
 

 



 

 

 

 



 

 

  األفتتاحية 

 شأن االستفتاء مرة أخرىب

 

في ضوء التعليقات الكثيرة التي وردت على موقف الحزب الشيوعي من االستفتاء 

وتداعياته ، يمكن تصنيف المختلفين مع موقفه إلى ثالث مجموعات من اآلراء ، االولى 

لموقف الحزب ، بعضها يقرأ  تبني موقفها الناقد والمخالف على فهم خاطئ او مجتزء

الموقف على طريقة "ال تقربوا الصالة.."كما يتبين من تعليقاتهم، بالمقابل هناك طائفة من 

اآلراء تتعمد تشويه طروحات الحزب وهي تضم من يحملون الخصومة والعداء للحزب، 

ومجموعة ثالثة من اآلراء تختلف مع وجهة نظر الحزب عن قناعات مختلفة نحترمها 

ونحرص على التحاور معها، في هذا المنشور ينصب االهتمام على من أساء فهم موقف 

 : الحزب ، فيهدف الى تقديم مزيد من التوضيحات لموقف الحزب ومنطلقاته كما يلي

 

ان مبدأ حق تقرير المصير للشعوب تقره المواثيق الدولية التي وقع عليها العراق -١

العام معناه يعطي مبررا لالنظمة التي ترفض منح اإلقرار كدولة، فمن يتنكر هذا المبدأ 

 . بحقوق القوميات المختلفة في البلدان المتعددة القوميات

 

ان مبدأ حق تقرير المصير، خالفا لما يعتقده الكثيرون، ال يعني بالضرورة - ٢

تحادية، االنفصال، فيمكن للشعب المعني ان يختار البقاء في إطار الدولة المركزية او اال

  .وهناك اكثر من مثال على ذلك كما في سكوتلندا وكويبك في كندا

 .القوميات ينبغي ان تكون على أساس طوعي وليست قسرية ةفوحدة البلدة المتعدد

 

في حالة العراق والشعب الكردي، أكد الحزب على الدوام بما في ذلك في بيانه - ٣

عبيراته المؤسسية باالرتباط مع الظرف األخير، بان حق تقرير المصير يتحدد شكله وت

االقتصادي الذي تتسم به المرحلة والوضع الملموس، -التاريخي، والسياسي واالجتماعي

وفي الظرف الحالي بالعراق ، يعتبر الحزب الشيوعي الدولة االتحادية)الفدرالية( هي 

 ، وفي الوقت  الشكل األنسب لتجسيد حق تقرير المصير، ولذلك ال يؤيد دعوات االنفصال

١ 



 

 

 

 

نفسه يدرك أن بقاء العديد من القضايا المهمة عالقة بدون حل بين األقليم والحكومة 

اإلتحادية، من شأنه أن يخلق ارضية مؤاتية تغذي المطالبة باالنفصال وتشكيل دولة 

 .مستقلة لكردستان العراق

الديمقراطية العراقية والحزب على مدى تاريخ العراق المعاصر ، وقفت القوى - ٤

الشيوعي مع المطالَب المشروعة للحركة القومية الكردية، ووقفت ضد سياسات الحرب 

والقمع التي شنتها الحكومات المركزية المتعاقبة، سواء في العهد الملكي ام الجمهوري، 

 .وآخرها في عهد نظام صدام حسين الدكتاتوري

 

د المواقف القومية الضيقة األفق للحركات القومية في الوقت نفسه ، يقف الحزب ض- ٥

التي قد تدفعها لبحث الدعم من قوى خارجية ذات اطماع واهداف معادية، كإيران الشاه 

في حالة العراق، وتحاول بال شك اسرائيل والقوى المؤيدة لها االستفادة من الحركات 

والسودان بعرض المساعدة  القومية عموما في البلدان العربية ، وال سيما في العراق

والدعم بغية توظيف مطالبها الضعاف وتمزيق البلدان العربية،عموما والعراق على وجه 

الخصوص، ولذلك كان موقف الحزب تاريخيا يؤكد على الترابط بين نضال الحركة 

الوطنية والديمقراطية في العراق من أجل الحرية والديمقراطية والتحرر من السيطرة 

 .ة وبين الحركة القومية التحررية للشعب الكردياألجنبي

 

كمبدأ عام،من الخطأ أخذ الشعب بجريرة سياسات قياداته. فالموقف من االستفتاء ال - ٦

يتوجه فقط الى القيادة السياسية لالقليم التي لها حساباتها وتقديراتها الخاصة للمضي 

في كردستان أجاب بنعم  والتي هي موضع اختالف، وانما الى مليونين ونصف مواطن

لالستقالل. فليس من الصحيح التعامل مع آرائهم بعدم احترام رغم. عدم االتفاق معها، 

 .وانما ينبغي التحاور من اجل التوصل الى قناعات لصالح العراق االتحادي

 

هناك من يسحب الموقف من القوميات ومطالبها المشروعة على التكوينات الطائفية - ٧

وهوامر خاطيء في نظرنا، فعلى سبيل المثال السنة و الشيعة يتقاسمون  في العراق،

الدين واللغة،و متعددي االنتماء القومي )عرب وكرد( ، ومنتشرون في ارجاء الوطن، 

 .لذا ال يوجد ما يدعو الى تشكيل كيان منفصل على أساس مذهبي

٢ 



 

 

 

 من منشورات الحزب الشيوعي العراقي 

 الثانيةالحلقة مفهوم وإشكاليات النظام الفيدرالي                                      

 ثانيا : الفيدرالية وإشكالية النظام الدستوري 

، وظهرت في السبيل  تحديد األسس القانونية للنظام الدستوريلقد حاول الخبراء 

) الكالسيكية ( ، ولكي تحدد هذه  النظريات التقليديةيطلق عادة اسم  نظريات عديدة

النظريات مفهوم الدولة الفيدرالية ، وتميزها عن الدول األخرى ، قسمت األنظمة 

 : ثالثة أنواعالقانونية للدول بوجه عام إلى 

 الدولة الكونفدرالية  -١

 الدولة الفيدرالية  -٢

 الدولة المتحدة -٣

برم تتكون بموجب معاهدة أو ميثاق ي   ) حسب هذه النظريات ( فالدولة الكونفدرالية* 

، تتنازل كل منها عن بعض اختصاصاتها لصالح هيئة عليا مشتركة  بين دولتين أو أكثر

، وتتعلق هذه االختصاصات عادة بالمسائل الدفاعية وقيادة الحروب وبالعالقات الدولية 

ممثلي الدول  من الهيئة المشتركةوكيفية حسم المنازعات بين دول األعضاء . وتتألف 

 األعضاء على أن تتمتع كل دولة بصوت واحد فقط .

.  بموجب الدستورفإنها ال تؤسس بموجب معاهدة أو ميثاق ، بل  الدولة الفيدرالية* أما 

األساس القانوني للدولة الفيدرالية ، دون حاجة لموافقة  جواز تعديلويترتب على ذلك 

جميع األعضاء ، بل تكفي لذلك أغلبية اآلراء ، مطلقة كانت أم نسبية ، إال إذا نص 

األعضاء مثالً . كذلك ال يجوز ألحد  شرط إجماعالدستور الفيدرالي خالف ذلك على 

كما تستطيع الهيئات الفيدرالية  االنسحاب من الدولة الفيدرالية لتأسيس دولة مستقلة ،

مخاطبة مواطني الدول األعضاء دون وساطة هذه األخيرة ، وتعتبر الواليات المتحدة 

 ،  و  ) الكونفدراسيون (  ١1٤1واالتحاد السويسري منذ عام  ١٧11األمريكية منذ عام 
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، أمثلة ساطعة  ١1٧١، ومن ثم الرايخ الثاني منذ عام  ١1٦٧االلماني الشمالي منذ عام 

للدولة الفيدرالية ، رغم استعمال دساتير بعض هذه الدول الصطالح ) الكونفدراسيون ( . 

تقوم الفيدرالية على نظام حكم يستند وعلى النقيض من مفهوم الكونفدرالية ، 

المستوى األّول للحكم في البلد الواحد . وبناًء على ضمان دستوري ، يتكَّون  الىمستويين

التي تتمتع كل منها بهيئات قضائيّة وتشريعيّة وتنفيذية ضمن  الكيانات المستقلّة ذاتيا من

أما المستوى الثاني فهو مستوى األراضي التي تقع في نطاق كل كيان على حدة ، 

 الذي يتمثل في حكومة فدرالية متسقلّة مشابهة .  السلطة االعلى

الدولة الفيدرالية ، فقد اقترح فقهاء السياسة  وكيفية تمييزها عن الدولة المتحدة* أما عن 

بين  معيار التمييزلذلك ، فذهب البعض إلى القول بأن  معايير متعددةالكالسيكيون 

، فالدولة تعتبر فيدرالية والعكس صحيح  ينحصر في مدى االختصاصات وسعتهاالدولتين 

ً . وقال البعض اآلخر أن  األقاليم بحق تشريع القوانين الخاصة ال يعتبر  تمتعأيضا

المعيار الصحيح لتمييز الدولتين ، فيما تتمتع األقاليم في الدولة الفيدرالية بحق تشريع 

فريق القوانين ، وال تتمتع األقاليم في الدول المتحدة إال باختصاصات إدارية . وذهب 

مدى تمتع األقاليم ليس  من هؤالء إلى القول بأن ما يميز الدولتين هو ثالث

، بل بكيفية ممارستها لهذه االختصاصات وضمانها بموجب الدستور ،  باالختصاصات

اإلقليم في الهيئات المركزية ومراقبتها هو مدى مساهمة والمعيار الذي نادى به اغلبهم ، 

 ألعمالها . 

، لكل منها  عددةهي دولة واحدة , تتضمن كيانات دستورية مت، إذن ،  الدولة الفيدرالية

نظامها القانوني الخاص واستقاللها الذاتي ، وتخضع في مجموعها للدستور الفيدرالي 

عبارة عن نظام باعتباره المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي ، وهي بذلك 

فهو  جانبين. وتعني هذه المالحظة إن للدستور الفيدرالي دستوري وسياسي مركب 

للدولة الفيدرالية من جانب ، ومن جانب آخر هو عقد سياسي بين  اسيالقانون األس

إلى    Durand    الواليات األعضاء ، وفي المعنى ذاته يشير بعض الفقهاء ومن بينهم 

 أن " النظام الفيدرالي ما هو إال إطار قانوني لظاهرة سياسية " .

انت الطريقة التي اتبعت في ، فلكونها تتحقق بالدستور ، أيا ك نظام دستوريأما أنها 

 إنشائها ألنها ال تنشأ عن طريق وثيقة دولية ) معاهدة أو تحالف دولي (  كما هو الحــــال
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في بقية االتحادات الدولية ، فهي اذا نتاج عمل قانوني داخلي ، باعتباره األساس القانوني 

جميع التشريعات األخرى سواء لهذا النظام ، والقانون األعلى للدولة الذي تتقيد به 

 المركزية منها أو اإلقليمية .

دستور وهذا ما نصت عليه الدساتير الفيدرالية في العديد من الدول الفيدرالية حيث 

الدولة االتحادية ) الفيدرالية ( له قوة القانون األعلى وان جميع القوانين األخرى يجب 

اتسام الدستور الفيدرالي ألمر إلى . ويرجع هذا ا أن تصدر على أساسه ووفقا له

 من الناحيتين الموضوعية والشكلية . بالسمو والعلو

عن إرادة مواطني الدولة  تعبيرامن كونه  سموه الموضوعيفالدستور الفيدرالي يستمد 

األساسية للتشريع وما يتعلق  المبادئالتي تحدد  ويتضمن القواعد العامةالفيدرالية ، 

دولة ، ويتضمن أيضا نصوصا لتوزيع االختصاصات بين الهيئات بالبناء السياسي لل

 الفيدرالية والهيئات اإلقليمية للواليات .

، الن تعديله ، ال يتم في  طبيعة اإلجراءات الالزمة لتعديلهفيستند إلى  سموه الشكليأما 

الية ، الواقع إال بإجراءات معينة ومعقدة . وتتضح هذه الحقيقة في اغلب الدساتير الفيدر

 ثلثيمثل دستور الواليات المتحدة األمريكية ، الذي ال يتم تعديله اال بناء على اقتراح 

أعضاء الكونجرس ، هذا اذا كان الكونغرس هو الذي اعد نص التعديل ، أما كانت 

الهيئات التشريعية للواليات األعضاء هي التي اقترحت التعديل فانه يجب أن تتم الموافقة 

في تعديل نصوص الدساتير الفيدرالية ،  التعقيدالواليات . وهذا  ثة أرباعثالعليه من 

للنظام الفيدرالي وكل تعديل فيه الشك انه يمس حقوق  األساس القانونيإلى إنها  يرجع

الواليات األعضاء واستقاللها الذاتي ، لذا فإنها تواجه كل محاولة للتعديل بحذر شديد ، 

لمساعدة تلك الواليات التي تتميز في الغالب  وسيلةفإتباع هذه اإلجراءات الشكلية يعد 

السكان أو صغر الساحة للوقوف على قدم باختالفات متباينة كاالختالف القومي أو قلة 

 المساواة مع بقية الواليات في داخل الدولة الفيدرالية .

تعدد ، فهذا يتضح من ظاهرة  الدولة الفيدرالية نظام سياسي مركبوفيما يتعلق بكون إن 

فيها ، حيث تتوزع السلطات غي دولة  السلطة السياسية والمؤسسات الدستورية

ة وحكومات الواليات . فالحكومة الفيدرالية هي التي تتولى الشؤون الحكومة الفيدرالي

 العامة للدولة ، ولها سلطات مباشرة اختصاصاتها في إقليم الدولة بأســره ، دون أن تعتمد 
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في ذلك على موافقة حكومات الواليات . ومن جانب آخر فان كل والية من هذه الوليات 

 تقر السلطة التأسيس التيوجود هذا االستقالل  مظاهريمي ، ومن تتمتع باستقالل ذاتي إقل

 دستور الوالية دون التدخل من الحكومة الفيدرالية.

، تباشر سلطاتها على مواطني الوالية ، عن  حكومة ذاتية مستقلةومنها أيضا وجود 

كل والية طريق هيئاتها الدستورية ) التشريعية والتنفيذية والقضائية ( . وبتعبير آخر فان 

، وفوق كل ذلك   Auto Organi – zationتتمتع باستقالل دستوري وتنظيم ذاتي 

مركزية حتى وان تعللت نجد إن االستقالل الداخلي للواليات ال يمكن ان تمسه الحكومة ال

 بوجود مصلحة عامة بالغة األهمية .

الذي يعد من قبل الجمعية   الدستور الفدراليالدولة الفدرالية هو  أهم ما يميزإن 

التأسيسية ثم يوافق عليه المجلس النيابي " البرلماني " في كل " والية " من واليات 

دولة ، وبذلك يتمتع الدستور الفدرالي االتحاد أو يعرض لالستفتاء من قبل كافة أفراد ال

بعلوية على سائر الدساتير المحلية . فالدولة الفدرالية تستمد وجودها من الدستور ولذلك 

فان أية سلطة في الحكومة الفدرالية أو في أي والية في االتحاد سواء كانت هذه السلطة 

ها لوظيفتها للدستور تشريعية أم تنفيذية أم قضائية فإنها جميعا ستخضع في ممارست

، ذلك أن أسس الفدرالية معقدة وتشتمل  يجب أن يكون الدستور مكتوباالفدرالي . وعليه 

على آليات مختلفة ومتنوعة تم االتفاق عليها من ممثلي الواليات في االتحاد . وتجنبا 

لسوء الفهم وتضارب اآلراء بخصوص السلطات وكيفية ممارستها ، وجب أن يكون 

 مدونا. الدستور

 

    

سال احد الصحفيين امبراطور اليابان " اوكيهيتو يوهارا " عن سبب تقدم 

اليابان في هذا الوقت القصير فاجاب قائال اتخذنا الكتاب صديقا بدالً من 

السالح وجعلنا العلم واالخالق قوتنا واعطينا المعلم راتب وزير وحصانة 

 دبلوماسي وجاللة امبراطور
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 د. جرجيس ختي   

 

ن االعتبارات األقتصادية ذات اثر كبير ومباشر على النمو السكاني وعلى حياة المواطن ا

االقتصادية واالجتماعية وهو شرط من شروط التنمية االقتصادية ، فهنالك عالقة ترابط 

 احيانا تكون معقدة اليمكن بين المتغيرات االقتصادية والنمو السكاني فهذه المتغيرات

السيطرة عليها بشكل تام كعملية زيادة الدخل والثروة واالجور والريع وكذلك بالنسبة 

فهي تنعكس بشكل مباشر م بها والوفيات والتي ال يمكن التحك الوالداتلزيادة معدالت 

الخصوبة على الحالة السكانية من حيث الزيادة او القلة في المواليد وفي الوفيات وفي 

كل زيادة في الناتج القومي تعني الزيادة في معدالت متوسط الدخل والهجرة الخارجية  

االتي من رأس المال والثروة والذي بدوره يعد تحسنا في مستويات رفاهية السكان 

واالنتعاش وذلك من خالل توظيف البعض من هذه المداخيل بأتجاه التغذية الجيدة 

تعليم والصحة والماء والكهرباء المشبعة بالسعرات الحرارية االالزمة والى خدمات ال

فبدون شك ان هذه المتغيرات ستنعكس على النمو السكاني من خالل  ,والنقل وغيرها 

االضافة في معدالت الوالدات والتقليل من معدل الوفيات وزيادة الخصوبة واالنجاب فمن 

نجاب المتوقع ان يرتفع الطلب على انجاب االطفال ويسمح بالزواج المبكر ويشجع اال

السريع وبتعدد الزوجات كما هي الحالة في المجتمعات العربية واالسالمية التي تحكمها 

الشريعة االسالمية وتسودها العادات والتقاليد العشائرية البائدة والتي التخضع الي قوانين 

االسرة والعشيرة كون هذه البلدان هي منغمرة في  تذكر ، وذلك بهدف الزيادة من اعداد

اضافة الى ذلك كون هذه البلدان  ,الداخلية والصراعات والنزاعات العشائرية  الحروب

     تعتمد اساسا على الزراعة وتربية المواشي فهي بحاجة الى العاملين في هذه الميادين 

 ا ـالتي تضمن لهم الموارد المعيشية الالزمة من اجل البقاء ،هذه الظاهرة هي اكثر ارتفاع
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في المدن والمناطق الحضرية  في االحياء الفقيرة والبيئة الريفية عما هي عليه اً وانتشار

 أــفالزيادة االضافية في حجم السكان تجعل حصة الفرد من الدخل اوط , حياء الغنيةواال

والمستوى المعاشي اقل وبالتالي الزيادة في معدالت الوفيات وانخفاض الخصوبة فعليه 

ونظرا لهذه العالقة الجدلية بين المتغيرات  الدخل االمثل للسكان (() )هنا تطبيق نظرية 

متباينة حسب النظريات االقتصادية  وآراءاالقتصادية والنمو السكاني ظهرت مواقف 

الكالسيكية والمالثوسية المتشائمة والمفهوم الماركسي فالنظرية المالثوسية المتمثلة بالفكر 

تنظيم و تحديد النسل وذلك للسيطرة على خطر االقتصادي الكالسيكي ترى ضرورة 

االنفجار السكاني والتي هي كما تسميها بالكارثة االنسانية، والتي ترى ان الزيادة في 

المواليد ذات مفعول عكسي على مستويات الدخل والتي تنعكس على رفاهية الفرد وزوال 

نتعاش وبالتالي انتشار المكاسب االقتصادية وفقدان المواد الغذائية والسكن فضعف اال

الفقر والمجاعة واالمراض والجهل والكوارث الطبيعية والحروب االهلية، هذه انطالقا 

د رمن نظريتهم القائلة : ان الزيادة السكانية هي وفق متوالية هندسية، والزيادة في الموا

ع ان الغذائية هي وفق متوالية حسابية .وان الشخص الذي ليس له من يعيله وال يستطي

يجد عمال في المجتمع فهو عضو زائد وليس له من نصيب في الغذاء على 

ان كل زيادة في معدالت  اهذه النظرية واعتبرو اارضه،فاالقتصاديون الكالسيك تبنو

الى زوال المكاسب االقتصادية وانتشار الفقر وضعف االنتعاش  النمو السكاني تؤدي

التي هي عليه الناس وذلك لضعف  ؤس والظلملة عن البوواعتبار ان الطبيعة هي المسؤ

قدرتها على توفير الكميات الضرورية الالزمة الحتياجات الناس من المواد الغذائية وان 

الدول المتخلفة لن تخرج من دائرة التخلف والفقر التي تعاني منه مالم يتم االلتزام والتقيد 

في واالنفجار السكاني هذا مما والتحكم في تحديد النسل للسيطرة على النمو الديمغرا

يات لقعض االباقدمت بعض الحكومات باالبادة الجماعية لشعوبها واجبرت ابناء 

اما المفهوم   المضطهدة )كالسود والهنود ( في امريكا على اجراء التعقيم القسري

الماركسي فهو متغاير كليا عن المفهوم الراديكالي والكالسيكي بخصوص العالقة بين 

يرات االقتصادية والنمو السكاني و اذ يعتبر ان عملية التنمية االقتصادية هي المتغ

مرتبطة بالنمو السكاني فكل زيادة في المواليد تعني الزيادة في االنتاجية والزيادة في 

معدالت الدخل والتقليل من البطالة والزيادة من الرفاهية واالنتعاش االقتصادي وان 

ها وبؤسها هو االستغالل االقتصادي من قبل الراسملية العالمية تخلف الدول النامية وفقر

 ذا اتبعت الدول ــــدول المتخلفة لــــالت وسيطرة االنظمة الفاسدة على اقتصاديات وسياسا
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والحكومات االشتراكية سياسات تشجيع عمليات االنجاب من خالل تقديم منح الزواج 

واصدرت قوانين تمنع عمليات االجهاض وتحربم تناول  وحوافز مادية ومعنوية للحوامل

 ةي الصين قامت بالفترة االخيرــحبوب منع الحمل ويعاقب كل من يخالف ذلك ، وحتى ف

بالغاء قانون تنظيم االسرة الدولي والتي كانت قد شرعت قانون االنجاب سياسة الطفل 

ليات العرقية واالباء واالقالواحد لكل زوج في المدينة وطفالن في المناطق الريفية 

لذين ليس لهم اشقاء وكانت حكومة الصين تعاقب كل من يخالف تطبيق هذه واالمهات ا

 مانهم من حقوقهم وتجريدهم من االمتيازات ومن بعض خدمات الدولة رالسياسة وذلك بح

اسة اثر سلبي على مجمل الحياة ي) الدراسة والطبابة وحق االنتخاب فكان لهذه الس

النمو االقتصادي وتزايد نسبة  قتصادية واالجتماعية في المجتمع حيث التباطئ فياال

على العمل مما جعلها ان تتخلى عن تلك السياسة.  يخوخة وتقليص في عدد القادرينشال

وفي رومانيا كانت الدولة الرومانية تعتبر ان عملية الزيادة السكانية تنعكس على الزيادة 

ياسات الدولة ان لكل مولود الزيادة في معدالت دخل الفرد ومن س ونمو االنتاج وبالتالي

زيادة في كمية المحاصيل الزراعية للهكتار الواحد ما يضمن احتياجات المولود جديد 

لذا كانت  ىكافة النشاطات االقتصادية االخر الجديد وكذلك الحال ان هذه الزيادة تشمل

ادوية منع الحمل وكانت تفرض  اض وتناولالدولة قذ شرعت قوانين بمنع عمليات االجه

وكلك الحالة بالنسبة للدول التي تبنت  ,عقوبة السجن على كل من يخالف هذه القوانين 

  . وحتى في كوبا الفكر االنساني

 االقتصاد الماركسي

نتيجة النقد والتأثر باالقتصاد السياسي  كارل ماركس أحد أركان الماركسية الثالثة, وكتبههو 

, حيث يقوم بدراسة رأس المال وكان من أهم أعمال ماركس كتاب ادم سميث اإلنجليزي, وال سيما

, ويعتبر ماركس ان كل تطور في العالقات المنطق الجدلي ادي وتطوراته عبر منظورالتطور االقتص

, معطياً مثل وحدة صراع المتناقضات في بيئة اإلقطاعي الدياليكتيك االقتصادية يخضع لقوانين

والفالح, التي تستمر لبدأ مفعول تحول الكم إلى كيف بالثورة البرجوازية, ومن ثم يتم نفي النفي 

في حياته, ورغم  كارل ماركس عامل ورب العمل. ويعتبر االقتصاد السياسي أهم ما كتبهليظهر الحقا ال

االقتصاد السياسي الماركسي لم  أن الدول العظمى تعتمد تحليل ماركس لألزمات االقتصادية, إال أن

, ويبقى االقتصاد السياسي الماركسي إحدى المواد التي تدرس الشيوعية يطبق اإل في الدول

إثر األزمات االقتصادية في بداية القرن العشرين, بالجامعات, علماً بأن الواليات المتحدة األمريكية, 

 االقتصادية . إتبعت الكينزية لحل المشاكالت
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كانت دعوة مغرية ! على مائدة مثيرة ! 

 لوجبة شهية ! ولكن

 

 ســـعيد شـامـايـا 

تموز حول  ٢2األحد  ١٢٤٢لقد جلب انتباهي موضوع نشرته جريدة العدالة في عددها 

)تتظاهر سلطتنا( انها تنامت مؤخرا في الوطن بعد غروب الكثير  االستثمار التيحركة 

يقول الموضوع عن تهافت المستثمرين  من اإلرهاب ومتابعة الخارجين على القانون .

من الخارج لبناء مشاريع عمالقة يتطلب تنفيذها مليارات الدوالرات، منها وضع الحجر 

يسمح للعامل  ال وهو إنشاء فندق سياحي ضخم )قدأألساس ألضخم مشروع في بغداد 

وتستمر اإلثارة : إن الهيئة الوطنية لالستثمار   الذي اشترك في بنائه ان يدخله(...الخ

(مليار دوالر خالل ستة أشهر ويؤكد السيد احمد رضا رئيس ٧٤استقبلت مشاريع بقيمة )

س االتجاه يتقدم أبناء الخليج من الهيئة إن هذه المشاريع هي هدية إلى العراقيين)من( وبنف

اجل مشاريع استثمارية منها سياحية في إقليم كوردستان كلفتها خمسة عشر مليارا من 

الدوالرات وفي قيمتها من ريازة وبهاء، وفي نفس العدد من العدالة نقرأ إعالنات مهمة 

أبي نؤاس عن إقامة أبراج الكرادة الشامخة ومشروع المسبح االولمبي وتطوير شواطئ 

التي تزين بغداد ..مشاريع تبشر العامل العراقي بفرص عمل فيها البركة، وان كان واثقا 

انه لن يذق طعمها وهو يتذكر كم عمل في إنشاء قصور ال تدانيها فخامة هذه المشاريع 

لقائد الضرورة المقبور ،لكنه لم يدخلها ولم ينعم بإلقاء نظرة على صرح بناه هدرا في 

كل شيء فيه هدرا ، مع ذلك نراها خطوة تبشر خيرا لو كان عصر الفاسدين  زمان كان

 قد وال ! !! ولكن من لي بضامنها لمصلحة الوطن وشعبه .

موضوعنا اليوم يقترن باالستثمار والمبالغ الضخمة التي يتساءل ابن الشعب هل من 

ة داخلية، نحن حصة بائسة البن الشعب الذي ينتظر اصالح مسكنه ليعود اليه بعد هجر

بحاجة الى استثمارات توازيها تعيد طبيعة حياة المنكوبين اوال وترعى احتياجاته 

 ر ـــرص عمل دائمية إنتاجية تطور الخدمات لينال منها االستقرار وتطويــــسكن وف نـــم
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فسادا  قابلياته التقنية ،،،وهناك من يهمس أن من بين من فتحت لهم مرازيب السماء وشبع

أن يكون له االهتمام المطلوب بحياة  ينتظر هذه االستثمارات واألموال ليصيدها دون

الكادحين وخدماتهم وتنظيم حياتهم، ونَُذكر سلطتنا التعبانة وهي تتعامل اليوم بالمليارات 

بمشاريع تغري ابن العراق المحروم والخائف من اجل المكوث في وطنه وتشجيعه لعدم 

عيا وراء غربة مجهولة، كم للمواطن حصة من هذه المليارات تقَيّمها الدولة التفريط به س

 كمشاريع إنتاجية ملك للوطن والشعب ترى هل ستديرها عناصر مخلصة كفوءة .

وجبتنا ليست على مائدة الفنادق واألبراج وإنما نريدها وجبة متواضعة لمشاريع تضمن 

واتذكر وجبتنا إلخوة وعدونا بها دعما لتحقيق للكادحين مستقبال الئقا في العراق األبي، 

عذرا لقارئي إن استمهلته ألعرض وضعا خاصا بشعبنا الكلداني  ( تلك األمنيات،

السرياني اآلشوري ( وهذا هم اكبر يشغلنا بسبب ذلك االهمال والتهميش هاجرت عوائل 

عن الوطن الى منا وحيث الزال المزيد من أبناء شعبنا يتسللون إلى الخارج مغتربين 

السهل راح  المستقبل المجهول فنرى كال من يجد عونا من إمكاناته المادية أو الطريق

 يتململ لترك الوطن العزيز.

لقد كانت البناء بلداتنا التي غزاها داعش ودمرها فرصة اللجوء لمدننا وقصاباتنا وقرانا 

   في اقليم كوردستان وضمن امنه ومعيشته ومنهم من قصد قرانا

التي تم إعمارها بمساكن جديدة، ايضا الوحدات السكنية) الخيم المريحة ال الكرفانات 

والهواء النقي، لكن كل ذلك لم يالئم البيئة التي عاشوها   بالماء وامأوى المالئم  المزودة

في قراهم وهكذا ممن جاء الجئا من الموصل او من المدن االخرى فينقلب ذلك الترحاب 

في البداية إلى ملل وضجر، خصوصا بعد وضوح الدمار الذي نال  الحاروالعناية

حالما يستثار  مساكنهم ودمر اعمالهم زراعية او مهنية فوجد ان ال منجا إال الهجرة 

عطف الشعب االوروبي، برر هذا االختيار عدم الثقة بسلطته التي يتعشعش فيها غربان 

عب والنكبات التي تنتظر المهاجر البائس الفساد فبدأ تيار الهجرة عارما مذلال كل المصا

 الضعيف .

لقد شخص الواعون منا مشكلة الهجرة وتأثيرها على وجودنا في الوطن، فكتبوا وخططوا 

وكمثال ) عرضُت/ضمن وفد الى ديترويت لحضور   لحلول ممكنة تحد من شهوة الهجرة

يحتاجها ابن شعبنا  ( عرضت افكارا٢22٤مؤتمر تاسيس المنبر الديمقراطي الكلداني في 

 ى ارضه وكنا بصدد مستقبل شعبنا بعد التغييرأن يتبنى ـــاءه في وطنه علــــواصل بقــــلي
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لكل قرية لها من  األغنياء الذين توفقوا ماديا في المهجرأن يتبنوا مشروعا صغيرا مالئما 

ة الى ارضها ووطنها، امكانيات نجاحه سياحيا زراعيا إنتاجيا يوفر عمال ويشد العائل

وكمثل ان في قرب القوش موقع سياحي ممكن ان يعمل فيه مئات العمال من قرانا 

مشروع   وممكن ان يدر ارباحا تنعش حاجات بلداتنا كتجربة وطنية وقومية وشعبية،

بندوايا السياحي كشركة مساهمة مجازة تضمن حق المستثمرالمغترب بعد أن عادت له 

ستحسن األخوة تلك الفكرة ووعدوا ( هذا مثال لمشاريع ممكنة أن تقام هويته العراقية وا

في كل قرية تساعدها البيئة أو مالها من صناعة شعبية لتكوين تلك المشاريع كورشات 

عمل أو مصانع إنتاجية، نقول ما معناه ان يسعى ابناؤنا في الوطن الستثمار طاقات 

دية لتطوير مواقعنا المهملة في الوطن ولتعزيز إخوتنا المغتربين العلمية الحضارية والما

البقاء فيها أعزاء قادرين على تنظيم حياته . وليس مشاريع لمصلحة اغنياء من الخارج 

يستثمرها الفاسدون من الداخل وإن انتج مشروعا ! فما هو االفندقا عاليا يؤمه االغنياء 

مور بعيدة عما يحتاجه ابن العراق م وملذاتهم والهليس لصنع ما ينفع الكادح وانما لسهرات

فبردت همة إخوتنا في   الذي حارب االرهاب واستشهد اواصابه عوق، كانت اياما صعبة

المهجر ربما بسبب أوضاع الوطن اإلرهابية وعدم ضمان نجاح إي مشروع استثماري 

إنتاجي، لكن الظروف أصبحت أفضل مما كانت خاصة في مناطقنا حيث الموقع الذي 

أن نحقق فيه حلم كياننا في الحكم الذاتي وهذا سيختصر كل جوالتنا وسينبه إخوتنا نطمح 

 بوعي إنساني وإصرار لمقاومة المصاعب والمكوث في أرضهم .

المهم أيها الساعون المخلصون من ابنائنا في المهجر، أيها الواعدون من اجل أهلكم أن 

راب وليسمعني من في الغربة في تعطوا لهذه التجربة أهمية كبرى لنوقف نزيف االغت

دول الجوارايضا بانتظارفرج الهجرة، الذين ينتظرون األشهر الطوال أو حتى السنين 

لينالوا فرصة قبولهم في الوطن الجديد ومن ثم فرصة العمل التي ال يختارونها حسب 

 لينتبهوا إلى ما يحصل في الوطن من أن الغرباء يقصدون بالدهم الستثمار  رضاهم ،

المليارات من الدوالرات في مشاريع قد ال تنفع الوطن وال المحتاج الحقيقي فكم هو حري 

بأبنائنا االعزاء أن يستثمروا آالف الدوالرات وحتى الماليين من أجل إعادة الوجه الالئق 

 المتنا باسمائها القومية، وما يستحقه شعبنا في وطننا موطن الحضارات .

على أن تكون لنا جهود بل  امام امتحان العودة الى بلداتنا ومن المهم بعد أن اصبحنا

 ع ــــحصتنا مما يمنح للعراق من تلك االعانات، وحذرين من ان تُبتل ضاالت لنضمن ن
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حصتنا او حقوقنا قبل وصول فتة منها، مطلوب أن يكون لنا مسعى مالئم يتعاون فيه 

تدعمهم الكنيسة بوحدة تجمعنا فتشكل اللجان السياسيون متحدين واالعالميون مثابرين 

تدرس وتقترح الممكن من تلك المشاريع في قرانا ومدننا لضمان   المطلوبة للمتابعة

 استمرار شعبنا فيها.

هذه هي الوجبة الدسمة التي تعدنا بها السلطة)إنها تعتبر من االعالم الخادع( حتى إن كان 

ة يجب أن نوفرها لمن بقي في الوطن بعد ان فيها ثمة صدق اي إن كانت لنا فيها حص

ونبقى بحاجة الى تلك لهجرة الداخلية بعيدا عن بلدته، قاوم مآسي داعش وصبر وايام ا

 المشاريع ليكون لشعبنا كيان معززبقوته ومكانته ومنتوجه ومستقبل مضمون .

                                            

        

 من ستنتخب 
خب من علمني حب الناس من سائر االعراف واالجناس                                   سأنت

سأنتخب من وهب حياته من اجلي ومن اجل غيري من ابناء شعبي                               

سأنتخب من ارتقى اعواد المشانق من اجل ان نأكل الخبز ونعيش حياة حرة كريمة 

السجون والمعتقالت وحولوها الى مدارس وورش عمل  سأنتخب من شهدت لهم 

سأنتخب من دافع عن حريتي وحرية ابناء شعبي ودفع من اجل ذلك ثمنا باهضا 

           سأنتخب من احببتهم بالفطرة ولم افهمهم اال عبر طيبتهم واخالقهم وعالقاتهم 

تشريع القوانين   سأنتخب من يقف الى جانب المرأة وانصافها والدفاع عن مصالحها في

سأنتخب من يحترم آراء اآلخرين ويعمل معهم من اجل بناء وارساء نظام وطني 

 الة االجتماعية واحترام القانون ديمقراتي تسود فيه قيم العد
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 يوسف زرا 

شخصية اقتصادية انكليزية ، وهو الذي تمكن من  ١٧٢٣/  ٦/  ٥ادم سميث من مواليد 

تعريف إنتاج االقتصاد اإلنساني ب ) ثروة األمم ( ضمن كتابه الصادر عام صياغة أو 

وهو صاحب النظرية االقتصادية الذي يقول فيها ) دعه يعمل دعه يمر ( والتي  . ١٧٧٦

تعني تفجير طاقات الفرد دون أية رقابة رسمية أو مؤسسة اقتصادية . والتي هي العمود 

سمالي الوطني وثم تتطور إلى عالمي . الذي اعتمد الفقري الرئيسي لظهور النظام الرأ

 –على التراكم الكمي لإلنتاج المادي ويحق ألصحابها أفرادا أو جماعات ) مؤسسات 

حكومات ( كل الحرية في استغالل طاقات غيرهم ومهاراتهم مقابل اجر رمزي تتحكم به 

إن ما ورد في متن  -قول :الجهة المستثمرة لذلك . وال بد أن ننتقل إلى ما نحن بصدده. ون

من مقدمة الكتاب أعاله . غير واضح المعنى بل جاء ملمحاً  –السادسة  –الصفحة 

ولشكل مبطن إلى وجود شريحتين أو طبقتين من البشر متفاوتتين في نوعية نظامها 

االقتصادي . دون تحديد نوعية النظام االجتماعي ذي العالقة باالقتصاد ، دون ان يذكر 

 الجغرافي والزمان المشترك لهما . الموقع

فان هذا يتناقض لما تنفيه المادية التاريخية . بعدم وجود نظامين اقتصاديين في مكان 

وزمان معا ما لم يكن هناك فعال نظامين اجتماعيين متناقضين معا . ولكنه أشار إلى 

 –ذلك وجود المجتمع البشري المتوحش . إي الصيد والبري والبحري . والمقصود ب

المشاعية البدائية االجتماعية واالقتصادية حصرا ً . ولم يرافق هذا النظام ولقرون عديدة 

نظام اخر متخلف أو متقدم عليه اقتصاديا أو اجتماعيا ما قبل انقسام المجتمع إلى طبقات 

أو شرائح متباينة في المصالح االقتصادية . ولكن وبعد مئات السنين ظهر النظام 

وذي مركزية اجتماعية وعقائدية  –عد المرحلة المذكورة ، كنظام باطريركي اإلقطاعي ب

 مطلقة وبتحكم الرجل مباشرة . وانكفا دور ) األمومة للمرأة ( . ومـــن ثم ظهر ما يسمى 
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               2بتقسيم العمل وحسب مقتضيات المرحلة الجديدة . كفالح في األرض سواء كان 

مزارع . وبالمقابل ظهرت طبقة العبيد من المعدمين لدى كبار اإلقطاعيين  ) كقن ( . أو

شريحة  –ووكالئهم . وكذلك ظهرت من جراء تقسيم العمل البسيط والنوعي المهني 

مختصة بحرف محدودة كصناعة عدة الحراثة والزراعة والحصاد البدائية . وهي 

ى بمهنة صناعة األحذية مباشرة من النجارة والحدادة بالمفهوم االختصاص الحالي . وحت

 جلود الحيوانات . أو كمالبس لهم .

والى جانب ذلك ومن جراء هذه الحرف والمهن البسيطة وحسب حاجة المجتمع إليها . 

ثم استثمارها بأجور رمزية عينية مشجعة يعمل األفراد أو المجموعات المذكورة لحساب 

والتي منها انحدرت بل نمت البرجوازية            اإلقطاعي ومالك العقار والورش البدائية .

) كطبقة محلية ( والتي أصبحت مسؤولة عن إنتاج وتصريف محاصيلها الموسمية 

والسنوية ، عن طريق مقايضة . أي بسعر أو ثمن ) عيني ( قبل ظهور العملة السوقية 

 ذات قيمة مادية محددة مسبقا ً .

 وحسب حاجة األطراف المعنية بذلك .أي تبديل منتوج مادي بمنتوج أخر 

وان تطور الطبقة البرجوازية المحلية المحدودة الموقع . إلى برجوازية وطنية ) أي 

اتساع مساحة تعاملها خارج القرية ( . إلى طبقة تملك وسائل اإلنتاج األولية واألمالك 

 ة مدنية شرعية .المحيطة بها . أي بذرة الطبقة الرأسمالية المتعاونة مع اإلقطاع كسلط

 –بمعنى ظهور على ارض الواقع الصراع في هذه المرحلة بتطور الطبقة الرأسمالية 

 –ومستَِغلة ومتحكمة مع المركزية االجتماعية المذكورة إضافة نفوذ  –الصراع الطبقي 

 كمرجعية دينية متداخلة مع ما سبق . –الكهنة 

يضا ، ظهر تحول فجائي في موضوع من المقدمة المذكورة أ –السابعة  –وفي الصفحة 

يتناسب مسبقا  –شبه مهرة  –اي  –المجتمع ، بوجود نوع من الشغيلة منتجين ، ونافعين 

 أي ) وجودهم ( قبل ظهور رأس المال المستعمل في تشغيلهم .

علما بان في نظرية االقتصاد السياسي ، ال يوجد رأسمال مسبق لعملية إنتاجية متنوعة 

هي لوحدة المستخدمة  –وبكميات مختلفة والتي تقول ) النقد ال يولد نقد ( . ويعني النقد 

للشراء والبيع معا . أي عملية التبادل سوقيا ، ولكن هذه العملة لم تكن موجودة إال بعد 

 ع البرجوازي المتقدم نسبياً .ظهور المجتم
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واستخدام العملة وتوفرها من مسؤولية الدولة مباشرة . اي عهد المركزية االجتماعية 

الحاكمة . وخير وثيقة تاريخية تثبت ذلك . إن في أواخر العهد األشوري حصرا وفي 

. ظهرت  ق . م ٧22 – ٦22شمال العراق الحالي من حضارة وادي الرافدين ما بين 

العملة المعدنية . وال بد أن نشير إلى المنطوق العلمي لمفهوم االقتصاد السياسي . وهو 

الطاقة أو الجهد البدني لإلنسان هو الذي ينتج  –العمل  –إن ) العمل يولد اإلنتاج ( . أي 

 وليس النقد ، إال في مراحل الالحقة كما جاء أعاله .

بوجود في كل زمان ومكان ومن عمق التاريخ  –ادم سميث  –ولكن يشير االقتصادي 

تفاوت في الطاقات والكفاءات والمهارة المستثمرة . ومن هذا التفاوت ظهر فعال 

االستغالل الكلي للطبقة العمالية ) اي الشغيلة ( المنتجة وبأجر بسيط . أو حسب القطعة . 

 –الشغيل  –للعامل  وفق مصلحة مالك وسائل اإلنتاج واألمالك وغيرها . دون أن يكون

رأي في ذلك . وإال يهدد بالطرد والبطالة .ومن هذا التباين المستغل ، ظهر من عملية 

اإلنتاج ما يسمى باالقتصاد السياسي ب ) فائض القيمة ( وهو المبلغ المستولى عليه من 

جور قبل الطبقة الرأسمالية ، والمحدد من حاصل بيع اإلنتاج + قيمة المواد االحتياط + ا

العمل . أي هو الفرق بين الكلفة اإلجمالية لإلنتاج وقيمة البيع فقط ، وبسبب ذلك تمكنت 

الطبقة الرأسمالية حاليا السيطرة على الصناعة والزراعة والتعامل المصرفي وغيرها ، 

 من السيطرة على السوق العالمي وفرض مبدأ سياسية اقتصاد السوق وحريته .

واضيع المتشعبة في الكتاب المذكور وبأسماء مختلفة                 أما ما ورد في باقي الم

) كمصطلحات اقتصادية ( ال تتعدى مفهوم تقسيم العمل ومجال استثماراته . دون أن 

يعترف ادم سميث بوالدة الطبقة العاملة والصراع الطبقي على نطاق الساحة الدولية 

نت صغيرة أو كبيرة بذلك . ومن عمق وبدون استثناء أية جغرافية أو دولة مهما كا

التاريخ وال يزال قائما وبدون ضوابط رادعة ومحددة لذلك ، وعمالً بنظرية ) دعه يعمل 

دعه يمر ( فقط ألدم سميث ال غيره . علما بان هذه المقولة في فرض زمني لمرحلة 

ان من اجتماعية متخلفة وبدء ظهور بعض الحرف والمهن البدائية كحتمية حاجة اإلنس

ضمن المرحلة المشخصة بعد ظهور النظام االقطاعي ، وليست نظرية اقتصادية تصلح 

لجميع المراحل تقدم المجتمع اإلنساني ونمو طاقاته البدنية والذهنية كالنظرية الماركسية 

 الخاصة بحياته االجتماعية االقتصادية والفكرية .
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                    قراءة في كتاب                        

 بين اآلكام والركام نواح حمام (     ( 

                                                                                              

 سعدي بدر 

ان هذا المنتوج النضالي يؤرخ لرحلة شاقة انجزها انصار انطلقوا من شمال العراق             

) كردستان ( قاصدين قامشلي شمال سوريا عبر الحدود التركية لجلب سالح معركة ضد 

الظلم والطغيان في عراق البعث الصدامي بداية الثمانينات من القرن المنصرم . غالف 

لوحة فنية معبرة تقرأ فيها محتوى الكتاب وفحواه واجواء الرحلة ،  الكتاب حمل تخطيط

واد سحيق بين جبلين شامخين رؤوسها رماح مدببة ودروبها مضايق قاسية حجارتها 

ملساء، عبر الوادي رجال مسلحون خطواتهم واثقة وعزمهم اكيد مؤكد ال يشغلهم سؤال 

عشيرة ، يخترقون بيئة ارض وعرة انتماء لقومية او دين او مذهب او جهة اثنية او 

بعضهم ما عاش اجواءها وال نشأ فيها ، وانما اجترحها لتحقيق هدف نبيل . في الصورة 

جياد صاهلة هي الرمز الذي يشير الى اصالة البغال التي رافقت الكتيبة منذ انطالقها 

ذي كان في ولحين عودتها تحمل اثقاال ال يطيقها من الدواب سواها ، في نهر الهيزل ال

اوج جنونه فقد فارس هو الشهيد ) ابو سمرة ( اثناء العبور والنهر في ثورته ومنحدرات 

صخوره . التنور الطيني بهيئته الريفية ، يقدم ارغفته الحارة من كرم وعطاء اهل القرى 

الشرفاء فكانوا مئابات ومأوى لكل االنصار المأوى الدافيء في زمهرير الشتاء فكانوا 

ومأوى لكل االنصار المأوى الدافيء في زمهرير الشتاء القاسي والحفاظ على سر  مثايات

المهمة . في الصورة حمامة السالم ، البيضاء ، رمز السالم الذي اشاعه رسما الرسام 

العالمي بيكاسو . استعارة المؤلف ليعبر عن غاية ثورتهم اشاعة السالم بين الشعوب . 

المشاعر اثناء الراحة والدفء والمائدة العامرة لحظات المؤلف في سرد المسيرة يصف 

السرور وساعات الشدائد والصعاب واحتدام النزال ، في المعارك عادة ينسى المقاتل 

 شعور الخوف ، ويجاهد لحماية جسده واقتناص عدوه . 
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سواها يصف البرد في بيئة قاسية يتجنبها االنسان ويضطر القتحامها حيث ال حيلة 

فيقتحمها مستعينا بالعقيدة وااليمان . يصف المائدة العامرة واالخرى الفقيرة ، يصف 

رائحة الشاي ولذة مذاق الجوز صحبة الشاي ، يصف الحديث يدور بين االنصار حول 

المهمة الموكوله لهم ، حول قادم االيام ، حول االمال ، حول النضال ضد الظلم والتعسف 

حاجي والحزورات ، ال سؤال حول محاصصة او غنائم . حول وقصص التسلية واال

مذهب او دين ، حديث يذكر فيه رموز النضال ، غيفارا يوصي حبيبته                    

)) ان ال تحب يساري (( النه يحدثها ليل نهار عن النضال والطبقة العاملة ويا عمال 

م ابو سمرة في نهر الهيزل الهائج العالم اتحدوا . كان حزنهم ال يوصف عند غرق رفيقه

، كانت دموعهم ساخنة واهاتهم نوح حمام . فرحوا وابتهجوا مرتين ، مرة عند وصولهم 

مخازن السالح واخرى عند عودتهم ووطأت اقدامهم ارض الوطن ، هنا تساقطت الدموع 

فرحا وغبطة ، في رحلتهم بين الصخور والوديان كانوا قد عزموا الدفاع عن بقعة 

االرض التي تحت اقدامهم ، اعتبروها جزءا من الوطن والذود عنها واجب مقدس . 

يصفهم الكاتب ويصف تضحيتهم وخاصة اولئك الذين تركوا رفاه العيش في اوروبا 

وجاءوا للعيش في ارض جغرافيتها غريبة وبيئتها قاسية ، والعيش فيها مجازفة وخطر 

نتشرة عند الروابي والسفوح ن وعيون االعداء والوحوش الضارية ، والجيوش الم

الخيانة لدى البعض ن يقابل ذلك وفاء اهل القرى العراقية او التركية ، كان اهل القرى 

جزء من االنصار كانوا مئابات لالنصار . الثورات والثوار يتلقون العون والسالح من 

ب شرق اسيا دول مجاورة ، في العصر الحديث الصين ساندتها السوفييتية وثوار جنو

فيتنام وسواها ساندتهم الصين بعد تحررها . وثوار كوبا كاسترو وزميله غيفارا ساندها 

الشعب . وكذا انصار كتابنا هذا النصير سمير ورفاقه ساندهم شعبهم فانتصروا . اخيرا 

 سؤال يتبادر ما موقع هؤالء وغيرهم االن في ادارة الدولة واالقليم ...؟ 

 

ألول مرة في تأريخ العراق السياسي صار الشيوعيين العراقيين وحركة االنتميزت 

بمشاركة المرأة بشكل فعال في جميع الميادين مما أكسبها الهيبة واألحترام لدى 

والقرى الكردية ومما أعطى زخما كبيرا للمرأة بكافة فصائله قوات البيشمركة 

ن كل الطيف العراقي تألف نسيج حركة األنصار مالعراق ، والريفية في كردستان 

 بقومياته وأديانه ومن مختلف األنحدارات الثقافية والتعليمية
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 جالل شامايا

 

تتوجه انظار العراقيين و العالم غرب المدينة القديمة وهي تنتظر لحظات اعالن النصر 

النهائي وحسم المعارك المتواصلة منذ ثالثة اعوام وعمليات التطهير ورفع االنقاض، 

خاتمة فاجعة تواجد داعش الجاثم على صدور ابناء محافظة نينوى وبقية المدن الغربية 

واجزاء من ديالى، ومنذ تاريخ والحويجة بغداد وشمال بابل االخرى اضافة الى حزام 

اعالن خضوع تلك المحافظات و المساحات الشاسعة االخرى من االراضي المحاذية  

لحدود ثالث دول غداة سيطرته على كميات كبيرة من االسلحة و االعتدة ومصادرة 

           تلك المحافظات االموال و ودائع البنوك و الممتلكات الخاصة و العامة لمواطني

والدوائر المختصة بما فيها الرئاسات الثالث و الوزارات ذات العالقة اضافة الى مجالس 

المحافظة والجهات االمنية المسؤولة في اقليم كردستان معلنة حالة االستنفار ورصد كل 

العراقي و االمكانيات المادية و المعنوية في خدمة المعركة التي خاضتها وحدات الجيش 

الشرطة و البيشمركة و فصائل الحشد الشعبي و العشائري بكل بسالة ومهنية عالية 

تمكنت من التصدي للتصدع الناجم و الشروع باصالح الضرر الحاصل بعد الضروف 

. اثر موجات النزوح و التهجير ٢2١٤المستجدة ابان التاسع من حزيران من عام 

كان ذلك قبل سيطرة داعش ام مابعد مجزرة سبايكر القسري من مدن اخليت بالكامل ان 

الدامية بسبب الخراب اللذي اصاب البنية التحتية لتلك المدن و المباني االهلية و 

الحكومية اضافة الى دوائر الكهرباء و الماء و المستشفيات و الدوائر البلدية االخرى 

ة و القوات العسكرية و نتيجة عمليات الكر و الفر مابين العصابات المسلحة الغازي

الشرطة حديثة التشكيل.ان االسباب التي ادت الى ظهور التطرف وبلوغه مرحلة متقدمة 

اسهمت الى جانب عوامل اخرى داخلية وخارجية وهشاشة الموقف السياسي مابين 

المكونات المتألفة ظاهريا و المتخاصمة ايدولوجيا كل تلك االسباب ادت الى اعالن دولة 

ع مابين اضطهاد ــــالتي تمكنت من استدراج اعداد هائلة من جيل لشباب ضائ الخالفة

 وموروثهم حكومات دولهم 
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جيل بعد المزمن للفقر المدقع في بلدانهم بسبب البطالة المستديمة و الحروب المتعاقبة 

يتمكنوا من د المغايرة لما القوه لدى شعوب لم يألفوها ولم يلجيل، ان العادات و التقا

مصاهرتها قبل ان يسقطوا في مصائد التنظيمات المتطرفة و المدربة تدريبا تعبويا ابان 

تجربة القاعدة في افغانستان لتشكل شبكات خاليا نائمة مودعة في اوطان الغربة وجاهزة 

لالنضمام الى وحدات مقاتلي الفصائل المتشددة اينما حلت.ان اعالن دولة الخالفة 

جابهة جيوش دول متعددة و الشروع بعمليات نوعية باكثر من عاصمة ودعوتها لم

فاجئت تلك الدول واجهزتها ذات القدرات االمنية و االمكانيات االستخباراتية كانت تعتقد 

بأنها محصنة من اي تجاوزات او خروقات لموجة االرهاب القادمة من الدول الشرق 

ل )المهيمنة( االستعمارية سابقا وامتالكها حق االسالمي. ان السياسة المتبعة من قبل الدو

التدخل في الشؤون الداخلية للدول المسمات بالعالم الثالث مستغلة ضعف امكانياتها 

االقتصادية وربطها بمواثيق و اتفاقيات ومعاهدات تلزمها بان تتبع نهج الحكومات 

الوطنية التقدمية في حين الموالية للسياسة الغربية و الرجعية بطبيعتها القامعة للحركات 

انها تمنح الحرية المطلقة للفصائل المتشددة كونها منظمات ومدارس تعمل للحفاظ على 

المبادئ الروحية الداعية لديمومة االرث الضامن لمستقبل االجيال الصاعدة لتلك الممالك 

لنفط و االمارات و المحافظة على نظامها االقتصادي الريعي باعتمادها على صادرات ا

و الغاز و المنتجات النفطية االخرى.ان تدافع المتبرعين وتخصيص مبالغ طائلة من قبل 

بعض الدول الخليجية كما اتضح الحقا لدعم التطرف وادامت مستلزمات استمرارية 

تفعيل االزمات وتجدد الصراعات الطائفية و المذهبية وعدم االستقرار السياسي و 

الحكومات الشمولية وضرورة تخليص شعوبها من الهيمنة  االقتصادي متبجحة بحجة بقاء

المريبة المستديمة معتقدة بانها ستكون بعيدة عن تفاعالت وصراعات ساحات االشتباك 

وهي محمية باالصل من قبل دول الشمال وقواعدها العسكرية المنتشرة عبر المحيطات 

القيادات الطائفية الموالية اضافة الى التقاطعات العميقة في العملية السياسية مابين 

واجندات الدول االقليمية الداعمة.لقد اندحر داعش عسكريا في العراق و المعارك مازالت 

نتظر مستمرة في سوريا وليبيا ومصر ومناطق اخرى اضافة الى الخاليا المعدة وهي ت

المهجر في حين ان المراقبون الغربيون يتوقعون  دورها الجهادي في تركيا ودول

النتهاء من العمليات العسكرية وتحرير بقية اجزاء المناطق المسيطر عليها غرب ا

باعتبارها اخر مرحلة من مراحل ظاهرة تواجد داعش  ٢2١٧الرمادي قبل نهاية عام 

 التوقعات وابراز  داخل االراضي العراقية و البعض االخر يراهن على ظهور موجة من

 ان العراقيون يستبشرونـــكفي الوقت الــــذي  داعشجملة من المشاريع الجانبية لما بعد 
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شروق ضياء مرحلة جديدة تمنحه الفرصة لبعض الوقت لالسترخاء و استنشاق الصعداء 

ومن ثم الشروع بمهام التعمير وتقدير حجم الخراب اللذي اصاب مدنهم عمرانيا و 

وسط عمليات القتل و الترويع اقتصاديا ومعالجة من تعرض الزمات واضطرابات نفسية 

و العمل على جمع شتات مكوناتهم العائلية و االسرية المجزئة بعد ان تمزقت لحمتها 

اثناء التسفير الى مخيمات الهجرة المؤقتة لدى مدن الجنوب و الوسط وبغداد العاصمة 

اقي بعد ان ضاقت بهم مخيمات كردستان و الخازر. لقد ساد االعتقاد لدى المراقب العر

بما تخبئه السطور للقراءات مابعد التحرير الستقبال احداث وظروف ذات تداعيات 

وطأتها اشد قسوة و اكثر قهرا لما يستوجب استشعاره من تطلعات شعب غادر مرحلة 

سوداء استنزفت من قدرات وطاقات اطيافه و ارهقت وبددت امال نخبه السياسية 

ت النساء وما غير ذلك من مغادرة الطفال وترملَّ ا وهدرت الكثير من دماء شبابه  ويتمَّ 

المتبقي ممن له القدرة على ترك ارض الوطن اللذي تحولت اجزاء منه الى اطالل مدن 

مكوناته المجتمعية الى معانات دامية لم  اصابها الضرر البالغ و المدمر بعد ان تعرضت

رنا باالمثلة الكثيرة في ظل تعانيه بقعة اخرى من خارطة المعمورة و التاريخ الحديث يذك

النظام الشوفيني المباد و حرب الثمان سنوات وطابور الضحايا و االعاقات وما خلفته من 

االطفال وهدر الدماء ثم نزوة الكويت و الحصار المدمر اللذي مازالت  ترمل النساء ويتمَ 

االحتالل اثاره شاخصة على اجساد العراقيين من امراض وفقر وحرمان وديون ثم حرب 

و اسقاط ما تبقى من البنية التحتية للدولة العراقية وجيشها ومؤسساتها االمنية و 

ت الصناعية و استباحة حدوده امام عصابات تهريب االموال و االثار وترويج المخدرا

يعتقدون بان سبب تلك الكوارث و المحن مرتبطة بطبيعة  بين فئات شبابه، و القسم االخر

النظام المقيت ننعته بكل ما هو سقيم وكما يحلو لكل ناقم اصابه الضرر  نهج وسياسة ذلك

او من دواعي حرصه على مستقبل هذا الوطن واطياف شعبه المغلوب على امره جراء 

الضغوطات المستمرة وما اصابها اثناء التقلبات السياسية قبل وما بعد حكومة برايمر 

من مرحلة فاقت اثارها ماخلفته نتائج المراحل  المحتلة و اليوم يأمل العراقيون االنتهاء

من شماله التي خيمت بظاللها على صفاء االذهان وقلوب ابناء هذا البلد المثقل بالجراح 

بمرحلة تهجير ابناء مكونه االصالء من االقليات الغير مسملة من  حتى جنوبه ابتداءً 

طى حتى شملت احياء من مناطق سكناهم ومحاربة ارزاقهم في المدن الجنوبية و الوس

مذهبي  ول الى صراع سياسيـــبغداد العاصمة و تطور الحال ليفوق التصورات ويتح

 ىـــــر المتشددة الــــاالحتجاجات  وخطباء المنابللمكونات المجتمعية االخـــــرى لترتقي 

٢١ 



 

 

و القتل و  عصيان ومجابهات مسلحة توجت اخيرا باعالن والية مهمتها انتزاع السلطات

ذين لم يبايعوا من مدن الكثر من ثالث محافظات غرب البالد، و السكان التهجير 

الفضائيات الناطقة باسم االحزاب و المكونات الحاكمة منهمكة باستعراض المواقف و 

االسباب و النتائج المستخلصة و المطالبة بمحاسبة المسؤولين حسب اللجنة التحقيقية 

نينوى وغيرها من المدن اضافة الى ابراز االنتصارات المتحققة من  البرلمانية عن سقوط

لذين لمطالبة باحقاق الحقوق لالفراد اقبل القوات المسلحة العراقية و الحشد الشعبي وا

سقطوا واستشهدوا وانصاف المعاقين وتعويضهم عن االضرار المادية و النفسية وجمع 

 ن شمال الوطن حتى جنوبه.شمل العوائل المشتته في مخيمات النزوح م

 في حين :

 

لجوية ان بقاء القوات التركية في منطقة بعشيقة واستمرار عملياتها وانشطتها ا .١

خمة القليم كردستان دون بلورة موقف واضح فوق المناطق الحدودية المتا

وصريح تحث الجانب التركي التخاذ خطوات ملموسة تدل على حسن نيتها 

 السيادة العراقية بعد زوال اسباب تواجدها . واخالء االراضي الحترام

عدم احتواء ومعالجة نقاط الخالف مع ادارة االقليم مما اسهم وشجع مناصرو  .٢

خيار االستفتاء و المضي قدما باتجاه مشروع التقسيم في حين عجزت الدعوات 

و المنادون بوحدة العراق ومعالجة االختالفات الموروثة بسبب المناطق المتنازع 

ليها الخاصة بمدينة كركوك وسهل نينوى وصالح الدين و الظروف المستجدة ع

 بعد قيام االقليم بانتاج وتصدير كميات من النفط الخام .

بقاء نظام المحاصصة الطائفية وتمسك قادة الكتل واحزابها باحقية بقائهم على  .٣

 رأس السلطات السيادية رغم ان تجربة الحكم التي خاضته احزاب االسالم

السياسي وما انجبته االعوام المنصرمة من استشراء الفساد المالي واالداري 

والفشل في ادارة وتنظيم مسار الحياة مما تسبب فقدان الكثير من االموال 

 والثرؤات وابقاء البلد معوزا لبلدان الجوار واالصدقاء عسكريا واقتصاديا 

ة واالنشائية اضافة الى ومجاالت اخرى مثل الدفاع والطاقة والمواد الغذائي .٤

 ثغرات اخرى ما زالت تشكل عائقا امام مرحلة البناء واالستثمار 

بعدهم عن في عملية اعادة النازحين الى ديارهم مما يشكل غيابهم و البطء -٥

حولتهم الى كتل بشرية مستهلكة بعيدة عن مرابع مواقع ارزاقهم الى مأساة 

     2لوبة على أمرها مسلوبي األرادة انتاجها تنتظر المساعدات المتنوعة مغ
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من األجهزة أآلعالمية الرسمية والفضائيات المستقلة الى دعوة مما يتطلب 

االحزاب والمنظمات المخلصة لتسخير اجهزتها أألعالمية المرئية والمكتوبة 

بأعدادبرامج وأقامة ندوات تدعو الى اجراء بحوث ودراسات عن كيفية تخطي 

ن الصراعات والتقاطعات التي اغرقت لة بالبناء والعمل المضني متجاوزيالمرح

  2العراق بدماء ابنائه وفقدان هويته الوطنية بعد ان دمرت وسرقت كنوز اثاره 

ان طرح وثيقة مشروع المصالحة الوطنية منذ اشهر عديدة والشروع بتفعيل      

ئتالف ) الوطنية ( وطرح الوثيقة  السجاالت الخاصة ببرنامج الجهة المقدمة من قبل أأل

لمناقشتها على مستوى أألحزاب والتنظيمات التي تتقاطع برامجها السياسية من داخل 

مكونات الكتل البرلمانية او أألحزاب والشخصيات المغيبة والمتضررة جراء المستجدات 

مؤتمراتها وذات نفوذ سياسي واجتماعي في الجانب الغربي من البالد واحتواء انشطتها و

المنعقدة خارج الوطن لتكون مرحلة جديدة بعد تجربة احزاب أألسالم السياسي المتعثرة 

وما افرزته سنوات المحاصصة المقيتة والمرفوضة من قبل كافة الفصائل المخلصة 

وحتى المرجعيات الدينية التي نادت بأستمرار على ضرورة اقامة دولة مدنية شعارها 

ة وعدم لفساد بكافة اشكاله والغير الكفوءناصر المشمولة بشبهات االمواطنة وابعاد الع

اسناد المناصب والمواقع الحساسة ألشخاص ال تتناسب امكانياتهم والمواقع المكلفون 

ة ثيله بل اعطاء المناصب حسب الكفاءبأدارتها وعدم تهميش أآلخر مهما كان حجم تم

ة الطرف السني ايجاد مرجعية سياسية ان محاول 2والمقدرة اضافة الى التخصص العلمي 

مجتمعية عابرة للطائفية كما اتضح من خالل المؤتمرات األخيرة في خارج وداخل 

العراق وأيجاد جسور جديدة تقود انشطتها عناصر وطنية أكاديمية وحضارية تستلهم 

العبر وتستنتج من تجارب الماضي المرير برنامج وخارطة طريق واضح لأللتقاء مع ما 

طرح من قبل أألتالف لتشكيل كتلة وطنية عابرة للطائفية لتنظم اليها بقية الكتل والفئات 

الوطنية أألخرى كالكتلة الكردستانية والتيار المدني الديمقراطي وبقية األحزاب التي تمثل 

أألقليات المسيحية وأأليزيدية والشبك والصابئة وتحديد مدة زمنية انتقالية لحين بلورة 

ة السياسية الديمقراطية للدولة المدنية وتحمل أألحزاب الفائزة مسؤوليتها الوطنية العملي

ضمن عمل المؤسسات البرلمانية ومجابهة برامج أألحزاب المعارضة بعيدا عن النهج 

الطائفي وأألقصاء والتغييب وابقاء القوات المسلحة بكافة تشكيالتها على مسافة واحدة من 

افها  الحرص  والتدريب  وتطوير القدرات القتالية  وأألستخباراتية ة السياسية  اهديالعمل

للحفاظ على هذا المنجز وصيانة مقومات وتطلعات مستقبلها اسوة ببقية الدول والشعوب 

 المكافحة لمصلحة ابنائها وأألجيال الالحقة .
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اعداد / جالل كليا       

 

قد كانت كل عندما قامت الثورة البلشفية في روسيا كان حال الكهرباء فيها بائسآ، ف 

  !!.. ي حين تقام فيه مسرحية أو باليهفمسرح البلشال ىكهرباء موسكو توجه ال

بالكهرباء .. يحلم بكهربة روسيا ولكنه كان يحتاج لهذا الغرض من يعرف لقد  كان لينين 

 فضلمهندسا من ألم يكلف احدا من اهل الثقة بهذا االمر المصيري بل طلب ان يجدوا له 

 .. هذا المهندس لم يكن  مهندسي الكهرباء في روسيا وسماه باالسم

البطش عارضي النظام .. ترك عمله خوفا من بل كان على النقيض ومن م من البلشفيك

الكي جي بي ) جهاز المخابرات  يخفي نفسه..!! ولكن التشي ك ىوعمل سائقآ للترام، حت

( عرفته فاوقفوا الترام في الشارع العام وأخذوا الرجل عنوة .. ظن الرجل انها  الحقآ

له تعجب الرجل عندما النهاية .. فمن كان يعتقل في ذلك الوقت ال يعلم بمصيره اال ال

وصل الى قصر الكرملين وليس الى معسكر االعتقال كما جرت العادة فتفاجأ حينما 

اصبح وجها لوجه مع قائد الثورة لينين ، فدار حوارعلمي  بينهما وبادره لينين بالحديث 

قائال : ليس لي نية في ان تكون شيوعيا كن ما شئت .. كل ما يهمني هو الكهرباء التي 

عقلك .. روسيا اليوم تحتاج الى الكهرباء لتحيا وانت من سيساعدها .. ذهل الرجل في 

الذي كان ينتظر الموت ورغم معارضته للنظام لم يرفض طلب لينين الن في ذلك كان 

خدمة لروسيا بأكثر مما هي خدمة لنظام الحكم الذي يعارضه .. فكان ان شيد اكبر خزان 

االتحاد وذهب منا هذا اي قبل اكثر من مئة سنة ...!! للتوليد المائي ، يعمل حتى يو

.. وكان خالل زيارة قام بها  السوفييتي وبقيت الكهرباء التي خطط لها ونفذها التكنوقراط

الزعيم ستالين الى مدينة لينينكراد في زيارة الحد مصانع النسيج وحين مجيء ستالين 

 رهبون خوفا من تلك الزيارة فرشحواالى ذلك المعمل جعل كبار المسؤولين في المصنع ي
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اصغر المهندسين ليقوم بمهمة الشرح للرئيس ستالين 

وكان رغم صغر سنه جريئا وتوج هذه الجرأة 

بالمعرفة بعلوم النسيج فكان ان قدم شرحا وافيا أذهل 

مسؤولي المصنع والمهندسين وعاد ستالين الى 

تعيين ذلك موسكو وكان اول قرار يصدره هو 

المهندس الشاب وزيرا لصناعة النسيج .. وكان ذلك 

الشاب هو الكسي كوسيجين من اشهر  سالمهند

 رئيس وزراء عرفه االتحاد السوفييتي والعالم .

 

 

 نعــــي 

تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي رابطة االنصار الشيوعيين في القوش 

بيرموس القائد  وهيئة تحرير مجلة 

صباح ياقو توماس  ي المناضل االنصار

غادرنا الى عالم  ) ابو ليلى ( الذي 

اودت بحياته , وكان  البقاء أثر جلطة قلبية 

القوش قبل ايام  الراحل العزيز قد وصل 

اعتاد بعض االيام  قالئل ليقضي فيها كما 

وابعده عن اهله  لكن الموت خطفه 

فرحل عنهم جسدا  وذويه ورفاق دربه 

نهم ومعهم , فانهم بي ولكن ذكراه ستبقى 

               لى بل ستكون الغائب الحاضر مهما طال الزمن يا أبا ليلم يفتقدوك 

 وداعا ايها المناضل الكبير وداعا
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 جميل فرنسيس

السماء داكنة مكفهرة ، الظالم ينتشر سريعا على هذه السواتر الترابية والمعفرة برائحة 

البارود والشعواط واالحتراق .. والليل تقدم نحونا من جهة الشرق ، وبدأ الظالم يبتلع كل 

شيء .. ولجت الى داخل ملجئي المحفور في باطن األرض ، وأشعلت قنينة التمر 

غمرني الظالم ، فارتفع خيط من الدخان األسود ، وتوهج ضوء والكيروسين ، كي ال ي

         خافت ، فضح محتويات الملجأ المؤثث بالرصاص ، وشواجير بندقيتي التي اسميتها 

) صبيحة ( ، كونها تالزمني ليل نهار وتعايشني في السراء والضراء .. وكانت القصعة 

طغي ) فراشي ( الذي ما زال مرزوما مركونة قرب فتحة الدخول الى الملجأ ، وظهر ي

سميك ، وأحمد الله الني وجدت صفيحة من الجينكو داخل هذا الموضع ،  لباحكام ، بحب

عليها بطانية قميئة ممزقة .. فمن يدري ، ربما كان هذا الملجأ ) الراقي ( آلمر الحظيرة 

الرمل بعناية .. أو رئيس عرفاء السرية ، بسبب وجود تلك الصفيحة المثبتة على اكياس 

فتحت يطغي فوق الصفيحة ، وقبل ان استلقي عليه ، الحظت شيئا يدب بسرعة ليتوارى 

عن ناظري ، فأدركت على الفور من انها عقربة ..! سحبت طرف البطانية بقوة ، 

فسقطت العقربة على األرض فسحقتها بكعب بسطالي الثقيل فتحولت الى اشالء .. فتحت 

بارة عن حقيبة من قماش مخملي ، وجدت بداخلها ثالثة صمونات جعبة االرزاق وهي ع

) صمون الجيش ( نصف يابسة مع اربعة ) رؤوس حربية ( من البصل األبيض مع حبة 

طماطة ) مسحوقة ( .. كانت زمزميتي مملوءة بماء شبه ساخن .. وال أمل بالقصعة وقت 

، كوننا استلمنا هذا القاطع اليوم  العشاء في هذه الليلة المضطربة ، وربما حتى نهار الغد

، وقبل سويعات قالئل .. وألنني دائما افضل موضعا انفراديا على األختالط بهؤالء 

 الجنود الثرثارين في فوج المغاوير ، الذين اعتبرهم اسوأ شريحة في الجيش العراقي .. 
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بامرتي على ة الذين هم وكنت حال وصولنا لهذه االرض قد قسمت افراد المفرزة الطبي

اضافة الى سرية المقر .. اذ كان العدو يعلم باستالمنا نحن  سرايا الفوج االربعة ،

المغاوير هذا القاطع .. وكان يتوجس من وجودنا وحذرا جدا منا ، كوننا لقناهم دروسا 

        بليغة في معارك سابقة ، ولكن بين آونة واخرى يطلق علينا بعض قذائف مدفع الهاون 

( ملم ، لجس النبض ومعرفة رد فعلنا وعددنا من قوة النار التي نرد بها ، لكونه  ١2٦) 

م ( ويفصلنا عنه بعض السواتر الترابية  ٦22 -٥22اي العدو ال يبعد عنا غير مسافة ) 

 مضاد لالشخاص والدروع والعجالت  ) وارض مفتوحة ) حقل الغام ( متنوع ..

التاسعة مساء اصبح الظالم حالما كثيفا ، وألن العدو يختار الليالي  ومشاعل العثرة .. عند

الداكنة المعتمة للهجوم دائما ، وفي اثناء ذلك الصمت والسكون ، سمعنا فجأة صوتا 

مدويا مأل االرجاء .. وبنبرة متناغمة واحدة مدويّة .. كان هناك آالف من جنود العدو ، 

..خميني رهبر ( فعم فيض من الخوف والذعر  محتشدون ، وهم يصرخون ) الله اكبر

بين صفوف جنودنا الذين بدؤوا يتراكضون وبتهيئة البنادق ومواضع الرمي على السواتر 

المحصنة بأكياس الرمل ، وكنت اسمع بعض من تعليقات الجنود الخائفين ، عندما 

ل آالف من ( مقاتل مقاب ٣٥2يمرقون قرب موضعي ، اذ كان تعداد فوجنا ال يتجاوز ) 

جنود العدو .. في هذه االثناء جاءني مراسل امر الفوج ، وهو ينادي باسمي من خارج 

موضعي ، بان السيد االمر يطلبني على الفور .. تقدمني المراسل وانا اسير خلفه بتوجس 

ان المساعد مع آمر سرية المقر ، وك ، ولما حضرت امامه كان بصحبته في الملجأ السيد

ا من الهجوم المرتقب .. ثم بدأ يملي على بعض االوامر ، بخصوص الحيطة مرتبكا خائف

والحذر واليقظة واالستعداد الكامل ، وانا اردد بنعم سيدي ، حاضر سيدي ، صار سيدي 

لكنه طلب مني حبوب االسهال بصفتي مسؤول المفرزة الطبية في الفوج ، النه منقول 

في السابق ، وليس لديه خبرة في قيادة المعارك حديثا في وحدتنا ولم يشهد معارك كبيرة 

، فقد اصيب باالسهال ، وتلك حالة معروفة ومشخصة في الجبهة . ذهبت الى الموضع ، 

وفتشت بين عدة االسعافات على حبوب االسهال ، ويا للمصيبة لم اجدها ، النني كنت قد 

جبروت وغضب السيد  نسيتها في الموقع الخلفي ..! ماذا عساي ان افعل يا ترى امام

وب االسهال وهي شبيهة بحب ٢اآلمر .ولكني وجدت بعض من حبوب الفاليوم رقم 

ذهبت بها الى السيد اآلمر ، وكان ما زال يزعق ويزبد فوضعتها في كيس صغير ، 

                كالطبل الفارغ بحضور امراء السرايا ، ورئيس عرفاء الوحدة .. تناول 

 اء ، وأمأ لي بطارف سبابته ــــع اربع حبات منه دفعة واحدة مع قدح مالكيس وفتحه وابتل
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فكار ، باألنصراف .. أديت التحية وعدت مرتبكا الى موضعي .. تتقاذفني الهواجس واال

فأنا لست خائفا من الهجوم المرتقب بقدر ما كنت خائف من افتضاح امر الحبوب التي 

ل ..! وبعد دقائق قليلة سمعنا دوّي انفجارات عنيفة في قدمتها بدال من حبوب االسها

ارض العدو .. حيث دكت قوتنا الصاروخية تلك الحشود المتجمعة بصواريخ ارض 

لشروع بالهجوم علينا ، فتكبدوا ارض وحولتهم الى شتات وهباء في ارضهم ، قبل ا

عة العاشرة صباحا ، ائر كبيرة باالرواح والمعدات .. في صباح اليوم الثاني وفي الساخس

كانت جهام الشؤم قد انقشعت ، والحت الشمس من وراء نتف الغيوم الهاربة المندحرة 

والسماء زرقاء صافية ، فسمعت صوت مراسل اآلمر مناديا يدعوني للمثول امام سيادته 

وقلت في نفسي  خرى ، ، وبالسرعة الممكنة ، فراودتني الهواجس والقلق والخشية مرة ا

الموت يا تارك الصالة ( ولكني عندما دخلت ملجأ  اآلمر وجدته باشا ضاحكا  ) جاءك

مرتاحا ، وهو يتكلم مع آمر الفوج الثاني بجهاز الهاتف ، ولما انتهى من كالمه نظر الي 

، وناولني ظرف مختوم وقال : ) اذهب مع عجلة االرزاق الى وحدة الميدان واحضر لنا 

قطعة ( ثم اردف بعد صمت قليل وقال : اشكرك على  ضماد الميدان ووزع لكل مقاتل

الحبوب ، لقد افادتني كثيرا وانقذتني من االسهال .. تناولت منه الظرف واديت التحية 

العسكرية ، واستدرت الى الوراء ، خرجت من عند اآلمر وانا مدرك ومتيقن جدا من انه 

  كان فعال بحاجة الى حبوب الفاليوم وليس حبوب االسهال .

 

                       

تبارك هيئة تحرير مجلة    

بيرموس عائلتي السيدين غانم 

حنا النجار و مسعود جرجيس 

           شبال بمناسبة زفاف ولديهما

( تمنياتنا  ) سيفان و ميرنه 

سين بالرفاهية القلبية للعري

والسعادة الدائمة وان تجمع 

 الزوجي دائما وابدا .المحبة واالنسجام شملهما في عشهما 
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 اعداد / طارق توماس

القي القبض على مواطن عراقي وزوجته الحامل  ١11١في عام  

في شهرها االخير وهما يمران من سيطرة عسكرية في منطقة 

بتهمة المشاركة مع "قوات األنصار" الشيوعية المناوئة للحكومة واعترف  الخالص 

الزوجان أنهما بالفعل شيوعيان لكنهما لم يشاركا في قوات األنصار وهما اآلن راجعين 

الى بغداد لممارسة حياتهما العائلية العادية لقرب والدة مولودهما البكر ..لكن السلطات 

ا بـأنهما مكلفان بإيصال تعليمات شفوية إلى قواعد الحزب األمنية لم تصدقهما واتهمتهم

محكمة الثورة التي أصدرت عليهما حكما باإلعدام شنقا  الشيوعي في بغداد وأحيال الى

وصادق صدام على الحكم والن المتهمة الشيوعية واسمها "ميادة" كانت حامل في 

بتأجيل تنفيذ الحكم لحين والدتها شهرها األخير فقد قدمت التماسا لبرزان متوسلة اليه 

الدولة ليست بحاجة الى خائن جديد" ثم  لطفلها لكن برزان رفض طلبها وعلق عليه:

قدمت طلبا آخر له تطلب موافقته على إجراء عملية قيصرية إلخراج الطفل البريء ولم 

تولى يوافق برزان على الطلب الثاني أيضا! يذكر الدكتور العبيدي وهو الطبيب الذي ي

فحص جثامين المنفذة بحقهم أحكام االعدام ليكتب تقارير الوفاة .. يذكر هذا لطبيب الذي 

حضر عملية االعدام ان زوجها سار الى منصة الشنق مرفوع الرأس وخلفه زوجته 

الحامل ابنة العشرين عاما ونفذ الجالد جاسب السماوي عملية الشنق بزوجها ثم جاء 

لمنصة وتوسلت بالجالد تأخير التنفيذ بعض الوقت ألنها دورها وصعدت ميادة على ا

المخاض الحادة عساها أن تلد الطفل البريء ولما لم تجد لتوسالتها  بدأت تشعر بآالم

صدى في قلوب القساة من حولها راحت تبذل قصارى جهدها لدفع الجنين خارج الرحم 

أسماء جميع األنبياء  وبكت بحرقة ورفعت عينيها الى السماء مستنجدة بالله وذكرت

بل شنقها ..لكن جهدها ذهب بال نتيجة ودون اي نفع ق واألولياء الصالحين لعل طفلها تلده

تتلو بحرارة أدعية اسالمية خالل ثوان  -كما ينقل الطبيب العبيدي  –وراحت شفتيها 

االنتظار في محاولة يائسة لتخليص الطفل من الموت لكن المجرم " جاسب السماوي" 

رع لقتل رغبتها فجر العصا واندفع جسد "ميادة" الى الهوة وهي تتأرجح وفي أحشائها أس

 ! سقطت "ميادة" العشرينية على االرض ميتة لكنها  هـــجنين ما زال يتنفس برغم شنق أم
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من جسد ميتة!! وكان موقفا اذهل الجميع  ن وضعــــــولسبب غامض انفرجت ساقيها ع

ور العبيدي ان جاسب اقترح ترك الطفل يموت الى جانب امه المشنوقة وأيده في ...يذكر الدكت

ذلك رجل الدين الذي جاء لتلقين األم الشهادتين بينما رفض الطبيب العبيدي قتل الطفل الن 

العقاب موجه لالم فقط وال ذنب للطفل وأخيرا اتفق الجميع على أن يترك الوليد لدى طرف 

ه من قبل رئيس جهاز المخابرات برزان التكريتي!! واتفقوا على ثالث لحين البت بمصير

تسليم الطفل الى "رضية" عاملة التنظيف في غرفة الشنق باعتبارها الطرف الثالث التي كانت 

تحلم بالحصول على طفل لعدم قدرتها على اإلنجاب وأطلق جاسب عليه اسم "زغير" واتفق 

الرفض من قبل برزان فوافقت رضية التي لم تصدق معها على ان تترك الطفل يموت اذا جاء 

كسبت طفال! قامت "رضية" بغسل ارضية المشنقة التي امتألت بدماء الوالدة الجديدة ثم  انها

غسلت "زغير" في الحمام المخصص للمساجين ولفته بقطعة قماش من بقايا مالبس "ميادة" 

منطقة الحصوة القريبة من سجن المحفوظة في صندوق االمانات وهرولت به الى بيتها في 

ابو غريب حيث فاجأت زوجها بالضيف الجديد!! تمسكت به بقوة وأول خطوة أنجزتها انها 

قامت بتغييراسمه من "زغير" الى "وليد" وسجلته في دائرة النفوس باسم زوجها واسمها 

لحصوة بعد سقوط النظام حضر شقيق زوج "ميادة" من ألمانيا واتجه الى ا 3003وفي عام 

وقابل السيدة "رضية ام وليد" مطالبا باسترداد ابن شقيقه والعودة به الى المانيا لرعايته 

عاما عند حضور عمه ويعمل حماال ويدفع عربة في أسواق  33هناك وكان وليد في سن 

الحصوة ولم تعترض "رضية" على رغبة عم وليد لكنها تركت الخيار لـ"وليد" ليقرر هو مع 

يكون؟! قال "وليد" لعمه القادم من ألمانيا: يا عمي اني ممنون الك ..لكني قررت من يريد ان 

أن أبقى مع أمي رضية التي لوالها ما كتبت لي الحياة !! وتفهم العم ذلك وتركهم وانصرف 

باعت رضية كل ماكانت تملكه من الذهب والمخشالت وقامت بتحويله الى  3004وفي عام 

حد المتنفذين في أحد االحزاب المتنفذة متوسلة اليه ان يعين ابنها دوالرات وذهبت بنقودها أل

ورقة  55وليد على مالك دائرة االصالح التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية وسلمته 

وهكذا تم تعيين وليد بعنوان سجان ومن ثم تم تنسيبه على مالك المحكمة االتحادية فاصبح 

قبل المحكمة  المحكوم عليهم منعلى ام في سجن ابوغريب مسوؤال عن تنفيذ أحكام االعد

وحين تم الحكم على برزان التكريتي باالعدام ..ساقوه الى منصة االعدام لكي ينفذ فيه وليد 

حكم االعدام " سبحان الله" وقد نشرت الصحافة في حينه ان رأس برزان لم يحتمل ثقل 

االعدام فيه وسقط جسده على ارضية غرفة جسده فانفصل رأسه عن جسده حين تنفيذ حكم 

االعدام في جانب بينما سقط رأسه في جانب آخر .. وهكذا قدر الله ما شاء .. أنت تريد وأنا 

أريد والله فعال لما يريد.. وتم شنق برزان على يد وليد .. فشنق برزان وبقي وليد على قيد 

 الحياة ! هذا مثال حي على عدالة الله..
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توم

 ي 

  

ي مختلف دول ومدن العالم المتمدن يكون للجماهير الصوت األعلى واألخير وهي ف

لمدنها وبلداتها حتى أصغر بلدية أو الوحيدة لهـا الحق في تقريرمـا ترغبه ومـا يصلح 

قرية نائية تفعل ذلك .إال في وطننـا الذي كان جميال يومـا ، فالقرارات تأتي من الكبار 

وأصحاب السلطة والمال والمصالح المرتبطة باألحزاب النافذه ، أنهـا الفوضى المنفلته يا 

عل مـا يشاء وتجاوز سادتي في عموم هذا الوطن المستباح والمباح لمن هب ودب في ف

كل األعراف والقوانين ... أن العراقيين وحدهم وعلى مدى عقود كانت حاجاتهم ال تلبى 

إال كمـا يصفهـا العراقيون ) بطلعان الروح ( ... وهذا األمر قديم منذ تأسيس الدولة 

اقي العراقية وقد يكون قبله بقرون ، على أية حال مـا أريد الوصول إلية بأن الشعب العر

بالدم والتضحيات وبالتعب والركض وراء أبسط  هتعلم مضطرا أن يحصل على حقوق

حق له ... ما هي مشكلة الحاكم في العراق ؟ لماذا تعطى الحقوق بالقطاره ؟ آلقوش على 

سبيل المثال وهي الناحية الصغيرة على تخوم سهل نينوى والمعروفة بعدم الخضوع أو 

مهمـا كان وتاريخـها شاهد على مـا أقول ،وأصدقكم القول السكوت على الظلم أو القهر 

بأنه لن يتوانى األالقشة من خلع مدير ناحية أو غيره إن كان فاسدا أو مرتشيـا أو ناكرا 

نظرة الثاقبة والعقل البصيرالمدبر والقيادات للحقوقهم أو متعالي عليهم ، فهم يتمتعون با

رون مـا أعنيه هنـا لمـاذا يدافع أهالي ألقوش عن الحكيمة ،ومن المرجلة مـا يفقده الكثي

مدير ناحيتهم بهذه القوة واإلرادة ؟ هل له من األمكانية مـا أستطاع به أن يرشيهم جميـعا 

!!! عجبي هل أستطاع األستاذ فائز عبد جهوري من شراء ذمم األالقشة بحيث أنصاعوا 

جعلهم يهتفون له ، أم أنه يمتلك جميعـا ، هل يملك من القوة والبأس مـا أخافهم و له

ميليشيـا خاصة به أرعبت الناس !!! أقول ال ليست ألية من هذه األسباب وجود ، إذا مـا 

هو سر دفاع أهالي هذه المدينة البطلة على بقائه ورفض قرار محافظ نينوى بالوكالة ، 

         نسان .... هو الضميرالحي وردة الفعل بالتي هي أحسن أل هوأصرارهم على بقائ

 ذه ـــخدم المدينة بحب وتفاني وإخالص ، أنه يا أخوتي الوفاء الكبير الذي يحملونه أبناء ه
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المدينة لشخص هذا األنسان الذي وقف معهم في السراء والضراء منذ السقوط وهو ال 

 دن العراقــــيكل وال يمل في العمل واألجتهاد بجد دون النظر إلى ما يحدث في غالبية م

من نهب وسلب لحقوق المواطنين وبمختلف األشكال والطرق التي حتمـا كانت متاحة له 

تالي لو كان فاسدا فهنالك المن المسؤلين ولكنه رفضهـا بحسم مشهود له ، وب هكمـا لغير

أالف الطرق الملتوية لسلكهـا كمـا هو معمول به في مختلف الوزارات واإلدارات 

أصغر وظيفة . لقد وقف أهالي ألقوش مع الشخص الوفي والمخلص والمؤسسات حتى 

والمتفاني ، وهذا ديدنهم المّشرف ، على الجميع دعم رغبتهم وإرادتهم باألخص المحافظ 

وأيضا الحكومة المركزية وحكومة األقليم كمـا فعلت بعض األحزاب ومنظمات  هورهط

لسياسة ، وجميع أبناء ألقوش المجتمع المدني وحتى الكنيسة التي هي بعيدة عن ا

المنتشرين في أصقاع الدنيـا وكل عراقي يحلم بعراق ديمقراطي مدني من الذين تضامنوا 

مع رغبة أبناء ألقوش ، لصالح من يبعد المخلصين والنزيهين من مواقعهم على قلتهم ؟ 

 ومـاذا سيجني بعضهم من إزاحة من يرغب به أبناء ألقوش ؟ وهل من أجندة سياسية

لألحزاب المتصارعة على المال والثروة والجغرافية ؟ أن جماهير ألقوش أثبتت مرة 

أخرى وعيهـا وتماسكهـا ووحدة موقفهـا حين تتعرض إلى محاولة النيل منهـا ومن 

حتى لو  ةستفشل هذه المحاولة وأيضـا القادم هرغباتهـا وكمـا فشلت المحاوالت السابق

والجهد والمعاناة ... فأهل ألقوش أدرى بشعابهـا كمـا  كلف األالقشة الكثير من الوقت

 يفعل أهل مكة ، تحية لكم يا أهلي في ألقوش أنتم فخرنـا الدائم .

 نعــــــي               

بعميق االسى والحزن تنعى منظمة الحزب الشيوعي 

العراقي في القوش فقيدها الراحل الرفيق حنا شمعون 

الذي كان طوال عمره مخلصا ومتفانيا وملتزما بمبادىء 

حزبه المقدام وساكنا بدماثة خلقه ونبله  وسلوكه وطيبته 

في قلوب رفاقه واصدقائه واهالي بلدته ومدافعا امينا عن 

شعبه تحت راية الوطن الحر والشعب السعيد لك مبادئه و

 الذكر الطيب ايها الراحل العزيز ولنا الصبر والسلوان 
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قحطان العطار واحد من المع نجوم الغناء العراقي في فترة السبعينيات والثمانينات من القرن 

الرومانسية الجميلة والتي طبعت بصماتها في  المنصرم اغنى الساحة العراقية بالكثير من االغاني

اعماق الوجدان العراقي ونسجت خيوط صوتها بحالوته وعذوبته في مملكة الذائقة العراقية االصيلة 

التي غناها الكثير من المطربين الشباب من الجيل الحالي ..  لقد اشرق فجر ميالد هذا الفنان الذي 

في قضاء علي الغربي / محافظة ميسان نشأ  54/9/5950خ اعتبر ظاهرة انسانية محيّرة  بتاري

يتيما بعد وفاة امه قبل ان يتجاوز السنتين وبعد بلوغه اثنتي عشر سنة توفي والده فتكفلت بتربيته 

اخته مهدية التي تكبره بعشرين سنة , ثم انتقلت عائلته من ميسان الى بغداد في منطقة كمب الكيالني 

توسطة في ثانوية المعهد العلمي في البتاوين هذه المنطقة الشعبية التي عمل وهناك اكمل دراسته الم

فيها عامال في احد االفران واكمل دراسته في بغداد / معهد الفنون الجميلة قسم الموسيقى .. بدأ 

( . عرفه الجمهور حين اشتراكه  5993وحتى عام  5969مشواره الفني في عالم الغناء في عام ) 

ركن الهواة باغنية ) سبتني الحلوة البنية ( للمطرب العراقي حسين نعمة وقد كان الفنان في برنامج 

المبدع كوكب حمزة من ضمن لجنة التحكيم وحينما سمع صوت قحطان اعجب به كثيرا حتى انه حاول 

ان يقدمه كوجه جديد الى الجمهور العراقي باغنية من تلحينه ) المحطات ( لكنه لم  5975في عام 

تمكن من تحقيق ذلك بسبب تحكم رجال السلطة على كافة مؤسسات الدولة  ومنها الفنية وحقدهم ي

االسود على كافة العناصر الوطنية والتقدمية المناهضة للسلطة الحاكمة فحال ذلك دون نجاح محاولة 

الغنائي  فاهتم الفنان كوكب حمزة لكن االمكانية االبداعية التي كان يمتلكها قحطان فرضته على الواقع 

به الفنان حميد البصري الذي قدمه للجمهور باغنيته  ) الفرح جنحانه عشرة ( كلمات الشاعر كاظم 

اسماعيل الكاطع ومع مرور الزمن أخذت مسيرته الفنية تتكلل بااللحان الجميلة وبالملحنين الكبار 

مات الشاعر غازي ثجيل ثم تلتها امثال طالب القره غولي الذي لحن له اغنية  ) يا ضوة واليتنا ( كل

اغنية ) بلكيف ( للشاعر عريان السيد خلف ثم قدم له الملحن جعفر الخفاف اغنية ) اسأل شريانك يا 

ليقدم له روائع اغانيه  ثم جاء دور الملحن )محسن فرحان(  ابن آدم ( من كلمات كريم راضي العماري

لف و) يكولون غني بفرح ( للشاعر جبار الغزي ) لو غيمت دنياي ( كلمات الشاعر عريان السيد خ

واغنية ) شكول عليك ( للشاعر زامر سعيد فتاح و ) زمان يا زمان ( للشاعر سعد صبحي السماوي . 

عمل مطربا في فرقة مصلحة السينما والمسرح الغنائية التي كان يقودها الفنان جعفر حسن وكان 

الفنية اضافة الى توطيد عالقات فنية كبيرة مع اهم الفنانين لعمله فيها الفضل الكبير في تطوير ملكاته 

 –صباح السهل  –رياض احمد  –العراقيين من مطربين ومطربات وموسيقيين امثال  ) سعدي الحلي 

 ر الى امريكا ـــــــساف 5976كب ( . في عام وكو امل خضير  –قاسم اسماعيل  –صالح عبدالغفور 
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صباح السهل ( بدعوة من الجالية العراقية ألقامة  –حسين نعمة  –) ياس خضر  بصحبة المطربين :

اغنية ) تتنور االيام ( من كلماته  5977حفالت غنائية هناك وقرر حينها ان يقيم في امريكا وقدم في 

 والحانه معبرا فيها عن مأساة الغربة وآالمها ومعاناته فيها وبقي في الغربة خمس سنوات ثم عاد الى

وفي بغداد اكمل دراسته بمعهد الفنون الجميلة قسم الموسيقى حيث تخصص في  5980وطنه عام 

آلة العود . وتتلمذ على يد كبار الموسيقيين العراقيين وكان اكثرهم تأثرا به استاذه الفنان والملحن 

قية االيرانية العراقي الكبير عباس جميل . وكما اعتاد معظم المطربين العراقيين خالل الحرب العرا

الخضوع الى قرار السلطة التي امرت بانتاج اغاني الحرب وتمجيد صانعها , هكذا خضع الفنان 

رغبة  قحطان الى نفس القرار واكره الى تنفيذه  , ولم يكن امامه سوى خيارين اما الخضوع الى

متدة نحوه حامال له فوجد حينها يد الملحن الكبير طالب القره غولي م الجالد او الموت تحت سوطه ,

اغنية  ) عراقيين ( التي كتب كلماتها كريم خليل ليلحقها باغنية ثانية ) اريد البس هدوم الجيش ( 

كتبها كريم راضي المعموري . راح العطار يتحجج باعذار عديدة ويماطل من اجل ان ال يقدم اكثر مما 

لكويت القامة حفلة هناك وتم نشر هذا قدمه حتى اطلق خبرا كاذبا مفاده انه تلقى دعوة من دولة ا

الخبر في جريدة الجمهورية من قبل صديق له كان يعمل في الجريدة وسرعان ما تحقق له ذلك فغادر 

. هاجر هربا من جحيم الدكتاتورية التي كان النظام يجعل من الفنانين  5/7/5983الوطن ثانية في 

ال الى الكويت  والتقى بصديقه الشاعر الكويتي فايق ابواقا تمجد القائد الضرورة وبسبب ذلك شد الرح

بس ودي اشوفك ( وغيرها من االغاني وفي عام  –عبدالجليل وغنى له اغاني عديدة منها ) انت انت 

غادر الكويت ليستقر في بلد الدانمرك وهناك غنى للملحن كمال السيد اغنية ) يا غريب الدار (  5990

ذاره ( لكاظم السعدي ويبدو ان الغربة اخذت ماخذها منه وفي عام للشاعر زامل سعيد فتاح و ) ح

                       غادر عالم الفن وتوقف صوته الشجي عن الغناء . ولسان حاله يقول :  5993

)) صمتي هذا ليس اعتكافا بل حدادا على ما حصل بشعبنا من مآسي((  قحطان العطار اوقفته معاناة 

بالرغم من حب الناس له لما يمتلك من صوت يمتزج فيه الحزن بالفرح والشجن الغربة عن الغناء 

والحنين صوت يتفق الجميع على انه مميز بكل ما تعنيه الكلمة لنقائه وصدقه وقال الناقد الموسيقي 

الراحل عادل الهاشمي ان صوت قحطان ال يشبه اال نفسه بالرغم من مرور هذه المدة على تركه عالم 

اال انه ما زال في قلوب الناس تتردد اغانيه على مدى السنوات الطويلة .. فّضل الهجرة على الغناء 

الشهرة و المال وصفه احد الكتاب بانه يتمتع بشخصية تشبه شخصية الرسام العالمي ) فان كوخ ( او 

زمالءه عن  الشاعر ) مالرمييه  او لوتريامون ( لهذا تراه دائما يبحث عن الحرية لروحه بينما يبحث

المال والشهرة . رحل الى عالم المنافي رافضا ان يكون مثل طائر في قفص السجون يغني فقط 

لسجانه المجنون متى ما شاء السجان ان يطلب منه الغناء رفض العطار تلك الثنائية التناقضية فكان 

لالنسان الحر ولكي  نموذجا للحرية الجميلة فسلك طريقه المعبد بااللم وشوك الغربة ليمثل نموذجا

يطلق صوته المذبوح حنينا وغربة ليدوي في سماء الحرية ورافقه في هذا الهاجس الجميل الفنان 

الخالد فؤاد سالم ليشكال معا منعطفا متفردا في ذائقة الغناء العراقي وليؤسسا معا مدرسة االغتراب 

 العراقي . 
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 سميرة شبو 

                                                                                                                                     

الزالت لحد يومنا التي يعاني العالم العربي عامة وبلدنا العراق خاصة من ظاهرة الهجره 

فال لوم لمن يترك بلده  يقافه..؟ ن امل ألوال ندري هل مالذي ال يتوقف ، لنزيف كاهذا 

بحثا عن ارض خصبه يمارس فيها حياته الطبيعيه كانسان من حقه ان يتقدم ويتطور الى 

حياة افضل وال لوم للدول المتقدمة لكسب من لهم فائدتهم في تقدم وازدهار بلدانهم فهم 

او التعليم  الصحيه ل مصالحهم االقتصاديه او جن ايتاجرون بجهود وعقول الكثيرين م

فلما التفكير بالمصلحة  ةفي كل المجاالت ومن قبل كافة قطاعات المجتمعات العربي

ن يوترعرعنا باشرقت فيه فجر ميالدنا الشخصيه وال نبالي اننا في بلد االباء واالجداد بلد 

تنفسنا ومع شعبه الطيب لنا اجمل  ءهواكلنا ومن هوا ناعل تربته الخصبه زرع حناياه

وقسوة  ، فرغم ظروفنا ومعاناتنا ال تنسىالزالت وستبقى عالقة في قلوبنا  الذكريات التي

الحياة المريره التي عشناها وال زلنا متمسكين بارض اجدادنا ومبادئنا وطموحنا الواسع 

ة الحياة الصعبه لمستقبل باهر وجديد الزال قائم وباصرار فال نعلق ضعفنا في مواجه

للحفاظ عل بلدنا وحمايته من االوغاد الطامعين شمعة عل ظروف البالد الراهنه ونستسلم 

المان واستقرار والرفاهيه لحياة افضل فتريث قبل االى الهجرة التي قد تعتقد بانها بر

 دوامة المخرج لها بحيث التجد الراحة جسديه وال نفسيه فتتمنىو اللجوء لكنها قد تجرفك

ولو ليلة تقضيها في بلدك الحبيب الذي لطالما احتواك ومع شعبك الطيب الحنون الذي 

امام اي ظرف مهما كانت صعوبته فتاكدوا  اشارك معك حزنك وفرحك فال تستسلمو

يكون اهون عليكم من كلمة الغريب تلقب بها وانت تسمعها وتتقبلها رغم قساوة لفضها 

 ..سمه وبفخر انك عراقيفعيش معززا مكرما في بلدك تحمل ا
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 سهى بطرس قوجا

                                                                                                       

منزله، ُممًدا بنظره ألبعد نقطة في السماء سارًحا ومفكًرا في  وقف متأمال مطوال في باحة

أمور تحمل من الغرابة ما يجعل الحياة تبدو غريبة وعجيبة في تدابيرها! ينظر ويطأطأ 

رأسه نحو األرض وكأنه يقيس المسافة التي ال قياس لها ما بين السماء واألرض. أنه 

ارب مع ما يتصارع في أعماقه. يريد يبحث عن أجوبة لتساؤالت تخطر في باله وتتض

يريد أن  !أن يفهم ويعرف: لماذا ما يأتي يذهب، ولكن ليس بدون عواقب باختالف وقعها؟

يقول: لما ال نحاول أن نكون أكثر تفهًما لذواتنا، ولما ال نقدم على المحاولة في بناء إنسان 

أنها طبيعة الحياة وطبيعة  !جديد يختلف عن ذلك المولود المتأثر بذاك القديم المتوارث؟

من يعمل فيها ولكن ليس كلها يحمل القسوة ذاتها أو الغرابة أو التالعب ذاته أو التغيير 

نفسه. هناك اختالف وهناك تباين ما زال هنالك إنسان من جنسين مختلفين يقطنها، هناك 

عال ُجبل من هل اإلنسان ف .قدوم يعقبه رحيل وما بينهما هو ما يبقى غير مفهوم وُمبهم

اإلنسان منذ أن خلق وهو في تطور ولكن في الظاهر وليس  !الخطيئة أم على الخطيئة؟

الباطن. هناك إدامة واستمرارية وهناك بقاء على الحواف، كثير من الحواجز البشرية 

تصارع من أجل ان تُبقي آخرين على حافة الحياة وكأنها تريد أن تنهي أعمال لم تبصر 

هي حياة ما زالت توها تبتدئ وتتبرعم في الربيع. هناك تقليد وزيف في سبيل البداية أو تن

حجب ما هو حقيقي! هنالك نوع من عدم التوافق الذاتي يعيشه البعض ويريدون ممارسته 

على الغير، هناك محاولة ولكن ليس من أجل األفضل بل من أجل التسارع في الهدم 

 .يصبح بنفس درجة صالبته وقسوتهوخلق جدار صلب كل من يصله ويتكأ عليه 

فاإلنسان لم يخلق من الخطيئة بل يسعى إليها حينما تأتيه الفرصة والمصلحة، فهي ليست 

مفروضة ولكن هو يفرضها حينما يلبسها مثل أي ثوب. ال أعرف لما اإلنسان غالبا ما 

ها؟! أليس يُلقى ب يراوح في نفس النقطة محاوال أن يعمل منها حفرة كبيرة تتسع لكل ما

 و نفسه ــهذا ما يسعى إليه مرات كثيرة حينما يعيش الضياع والتشتت مع نفسه، وحينما ه
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يرغب في أن يكون مجرد هيكل فارغ يسكنه صدى افكاره الفارغة؟! الحياة ال تنتهي 

وهي محاوالت وليس محاولة واحدة، إن خبت في األولى فما زال هناك ثانية وثالثة بما 

إرادتك باقية بنفس قوتها وإصرارها. إنك إنسان وإنك خلقت من المحاولة ومن أجل إن 

أن تكون، فلما ال تحاول أن تغير من مصيرك بحيث يبقيك إنسان على الدوام مع نفسك 

ومع اآلخر؟ وكون على يقين أننا ال نملك حياتنا ولكن نملك أن نجعلها تمتلك ما يجعلها 

حقك وأجعلها تبدو أنيقة بك. حينما نكون بصدد فهم الحياة، يستحق قيمتها، فأجعلها تست

فالبد من أن نفهم أنفسنا أوال والتقرب منها، أنها ساعات تأتينا لتعقبها أخرى، تأخذ ما 

تأخذ لترحل ببعضها واآلتي بعدها ال يعوضها وال يشبهها. نعم .. جميع ما في الحياة 

غير الكثير من المصير باختالف تواجده في يذهب ليأتي غيره، أنها ُسنة الحياة التي ت

الحياة وحياة ما في الكون وبمساعدة اإلنسان نحو األفضل واألبقى. ويا ريت لو يبقي كل 

إنسان نظره نحو الشمس لتنير بصيرته وليعرف كيف يضع خطواته وكيف يصنع 

 ح.ساعاته وكيف يعيش يومه ويطور من قدراته في سبيل التغيير والتطوير واإلصال

 

 س ئل حكيم :

 ما هو أكثر شيء مدهش في البشر ؟

 فأجاب :

 البشر يملون من الطفولة ، يسارعون ليكبروا

 ثم يتمنون ان يعودوا أطفاالً ثانية

 يضيعون صحتهم ليجمعوا المال

 يفكرون بالمستقبل بقلق وينسون الحاضر

 فال يعيشون الحاضر وال المستقبل

                                     أبداً ويموتونيعيشون كما لو انهم لن يموتوا 

 كما لو انهم لم يعيشوا أبداً 
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 باسل شامايا 

لو توغلنا الى اعماق التأريخ 

الفائضة  وتصفحنا صفحاته

اتهن نا فيها اسماء نسوة متميزات بعطاءبالبطوالت والتضحيات ونكران الذات لوجد

وتضحياتهن الجسام وفي مختلف مجاالت الحياة بحيث تعجز االقالم عن وصفهن 

واختيار الكلمات التي تفي حقهن ، وبالرغم من رحيلهن عن حياة الدنيا اال انهن بتن 

، فامثالهن ال يمكن ان تغادرن الذاكرة مهما توالت خالدات في اعماق كل حر شريف 

لتي آمنا بها االسنين ، خصوصا اولئك الالتي جدن بأرواحهن من اجل القيم والمباديء 

في سبيل خدمة الوطن واألنسانية جمعاء ، وقد كان عطاء البعض من اخواتنا وامهاتنا 

ألنظمة القمعية الظالمة التي الفاضالت بمستوى عطاء اولئك الالتي خلدهن التأريخ لكن ا

المجال  حجثمت على صدر العراق وتعاقبت على حكمه عملت على تهميشهن ولم تفس

لكل من حاول استذكارهن ومنحهن حقهن الطبيعي على تلك المواقف والتضحيات التي 

يشهد لها التاريخ ، مناضالت كان لهن ألق يضيء المدى وخطى تتوهج في سفر االيام ، 

ن ان تبقى ينابيع العطاء جاريا ال يجف ابدا . عزيزي القاريء الكريم سأتحدث فقد اقسم

 ن ـــذ زمــــدى اولئك النسوة  التي عرفناها منـــــفي مقالتي التي بين متناول يديك عن اح
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الدكتاتورية البغيضة ، طودا شامخا ال تساوم ، تستميت دفاعا عن قيمها التي آمنت بها 

زايا وسيرة المناضلة مصاعب الحياة دفاعا عنها ، يسعدني ان استذكر فيها موارتضت 

والتي انحدرت  ١1٣٣حسيب زلفا التي هّل فجر ميالدها في القوش عام  الشجاعة ألماس

طبقيا من عائلة معروفة بخدماتها الجليلة التي كانت تقدمها ألهالي البلدة وبكرمها 

هودة ومحبتها للناس حيث كان رصيدها األجتماعي ومواقفها الوطنية واالجتماعية المش

يؤهلها ان تحتفظ بعالقات طيبة مع جميع اهالي البلدة حتى المختلفين مع توجهاتها 

الفكرية .. كان والدها رحمه الله رجال طيب المعشر حرم من نعمة البصر ،  لكن وضعه 

ن بارعا في تشخيص دواء ذاك لم يثنه يوما عن دأبه وتواصله في تقديم الخدمات ، فقد كا

االكبر المرحوم عبو .. كانت  طب االعشاب للمرضى الراقدين وكان يساعده في ذلك ابنه

تعيش مع والديها واختها رمزية واخوتها الخمسة تربطهم رابطة االسرة المتماسكة  ألماس

ومعظم التي تجمعهم المحبة والتعاون والعالقات الطيبة مع االقرباء واالصدقاء والجيران 

 1اهالي المنطقة .. وكان اخويها حنا وجليل قد التحقا مبكرا بفصائل االنصار بعد انقالب 

.. تزوجت باكرا من المناضل توما توماس قبل ان تكمل اربعة عشر ربيعا   ١1٦٣شباط 

وعاشا عالقة زوجية حميمة مبنية على التفاهم والمحبة واالخالص  ١1٤٦وذلك في عام 

سردار  –صادق  –منى  –منير  –سمير  –بنين وابنتين ،) جوزيف  وانجبت منه خمسة

رافقت زوجها الى مدينة كركوك بسبب التزاماته الوظيفية  في  ١1٥2ماريا ( في عام  –

غادروا كركوك الى  ١1٦١سنة وفي عام  ١١شركة نفط كركوك ومكثت العائلة هناك 

بلدتهم القوش بسبب مالحقة النظام الحاكم آنذاك لشريك حياتها واصدار امر القاء القبض 

تنفست العائلة الصعداء وعاشت في اجواء االمان بحقه ، وهناك في مسقط رأسها 

والسالم واالستقرار مع اهل البلدة من االقرباء واالصدقاء ، وهناك بادر رب االسرة الى 

تأسيس معمال للثلج وحقال للدواجن لألرتزاق وضمان معيشة العائلة ، ومن الناحية 

مناطق المجاورة ومقرا االجتماعية بات منزلهم مضيفا لالصدقاء من اهالي القوش وال

تستقبلهم بتلك االبتسامة المعهودة التي لم  ناضلين االنصار فكانت السيدة الماسلتجمع الم

تغادر وجهها في احلك الظروف ،  لم يدم استقرار العائلة طويال حتى هبت رياح التغيير 

عد السلبي على الوطن بشكل عام مما أثر ايضا على وضع العائلة في القوش خصوصا ب

ا بانقالبهم ز وزعيمها عبدالكريم قاسم ، وجاؤتمو ١٤اغتيال انقالبيو شباط االسود ثورة 

.. ففتح الوضع السياسي الجديد صفحة جديدة من المأساة  ١1٦٣/ شباط   1المشؤوم في

 ة ـفوجع به شعبنا العراقي الصابر مما اضطر الفقيد الراحل توما توماس لاللتحاق بالحرك
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ورية في كردستان العراق ، تاركا عائلته بين مخالب السلطة الجائرة ، وهناك تم الث

تشكيل فصائل االنصار و قاد بطوالتهم ومعاركهم ضد السلطة القمعية في العراق ، 

شباط صدر  قرارا جائرا بحق عائلة الفقيد ،  1ونتيجة تلك النشاطالت المناهضة لسلطة 

لثلج وحقل الدواجن وسيارتهم الخاصة ولم يكتفوا وتضمن نص القرار مصادرة معمل ا

بذلك بل قادهم حقدهم الدفين الى حرق منزل الفقيد ومصادرة نصفه وبيعه بالمزاد العلني 

.. كما اجبروا االهالي حتى المقربين من العائلة الى مقاطعتهم واكراههم قسرا بمنعهم 

ابا عسيرا ، ومن اجل تطبيق عن القيام بزيارتهم وخالف ذلك سيتم محاسبة المقصر حس

ذلك تم تكليف  مرتزقتهم للتجسس عليهم ومتابعة اي نوع من النشاط لهم مع كتابة تقارير 

يومية وابالغ السلطة بكل من يقوم بزيارتهم حتى المقربين لهم اضافة الى نشاطات 

اخرى . وكان رجال السلطة في الموصل وحسب التقارير التي تصلهم من الواشين 

عونهم الى دائرة االمن الستجوابهم هناك ، وانت عزيزي القاريء الكريم ادرى يستد

باالساليب الحقيرة التي كانت تستخدم فيها عملية االستجواب .. واستمر الوضع على هذا 

المنوال حتى انتهاء الحكم العارفي ورحيل االخوين عبدالسالم وعبدالرحمن عارف 

 ١1٦1اق بمجيء حزب البعث ثانية الى الحكم عام وانبثاق حقبة جديدة في تاريخ العر

ليحول العراق الى بحر من الدماء والى زنزانة دخلها االحرار والموغلون في حب 

الوطن واالنسانية و تم تصفية كافة الوطنيين والتقدميين ، ومن الممارسات القذرة التي 

       على احد ابناء العائلة دفعت هذه العائلة ثمنا باهضا في بداية الثمانينات القي القبض

) منير ( الذي كان موظفا صحيا في مستوصف القوش حيث خطط زبانية السلطة 

وبالتعاون مع المرتزقة لتسهيل عملية القاء القبض عليه ، فاصدروا امرا اداريا بنقله من 

واودع  ١11١القوش الى مدينة الحضر وهناك اختطفته ايادي الخسة والعار عام 

الجناة حيث مكث فيها ثالث سنوات عانى خاللها من بطش السلطة ووحشية  زنزانات

ازالمها وتعرض الى ابشع انواع التعذيب الجسدي والنفسي وبعد سقوط النظام المقبور 

ثبت من خالل بعض الوثائق التي حصلت عليها من دوائر االمن العامة في الموصل انه 

..  بالرغم من كل هذه المأساة   ١1/١١/١11١تم اعدامه مع مجموعة من رفاقه بتاريخ 

اال انها لم تضعف ولم تثنها قسوة تلك الممارسات  التي تعرضت لها عائلة السيدة الماس

عن مسيرتها بل ظلت صامدة وواصلت نضالها دون ان تبدي أي تذمر او انزعاج من 

ن استخدام استدعاء واستجواب ناهيك ع –اضطهاد  –مالحقة  –حياتها التي باتت تشرد 

 اقذر الوسائل ألرغام العائلة وثنيها عن تواصلهم في ذات الطريق الذي سارت فيه بالرغم 
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من الرياح العاتية لكنها كانت اقوى من ذلك فبقت صامدة اما االهوال  .. هكذا قاومت 

على مجال  هذه المرأة األبية البالء بالصبر واالمل والتفاؤل ، ولم تقتصر خدماتها الجليلة

واحد او اثنين بل كان يصبح غير مألوفا لو قارنته بما تقدمه المرأة ألسرتها فبالرغم من 

التزاماتها وانشغاالتها الكثيرة كانت عينا ساهرة على رعاية حماتها المسنة ملبية طلباتها 

واحتياجاتها دون ان تبدي اي انزعاج او ملل خصوصا بعد رقادها على فراش المرض 

 .    ١11٢ة طويلة حتى وافتها المنية عام ولفتر

تمرة للعائلة وبعد تمادي رجال االمن والسلطة بازعاجاتهم ومالحقاتهم واستدعائاتهم المس

 –ومعها اوالدها ) سردار  ١11٢لمغادرة القوش سرا عام  اضطرت المناضلة الماس

لشعب ماريا ( الذين غرست في نفوسهم الطيبة وحب الوطن واالخالص ل –منى 

والتحقت بفصائل االنصار وهناك في جبال كردستان اجتمع شملها بزوجها الذي كان 

يتوسد الصخور ويفترش االعشاب ويلتحف السماء دون ان تفارقه البسمة واالمل 

حيث تأقلمت  مرحلة جديدة في حياة السيدة الماس بانتصار قضيته العادلة . بدأت هناك

تي كان الجميع يعيشها  ، اصبحت األم الرؤوم  بسرعة مع تلك الظروف العصيبة ال

لالنصار المقاتلين الذين نذروا حياتهم قربانا للوطن واالنسانية التي تشبعوا بقيمها 

العظيمة  .. سهرت على راحتهم ورافقت نضالهم وشاركتهم افراحهم واتراحهم تحسسهم 

ية احتياجاتهم .. وبسبب بالحنان الذي حرموا منه وتجد سعادتها بتقديم الخدمة لهم وتلب

تلك الظروف العصيبة التي عاشتها في تلك الجبال القاسية بمناخها تدهورت حالتها 

الصحية وداهمها المرض الذي كان قد بدأ ينخر بجسدها منذ اختطاف ابنها الشاب)منير ( 

ا وايداعه زنزانات المجرمين ، ومن حينها لم تجف لها عين ولم يهدأ لها بال ، فطلب منه

زوجها وأوالدها وبالحاح التوجه الى سوريا لتلقي العالج فاضطرت على الموافقة 

لتأخذ هناك قسطا من الراحة والعناية  ٧/1/١11٣وغادرت كردستان الى سوريا بتاريخ 

الصحية التي افتقدتها فترة طويلة وعانت كثيرا من قساوة الطريق وما كانت تحفه من 

عصيبة وصلت الى سوريا وهناك كانت معاناتها اشد النها المخاطر ، وبعد تلك الرحلة ال

عادت تارة اخرى لتعيش الفراق من زوجها واوالدها  وفي سوريا لم تتمكن من مقاومة 

رحلت الى دون  ١٢/١١/١11١المرض فضعفت  في مواجهة قدرها المحتوم ، وفي 

    فلذ كبدها رجعة رحيال ابديا  ، رحلت وعيونها شاخصة نحو الوطن الذي تركت فيه

 ان ـــبين انياب الوحوش الضارية ، ثمرتها الثالثة التي غذتها من احشائها تسعة شهور وك
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نصيبه من نصيب المناضلين الذين قتلوا على ايادي الجالدين ، التحقت به دون ان تكتحل 

عينيها بلقائه وبرحيلها فقدت القوش ابنة باّرة  مقدامة لم تنحن يوما للطغاة رغم ظلمهم 

وتعسفهم وجبروتهم بل عاشت وماتت شامخة شموخ الجبل .. كانت امنيتها ان تدفن بعد 

بائها وأجدادها بين حنايا تلك االرض المقدسة التي تعطرت بثراهم لكّن وفاتها الى جوار آ

امنيتها لم تتحقق اال بعد انهيار النظام الدكتاتوري الجاثم على صدر العراق .. وبتاريخ 

بادر الغيارى من ابناء القوش وباشراف منظمة الحزب الشيوعي  ٢2١2/ ٢٢/١2

تها حينما تم نقل رفاتهما الى القوش وسط العراقي في القوش الى لم شملها بشريك حيا

حضور جماهيري غفيرة من القوش وضواحيها ومن عدة مدن عراقية ومشاركة  

شخصيات قادمة من بغداد والموصل واربيل ودهوك والسليمانية ومناطق اخرى داخل 

الوطن وخارجه ، واقيم لهما مراسيم وتشييع مهيب الئق بهما ووريا الثرى فاجتمعا سوية 

بعد ان عاشا حياتهما مفترقان وبذلك تحققت امنيتها التي كانت تراودها فرقدا جنبا الى 

جنب و الى جوار اآلباء واألجداد وهكذا رحلت عنا االم واالخت والزوجة والرفيقة 

النموذجية والتي كانت دفقا من االنسانية وشالال من العطاء امرأة قوية صلبة لم تتقاعس 

ا كأم وزوجة ،كانت تقف طوال حياتها مع اولئك الذين كنوا يتألمون يوما عن اداء واجبه

، تبكي مع اللواتي تنتحبن وتبحث عن الفرح لتخفف به آالمهن ، كان لها احساس عالي 

باالنتماء الى المظلومين والمضطهدين .. رحلت بعد ان عانت سنين طويلة وخزنت بين 

االيام والسنين حزنها على تشتت عائلتها  اضلعها كما من االحزان تلك التي خبئتها لها

وحزنها على بيتها الذي هدمه االوغاد بمعاول الحقد والكراهية وحزنها على فلذ كبدها 

الذي خطفه المجرمون وهو يؤدي واجبه بكل تفاني واخالص وحزنها على حرمانها من 

تدار معضالت لّم شمل عائلتها كما هو حال جميع العوائل .. هكذا جابهت بكل عزم واق

الحياة الكثيرة التي مرت بها بالرغم من كل ذلك بقت شعلة من العطاء منتصبة دوما 

وشامخة بوجه العواصف ومبتسمة للحياة رغم احزانها وهمومها وكوارثها وواجهت 

ماساة اسرتها لوحدها بسبب انشغال شريك حياتها بمقارعة الظلم الدكتاتوري في جبال 

جانبه منذ رفعه لراية حزبه عالية خفاقة في سماء الوطن متحدية كردستان .. وقفت الى 

السلطات الرجعية على امتداد السنين ولم تقف يوما ضد توجهاته الفكرية والسياسية بل 

كانت تقف الى جانبه بكل ما تمتلك من قوة وارادة وكرست حياتها من اجل مناصرته ، 

هل بلدتها دون خجل او وجل حينما كانت وال ننسى وقوفها المشّرف دفاعا عن بلدتها وا

 تتعرض لهجوم او اعتداء او غزو.. 

 

٤٢ 



 

 

 

المناضل الراحل توما توماس وقبل ان اختم مقالتي اسمحوا لي ان اكتب نص اهداء 

 حيث قال :   اسلمذكراته لشريكة حياته ورفيقة دربه الراحلة الم

 

الى التي هاجرت عبر الجبال الى سوريا  الى شريكة حياتي التي افتقدتها قبل االوان ،

) منير ( في   واستقرت في دمشق وهي تنظر الى الوطن الذي تركت فيه فلذ كبدها

أهدي مذكراتي اليك ايتها الشريكة الراقدة في مقبرة  ١11١سجون الفاشست ومنذ عام 

 كنيسة الكلدان التي كانت تنتظرالعودة الى الوطن بعد زوال الدكتاتورية .  

وداعا ايتها المناضلة التي اجترحت الصعاب من اجل وطن حر وشعب سعيد ارقدي 

ً حنونة   22بسالم وتوشحي بحب بنيِك وبناتك ِ من االنصار المقتلين الذين كنت لهم اما

ستضل ايتها المناضلة الباسلة في ذاكرة االحرار واحبتك االنصار وستبقين كما كنت 

 عظيمة شامخة شموخ الجبال .

 

٤٣ 



       

 

 

                

 النصير سمير القس يونان         

في مقر الفوج االول في مراني  ١11٤هذه االحداث كانت في كانون الثاني من سنة 

والذي يقع عند لفح جبل كارة الجنوبي الى الشرق من قصبات سواري وسبنداري..كان 

الثلج قد سقط قبل ايام وبكميات ضخمة جدا الى درجة انقطعت اغلب الطرق والممرات 

لمقرات لكي ال تشكل عبئا اكثر على الجماهير ونتيجة لذلك تمكث اغلب المفارز في ا

التي تعاني من الحصار المفروض من قبل السلطات االمنية وشحه الغذاء والمؤن 

)المفارز( عند عيون الماء وعندها تضطر وتعسكرها االخرى حيث يصعب تجوالها 

لعنيد للبقاء في القرى..في مساء احد االيام جاءني )ابو ناصر(النصير المرح النشيط ا

قال::اننا قصير القامة من دشت نهلة والذي كان يحبذ حمل بندقية البرنو الطويلة و

عليك ان امضي غدا منذ الصباح ولوحدي الصطاد الخنازير  حكثيرون في المقر واقتر

حيث يسهل ذلك بسبب الصقيع الذي يكسو االرض دون ان يترك بقعة وانا على دراية 

في المسعى سيكون نقلها الى المقر سهال بسبب العدد تامة كيف افعل ذلك وان نجحت 

الكبير لالنصار الموجودين هنا..سعدنا للمقترح وعرضت الموضوع على النصير )ابو 

نصير( وكان موافقا ومشجعا..كان االتفاق مع النصير ابو ناصر ان يخرج منذ الصباح 

عنا صوت ثالثة اطالقات ولوحده ونحن في المقر نبقى نراقبه وعلى الشكل التالي::اذا سم

متقطعة منه ذلك يعني ان الصيد وفير وعلينا اعداد السكاكين واألكياس واألواني واللحاق 

به حسب اتجاه مصدر صوت االطالقات حسب الية خطوة حتى اللقاء وبعكسه ال نقوم 

 باية حركة..بُِلَغ الحرس االخير بايقاظ النصير المعني عند الضياء االول وأسلمنا الى

النوم..كانت قاعة نومنا طويلة للغاية يتخللها ثالثة مدافئ تُغذى بالحطب الذي ُجِمَع عند 

          الخريف استعدادا للشتاء الثقيل المزعج الذي يعم جبل كاره..عند السادسة فجرا غادر

 ن ـو ناصر المقر الى الصيد سالكا الطريق الذي يؤدي الى قرية )آطوش(الى الشرق مــاب

٤٤ 



 

 

 

مراني..نعود الى عملنا في المقر،كانت الحياة طبيعية للغاية واألنصار اغلبهم في القاعة 

الدافئة مجاميع وأفرادا بعض يقرا ويطالع واآلخرين يتحدثون ويناقشون ما كان يشغلهم 

حيث الحرب مع ايران واألهل والعراق ومستقبل الحركة االنصارية وشعب كردستان 

المراقبة وكل من وصعوبة الحصول على المؤن والغذاء..كنت دائم  والحصار المفروض

ين ما اذا كان سيصدر شيئا من ابو ناصر من عدمه ومستعدين للحركة في الخارج مقتنص

في اية لحظة..عند الثانية عشر والنصف حان موعد الغداء ووزع على االنصار)ال يقبل 

على كل نصير ان يغسل اناءه اي عذر عند التأخير حيث يحرم النصير من حصته(و

ويضعه في مكانه المقرر في مطبخنا البسيط..عند الواحدة رصد صوت االطالقات 

الثالث وعمت فرحة غريبة اركان اجسادنا وكنا قد حددنا عشرين نصيرا للمضي حيث 

ابو ناصر..علينا االستعجال الن النهار قصير ولم نعرف بالضبط بعد النصير عنا 

يعيق حركتنا اضافة الى التأخير هناك في تقطيع الحيوانات وحملها حيث والصقيع الذي س

المقر..لم نستغرق اكثر من ربع ساعة وبعدها كنا في الطريق الى ابو ناصر سالكين 

االتجاه شرقا حيث مضى..بعد نصف ساعة من السير رمينا اطالقة لنعلمه اننا قادمون 

قعه..جاوبنا وكان الصوت قريبا والى وحسب االتفاق عليه ان يرمي بطلقة لنحدد مو

يسارنا اي باتجاه الجبل..استمر السير كالسابق وبعد ربع ساعة رمينا اطالقة اخرى 

ومباشرة جاء الرد وكان الصوت قريبا جدا وعلينا ترك الطريق الى )اطوش(والسير نحو 

صقيع )كاره( الصعب القاسي العاصي..بدءنا بالتسلق وكان الجميع متمرس ومستعد لل

والجبل ولم نستغرق زمنا بدأت حناجرنا بإصدار اصوات عالية ليسمعها ابو ناصر 

ويجاوبنا ثم نحدد موقع بالضبط وعندها نهتدي اليه..كانت وهده مزعجة ولجناها وبدأنا 

تسلق سفحها الشرقي وأصواتنا مستمرة وعلى حين غرة سمعناه يناديننا قائال::اني 

لقمم المطلة علينا فرأيناه هناك عند احداها فقصدناه فرحين اراكم..سمعنا صوته ومسحنا ا

سعداء وخالل ربع ساعة كنا عنده وقد انهكنا تعب التسلق والصقيع وقد وضع قدمه على 

راس احد الحيوانات ورأيت عيناه السوداويان تطفح حبورا وتذرف دموعا دموع قروي 

السالم قلنا له::ما اخبار اصاب حيوانا اراد افتراس طفال يلعب في الجوار..بعد 

صيدك؟؟قال قتلت اربعة خنازير وهذا احدهم والباقي قريبين من هنا.مباشرة قُِسَم العمل 

وحدد اربعة انصار لتقطيعه واآلخرين قادهم ابو ناصر الى الحيوانات االخرى وهكذا 

ا االرجل ـــوخالل ساعتين كان اللحم الصافي قد وضع في االكياس واألواني ام

 ذئاب والضباع المنتشرة فيـا الدببة والــــحشاء والجلود والرؤوس فتركناها لتتنعم بهواأل

٤٥ 



 

 

المنطقة..كان طريق العودة شاقا ومزعجا وطويال بسبب ثقل اللحم والدماء المتساقطة منه 

وربما بعض الحيوانات الجائعة التي تراقبنا تشكل خطرا آخر والصقيع الذي ال نستطيع 

سمكه..عند الثامنة مساًء وصلنا المقر والجميع ينتظرنا بفارغ الصبر وسعدوا تحديد 

بوصولنا وعودتنا سالمين محملين باللحم الطري المحرومين منه دائما..حفظنا اللحم في 

مكان امين ليتم معالجته يوم غد..كان التعب قد اضنانا واخذ قسطه الكبير من اغلبنا فكان 

الى النوم بعد ان تم مساعدة من شارك في المهمة بعدم شموله  العشاء البسيط ثم الخلود

بالواجب الليلي..صباح اليوم التالي تم غسل اللحم جيدا وتقطيعه الى قطع صغيرة ثم 

تحضير االواني الكبيرة وغسلها جيدا ووضع اللحم فيها بعد اضافة الملح اليه وجعلها 

ساعات ثم اتينا بعلب الدهن الفارغة فوق نار عرمرم وتركه..استغرق عمل القليا اربع 

علبة..استفدنا منه كثيرا في الطبخ وإدخاله في الجدول  ١٤كغم وملئنا  ١٥التي تزن 

الغذائي االسبوعي كما ساعدنا في التغلب على صقيع الشتاء وزمهريره لما يحويه من 

نه سعرات حرارية وقيمة غذائية كبيرة وأنقذنا من شح الغذاء الذي كنا نعاني م

دائما..اخيرا اقترح احد االنصار ان نسمي الوجبة التي فيها يمنح القليا لألنصار بوجبة 

يتواجد ابو  ثما تكون االم ال يكون اليتم وحيث ابو ناصر..وخالصة القول نقول حي

ناصر وأمثاله في الجوار ال يكون اليأس والخوف وقيظ الضمائر وقحط السرائر فهو 

 ..........ها سقراطيحمل كاس السم التي حمل

هكذا كان البطل جيفارا إنسانا متواضعا ويحب 

الطبقات الفقيرة والكادحة فعندما كان وزيرا 

للصناعة كان يتجول مابين المعامل والمصانع 

بمالبس الكادحين والفقراء وفي كثير من األوقات 

يساعدهم بالعمل وكان يعتبر نفسه عامال عاديآ 

يفكر بالبرجوازية البغيظة بسيطا فلم يكن يوما ما 

فكان يقول لشعبه أنا إنسان كادح وألفرق بيني 

وبين الفقير الذي يحصل على لقمة عيشه من 

عرق جبينه فكان مثاال لإلنسانية ونظر نفسه 

لخدمة الفقراء والمحتاجين ومات وهو ذلك 

االنسان الذي يفتخر به كل إنسان شريف وكل 

زال يعتبر في فقير على وجه االرض واعتبر وألي

كل شعوب العالم شهيد الحرية والنضال من اجل 

جميع الطبقات الكادحة طبقة العمال والفالحين فالف تحية حب وتقدير لشهيد الشعوب الفقيرة تشي 

    غيفارا فالبد ان يأتي يوما إنسانا اخر تعلم من دروسه وينقذ العالم من اإلمبريالية الملعونة

٤٦ 



 

 

                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

التحق الرفيق ) سهاد يوسف ياقو ( بفصائل االنصار الشيوعيين  ١11٤في اواسط عام   

في كردستان العراق حيث كان حينها شابا يافعا توه يبدأ الحياة فاختار طريق النضال ضد 

الى جانب رفاق دربه اعتى نظام دكتاتوري عرفه التأريخ في القرن العشرين فالتحق 

مؤمنا بهذا الطريق الذي سلكه اقرانه منهم من استشهد ومنهم من يلتحف السماء ويتوسد 

الصخور واالعشاب مدافعا عن وطنه الذي استباحه االوغاد وبقي مع قوات االنصار 

ومن كردستان اختار موطنه الجديد السويد وما زال يعيش حامال نفس  ٢222حتى عام 

دث عن موقف عاشه خالل حياته االنصارية الذي ما زال عالقا في اذهانه .. االفكار وتح

كنا محاصرين في جبل كارا وليس لدينا اي منفذ سوى اختراق خطوط  ١111في عام 

الجيش والجحوش .. حيث تم تشكيل مجموعة من عشرة انصار وأنا واحدا منهم توجهنا 

مشيا على االقدام حيث في االوضاع  الى قرية سواري ثم سبنداري قطعنا هذه المسافة

              الطبيعية نقطعها بستة ساعات ال اكثر ولكن حينها قطعناها بثمانية ايام .. وصلنا 

 الى الطريق العام للشارع القريب من زاويتا وعبرنا واحدا تلو االخر ومشينا لحين انبالج 

٤٧ 



 

 

الفجر فاختبأنا بين اشجار الهفرست الكثيفة االخضرار بحيث كنا نختفي في ظاللها طوال 

النهار دون ان يكشفنا العدو وخالل الليل نسير لبلوغ الهدف وكانت القرية القريبة منا 

تدعى ) شيف شيطانه ( وخالل اختفائنا في النهار وصلت الى القرية سرية قوات خاصة 

كما وصلت مجموعة اخرى احرقوا القرية واستمرت هذه العملية  استولوا على المواشي

ما يقارب الساعتين .. وفي المساء تواصلنا في المسير مع مجرى النهر حتى وصولنا الى 

جسر زفنكي الذي يربط بين ناحية مانكيش وقرية الداوودية ، صعدنا على الجسر بأمر 

ومع الصوت اطالقات نارية  من آمر المجموعة فسمعنا خالل ذلك صوت يصرخ : قف

حيث تفرقنا حتى اصبحنا مجموعتين ولكن بسبب ذلك فقدنا المجموعة الثانية ثم غادرنا 

تلك المنطقة ، بدأ الجيش يزحف الى هناك ثم توجهنا الى منطقة الدوسكي وكنا على أمل 

يبة من نلتقي بمجموعة أو احد االنصار النه كان للسرية الثالثة مقرا هناك حيث كانت قر

الحدود السورية وبعد مسير الليل بطوله اختفينا في النهار بين اشجار الهفرست وكنت مع 

النصير ابو رشدي نستطلع المنطقة فرأينا قوات من الجيش وهم معتقلين اثنين من رفاقنا       

ابو عهد ( كنا نشاهدهم من خالل الناظور حيث كانوا على الشارع  –) سمير حناوي 

متر  وفي هذه االثناء  ٧22سفح الوادي في االعلى يبعدون عنا حوالي  ونحن على

تتوقف عندهم سيارة ناقلة جنود ) ايفا عسكرية ( فيصعدان النصيرين الى الناقلة ومعهم 

مجموعة من الجنود يرتدون بدالت عسكرية منقطة عرفنا انهم استخبارات عسكرية 

وفي المساء توجهنا الى مقر السرية وسارت بهم السيارة الى حيث المصير المجهول 

الثالثة حيث كان الظالم وكثافة االشجار عائقا للعثور على المقر لكون المقر عبارة عن 

مغارة اسمها ) شكفتا خمري ( اي مقر السرية الثالثة وبعد عثورنا عليه امضينا وقتا 

د الجداول وعبرناه هناك وفي اليوم الثاني توجهنا الى الحدود التركية حتى وصلنا الى اح

ثم اختفينا فوق قمة الجبل وبعد ثالثة ايام من المسير الشاق والمحفوف بالمخاطر وصلنا 

الى الشارع القادم من باطوفا وكان هناك جسر فاختبأنا تحته بعد ان شاهدنا توقف سيارة 

عسكرية فوق الجسر وجرى تبديل الحرس وبعد مغادرة تلك السيارة بدأنا بتسلق السفح 

المحاذي للشارع وتواصلنا حتى اقتربنا من الحدود التركية وبعد مسير ليلتين اصبحنا في 

االراضي التركية حيث كانت االيام الثالثة االخيرة قاسية جدا الننا لم نذق اي طعام سوى 

نصف رمانة لكل واحد منا وبعد الوصول اصبحنا مجموعتين كل اثنين في مكان وبعد 

ية اصطحبنا فالح قرية كردية الى مختار القرية وبدوره سلمنا عبورنا الحدود الترك

ار بكر واستقبلنا الالجئين في المخيم ات التركية ثم نقلونا الى مخيم ديالمختار الى السلط

   . ١111اب /  ٢1 -٢1بكل حفاوة واحترام  وكان هذا بتاريخ 

٤1 



                                                     

                

 

 

 الحاكم الظالم .. والبعير

 

                                                                   

 اسماعيل بلو 

يحكى انه كان هناك حاكم ظالم وقاسي . يقطع راس كل من يقابله اذا لم يقتنع بما 

يطرحه،تعسكر في مزارع قريبة من قرية صغيرة. كان له بعير يرعى يوميا في 

مزارعها ويعبث بها حتى يتلفها .تذمر اهل القرية  من  هذه الظاهرة التي تؤذي 

حل للمشكلة فاتفقوا الختيار مجموعة لمقابلته  مزارعهم ، اجتمع وجهائهم ليتباحثوا اليجاد

. ترى هل سيقتلنا جميعا اذا لم يقتنع بما نطرحه عليه.. ؟ نهض احد الوجهاء من بين 

الجموع  وقال نحن بحاجة الى شخص شجاع يقودنا اليه ونحن جميعنا معه . انتفض احد 

ا هي اال بضع الحاضرين وتعهد بان يتقدمهم اختاروا اليوم الذي ينطلقون ، وم

يستهان به،يتقدمهم الرجل كيلومترات من تواجده انطلقت الجماهير وكان عددهم ال 

ماشيا بخطوات سريعة لكي يصل .وقف قائدهم ونظر الشجاع تاركا مسافة بينه وبينهم ، 

خلفه فوجد العدد تقلص الى النصف النهم تراجعوا فلم يهتم وقال في نفسه: نكتفي 

مسافة اخرى توقف مرة اخرى ونظر فلم يجد غير عدد قليل جدا بالموجود وبعد قطع 

لكنه استمر بالمسير الى ان وصل مشارف اقامته نظر خلفه للمرة االخيرة فلم يجد احد 

يتبعه واصبح في انظار الحراس ، تقدموا اليه واحاطوه  سالوه من انت وماذا تريد..؟ 

السيف فوق رقبته، كيف يتخلص اصبح في حيرة من امره وادرك انه في ورطة وتخيل 

من هذا الموقف وقد خذلوه جماعته وال مجال للتراجع .فقال اريد مقابلة الحاكم بامر 

مهم،فقال له احد الحراس : اتعلم ان رقبتك ستكون الثمن في حالة عدم اقناعه بما جئت 

الحاكم :  تكلم به اليه ،اجاب : وليكن ذلك ..!  اقتاده احدهم اليه وامتثل امامه . فقال له 

 ماذا تريد وما هو االمر المهم ...؟ فاجاب:  اذا سمح موالي ان اتكلم اجابه بنبرة قاسية : 
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تكلم .. قال:  يا موالي لديكم بعير نراه من بعيد يسرح وحده في المزارع ، فاجابه : وما 

فلماذا ال يجلب له الغريب بذلك فاجابه الشجاع:  نحن نقول انه حيوان وحيد يجول وحده 

حيوان اخر مخالف لجنسه ابتسم الحاكم ونظر اليه واقتنع بما طرحه، وامر بمكافئته . 

ورافقه الحراس الى قريته الن الوقت كان متاخرا .. وكان اهل القرية قد ابلغوا اهل 

الرجل الشجاع بانه سوف يقطع الحاكم راسه ، كانوا حزينين من جهة ومن جهة اخرى 

النهم سلموا على انفسهم .ولم تمر اال سويعات واذا بالشجاع يدخل اليهم سالما مرتاحين 

ا مسرعين لكي يعرفوا كيف نجا من الموت المحقق .سمعوا اهل القرية والوجهاء وجاؤ

فاجابهم سوف ترون  بعد ذلك ماذا سيجري .. ارتاحوا برجوعه سالما الى اهله .وفي 

ذا ببعيرين يمرحون في المزارع وبعد فترة تزاوجوا اليوم التالي نظروا الى المزارع وا

واصبحوا قطيعا . جاءوا اليه وسالوه ماذا فعلت بدال من واحد اصبحوا قطيعا ،اجابهم : 

وحدي امام  حاكم لهذا الذي فعلتموه انتم بتخاذلكم وتخليكم عني وتركي اجابه الموقف 

 وعدم التكاتف لحل مشكلتهم ، ظالم لذا انتهت مزارعهم ومواردهم بسبب موقفهم الجبان

 لو لم تفعلوا  هذا لما جرى ما جرى .

 

بعد صراع مرير مع المرض  

غادرنا الرفيق اندراوس ميخا زرا 

في امريكا وذلك بتاريخ 

 ٤1عن عمر ناهز  ٣/٧/٢2١٧

سنة ، لرفيقنا الراحل الذكر الطيب 

ولعائته وذويه ورفاق دربه جميل 

 الصبر والسلوان 
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 اعداد / نشوان خندي

 

نعتقد جميعا أن تناول الفاكهة يعني: شرائها ، 

تقطيعها ، ثم وضعها في أفواهنا. ولكن في الحقيقة األمر ليس بهذه السهولة فمن المهم 

 معرفه كيف ومتى نتناول الفواكه. ما هي الطريقة الصحيحة لتناول الفاكهة؟

 .الطعام ، بل ينبغي تناولها على معدة فارغةأكل الفاكهة ال يعني تناولها بعد 

إذا كنت تأكل الفاكهة بتلك الطريقة فذلك سيؤدي بدور رئيسي وفعال إلزالة سمية جهازك 

الهضمي، وفي نفس الوقت سوف يمد الجسم بقدر كبير من الطاقة الالزمة إلنقاص 

 .الوزن وغيرها من أنشطة الحياة المتعددة

رض انك تناولت شريحتين من الخبز وبعد ذلك أكلت شريحة لنفت الفاكهة هي أهم غذاء

فاكهة. شريحة الفاكهة على استعداد للذهاب مباشرة من المعدة إلى األمعاء، ولكنها منعت 

 .من القيام بذلك

وفي هذه األثناء الوجبة بكاملها) شريحتي الخبز( ستتعفن وتتخمر وتتحول إلى حامض.  

رة الطعام في المعدة والعصارة الهضمية فان كتله الطعام في اللحظة التي تالمس بها الثم

 !تبدأ بالفساد .... لذا رجاءا تناول الفاكهة على معدة فارغة أو قبل وجبات الطعام

البد انك سمعت الناس يتذمرون قائلين " في كل مرة كنت أتناول بها البطيخ أتجشأ" ،أو  

بمجرد تناولي الموز أشعر بحاجه ملحه "عندما أكل فاكهه محدده فان معدتي تنتفخ" ، " 

للذهاب إلى المرحاض" ،... الخ في الواقع كل هذه المشاكل لن تحدث إذا أكلت الفاكهة 

على معدة فارغة. ثمرة الفاكهة ستختلط مع غيرها من المواد الغذائية المتعفنة وتنتج 

دوائر السوداء الشيب ، الصلع ، الغضب ، وال! الغاز، وبالتالي سوف تشعر باالنتفاخ

ووفقا لما ذكره  تحت العين كل ذلك لن يحدث إذا كنت تتناول الفاكهة ومعدتك فارغة

  " -من البحوث حول هذه المسألة :الدكتور }هربرت شيلتون{ الذي اجري مجموعه 
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حمضيه مثل البرتقال والليمون ، وذلك ألن جميع الفواكه تصبح  يوجد ما يسمى بفواكهال 

قلوية داخل أجسامنا .إن كنت تتحكم بالطريقة الصحيحة لتناول الفواكه ، فأنك ستملك كل 

 من سر الجمال ، طول العمر ،الصحة والطاقة والسعادة والحصول على الوزن الطبيعي

عندما ترغب بشرب عصير الفاكهة فأشرب عصير الفاكهة الطازجة فقط وليس 

ال تأكل الفواكه المطبوخة ألنك لن تحصل   .نهالمعلب،وال تشرب العصير الذي تم تسخي

على المواد المغذية المفيدة على اإلطالق. كل ما ستحصل عليه هو الطعم . فالطبخ يدمر 

الفيتامينات. واألفضل تناول الفاكهة بكاملها بدال من شرب العصير. ولكن إن كان ال بد 

مح باختالط العصير مع أن تشرب العصير فاشربه عن طريق الفم و ببطء، وهكذا ستس

أيام خاللها ال تتناول أي طعام  ٣بالصيام لمده  -عمل حميه الفاكهة وذلك اللعاب قبل بلعه

بمعنى "مجرد أكل الفاكهة وشرب عصير  -غير الفواكه وبذلك تطهر وتنظف الجسم.

 ! أيام " ، وسوف تفاجأ عندما يقول لك أصدقائك كم تبدو مشرقا ومبتهجا ٣الفواكه طوال 

  الكيوي 

 EE الكيوي ثمره صغيرة ولكن قوية. فهي مصدر جيد للبوتاسيوم والمغنيسوم وفيتامين

 C  ى ضعفي كميه فيتامينــــلأللياف .كما أنها تحتوي علالموجودة في البرتقال باالضافه 

  التفاح

على الرغم من ان التفاح يحتوي على نسبة منخفضة من  تفاحة يوميا تغنيك عن الطبي

              مما يساعد (C)المضادة لالكسدة التي تعزز من نشاط فيتامين (C)فيتامين

ى خفض مخاطر االصابة بسرطان القولون او االصابة بنوبة قلبية والسكتة الدماغية ـــعل

  الفراولة

 لألكسدة بين  ةتعتبر الفراولة فاكهه الحماية والوقاية. وتحتوي على أعلى نسبه مضاد 

 .اع الفاكهة.كما تحمي الجسم من مسببات السرطان ،ومن انسداد األوعية الدمويةأهم أنو

  لالبرتقا

يوميا فستبعد عنك نزالت البرد  هذه الفاكهةفان تناولت من  .. دواءواطيب أحلى 

وسيخفض نسبة الكولسترول ، كما ستعمل على الحيلولة دون اإلصابة بحصى الكلى 

            .ل من مخاطر اإلصابة بسرطان القولونوأذابه حصى الكلى ، وكذلك يقل

  البطيخ

 من المياه ، كما أنها محملة  ٪ 1٢٢أفضل وأروع فاكهه تقضي على العطش. تتألف من 
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بجرعة عمالقة من الجلوتاثيون)نوع من األحماض االمينية ( ، والتي تساعد على تعزيز 

مكافح عامل أكسده  –ا رئيسيا لاللليكوبين جهاز المناعة لدينا. كما أنها تشكل مصدر

 .(C) فيتامين السرطان. كما يحتوي على 

  الجوافة والبابايا

الجوافة غنية بااللياف تستحق مع البابايا افضل الجوائز الحتوائهما على اعلى نسبة من 

مما يساعد على منع االمساك والبابايا غنية بالكاروتين وانها مفيدة جدا    (C)فيتامين 

 هل يمكنك تصديق هذا؟ شرب الماء البارد بعد تناول الوجبة يعني السرطانللعينين 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

بالنسبة ألولئك الذين يحبون شرب الماء البارد ، هذا المقال مناسب لهم . وسيكون لطيفا 

روب البارد بعد الوجبة الغذائية. ومع ذلك ، فإن الماء البارد سوف تناول قدحا من المش

يعمل على تجميد المادة الزيتية التي استهلكتها توا. و سيبطئ عملية الهضم. وعندما 

يتفاعل هذا الراسب مع الحامض ، فسوف يتكسر وتمتصه األمعاء أسرع من الطعام 

دهون التي ستودي إلى السرطان.  الصلب. وسوف يبطن األمعاء. وسريعا ، يتحول إلى

 .فمن األفضل شرب شوربة ساخنة أو ماء دافئ بعد وجبة طعام

٥٣ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1224371420974236&set=a.687380441340006.1073741834.100002041702205&type=3


 

 

 

 

 

 

 

 فريد الشماس

كان الجو مطيرا. مصحوبا بموجة من الهواء  .ليلة من ليالي الشتاء الباردةذات       

ثم هطل الثلج. البارد. وبعد ان )انقطع(المطر. أصبح الهواء اشد سرعة. وأكثر برودة. 

فأصبح البرد ال يطاق. واصبحت نيران المدافئ )رجيجة( امام البرد وقساوته )وأصبحت 

قربت المدفأة أكثر مني ثم جلست لكي افتح الفيس بوك  (!انا ادك اصبعتين واهز جتف

امسكت الموبايل لكي ادردش مع األحبة. وخاصة مع زوجتي  .()فانقطع االنترنيت ...حلو

ويكولون ليش  -زيارة أهلها. وقبل ان اتصل )انقطعت االتصاالت. ممنونالتي ذهبت ل

رميت الموبايل بعيدا. ثم حملت مقعدي. ومدفئتي وجلست قرب جهاز التلفاز  (اتضوج

امسكت  (وبعد دقائق ابرقت السماء )فانقطع البث التلفزيوني. ويكولون ليش تصير بارود

تم  (الوطنية. ويكولون ليش تصيبك الكأبة بكتابي لكي اقرأ قليال )فانقطعت الكهرباء

تشغيل مولدة الشارع فحمدت الله لكون االنارة عادت تنير المنزل )علما أني أخاف من 

الظالم( وقلت في نفسي ال باس مادام هناك نور يضيء وفجأة ارعدت السماء وماهي اال 

لون ليش ثواني حتى توقفت مولدة الشارع عن العمل بدون ان اعرف السبب )ويكو

اردت ان اشغل مولدة المنزل فاذا بي اكتشف خلوها من  (الواحد يطلع عن طريقه

ً بلدالنفط سابقاماكو بانزين واحنه. مي ورد على وجوهكم. بلد )البانزين  الشفط  .وحاليا

مددت يدي لكي اشغل مصباح الشحن فاذا بي اكتشف ان البطارية تفتقر الى  (.واللفط

وبعدهم ) (    ه )مقطوع( )ويكولون ليش الواحد يملخ هدومهالشحن لكون سلك شاحنت

تلمست طريقي مرعوبا في الظالم لكي  (يسئلون لويش فجروا أبراج التجارة العالمية

احضر لي شمعة فلم اجدها مع الوالعة اال بعد ان )انقطع سير الشحاطة. تكرمون( 

 ي التي ـــــم اجبت روح. ث . وزفرت حسرتي شعلت شمعتي (و)انقطعت معه انفاسي تعبا

٥٤ 



 

 

 

ال تسئليني : كانت تستفسر مني عن انقطاع كل األشياء في هذه الليلة الليالء فقلت لها 

وكل سنين العمر ضاعت مرض. واالم. ووجع وفرح   يروحي. يومي بس خوف. وفزع

ري دنيانه الزهية. راح كله. وما رجع والهوى بارد يروحي. ومدري شنهو اللي وكع ومد

يا كيبل تكطع. ومدري يا برج انشلع ومدري يا منظومه عطلت. شو تره كلبي انشلع 

وبالنتيجة راح اغني اجلبنك يليلي ثناعش تجليبه وهجع الله ولك. عمري الك .ومن 

انني أتساءل االن وبعد كل ما ذكرت وسطرت انه  -مالحظة: .. علمك على درب الهجع 

شيائنا. ولكن ببطء. وبين كل )انقطاع( و)انقطاع( في ماضينا القريب كانت )تنقطع( ا

كانت تمر فترة طويلة تنسينا سبب )االنقطاع( األول وتجعلنا نتأمل بعض الخير عند 

)االنقطاع( الثاني )الله يجرم.كما يقول العراقي الساخر( ولهذا )انقطع( لدينا ال ...بدون 

خدمة عامة. ثم بعد فترة )قطعوا( ال ان نشعر)بانقطاعه( حتى اننا اعتبرنا )قطعه( بمثابة 

.... بدون ان نعير له اية اهمية. بل اعتبرنا هذا )القطع( تحصيل حاصل من اجل خدمة 

البلد. ثم عادوا )وقطعوا( منا ال ... بدون ان يؤلمنا بتره. مادام هذا )القطع( سيصب 

اثر( وهذا التكاثر أخيرا في خدمة الكثافة السكانية. ويحدد النسل لكيال يحدث لدينا )تك

سيؤدي بنا اكيد الى )التناحر( وبالنهاية سيكون هذا )البتر( لخدمة اإلنسانية جمعاء !! 

ولكني استغرب من شيء واحد لم أستطع تفسيره. هل ان الديمقراطية معناها إيصال 

الشعب الى األمان. والتحرر من الديكتاتورية. ام ان معناها زيادة اعداد )المطهرجية( 

ا اقصد )المطيرجية( و )الكصاصيب( و)الحرامية(؟ فلقد ازدادت )مشارح البتر( عفو

و)سكاكين التقطيع( بعد تحرير العراق من قبل أصدقائنا االمريكان. ومن جاء معهم على 

ظهور الدبابات. من االخوان )والصدقان( و)الخالن( فكان )البتر( و )القطع( سابقا يتم 

البتر يحمل تسمية واحدة اما اليوم فأن )التبتير( و)التدمير( باسم )الدكتاتورية( أي كان 

و)التهجير( و )التقطيع( و )التجويع( تحدث تحت مسميات كثيرة ومنها )الطائفية( 

و)المناطقية( و )العشائرية( و )والمحسوبية( و)المنسوبية( و)خوال الولد( و)عمام 

ك. واسمط أبو شعيط .وابو معيط.وابو ...البنية( )وأريد ...حشاكم. انعل أبو هذا. وابوذا

كلمن جر الخيط( فازداد عدد)البتارين( )والقطاعين( و )والقصابين(و)السفاحين( 

و)العالسين( وكلهم يهنبلون.ويتطرزنون.ويستهترون. ويتاجرون بثروات. وحياة. 

و  ومستقبل هذا الشعب المسكين. المهموم. المظلوم المبتلي بيهم وبالحظ األسود.واالغبر

المدعثر اللي جابهم عليه وخالهم يتحكمون بيه ويذلوه. احبتي. وكل اصدقائي هل هناك 

 . لماذا تنقطع االن كل -من مجيب ليجيب. وحليم ليرد. وحكيم ليبت في االمر. ويقول لي: 
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اشيائنا. الصغير منها والكبير. الطويل منها والقصير. بنفس الوقت. وبهذه السرعة. 

اية فواصل إعالنية. ومع كل هذا البرد القارص. والمطر الغزير. وكل هذا الثلج وبدون 

الذي يغلف كل حياتنا. والصقيع الذي أوقف عجلة الزمن. فلم تعد عجلة زمننا اللعين 

تدور لتصل بنا الى حيث نريد بعد كل تضحياتنا. وتبرعنا )بقطع كل اشيائنا(. فأن لم 

ركع كعادتي على األرض. وارفع يداي الى السماء يستطيع أحد كم اإلجابة. سوف ا

ربي. تره ما ضل عدنه شي ما كطعوه .وثرموه. و كصكصوه  -وأقول بلهجتي العراقية: 

واحنه بال حول وال قوة فنرجوك ربي لو تكطعهم ...لو تكطعنه. تره احنه تعبنه. وملينه. 

                               يوب :وماضل صبر بينه لذا سنقول وبالفم المليان وكما قال النبي أ

 .وانت ارحم الراحمين(  ر)ربنا لقد مسنا الضر

 

 زفاف مبارك       
اسرة تحرير مجلة بيرموس 

تهنىء العروسين ) راني سالم 

اسمرو و عذراء نصيرقس 

يونان(   بمناسبة عقد قرانهما 

اننا اذ  7/9/3057المبارك في 

نقدم  لهما ومن اعماقنا 

قة  حياة زوجية هانئة الصاد

ضة  بالسعادة والمحبة فائ

 واالنسجام 
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 أديبة جلو  الراحلة                                                      

من الرؤيا , وأصابع تشل من المصافحة , وقلٌب يهوى في ظالم الذاكرة , فال عيون تتجمد 

هناك سوى نهٌر يجف , وينبوع يبكي وحدته , وشجرة تبكي صمتها , اما الكلمات التي 

هاجرت كسرب الطيور الموسمية , فانها لم تترك اثرا على النوافذ والجدران ووجوه المرايا , 

ال أدري ماذا افعل به , فأحيانا أخفيه في المحبرة , أو في  فلم يبق لي سوى حلم واحد ,

قارورة العطر , أو في كفي األيمن , ألتأكد من بعدها , انه مات قبل ان يولد فأجهض رأسي , 

وتتجمد أطرافي , ويتوقف ايقاع القلب , واحس ان الوجود قد توقف عن الضحك , وان 

ن يضيء ظالم وحدتي , اذ هناك ارجوحة تميل النجوم ستبكي دما على القمر , الذي أبى أ

لتختصر الزمن , علما ان اميال الساعة قد توقفت , في يوم بدأت فيه اكتب كلمتي األولى , ال 

حراك ألوراق االشجار , وال الوان للعشب , فيبقى اليأس وحيدا , يبذر بذوره في حقول النفس 

صمتي , وكأنني قررت في اية لحظة  , ويروي عطشه بدم القلب . أكتم أنفاسي وأعلن عن

سأموت , فاضطررت ان اختار قبري , والبس الحداد على نفسي , وانتظر من يفيقني من هذا 

العدم , الذي يبتلع كل ما هو جميل . ترقص الذكريات مع الكؤوس , والستائر الكثيفة , تنافس 

عليه كل القوارير الفارغة , الظالم على سواده , فال يبقى هناك سوى رّف على الجدار , اضع 

ألترك آخرا كرمز ألنصهاري , في قيض سيحرقني , ويحرق عش قلبي , وحتى بؤبؤ عيني 

التي كثيرا ما التقطت صوراً لتحتفظ بها , في بئر الذاكرة . اروم االبتعاد عن خطواتي , 

, وانما كفن ية , فال هناك مواسم , وال طقوس اوأركب ذلك المركب , الذي يقودني نحو البد

جاهز , لذلك الحلم الذي أضعته , كمن أضاع شبابه في صحراء األغتراب , فأضطر أن أصفق 

بعينّي للريح , وان اجعل من جمجمتي مظلة للمطر , فال هناك حنين لأليام الغابرة , وال زهو 

نكسار لآلتية , وانما هناك , ساعة قديمة على الجدار , تصرخ في وجه االطفال , لتعلن عن ا

لعبتهم , وافول شمس نهاراتهم . الم  جرحي في كفي , واطارد أمواج الماء , فال يبقى لي 

سوى صرخة مدوية أطلقها من صدري , ألعلن ذلك الحّواء الذي يرسم ظله على مكتبتي , 

محددا خطواتي التي تشتهي ان تكون خمرة , لمن يطرق باب الخالص , فأهوى على البالط , 

في , وال أستنجد بأي حلم , وانما أنتظر طرقات , كانتظار الجائع للرغيف , وتتكسر أطرا

والصغير لدفء حضن امه , أهوى وتبتلعني األرض , وأطبق أجفاني , فال هناك حراك , 

 وانما موتا بطيئا كالسلحفاة , يسري في أخاديد الكون , ليعلن عن خالصي . 
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 وافق شن طبقة                

رغب شن ان يكمل نصف دينه بالزواج واخذ يبحث عن شريكة لحياته تتمتع بالعقل الراجح فتاة  

لماحة ثرية بالمعرفة والقدرة ان تكون شريكة لحياته فقيل له انه سيجد حاجته في اهل المدينة فقرر 

ة وساله بعد السفر اليها , وفي بداية الطريق لقي شن رجال مسناً وساله هل انت في طريقك الى المدين

فاستغرب الرجل المسن  هل تركب أم أركب أنا ..؟.ان رد عليه المسن انه من اهل المدينة ومتجها اليها

 سؤاله وقال كلنا راكب , ماذا تسال ؟

 فسأل شن : يا ترى هل اكل الناس زرعهم ..؟  وفي اليوم الثاني شاهدا اناسا يحصدون الزرع

لرفيق وفي عصر ذلك اليوم مّر بجنازة فقال شن  و يحصدونه ؟فاجابه كيف اكلوا الزرع وهم ما زال

 كيف يكون حيا ؟ف رد المسن باستغراب: في كفنه محموال دربه : رحمة الله عليه هل تعتقد انه حي ؟

..؟ وقبل الوصول الى المدينة بانت مشارفها فسأله شن قائال : كيف حال البعيد هل اصبح قريبا 

 0لم يكلف نفسه عناء الردواستغرب المسن مره اخرى و

مضت وهاهما في المدينة وعندما وصال الدارقال له شن : دعني احمل عنك متاعك وكيف حال ايام 

بالرغم من ان المسن كان يظن ان شن ابله اال ان كرم الضيافة حتم عليه ان يدعوه الى  االثنتين ؟

ومرة اخرى يستغرب المسن ولم  تفرقوا؟ثم كان سؤاله : كيف حال الجماعة هل  داره لتناول العشاء ؟

ثم دخال الدار فقص المسن على ابنته حديث ضيفه الغريب االطوار , كما  .يكلف نفسه عناء الرد

حدثها عن بالهة وغرابة طبعه واخبرها عن حسن اخالقه وشكله واردف ولكنني اظنه ابله ولما 

بة التي طرحها عليه في الطريق فقالت له استفسرت ابنته عن سبب ظنه هذا , اعاد لها اسئلته الغري

سالك هل تركب ام اركب , قصد به هل تبدأ الحديث ام ابدأ فعندما   ..بل انه رجل ذكي يا والدي: ابنته 

.. أما سؤاله كان يقصد هل باعه اصحابه قبل حصاده وصرفوا قيمته.. وحينما سألك عن الزرع أنا

..! ولدى سؤاله عن حال  له ابن يخلفه ويحيي ذكرهقصد هل , هل هو حي حول الجنازة والميت 

 األثنين هل اصبحوا ثالثة ..؟

اما ما .. عن قدميك هل انت بحاجة الى رجل ثالثة وهي العصا لتستعين بها في المشياراد االستفسار

قصد بسؤاله عن الجماعه تفرقوا او تجمعوا فكان غرضه االطمئنان عن اسنانك هل تفرقت ام مازالت 

وعندما ..  وعندما سالك عن البعيد فكان يقصد االستفسار عن بصرك هل ضعفت رؤيتك للبعيد..  قوية

ها لالسئلة التي كان يطرحها عليه شن اثناء الطريق عرف ريسمع الشيخ المسن شرح ابنته وتفس

قيمته وقال بلهجة تشوبها السماحة واالعتذار لقد ظلمتك يا سيدي قبل ان اعرف تفسير اسئلتك 

وعندما قدمت ابنة الشيخ المسن الطعام , .. واخبره ان ابنته هي التي كشفت له غموض هذه االسئلة

وجدها ممشوقة القوام جميلة المالمح ناصعة البياض تشع من عينيها مالمح الفطنة والذكاء فقال شن 

  0      المضيفه انا يا سيدي من اسياد قبيلة طي اذا كانت ابنتك تقبل بزواجي فانا اطلب يده

 

 ( فتمت الموافقة واصبح المثل ينطبق عليهما تماما ) وافق شن طبقة

 

٥1 



 

 

 

 

 

وببالغ  ١/٦/٢2١٧بتاريخ  *

االسى والحزن شارك رفاق من 

محلية نينوى ومنظمة القوش 

ورابطة االنصار الشيوعيين 

العراقيين في تشييع مهيب للرفيق 

الراحل عزيز محمد السكرتير 

االسبق لحزبنا الشيوعي العراقي 

وبحضور جماهير غفيرة من 

كوادر الحزب واصدقائه وقد 

داء ووري الثرى في مقبرة شه

شيوعي العراقي في الحزب ال

  .اربيل

 1/٧/٢2١٧بتاريخ  *

وبمناسبة اعالن انتصار 

قواتنا الباسلة وتحريرها 

مدينة الموصل من 

رجس االرهاب 

الداعشي المجرم ، 

بادرت منظمة الحزب 

الشيوعي العراقي 

لالحتفال بالمناسبة فانطلقت مسيرة جابت شوارع وازقة القوش شارك رفاق واصدقاء 

 لحزب .ا
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ضمن نشاطات المنظمة لبت  *

جميع الدعوات من دوائر الدولة 

ومنظمات المجتمع المدني 

والمؤسسات التربوية لحضور 

نشاطاتها الثقافية والفنية 

 واالجتماعية .

 

 

راحهم شاركت كة الرفاق واألصدقاء بافراحهم واتانطالقا من مبدأ مشار *

داخل القوش وخارجها لتقديم التعازي ومواساة  المنظمة برفاقها بمجالس عزاء

 ذوي الراحلين .

توجه وفد من منظمتنا لزيارة لجنة محلية االتحاد   ٢/٦/٢2١٧بتاريخ  *

الوطني الكردستاني في القوش وذلك لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة 

لوفد الذكرى السنوية الثانية واالربعين  على تاسيس االتحاد وكان باستقبال ا

 مسؤولي اللجنة .

( لتأسيس الحزب  ٧١وبمناسبة الذكرى )  ٢2١٧/ ١٦/1بتاريخ  *

الديمقراطي الكردستاني زار وفد من منظمة حزبنا الشيوعي العراقي في 

 القوش مقر المحلية وذلك لتقديم التهاني بهذه المناسبة .  

 

٦2 



 

 

 

العراقي في القوش بادرت دعما لنشاطات فعاليات اتحاد الشبيبة الديمقراطي  *

منظمتنا لحضور ستة فعاليات جماهيرية في القوش ومن البرامج التي قدمت 

 –معرض رسم  –مسرح  –شعر  –خالل الفعالية ) موسيقى وغناء 

وطاوالت ادبية مختلفة ( اما مشاركة المنظمة فتجسدت بطاولة اعالمية 

ووثائق المؤتمر  احتوت على اعداد من جريدة طريق الشعب ومجلة بيرموس

 الوطني العاشر للحزب .
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بدعوة من ابرشية القوش الكلدانية وبمناسبة زيارة  ٢٤/٧/٢2١٧بتاريخ  *

غبطة البطريرك مار لويس ساكو لبت منظمة الحزب الدعوة بحضور وفد من 

كواردها فتضمن اللقاء موضوع اقالة مدير ناحية القوش وموضوع االستفتاء 

 وتحديدا شمول مناطق سهل نينوى به . 

 

ق ، فابدوا رأيهم حول اقالة مدير الناحية وعدم وتلت كلمته مداخالت الرفا

القناعة باالقالة لعدم شرعيتها وتسييسها اما حول االستفتاء المزمع اجرائه في 

االقليم وشمول مناطق سهل نينوى قال الوفد : اننا مبدئيا لسنا ضد حرية 

الشعوب في تقرير مصيرها ، ولكن ناحية القوش إداريا تابعة الى محافظة 

 ى لذلك انها غير معنية بالمشاركة  . نينو

٦٢ 



 

 

 

** ثالث محاوالت دؤوبة ألقالة االستاذ فائز عبد جهوري مدير ناحية القوش منذ 

اي بعد احتالل داعش لمدينة الموصل وكان مجلس محافظة نينوى  ٦/٢2١٤/١2

 وبالتنسيق مع المجلس البلدي في القوش قد خطط واشرف على عملية االقالة دون

االستناد الى اية اجراءات دستورية تمنح لهم الشرعية القانونية علما ان االستاذ فائز عبد 

جهوري معروف لدى اهالي القوش والمناطق المجاورة بمواقفه الوطنية وخدماته الجليلة 

وبنزاهته وتأدية واجبه 

الوظيفي بكل مهنية وعدم 

ضلوعه بأية عملية فساد 

اداري او مالي منذ توليه 

سؤولية ادارة الناحية م

وحتى يومنا هذا فضال 

عن ايمانه الراسخ بوطنه 

ومحبته واحترامه الكبير 

ألهالي المنطقة عموما 

وبعد تحقيق هدفهم المنشود في اقالته رفعت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في القوش 

ورية وقد مذكرة احتجاج الى الجهات المعنية العادة النظر في مسألة األقالة الغير دست

تضامن المئات بل االالف من اهالي القوش وتوابعها وفي بالد المهجر ووقفوا ضد 

االجراءات الغير قانونية بحق مدير الناحية . وانطالقا من هذا الواقع المزري وجهت 

المنظمة دعوة الى جماهير القوش لالنطالق في مسيرة جماهيرية سلمية احتجاجا على ما 

هذا االنسان الذي خدم القوش متجردا من المنافع الشخصية  ، يجري من الغبن بحق 

وبالفعل تجمهرت حشود غفيرة من االهالي في ساحة السوق العصري  نساءا ورجاال 

ومن مختلف الفئات العمرية وكذلك بمشاركة بعض االحزاب والحركات السياسية 

التاسعة صباحا  وفي تمام الساعة ٢2١٧/  ٧/ ٢2ومنظمات المجتمع المدني وبتاريخ 

انطلقوا باتجاه مبنى المجلس البلدي وهم يرددون شعارات ويحملون اعالم عراقية 

والفتات احتجاج  على اعفاء مدير الناحية من مهامه والقى الرفيق فالح القس يونان 

عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي مذكرة احتجاج تم تقديمها للمجلس 

 يد ساهر كله عضو اللجنة المركزية للحركة الديمقراطية االشورية . البلدي  من قبل الس
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واستمرارا لتضامننا مع مدير ناحية القوش السيد فائز عبد  ٢/1/٢2١٧** وبتاريخ 

جهوري الذي تمت اقالته من منصبه متناسين ما قدمه من تضحيات واخالص ونزاهة 

طوال فترة ادارته للناحية ودون وضع اي اعتبار الرادة اهالي البلدة الذين اختاروه .. 

تنكارنا لقرارات مجلسي المحافظة والناحية  السالبة ورفضنا لسياسة االمر الواقع واس

الرادة اهالي القوش دعونا كل المخلصين من اهالي الناحية للمشاركة في التظاهرة 

 الجماهيرية الثانية التي ستقام في الساحة المجاورة السواق نصير  وتلبية لدعوتنا خرج 

 

احتجاجية على اقالة مدير الناحية القسري المئات من ابناء وبنات ناحية القوش بمظاهرة 

من منصبه وكذلك تم رفع مذكرة ثانية الى الجهات العليا في العراق طالبين فيها اعادة 

النظر بهذه القضية المسيسة من قبل جهات متنفذة كمجلس الناحية والمحافظة وتم خالل 

ليزية والسريانية اضافة هذه الوقفة رفع الفتات وشعارات مختلفة باللغات العربية واالنك

الى الهوسات واالغاني الوطنية . . واستمرت التضاهرة زهاء الساعتين حيث عبر 

الجميع عن تطبيق مبادىء الديمقراطية الحقة في بلدنا العزيز وعدم التجاوز على المواد 

 الدستورية لكي نحافظ على مجتمعنا من الفوضى .
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المئات من  خرج ١1/1/٢2١٧** وبتاريخ 

اهالي ناحية القوش وللمرة الثالثة بمظاهرة 

احتجاجية ضد قرار المجلس البلدي لناحية 

القوش رافضين اقالة االستاذ فائز عبد 

جهوري مدير الناحية  وتم رفع العشرات 

من االعالم العراقية والالفتات والشعارات 

تندد بقرار االقالة حيث شارك العشرات من 

ق اعضاء منظمة حزبنا الرفيقات والرفا

الشيوعي العراقي في القوش وعدد من االخوة اعضاء الحركة الديمقراطية االشورية / 

محلية القوش ورحب الرفيق فالح القس يونان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 

كوردستان  كوركيس عضو برلمان اقليمالعراقي بجميع الحاضرين ثم القى السيد يعقوب 

ي الحركة الديمقراطية االشورية كلمة ادان فيها القرار وفرض سياسة االمر والقيادي ف

الواقع على مجتمعنا في القوش حاثا الجماهير لالستمرا في الدفاع عن مصالحهم 

 وخصوصياتهم واستمرت هذه الوقفة زهاء الساعة والنصف . 

وجداني الى العراق وانطالقا من موقع المسؤولية واالنتماء ال ٢2١٧/ 1/  ٢٥** بتاريخ 

الحبيب التأم شمل الرفيقات والرفاق 

واصدقاء حزبنا الشيوعي العراقي في 

القوش بوقفة احتجاجية امام مقرمنظمة 

الحزب تأكيدا على آرائهم وتوجهاتهم 

الرافضة بشمول ناحية القوش باالستفتاء 

الجاري في عموم اقليم كردستان وقد 

ة حمل المشاركين في التظاهرة السلمي

االعالم العراقية والالفتات التي كتب 

 عليها : نحن ضد تقسيم العراق بل مع وحدته ونرفض رفضا قاطعا بتجزئة الوطن . 
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 السادة رئيس وأعضاء مجلس محافظة نينوى المحترمون

 مذكرة احتجاج

 عاشت ناحية القوش وضعا مستقرا امنيا ٢22٣/  ٤/  1منذ سقوط النظام السابق في 

واجتماعيا وتمتع أهلها بخدمات جيدة مقارنة بالنواحي األخرى من المحافظة بفضل 

التعاون العالي بين أهالي الناحية واإلدارة ، ولم تشهد أية مشاكل طيلة السنوات 

المنصرمة بين مكوناتها المختلفة ولم يجر إي تجاوز على عقارات وأمالك الدولة كما 

المحافظة ، واستقبلت وأوت الناحية المئات من  حدث في غيرها من المدن وبلدات

النازحين من مختلف مناطق المحافظة عندما احتل داعش الموصل وسهل نينوى ، وهذا 

إن دل على شيء فهو يدل على اإلدارة الحكيمة للسيد مدير ناحية القوش األستاذ ) فائز 

نية والسياسية عبد جهوري ( والتعاون المشترك بينه وبين مختلف الواجهات الدي

واالجتماعية إضافة إلى جميع دوائر الدولة . ولكن مع شديد األسف اتخذ مجلسكم بتاريخ 

قرارا بإعفائه من مهامه متجاهال جهوده الكبيرة طيلة سنوات إدارته  ٢2١٧/  ٧/  ١٦

للناحية وأراء وقناعات المئات من أهالي الناحية الذين عبروا عن مساندتهم له من خالل 

ائل اإلعالمية وتواقيعهم التي وصلت نسخة منها إلى مجلسكم الموقر ، وكذلك الوس

تجاهله مناشدات العديد من الشخصيات الدينية والسياسية واالجتماعية .وبدال من أن 

يسعى مجلسكم الموقر إلى تعمير المدن والبلدات التي تهدمت بفعل احتالل داعش لها 

آلالف من النازحين إلى مدنهم ، والذين ينتظرون والمعارك العسكرية ، وإعادة مئات ا

بفارغ الصبر تلك العودة ، انحرفت بوصلته إلى ناحية القوش اآلمنة المستقرة ليعفي 

مديرها الذي مارس مهامه بنزاهة ومهنية .إذ نستغرب قرار إعفاء مدير الناحية من 

ا نرفض هذه منصبه ، ونرفض فرض سياسة األمر الواقع على أبناء الناحية ، كم

الممارسات السياسية المشبوهة والمسيسة التي تؤدي إلى مصادرة أرادتنا ، وهذه األعمال 

والممارسات خارجة عن كافة قيم ومبادئ مفاهيم الديمقراطية واحترام اإلرادة الحرة .لذا 

نطالب الجهات العليا في البلد ، بإيقاف هذه الممارسات والتي تعتبر سابقة خطيرة ، 

اء هذا القرار ، والكشف عن األسباب الحقيقية التي على أساسها تم اتخاذ قرار وإلغ

 اإلعفاء ، لترسل بذلك رسالة اطمئنان إلى أهالي الناحية .

                              ٢2  /٢/  ٧2١٧  
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في اجواء من 

الفرحة الغامرة 

احتفلت عائلتي 

السيدين سمير 

ماس توما تو

ميخا وجورج 

ابشاره في قاعة 

وردة لالحتفاالت 

وبحضور جموع 

غفيرة من اقرباء 

واصدقاء العائلتين 

وذلك بمناسبة 

     زفاف ولديهما

(  فادي و سارة) 

وبهذه المناسبة 

السعيدة والعطرة 

تتقدم اسرة تحرير مجلة بيرموس الغراء باسمى آيات التهاني 

اة فائضة باالفراح سين السعيدين راجين لهما حيات للعريوالتبريك

الدائمة والسعادة والعمرالمكلل بالنجاح والسؤدد واليكم منا باقة ورد 

 شذية معطرة باريج التهاني القلبية الصادقة .                    
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ان رسالة المبدع تتجسد بنقله لمجتمعنا  ولالجيال الالحقة حكاياتنا وتاريخنا وتراثنا الثر 

وكل ما يتعلق بشعبنا سواء كان صنف ذلك المبدع تشكيليا او مسرحيا او روائيا او 

اكاديميا او شاعرا أو مخترعا والى اخره من انواع المبدعين ، يستوجب علينا تقييم جهده 

ه الن ذلك المنتج الذي ينجزه  يبقى على مر السنين وربما تعتمده االجيال واحترامه ودعم

مستقبال النه يضيف الى ارشيفنا ابداعا جديدا تعتز به اجيالنا بعد عشرات السنين .. وكل 

الشعوب في العالم تحترم مبدعيها الراحلين منهم ومن زالوا على قيد الحياة يجدتهدون 

علينا ان نستذكرهم ونكّن لهم كل التقدير واالحترام .. ففي وينتجون  دون كلل او ملل و

القوش هذه البلدة الصغيرة بمساحتها والكبيرة بمبدعيها يتألق الكثير من المبدعين ليس 

على المستوى المحلي فقط وانما على المستوى الوطني ايضا ال بل منهم على المستوى 

جتماعية تفتخر بها االجيال .  اليوم كان لي العالمي فامثال هؤالء ليسوا اال ثروة وطنية ا

فن الكتابة (  –الشعر  –لقاءا مع احد المبدعين الذي تجتمع فيه ثالثة مواهب ) فن الرسم 

يعمل على تسخيرها من اجل وطنه ومجتمعه وبلدته الحبيبة القوش ، اهال ومرحبا بالفنان 

عددها الجديد  .. انه  من والشاعر غانم حنا بولص النجار في ضيافة مجلة بيرموس ب

.. بدأ مشواره االبداعي  ليس بمجال واحد وانما بعدة مجاالت  ١1٥٤مواليد القوش 

 وبالنتيجة يقطف ثمارها ويغنى مجتمعه بنتاجه ..
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غانم  من عائلة معروفة اجتماعيا عاش بين كنف والديه رحمهما الله وله من االخوة  

كما  ١1٦٦خمسة بنين واربع اخوات انهى دراسته االبتدائية في مدارس القوش عام 

ثم حصل على شهادة الدبلوم  ١1٧٣انهى دراسته الثانوية في مدرسة ثانوية القوش عام 

وتخرج كمعاون طبي ثم تعين  بنفس العام في  ١1٧٥من معهد المهن الصحية عام 

محافظة المثنى / قضاء الرميثة تلك المدينة التي انفجرت فيها شرارة ثورة العشرين .. 

 ١111انتقل الى محافظة نينوى / قضاء تلكيف وبقي هناك حتى عام  ١11٢وفي عام 

.  تزوج من  ٢2١٧ليكمل في بلدته القوش خدمته النهائية حتى احالته الى التقاعد عام 

وانجبت منه ثالثة بنين وابنتين وها هو اليوم يعيش  ١11٧السيدة اسيا كوركيس عام 

سعيدا وبين احضانه احفاده الحلوين . لقد كرس جّل وقته ليحقق طموحه في االبداع 

وفعال كان لنتاجاته ومشاركاته وقعا جيدا في المجتمع وعند الناس الذين احبوه واختزنوا 

 م مساحات من الحب واالعتزاز . باعماقه

س// متى بدأت مشوارك مع الفن التشكيلي وما هي اولى لوحاتك التي برزت بها ...؟                            

ج// كانت بدايتي الفنية في عالم الرسم والخط منذ نعومة اظفاري وكذلك مارست فن 

وانا طالب في المرحلة الحرق على الخشب ورسم لوحات فنية زجاجية وقد شاركت 

االبتدائية في جميع المعارض الفنية المقامة في مدرستنا اما اولى اللوحات التي برزت 

حينما رسمت لوحة معبرة عن السنة العالمية للمرأة .  ١1٧٥فيها كرسام كانت في عام 

      وشاركت في العديد من المعارض الفنية في القوش وبغداد وقره قوش ونوهدره . 

 / هل لك هوايات فنية  اخرى ..؟    س/

ج// نعم ..! شاركت بعروض مسرحية كممثل في ثالثة اعمال منها  : مسرحية االنبا 

  ١11٧جبرائيل دنبو التي عرضت على مسرح منتدى شباب القوش ودير السيدة في عام 

 ومسرحية : والدة   -وبمشاركة عدد كبير من المبدعين وكذلك مسرحية : بيرا طاوا 

 المسيح  وما زلت احب المسرح واطمح للمشاركة ان سنحت لي الفرصة  . 

س// كيف كانت انطالقتك في كتابة اول قصيدة شعرية ، حدثنا عن تجربتك في عالم 

 الشعر ..؟  

منحت لي فرصة المشاركة في امسية شعرية اقيمت في قاعة مار  ١11٦ج// في عام 

لغة السريانية ) طيرا بصيخا ( اي ) الطائر يوسف / القوش وقرأت اول قصيدة لي بال

الفرحان ( نالت اعجاب الحاضرين وكان قد شارك ايضا في تلك االمسية مجموعة من 

 وبموافقة وزارة ٢22٢الشعراء المبدعين . صدر لي ديوانين للشعر باللغة السريانية عام 
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قصيدة وباللغتين  ٦٥الثقافة واالعالم وقد بلغت عدد القصائد  التي كتبتها اكثر من 

العربية والسريانية وما زال قلمي يكتب ويشارك في اغلب النشاطات الشعرية المقامة في 

 القوش . 

ترى هل هذه الهواية  ن المقاالت على صفحات الفيس بوك ،س// قرات لك العديد م

 الرسم والتمثيل ..؟      هواية       سبقت 

ج// نعم لي العديد من المقاالت على صفحات الفيس بوك والقوش كوم وعينكاوا 

لكن هذه الهواية جاءت بعد هواية الرسم والتمثيل وافضل دائما في مقاالتي    ,  وتللسقف 

 دثر .                                    تراثنا الشعبي وتقاليدنا االجتماعية التي يجب ان نحييها قبل ان تن    ان اكتب عن 

 س// في اي الصحف والمجالت نشرت نتاجاتك الفنية واالدبية ..؟   

ج//  نشرت منذ سبعينيات القرن المنصرم في مجلة قاال سوريايا وفي التسعينيات في 

التراث الشعبي ومجلة بيرموس ومجلة تشبوحتا وجريدة  صدى بابل ومجلة     مجلة 

  . القوش ومجلة اور وجريدة طريق كردستان ومجلة ربنوثا الشعب وجريدة صوت طريق

              س// هل شاركت في المهرجانات السريانية التي اقيمت في بغداد وسهل نينوى ...؟

    ج// نعم كان لي مشاركات عديدة في معظم المهرجانات المقامة في محافظات العراق 

 كمهرجان القوش الثقافي ومهرجان نوهدرا ومهرجان بابل الكلداني ومهرجان االبداع     

الرياني في قره قوش ومهرجان عينكاوا حيث بلغت مشاركاتي باكثر من عشرين    

 مهرجانا 

 س// اين تجد نفسك في الفن ام في الشعر ...؟   

احدا مكمال لآلخر تجدني ج// ال استطيع ان افضل احدهما على اآلخر ألنني اعتبرهما و

 الفن حد العشق وهكذا ايضا بالنسبة الى فن الشعر . احب 

 س// ما رايك بنشاطات الفن التشكيلي حاليا في القوش ...؟   

ج// لو قارنا النشاطات الفنية بشكل عام سابقا نجدها افضل بكثير من النشاطات الفنية في 

المدني والواجهات الثقافية تقيم  الوقت الحاضر حيث كانت منظمات المجتمع    

لثقافية والفنية على امتداد السنة وفي عدة مدن العراق لكن في الوقت ا  المهرجانات

مهرجانات ثقافية فنية تلك التي كانت تستغرق ثالثة ايام .. اما نشاطات   الحاضر ال توجد

نتدى شباب برزت في الوقت الحاضر في نادي القوش العائلي وم الفن التشكيلي فقد

الشيوعي العراقي وفي عدة مناسبات وطنية وحزبية واطمح حتى   القوش ومنظمة الحزب

 هذه النشاطات لتكون لي مشاركة فيها .    يومنا هذا ان تقام مثل
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 س// ما هي المسؤوليات االدارية التي شغلتها في القوش ...؟    

     ٢22٣لقوش العائلي منذ التاسيس في عام ج// كنت عضوا في الهيئة االدارية لنادي ا

 . كما اصبحت ايضا عضوا للهيئة االدارية للثقافة والفنون في كنيسة  ٢221وحتى عام   

 . رسمت اول شعار للمهرجان الثقافي الفني الذي اقيم في القوش.  ١11٧القوش عام   

 س// كيف تنظر الى موجة الهجرة التي اجتاحت بلدنا وشعبنا ..؟  

 ج// مبدئيا انا لست مع الهجرة ولم افكر يوما بانني ساغادر الوطن الى بلد الشتات ولكن 

 الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا وشعبنا خصوصا بعد دخول داعش االجرامي      

   الكثير من اخوتنا باالنضمام الى موكب الهجرة واحتالله لعدة مدن عراقية اجبرت       

 واالنتظار عدة سنوات في محطات االنتظار لحين موافقة الدولة التي يهاجرون  اليها      

 وباعتقادي لن تتوقف هذه الهجرة اذا يبقى الوضع االمني على ما عليه االن .    

 س// كيف تقيّم مجلة بيرموس  ..؟    

  ج// في البدء اود ان اشكر هيئة تحرير مجلة بيرموس على استضافتها لي ومنحي هذه 

الفرصة للحديث عن نشاطاتي االدبية والشعرية  وهذا هو ديدن هذه المجلة التي تغني      

القاريء الكريم بما تنشره من مقاالت ثقافية وسياسية وادبية وانصارية وما الى ذلك      

رصينة وانني اشبه هذه المجلة بنظرية االواني المستطرقة التي هدفها من الكتابات ال

الماء بشكل متساوي للجميع هكذا هي بيرموس التي تهدف أليصال اعدادها  ايصال

قراء االعزاء تمنياتي لهيئة التحرير بالنجاح والتألق في اعدادها الى كافة ال الصادرة

 ا العزيزة القوش .  ودامت جهودكم باتجاه خدمة بلدتن  القادمة 

 س// كلمتك االخيرة .   

ج// في كلمتي االخيرة اهنيء شعبنا العراقي بكافة شرائحه االجتماعية على االنتصارات 

حققتها قواتنا الباسلة من الجيش والبيشمركه والحشد الشعبي على االرهاب المتجسد    التي

مة من سماء الوطن لكي يعيش داعش المجرم واتمنى ان تنزاح هذه الغمامة القات     

المرهق حياته الطبيعية وتعم الفرحة ارجاء الوطن بعودة ابنائه المهجرين قسرا   شعبنا

 ا حياتهم الجديدة بعيدا عن الحروب واالقتتال وفي ظل االمان مدنهم ومنازلهم ليبدؤ   الى

 والسالم واالستقرار .         
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 الحارس األمين  
 حازم قودا

 قيل الكلب أمين

 والدب حنين

 والكاتب النظيف متهم بالخيانة

 الصديق عند الكثيرين أصبح مجرد

 صمت قليل

 الدردشة مع النفس أفضل

 التصدي والتحدي مقدستان

 ال أريد من المسؤول منحني شهادة

   

 وغدا ً ليس 000اليوم هو                  

 صفعة اليد ترجع الذاكرة                  

 والنوم الكثير كالغيمة التي ال تلد             

 امتحنت نفسي فناجح أنا                 

 علمت باألسرار كلها                  

 إال سر واحد                      

 اكتشفته بعد ذلك                    

 تحملت النتيجة                     

 ت اإلبعادوعقوبتي كان                 

 ألنني أظهرت الحقيقة                 

 وأصبحت في نظر البعض منهم خائن         

 خائن في حسابات العدو                

 ولكني أمين لمحيطي                 

 يكفي هذا                       
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 طريق الخلد
 شعر / لطيف بوال

 

 

 يلتمس صبحا من المساء                  يا شاعرا ليس كالشعراء  

 جعلت قلبك حقل الوفاء                      فأزدهر حبا من دون ماء

 كبيت الرهبان مشرع الباب                 ألهل الدجل والشرفاء

 فاستراحت فيه بعض اللصوص             لتترك فيه سيل الدماء

 دست العقارب تحت ردائي      ولّما رحلت دون وداع                 

 يا من تناولت شهد ودادي                   والقيت السم وسط انائي

 طعنة الكريم بال دواء                         ليغدو العذاب دوما جزائي

 ال تمنحوا التبن للبخالء                      الحمير أولى عند العطاء

 في البيداء يبغي غيث السماء            ليس حظي اال حظ زارع         

 يا لزمان الجهل والجهالء                    يحسب االخالص من الغباء

 يستلطف الذّم وكالثغاء                       والبغي مدمن على البغاء

 ودخلنا الغاب دون عناء                     اننا في الحب كالسفراء

 ي                     كالمسيح صرت رمز الفداءفال تحسبّن ضعفا حيائ

 أتلو أناشيدي في كل حيّي                   ألهتك صمت األذن الصّماء

 وقد تلوموني على بكائي                    على قوم ولم يسمع ندائي

 فلو خلت حياتي من الضياء                   لن يقلع قلبي عن الغناء

 رثاء                        طريقنا الخلد قبل األسماء سنترك الدنيا بال

******* 
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ْؤجؤي  ج 

 مثقلٌ 

 بفلذِة عقياٍن جاثمةٍ 

 ان ابصرت ها

 انحنيت  

 اكــــرم يلدكو                                                            عشواً 

 فتلك قارعةٌ قاصمةٌ 

 او سجيتها

 باسمة

 ضلوعي نائمةٌ فهي بين 

             *************** 

 فيا جرحاً توأماً للنخاعِ 

 كن خالداً.....

 فما دمَت من الحبيِب,

 انت دائي ودوائي

 في الدعس....في المصاعِ 
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 والوشيجة    

 خضاب  الحمأِ 

 ات عطي

 االفنان  

 غير الزبرجِ والذراعِ؟..

 ويا تبراً 

 يجدل  َشْعَر الشمِس 

 تستحم بااللِق والشعاعِ حين 

 كن شطآَن لجينٍ 

 لليمِّ 

 ومنابع َوْدقٍ 

 للقزعِ 

 ولَْملَْم شتاَت االضالعِ 

 من الهياِم والضياعِ 

 فال تسأليني ان ناديت  

 فهذا ِسرُّ النداءِ 

 وانفاسِك 

 على صدري سر البقاءِ 
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                                                              حلمك جان جنة             

                                                                       
                                                                                    دعتك جسد يل روحك انت وياي و 

                                                                                      اتي حاضر و موجود تظل دوم بحي

    بس جذبت العيون                                                                                                                صح شفتك رحت

اكول اتعود                                                                                                                عالباب كلساع انتظر 

                                                                                          سكف البيت اتهدم وصار انقاض 

                                                                                         سند والدنكة والعامود إلن جنت ال

                                                                                        كلشي صار اسود من رحت يا بوي 

                                                                                        مو بس اللبس االيام صارن سود 

                                                                                               منك مشبعت يل رحت عني بساع

                                                                                           إلن حظي جعلني آخر العنكود 

                                                                                                    من عيني نزل نار وجمر حراك 

                                                                                              البيه مالمح ظلت وال اخدود 

                                                            سرمد اسحق اسطيفانة                                   حجاياتك حكم بالبال محفوظات 

                                                                                          مر بيه العمر والهن بعد مردود 

                                                                                         جنت تزرع ورد تنطي بذر للطير 

                                                                                            مهويت الفشك ال ريحة البارود 

                                                                                           عشت عمرك مسالم ما الك اعداء 

                                                                                          يبو الطبع الجميل النادر المفقود 

                                                                                             جف ايدك حصد اثمار من الكاع 

                                                                                        كل عمرك كضيته منتج و حاصود 

                                                                                       وال مرة اتعبت ال كلت اريد ارتاح 

                                                                                           الك هذا الزرع والناس كلها اشهود 

                                                                                              خلك دايم يجي طاريك يذكروك ال

                                                                                             يا رمز الرجولة والكرم والجود 

                                                                                            بيدك شرعت باب األمل والخير 

                                                                                           من يوم الفتحته صدك وال مسدود 

                                                                                                 ال اموال  ما غرك ابد ال جاه

                                                                                                              حلمك جان جنة وتلتقي المعبود
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من موقع الشمس اكتب سطوري                                                                            

وفي عمق االرض ادفن مساءاتي                                                                                       

راتي                                                                                  ومع المطر انثر حيرتي وانتظا

        وبعد الحلم                                                                                                                   

                                                                               انتظر النشوة                         

امقت رتابة االرصفة                                                                                        

                                            ارحل الى واحة االحالم                                                  

  حيث الخضرة والورود                                          صباح سليمان                                                      

                             ولمعان الوان القوس والقزح                                                            

  هنالك .. تختلط جماالت الطبيعة                                                                                                

             بلمعان العيون                                                                                       

هنالك اجد سكوني                                                                                            

عندك يا صاحبة القلب الطيب                                                                                               

                                                                                           معك اجد ضالتي   

تسكن عبراتي تنتهي زفراتي                                                                                         

                                                                 معك تتحول آهاتي وانتظاراتي                          

الى حلم اخضر .. الى وداعة                                                                                            

                                     الى طفولة .. الى عشق سرمدي                                                

معك احس بالوجه اآلخر لألرض                                                                                           

   واحس بوجه األله                                                                                       

 لما صيرك واعطاني اياك 
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 ابتسم معنا

** هل تعلم ان المحامي يتمنى لك المشاكل والطبيب يتمنى لك المرض والميكانيكي ان 

  يارتك اما اللص فهو الوحيد الذي يتمنى ان تنام نوما هادئا وعميقا .ستتعطل 

مرة واحد مستعبط تزوج فتاة مستعبطة خلفتلو اوالد اغبياء فاستعبط االب في  **  

  فبكى عليه اوالده واخذوه الى المقبرة ودفنوه . وعمل نفسه ميتا  ذات مرة

** محشش يحقق معه ضابط فسأله : وين ساكن .. أجابه : مع اخويه .. ثم سأله 

انزعج الضابط وسأله :  ساكن وياي ..!واخوك وين ساكن ..؟ اجابه :       الضابط : 

    ساكنين ..؟ اجابه : احنا ساكنين سوية سيدي .      انت واخوك وين 

** سجينين حكم عليهما باالعدام احدهما حسود ولئيم جدا فسالوا االول في يوم االعدام 

الثاني  ماهي امنيتك االخيرة قبل ان تموت ..؟ اجاب : ان ارى امي .. ثم سألوا        : 

   االخيرة : اجاب : أن ال يرى هذا السجين امه .      عن امنيته 

** شيخ قبيلة جمع اهل القبيلة وسألهم : اللي يخاف من زوجته يكوم يوكف ..؟   

ماعدا واحدا منهم وكان الشيخ يعرفه جيدا انه يخاف من زوجته     فوقف الجميع

شيخنا من اسمع بطاريها بعد رجليّه ما  اجابه : والله    فسأله : ليش ما وكفت ..؟ 

  تساعدني أوكف .

تاكسي مع سائق لبناني في بيروت وبدءوا بالكذب   ** مرة فرنسي وامريكي ركبوا

الفرنسي لالمريكي : تعرف احنا بنينا برج ايفل باسبوع واحد فقط ..! فقال   فقال

فقط ..! وكانت التاكسي وانت تعرف احنا بنينا برج التجارة بخمسة ايام  االمريكي :

وصلوا الى مول بيروت الشهير فسآلو السائق : شنو هذا .؟ اجاب   تمضي بهم حتى

  الصبح مريت من هون ما شفت هذا المول .    السائق : والله ما بعرف

 : حظي سيئ!! الصديق: ولماذا ؟ البخيل: ألن الصيدلية التي بجوارنا البخيلقال  **   

          احد مريض  خفيضات وليس في عائلتنا أعلنت عن ت      
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 أقوال مأثورة                          

** نحن مجانين اذا لم نستطع ان نفكر ونحن متعصبون اذا لم نرد ان نفكر ونحن عبيد 

 نجرؤ ان نفكر .                                                      )) افالطون ((      اذا لم 

** يا بني ال تكن عجوال متسرعا فانك اذ ذاك تشبه شجرة اللوز التي تزهر قبل كل 

ويؤكل ثمرها بعد غيرها بل كن سويا عاقال كشجرة التوت التي تزهر آخر    االشجار 

 ثمرها يسبق كل الثمار .                                     )) احيقار ((     االشجار ولكن 

  ** رفاقي اذا لم اعش لرؤية ذلك اليوم أعني لو مت قبل أن تأتي الحرية خذوني بعيدا 

 وادفنوني في مقبرة قرية اناضولية .                                )) ناظم حكمت ((         

ف رجال تكون قد ثقفت فردا واحدا وعندما تثقف امرأة فانما تكون قد ** عندما تثق

 بأكملها .                                                           )) سقراط ((        ثقفت عائلة 

** وتمضي الليالي الى قبرها .. وتمشي الحياة مع الموكب .. أسير أنا في شعاب 

 ي المتعب .                                   )) نازك المالئكة ((     افتش عن حلم الوجود ..

** اذا الشعب يوما اراد الحياة فال بد ان يستجيب القدر                                                   

بد للقيد ان ينكسر                    وال بد لليل ان ينجلي وال                                                           

)) ابو القاسم الشابي ((                                                                                             

** عجبت لمن يغسل وجهه عدة مرات في اليوم وال يغسل قلبه مرة واحدة في السنة                       

 )) ميخائيل نعيمة ((                                                                                                 

** من يهزم رغباته اشجع ممن يهزم اعداءه الن اصعب انتصار هو االنتصار على  

 )) ارسطو ((                                                                               الذات .                   

** الجميع عباقرة لكن ان حكمت على قدرة سمكة في تسلق الشجرة ستعيش حياتها 

وهي تؤمن انها غبية .                                               )) اينشتاين ((                    كلها 

 يجد ظال يحميه من حر الصيف** من يحرق الشجر ليتدفأ في الشتاء لن 

 )) سارة بندك ((                                                                                 
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