أما

من الدروع لتطویق معسكر الرشید بال�ك�ام�ل، وال�غ�ری�ب 

في األمر ان المدافع توجھت ضد رفاق قادت�ھ�ا، ل�ت�ح�دث 

معركة شرسة بین البنادق والدروع، لم تع�رف ال�ن�ھ�ای�ة 

إال عند الساعة الثام�ن�ة ص�ب�اح�ا، ح�ی�ث س�ك�ت�ت ب�ن�ادق 

الثائرین، وتم بعدھا اعتقال حسن سریع وباق�ي ال�ج�ن�ود 

المشاركین في التمرد، لتعلن السلطة روایتھا للحدث ف�ي 

 الساعة الحادیة عشر من صباح الثالث من تموز.

  حدیث النھایة

في خاتمة المطاف ساد الصمت ف�ي زن�زان�ة ال�ث�ائ�ری�ن، 

فالجمیع استسلم النتظار ساعة تنف�ی�ذ االع�دام إال حس�ن 

سریع، جلس وحیداً یترقب رسالة الحزب ال�ذي ت�ال�ش�ى 

في زحمة الرصاص وھو یحصد أرواح الثائرین، ال�ذی�ن 

علقت جثث بعضھم على مشانق البعث للتنكیل برفات�ھ�م، 

لكن حكایة الصمت لم تعرف النھایة إال بع�د ان وص�ل�ت�ھ 

إشارة من أحد الرفاق مفادھا بأن الحزب ل�م ی�ك�ن ی�ع�ل�م 

 شیئاً عن الحركة.

عندھا تقدم العریف نحو نافذة السجن لیلت�ح�ق ب�ھ ب�اق�ي 

رفاق الحركة في وقفة ل�م تس�ت�م�ر ط�وی�الً، إذ ص�دح�ت 

حناجر العرفاء ب�ت�ردی�د ال�ق�س�م ال�ذي اع�ل�ن�وا ب�ھ والدة 

الحركة، "نقسم بتربة ھذا الوطن ان نحرره م�ن رج�س 

المتآمرین اعداء الشع�ب"، وألك�ث�ر م�ن م�ّرة ان�ط�ل�ق�ت 

اصواتھم لت�ط�رق اس�م�اع رف�اق ال�ح�زب، ال�ذی�ن ت�ج�رأ 

بعضھم على طرق قضبان السجن بما م�ت�وف�ر م�ن أوان 

الطعام والمالعق في رس�ال�ة ب�ال ك�ل�م�ات ل�ك�ن�ھ�ا ت�ع�ن�ي 

 الكثیر.

ا 
في الماضي كتب األسالف على ألواح الطین، والیوم نكتب على ألواح إفتراضیة، وفي الحالین 
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ا ا ا  
كل شخص لدیھ جانبان، جانب منطوي وجانب منفتح. إّال أّن لدى ال�ب�ع�ض   

یكون الجانب االنطوائي أك�ث�ر ظ�ھ�وًرا م�ن اآلخ�ر ف�ی�ك�ون ح�ام�ل�ھ ص�اح�ب 

 شخصیة انطوائیة. 

یقلل كثیر من الناس من شأن المرأة االنطوائیة ألنھا إنسانة ھادئة جدا وتمی�ل إل�ى ال�ت�واج�د ب�م�ف�ردھ�ا 

حیث تشعر بالراحة واالستمتاع بالوحدة، وحتى ال تخطئوا في الحكم على الشخ�ص االن�ط�وائ�ي س�وف 

 أقدم لكم أسباباً مقنعة مذھلة بعد التعرف علیھا قد یتمنى كل واحد منكم لو كان انطوائیاً.

یمكنك استخدام ما یطلقون علیھ بسلبیة االنطواء وتحویلھا إل�ى إی�ج�اب�ی�ات تش�ج�ع ال�ج�م�ی�ع ل�ی�ك�ون�وا 

 انطوائیین.

من أول األسباب العدیدة التي تجعلك تعشق كونك انطوائیاً ھو أنك تقضي مزیدا من الوقت منعكسا على 

نفسك وكأنك مرآة تعكس صورتك الحقیقیة بدون تزییف أو تصنع، ھذا ألنك تقضي وقتاً أكثر ب�م�ف�ردك 

 أو مع عدد أقل من الناس، تقضي وقتاً أكبر في التركیز على نفسك.

وبذلك یصبح لدیك القدرة على نقد أفعالك وأفكارك بكل دقة وصراحة، إنھا فرصة رائعة لینظر اإلنس�ان 

 بداخلھ ویدرك أي نوع من األشخاص یكون وبذلك یستطیع اتخاذ المسار المناسب لشخصیتھ.

عندما یكون اإلنسان باستمرار محاطاً بعدد كبیر من الناس یقع تحت ضغط نفسي كب�ی�ر ألن�ھ ف�ي ھ�ذه  

الحالة یبذل جھدا كبیرا لیبدو دائما في أفضل مظھر یرضي من حولھ، لكن االنطوائي ال یعاني م�ن ذل�ك 

 فلدیھ الحریة لالسترخاء وعدم االلتفات إلى مثل ھذه المظاھر الكاذبة.

فاستقاللیتك تعتبر أحد األسباب التي تجعلك تحب كونك انطوائیة، وھذه نعمة یحسدك علیھا ال�ك�ث�ی�رون 

الذین الیجدون فرصة لالختالء بأنفسھم لدرجة تصبح ھذه األمنیة بالنسبة لھم شی�ئ�اً ص�ع�ب ال�ح�ص�ول 

علیھ. لذلك استغلي استقاللیتك في صالحك واستفیدي من الوقت الذي تقضینھ مع نف�س�ك ف�ي ال�ت�رك�ی�ز 

 على كیفیة التطویر من نفسك لألفضل.

إنھا حقیقة معروفة عن االنطوائیین بأنھم یمتلكون مھارات في التركیز أفضل م�ن غ�ی�رھ�م، ف�ق�درت�ھ�م 

على التفكیر مع أنفسھم تساعدھم وتسمح لھم بمزید من التركیز الدقیق الواضح ألداء العمل الذي ب�ی�ن 

 یدیھم.

ویرجع ذلك إلى توفر الوقت الالزم لمناقشة األشیاء والتدقیق بھا قبل تقدیمھا أو عرضھا وھذه م�ھ�ارة 

 مفیدة جدا خاصة في أماكن العمل وتالقي اھتماماً وتقدیراً بشكل كبیر لدى أصحاب العمل.

مع االنطوائیة أنت تسمح لخیالك بالتوسع واالنطالق بحریة، فبینما یركز االنبساطیون عل�ى ال�ع�الق�ات  

 االجتماعیة والتعبیر عن آرائھم للعالم، یتفرغ االنطوائیون لالستمتاع بما یجول بمخیلتھم واالستراحة.

كما یتمیز االنطوائي باإلبداع وتقدیم الجدید دائما مما ینعكس إیجابا بالتقدم ف�ي م�ك�ان ع�م�ل�ھ وح�ی�ات�ھ 

 الیومیة.

ال یعني عدم تعلیقك على العالم أنك ال تالحظھ، إنما ألنك إنطوائي أنت قادر على إل�ق�اء ن�ظ�رة ف�احص�ة  

على العالم من حولك وتقدیر قیمة التفاصیل الصغیرة في كل شيء، وھذه موھبة نادرة یمكن تسخیرھ�ا 

 وتحولیھا إلى میزة ھامة لك.

تقتصر عالقات االنطوائي على عدد قلیل من الناس مما یجعلھا أعمق وأقوى وأقیم، فلیس علیھ ضغط  

 أواضطرار لتكوین كم كبیر من العالقات االجتماعیة أو الرغبة الدائمة في أن یكون مركز انتباه الجمیع.

وبسبب ذلك یستطیع قضاء مزید من الوقت في بناء العالقات التي یمتلكھا ووضعھا ف�ي م�ك�ان�ة أع�ظ�م 

 فصداقاتھ على سبیل المثال تتسم بقوة الروابط التي ال تتأثر بأي شيء.

وفي النھایة، وبغض النظر عن كونك شخصاً انطوائیاً أو انب�س�اط�ی�ا، اع�ل�م أن ل�ك�ل س�م�ة م�م�ی�زات�ھ�ا 

وعیوبھا، فأحیانا ینظر الناس إلى االنطوائیین على أنھم غیر اجتماعیین أوھادئین بشكل س�ل�ب�ي، ل�ك�ن 

التعبأ بذلك عزیزي االنطوائي ألن ھذه طبیعتك التي خلقك هللا علیھا، وإذا لم تتمكن من تغییرھ�ا ع�ل�ی�ك 

النظر بعمق إلى الممیزات الموجودة بھا واالستمتاع بما بھا من فوائد وتأكد من أن كل العب�اق�رة ك�ان�وا 

مثلك أناس أنطوائیون، لذا استغل دائما ما تملك من نعم للتقدم واالرتقاء بحیاتك وحیاة من حولك وق�دم 

 الجید دائما، حتى یعرف من یسخرون منك قیمتك الحقیقیة ویرجعون عن نظرتھم السطحیة لك.

االنطوائي ھو الشخص الذي آثَر عدم الظھور ورّكز على عالمھ الداخلي الخاص، فكان عبارة عن غابة 

عمیقة، بمجّرد أن تقترب منھا ستكتشف أنّھا قد تكون بال قرار یُرى لشدة اتساعھا، غابة لربما ع�ن�دم�ا 

تراھا للمرة األولى ستقول أّن صاحبھا المنطوي شخًصا أھبًال یرتدي ثیابًا رثّة، بینما عند االقتراب تب�دأ 

 في تصحیح النظرة واكتشاف أمور لم تكن بالحسبان.

  ا" وة ارادة 

قد تك�ون الس�ع�ادة إل�ى ج�ان�ب�ك وح�ول�ك وأن�ت 
التشعرین بھا، أوالتجیدین كیفیة البحث ع�ن�ھ�ا. 
ورغم أنھا صعبة المنال في بعض األحیان، لكن 
ال یجدر بك أن تعتقدي بأن الخطأ بك، فمع اتباع 
 النصائح اآلتیة سوف تستمتعین حتماً بالسعادة:

التواصل مع اآلخرین: قد ی�ك�ون ل�دی�ك أف�راد  -
جیدون في حیاتك ولكن�ك�م م�ن�ق�ط�ع�ون. اتص�ل�ي 

 باألصدقاء القدامى إلضافة إشراقة إلى أیامك.
السعادة أمر داخل�ي: وھ�ذا ی�ع�ن�ي أن ال أح�د  -

یجعلك س�ع�ی�دة، رغ�م أن�ن�ا ق�د ال نش�ع�ر ب�ھ�ذه 
الطریق�ة. ع�ن�دم�ا ت�ری�ن اب�ت�س�ام�ة ع�ل�ى وج�ھ 
ش��خ��ص ی��ھ��م��ك، ف��إن ذل��ك ی��ج��ع��ل��ك س��ع��ی��دة، 
خصوصاً إذا ساعدت برسمھا ، ف�رب�م�ا ی�ت�ع�ل�ق 

 األمر بما بداخلك.

ال تعولي على أمر واحد: إذا ك�ن�ت ت�ع�ت�م�دی�ن  -
على مجموعة واحدة من ال�ظ�روف أو ش�خ�ص 
واحد لجعلك سعیدة، فعلى األرج�ح أن ذل�ك ل�ن 
یحدث. تحتاجین إلى ت�وس�ی�ع ن�ط�اق أص�دق�ائ�ك 
وأنشطتك. كما أّن االنخراط في مغامرات جدی�دة 
یساعد على إنتاج المواد الكیمیائیة ف�ي ال�دم�اغ 

 التي تساھم في السعادة.
ثقي بحدسك: عندما ن�ع�ارض ح�دس�ن�ا تس�وء  -

األمور وعادة نش�ع�ر ب�ال�ح�زن. ات�ب�ع�ي ح�دس�ك 
لیقوم بإرشادك نحو الناس واألشی�اء ال�ت�ي م�ن 

 شأنھا أن تجعل حیاتك أفضل.
التأمل: تقول معظم كتب السعادة أن التأمل ھو  -

مفتاح الحل، ولكن معظم الناس ال یعرفون حت�ى 
كی�ف�ی�ة ال�ب�دء. ھ�ن�اك حص�ص ف�ي ك�ل م�ك�ان، 

وأق��راص م��دم��ج��ة، وف��ی��دی��وھ��ات، وم��واق��ع، 
ویمكنك أیضاً محاولة تجربة الط�ب�ی�ع�ة ل�ت�ھ�دئ�ة 

 نفسك والتخلص من الحزن والقلق.
 
نظّمي أفكارك: یعمد كثیرون إلى دفع الس�ع�ادة  -

عند الشعور بطغیان مشاعر معینة. عند التفكی�ر 
بكل شيء قد یكون من الصعب تش�ك�ی�ل وج�ھ�ة 
نظر مریحة. جربي وضع قوائم ب�األش�ی�اء ال�ت�ي 
یبدو من الصعب إدارتھا بنفسك، وستجدین أن�ك 
قادرة على فعل م�ع�ظ�م�ھ�ا ب�ن�ف�س�ك. وإذا ك�ن�ت 

 بحاجة إلى مساعدة، فاطلبي ذلك.
 
تجنّبي األفراد الذین یحبطونك: قد یب�دو األم�ر  -

بسیط�اً، ول�ك�ن إذا ك�ن�ت ت�ع�ی�ش�ی�ن م�ع ھ�ؤالء 
الناس، قد یكون األمر معق�داً ل�ل�غ�ای�ة. ف�ي ھ�ذه 
الحالة، یمكن أن تفید ج�ل�س�ة ال�ع�الج األس�ري. 
فمع المساعدة قد تتعلمین كیفیة التصرف بشكل 

 مختلف دون الشعور بالتعّرض للھجوم والنقد.
انظري إلى الصورة الكبیرة: م�ع�ظ�م األش�ی�اء  -

التي تمنع من الشعور بالسعادة ت�ع�ود ل�م�ش�اك�ل 
یومیة. حاولي تخطي األشیاء الصغیرة وتذكري 
أن الحی�اة م�ا زال�ت مس�ت�م�رة، وم�ھ�م�ا ك�ان�ت 
المشكلة، فسوف تن�ت�ھ�ي. ان�ظ�ري إل�ى ح�ی�ات�ك 

 ككل، ولیس فقط إلى األجزاء السیئة.
 
قدري قیمك:عندما تعرفین م�ا یص�ل�ح وم�ا ال  -

یصلح، فإن ذلك سیجعل حیاتك أس�ھ�ل. ت�ذك�ري 
أن ال تتخل�ي ع�ن ق�ی�م�ك ع�ن�د ت�خ�ب�ط ال�ح�ی�اة، 

 فالتمسك بھا یساعدك على صنع السعادة.
االستمتاع: أحیاناً، ننخ�رط ف�ي ح�ی�ات�ن�ا وح�ل  -

الم�ش�ك�الت ل�درج�ة ت�ن�س�ی�ن�ا ت�خ�ص�ی�ص وق�ت 
لالستمتاع. قد تضطرین إلى حجز یوم م�ن أج�ل 
المتعة في جدولك. ولكن الشيء المھم ھو حف�ظ 
 القلیل من الفرح كل یوم لحثك على االستمرار. 

التخّیل عبارة عن أسلوب تصّور ع�ق�ل�ي لص�ور 
إیجابیة تحلّ على الفور مكان األف�ك�ار ال�م�ق�ل�ق�ة 

 السلبیة التي تھاجمنا بشكل یومي.
إلیك  تمارین، ذكرھا م�وق�ع "ت�وب س�ان�ت�ی�ھ"، 
تساعد على ال�ھ�دوء خ�الل دق�ائ�ق م�ع ك�ارول 

 سیرات، مدّربة الحیاة الشخصیة واالسترخاء:
 نامي بسالسة مع "الضوء األبیض" -

 ابدئي بتطبیق تمارین التنفس العمیقة. •
حاولي تخّیل ضوء أبی�ض ج�م�ی�ل ی�ح�ی�ط ب�ك  •

ویدخلك في ھالة مفیدة ویت�خ�لّ�ل ك�لّ ج�زء م�ن 
 جسمك.

تخّیلي أن ھذا الضوء یتدّفق م�ن ق�م�ة رأس�ك  •
ویجعلك خفیفة للغ�ای�ة، وواث�ق�ة، ومس�ت�رخ�ی�ة، 

 ویغلفك بنعومة ورفاه.
اش��ع��ري ب��ھ��ذا الض��وء ی��ن��ح��در ح��ت��ى أس��ف��ل  •

عمودك ال�ف�ق�ري ویص�ل ح�ت�ى ن�ھ�ای�ة ق�دم�ی�ك 
 ویجعلك راسخة ومّتصلة باألرض.

كلما زاد تركیزك على ھذه الصورة المت�خ�ّی�ل�ة  •
زادت ف�ع�ال�ی�ة ال�ت�م�ری��ن. وف�ي ال�ل�ح�ظ�ة ال�ت��ي 
تشعرین فیھا ب�االس�ت�رخ�اء وال�ھ�دوء، ی�م�ك�ن�ك 
ع��ن��دئ��ذ أن ت��ت��رك��ي الض��وء إل��ى أن ی��خ��ت��ف��ي 
وتستفیدي من حالة االسترخاء ھذه للدخول ف�ي 

 نوم عمیق.
ت��خ��ل��ص��ي م��ن ت��وت��ر ال��ع��ض��الت ب��اس��ت��خ��دام  -

 "اللوح"
تخّیلي ن�ف�س�ك وأن�ت ط�اف�ی�ة ع�ل�ى ل�وح ف�ي  •

حوض السباحة، أو في الھواء الطلق، أو ح�ت�ى 
فوق بحر ھادئ. إنھ شعور جید، وأنت تطوفی�ن 

 بھدوء فوق الماء، ودرجة الحرارة مثالیة.
اتركي جسمك یتھادى مع الموجات وح�رك�ات  •

الماء الدائریة التي تنتج نب�ض�ات ن�اع�م�ة. ھ�ذه 
الموجات تھّز جسمك ب�ھ�دوء ون�ع�وم�ة، وأن�ت 
تطوفین بال قیود، وجسمك ھو السائل وخ�ف�ی�ف 

 كأنك في حالة من انعدام الوزن.
وفي ھذه الوضعیة سوف تشعرین ب�أّن ت�وت�ر  •

العضالت یتالشى تدریج�ی�اً. وس�وف ت�خ�ت�ب�ری�ن 
 شعوراً بالرفاه والتناغم.

 استعیدي الصفاء مع "البحیرة" -
تخّیلي في ذھنك أّن ھناك بح�ی�رة ھ�ادئ�ة ت�ق�ع  •

ف��ي ق��ل��ب ال��وادي األخض��ر، وھ��ذه ال��ب��ح��ی��رة 
 مخصصة للراحة والتأمل.

اتركي لنفسك العنان في ھذه الطبیعة الساحرة  •
حیث السم�اء زرق�اء الم�ع�ة، وأش�ع�ة الش�م�س 
منعكسة على ص�ف�ح�ة ال�م�اء ال�ھ�ادئ�ة، وھ�ن�اك 
نسیم علیل یداعب سطح البحیرة محدثاً موج�ات 

 ناعمة ھادئة؛ موجات إیجابیة.
الھواء نقّي، وأنت تتنفسی�ن ب�ھ�دوء وع�م�ق،  •

وتملئین رئتیك ب�األوكس�ج�ی�ن، وت�ت�أم�ل�ی�ن ھ�ذا 
المنظر الطبیعي الخالب الذي یبع�ث ف�ي ن�ف�س�ك 

 السرور.
وعلى سطح الماء، یسبح البّط بحّریة، واألوز  •

األبیض ین�زل�ق ع�ل�ى ص�ف�ح�ة ال�م�اء ب�رش�اق�ة 
فتسبح أفكارك كذلك بحّریة وھدوء م�ث�ل س�ط�ح 
البحیرة. دعي أفكارك تسافر وتطفو فوق ال�م�اء 

 الھادئ.
الس�ت�ع�ادة ھ�ذه ال�م�ش�اع�ر دائ�م�اً، ی�ك�ف�ي أن  •

تتخ�ّی�ل�ي ھ�ذه ال�ب�ح�ی�رة وأن ت�ت�ن�ف�س�ي ب�ع�م�ق 
 وانتظام.

 ر ذ ء وادة اوء

 ا أو ار 
التنمیل أو الخدر شعور غریب یشعر ب�ھ األش�خ�اص ب�ع�د ال�ج�ل�وس ع�ل�ى 
الساقین أو االرتخاء والنوم على الیدین، وقد یشعرون بھ في أي جزء آخ�ر 
من أجسامھم كالقدمین والذراعین وغیرھما من األعضاء. وتت�ع�دد أس�ب�اب 
التنمیل، لكنَّھ عادة یظھر نتیجة القیام بحركة غیر طبیعیة. ویرى العدید من 
الباحثین أنَّ ھذا النوع من الحاالت أصبح منتشراً إلى حدٍّ ك�ب�ی�ر، م�ا ی�ث�ی�ر 

 مخاوف عدیدة من اختالف أسبابھ.
 للتعّرف إلى أسباب التنمیل والعالجات، فعّدد بدایة األسباب كاآلتي:

 
ـ قلة الحركة على سبیل المثال عند الجلوس أو ال�وق�وف ف�ي م�ك�ان واح�د 

 لفترة طویلة.
 ـ الجلوس في وضعیة الساقین فوق بعضھما البعض.

 ـ النوم على الذراع.
ض العضالت إلجھاد بدني أو تمارین ریاضیَّة قاسیة.  ـ تعرُّ

ق�ات داخ�ل�یَّ�ة أو  ـ وجود التھاب في عضالت أو أعصاب ال�رج�ل�ی�ن أو ت�م�زُّ
 بعض أنواع التھابات المفاصل كااللتھاب الروماتویدي.

م في السن یُفقد العضالت قوتھا عند الرجال والنساء.  ـ التقدُّ
ـ بعض أمراض األوعیة الدمویَّة أو مش�اك�ل ف�ي الش�رای�ی�ن أو ال�ت�ھ�اب�ات 

 األوردة أو مرض تجلط الدم.
 ـ الجلطات الدمویَّة في األوردة القریبة من السطح أو العمیقة.

ـ اإلصابة ببعض األمراض العضویَّة كمرض السك�ري والض�غ�ط أو ب�ع�ض 
 االضطرابات في إفراز الھورمونات في الجسم أو مرض ھشاشة العظام.

أمراض العمود الفقري وفتق النواة اللبیة (الدیسك) واالعتالل الغضروف�ي -
 بالمائة من الحاالت. 90في 

ـ فقر الدم (األنیمیا) الناتج عن نقص في معدن الحدید أو ف�ی�ت�ام�ی�ن "دي" 
D 12أو فیتامینات أخ�رى م�ث�ل "ب�ي  "B12 6و"ب�ي  "B6  وھ�و س�ب�ب

 شائع.
 

 أسالیب العالج المتبعة في حاالت تنمیل األرجل وفقاً لآلتي: 
ـ ممارسة التمارین الریاضیَّة الخفیفة من أج�ل ت�ح�ف�ی�ز ال�دورة ال�دم�ویَّ�ة، 
وتجنُّب اإلصابة بالتنم�ی�ل ال�ن�ات�ج ف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان ع�ن ق�ل�ة ال�ح�رك�ة 

 والجلوس الطویل.
ـ العالج الطبیعي یعتبر واحداً من أھم األسالیب المستخدمة ل�ع�الج مش�اك�ل 

 األعصاب والمفاصل والعضالت بما فیھا تنمیل الرجلین.
ـ القیام بتمارین استرخاء ویوغا ل�ت�خ�ف�ی�ف ال�ت�ن�م�ی�ل وت�رخ�ی�ة ال�ع�ض�الت 
واألعص�اب وتس�ھ�ی�ل م�رور ال�دم ال�م�ح�ّم�ل ب�األوكس�ج�ی�ن داخ�ل األوردة 

 واألوعیَّة الدمویَّة في الساقین.
ـ عالج األمراض المسؤولة عن التنمیل بالعقاقی�ر ال�دوائ�ی�ة ال�ت�ي یص�ف�ھ�ا 
الطبیب ال�م�خ�ت�ص، م�ث�ل الس�ك�ري أو ارت�ف�اع ض�غ�ط ال�دم أو اض�ط�راب 

 الھورمونات أو التھاب المفاصل.
ـ التركیز على تناول الغذاء السلیم، وخص�وًص�ا ال�ع�ن�اص�ر ال�غ�ذائ�ی�ة ال�ت�ي 
تحتوي على معدن المغنیسیوم الذي ی�ن�ّش�ط ال�دورة ال�دم�ویَّ�ة ف�ي األوردة 
واألوعیة الدمویَّة، والذي یعدُّ منظماً طبیعیاً للقلب، ویمنع الشعور ب�ال�خ�در 

 والتنمیل.

 م ع دة

یواجھ اإلنسان في حیاتھ وبشكل یومي ما یسمى بـ"ق�رارات 
المقایضة" التي تجعلھ في حیرة م�ن أم�ره، ھ�ل ی�خ�ت�ار م�ا 

 یطلب منھ عقلھ أم ینتظر قلیال للحصول على نتیجة أفضل؟
وتشیر الدراسات التي أجریت حول "ضب�ط ال�ن�ف�س" وق�وة 
اإلرادة، إلى أن من یمتلكھا لدیھ ال�ق�درة ع�ل�ى إت�م�ام م�ھ�ام 
معینة تعد صعبة بطبیعة الحال، كأن تس�ت�م�ر ع�ل�ى ح�م�ی�ت�ك 
الغذائیة أو تدرس لالخ�ت�ب�ار، أوت�ت�وق�ف ع�ن ت�ف�ق�د ب�ری�دك 

 اإللكتروني.
أن اإلرادة ھي استجابة یقوم بھا الدماغ والجسد معا في آن  

 واحد.
فاإلرادة ھي رد فعل على صراع داخلي،فالمرء یرغب ب�ف�ع�ل 
شيء كتدخین السجائر على سبیل المثال أو تناول وجبة غیر 
مدرجة ضمن الحمیة الغذائیة رغم أنھ تع�ل�م أن�ھ ال ی�ت�وج�ب 
علیھ فعل ذلك. أو أن تعلم أنھ علیك فعل شيء ما كأن ت�ذھ�ب 

 الى النادي الریاضي أو تقوم بواجباتك المدرسیة لكنك تفضل عدم فعل ذلك.
 وتعد قشرة الفص الجبھي في الدماغ الموجود خلف الجبین الجزء الذي یساعدنا على صنع القرار وتنظیم سلوكنا.

ویندرج ضبط النفس واإلرادة في إطار ھذا البند، ولكي تكون قادرا على التحكم برغباتك وتست�ط�ی�ع ات�خ�اذ ال�ق�رارات ال�ح�اس�م�ة 
والسلیمة،یجب علیك االھتمام بھذا الجزء من الدماغ، عن طریق التغذیة السلیمة والنوم الكافي الذي یم�ن�ح ھ�ذا ال�ج�زء ال�ط�اق�ة 

 الالزمة إلنجاز مھامھ على أكمل وجھ.
اإلرادة متناھیة ولدینا الكثیر منھا ولكنھا مثل العضالت تنھك اذا ما أفرط في استخدامھا، ویعتقد الكثیر م�ن ال�ع�ل�م�اء أن اإلرادة 

 یمكن تنمیتھا وتدریبھا.
وألن حیاة اإلنسان ملیئة بالمنغصات ومصادر التوتر، فإن قوة اإلرادة معرضة لالنھیار، ما یعني أن حیاة المرء سوف تقلب رأسا 

 على عقب لألسوأ، لذلك یضع العلماء طرقا لتحسین قوة اإلرادة وضبط النفس؛ منھا:
*یجب تعلم طرق إدارة التوتر: ألن التعرض للتوتر یجعل المرء یستھلك الكثیر من الطاقة، ما یدفعھ الى اتخاذ قرارات م�ت�س�رع�ة 
ألن قشرة الفص الجبھي تتنازل عن معركتھا في سبیل الحفاظ على الطاقة، ومن أھم طرق إدارة التوتر التنفس بعمق وبطء ألن�ھ 

 یخفف من حدة التوتر، ما یساعد على اتخاذ قرارات أفضل.
*یجب على المرء أن یشجع ذاتھ على التمسك بخطتھ: وتؤكد الدراسات أن المرء ھو األقدر على جعل نفسھ یتابع خطتھ ویضب�ط 
نفسھ ویمنحھا العزیمة عن طریق اختیاره لأللفاظ التي یستخدمھا، فال یجوز أن یقول المرء لنفسھ الأستطی�ع وال ی�م�ك�ن�ن�ي، ب�ل 

 یجب أن یشجع نفسھ باستمرار.
*یجب على المرء أن یحصل على قسط كاف ووافر من النوم: ألن النوم یؤثر ج�دا ع�ل�ى ك�ف�اءة ع�م�ل قش�رة ال�ف�ص ال�ج�ب�ھ�ي، 
فالحرمان من النوم یؤدي الى إجھاد مزمن یؤثر على عمل الدماغ ویجعلھ یفقد السیطرة على العمل،لذا یض�ع�ف أم�ام ال�ت�وت�رات 

 8و 7ویصبح المرء أكثر ضعفا وأقل قدرة على اتخاذ القرارات، كما تجمع الدراسات العلمیة أن الذین یحصلون عل�ى ن�وم ب�ی�ن 
 ساعات یومیا یعیشون أطول، وھم أكثر سعادة وأكثر إنتاجیة.

أسابیع :أثبتت قدرتھا على تحسین اإلرادة لدى المرء، فھو یحدث تغییرات إیجابیة في الدماع ویحس�ن  8*التأمل لفترة تصل الى 
 من أدائھا ویجعل المرء متصالحا مع ذاتھ.

وفي أواخر الستینیات، أجرى العلماء بحثا أخذ شھرة واسعة وعرف بـ"اختبار حلوى المارشمیلو"؛ حیث وضع م�ج�م�وع�ة م�ن 
دقیقة لتناول قطعتین من ھذه الحلوى، والنتیجة كانت أن  15األطفال أمام خیار إما تناول حلوى المارشمیلو اآلن أواالنتظار لمدة 

عددا قلیال فقط من ھؤالء األطفال قرر االنتظار،واستمر البحث في استطالع أحوال ھؤالء الطالب، وتبین أن من قرر االنتظار كان 
 أنجح في حیاتھ األكادیمیة، وھذا یدلل على أن من یمتلك اإلرادة القویة ینجح في حیاتھ بطبیعة الحال.
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 حل الشبكة السابقة

في الوقت الحالي، یبدو أن حجم ال�م�ش�ك�الت ف�ي ت�زای�د، ول�ك�ن ی�ج�ب أن ال ت�ط�غ�ى 
المشكالت علیك. فقط عندما تواجھ مشكلة واحدة تلو األخرى سوف تبدأ في الش�ع�ور 
بالسعادة مرة أخرى. من الض�روري أن ت�ت�ص�رف ف�ي ال�ح�ال، وإال فس�وف ت�واج�ھ 

 تعقیدات أكثر. ال تخف من قبول المساعدة من اآلخرین في حالة عرضھا. 

الیوم أنت على وفاق مع الجمیع، وسوف یظھرون لك اھتماًما بك، وأنت بدورك یجب أن 
تكون جاھًزا لمساعدتھم ودعمھم. ھنا یتح�ق�ق ال�ت�وازن ب�ی�ن األخ�ذ وال�ع�ط�اء وی�ق�ت�رب 
الجمیع من أھدافھم. إال أن ھذه المرحلة لن تستمر إلى األبد. ل�ذل�ك، وف�ر ب�ع�ض ال�وق�ت 

 للتفكیر في نفسك، واستخدم ھذه الفترة لإلعداد ألوقات قادمة أقل تناغم من اآلن. 

سوف تواجھ الیوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المھم أن ال تفقد ال�ث�ق�ة 
في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغییر ھذه الظروف. إذا ك�ن�ت ت�واج�ھ مش�ك�الت ف�ي ال�ع�م�ل 
كذلك، حاول أن ال تفقد السیطرة واكتشف أفضل طریقة لحل المشكالت الق�ائ�م�ة. ف�ال�م�ش�ك�الت 
 توضع أمامنا بحیث نتعلم منھا. یمكنك استخدام ھذه األوقات الصعبة إیجابیًا لتحسین مھاراتك. 

سیتم إعادة بحث وتقییم أراءك أو أعمالك بشكل من األشكال. اذا لم تكن األمور تسی�ر 
على ما یرام، قد تمیل إلى إرجاع السبب إلى خ�ط�أ ص�در م�ن اآلخ�ری�ن أو ك�ن�ت�ی�ج�ة 
للظروف الحالیة. من األفضل االحتیاط والتحل�ي ب�الص�ب�ر: ب�اإلض�اف�ة إل�ى اب�ت�ھ�اج�ك 

 باالنتصار على ھذه األزمة الحساسة بدون عواقب، سوف تخرج منھا بدروس. 

العدید من األشیاء ال تسیر كما ینبغي، فتواج�ھ ع�راق�ی�ل أی�ن�م�ا ت�وج�ھ�ت وی�ب�دو أن  
الجمیع یعمل ضدك. حاول أن تتریث أمام تلك الظروف التي یبدو أنھا مناوئة وتع�ام�ل 
معھا كونھا تحدیات. إذا جرت األمور على غیر المتوقع، قد تكون النتائج ف�ي ن�ھ�ای�ة 
 المطاف إیجابیة كغیر المتوقع. كل تجربة تمر بھا تجعل من مسار حیاتك ممتع ومفید 

الوقت مناسب جًدا لجمیع العالقات الشخصیة، سواء كانت جدی�دة أو ق�دی�م�ة. س�وف 
تجد عملیات التواصل مع من حولك ملھمة وغنیة ألفكارك ال�خ�اص�ة. ل�ك�ن ی�ج�ب أال 
تفكر فقط في المزایا التي یجلبھا لك ھؤالء الم�ع�ارف، وح�اول ال�ت�ف�اع�ل أیًض�ا ع�ل�ى 

 المستوى العاطفي، وإال فسوف تكون مدة االستفادة والتناغم قصیرة. 

سوف تحصل على السكینة والصفاء الذھني اللذان طالما بحثت عنھما. م�ن خ�الل 
تلك القوة الداخلیة، فأنك تنبع منك الثقة والنزاھة. س�وف ی�ط�ل�ب م�ن�ك أص�دق�ائ�ك 
المقربین أو زمالئك بالعمل المساعدة والعون، فال تتأخر عن تقدیم المساعدة ق�در 

 اإلمكان، دون االنشغال عن سعیك لتحقیق أھدافك. 

روح الفریق التي تتمتع بھا واضحة الیوم ألنك تضع االح�ت�ی�اج�ات أوالً، وھ�ذا م�ا ی�الح�ظ�ھ 
زمالؤك. إذا استمریت ھكذا، فسوف یعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أیًضا، فاآلن وقت 
مناسب لحل النزاعات، وسوف یسھل علیك البدء في ذلك أیًضا. قد یكون االتص�ال ب�األس�رة 

 مفیًدا لصحتك بما أن الوصفات المنزلیة واألمان األسري من األمور المفیدة عند المرض. 

سوف یتعرض عملك لالختبار الیوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت قادًرا ع�ل�ى إظ�ھ�ار ال�م�ع�رف�ة 
السلیمة. ستُختبر أیًضا في حیاتك الخاصة، وفي ھذه الح�ال�ة، ی�ج�ب ع�ل�ی�ك ال�دف�اع ع�ن وج�ھ�ة 
نظرك. ال تفقد تركیزك على الھدف الحقیقي، حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة. یمكنك التغل�ب 

 ال یجب أن تحارب جاھًدا لكي تفوز.  –على أي مشكلة صحیة بالراحة، فالحیاة لیست منافسة 

أنت لست في حالة مزاجیة جیدة الیوم بحیث تكون متفتًحا مع اآلخرین، وربما كان علیك أن 
تقبل بعض النكسات في الوقت الماضي وھذا أثر على ثقتك ب�م�ن ح�ول�ك. خ�ذ ال�وق�ت ال�ذي 
تحتاجھ للوصول إلى حل لھذا الموقف. بعض القیود مطلوبة أیًضا فیما یخص صحتك. یحتاج 

 جسمك إلى الراحة بشدة، وبدالً من ممارسة الجري، اذھب في جولة مشي صغیرة. 

إذا كنت قد أصبحت مشغوالً بالخی�ال وب�ب�ن�اء ال�ح�ص�ون ف�ي الس�ح�اب، ف�ق�د ح�ان وق�ت 
االستیقاظ والشروع الفعلي في ھذه المشروعات. سوف یظھر على أرض الواقع فقط م�ا 
إذا كان لخططك أساسات قویة وما إذا كان یمكن تنفیذھا. إال إنك إذا واص�ل�ت االن�غ�م�اس 

 في األحالم غیر الواقعیة، فسوف تفوتك الفرص الھامة وسوف تبدد طاقتك القیِّمة. 

تشعر بقوة بدنیة وذھنیة أكبر من ذي قبل، وقد حان الوقت التخاذ القرارات الص�ع�ب�ة 
التي طالما أجلتھا. اتخذ الوقت الالزم وقم بإعادة النظر مرة أخرى جلیًا ف�ي ت�ف�اص�ی�ل 
األمور قبل البت فیھا واتخاذ القرار. عند اتخاذك القرار ال تناقشھ وتم�س�ك ب�ق�رارات�ك 

 ألنھا ھي القرارات السدیدة. 

 أار 
 ا   ات 

سط�ح ال�ف�اك�ھ�ة،  یوم ما ملصقات موجودة على بالتأكید ستكون الحظت في
وقد تجھلھا وتعتقد أنھا غیر ضروریة من أجل تجمیل شكل الف�اك�ھ�ة ف�ق�ط، 

   PLUالحقیقة تلك ال�م�ل�ص�ق�ات ت�ح�م�ل رم�وزا رق�م�ی�ة تس�م�ى  لكن على
یضعھا تجار الفاكھة من أجل توصیل معلومات ھ�ام�ة ل�ل�م�س�ت�ھ�ل�ك. وھ�ذه 

 % من المستھلكین حسب آخر اإلستطالعات. 99المعلومات یجھلھا 
سنعرض لك الطریقة الصحیحة لفھم تلك األرقام واألكواد وما تح�ت�وی�ھ م�ن 

 أسرار.. كما یلي :
 

 :4أو  3لملصقات رباعیة األرقام التي تبدأ برقم 
الملصق الخاص بالفاكھة، فھ�ذا ی�ع�ن�ي أن  إذا وجدت أربعة أعداد فقط على

تلك الفاكھة أو الخضار تم إنتاجھا بمساعدة التقنیات ال�زراع�ی�ة ال�ح�دی�ث�ة، 
بحیث ثم استخدام كمیات وفیرة من األسمدة والمبیدات ال�ح�ش�ری�ة ل�زراع�ة 

 ذلك المنتج.
 

 :8الملصقات خماسیة األرقام التي تبدأ برقم 
أن تلك  ķ،فھذا یدل  8أرقام ویبدأ برقم  5عندما ترى ملصق یحمل كوًدا بھ 

ثمرة ُعّدلت وراثیًا كجزء من عملیة النمو، وتلك الم�ع�ادل�ة أدت إل�ى زی�ادة 
 تحمل البرد وزیادة مقاومتھا للمبیدات الحشریة.. قدرة النبتةعلى

وكذلك جعلھا تفرز سموما خاصة لمواجھة الحشرات، فعن�دم�ا ت�الح�ظ ذل�ك 
الواقع تكون تأكل غذاء معدل وراثیًا، وقد بینت ال�ب�ح�وث أن  Ķالكود، أنت 

البطیخ والموز والبابایا ھي من أكثر أنواع الفاكھة التي یتم تعدیلھا وراث�ی�ا 
 معظم األحیان. في

 ھذا الغذاء المعدل وراثیا ال یزال یسبب الكثیر من الجدل حول أضراره.
 

 
 
 

 

 :9الملصقات خماسیة األرقام التي تبدأ برقم 
،ت�ع�ن�ي أن ال�ف�اك�ھ�ة  9الملصقات ذات الرموز خماسیة األرقام وتبدأ برق�م 

زرعت باستخدام أسالیب الزراعة القدیمة، بدون أي مواد كیمیائ�ی�ة. وھ�ذه 
 ھي المنتجات العضویة.

 

 اإلطالق واألكثر أمانا. تعد تلك الفاكھة األفضل على
 الفاكھة التي ال تحمل أي رمز أو كود قراءة الموضوع قد تسعى للعثورعلى

ال�ح�ق�ی�ق�ة ھ�ذا األم�ر ق�د   فاكھة بدون كود، لتجنب أي مشكلة، ولكن ع�ل�ى
یكون خطیرا أكثر. فمعظم الفواكھ المستوردة یجب أن ت�ح�م�ل ك�ودا ت�ف�س�ر 
 للمستھلك طریقة الزراعة، كالسابق شرحھا، وإذا لم تالحظ أي الكود عل�ى

 ف�يالفواكھ، ففي العادة سیكون الكود من�زوع ع�م�داً. وق�د ال ی�ك�ون ذل�ك 
 صالحك.

 مشاھیر

 9م�ك�ون�ة م�ن  ھذه الشب�ك�ة  
م�رب�ع�ات ك�ب�ی�رة. وك�ل م�رب��ع 

خ��ان��ات  9ك��ب��ی��ر م��ق��س��م ال��ى 
صغیرة، من شروط ھذه اللعبة 

 9ال��ى  1وض��ع االرق��ام م��ن 
ضمن الخانات بحیث ال یت�ك�رر 
الرقم في كل مربع كبیر  وف�ي 

 كل خط افقي وعمودي.    

   
 % من الناس یحلمون باألبیض واألسود أما الباقي فیحلمون باأللوان؟12ھل تعلم أن 

 جزیرة؟ 7107ھل تعلم أن الفلبین عبارة عن أرخبیل مكون من 
 ھل تعلم أن المصریین القدماء استخدموا مزیجاً من اللیمون والقرفة كمزیل للعرق؟

 ؟1982ھل تعلم أنھ تم اختراع دایت كوال عام 
 شعرة في حاجب االنسان؟ 450ھل تعلم أنھ یوجد حوالي 

ان في الیابان النوم أثناء العمل یعتبر مقبول فھو عالمة على أن ال�ذي ی�ن�ام م�ج�ھ�د م�ن 
 القیام بعملھ .

الرسام المشھور بیكاسو استطاع ان یرسم قبل ان یتعلم المشي كما ان أول كلمة ن�ط�ق�ھ�ا 
 كانت قلما.

القارة القطبیة الجنوبیة ھي القارة الوحیدة في العالم التي ال توجد بھا أرض ی�ابس�ة، ب�ل 
 تتألف من طبقة جلیدیة.

 ملیار دوالر . 40بوتن، رئیس روسیا .. ھو أغنى رئیس دولة بالعالم بثروة تقدر ب 
 ان السحلیة تعدو بسرعة فائقة لدرجة أنھا تستطیع عبور أنھار وبحیرات دون أن تغرق.

 ان الفیل ھو الحیوان الوحید الذي ال یستطیع القفز.
صندوق الطائرة األسود (جھازتسجیل اإلكتروني یوضع في الطائرة لتس�ج�ی�ل م�ع�ل�وم�ات 
عن ظروف الرحلة اثناء الطیران) لیس لونھ أس�ود ول�ك�ن�ھ ب�رت�ق�ال�ي, وھ�ذا ل�م�س�اع�دة 

 المحققین في تمییزه بسھولة بین حطام الطائرة.
 -لیس بسبب نظریتھ النسبیة المشھ�ورة ب�األس�اس -1921أینشتاین فاز بجائزة نوبل عام

 وإنما بسبب عملھ في الفیزیاء باألخص الكتشافھ قانون التأثیرالكھروضوئي .
 ان من اقوى الحیوانات ذاكرة ھو الجمل.

 ان الثعابین ال تقترب من مكان فیھ رائحة البترول.
 ھل تعلم : ان تناول كوب من الماء البارد صباحا ینشط وظائف الكبد.

 ھل تعلم : ان قھوة شجر الرمرام تفتت وتخرج الحصى من المسالك البولیّة لألنسان.
یع موقعھ بـ م�ل�ی�ون دوالر ل�ك�ن�ھ ل�م ب  Googleحاول مؤسس  1999ھل تعلم : ان عام 

 ملیار دوالر. 250تساوي أكثر من   Googleالیوم … یستطع ذلك لعدم وجود مشتري

 المقادیر
 الزیت النباتي : ملعقة كبیرة ونصف  -
 حبة (صغیر الحجم ومفروم)  1البصل :  -
ال��زن��ج��ب��ی��ل : م��ل��ع��ق��ة ص��غ��ی��رة (ط��ازج  -

 ومفروم) 
 فصوص (مھروس)  4الثوم :  -
 حبة (مقطعة مكعبات)  2البطاطس :  -
 حبات (مفروم مكعبات)  4الجزر :  -
 الفلفل الحار : قرن (مقطع شرائح)  -
 مالعق كبیرة (غیر مملح)  3كاجو :  -
 صلصة طماطم : علبة  -
 ملح : ملعقتان صغیرتان  -
 بودرة الكاري : ملعقة صغیرة ونصف  -
 البازیالء : كوب (مجمدة)  -
 حبة (مفروم مكعبات)  1الفلفل األخضر :  -
 حبة (مفروم مكعبات)  1فلفل أحمر :  -
 كریمة : كوب (سائلة)  -

 كزبرة خضراء : نصف كوب (مفرومة) 
 

 طریقة التحضیر

. سخني الزیت ف�ي ق�در واس�ع ع�ل�ى ن�ار 1
 متوسطة.

. أضیفي البصل وقلبي حتى یطرى تق�ری�ب�اً 2
 دقائق. 5لمدة 

. أضیفي الزنجب�ی�ل وال�ث�وم وق�ل�ب�ي ل�م�دة 3
 دقیقة.

. أضیفي البطاطس والفلفل الحار وال�ج�زر 4
 والكاشو وصوص الطماطم وقلبي.

. أضیفي الملح والك�اري ال�ب�ودرة وق�ل�ب�ي 5
دق��ائ��ق ح��ت��ى ت��ط��رى وت��ن��ض��ج  10ل��م��دة 

 البطاطس.
 
. أضیفي البازیال المجمدة والفلفل األح�م�ر 6

والفلفل األخضر والكریمة السائل�ة وخ�ف�ف�ي 
 النار وغطي القدر.

 دقائق. 10. اتركي القدر على النار لمدة 7
. ثم اسكبي ال�خ�ض�ار وال�م�رق ف�ي ط�ب�ق 8

التقدیم ووزعي ال�ك�زب�رة ال�م�ف�روم�ة ع�ل�ى 
ال�وج��ھ وق��دم��ی��ھ س��اخ�ن��ا إل��ى ج��ان��ب األرز 

 المفلفل أو اللحم أو الدجاج حسب الرغبة.

  اج ن

 للكفتة : -
 غراماً (مفروم مطحون) 400الدجاج : 
 حبة (مفروم ناعم) 1البصل : 

 الثوم : فّصان (مھروس)
 كزبرة خضراء : نصف كوب (مفرومة)

 الكمون : ملعقة صغیرة (مطحون)
 الكزبرة : ملعقة صغیرة (مطحونة)
 بابریكا : ملعقة صغیرة (مطحونة)

 ملح : نصف ملعقة صغیرة
 فلفل أسود : ربع ملعقة صغیرة

 للشوي والصوص : -
 حبة (مفروم ناعم) 1البصل : 

 الزبدة : ملعقة كبیرة
 زیت الزیتون : ملعقة كبیرة

 الثوم : فّصان (مھروس)
 الكركم : ملعقتان صغیرتان (مطحون)

 حبة 1عصیر اللیمون : 
 ریحان : ربع كوب (أخضر ومفروم)

 الماء : نصف كوب
كزبرة خضراء : ملعقة كبیرة (م�ف�روم�ة/  -

 للتزیین) 
 طریقة التحضیر

. ل��ت��ح��ض��ی��ر ال��ك��ف��ت��ة: اخ��ل��ط��ي ال��دج��اج 1
ال��م��ط��ح��ون وال��ث��وم وال��ب��ص��ل وال��ك��زب��رة 
والكمون والكزبرة الم�ط�ح�ون�ة وال�ب�اب�ری�ك�ا 
والفلفل والملح واخلطي جیداً حتى ت�ت�م�ازج 

 المكونات.
 . شكلي كرات متوسطة الحجم.2
. سخني زیت الزیتون والزبدة ف�ي م�ق�الة 3

واسعة على نار مت�وس�ط�ة وق�ل�ب�ي ال�ب�ص�ل 
 والثوم حتى یطرى.

 3. أضیفي الكمون والریحان وقلبي لم�دة 4
 دقائق.

. أضیفي الماء وحركي، واترك�ي ال�م�زی�ج 5
حتى یغلي، ثم خففي النار وغ�ط�ي ال�م�ق�الة 

 دقائق على النار. 5واتركیھا لمدة 
. ضعي حبات الكفتة المشكلة في ال�م�ق�الة 6

دق�ائ�ق  م�ع  10واتركیھا على النار ل�م�دة 
 التقلیب.

 . صبي عصیر اللیمون فوق المزیج.7
. أطفئي النار واسكبي ال�ك�ف�ت�ة ف�ي ط�ب�ق 8

ال��ت��ق��دی��م، وزی��ن��ي ب��ال��ك��زب��رة ال��م��ف��روم��ة، 
وق��دم��ی��ھ��ا س��اخ��ن��ة إل��ى ج��ان��ب األرز أو 

 الخضار.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ر ر 
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 سیدني خاص العراقیة:
المندائیة خمی�رة ال ت�م�وت، وان م�ات�ت 
ف�ھ�ذه س�ت�ك�ون ن�ھ��ای�ة ال�ع�ال�م وال�ح�ی��اة 

 منتصرة
تقول الحكمة السومری�ة ح�ی�ث م�ات�غ�م�ر 
المیاه االرض ینمو الخیرو تخرج اجنحة 

 السعادة الى الوجود
 تحت شعار لتصدح الحناجر بالعطاء

 من اجل االخوة والبناء
انعقد المھرجان الشعري االول للق�ص�ی�دة 
الشعریة في قاعة جمعیة بیت المندائیی�ن 
ف��ي اس��ت��رال��ی��ا ی��وم الس��ب��ت ال��م��ص��ادف 

ش���م���ل الش���ع���ر وال���ف���ك���ر  2/6/2018
والتجدید ومواكب لل�ح�دث ب�أنش�اد اروع 
القصائد أفت�ت�ح ع�ن�د الس�اع�ة الس�ادس�ة 
بح�ض�ورش�ی�وخ�ن�ا االع�زاءو ك�ث�ی�ر م�ن 
ال��م��ن��ظ��م��ات ال��ث��ق��اف��ی��ة وال��ح��زب��ی��ة 
والشخصیات الكریم�ة وج�م�ھ�ور غ�ف�ی�ر 
اك��ت��ض��ت ال��ق��اع��ة ب��ھ��م وق��د اس��ت��ھ��ل��ھ��ا 
االعالمي الالمع االستاذ س�الم ال�خ�دادي 
بالترحیب بالضیوف وال�ح�ض�ور ال�ك�ری�م 
اث��ن��ى ع��ری��ف ال��ح��ف��ل ع��ل��ى الش��ع��راء 
المشاركین ب�دی�ب�اج�ة رائ�ع�ة ن�ث�ر ف�ی�ھ�ا 
عطور البنفسج الت�ي ف�اح�ت ف�ي ارج�اء 
القاعة لتنشر السعادة والفرح وال�غ�ب�ط�ة 
والسرور كانت الكلمات واالش�ع�ار ال�ت�ي 
یرددھا ترسم اثر واضح عل�ى ال�ح�ض�ور 
وقد امتلئت القاعة ب�أك�م�ل�ھ�ا ب�ال�ح�ض�ور 
فكان المھرجان عرساً كبیراً عل�ى رب�وع 
سیدني حیث شارك في ھ�ذا ال�م�ھ�رج�ان 
اكثر من عشرین شاعراً وش�اع�رة وھ�م 

 یطلقون الكلمة الحرة الھادفة .
أبتدأ الحفل بكلمة جمعیة بیت المندائی�ی�ن 
في استرالیا القاھا ال�زم�ی�ل ك�ری�م ج�ب�ار 
جاري ثم ك�ل�م�ة ات�ح�اد ال�ج�م�ع�ی�ات ف�ي 
المھجرتالھا االخ عادل ج�ب�ارة وب�ع�دھ�ا 
ان��ط��ل��ق��ت ح��ن��اج��ر الش��ع��راء ب��أنش��اد 

 قصائدھم :
االخ الش��اع��رب��ی��ان ج��اس��م داغ��ر ال��ق��ى 
قصی�دة رائ�ع�ة ت�ن�اول ف�ی�ھ�ا وب�ك�ب�ری�اء 
وصف دقیق لدیننا البھي بأسلوبھ الع�ذب 
وال��ق��اءه ال��م��ع��روف ب��ال��رق��ة وال��ح��ن��ی��ة 
وتناولھ جمیع مفاصل التعبیر ال�ح�ق�ی�ق�ي 
وكانت كلماتھ صادقة شاملة اخ�ذن�ا ب�ی�ن 

 محراب القوافي العذب : 
 عھد التقى ومراتع االیمان

 سلبت فؤادي دونما استئذان
 سلبت فؤادي منذ عھد طفولتي

 ففدت لھ حصناً وسور امان
ث��م ال��ق��ى الش��اع��ر اب��و ن��ج��م الص��اب��ئ��ي 
قص��ی��دت��ھ اب��ت��دأھ��ا ب��ال��وق��وف ب��م��ح��راب 
المنصة وسطر لواعجھ وشوقھ الیھا ث�م 
انت�ق�ل ال�ى ال�وان ال�ع�ش�گ وق�ادن�ا ال�ى 

 كلمات عمیقة الوصف والتعبیر: 
 یل تسأل عشگنھ أشكثر بیھ الوان
 لون ابیض عشگنھ بلون عشاگة

 عشگنة الھیمنوثة أبأحسن االدیان
 أمربھ بیردنھ وبي روح مشتاگة

عش���گ���ن���ھ أخ���الص ب���ی���ھ ول���ل���م���ح���ب 
س�ن�اب�ل ورد ج�وري أم�خ�ض�رة  عنوان 
 بزیاگة

كان الشاعر ابو نج�م الص�اب�ئ�ي م�ف�خ�رة 
للشعراء المتواجدین حیث طرزت كلماتھ 
شغاف قل�وب ال�م�س�ت�م�ع�ی�ن وال�ح�ض�ور 

 وخلقت عشقاً بینھ وبین جمھوره
ثم وقفت امام ال�م�ن�ص�ة الش�اع�رة ث�ورة 
جبار خماس ل�ت�غ�ازل ب�غ�داد وھ�ي ع�ل�ى 
اب�ع��د ال��م��س��اف��ات ع��ن��ھ��ا ول��ك��ن ك��ل��م��ات 
قص�ی�دت��ھ�ا ج��ع�ل�ت��ن�ا ن�ع�ی��ش ف�ي ال�ك��رخ 
والرصافھ وفي ت�اج م�دن ال�ع�ال�م ب�غ�داد 
الحبیبھ ثم وقف بعدھا الشاع�ر ال�ح�ب�ی�ب 
قبیل عبود لیسحرنا والحض�ور ب�ك�ل�م�ات 
عزفت من انات ناي حزی�ن ی�ح�م�ل ب�ی�ن 
طیاتھ ال�م س�ن�ی�ن ط�وال وف�راق ص�ع�ب 

 وصبر عسیر .....
 ظل  تگلیلي صبر ما

 وأنھ بلیاچ گمت اجرع الحنظل
 تگلیلي صبر ماظل

 شسولفلچ تراني مو مثل لول
 كمت امشي رسم عل كاع

 تایھ والدرب مندل
ثم یقف امامنا وقوف الشموخ من الجی�ل 

الجدید متمثل في قصیدة الش�اع�ر اح�م�د 
الزھیري فقد ط�رز مس�ام�ع�ن�ا ب�ك�ل ث�ق�ھ 
وج��دارة ح��ی��ث ت��ف��اع��ل م��ع قص��ی��دت��ھ 

 الحاضرون بكل استمتاع وطرب:
  ما اكبر بعد راس مایسوه

 علیمن انقھر ایروحلي فدوة
  یا كلب عوف االلم وارتاح

 باع الحزن وبحالي اسشوة
بعدھ�ا اخ�ذت�ن�ا الش�اع�رة س�رور ی�ح�ی�ى 
الخمیسي بأبیاتھا الشعریھ ف�ك�ان�ت خ�ی�ر 
من عبر عن الم الفراق م�ك�س�وا ب�زھ�وه 
ك��ب��ری��اء ال��ح��زن وان��ت تس��ت��م��ع ل��ھ��ذه 
الشاعرة ت�ح�س ان�ھ�ا ت�دخ�ل ب�ك�ل�م�ات�ھ�ا 
القلوب دون استئذان ف�ك�ان�ت قص�ی�دت�ھ�ا 
ل��ھ��ا الص��دى ال��ك��ب��ی��ر ال��ط��ی��ب ع��ن��د 

 -الحاضرین :
 عادینة العشگ سدینة باب الشوگ
 وجبرنھ چفوفنة متصافح اچفوفك
 تأملنھ الفرح والكیف والھمسات

 عطشنھ وما وصلنھ الچفت اجروفك
 جافینھ العشگ من بعد ھذا الصار

 الچن ما جفت من عیني اطیوفك 
اما الشاعر ناصر مطر عثمان فق�د ك�رم  

الجمھور بنص ش�ع�ري اك�ث�ر م�ن رائ�ع 
یجدد التواصل ویثرى المستمعین ویأسر 

 المتذوقین للقوافي الجمیلة
 اعانق فیك االزمان دھوراً فأناجیھا

 أستقي العھد ضمیراً فمن یحیھا
 والنار في الكبد تشب في بمأسیھا

 واالسى بھ العلل والوجع لن ینسیھا
اما ابوذیات حقي كریم فكانت نب�ع خ�ی�ر  

وعطاء وغطت اجواء المھرجان وعشن�ا 
مع الھور والبردي والطی�ب ت�رف�ع رای�ة 

 اھالینا اینما كانوا وھم یرددون االبوذیھ
 أزعل یاحلو منك وأردلك

 بوسط روحي ورد خضر وردلك
 تسألني على حالي ورد لك

 انھ بلیاك تایھ بالبریة

قص��ی��دة االس��ت��اذ ف��ھ��ی��م الس��ل��ی��م وال��ت��ي 
ارسلھا تحیة الى المھرجان اخ�ذن�ا ع�ب�ر 
ابیاتھا الى االمجاد والرجال العظماء م�ن 
ابناء الطائفة الحبیبة فكانت تاریخاً كتبت 
اح��رف��ھ ب��ك��ب��ری��اء وع��ظ��م��ة ال��م��ن��دائ��ی��ة 

   النورانیة 
  أنتُم جیُش أبي یحیى ونعیمْ 

 وعزیز صاحب السفر العظیم 
 وإبي سناٍن حامل العلم الرحیمْ 

 نھجاً ال یخیب  عبّدو للناس 
قصی�دة ج�ل�ی�ل ال�ھ�الل�ي ل�وح�ة ش�ع�ری�ة 
متكاملة فھو ك�م�ا ن�ع�رف�ھ ق�م�ة ال�ع�ط�اء 
الشعري المقتدر ف�ي ام�ت�ی�ازل�ھ اس�ل�وب 
فرید ف�ي م�ح�راب الش�ع�ر وف�ي اخ�ت�ی�ار 
ال��م��وض��وع والص��ی��اغ��ة ی��م��ت��از ب��دق��ة 
ال��وص��ف وت��راب��ط االف��ك��ار وع��ذوب��ة 

 -الكلمات : 
 والگمرة ضواھھ ایموت

 خنجر  كل ساعة الھ موتھ ابطعن
 ال ھو العدل ونشیلھ وسام النھ

 وال ھو المات
ونكبر ضوه ال�ن�ج�م�ة ل�ون الش�م�س م�ا 

 تحمر
ثریا الخمیسي نجمة عال�ی�ة وب�ی�رغ ال�ى 
القوافي الشامخ بتعبیرھا وكلماتھا كان�ت 
تعزف على اوتار ال�م�ت�ل�ق�ي ب�ث�ق�ة ت�ام�ة 
لتلظم قالئد من الیاسمین مطرزة بتع�ب�ی�ر 
واضح المعالم كانت تناجي القمر ب�ع�ت�اب 

 -طویل بعد ان غاب : 
 ماجنیت

 خلص حبك ما اریده
 طحت من عیني انتھیت

 وانت تدري
 من تعایرني بمصالح نفسي حرة

 ما دنت یوم 
            وخذیت

                    
ابو لھیب نقلنا الى شجن غام�ر ع�راق�ي  

بأمتیاز ف�راح، ش�اع�ر الص�دق ی�خ�اط�ب 
ومن ھذا البعد ل�ی�رد ول�و ش�يء  الوالدة 

قلیل من فضلھا ویص�ف ط�ی�ب�ت�ھ�ا ح�ی�ث 
ع�ب�رم�ن خ�الل�ھ�ا م�ن احس�اس�ھ ال�ذات�ي 
وشعوره الداخلي ف�ق�د ض�م�ن ال�ق�ص�ی�دة 
كثیر من الصور والوصف الجمیل وبلغ�ة 

 بسیظة مفھومة مابین النثر والشعر
 یلدستي برجلیچ اعلى الجنة

 ممو عیب ابعیدچ اركص واتحنة
 وأقرالچ چلمات الحب امعطرة

 بشوغة روحي العندچ تتعنة
 
الشاعر حسام خضر كان بصدق ش�اع�ر  

المھرجان في االلقاء والتعبیر والسیطرة 
كلماتھ حلوه عذب�ھ وت�رج�م�ة م�ھ�م�وم�ة 
ل�ل�ف�راق وال�رح�ی��ل وك�ان ی��خ�ت�م اب�ی�ات��ھ 

 الشعریة بحسرة البعد والغربة :
 این ھاتیك الربى ...وذینك الروابي 

 وأین الحسان الغید
 جاءھم الصدى ھنیئا الحیاة

 في یوم سعید

اما الش�اب نص�ی�ر ص�ب�ري ش�ن�اوة ك�ان 
شاعر المنصة یخاطبھا وكأن�ھ ع�اش�ق�ھ�ا 
تمام�ا ی�ن�اج�ي وال�دت�ھ ب�ك�ل�م�ات ذھ�ب�ی�ة 

 معززه بلیاقوت وعطر الكلمة الفواحة
     انت النخلة التي تحت ظلھھ احتمي
 انت الحیاة العذب التي منھھ ارتوي

       انت نور صبحي واشراقة شمسي
 انت بدري في عتمة لیلي

 
الش��اع��ر س��ع��دي ج��ب��ار م��ك��ل��ف اخ��ذن��ا  

ب�ق��ص��ی��دة ال��ى اج�واء ال��ح��زن ال��ع��راق��ي 
 المعتاد

            ودعتك عمر عفتھ ابمھب الریح
 وبعین الوكیحة اتكول ماشفتة

          وانھ اھجس ونین الروح تترجاك
 كلي شظل بعد عندي مانلتة

ختم المھرجان الشاعر عبد المنع�م ل�ی�ل�و 
فقد خاط�ب ال�وط�ن وذك�ری�ات ال�م�اض�ي 
البعید باسلوب مترابط شیق الذي اوضح 

ف�ك�ان  فیھ وكشف كثیر من المعاني وااله
 -جدیرا بوصفھا بكل استحقاق :

 یاھیھ یا موطني 
 تضحكلھ میة شمس
 أجروحھ ما تنطفي 
 وبوجھھ زفة عرس

 یا موطني شگد صعب 
 من أذكر آنھ أمس

 كل عمري خلص لعب 
 بجروف دجلة الغرس

 عنت علّي غربتي
 أحچیھھ وأھمس ھمس

 وذكرت آنھ المدرسة 
 وچني آنھ نص الدرس

وفي الحتام كان عری�ف ال�ح�ف�ل الش�ع�ل�ة 
م�ن�ھ�ا اری�ج   الوضائھ العالیة التي یفوح

المحب�ة وال�ث�ق�اف�ة واالخ�اء ك�ان ال�ج�ب�ل 
و بكبری�اء ال�ع�ط�اء   الشامخ العالي الذي

ونثر الورد على ال�ج�م�ھ�ور وك�ان ب�ح�ق 
نجم المھرجان الالمع حیث تمیز بثقاف�ت�ھ 
ال��ع��ال��ی��ة ال��راس��خ��ة وس��ی��ط��رت��ھ ال��ت��ام��ة 

ال���م���ھ���رج���ان ب���ی���د  س���ف���ی���ن���ة   ی���ق���ود
الشأن اجاد في كل ك�ل�م�ة     مجربة ثابتة

البلی�غ ال�ح�ك�ی�م ی�م�ث�ل   قالھا فكان القاءه
الى جمیع الحضور وك�ان ی�ل�ق�ي  ویصل 

الفواصل وكأنھ على موعد مع الق�ص�ی�دة 
ال��م��ل��ق��اة م��ن��ذ زم��ن ط��وی��ل ك��ان ان��ی��ق��ا 
مسرورا متفاعال مع الشاعر والجم�ھ�ور 
فألف شكر للعزیز ال�ج�ب�ل الش�ام�خ رج�ل 
الخیر الم�ع�ط�اء س�الم ال�خ�دادي ول�ی�س 
غریب علیھ في تقدیم الم�س�اع�دة ألب�ن�اء 
طائفتھ وھو ال�رج�ل ال�م�ث�ق�ف ال�م�ج�رب 

وال یس��ع��ن��اان ن��ب��ارك ج��ھ��ود  ال��ح��ك��ی��م .
االخت المقدمة الن�اج�ح�ة ع�ائ�دةالس�ی�ف�ي 
التي شاركت االستاذ سالم ال�خ�دادي ف�ي 
تقدیم فقرات المھرجان فقد كانت في دقة 
الروع�ة وال�ح�ن�ان بش�د ال�ج�م�ھ�ورن�ح�و 
الم�ن�ص�ة وال�ى م�ھ�رج�ان�ات ق�ادم�ة ف�ي 
جمعیة بی�ت ال�م�ن�دائ�ی�ی�ن ف�ي اس�ت�رال�ی�ا 

 العامرة.

 

 اي اول ة ا  ان
 لجمعیة بیت المندائیین في استرالیا

 شوگي شوگ اجروحنھ الماغفت طیف 

 ابضل سچاچین اللچم

 شوگي شوگ املوحة الگاع التنخي

 ومالگت ریحة زلم

 شوگي الك دمعة محطھ التغفھ وي رفة ضوه

 وأشتعل صفنة جفن ماشرب نوم

 بكل قلم ماسفك دم المحبره

 جرح ماذم التراب

 ومارضھ اتذلھ الشمس وأتخیط ابشمعة ھوه

 وآنھ كلما اشوف جرحي اشتاگ اشوفك

 وینولد وجھك بالمرایھ القدیمھ

 ادموع ناس

 وتعب خبزه

 وثار من إیشان فجرك

 والدم األسود…. والملفات الحمر

 والسنین الحبلن بماي الجرح

 وصفنة ام وكت الغروب

 بمستحاھا اتخیط الثوب وتلم شیب العمر

 ال وحگ غربة اعیونك

 والحنین الشرب عمرك

 ترد خیال علھ جرحك

 مایموت الخضر بدمھ نخل

 ترد والیسأل نگلھ

 الماي یندل كل درب مھجور بي شتلة صبر

 رد نطش حیل الضوه بكل عین عاگر

 رد نحني اسیوفنھ من دم رگبھم

 والرگاب الخاویھ ماتنضرب

 والتظن احنھ انفطمنھ

 من یبس ثدي الحرب

 من تھب الریح بینھ انسوي دمھم گنطره..

 ونوصل لحدھم گبل مایبرد الغیظ علھ چفنھ

 ومانرید اسیوف تفزع بیھا بصمھ امزوره

 روحي یمتھ اتفك سجنھا بشوفتك

 یالون شوگي ویاحلم بسمة نھر

 مابعت ریتك لمن جاسك عطش

 وشفتك الماجدت بیوم الضحك

 وعینك الماركضت ابدرب الشمع

 اجروحي تغفھ بمستحاھا

 ومن اذكرك

 تعرگ اظنوني سوالف

 وأنت یانافورة اللیل التگطر شذر وردي

 انطیني بس شباچ روحك خل الزمھ وما ارید

 وشرد اگلك

 الخوف یاكل صوتنھ وینمد خیال

 وأنت تدري

 ابد مایركد الماي ابــ

 بطن خایف

 بین گمرة خیلنھ وطگ التفگ

 الشرب دخانھ الشباب

 واگفین

 احد وماوگف ویانھ

 بات دمنھ علھ السچاچین وبردھا

 الخضرن دخان بینھ

 ومن شربنھ النار خفنھ من الشتھ ایعود

 ویوزعنھ بطاقات الرجیف

 حتى سرجون الزعیم

 غیر ارموز الحضاره وبدل الثوره بلجوء ایریح بالھ

 وقلم گلگامش تراجع عن كتابة ملحمھ بحق الخبز

 وعلي لساه یاخذ من الجوع حصتھ

 ویثلم بـچفھ الشریف

 من تعب عمره ویوزع بالمحطات الرغیف

 والحسین الھسھ ینزف كبریاء

 والنھر مذلول مایھ وباقي بي مأتم عطش

 والبطل عباس لساه جربتھ متروسھ غیره

 ابراسھ یفتر وگفھ دخان الخیم

 وبعد عندي

 المحطات العفتھن سود ظلن

 خیم أعلیھن ضباب وروس مرصوفھ حوافر

 مالگت بالغبشھ باب

 واللگت تچوة نفس من طاحت بحلگ النزیف

 وروس وگفت لمن طاح الجوع یمھا

 من لگت خبزتھا ذمھ اترید وگفھ علھ الرصیف

 آلة التصویر رمده

 وخشبة المسرح مریضھ

 وماوصل صوت الدمع

 األدوار اتقسمت

 ومابقھ الدور الیجسد حالة اھدوم الفقیر

 وماكو مثل الجرح صوت

 والكو مثل الغربھ موت

 وأنت والصفنھ نزیف بالیھ دم

 على أترابك

 على الناس وثگل ھمھا 

 والسواجي الفارگتھا اھموم صبخھ

 تشھگ ابشوفة الماي

 ومن ترد فحطانھ تشرب حر عطشھا

 ونرد آنھ ویاك والدم

 سالفة میتین بجروح النھار

 ون یبو اضلوع الگصب واھسنھ ھور

 وحیل بردي

 وخل نغني اثنینھ احچایة جرح

 وآنھ ادري

 یطرب المجروح من ایلچمھ

 عود 

 ویاكل بچبد الھوه لو یرف مغتاظ الجرح

 وأنت یاطیر الضوه

 اشما ثگل غیم اوجوھم چفك شمس

 شوگي الك شوگ الحنین العایش ابصدرك رمح

 صوت الجرح
 

 الشاعر علي حسن الشمري

  دوالب الوكت فرني

  بعید اھواي بعدني

  عبرني المحیط وطار

  من عالي السمھ ھدني

  حسبالة اطیحن میت

  لو اتكسر واحبي

  ما یدریني من اوگع

  اكض الگاع أنھ بردني

  القصیدة

  ظل  تگلیلي صبر ما

  وأنھ بلیاچ گمت اجرع الحنظل

  تگلیلي صبر ماظل

  شسولفلچ تراني مو مثل لول

  گمت امشي رسم عل الگاع

  تایھ والدرب مندل

  ص�رت كلش عمیتت صوف

  والحایچ غشیم اھبل

  صرت اكثر بعد اكثر

  یسموني المخبل

  تگلیلي صبر ماظل

  شسولفلچ وانھ المذبوح بید اعمھ

  وسمل منجل

  والذباح یصرخ كل علو حسھ

  یگلي اشبیك تتوسل

  مایدري لھیب احشاي

  كبره اشلون اتحمل

  اوجن ونطفي كلساع

  كونچ یمي ھسھ ابساع

  چا صارت الیھ الگاع

  جنھ والیصیر اقبل

  تگلیلي صبر ماظل

  شسولفلچ یبعد الروح

  ونتي من الگمر اجمل

  احبیبة وتعرفین الحب

  االكثر حچیچ امعدل

  صاحبتي وتباریني

  تسمیني المدلل

  كربچ مسعد ومرتاح

  من بعدچ تره انذل

  تگلیلي صبر ماظل

  وآنھ بلیاچ گمت اجرع الحنظل

  تگلیلي صبر ماظل

  تگلیلي صبر ماظل

  استرالیا -سیدني  / قبیل عبود

 

 
 

 شعر زھیر الدجیلي ـ 
 غناء وألحان الفنان فؤاد سالم 

  
 

 *موال 
 أنا مالي على دنیاي شرھة 
 نفع مارید بس كفیان شرھا 
 أشو ربك على أألنذال شرھا !
 وأنا بضیم وقھر یركض علّي 

    **       ** 
 صابرین یحبیبیتي صابرین 
 صابرین یولیفتي صابرین 

 
 صبر األشجار أعلى الشتا صابرین 

 صبر الغریب بوحشتھ صابرین 
 بلكي هللا ینطي أمراد للصابرین 

 صابرین صابرین 
 

 نسأل علیكم .. دورنا األوالیات 
 ردنا نجیكم .. لًكینا الدرب عثرات 

 والوطن ضیمھ یطول 
 وأنقول آه أنقول 

 بلكي هللا ینطي أمراد للصابرین 
 صابرین  صابرین 

 
 دنیانة زینة 

 لوما تشیب الراس !
 والفرقة ھینة 

 لوما تعذب الناس !
 والوطن  دربھ أبعید 
 مایوم یوصل عید 

 بلكي هللا ینطي أمراد للصابرین 
 

 لوغیمت غیم 
 البدھا شمسة أتصیر 

 ونتحمل الضیم 
 ونضوي أبفرح للغیر 
 ونوبات نغدي أشموع 
 ونوبات بحر ادموع 

 وبلكي هللا ینطي أمراد للصابرین 
 صابرین یحبیبتي صابرین 
=============== 

  آ 
 وك  وداع

 
 ر زھیر الدجیلي ـ عش

 غناء الفنان سعدون جابر 
  
 

 خایف آخر كلمة ویاك 
 ھي أفراق وھي أوداع 
 تبحر مھموم بدنیاك 

 لنتھ بموجة ولنتھ بكاع 
 

 خایف دھرك بیك أیحیر 
 أیحیر أیحیر 

 ومحد یدري وین تصیر 
 وتبعد غربة وأھلك غربة 

 وموجك عالي وماكو اشراع 
 خایف آخر كلمة أویاك 
 ھي أفراق وھي أوداع 

 
 ضمني بشفافك بسمة 

 وخلي أعیوني اتدورلك 
 بلكي تلكالك نجمة 
 تاللیلك وتنورلك 

 
 الترحل یحبیب الال 

 الترحل 
 غدارة الدنیا وخافنك ماتندل 
 وخاف أتضیع وأنا أحتار 

 وألمن أسأل ؟ 
 وتغدي الغربة 
 كلش صعبة 

 وموجك عالي وماكو أشراع 
 وآخر كلمة أویاك أتصیر 
 ھي أفراك وھي أوداع 
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 زار ى از ا "ر ت اى"

اشتد الصراع على ترتیب ھداف�ي ك�أس ال�ع�ال�م م�ب�ك�راً ب�ع�د ث�الث�ی�ة ال�ب�رت�غ�ال�ي 
 كریستیانو رونالدو التاریخیة في مرمى إسبانیا.

 FIFAوتزعم كریستیانو رونالدو الجمعة ترتیب ھداف�ي ك�أس ال�ع�ال�م روس�ی�ا 
ض�م�ن ال�ج�ول�ة األول�ى م�ن  3-3بعد ثالثیتھ التاریخیة في مرمى إسبانیا  2018

 مباریات المجموعة الثانیة.
 لمتابعة ترتیب ھدافي كأس العالم مع آخر التحدیثات اضغط ھنا

وكسر رونالدو زعامة تشیریشیف المبكرة لترتیب ھ�داف�ي ك�أس ال�ع�ال�م ب�ع�د أن 
) في افتتاح ك�أس 0-5سّجل الالعب الروسي ثنائیة في مرمى منتخب السعودیة (

 العالم الخمیس.
 2018ترتیب ھدافي كأس العالم 

 ترتیب ھدافي كأس العالم مع آخر التحدیثات
     2كین      2لوكاكو    2تشیریشیف      2دییغو كوستا      3كریستیانو رونالدو

وترتبط زعامة ترتیب ھدافي كأس العالم غالباً بمشوار النجم م�ع م�ن�ت�خ�ب ب�الده 
في المسابقة، إذ یبدو من الصعب جداً أن یتصدر أّي العب ت�رت�ی�ب ھ�داف�ي ك�أس 

 العالم حتى النھایة في حال خروج بالده من الدور األول.
ومن المتوقع أن یشھد ترتیب ھدافي كأس العالم من�افس�ة ح�ادة م�ن ق�ب�ل ن�ج�وم 
المنتخبات العریقة مثل لیونیل میسي مع األرجنتین ونیمار دا سیلفا مع ال�ب�رازی�ل 

 وأنطوان غریزمان مع فرنسا.

.. ازا ق ا   
را  رب م 

اعتبر قائد المنتخب البلجیكي لكرة القدم وص�ان�ع 
العابھ ادین ھازار أن الفوز الك�ب�ی�ر ال�ذي ح�ق�ق�ھ 

صفر االث�ن�ی�ن ف�ي مس�ت�ھ�ل -3ورفاقھ على بنما 
، 2018مش��وار ب��الدھ��م ف��ي م��ون��دی��ال روس��ی��ا 

 رسالة للمنتخبات.
 ھازار

وقال نجم تشلسي اإلنكلی�زي ب�ع�د ل�ق�اء ال�ج�ول�ة 
األولى من المجموعة السابعة التي تضم انكل�ت�را 
وتونس ایض�ا، أن�ھ ورف�اق�ھ "س�ع�داء رغ�م أن 
ھناك أشیاء یجب تحسینھا. قدمت بنما كل ش�يء 
خ��الل الش��وط األول، وك��ان��وا م��رھ��ق��ی��ن ب��ع��ض 

 الشيء في الشوط الثاني".
ورغم الفوارق الفنیة الھائلة بین م�ن�ت�خ�ب یض�م 
في صفوفھ مجموعة كبی�رة م�ن ال�ن�ج�وم، ع�ل�ى 
غرار كیفن دي بروین وھازار ورومیلو ل�وك�اك�و 
الذي لعب دورا أساسیا ب�ھ�ذا ال�ف�وز ب�ت�س�ج�ی�ل�ھ 
ثنائیة، كان المنتخب البنم�ي ن�دا ص�ع�ب�ا ل�ل�غ�ای�ة 
ونجح في الصمود ط�ی�ل�ة الش�وط األول ق�ب�ل أن 
ینحني مع ب�دای�ة ال�ث�ان�ي ب�ھ�دف رائ�ع ل�درای�س 

 مرتنز.
ص�ف�ر، -وتابع ھازار "عندما كانت النتیجة ص�ف�ر

كانوا یفوزون بالمواجھات الفردیة، لكننا سجل�ن�ا 
حضورنا في الشوط ال�ث�ان�ي"، م�ن�ت�ق�دا رد ف�ع�ل 
منتخب بالده بالقول "المباراة تبدأ من�ذ ال�دق�ی�ق�ة 

، وب�ال�ت�ال�ي ی�ج�ب أن 45األولى ولیس الدقی�ق�ة 
 نبقي ھذا األمر في أذھاننا".

واعتبر أن البدایة "دائما ما تك�ون م�ع�ق�دة ل�ك�ن 
حتى وإن لم نقدم مباراة ممتازة، بدأنا (البطول�ة) 
بشكل جید. سجلنا أھداف�ا ول�م ت�ھ�ت�ز ش�ب�اك�ن�ا... 
أظھرنا أننا موجودون (ل�ل�م�ن�افس�ة). ح�ت�ى ول�م 

ص�ف�ر -3كانت األمور معقدة، تمك�ن�ا م�ن ال�ف�وز 
وھ�ذه (ال�ن�ت�ی�ج��ة) رب�م�ا ت�ك�ون رس�ال�ة ل�ل�ف��رق 

 األخرى".
أما نجم المباراة لوكاكو، فرأى أنھ بالنسبة ال�ی�ن�ا 
كان من المھم جدا أن نب�دأ بش�ك�ل ج�ی�د وال�ف�وز 
بالمباراة. یتمتع فریقنا ب�ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�م�واھ�ب. 

العبون بإمكانھم خل�ق ال�ف�ارق ف�ي ك�ل ل�ح�ظ�ة. 
اآلن، یتوجب أن نركز على المباراة المقبلة (ضد 

 تونس)".
وأشار الى أنھ "على الصعید الشخصي، بإمكاني 
اللعب بطرق مختلفة، بأسالیب لعب مختلف�ة. ف�ي 
مباریاتنا األخیرة، خاضت بلجیكا عامة م�ب�اری�ات 
ضد فرق أقل مستوى وبالتالي كان مھما بالنسبة 

 لي التواجد في منطقة الجزاء".
أما بخصوص منافستھ في ھذه الن�ھ�ائ�ی�ات ع�ل�ى 
ل�ق��ب أفض��ل ھ��داف، أج�اب م�ھ��اج��م م��انش�س��ت��ر 
یونایتد اإلنكلیزي "علي أوال أن أس�اع�د رف�اق�ي 
بقدر اإلمكان. بالنسبة لي، األمر األھم أن�ن�ا ف�زن�ا 

 بالمباراة".
 

وبفوزھا في المباراة ألول�ى، ی�ت�وق�ع أال ت�واج�ھ 
ب��ل��ج��ی��ك��ا ص��ع��وب��ة ف��ي ح��ج��ز إح��دى ب��ط��اق��ت��ي 
المجموعة الى الدور ثمن ال�ن�ھ�ائ�ي، ل�ك�ن ع�ل�ى 
الالعب�ی�ن االم�ت�ث�ال ألوام�ر م�درب�ھ�م اإلس�ب�ان�ي 
روبرتو مارتینیز الذي طالبھم عش�ی�ة ال�ل�ق�اء أال 

 یستبقوا االمور.
وبعد مواجھة تونس في الجولة الثانیة ال�م�ق�ررة 

ال��ح��ال��ي، س��ت��خ��ت��ب��ر ب��ل��ج��ی��ك��ا ج��دی��ت��ھ��ا  23ف��ي 
بالمنافسة على الل�ق�ب أو أق�ل�ھ م�ح�اول�ة ت�ك�رار 
أفضل نتیجة لھا في النھائیات حین ح�ل�ت راب�ع�ة 

 28، ع�ن�دم�ا ت�ل�ت�ق�ي اإلن�ك�ل�ی�ز ف�ي 1986عام 
 الحالي.

ومن جھتھ، أعرب مارتی�ن�ی�ز ع�ن س�ع�ادت�ھ ألن 
"ھذا ب�الض�ب�ط م�ا ك�ن�ا ن�أم�ل�ھ... ل�ی�س�ت ھ�ن�اك 
مباریات سھلة في ك�أس ال�ع�ال�م"، مض�ی�ف�ا "ال 
أرید االستخفاف بما قام بھ المنتخب البنمي، لكن 

 60كان من الصعب علیھم الص�م�ود ألك�ث�ر م�ن 
 دقیقة".

وأردف قائال "رغم ك�ل ش�يء، ھ�م یس�ت�ح�ق�ون 
الثناء على ما فعلوه خالل الشوط األول ویستحق 
العبو فریقي اإلشادة بھم لما فع�ل�وه ف�ي الش�وط 

 الثاني".                                   

غاب نجم المنتخب البرازیلي لكرة القدم نیمار عن التم�اری�ن ال�ج�م�اع�ی�ة اإلث�ن�ی�ن ف�ي س�وتش�ي، غ�داة 
ف�ي مس�ت�ھ�ل مش�واره ف�ي م�ون�دی�ال روس�ی�ا  1-1المباراة التي تعادل فیھا "السیلیساو" مع سویسرا 

. وعانى أغلى العب في العالم العائد مؤخراً من إصابة أبعدتھ عن المالعب لثالثة أشھ�ر وھ�ددت 2018
 مشاركتھ في كأس العالم، من األخطاء الكثیرة التي ارتكبھا بحقھ السویسریون في لقاء األحد.

وبدا نیمار منزعجاً بدنیاً بعد اللقاء لكنھ طمأن الجمھور البرازیلي في المنطقة الم�خ�ت�ل�ط�ة "أن ال ش�َئ 
خطیراً، ال شيء یدعو للقلق". وبعد العودة إلى مقر المنتخب، اكتفى نیمار االثنین بالب�ق�اء ف�ي ال�ف�ن�دق 
حیث تلقى العالج التأھیلي إلى جانب تیاغو سلیفا وباولینیو، بحسب ما كشف االت�ح�اد ال�ب�رازی�ل�ي ل�ك�رة 
القدم. وعشیة المباراة ضد سویسرا، كشف مدرب المنتخب البرازیلي تی�ت�ي أن ن�ی�م�ار "ل�ی�س ج�اھ�زاً 

 % بید أنھ بإمكانھ اللعب".100بنسبة 
شباط/فبرایر الماضي في مباراة فریقھ باری�س س�ان  26وتعرض نیمار لكسر في مشط قدمھ الیمنى في 

جیرمان مع مرسیلیا في الدوري الفرنسي، وخضع على اثره لعملی�ة ج�راح�ی�ة وغ�اب ع�م�ا ت�ب�ق�ى م�ن 
موسم الفریق. وتتحضر البرازیل لمباراتھا الثانیة في المجموعة الخامسة حیث تلتقي م�ع ك�وس�ت�اری�ك�ا 

 الحالي في صربیا. 27الجمعة في سان بطرسبورغ، قبل أن تختتم الدور األول ضد صربیا في 

أعلن أتلتیكو مدرید اإلسباني في موقعھ ال�رس�م�ي ع�ل�ى اإلن�ت�رن�ت ف�ي 

وقت متأخر اإلثنین عن ت�ج�دی�د ع�ق�دي ن�ج�م�ی�ھ ال�ف�رنس�ی�ی�ن أن�ط�وان 

غریزمان ولوكاس ھرناندیز. وأوضح أتلتیكو مدرید في ت�غ�ری�دة ع�ل�ى 

 .2024وعقد ھرناندیز حتى  2023تویتر أنّھ جّدد عقد غریزمان حتى 

وذكر أتلتیكو مدرید أّن رئیسھ التنفیذي میغیل آنخیل جیل م�اری�ن ذھ�ب 

إلى معسكر منتخب فرنسا في روسی�ا ك�ي ی�ث�بّ�ت االت�ف�اق ال�ج�دی�د م�ع 

 غریزمان وھیرناندیز إضافة إلى لیمار القادم من موناكو.

وكان مستقبل غریزمان مھ�دداً م�ع أت�ل�ت�ی�ك�و م�دری�د بس�ب�ب ش�ائ�ع�ات 

ارتباطھ ببرشلونة بطل الدوري اإلسباني قبل أن یضع نجم أتلتیك�و ح�ّداً 

 لھذه الشائعات منذ أیام.

وسبق وأن قال غریزمان في ح�وار م�ع ق�ن�اة إس�ب�ان�ی�ة م�ن م�ع�س�ك�ر 

 المنتخب الفرنسي لكرة القدم بروسیا: "قررت البقاء".

واحتل أتلتیكو مدرید المرك�ز ال�ث�ان�ي ف�ي ال�دوري اإلس�ب�ان�ي ال�م�وس�م 

المنقضي وتّوج بلقب یوروبالیغ عقب خروجھ م�ن دور ال�م�ج�م�وع�ات 

 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

س ا ا –  
ا  وروم 

، االث�ن�ی�ن ض�م�ن 1-2فاز منتخب إنكلترا على نظیره التونسي 
ع�ل�ى  2018مباریات المجموعة السابعة لكأس العالم روسیا 

 ملعب فولغوغراد أرینا.
، ف�ي ح�ی�ن 1+ 90و 11وسجل إلنكلترا ھاري ك�ای�ن ث�ن�ائ�ی�ة 

 من ركلة جزاء. 35سجل ھدف تونس فرجاني ساسي 
، ت�ل�ی�ھ�ا 0-3وتصدر بلجیكا المجموعة بعد الفوز عل�ى ب�ن�م�ا 

إنكلترا بفارق األھ�داف، ث�م ت�ون�س ث�ال�ث�ة، وب�ن�م�ا األخ�ی�رة. 
وسیطر المنتخب اإلنكلیزي ع�ل�ى أغ�ل�ب م�ج�ری�ات ال�م�ب�اراة، 
وكان خطیراً للغایة في الشوط األول نتیجة األخطاء ال�دف�اع�ی�ة 
العدیدة من الجان�ب ال�ت�ونس�ي خص�وص�اً م�ن ن�اح�ی�ة ال�ب�ط�ئ 

 والتمركز.
أما في الشوط الثاني، ف�ق�د ت�ح�س�ن األداء ال�دف�اع�ي ل�ن�س�ور 
قرطاج، لكنھم تلقوا ھدفاً مباغتة م�ن أح�د أس�ل�ح�ة اإلن�ك�ل�ی�ز 
المھمة وھي الكرات الثابتة. إذ جاءت رأسیة كاین من رك�ن�ی�ة 
إنكلیزیة.وبات ھاري كاین أول العب إنكلیزي یسج�ل ف�ي أول 
مباراة لھ في كأس العالم منذ أن سج�ل ب�رای�ن روبس�ون ض�د 

 .1982فرنسا عام 

 م   ا ا أ إما 

، 2018في كأس العالم روس�ی�ا  0-1ھزمت المكسیك منافستھا حاملة اللقب ألمانیا 
األحد ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أیضاً منتخبي السوید وك�وری�ا 

لوجن�ی�ك�ي، ف�ي ال�ع�اص�م�ة م�وس�ك�و، س�ج�ل ھ�دف ال�ف�وز  وعلى ملعب الجنوبیة. 
 .35"التاریخي" ھیرفینغ لوزانو العب نادي آیندھوفن الھولندي في الدقیقة 

ولعبت المكسیك مباراة للعمر على مستوى الخط�وط ال�ث�الث�ة أو األرب�ع�ة إن ص�ح 
التعبیر، ألن الحارس أوتشوا كان بطالً حقیقیاً جنّب فریقھ األھداف، وك�ان ب�إم�ك�ان 

 إضافة ھدف ثان وثالث من ھجمات مرتدة، ولكن الحظ خانھا. المكسیك
في المقابل قدمت بطلة العالم مباراة جیدة عموماً، لكنھا افتقدت للفع�ال�ی�ة وال�ت�ن�وع 
بالحلول، فكان التمیز فقط على صعید التسدید من ناحیة كروز واالختراق ال�م�ح�دود 

 لدراكسلر والمحاوالت المتالحقة لكیمیتش.
بالب�رازی�ل ب�ال�خ�س�ارة أم�ام  2014بدأت موندیال  2010وكانت إسبانیا بطلة العالم 

ھولندا. وبات المنتخب األلماني ثالث حامل للقب یفشل في الفوز ب�م�ب�ارات�ھ األول�ى 
في الموندیاالت الثالث األخیرة، بعد ایطالیا التي تعادل�ت م�ع ال�ب�اراغ�واي ف�ي أول 

 .2010مباراة لھا في موندیال جنوب افریقیا 
وھذه المرة األولى التي یخسر فیھا أبط�ال ال�ع�ال�م ف�ي م�ب�ارات�ھ�م االف�ت�ت�اح�ی�ة ف�ي 

 الموندیال الموالي، لمرتین متتالیتین.
وھي المرة األولى التي تخسر فیھا ألمان�ی�ا ب�ظ�ھ�ورھ�ا األول ف�ي ال�م�ون�دی�ال م�ن�ذ 

 أمام الجزائر. 1982موندیال 
كما أنھا المرة األولى التي تفشل فیھا ألمانیا في التسجیل في ال�م�ب�اراة االف�ت�ت�اح�ی�ة 

 .1978منذ تعادلت بدون أھداف ضد بولندا في  لمباراتھا

 ا  ا 
مب أ   

ر أ 
    ن 
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