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عشوائية ال أجراء مقارنات اذا حاول القضية الفيلية يجري حول املتابع ملا
سيجد التعاطي معها وكيفية القضية هذه حول املتنوعة بني اآلراء
ايجابي قرار جتاه اي املوجه غير من احلماس ومزيد املواقف في فوضى ان احلصيلة
التعبر بالضرورة والتي وفقا للقناعات الشخصية ترجمته ومحاولة ، سلبي او
وطروحات مشاريع من خالية فالساحة السياسية االن الشأن. آراء اصحاب عن
بطروحات انها متتلىء بل البناء، اخلطاب املتزن من ايضا وخالية وعقالنية عملية
آنية قصيرة آفاق الواقع وذات مع منسجمة ومتشددة وغير وافكار متشنجة
خطر اخلطر وحتذر من ناقوس املواقف تدق بعض أن بل ،( مؤثرة وغير ) النظر
ان ، وعلينا بشكل عام والدولة اتمع ومتاسك والسلم االمن يهدد حقيقي
واحلكمة وقراءة العقل لغة التجاذب اخلطير الى تغليب هذا خضم في نسعى

هذا االساس. الواقع والتصرف على
اعالمياً قضيتنا تتلقاه الذي جند ان الدعم االعالم مجال في عملنا خالل من
من اآلالف املثال سبيل فهناك على ، واالمنيات الطموح مستوى اليزال دون
والعالم العراق في وغيرهم الفيلية  الشريحة  ابناء  من والباحثني الكتاب
ابعاد طرح نحو قلمه وبأستمرار وجه قد منهم لكن كم بغزارة تنتج واقالمهم
في ابواب املنشورة للمواضيع ؟ وكم قارئاً تطوراتها ومتابعة الفيلية القضية
نسبة املشاهدة حتديد نستطيع وهل االلكترونية؟ مواقعنا في الفيلية املقاالت
لآلمال مخيبة النتائج ان اعتقد ؟ املسألة بهذه تتعلق  لبرامج واالستماع
لم ، كذلك تكون ان تستحق وهي عاملية قضية جنعلها فبدالً من ان ومحبطة
بالشكل تسترعي انتباهه بالصورة التي احمللي العام الرأي مخاطبة نتمكن من
اليقرأه الفيليني  عن يكتب ما ان املرة  واحلقيقة الصدمة فكانت  املطلوب
هي من القراءات عدد اقل ان تؤكد الدقيقة ، واالحصائيات ندر ما إال سواهم
اشكالية وامنا بغض او مسالة حب ليس واملوضوع الفيلية. املادة نصيب من
صاغية آذاناً واليجد  مقبول غير اساساً هو موضوع طرح طريقة في تكمن
قضاياهم لدعم االخرين وحاجة املصالح وتضارب املوجودة ظل الصراعات في
في باتمع واالولوية تعصف التي املستعصية االزمات ظل في قضيتنا. وليس
شامل خطاب بال الفيلي بالشأن املعنيون ومادام الفئوية للمصالح حلولها
ان غريبا وليس ، جهوده االخر وينكر احدنا يلوم ان البديهي ، فمن وحقيقي
قدمناه ما كل بالغاء اليعلمون) انهم (وينكرون اليعلمون يفتون مبا نسمع اناساً
امر محمود شيء كل في التنوع ان االول. املربع  الى والعودة  اليه وسعينا
اذن ، والطوائف واملعتقدات نعترف بتعدد االديان فكلنا ، وحدانية الرب ماعدا
يتيمة قضية في العمل واسلوب الرأي في واختالف النعترف بوجود تنوع ملاذا

قضيتنا؟. مثل
نحو واثقة خطوات يخطو شفق النه موقع جتربة من االستفادة الى ادعو انا
يطرح ورأي فكرة فكل ، سدى تذهب اجلهود التي لن من املزيد خالل من العاملية
بحرفية حتترم تطلعات ان يصاغ شرط يقرأونه ويتابعونه ممن مئات يجد فيه
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في تطويرية بدورات املادة مدرسي وادخال
مبصادر وكتب ورفدهم كوردستان، اقليم
واقع تطوير شأنها من كوردية ايضاح ووسائل

الدراسة خارج االقليم.
عقدتها ندوة باجالن، في رشيد محمد ويقول
مؤسسة قاعة على  الكوردي البيت  منظمة
في الفيليني،  للكورد واالعالم للثقافة شفق
الكوردية اللغة "تدريس  ان  نيسان، من 28
وعراقيل صعوبات يواجه كوردستان اقليم خارج

عديدة"،
االهتمام املادة تدريس  اعطاء  "عدم  ان مبيناً
التطويرية الدورات غياب عن فضال املطلوب،
وعدم التدريسية، الكوادر وقلة اللغة، ملدرسي
غرفة توفير وعدم واملدرس،  املعلم دليل  وجود
في له التابعة والشعب القسم مبدير خاصة

من أبرزها". مديريتنا، يعد
اقليم خارج املدارس "ادارات ان ويضيف 
الكوردية، باللغة االهتمام تولي  ال كوردستان 

بغداد.. نصف في

مدارس 107 في الكوردية يدرسون مدّرسا 75

ما وغالبا العربية او االنكليزية، باللغة مقارنة
في مبهام ادارية الكوردية اللغة مدرسو يكلف
موضحا التدريسي"، عملهم يعوق ما مدارسم،
لدورات بحاجة الكوردية اللغة "مدرسي ان
كوردستان، اقليم في ومعايشة تطويرية
العامة قدمناه للمديرية سبق ان املقترح وهذا
وزارة في االخرى واللغات الكوردية للدراسات 
تستجب لم انها اال ،2006 عام منذ التربية

لنا".
الكوردية اللغة "مصادر  ان  باجالن ويردف
اللغة مدرسي رفد شأنها من التي واملكتبات
شحيحة كوردستان اقليم خارج الكوردية

ونادرة،
املديريات في الكوردية االقسام لرفد وندعو
باللغة خاصة  وكتب مبصادر للوزارة التابعة

تربية في اللغة الكوردية قسم مدير يرى
عديدة وعراقيل صعوبات ان الثانية الكرخ
الكوردية خارج اللغة تدريس تواجه واقع
في المسؤولين ويدعو كوردستان، اقليم
للدراسات العامة والمديرية التربية وزارة
االهتمام الى  االخرى واللغات الكوردية

الكوردية، بالدراسة
الكوردية"، تدريس واقع تدعم

غير الكوردية اللغة مدرسي "عدد ان الى الفتا
الضروري ومن  املدارس، أعداد يلبي وال كاف،
خريجي من منهم، عبر االستفادة املزيد تعيني
احملاضرين تعيني أو الكليات، في الكوردية اللغة
مالك على سنوات منذ مجانا يعملون ممن

الوزارة".
اللغة توحيد وضرورة اللهجات تعدد وحول
هي الكوردية اللغة "توحيد ان يؤكد الكوردية،
التعليم ان ونرى كوردستان، اقليم مهام من
ويشتت الطالب  سيربك  متعددة  بلهجات 
املدارس واملعاهد "أعداد ان الى مشيرا تفكيره"،
مديرية في الكوردية اللغة بتدريس املشمولة
فضال 107 مدارس، تبلغ الكرخ الثانية تربية
يقومون ممن  ومدّرسة  مدّرسا  75 وجود عن

املادة". بتدريس
املادة أساتذة من  احلضور شدد جهتهم، من
على الكوردية واملهتمني بواقع اللغة واملثقفني
ومعاجلة واحملاضرين،  اخلريجني لتعيني "الدعوة
في املادة مدرسي وارسال شح املصادر، مسألة
لالستفادة كوردستان، باقليم تطويرية دورات
والتلفظ الصحيح، والقواعد مسائل النطق من
وصحيحة قومية أساسية ركائز خلق بغية
خارج الكوردية  اللغة تعليم عليها يستند 

كوردستان". اقليم
وزارة تخصيصات زيادة "ضرورة احلضور ويرى
مدرسي تعيينات مسألة يخص مبا التربية
امام تعيني العراقيل وتقليص اللغة الكوردية،
في اللغة الكوردية مشرفي اضافية من اعداد

كوردستان". اقليم خارج املدارس
الكوردية للدراسة العامة املديرية إلى أن يشار
شهر من الرابع بعد تشكلت األخرى والقوميات
الى نشاطاتها وتهدف ,2004 عام ايلول
اللغة ونشر الكوردية,  والثقافة التراث  خدمة
ومدارس العراق وجنوب وسط في الكوردية

كوردستان. اقليم خارج
الكوردية اللغة تعليم مادة ان مختصون ويرى
نتيجة قلة املطلوب دون املستوى االقليم خارج
االهتمام الكافي ايالء وعدم التدريسية الكوادر
ادخالها في حال ان على املادة، ويؤكدون لتلك
من سيرفع  الوزارية االمتحانات منهج  ضمن

شأنها.
كوردستان إقليم في التربية وزارة أن يذكر
في وموظفني تدريسيني عينت قد كانت
الدين، وصالح وديالى واملوصل  مناطق كركوك 
على مدارسها في احلاصل النقص لسد 
ميزانيتها، من لهم رواتب وخصصت مالكاتها،
غير يسكنونها التي املناطق من أن على الرغم
عليها متنازع مناطق كونها ملديرياتها، تابعة 

وأربيل. بغداد بني

اللغة "مدرسي ان
بحاجة الكوردية
تطويرية لدورات
اقليم في ومعايشة
وهذا كوردستان،
ان المقترح سبق
للمديرية قدمناه
للدراسات العامة
الكوردية واللغات
االخرى في وزارة
،2006 عام منذ التربية
لنا". لم تستجب انها اال
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شؤون بك، سعيد حتسني والعالم العراق في االيزيديني امير يتناول
امللف على  ويعرج نيوز"، مقابلة مع "شفق في االيزيديني، وشجون
ونسبة كوردستان في  اجلديدة  الوزارية التشكيلة عن باحلديث السياسي
كوردستان في السياسية  بالقوى  وعالقاتهم فيها،  االيزيدي املكون متثيل

والعراق.
القيادات االيزيدية وجهات نظر واختالف ومخاوفهم، ديانتهم، إلى بك ويتطرق
منها، وموقفه االقاليم موضوع عن متحدثا كورديا، أم عربيا اصلهم، بشأن

في حوارنا معه. جنملها التي االمور من ذلك وغير
اعلن التي الكوردستانية الوزارية التشكيلة هو االول حوارنا محور كان
احلكومية التشكيلة من "فوجئنا حتسني االمير يقول هذا وعن مؤخرا، عنها
الى االحترام يكنون االيزيديني ان برغم انه اذ في اقليم كوردستان، االخيرة
لقد فوجئنا، احلكومة تشكيل عند ولكن ويحبونه، بارزاني جنيرفان السيد
احلقيقة، االقليم، وفي حكومة في واحد وزير وزيران ال لنا يكون ان نتوقع كنا
في االيزيديني عدد ألن ثالثة، او باثنني بأكبر من ذلك التمثيل حقنا من ان
سكان من % نسبة 12 يشكلون هم و الف 700 ـ هو بني 600 العراق
هذه عن راضني غير ونحن املكون يهمشوا ان يجب فال كوردستان، اقليم

التشكيلة".
بغير نكون  أن  راضني غير لكننا احلكومة، بتشكيل فرحون "نحن واوضح
بيومني، احلكومة تشكيل قبيل لي قد قال جنيرفان السيد الوزارة، في حصة
لوجود وقع األمر يكون وقد بهذا، تفاجآنا لكننا االيزيديني"، ننسى "لن 

االسباب". ذكر استطيع وال املتحالفة االحزاب بني سياسية اشكاالت
بك حتسني اضاف كوردستان، اقليم إلى االنضمام االيزيديني من موقف وبشأن
ان يؤيدون اكثرية االيزيديني، وبرأيي  برأيه، واحد حر أن كل تعني "الدميقراطية

املوضوع". حول وال توجد فكرة لالستفتاء مع االقليم يكونوا
االمير، عائلة بيت "من انه بّني بك، انور االيزيدي القيادي مع خالفه وبصدد
العائلة، جده اخوة من وابا جدي ابا وان ظهور، ست خلمس او بعيد عنا وهو
بانني واالتهامات كوردا االيزيديني عد على بتحفظه املتعلقة تصريحاته اما
بيننا توجد وال اجبار، فيها ليس الدميقراطية هي فهذه  االيزيديني، خنت

اقليم خاص انشاء النية َّـ ليس
كوردستان.. مع فاالغلبية

عدي والشيخ واِّـالئكة اهللا ومقدساتنا

والعالم: َّـ العراق االيزيدي ام

هو طموحات ولديه وقنوات شباب وعنده طموحات، لديه هو ولكن خالفات
بطموحاته". حر

مع يكونوا ان لغة كوردية، وهم اقرب الى الكورد، ويريدون "االيزيدية وتابع،
نعيش االن الننا ان يجبرهم، احد أي حق من اجبرهم وليس لم وانا الكورد،

والدميقراطية". احلرية اجواء في
اوضح والشيخان،  دهوك ومنها املناطق في بعض االيزيديني احوال وبشأن
الكوردستاني عالقاتنا الدميقراطي احلزب ومنها العلمانية "االحزاب حتسني بك
األشخاص وهي بعض من لها هي نتعرض طيبة، واملضايقات التي معهم
الكوردستاني) (الدميقراطي البارتي الكوردية لالحزاب بالنسبة اما فردية،
معنا تعاون البارتي وخاصة طيبة، معها الوطني) فعالقاتنا (االحتاد واليكتي

ابدا". ضدنا يكن ولم
بالديانة العربية املناطق في العراقيني تعريف إلى  باحلاجة يتعلق وفيما
اهللا وبعد الواحد، وهو اهللا، نحب "نحن قال، كثيرون، التي يجهلها االيزيدية
هو وتعالى سبحانه واهللا عدي، الشيخ مثل وشخصيات واملناسبات املالئكة

مع اهللا". شريك عندنا أي اهللا وليس

موجودة والكتابات جيدة االطراف جميع مع "عالقاتنا بك  حتسني واوضح،
سؤال أي عن وجنيب  هذا، في نكتب  ونحن  مثقفون  لديهم وااليزيديون

في املوضوع". شك لدينا وليس الواحد هو اهللا عنه، يسألوننا
وهو االسالمي، نحترم الدين مشكالت كثيرة ونحن فيه حدثت "العراق واردف
أي لدينا وليس االديان، جميع ونحترم نقدر  ونحن واالغلبية، االكثرية ميثل
تريد احزاب توجد "وال مضيفا نفسه"، الوقت في ديننا ونحترم فرق باالديان
من منعه الذي السبب الى بك، حتسني احلكم الى االبد".وتطرق في تبقى ان
ورئيس دينيا، االيزيدية امير "انا فقال واحلكومي، السياسي املعترك دخول
العالم"، مبينا كل في االيزيدية على امير نفسه وفي الوقت الروحاني، الس
عن فستتولد السياسة في واذا دخلت هذا الطريق، عن اخدم االيزيديني "انا
بالنسبة ذاك، و او الطرف مع هذا ان ادخل تتطلب ومشكالت، صعوبات ذلك
الى الدخول لدي نية في وليس في ذلك اكون طرفا ان ال اريد االيزيديني الى
600 "عددهم فقال تواجدهم، واماكن أعداد االيزيديني، السياسة".وحتدث عن
اكثر وان املليون، ونصف العالم مليون وعددهم في العراق في الف 700 الى
في مهاجرون ويتواجد وتركيا، سوريا هو العراق، بعد فيه يتواجدون مكان

االماكن". شتى وروسيا وفي وارمينيا وجورجيا املانيا
االيزديني امير يؤكد بهم، خاص باقليم او مكان االيزيديني مطالبة عدم وعن
خاص اقليم محافظة او انشاء موضوع الى نتطرق لم االن بك "حلد حتسني
االجتاه، نفكر بهذا لم اآلن حلد ولكن مصلحة االيزيديني نحن مع بااليزيديني،
سياسي ولكن حديث كالم فقط ولكنه اخلصوص، بهذا كثير حديث ويوجد

مضمون". غير االمر
نحترم نحن انا كوردي، او عربي، من يقول انا احترم اجلميع، لي وتابع "بالنسبة
االخوة كل مع وعالقتنا  كوردستان اقليم حكومة وكذلك االحزاب جميع 
في كونهم عن بغض النظر االيزيديني كل مع التقي اسافر وعندما طيبة

الفالني". او الفالني احلزب

الى االيزيدية لغة كوردية، وهم اقرب
الكورد، مع ان يكونوا ويريدون الكورد،
حق أي احد من وليس وانا لم اجبرهم
اجواء في نعيش االن الننا يجبرهم، ان

والديمقراطية". الحرية
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املتتالية الدغمائية املواقف تشكل
األحادية والعقلية العقائدية واملتاريس
عهد والدة املالكي  نوري للسيد والنخبوية
من العراق املفرغة احللقة في جديد من االزمات

احلديث.
العام والقائد احلالية احلكومة  رئيس فمحاوالت
والداخلية الدفاع العراقية ووزير املسلحة للقوات
الحتكار سعيه إال هي ما اابرات ورئيس 
سيادته أنطوی أن بعد والرأي، السلطة واحلقيقة
والقدسية الفضائل اليها كل وأنسب ذاته علی
لفضائلهم، وإنكاره  اآلخرين علی هجومه وبعد
بأشكاله العنف الستخدام يلجأ النهاية وفي
اآلخرين على ومعتقداته أفكاره لفرض املتعددة
وقيادة والسقم  العقم الی االستدالل النقياد
نير من وجيزة مدة قبل خالصه بعد العراق 
في تسكينه أو وإدغامه  الهاوية  نحو  االستبداد

املنطقة. في املتبقية الظاملة الديكتاتوريات
الفكري والترف اخلاطئ السياسي االسلوب هذا
يوّلد بعقله الضرير ال واآلني السطحي والتفكير
هو مبا  يعترف ال  فهو ومرير، سيء واقع سوی
ويشخص إلی نفسه يتعرف  فيه لكي  أو عليه

العراق. واقع
في مجری تغيير إحداث علی حقاً قادر هو  هل
أعطالها تصنع األزمات حيث الراهن، العراق
لدی والقوموي الطائفي الفكر وحيث وكوارثها،

والفتاكة؟ اخلطيرة أمراضه يولد القانون" "دولة
إحدى هي السياسية الفلسفة أن الواضح من
إذ السياسي، الفكر ملوضوعات األساسية احملاور
املواطن واجبات وحتاول حتديد القانون بتعريف تقوم
حكومة كانت حتكمه إن حكومته الشرعية، جتاه

شرعية.
للقمع املالكي  محاوالت أن االلف للمرة نقولها
تكون ان املفروض املؤسسات على االستيالء او

والنزاهة االنتخابات كمفوضيتي مستقلة،
تسميتها ميكن اخلفية ونواياه املركزي واملصرف
و قلع املشترك العيش فلسفة لنحر بتار بسيف

اليانع. الدستور جذور
العراقيني وجعل الشمولي باحلكم اإلنهاض  ملاذا
حتت التخلف مستنقع  في أخری مرة  يعيشون
باسمهم العراق تسمية يريدون الذين ظلم

املُلك؟ كمالك المتالكه

والناس واتمع الدولة علی  األمني الطغيان إن
واحملاججة العلنية واملداولة العام احليز إللغاء 
وضرب الثروات ونهب األموال وهدر العقالنية
F16 الـ طائرات بشراء اإلمناء مشاريع 
خلف كالتخطيط سليمة، غير نوايا وإعالن
للضباط سرية اجتماعات وفي مؤصدة أبواب
والتيارات الكوردستانيني ضد حلرب العسكريني
املتعلقة الكبيرة العناوين من يجعل العلمانية

واتمع االنسان وحقوق والفدرالية بالدميقراطية
املدني أسماء خاوية جوفاء.

املتواجدة املشاكل تغذي التي اخلارجية اجلهات
تكن لم إن تنجح ال ملصاحلها الستراتيجية وفقاً
الدين توطني في تساعدهم داخلية أيادي هناك
مصالح لتحقيق والقانون السياسة دولة في
العامة واملصالح االهداف عن بعيدة آنية وغايات

والشعب. الوطن تخدم التي

باملوروث االرتباط  قبول  من  يجعل من نقول،
حتى كان شكل والثقافي الديني بأي السياسي
االصوليات وتقليد السلبي بالشكل كان لو
الكبير واإلهتمام  احلاكمة والسياسية الدينية
فتح يعيق الذي (اآلخر)،  ورفض (األنا) مبسألة
ويسد الرحيب  الفكر آفاق على العقل بوابة 
يكون أن ويقبل املشترك العيش علی الطريق
رقعة على منه إرادة  دون يحرك حجرياً  جندياً

سوی النهوض من يفهم ال الشطرجنية مذهبه
العالم في هذا والتقدم باحلضارة السقوط فكيف
النشاطات تاريخ من يجعل أن يريد املعولم.ومن
وباألخص العراقية األحزاب لبعض السياسية
نضالياً تاريخاً ً دورا أدت التي منها، الكوردستانية
املاضي القرن وثمانينيات سبعينيات في مشهوداً
في االستبداد ورفضهم الديكتاتورية مبقاومتهم
أو وأعتقالهم منتسبیهم مالحقة رغم العراق،
فلسفة إشاعة يرفض وتشريدهم،  أعدامهم
نشر في إيجابي ويساهم بشكل غير الدميقراطية
حتت احلقيقة وديكتاتورية املعنی امبريالية راية

والنماذج. النمط وأحادية األصول عبادة طائلة
وإعادة للتغير الكوكبي يجب العمل الزمن هذا في
من سماتها آفاق بشرية جديدة، التركيب لفتح
من لكن املركبة، والهويات والهجنة االختالط
عن دفاعا في خطاباته التعبوية العقالنية يهاجم
وقواعد وصيغ مساحات يهدم  الفئوية مصاحله
السلمي التبادل  في يری  وال  السلمي  التعايش
أجل من السياسي وذلك منهجا لعمله للسلطة

واملساواة. والعدالة االجتماعية العدالة تفعيل
السيد رأسهم  وعلی الكوردستانيون القادة 
من خالل يسعون البارزاني مسعود االقليم رئيس
إيقاف اجلدية في ومحاوالتهم الوطنية مبادراتهم
طياتها في في بغداد والتي حتمل السلطة عجلة
صياغة بديل نحو عملهم وما معالم الدكتاتورية،
مشاركتهم علی آخر دليل إال للمالكي موضوعي
ملتزم تعددي فدرالي عراق بناء في الفعالة
املادة تطبيق في وجاد أربيل واتفاقية بالدستور
الكوردستاني الشعب انتظار طال التي ،140
الدستورية احلقوق من جزءاً باعتبارها لتنفيذها
الذي املنزع ذلك العنصري، املنزع بفضحهم
التطهير أصحابه بعقلية التمييز والفرز أو يعمل

واآلخر. اتلف العالقة مع من حيث والتصفية
ايجابية بصورة تساهم الكوردستانية  القيادة
التالحم وحتقيق الدستور  بنود علی  احلفاظ في
املشهد في العنف دوامة  وإنهاء  اتمعي

. العراقي السیاسي
يقود ال اربة اجلاهزة الوصفات علی االقتصار إن
االزدهار الی وال احلديثة  الدولة  بناء نحو  العراق 
في األول املسؤول لدی العروبي الطائفي والفكر
سواء والفتاكة اخلطيرة أمراضه يولد دولة القانون
لذا نتنبأ سقوط القريب، املستقبل في أو اليوم
السياسي. الربيع فصل في وذبولها املالكي أوراق
الدميقراطية مع يتعامل "من نقول وختاماً
باجلزم يقوم كمن هو  أحادي بعقل  والفدرالية
من املزيد هو عمله مآل أقنومي، أصولي بعقل
العراق وتاريخ واخلراب واإلفالس والفشل الفوضى

نقوله." ما علی شاهد القريب

أوراق سقوط

فصل الربيع السياسي َّـ اِّـالكي

سوراني سامان

والتفكير الفكري والترف الخاطئ السياسي االسلوب هذا
سيء واقع سوى يوّلد  ال  الضرير بعقله واآلني السطحي
إلى لكي يتعرف فيه أو هو عليه بما يعترف ال فهو ومرير،

العراق واقع ويشخص نفسه

"

"
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عصفت التي  األخيرة األحداث أثبتت
العربية، الدول في الدكتاتورية باألنظمة
الواحد واحلزب االستبداد انظمة ازاحة عملية ان
بالقوة اال النجاح لها  يتأتى لن  الواحد، والفرد 
العسكرية اآللة مواجهة على العسكرية القادرة
اجليش مترد فلوال عليها، واالنتصار االنظمة لتلك
بقمع أوامرها وعصيان حكومته، على املصري
ما وقع مبارك، وملا حسني سقط ملا املتظاهرين،

في تونس، وقع
العسكرية بالقوة الليبي الشعب استعانة ولوال
القذافي لكان "الناتو"، االطلسي شمال حللف
على ولقضى  الليبي بالشعب اآلن حتى يفتك
على انتفاضة صدام قضى مثلما انتفاضته وثورته،
ولكان ،1991 ربيع الكبرى في العراقي الشعب
املضاعفة االضعاف ولقتل الليبي الشعب افنى
ولوال السلطة، في يبقى ان اجل من الناس من
ملا اليمني الوضع في والدولي االقليمي التدخل
االدبار من وولى السلطة صالح اهللا عبد علي ترك

الثائر. اليمني الشعب
على مثال لنا يضرب فانه  السوري؛  الوضع اما 
الشعبية، باالرادة الدكتاتوري احلكم استهانة 
االقل، في السلطة رأس بتنحي املطالبة
سبيل في الدم دوامات  ادامة على  واستمراره
السوري الشعب  على االوحد احلاكم يبقى ان

املضطهد.
سيواصل االسد بشار السوري الرئيس وبرأيي ان
بأي يقبل ولن الى آخر رمق، بالسلطة التشبث
يدعي، كما لألزمة اصالحات او سياسي  حل
علنا بالتدخل يطالب السوري بدأ الشعب ولقد
هنا واملفارقة السقاط النظام، الدولي العسكري
قبل العراقي الوضع يشبه السوري، الوضع ان
ان كما كبيرة، بدرجة 1991 آذار انتفاضة وابان
والغريب البلدين، في حكم الذي هو نفسه احلزب
تدعم العراقية احلكومة في جهات هناك هنا، ان
لإلبقاء وتسعى البشع، الدكتاتوري النظام هذا
مازال ورمبا ـ ذلك قبل  اسهم  حني في عليه،
طريق العراقيني، عن من املئات وجرح قتل في ـ

السياسي الفشل لّجة أضاعوا بريقه َّـ

تاريخي يوم

يسهل كان الذين العرب واإلرهابيني االنتحاريني
العراق. الى الدخول طريق لهم

اوضاعا عشنا في العراق ألننا تلك االمثلة؛ اوردنا
تلك تفوق بل  الدكتاتوري، احلكم من مماثلة
وتغييب والقمع االجرام مديات  في الدكتاتوريات
االمثلة، إليراد حاجة بنا فليست وقطعا الناس،
ويكفي اكثرها، فما ذلك على الدليل لنقيم
الدول االخرى، مع اثيرت التي احلروب الى اإلشارة
حتى عليها ويعثر عثر التي اجلماعية واملقابر
يعيش العراقي  شعبنا كان نقول، ولكننا اآلن، 
التاريخي اليوم سبق الذي احلكم نظام ظل في
بنظام متثل فريدا،  وضعا نيسان 2003 9 في

بأي مساس يقبل لم اجرامه، في منقطع النظير
رد الناس  يسوق وكان  صدام حسني،  بشخص
السجون الى النظام رأس ضد بعبارات التفوه
عجز ولقد منهم، كبيرة بأعداد االعدام وينفذ
املطلوب، التغيير إحداث  عن  العراقي الشعب
آذار انتفاضة واشهرها املتكررة انتفاضاته برغم 
بكرة عن الشعب  فيها خرج التي  1991 عام
على اوشك  الذي الدكتاتور على متمردا ابيه 
االمريكية السياسية احلسابات لوال، السقوط
على االبقاء ارتأت التي حينه في واالقليمية
مناطق بإقامة واالكتفاء االنتفاضة، وانهاء النظام
في كوردستان العراق، وفي اجلنوب في اجلوي احلظر
استغل ولقد لتذكرها، حاجة بنا ليست ظروف
استغالل، خير الظروف تلك الكورد السياسيون
الى ادى ما الوضع، ذلك  مع  انسجاما وحتركوا
في العراق كوردستان في احملررة املنطقة نشوء
شبه بادارة متتعت التي املاضي، القرن تسعينيات
كبيرة، واعمار بناء لعمليات  مهدت مستقلة
املنطقة تلك ان كما الحقا، تأثيرها  سيظهر
النظام على القضاء في  كبير بقسط اسهمت
ملعارضي اآلمن  املالذ و االرضية ووفرت املباد،
فصائل في واجلنوب الوسط من الدكتاتورية

االخرى. املعارضة قوى وضمن املسلحة، االنصار
الوسط في العراقيون السياسيون (القادة) اما
وبرغم الفرصة، اغتنام في فأخفقوا واجلنوب
بعض في محظورا كان املباد النظام طيران ان
االستفادة يحسنوا لم فإنهم  اجلنوب، مناطق
لم نقل جميعهم ذلك، وظل معظمهم اذا من
وبعض وامريكا، اوروبا في املهجر بلدان في قابعني

الشعب النقاذ شيئا يفعلوا ولم اجلوار، دول
املتحدة الواليات  عليهم تكرمت حتى العراقي

النظام. السقاط قواتها بتحريك االمريكية،
لتفعيل امريكا  سعي لوال  نقول،  وبصراحة
للتحرك االخضر الضوء واخذ الدولية، القرارات
بتضحيات اقترن  الذي الدور ذلك العسكري، 
نضاالتهم وتواصل انتماءاتهم بشتى العراقيني
استطاع ملا  الداخل، في للنظام وحتديهم

شيء. فعل اخلارج سياسيو
2003 عام في االمريكية احلسابات عادت لقد 
تطلعات مع لتقف  الصحيحة، وجهتها  الى
وتغيير حريته، لنيل وسعيه  العراقي الشعب
ان بعد الدكتاتوري، النظام  واسقاط الوضع
على املعارضة قوى قيادات معظم تعاونت
السقاط االمريكي اجليش قوة من االستفادة
العراقي الشعب مبقدور كان ما الذي النظام، 
لذا يحققه، ان واحلصار، باحلروب واملسحوق االعزل
من االكبر بالقسط االمريكية القوات اسهمت

النظام. اسقاط عملية
عمر من العاشرة السنة ندخل ونحن واآلن،
يحاولون السياسيني  بعض ان نرى التغيير،
شأن من والتقليل احلقيقة، تلك على القفز
النظام، باسقاط االمريكي والسيما الدولي الدور
مع بعالقاتهم يفرطوا ان من اخلشية وتتوالد
الوقت في تطورا، واألكثر العالم في قوة  اكبر
باملواطن يليق شيء تقدمي اي في يفشلون الذي
االنسحاب االمريكي ان ادعائهم وبرغم العراقي،
فان مصاريعها، على البناء بوابات لهم سيفتح
البلد وضع  من يتطور  ولم انسحبت  القوات 

اذ واملصير اهول، االسوأ نحو يسير هو بل شيء،
بأسوأ للتغيير، العاشرة الذكرى استقبال يقترن
صراعات السياسيني، تتصاعد سياسي حيث أداء
آمال من بالضد ذروتها، الى لتصل ونزاعاتهم،
في العراق سياسيو يزل ولم املواطن، وطموحات
الساعة، هذه حتى يتنازعون واجلنوب، الوسط
حتريرا وقع ما التسمية.. هل نسمي قضية على
التي العظمى القضايا تركوا حني ام احتالال؟ في
فسادهم وراكموا حل، دون من الشعب، تهم

حاجاتهم. واهملوا الناس اموال وسرقة
وفي مشابهة، بأوضاع أخرى بلدان مرت لقد
رايات أن برغم انه املؤرخون، يقول  مثال املانيا 
النازي النظام بسقوط أملانيا فوق رفرفت احلرية 
حتريرا هذا كان هل ترى قائما ظل التساؤل لكن ،
بقي التساؤل هذا  ان ويوضحون، استسالما؟  أم
النقاشات في  السنني لعشرات نفسه يطرح
السجال ان الى ويشيرون والتاريخية، السياسية
السابق، األملاني  الرئيس  قبل  من حسمه جرى
أمام في خطابه قال اذ فايتسكر، فون  ريتشارد
بالذكرى االحتفاء  مبناسبة  االملاني البرملان
وسقوط الثانية العاملية احلرب لنهاية االربعني
هذا كان إذا فيما التساؤل، على مجيبا هتلر،
"إن ألملانيا هزمية أم حترير ذكرى  يشكل اليوم
ألننا كان يوم التحرير، أيار عام 1945 من الثامن
الطاغي"، النازيني من نظام حتررنا اليوم هذا في
التي اسقط جيشها موسكو انه توجه الى بل
احلرب بنهاية لالحتفال النازي النظام االحمر،

هناك.
االسبق املستشار أيضا اليه اشار املوقف هذا
على احللفاء نزول احتفاالت  في شرودر جيرهارد
عن آراء ذكر كما معبرا بذلك سواحل نورماندي،
في أجري للرأي الستطالع طبقا االملان % من 80
احتفاالت في شرودر شارك كما السنوات االخيرة.

موسكو.
تعاملوا العراقيني، السياسيني ان وخالصة القول؛
قضايا مثل نيسان من التاسع قضية مع
فرض اللباس ومحاوالت العامة، للحريات اإلساءة
يّدعون وافراد، من قبل جهات الناس، على املعني
ستوردهم التي  املطلقة، احلقيقة امتالكهم
كثير يسرق الذي  الوقت  في اهللا  جنة بوابات
العامة، واالمالك ويحوز االراضي العام منهم املال
الذين العراق  لفقراء شيئا يحققوا حني لم في

أعدادهم. تعاظمت
ملصيرها نهبا الناس ترك في أمعنوا لقد
حتل كبرى مشاريع دون من اهول، ومستقبلها
دون من للخراب نهبا البلد وتركوا مشكالتهم،
العالم، على االنفتاح فرصة  توفر برغم اعمار
مغزى السياسيون ونسى واوروبا، امريكا السيما
في الطاغية وجه صفع الذي حتسني ابو (نعال)
ذلك من  بدال واكتفوا  املدوي،  السقوط نهار
في التاريخي اليوم بإلغاء عطلة الزائف باالفتخار

التاسع من نيسان.
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مقاالً بعنوان 2009 عام الثاني تشرين شهر من السابع في كتبت
نحو تهكمي فيها، على حتّدثت السبع" العراقية احلكومة "عجائب

اخرى، جهة من قريب من الصواب جاد جهة من ساخر
والغرائب السابقة العراقية احلكومة سلوكيات اكتنفت التي العجائب عن
على نحو يبدو والتي مسؤوليها، من بعض وممارسات عملها، شهدها التي
في تنخر ممن  والغرائب السلبيات  تلك من الكثير هنالك  مازال انه جلي،

اليوم. هذا حتى ومؤسساتها جسدها
االسلوب على طابعها يغلب هكذا موضوعات ملثل التعرض في رائدنا وكان
العملية مسار تكتنف التي األخطاء على للوقوف  السعي هو النقدي
اولها يتمثل اهداف حتقيق ثالثة اجل من العراق في الدميقراطية السياسية
في يتجسد والثاني اجلراح على اليد ووضع واالخطاء املثالب تشخيص في
من آثارها والتخلص ملعاجلتها ً متهيدا بصراحة االخطاء وتعريتها كشف تلك

السلبية ثالثاً.
ومحايدة، للوضع السياسي موضوعية أنها ازعم خالل قراءة واقعية، ومن
اعتى أثره على سقطت الذي 2003 في اجلارف التغيير بعد  العراق  في
جديدة عجائب ظهور نسجل أن ميكن فإننا االوسط، الشرق ديكتاتورية في
الى بجدارة تضاف أن ميكن فضاء العراق في ومساحات مختلفة حقول في
عن الكشف ذلك، الى عن فضال إنني أدعو، بل العراقية، احلكومة عجائب
والفن واالجتماع والرياضة واالقتصاد السياسة في اخرى جديدة عجائب

العراق. في احلياة متظهرات والفلسفة وجميع واألدب
هذه العجائب هي ان السياق بهذا توضحيها يجب املهمة التي فاحلقيقة
في التنفيذي اجلانب  عن املسؤولة العراقية احلكومة اداء على تقتصر لم
تشريع عن املسؤول اجلهاز ايضا في تتواجد انها  بل فحسب، الدولة بناء 
البرملان العراقي وهو التنفيذي وجهازها احلكومة ومراقبة واقرارها القوانني
عن فضالً العام من وضعه االمتعاض من الكثير من املواطنني يشعر الذي
عن كتبنا وكما البرملان. في عملهم ابان عليه وماحصلوا امتيازات اعضائه
الضوء مقالتنا في نسّلط السابقة، مقالتنا في السبع عجائب احلكومة

العراقي. البرملان عجائب على

! العراقي البرملان نصاب اكتمال عدم 1-
وتخلف اكتمال نصابه عدم هي العراقي للذهن حول البرملان تأتي صفة اول
االحرار كتلة طالبت وقد جلساته، إلى  احلضور عن اعضائه من الكثير 
تتغيب واالعداد التي االرقام باعالن النواب مجلس االخيرة، االونة في البرملانية،
325 مجموع من برملاني 170 عضوا احلضور يتجاوز ال حيث اجللسات، عن
تعبير السيد حسني طالب حد على قادر" "بقدرة اال النصاب يكتمل وال نائبا
الشأن في يجد الباحث النرويجي املتخصص االحرار، بل كتلة من املنصوري
أن بيانات تشرين الثاني شهر في نشرت له مقالة فيزر في العراقي ريدر
الى االستنتاج في نهاية دفعه ما "مزيفة" وهو البرملان العراقي في احلضور
عدم وخصوصا البرملان من تصرفات بسبب بعض بانه القول الى  مقالته
لشرق دميقراطياً أمنوذجاً نعده ان ميكن ال "العراق االن فان حلد نصابه اكتمال

السماوي حبيب مهند

السبع البرلمان العراقي عجائب

ناشئ". جديد اوسط

! ميزانية الدولة كاهل تثقل رواتب اعضائه 2-
صحيفة معه أجرته لقاء في احمد اجللبي، النواب احلالي مجلس عضو قال
"أن املسؤولني برواتب يتعلق سؤال على جوابا 2009-10-21 األربعاء املدى،
30 مقداره ما أي دوالر 25000 ألف قدره يتقاضى مبلغ البرملان في النائب
ألف 300 يحصل على السنة في النائب لك، عراقي، وسأحسبها مليون
يحدث وهذا دوالر" مليون السنة 140 يكلف في النواب أي مجلس دوالر،
ان حتلم عوائل وجود عن فضال العراقي الشارع واضحة في بطالة مقابل في

. دوالر أو 300 دخلها الشهري 200 يكون

! باالرهاب متهم اعضائه بعض 3-
العالم من في النادرة البرملانات من قبله والذي احلالي العراقي البرملان يعد
مسلحة، جماعات وقيادة باالرهاب تتعلق بعض اعضائه بتهم اتهام حيث
الدايني اجلنابي ومحمد عبد الناصر املدعو اتهام في مثال وجدناه ما وهذا
البرملان اما السابق العراقي البرملان في الدليمي وعدنان اجلبوري ومشعان 
راينا كما باالرهاب قضايا تتعلق االتهامات حول بعض فتوجد العراقي احلالي
عنه ينتظر القضاء رفع احلصانة الذي سليم اجلبوري النائب بحق االتهام هذا

وكشف احلقيقة. للتحقيق معه

! البرملاني للعضو فيه صوت ال 4-
والعضو الفرد فيه شخصية اذيبت الذي الوحيد البرملان هو العراقي برملاننا

السياسي، لصالح حزبه وتكتله البرملاني
كيانه  ويختفي ذاته وتذوب وجوده ويُسحق فيه العضو شخصية ُمتتص اذ
او رايا يبدي له ان ميكن ال انه لدرجة احلزبية منظومة كتلته في ويضمحل
اشتكى وقد ينتمي اليه، الذي وائئالفه حزبه اطار عن بها يخرج افكارا يقدم
رؤساء قبل من وتهميشهم ارائهم تغييب ظاهرة حول اعضائه من كثير
القضايا التي كافة من واملوقف السياسية الذين يحتكرون احلقيقة كتلهم

رأي. ابداء حتتاج

! ينتخبهم الشعب لم اغلب اعضائه 5-
برملانات جميع عن مختلفة تكون ان ميكن بصفة  العراقي  البرملان يتميز
لم اغلبهم، القول الدقة من انه واظن النواب، بعض ان وهو احلديث، العالم
اصوات ثم "انسكبت" غيرهم مباشرة بل انتخب املواطن العراقي ينتخبهم
على او املواطن هذا شخصيا يكرهه رمبا شخص اخر الى وذهبت من انتخبه
اي لدى كان االنتخابية ان وببرامجه السياسية وبافكاره به مؤمن غير االقل

انتخابي اصال. منهم برنامج

! فيه املتتالية -6 االنشطارات واالنقسامات
البارزة في والسمات الصفات من العراقي البرملان االنقسامات في صفة تعد
وكتل ائتالفات الى وتتقسم تنشطر التي السياسية وائتالفاته كتله سلوك
البيضاء العراقية القائمة ان الى وصل االمر بحيث يوم بعد يوما صغيرة
قد اعضاء، بضعة من والتي تتكون القائمة العراقية" من اصال "املنشقة

ليشكلوا قائمة جديدة! اعضاء خمسة انقسمت وانشق منها

! عن الشعب اعضائه بُعد اغلب 7-
منه قريبون البرملان اعضاء ان اصال، مفترض كما هو العراقي، املواطن اليشعر
بعيدة واماكن مناطق في اغلبهم يعيش بل حياته، ومتطلبات همومه ومن

انتخبهم، ممن العراق من شعب الفقراء واملساكني عن
اي اليها يدخل ال والتي اُحملصنة املنطقة اخلضراء في منهم يعيش فالكثير
الى البرملان اعضاء بعض من وصل لو وحتى خاص بها" باج " ميلك ال شخص
يجعل كبير في رتل عسكري يسير منهم فانك ترى الواحد املناطق بعض
والشعب املواطن هذا ميثلون هؤالء يعد ان البسيط لالنسان املمكن من غير

املسكني. العراقي

هو العراقي برلماننا
الوحيد الذي اذيبت
الفرد شخصية فيه

البرلماني والعضو
وتكتله حزبه لصالح
ُتمتص اذ السياسي،

فيه العضو شخصية
وُيسحق وجوده

ويختفي ذاته وتذوب
ويضمحل كيانه

كتلته منظومة في
الحزبية
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وخبراء ساستنا يصر الذي الوقت في
في اسالفهم اثر اقتفاء على اقتصادنا
وحتويل النفط بحيرات ضفاف على االسترخاء
تتسابق ، العاطلني جلحافل مرتبات الى ريعه
مع سالم معاهدات عقد الى احلرة الشعوب 
للبيئة طاقة صديقة عن كوكبنا األزرق بالبحث
الهيدوجني ويتصدر ، دفيئة  غازات التنفث
ً عنصرا العتماده والتجارب االبحاث سلسة
في االولى املرتبة ليحتل بخصائصه فريداً
النظيفة الطاقة الى مستقبالً البشرية حاجة
ان للهيدروجني الطاقة علماء يؤكد واملستدامة ،
على العاملي تلبية الطلب اهميته في تزيد مزايا
ضرر الي الهيدروجني طاقة احلاق ،كعدم الطاقة
والنقل للتخزين  قابليته الى ،باالضافة بالبيئة
طاقة استخدام امكانية عن فضال واستدامته،
الغشاء ذات الوقود خلاليا كوقود  الهيدروجني
يولد كهروكيمياوي وهي جهاز املتبادل البروتوني
متعددة، استخدامات وله الكهربائية الطاقة
سبيل في جديدة خطوة املان علماء حقق و"
مكلف بشكل غير للهيدروجني االمثل االستغالل
للحصول جديدا نظاما طوروا حيث للبيئة وصديق
حديدي محفز استخدام على يقوم وتخزينه عليه
بيلر ماتياس ، وقال العاملية االسواق في متداول
املعهد باحثي ان للمحفزات روستوك معهد رئيس
حتى نوعها من فريدة طريقة تطوير في جنحوا
من التكاليف بأبسط الهيدروجني الستخراج اآلن
ولو ينهل لم من يدرك .فهل الفورميك" حمض
على املوقعني ان املعرفة اقتصاد من بسيطاً قدراً
على عاتقهم اخذوا البيئة الصالح كيوتو اتفاقية
وان ، محتوم انتحار  من  كوكبنا  النقاذ  العمل 
هدفاً ما عاد بلدنا في بوفرته الذي نتباهى النفط
ترى ، املتقدمة للدول االقتصادات املستقبلية في
تبدأ عندما املقبلة العقود في سنفعله ماالذي
لصالح النفط عن باالستغناء العالم املتمدن دول

؟. الهيروجني " " كـ ومستدامة نظيفة طاقة
على تأكيداتها مناسبة كل في تكرر النفط وزارة
القليلة االعوام في ليصل االنتاج مستوى رفع
هذا كل  ، يومياً برميل مليون 14 الى املقبلة 
املليارية وايراداته املبارك الزيت من الهائل الكم
جميع في خطير تدهور يرافقه  الدوالرات من
آلالف احادي ريع ، والتنموية  اخلدمية  القطاعات

املشهد هي (الضحية) من حضور أزاحت التي املفردات البارزة ومن
حزام عن داخلها في التصادي يعبر املفردة األخيرة وهذه (املظلومية).
رحابة تكسر حاجز أكثر مساحة من (الظلم) مفردة تنتجه مما أكثر طائفي
محموالت من له وما برمته العراقي الوجود إلى وتتعداه الطائفي احلزام

وشاملة. عميقة
الفرق بوضوح ويتحسس يستشف حقيقي أن هاجس ألي ميكن وعلى هذا
عن الباحث 2003 بعد العراقي السياسي القاموس أحدثه الذي الكبير
له تتسع ما  كل تشمل أن بالضرورة وليس وحده هو تخصه انبعاثات 
والفقدانات العذابات سيرة يخص فيما وزفير شهيق من العراقية الظاهرة
قومية. او طائفة أو كفئة وليس كشعب العراقيون لها تعرض التي واآلالم
من تأتي العراق في (الضحية)  شجرة تتلقاها التي الثانية  الفأس ضربة
وصول التباس عن النظر وبغض السجناء) (ذوي و الشهداء) (ذوي مركب

ومشرف وعادل، مرض بشكل والسجناء الشهداء احلقوق لذوي
أن  يفترض والذي  ذاتها عن املعبر الضحية التام خلطاب الغياب أوال جند
اجلمعية (الواو) بهذه الذائبون وهم (.. (ذوي بالــ إليهم املشار ميثله هؤالء
لدينا ديباجاتهم األمر أولو بها يلمع سياسي استثمار محط بقيت والتي
ووطنية تنقذهم بهاء خطابهم ليزداد الوطنية غير مفرداتهم وينفخون بها

والغالبى. الناس البسطاء بعقول والتأثير احلركة إلى والضيق الضمور من
جدا ومناسب  التاريخ في حلم أرخص  هو العراقي  البشري اللحم  وألن
تأتي التركي الذئاب وادي دار) في مسلسل (علم يقول كما به للمتاجرة

معمار لتزيد (املتضررين) مفردة 
استالبا العراقي (الضحية)
املهدورة دمائها حدود وتُضّيق

وأكثر. أكثر،
علينا يلتبس  أو  األمر  لينتقل
وهي ضحايانا فهم عملية أثناء
(متضرري تعبيرات على تتزحلق
(متضرري إلى السابق) النظام
إلى العسكرية) العمليات
اإلرهابية) العمليات (متضرري
(املظلومية، جماعات وبني ...

(ذوي)، وأهل
تنفرد  (... املتضررين وأحزمة
الفيليني) (الكورد تراجيديا
حال يشبه وحالها مبشاعرها
يعبر كما الطائرة) (الهمزة
اللغة في الصرف علم حذاق

العربية.
تشابه من الرغم وعلى
بحق اإلبادة جرائم  فضاعة
(املقابر ضحايا بني العراقيني
(حلبجة) ضحايا و اجلماعية)
متت الواقع  أرض على أنه إال 
على امللفني هذين معاملة
في هذا منفصالن، أنهما مأمتان
أحضان في وذاك اجلنوب حضن
األمر يعدو ال وسياسيا الشمال
لكنه بالتضحية اعتراف سوى
يقول وكما علينا ذكرى املناسبتني األليمتني حلت كلما تبادلية بطريقة يؤدى

العني). دمعة حتى ْين (الدَّ املثل العراقي
وطنيني وكخطاب كتعريف بالضحايا باردا يكون االهتمام أن الطبيعي ومن
ما ومراكمة الذراع لّي معارك بخوض االنتشاء على مصرا السياسي ما زال
تتعرض (جوهرية) مفردة (ولنأخذ باحلسبان أن جوهرية. مكاسب يظنه حتقيق

األيام). هذه صارخ انتهاك إلى أيضا
يقولوا: أن حقهم من العراقيون

بعدم وجود عصا سحرية حتقق وتفهمهم إميانهم مع شيء) (كل نحتاج إننا
نفسه الوقت ولكن في واحدة. الدين دفعة عالء مصباح فاركي رغبات كل
وليس املاضي مع املاضي صراعات بني األقدار وضعتهم قد العراقيون دام ما
مستمرا الدموي النزال دام وما امللحة وأسئلتهما واملستقبل احلاضر حتديات

املتحف، إلى وإدخالها التاريخ قوى لدحر
: أقول

إلى ضرورة املنوهني ركب مع فلننوه املاضي يبقينا في إطار ذلك كل دام ما
يزداد أحيانا فاجلرح ألم الضحية كشعب وتوحيد تضحية العراقيني تبجيل
خطاب سياسي في واستثمارها دمائهم تفتيت وعدم الضحايا إيالما في
الطموحات التخندقات الفارغة من وأحزمة عبور حواجز عاجزا عن زال ما
االستقرار العصر. ومادة السريع لروح التطور املتالئمة مع واحلضارية الوطنية
تعريف التباسات فك في خطوة من خطوات للمأساة موحد تعريف على

الكثيرة. تصدعاتها وترميم الهوية

الهيدروج بانتظار

وباملؤسسات االجنبية بالبنوك املتصلة اجليوب
ما وهذا  ، االموال بغسيل تقوم التي العاملية
تؤكد التي  املالية الرقابة ديوان بيانات كشفته
مازال االحتادية للحكومة املالية الكشوفات ان
التعبر التي واالرقام التساؤالت من الكثير يعتريها
في الدوالرات ملليارات املصروفات حقيقة عن
االجهزة وهكذا جنحت ، مؤسسات الدولة اغلب
شمولي نهج انتاج اعادة في البيروقراطية
مابعد لعراق  الدميقراطية بالتجربة متسربل
السليم والبنى تصلح للعيش بيئة ، فال 2003
ما الجيال الرفاه حياة يؤمن مستقبل لبناء حتتية

. ( اجلميل بعد(اخلراب
يتربع والبشر احلجر شمل الذي اليباب اطالل على
العراق ليكون احملموم سعيهم ليعلنوا جدد قادة
انهم يتوهمون ، العالم في للنفط االول املصدر
بآليات فاعلة نفطية سياسة رسم على قادرون
االقتصاد ابجديات مع تتالءم ال مركزية محضة
الذي والغاز  للنفط  قانون غياب ظل  وفي احلر، 
السياسية االطراف لصراع محطة ومازال كان

. واملال للسلطة املتحاصصة
في العالم للمتغيرات املتسارع االيقاع غمرة في
هامش على بالبقاء محكوماً بات العراق ان يبدو
عديدة للحاق فرصاً العراقيون اضاع الزمن، فلقد
العشرين القرن بدايات في ، املتمدن العام بركب
" كان احلديثة العراقية الدولة تشكل ومع
العراقية احلياة عصرنة في دور " للمستعمر 
مؤسسات خالل بناء من للحداثة وارساء قواعد
التقاليد ان اال ، الدميقراطية الروح  من قريبة
ماوجدت سرعان االستبدادية واعرافها الشمولية
امللكي احلكم ظل حتت احلريات فسحة في
العشائر منظومة الى العراق العادة فرصتها
الذي " العشيرة احلزب  " قوامه جديد وثوب 
الى وصوالً املبارك الزيت واردات يهيمن على بات
" املعركة سالح النفط يافطات " حتت " تأميمه "
الغزاة خروج بعد الناجزة " السيادة " بـ وانتهاًء
للعراقيني تكون فمتى  ، 2011 عام نهاية في
زاهر مستقبل  الى النفطية الثروات حتويل ارادة
، والقوميات للطوائف عابر مسقبل ، للجميع
يوماً النفط بحيرات تنفجر ان نخشاه ما جل
كل يكتسح طوفان في والبشر ما وتغرق احلجر

.  " اونا بشتم " سفينة سفن النجاة ومنها

تفتيت
الضحية

الحربي ميثم

أكثر العبارة هذه تبدو
أخرى مختلفة مقبولية من

(تعريف ولتكن عنها
(الضحية) كما أن الضحية).

غطت ومعنى كمبنى
توصيفات توهجها على

أفرغت صداها ثانوية ضيقة
عن يعبر ال الحقيقي بما

الوطني والعمق البعد
الذي للظلم الكامل

العراقيون بكل تعرض له
مكوناتهم.
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من البلد  يحياها معقدة  ظروفا جند  بالعراق اخلاص مثالنا وفي
وضعفا الدولة بناء مؤسسات في عمليات مشوشة انطالقة جهة
سلسلة خلفته خراب شامل ظروف حيث تلك األجهزة، منه تعاني وتخلخال
عن فضال األخيرة العقود طوال العراق على توالت متعاقبة مدمرة حروب
السنوات في اشتد الذي واألمني السياسي االستقرار عدم  ظروف سيادة
واملدن األحياء على تسيطر طائفيا احملتربة امليليشيات كانت يوم األخيرة
املستويات تدني ملخصها حقيقة إلى جانب كوردستان، إقليم عدا والشوارع
األمنية املؤسسات  في جوهري وهزال والشرطة  املسلحة للقوات  النوعية
يشير أن املتمعن يستطيع القارئ جهاز اابرات، هنا بخاصة واالستخبارية
احلكومة إدارة ثّم ومن السياسية  النخبة منه تعاني  خطير انقسام إلى
والدول اجلوار دول وتلجأ  جلأت املعقدة األوضاع هذه من  العراقية.وانطالقا
جتد ال وهي العراقي؛ امليدان في االندفاع البعيدة إلى املصالح الكبرى وذات
بني التشاحن في استغالل حاالت لها جتد فرصا بل تُذكر! مهمة عقبات
ممن املهمة في املؤسسات العمل عناصر من عدد الفرقاء العراقيني وهزال

العراقي والرّد األجنبية التدخالت

اآللوسي الجبار عبد تيس

على التعرف من البد ما، لبلد السيادية والخروقات األجنبية التدخالت إشكالية لمناقشة

التراخي حيث العكس، أو األحوال تلك لمثل التصدي في وإمكاناته الداخلية أوضاعه

بالتدخل. لتشجيع األطراف المعنية يدعو الذي والضعف

البالد ضيقة وتعريض مصالح بتبادل التدخالت مع يتعاملوا أن أمكن وميكن
التدخالت. لتلك هناك أو هنا منافذ فتح اطر

عناصر جتنيد من  فتبدأ املباشرة وغير املباشرة التدخل  مستويات أما 
مرورا بتسلل املعلومات، جمع في أولية ألنشطة مأجورة وتبعية اندساس
تلك تسليح ورمبا جوار دول علم دون ومن بعلم والتخريب اإلرهاب عناصر
االستقرار الستهداف الدعم اللوجستي وتوجيهها بعناصر ومدها العناصر
تتعلق سلبية اقتصادية فعاليات جانب إلى املدنية، واملؤسسات واألبرياء
منافسة في األساس والسلع بالغذاء واالجتار واألسعار املزيفة العملة بحرب
ال املثال سبيل [على العراقي للفالح الوطنية املنتجات مع متوازنة  غير
تنافسية] باسعار العراقية للسوق اإليرانية والفواكه اخلضروات نزول احلصر:
اإليرانية [امتالك الشركات العراقية وللسياحة الصغيرة وللمعامل العراقية
اخلدمية واألمور والفنادق من أساطيل النقل الدينية السياحة الستثمارات
إلى الصعبة العمالت نقل يجري بوساطتها التي السياحة كمكاتب األخرى
األنشطة املستثمر العراقي] ولغيرها من حساب على األجانب املستثمرين

تسلم وفي االستثمارات في الفساد مثل من اصوصة االقتصادية
من ورمبا هياكل تسلم  إلى يصل  مبا والنواقص بالثغرات مألى املشروعات

وملياراتها. املاليني الصعبة مبئات بالعمالت هروب املعنيني مع دونها
خاضعة للسيطرة وغير مازالت مشرعة وذاك فإّن احلدود العراقية هذا وغير
األسلحة ولتواضع اإلمكانات لضعف واجليش  احلرس قوات من املناسبة
وغيرها مراقبة أجهزة من متتلكه ما وهزال التدريبية املتخصصة والقدرات
في الدولية املرّسمة والعالمات العوارض تغيير لعمليات تتعرض احلدود وتلك
سافر وبشكل تركيا ومع الكويت مع احلدود في جرى كما معروفة اتفاقات
املنفذ إغالق من تقرب باتت التي البحرية باحلدود هنا ونذكر إيران، مع وخطير
مواقعها اختيار وفي حجمها في املبالغ املوانئ بناء أالعيب عبر الوحيد املائي
املياه في العراقيني  الصيادين على اليومية شبه االعتداءات تكرر وعبر 
الدولية احلدود مع التعامالت بخصوص الواقع األمر لفرض العراقية اإلقليمية
األراضي داخل احلفر أعمال في  متثل آخر وجه التدخل مستقبال.ولعمليات 
فضال العاملة العراقية احلقول في املائل النفط وباحلفر عن  تنقيبا العراقية
علنية وبطرق والبر عبر البحر جتري التي حتديدا النفطي التهريب عمليات عن
وباالجتياحات والبحري واجلوي البري بالقصف احلربية االعتداءات أما وسرية،
األلم تثير مريرة بتراجيديا يجري فأمر صنوفها املسلحة مبختلف بالقوات
واملدن القرى حيث العراقية السلطات وبصر سمع حتت علنا تتم كونها 
[على واملمتلكات باألرواح اخلسائر بأفدح املدنيني تطال حربية أعمال مبجابهة
الدائم ووجود قواتها املتكرر القوات التركية اجتياح احلصر: املثال ال سبيل
وهذه أخرى] متكررة إيرانية اجتياحات عن فضال العراقية األراضي عمق في
احلكومة من واضح صمت كوردستان في استقرار إقليم طالت الغالب في
السيادة عن في الدفاع الرسمي وواجبها تلك اريات اخلطيرة جتاه االحتادية

واستقراره. ووجوده اإلقليم شعب وعن
العراق على إبادة حرب إعالن  ملرحلة يصل وما  التدخل أشكال أخطر أما

من كل على السدود بناء فيها في واملبالغ الكبرى في املشروعات فتكمن
والوند الكارون روافد دجلة وقطع مجرى حتويل ومحاوالت والفرات دجلة نهري
لتمنعها اإليرانية السلطات قبل من مجاريها بتغيير األخرى وعشرات الروافد
العراق متنح مهمة مشتركة وبأطوال األعوام آالف ظلت التي مجاريها من
الدولية واألعراف االتفاقات وفق على املائية للحصص التوزيع  في حقه
في مضرة أحياء عدائية بإطالق فعاليات أن ذلك كل بها، واألنكى من املعمول
كيمياوية مبواد امللوحة وأخرى ملوثة عالية مياه دفقات وبإرسال العراق أهوار
للبيئة تخريبية بطريقة مناطق بإغراق وهددت العراقية األمواه لوثت ومشعة
تخدم تستمر بطريقة أن ميكنها ال احمللية السياسية العراقية.إّن االختالفات
األعرج املوقف ذاك من االنتهاء فمبدئيا يجب التدخالت، املوقف من ضعف
الطرف عن ويغض تركيا ورمبا السعودية السياسي الطرف هذا يدين  بأن
وغيرها، فيما املوقف تركيا عن الطرف ويغض إيران آخر طرف إيران، فيما يدين
بني فاصال خطا تضع وطنية ملسؤولية يرتقي أن ينبغي والشعبي الرسمي
املنتظر الصارم الرد مبستوى وملصاحله له هو معاد عراقي وما وطني هو ما
يستطيعون باتوا بأنهم للقول كبير إيراني مبسؤول وصلت تصريحات على

بغداد!؟ في احلكومة تشكيل
مباشر بشكل منتظر أمر العراقية للدبلوماسية موضوعية ستراتيجية إن
هو ستراتيجياته وثوابته وصواب الدبلوماسي األداء فوضوح حازم، وحاسم
بوصفها أمام التدخالت والتراخي الضعف حاالت والستبدال للرد الطريق أول
وهي العراقي، امليدان األجنبية في األطراف بني التسابق عن مرضيا تعبيرا
اإلرادة ووحدة الوطني املوقف قوة مع تدريجا ستنتهي تدخل أساليب 
للمنظمات وفاعل مميز دور استدعاء موقفها.إن ومتانة السياسية العراقية
وتوثيقها الثنائية واملتعددة احلوارات جهة وحضورها من واإلقليمية الدولية
القضايا املتعلقة باخلروقات في ولكن الدبلوماسي، لألداء مهم أمر االتفاقات
مع الكاملة الوثائق نقل يتم أن يجب السافرة واالعتداءات العسكرية
في جهة أعلى من املعنية بدءا األممية املنظمات في رسمية موثقة شكاوى
واجلنائية التي العدل مبحاكم انتهاء وليس مبجلس األمن ممثلة املتحدة األمم
الوطني املشروع وحدة أن األبرياء.كما  املدنيني بحق املرتكبة اجلرائم تتابع
حتت جرى [شعبي] رمبا وطني مؤمتر ومشروع تتعارض ينبغي أن ال [الرسمي]
اتمع ومؤسسات السياسية والقوى احلركات بحضور الرسمية الرعاية
قضية هي واحدة قضية تناول على وليركز معه ليتكامل بل املدني،
التحضير يجري  ومبحاور متخصصة أكادميية بدراسات األجنبية التدخالت
إلى العراقي الدبلوماسي واألداء الدولية العالقات موضوع جهة  من لها
اجلهات من املقترحة للتبني واخلطط والثوابت والكفايات االستعدادات جانب
لتفعيل مهما أمرا أكادميية وجهات برملانيني من الدعوة كانت الرسمية، ولرمبا

االجتاه. هذا
وحلماية في البصرة، الصيادين حقوق عن للدفاع روابط محلية تشكيل إّن
تلك التجمعات وفي إدخال بعامة البالد اجلنوبية وفي في احملافظات البيئة
للمنظمات رسمية بدعاوى والتقدم األخضر العراق فضاء حماية لبنود البيئية
ومنظومة املنتج العراقي الفالح وكذلك منظمات حماية  املعنية الدولية
من املنتظر السلوك ذاك من جزء هو  الوطنية  واالستثمارات السياحة
عن الدفاع مبكان اخلطورة من كان ولرمبا املتخصصة، املدني اتمع منظمات
إمكاناتنا بدقة عن األعرف فهي والكهرباء النفط في مجاالت العمال نقابات
حتصل التي اجلرائم إلى التعرف وفي البناء إعادة ملهام التصدي الوطنية في
قوانني العسف تواجه  تركها يكون أن القول نافلة وإنه ملن القطاع هذا في

العراقيني. على مستقبل النتائج خطير أمرا بحقهم اليوم يطبقها ومن
وخطاب التهم تبادل عند التوقف  في ال يكمن التدخالت على بالرد إذن
لكل املسؤولية بتحميل ملوقفه السلبي بل أو آخر مسؤول على الهجوم
مواضع الفرص على وتفويت اإليجابية التوجهات دعم على والعمل طرف
ومهمة التدخالت، جتاه  األنضج الوطني املوقف بإبراز والقصور التراخي
فاعلة وبحركة  املواطنني من  ومميز عال لوعي بحاجة تبقى هذه  التحدي

والشعب. البالد مصلحة على الوطنية احلريصة القوى مؤثرة من

التدخل أشكال أخطر
يصل لمرحلة وما
على إبادة حرب إعالن
في فتكمن العراق
الكبرى المشروعات
بناء والمبالغ فيها في
من السدود على كل
والفرات دجلة نهري
تحويل ومحاوالت
وقطع دجلة مجرى
والوند الكارون روافد
الروافد وعشرات
مجاريها بتغيير األخرى
السلطات قبل من
اإليرانية
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للدولة، العائدة األمالك قضية شكلت
عن جنمت جمة، ومشكالت جدل مثار
ذلك يقتصر ولم بها، التصرف  البعض محاولة
حاولوا أفرادا أن بل مؤسسات، او منظمات على
إشكاالت اثار املمتلكات، مما من بكثير االستئثار
وجود وصراعات.وبرغم خالفات في تسببت قانونية
ومنها امللفات  تلك بحسم  معنية مؤسسات
تزل لم القضايا تلك فان امللكية" نزاعات "هيئة
ممتلكات قضية محسومة.ولعل وغير متأججة
أثيرت التي القضايا ابرز  من  الدينية، األوقاف
الطائفي الصراع على خلفية بشأنها اإلشكاالت،
2007 مما أدى إلى -2005 في أعوام جرى الذي
فظلت الوقفني، أمالك على  املتبادل  االستيالء
األطراف احد  الستيالء عرضة األمالك من  كثير

اآلخر. أمالك على
أخرى مشكلة املاضية،  األيام في انبثقت ولقد
في املرة هذه حدثت الطائفي"، بـ"امللف ترتبط
كالذي طائفيا صراعا  تشهد لم  التي كركوك

أخرى. مناطق في حدث
ديوان كشف حني ابتدأت، اجلديدة والقضية
تغيير عن األحد، كركوك، في السني الوقف 

الدولة عقــــــارات
وجـذب شــد بين

الطائفي النزاع طالها ان بعد

دينية وعقارات أماكن ملكية الشيعي نظيره
بـ"دعم" دومن" آالف خمسة من بـ"أكثر  تقدر

املالكي. الوزراء نوري رئيس
تلقت السني  الوقف عن صادر بيان وبحسب 
الشيعي الوقف "رئاسة إن منه نسخة "فيلي"
اقتحام على 2012\4\23 االثنني يوم  أقدمت 
دون من مرافقة قوة العقاري مع التسجيل دائرة
إلدارة كركوك، وقامت بإجبار منتسبي دائرة مراعاة
من عدد ملكية  تغيير على  العقاري التسجيل 
من بأكثر تقدر التي والعقارات الدينية االماكن
الوقف الى السني الوقف من خمسة االف دومن

الوزراء". من رئيس بدعم الشيعي
الى يهدف االجراء ان "هذا السني الوقف ويبّني
الى مشيرا كركوك"، محافظة دميوغرافية تغيير
باغتصاب االسلوب وبنفس اموعة هذه "قيام 
وديالى بغداد في الدينية االماكن من كبير عدد

وغيرها". واملوصل
وجميع كركوك محافظة  "ادارة  البيان  ويدعو
إلبطال الفوري التدخل الى العالقة ذات الدوائر
القانونية بغير البيان وصفها التي املمارسات هذه

احملافظة". امالك بحق

بني عليها املتنازع املناطق كركوك من مدينة وتعد
خليط سكاني يسكنها واربيل، حكومتي بغداد
قوات فيها وتتواجد والعرب، والتركمان الكورد من
السابق النظام  سقوط منذ الكوردية اآلسايش 
للنشاطات نتيجة هشة، أمنية أوضاعا وتشهد

واألخرى. بني اآلونة مسلحون بها يقوم التي
جانبها، من طالبت الدينية والشؤون االوقاف جلنة
تغيير بشأن اإلثباتات  بتقدمي السني الوقف
قبل من له عائدة دينية وعقارات أماكن ملكية
املوضوع هذا ستتابع أنها مؤكدة الشيعي، الوقف

الوزراء. مجلس مع
الدينية حميد والشؤون االوقاف جلنة عضو ويقول
"ستتابع جلنته إن نيوز"، لـ"شفق في حديث بافي
من دومن 5000 الشيعي الوقف حتويل قضية
محافظة في السني الوقف وعقارات اراضي
الثاني، من طلب تقدمي حال في إليه  كركوك
ثبوتية ادلة الطلب يحوي أن "ضرورة على مؤكداً

الشأن". بهذا
في والعزل للفك  جلنة "هناك  أن بافي ويضيف
القضايا مثل تلك بحل الوزراء مختصة مجلس
هذه مع ستتابع النيابية واالوقاف واملشكالت،

الوقف السني اراضي ملكية قضية حتويل اللجنة
مجلس في والعزل الفك كركوك".وتضم جلنة في
والشيعي الوقفني السني ديواني من ممثلني الوزراء
الدينية والشؤون االوقاف وزارة اموال لتصفية
الوقف ديوان قاض.رئيس اللجنة هذه ويرأس امللغاة
من جانبه املوضوع يفسر احليدري صالح الشيعي
الشيعي الوقف  ديوان رئيس "نائب إن بالقول، 
في محافظة العقاري التسجيل دائرة الى  ذهب
مسؤول ألي احلال هو كما حمايته مبعية كركوك
االمام ملقام الوقف اراضي وسجل الدولة في
كانت والتي باسمه احملافظة في  العابدين زين 

املنحلة". االوقاف وزارة باسم مسجلة
يحاولون السني الوقف ديوان من "البعض وعد
الشيعي الوقف أن  على سياسيا  املوضوع  اثارة

السني". ممتلكات الوقف على السيطرة يحاول
متأخرا كان الشيعي الوقف "ديوان أن ويضيف
يحصل لم الزيارة  وخالل  التسجيل عملية في
ومتت استقبال هناك كان بل اشيع كما شيء اي
رئيس "نائب ان مبينا للقانون"، وفقا العملية
ومعه كركوك  الى  ذهب الشيعي الوقف  ديوان 
للعزل العليا الهيئة من صادرة رسمية كتب

االوقاف وزارة ملكية تقسيم تتولى التي والفك
الوزراء رئيس "تدخل الدواوين".ونفى احليدري على
عائديات حتويل ملكية بعض بقضية املالكي نوري
نفى كما الشيعي، الوقف باسم االوقاف وزارة
محافظة في  االراضي من دومن الف 5 تسجيل 
السني الوقف "ديوان إن باسمه".وقال كركوك
املنحلة االوقاف وزارة ملكية من العديد سجل
االنبار محافظة  في املثال سبيل  على لصاحله،
احتلها... السني الوقف بأن القول لنا يحق فهل
به نعمل 2005 لسنة 19 رقم قانون هناك

تخصصية". ادارية مهنية فالقضية
الوقف ممتلكات حتويل عدت العراقية، القائمة
قبل من الوقف الشيعي كركوك إلى في السني
هذا مبينة ان "غابات"، سياسة االحتادية احلكومة

عنه. السكوت ال ميكن التحويل
وردي مهدي  لقاء العراقية القائمة وتقول عضو
ممتلكات "حتويل إن نيوز"، لـ"شفق ورد تصريح في
كركوك، في الشيعي الوقف الى السني الوقف
مجتمع بناء تريد بسياسة دولة دميقراطية ليس

وامنا هي سياسة غابات". مترابط،
البقاء سياسة بدأ يستخدم "البعض أن وتوضح،

والعمل اآلخر، البعض تهميشه خالل من لألقوى
الى الرجوع دون القرارات، جميع في التفرد على
قبل من امر "اصدار أن  وردي اآلخرين".وتبني  رأي
السني الوقف من املمتلكات بتحويل  احلكومة
غير امر االمنية، القوات وبحماية الشيعي، الى 

عنه". السكوت ميكن وال صحيح
وزارة 2003 إلغاء عام قرر احلكم مجلس أن يذكر
إدارة عن مسؤولة كانت  التي  العراقية  األوقاف
جلميع االديان املقدسة الدينية واملمتلكات االماكن
للدواوين دوائر عدة وشكل العراقية، والطوائف
السني، الوقف وديوان الشيعي الوقف ديوان هي
والتي األخرى  واألديان  املسيحي، الوقف وديوان
كمؤسسات العراقي الدستور بعد فيما اقرها

العراقية. للدولة تابعة
األمالك قضية العراقي، ان املراقبون للشأن ويرى
حتل بوساطة ان ينبغي الدينية، لألوقاف العائدة
طريق عن احلكومة، وليست ذاتها الدولة
املطلوبة باملهنية تتمتع مستقلة مؤسسات
بتحقيق كفيل ذلك ان  ويرون أحدا،  حتابي ال و
عن املشكالت وإثارة والنأي املتبادل والرضا العدالة

واحلساسيات. الضغائن

\4\23 االثنين يوم أقدمت الشيعي الوقف رئاسة أن
مع قوة التسجيل العقاري اقتحام دائرة 2012 على
إلدارة كركوك، وقامت مراعاة دون من مرافقة
تغيير على  العقاري التسجيل دائرة بإجبار منتسبي
التي والعقارات  الدينية االماكن من عدد ملكية
السني الوقف من دونم االف خمسة من بأكثر تقدر
رئيس الوزراء". من بدعم الوقف الشيعي الى
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العراق االصالء ابناء الكورد الفيليون
وللوطنية العراقي للوجود ينتمون
وإنتماءهم وطنيتهم سجلوا وقد العراقية،
وجودا لهم تاريخهم الذي يثبت سجل عبر
الطيف تشكيلة ضمن وقوميا انسانيا
انه االجتماع علماء  وصفه الذي  العراقي

متنوع، قومي إثني
الرافدين ارض سكنوا اقوام حلمته تؤلف
جذوره تضرب ووجودهم التاريخ، فجر منذ
والكورد العرب فمنهم الزمن، اعماق
من وغيرهم االشوريون والتركمان والكلدان
وطقوسه، وعقيدته دينه ولكل االقليات،
والتسامح واالخاء التالحم يسودهم
حضارة بناء في اشتركوا  كلهم  والتعاون،
واحلفاظ سموه  اجل من وعملوا العراق، 
متأججة وطنية بروح عنه والدفاع عليه

عالية. ومسؤولية
اتمع مكونات كاحد الفيليون والكورد
املتميزة الوطنية مساهماته له العراقي
امليادين تغيب عن الذاكرة في شتى ال التي

بها، قاموا التي كاالنتفاضات
اجلائرة واملعاهدات املكبلة بالقرارات لينددوا
وغمط حرياته  وخنق العراقي للشعب 
احلكومات انظمة ابرمتها التي حقوقه
ادارة على توالت التي السابقة الدكتاتورية

، البالد
في الفيليني حق  تنكر  ان  حاولت  والتي
في احلقيقية وشراكتهم السياسية احلياة
مواقفهم لهم . كما ان السياسي العمل
للطغيان والتصدي املواجهة الشجاعة في
والدميقراطية باحلرية واملطالبة والظلم
للكورد الذاتي واحلكم العراقي  للشعب
وعملهم التجارة ممارستهم عن فضال  .
مستغلني وانعاشها ازدهارها في الوطني
االقتصاد تقدم في ومهاراتهم  ذكاءهم

ومنوه. العراقي
مواقفهم املشرفة من فيض غيض من هذا

العراقي للتنوع ثراء

السفر في االيام دونتها التي واملشرقة 
واعتزاز، فخر بكل لتاريخهم اخلالد
الكوردية االمة  من عضوي جزء فالفيليون
عليهم وقع لكنهم العراقي، الشعب ومن
اعتداء جرائم وطالتهم واجحاف حيف
والزالت والوطنية االنسانية حقوقهم على
زمام ميسك من تنتظر قائمة معاناتهم

االمور،
من بدال الصفوف وتوحيد رص الى ويسعى
هذه إنهاء الى ويبادر والتفرقة، التشرذم
نسبة يشكلون انهم كما واملأساة، املعاناة
ميتلكوا ان يجب لذا في اتمع ثقلها لها
التي التقبل والوطنية االنسانية حقوقهم
ان الميكن باالحرى  او والتسويف املماطلة
يتاجر بها من على مائدة احلقوق تلك توضع

احلاجة. عند
اتمع منظمات تشكل ان جرم ال لذلك
من نوع اي منع على لتعمل املدني
مبا كفى بحقهم، اجلرائم استمرار  انواع
القسري كالترحيل  كوارث  من اصابتهم 
وغير املنقولة اموالهم ومصادرة والتهجير
واملستمسكات االوراق وسحب املنقولة
وهوية العراقية كاجلنسية الرسمية
يثبت مما وغيرها الشخصية  االحوال
وجرائم الوطني، وانتماءهم هويتهم
جرائم من اجلماعية وغيرها االنفال واملقابر
الكورد من فضال عن ان الكثير اجلينو سايد،
اقيمت مالجىء في يعيشون  الفيليني
وهذه تفتقد اخرى ودول دول اجلوار في لهم
يعانون فهم الصحية القواعد ابسط الى

واحلرمان. والفاقة العيش شظف
تسع وبعد اننا اخر جانب ومن جانب من هذا
الكثير يعانون والفيليون التغيير من سنوات
فسياسة والتهميش، احلقوق غمط  من
على سلبا اثرت هذه واالقصاء التهميش
والدوائر احلكومة في الفيليني الكورد متثيل
بعض عدا الفيليون  أبعد  فقد احلكومية 

عدم على انعكس بدوره وهذا االستثناءات،
سلبت منهم التي حقوقهم من حتقيق اي
الوعود رغم املباد النظام حكم فترة خالل
عليه ما كان على واقعهم املعسولة، فبقي

سوءا، ازدادوا بل
في ميثلهم من وجود  النعدام  وذلك
من يفتقدون فهم واملؤمترات االجتماعات
امور في معاناتهم ويوصف صوتهم يوصل
والقبول العراقية اجلنسية كمسألة كثيرة

الشرطة. وكلية العسكرية الكلية في
احملنة؟ هذه لينهي لهم فمن

مجتمع مؤسسات تشكيل على ويعمل
مطالبهم وتشخص بهم تعنى مدني
وتثبيت املؤسسات تلك دعم الى اضافة
حيثما اساسي عراقي كطيف اسمهم
العراقية واالطياف املكونات ذكر  جاء
وتذليل املعتمدة الرسمية الوثائق في
معامالتهم اجناز في والعقبات  الصعوبات 

الرسمية.
تسهيل واملهجرين الهجرة وزارة تبنت وقد
قضاياهم مع وتعاطفت معامالت الفيليني
الغرض لهذا مشتركة جلنة شكلت إذ
شرعية دوافع من  ينطلق التعاطف  وهذا
االنسان مكانة يعزز مبا وقومية وانسانية
املشروعة، حقوقه عن  والدفاع  العراقي
يثنى ايجابية  اخلطوة هذه تعد  ان وميكن
الدولة ومؤسسات بدوائر ويجدر عليها

بهذا عالقة لها  التي الوزارات  وفي  االخرى
واملهجرين الهجرة وزارة حذو ان حتذو الشأن
فيما العالقة امللفات اجناز في  تسرع وان 
وان منهم صودرت التي العقارات يخص
الصحابها احلقوق  استرداد على تعمل
القوانني تقره  مبا تعويضهم او الشرعيني
جوانب من جانب يتحقق ذلك وعند املرعية
خدمة مخلصة دميقراطية بروح العدالة

شعبنا. ابناء لصالح

الفيليون الكورد
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في تحتفي االنسان حقوق
الفيليين بالكورد ختامها" "مسك

الشريحة هذه على للحفاظ دعوات ومنظماتوسط حكوميون مسؤولون حضرها التي االحتفالية وجرت
الوزراء نوري رئيس برعاية بغداد، العاصمة في مجتمع مدني،
الرادة جتسيد الفيليني الكورد حقوق "ضمان شعار وحتت املالكي،

العراقي". الشعب
في له كلمة السوداني في شياع محمد االنسان حقوق وزير وقال
الفيليون الكورد له تعرض "ما إن "فيلي"، حضرتها التي االحتفالية
"ضرورة على مؤكداً االنسان"، انتهاك حلقوق أبشع العراق يعّد في
واموالهم ممتلكاتهم واسترجاع حلقوقهم الفيليني الكورد استعادة

السابق". النظام قبل من املغتصبة وعقاراتهم
الفيليني، الكورد ملف لتحريك جادة "الوزارة أن السوداني وتابع
له تعرض باعتبار ما قرارها احملكمة اجلنائية اصدرت خصوصا بعدما

جماعية". ابادة جرمية املباد النظام يد على الشريحة هذه ابناء
االنسان حقوق برئاسة وزارة جلنة شكلت الوزراء أن "رئاسة إلى ولفت
االليات ووضع املكون، هذا أبناء تواجه التي واملعوقات املشاكل حلل
املباد النظام بها قام التي السلبية االثار كافة  الزالة املناسبة

بحقهم".
محمد الفيليني للكورد الوطني املؤمتر عام أمني أكد جهته، من
وأخرست عيونها أعمت الكبرى "الدول أن على النعماني سعيد
والفيليني عامة بصورة الكورد بحق املباد النظام فعله ملا لسانها
ينفع لم  االنسان حقوق سفر "جواز ان مبينا خاصة"، بصورة
في مأساة الكورد وال حلبجة، وال في االنفال، ال في عمليات الكورد،

الفيليني".
استرجاع في مشاكل الفيليني للكورد "الزالت انه النعماني وأضاف
الوزراء رئاسة اصدار من الرغم على املغتصبة، وحقوقهم ممتلكاتهم

وطنهم". في الفيليني لدعم للوزارات كتابا 70
أسد جليل الكوردي البيت ملنظمة العامة االمانة عضو ألقى كما
آلية بايجاد االحتادية احلكومة "تطالب املنظمة ان فيها أوضح كلمة
ممتلكاتهم واعادة الفيليني الكورد من املتضررين لتعويض عاجلة

ضحاياهم". جدي عن مقابر بشكل والبحث
الشهداء ووزارة كوردستان اقليم  حكومة  نفسه الوقت في ودعا
ابناء مع "الوقوف االحتادية  واملهجرين الهجرة  ووزارة واملؤنفلني
ومصداقية مبواطنتهم ليشعروا لهم، العون يد ومد الشريحة

جتاههم". احلكومة
يتلقون اجلنوبية واحملافظات املوجودين في بغداد أن "الكورد أسد وأردف
كوردستان"، اقليم الى مناطقهم مبغادرة االيام هذه جديدا تهديدا
شأنه تهديد ما من وكل التهديدات لهذه مطالبا "التصدي بحزم

ومواطنيها". الدولة أمن
احلكومة في مسؤولني من عدة  كلمات االحتفالية  في وألقيت
يجسد وثائقي فيلم عرض تخللها كما املدني، اتمع ومنظمات

الفيليون. الكورد لها تعرض التي والتسفير التهجير عمليات
قبل من تهجير عمليات إلى الفيليني الكورد من اآلالف  وتعرض
عام 1980, نيسان من الـ 4 بتاريخ السابق بدأت النظام العراقي
وغير املنقولة ممتلكاتهم مصادرة بعد ايران الى تهجيرهم مت حيث
العراقية اجلنسية  وشهادة كاجلنسية الثبوتية ووثائقهم املنقولة،
تغيير الى منهم البعض اضطر ما ايران, الى تعود اصولهم ان بحجة

والتهجير. القتل من وعوائلهم حياتهم على حفاظا اسمائهم
باالعتراف االوروبي نظيره طالب كوردستان اقليم برملان ان الى يشار
إلى إضافة الفيليون، الكورد لها تعرض التي اجلماعة باالبادة رسمياً

السابق. النظام وقت الكورد وتهجير حلجبة قصف

االربعاء، العراقية، االنسان  حقوق وزارة أقامت لها، األخيرة تكون قد احتفالية في
وترحيلهم لتهجيرهم مع الذكرى 32 بالتزامن الوطني للكورد الفيليين، اليوم احتفالية
تكون قد والتي الوزارة، التي تجريها نوعها من األولى االحتفالية هذه عن البالد.وتعّد
لحقوق تشكيل هيئة مع بالتزامن الغائها عن تداولها يتم التي االنباء مع الختام، مسك

االنسان.

في مشاكل الفيليين للكورد الزالت
وحقوقهم ممتلكاتهم استرجاع

رئاسة اصدار من الرغم على المغتصبة،
الفيليين لدعم للوزارات كتابا 70 الوزراء

وطنهم". في

"

"
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الدكتاتوري النظام لسقوط التاسعة الذكرى العراق على مّرت
بلغت التسع السنوات تلك وخالل رجعة، غير الى  ورحيله
يتم ان ميكن ما الفيليني الكورد ألنصاف والسياسية املطالبات الشعبية
املؤمترات بلغت كما عالية، بأصوات املطالبة وجرت كبير بكتاب جمعه
وتوضيح لكشف بالغرض تفي  ان ميكن ما  والدراسات والتجمعات
الفيليني شريحة لها تعرضت  التي واملظالم الظلم حقيقة ومعرفة

العراق. في

زه كاظم عبود

آن األوان أما
الفيليين؟ الكـــورد النصاف
الفيليون الكورد له تعرض ما نختصر ان املوجزة الكلمة نريد بهذه وال
سقوط وحتى 1963 انقالب شباط تلت التي املريرة السنوات خالل
قدمته هذه ما على احد يخفى 2003، وال نيسان في الدكتاتور سلطة
لهذا ووفقا ودميقراطي، عراق موحد أجل واملناضلة من الشريحة ااهدة
واعالناتها ادبياتها في كوردية عربية او العراقية جميع األحزاب تشيد
التاريخ فخر لهم بكل سجلها وطنية مواقف الفيليون من سجله ما

السياسي العراقي املعاصر.
التزام من  اجلديد العراقي النظام به جاء ما ووفق
واستنطاق القانون، امام العراقيني مبساواة دستوري
للكورد والسياسي القومي القمع عذابات
التشريعية كافة السلطات تعمل وان الفيليني،
جهود تتظافر وان والقضائية، والتنفيذية منها
من املدني اتمع ومنظمات األحزاب العراقية
بالفيليني، حلق الذي الظلم  كاهل رفع اجل
حاجتهم التشريعية السلطة تتفهم وان
املستمر الظلم  تدريجيا تزيل لقوانني 
مواقفهم جراء حلقهم الذي والغنب
واملراجعات الروتني وجتنبهم الوطنية، 
وعلى معامالتهم، خلف والركض
املطالبة تكون األساس هذا  وفق
باب حتت وعدم ابقاء األمور باألنصاف

التأجيل. الدراسة واملراجعة
بيوتهم ببيع الفيليون الكورد يقم لم
الفيليون الكورد يقم  ولم  السابقة،  للسلطات
يقم ولم املبادة، للحكومة تبرعا واموالهم بإهداء محالتهم
فقد الغاشمة، حلروب السلطة قرابني شبابهم بدفع الفيليون الكورد
قانوني سند وجود ودون حق، وجه دون وامالكهم مصادرة بيوتهم متت
باجتاه امللغومة احلدود مناطق  الى ودفعهم تهجيرهم  ومت ودستوري،
جميع السلطة  سلبتهم ان بعد  قضائي حكم  او جرمية دون ايران
مواطنتهم عنهم واسقطت والشخصية، القانونية مستمسكاتهم
ويعيد اعادة امالكهم يسعف قانون وجود عدم احملزن ان اال وجنسيتهم،

للتنازع، خاضع عقار مالك معهم كأي التعامل ومت حقوقهم، لهم
حلقه غنب مبن العقارية أسوة املنازعات مراجعة جلان الى اخضاعهم ومت
شخصية او حكومية جهة مع خالف على امالكه، أو انه فاحش في بيع
استعادة لهم يبيح قانون لهم  يصدر ولم  عقاراته، عائدية حول
يصدر ولم بإرادتهم، عنها تخلوا وكأنهم عملهم واماكن محالتهم
الدكتاتورية السلطة اخضعتهم الذين شهدائهم اعداد مييز قانون
او دون سبب واعدامهم باجلملة تصفيتهم ومتت الكيمياوية للتجارب
أو اليوم، حتى رفاتهم على العثور يتم ولم غريب، ابو سجن في جريرة
قتلتهم والذين االمن العام، زنزانات مجاهل في احياء دفنتهم الذين من

السلمان، صحراء في
العراقية احلدود شريط على املمتدة القاحلة املسافات تلك والذين عبروا
معهم، الوعود وتعاطفوا منحوهم الذين كل لهم لم يلتفت االيرانية، -
نشاطهم في لهم سندا الفيليون كان الذين السياسيون ونسيهم
املسؤولية حالوة ذاقوا أن بعد املسؤولون  وتناساهم السياسي،
نعتقد كنا ممن الكثير تناساهم بل واخلدر، الوهن وأصابهم والكرسي
مسيرة يضيء  الذي واحلطب الوقود فكانوا مطلقا، ينساهم لن انه
من واخلالص احلرية درب هؤالء لكل انارت التي الطريق، وكانوا الشموع
الغاشمة، السلطات معارضة وبصدورهم بأرواحهم وحتملوا الدكتاتورية،
مال وال مأوى بال السلطة شردتهم الذين الناس من األفواج ومعهم تلك

جوانحهم. العراق بني حملوا والمعني سوى انهم
احملكمة الى الفيليون  الكورد لها تعرض التي اجلرائم قضية احيلت 
اإلنسانية، اجلرائم واملآسي تلك احملكمة واختزلت العليا، العراقية اجلنائية
والتهجير البشرية واإلبادة اجلماعي القتل عمليات من حلقتهم وما
على معدودين مبتهمني التعسفية واملصادرة اجلنسية واسقاط القسري،

اليدين، اصابع
العليا قرارها  العراقية اجلنائية احملكمة اصدرت فقد األمر، هذا كل ومع

أشد من وهي اجلماعية، اإلبادة جرائم من اجلرمية تلك باعتبار العادل
وانتهاكا وخطورة. بشاعة اجلرائم الدولية

بلغ أن بعد الكورد الفيليني قضية بتدويل يطالب البعض احملزن ان ومن
النظام بان ونحن نتبجح  قضيتهم، نسيان مواجع عميقة في اليأس
واحلقوق والدستور القانون دولة وان رجعة، غير الى رحل قد الدكتاتوري
األصوات ترتفع ان احملزن ومن مرصوص، وبنيانها سنوات تسع عمرها 
العراقية الشريحة هذه  تنصف التي والقوانني التشريعات عن تسأل
القائمة الدولة االحتادية بناء في األكيدة واملساهمة والفعالة األصيلة

وصراحة. بصدق يجيب من جتد وال والدميقراطية على اساس احلرية
فيها التمييزية الهيئة احملكمة اجلنائية العليا ومصادقة قرار صدور بعد
مجلس وصوت القطعية، للدرجة ومكتسبا باتا القرار اصبح عليه
عشرة السادسة االعتيادية جلسته  في باإلجماع  العراقي النواب
السيد برئاسة عقدت التي 2011/8/1 املوافق االثنني يوم املنعقدة
له الفيليون تعرض عدت ما التي احملكمة قرار على النواب مجلس رئيس
بيانا يتضمن اطلق الوزراء رئيس دولة ان كما جماعية، عمليات ابادة

تضحياتهم. مبا ينسجم مع الفيليني قضايا مبعاجلة وعدا
جرائم من الفيليني حصل للكورد ما احلكم باعتبار قرار ان الواضح ومن
هذا لتنفيذ عديدة مسؤوليات احلكومة عاتق على اجلماعية يضع اإلبادة
عليها تبعات مادية تقع املسؤولية تلك ووفق التنفيذ، وامللزم البات القرار
باكتسابه اصبح القضائي الذي للقرار القيمة القانونية جتسد ومعنوية

للجميع. ملزما قانونا القطعية الدرجة
الفيليني، الكورد قضية الى اجلميع التفات موعد كنا نتساءل عن واذا
الساكنني قضية سرعة بأقصى يعالج ان ضمير صاحب كل على فحق
عقالنية خطة ووضع العراق،  ابناء من ايران في اللجوء  مخيمات في
املشروعة حقوقهم يعيد لهم مبا الى العراق اعادتهم لغرض مقبولة
بعثرها التي حياتهم الى العودة على واعانتهم املسلوبة، وكرامتهم

الصدامي. النظام
قرارات نطالع ألن اليوم حتى  الوقت  يحن  ألم  نتساءل أن لنا ويحق

حقوقهم؟ لهم او تعيد الفيليني تنصف
او غير  منقولة اموال فقدوه من لهم ما تشريعيا يضمن قرارا  فلم نقرأ
جرائم حول احملكمة قرار مع ينسجم قرارا هناك ان جند منقولة، ولم
لوطنهم عودتهم  يضمن قرارا او لها،  تعرضوا  التي اجلماعية اإلبادة
حصل ما حقيقة يؤكد مبا واراضيهم وامالكهم واعمالهم وبلداتهم
عن السلبية التي نتجت رفع جميع اآلثار على العمل نلمس ولم لهم،

بحقهم، الغاشمة والظاملة السلطة الدكتاتورية ممارسات
املكونات من الفيليني  الكورد ابناء بان ونؤمن نعتقد حقا كنا  اذا
يبخلوا لم الذين والبررة الصون األبناء لهذا العراق، وانهم األساسية
هو كما العراق يكون ان سبيل في واستقرارهم واموالهم بأرواحهم
والتنفيذية التشريعية العراقية السلطات على يتوجب مما اليوم،
نصابه، الى واعادة احلق التعسفية االثار تلك رفع على والقضائية العمل
اتمع ومنظمات واملهجرين، الهجرة  وزارة اال  هذا في ايضا وندعو
املنسجمة اإلنسانية اخلطوات هذه مساندة في العراقي واألعالم املدني
واملواقف الوعود حتقيق  حلم حتت الفيليون يزل  فلم الدستور، مع
الفيليون ينتظرون الكورد بحقوقهم، ولم يزل تعترف السياسية التي

األنصاف. هذا وهم يستحقون يتم انصافهم ان في أمل بارقة
لتفعيل كوردستان اقليم رئاسة الى الدعوة الوقت بنفس نوجه كما
بقضية تليق التي القرارات لتشريع املساعي املزيد من وبذل احملكمة قرار
الثورة ساندت التي  العراقية - الكوردية الشريحة وهم  الفيليني،
تزل املعنوي، ولم والدعم واملال بالرجال انبثاقها بواكير منذ الكوردية
التمسك على واإلصرار العطاء في مفخرة يعد عراقياً مكوناً اليوم حتى

انصافها. يتم لم التي العراق مكونات والعدالة بني باحلق
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لنتذكر الكوارث البشعة

الصيت سيئة األنفــــــــــــال لعمليات
رجب أحمد

اُتلفة واملُنظمات األحزاب بني الداخلي
في العديدة وتدخالتها اجلوار دول  وحروب
تّنقلت الذرائع بشّتى الكوردستاني الشأن
مقر إلى من العراقي الشيوعي قوات حزبنا
ففي القواطع،  تشكيل بعد وخاصة آخر، 
استقر داغ قره  منطقة  وفي  السليمانية 
قرية في وكركوك} السليمانية {قاطع مقر
(األفواج) البتاليونات وتوزعت العليا، أستيل
رميان} كه - 4} الفوج التالي: النحو على
هه - 7} الفوج ر، گهرمیان - باوهكر في
- 9} الفوج قازي، شيوي قرية في ورامان}
15} كهسنهزان والفوج في قرية سليماني}
السفلى، كوشك قرية في داغ} ره قه –
الوطني االحتاد پيشمهرگه قوات توزعت كما
و كيه ته في القرى القريبة في الكوردستاني

وغيرها. سيوسينان
سرب حلق   (1988 آذار 16) يوم  صباح 
احلذر وأتخذنا مقراتنا، فوق الطائرات من
اّن إال العادة، تقتضي كما واإلستعداد
مقراتنا أن  وتوقعنا بعيداً، ذهبت الطائرات 
عاودت فترة بعد ولكن، مقصودة غير
وأياباً، ذهاباً مقراتنا  فوق التحليق  الطائرات
وعند ساعات مرات عدة هذه احلالة وتكررت
على أغارت الطائرات بأّن علمنا الظهيرة
واستخدمت بجه} له {هه حلبجة مدينة
املساء وفي احملرمة دولياً، الكيمياوية الغازات
أكثر بإستشهاد األليمة الفاجعة وردت أخبار

مواطن. {5000} من
والكوردستانيني عامًة العراقيني ان نعم،
الشرفاء والناس وأصدقاءهم  خاصًة
اجلرمية اليوم يتذكرون التقدمية والبشرية
ارم وقائدهم البعثيون إقترفها التي النكراء
ربيع في وضربها حلبجة في صدام حسني
والغازات الكيمياوي بالسالح (1988) عام
أودى الذي السيانيد غاز وباألخص السامة
من معظمهم مواطن  آالف خمسة بحياة
جرح إلى وأدت والشيوخ، واألطفال النساء
آخرين ألف ثمانني من أكثر وتشريد أكبر عدد
وحياة شاقة رحلة يبدأوا لكي اجلوار، دول إلى
حلبجة أطالل مدينة اليوم صعبة، وتنتصب
لها يسبق لم التي الوحشية على شاهداً

في التاريخ املعاصر. مثيل

األحداث قلب  في هناك، كنت  لقد
الكارثة، من فصوالً وشاهدُت املُؤملة 

املُرّوعة. األنباء وسمعُت
نيسان في الكوردستاني الشعب يتذكر
للعمليات البشعة  الكوارث عام  كل من
سيئة باألنفال املسماة واجلبانة القذرة
الدموي الدكتاتور نظام شّنها التي الصيت
األولى وبدأت مراحل  8) في  حسني صدام
املرحلة لتنتهي 1988 شباط 22 في
اجلماهير ضد (1988 ايلول 6 في الثامنة
ومقرات واملدن والقصبات  والقرى  اآلمنة 
ومنها والعراقية الكوردستانية األحزاب
لو، سهرگه في العراقي  الشيوعي  حزبنا
وچاالاوا چوخماخ یاخسهمهر، لو، بهرگه
گه داغ، قره  جافایهتی، دولی منطقة  في
بالیسان، كویه، دهشتی  گوپتهپه،  رميان،
فايدة ههولير، سهل وهسان، دهشتی شیخ

بادينان. ومنطقة
وُمحكمة ُمنظمة األنفال عمليات كانت
التخطيط مت  مدروسة عسكرية ُخطة وفق
للشعب اجلماعية لإلبادة ُمسبقاً لها
الوجود، من ومحوه  األعزل الكوردستاني
من وهي حقيقية، شوفينية حرب أّنها إذ
القانون قواعد التي تنتهك الوحشية اجلرائم
على القضاء بهدف تُرتكب ألّنها الدولي،
أو دينية، عرقية، أو وإثنية، مجموعات قومية
القتل سياسة اجلماعية هي اإلبادة هذه وان
أرضه عن وسلخه للشعب اجلماعي املُنظمة

وقوميته. وتاريخه وحضارته ووطنه
اجلنس إلبادة اجلهنمية اخلطط هذه جذور اّن
أفكار في  وُمتأصلة نابعة كانت البشري 
الفاشست الشوفينيني  والقوميني  البعثيني
اجلرمية بهذه حاولوا الذين والدكتاتوريني
والقضاء الكوردستاني، الشعب النكراء إذالل
كلياً، وإبادته ثّم سحقه ومن معنوياته على
اجلبانة الوحشية اجلرمية لهذه كان ولكن، 
العنصري نظام الغل الشوفيني إرتكبها التي
أنحاء كل في دّوى  ً كبيرا صدى  بغداد في
بإستثناء اإلنساني اتمع ضمير العالم وهّز

واإلسالمية. العربية الدول حكام
احلركة بها مّرت التي الصعبة للظروف ً نظرا
اإلقتتال وظروف والكوردستانية، الوطنية

عمليات كانت
األنفال ُمنظمة
وفق وُمحكمة
عسكرية ُخطة

تم مدروسة
لها التخطيط
ُمسبقًا لإلبادة

للشعب الجماعية
الكوردستاني

األعزل ومحوه
الوجود، من
حرب أّنها إذ

حقيقية، شوفينية
وهي من

الوحشية الجرائم
تنتهك التي

القانون قواعد
الدولي،
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بعنوان عقدت التي الندوة في والقيت
اإلقصاء الى والتعذيب  التسفير  "من
ومسؤولني. وقضاة تصني كلمات والتهميش"،

ملنظمة العامة  االمانة  عضو الندوة واستهل
"معظم أن الكوردي جليل اسد، الذي ذكر البيت
التي املظلمة املدة ان على  يتفقون املراقبني
عام 1970 منذ امتدت الفيليون عاشها الكورد

."1988 لغاية
اقدم العنصري الدموي السابق "النظام أن وبني
واالضطهاد واجلرائم الظلم انواع شتى ممارسة على
الفيليني الكورد وباالخص جميعاً العراقيني بحق
شبابهم من االالف  وزج والتغييب  التهجير من
ونقرة غريب)، (ابو وزنزانات السرية السجون في
ممتلكاتهم ومصادرة ذويهم تهجير بعد السلمان،

الشخصية". ووثائقهم
استخدمها التي الوسائل  إلى  اسد، وتطرق
الفيليني الكورد ابادة في املباد السابق النظام
اجلنسية واسقاط اجلسدية التصفيات إلى اضافة

االنسانية. حقوقهم من وحرمانهم
الزوجات تطليق وهي اخرى إن "هناك جرمية وقال
دوائر التوجيه من ازواجهن وكانت باالكراه الفيليات
كافة الوزارات واملؤسسات للنظام في السياسي

يطالبون مختصون
بـ"القوة".. الفيلي حقوق بإسداد

اصبح الحمداني "فيليًا"؟ وكيف

العصر".. "جريمة استذكار في

تاريخ في الفيليين الكورد لمآسي بعرض
مؤلمة صورة  40 وبنحو  المعاصر  العراق 
في لها تعرضوا التي التسفير مأساة عن
عقدت الفوتوغرافية، للصور معرض
مؤسسة على قاعة البيت الكوردي منظمة
الذكرى عن ندوة واالعالم، للثقافة شفق
الفيليين. الكورد بحق العصر" لـ"جريمة 32

الكورديات زوجاتهم تطليق على منتسبيها جتبر
سيدهم". الرضاء الفيليات

تهميش استمرار الكوردي، البيت كلمة وانتقدت
"بعد السابق بعد اسقاط النظام الفيليني الكورد
املباد النظام الطويلة منذ اسقاط السنوات هذه
تذكر وهي باقية الفيليني، الكورد فان مشكالت
اجراءات حلها وان مثل هذه املناسبات، في سنويا
احملكمة قرار صدور برغم  ورق  على حبرا ظلت
ما بعّد  ، 2010 شباط  في العليا  اجلنائية 

جماعية". ابادة جرمية له تعرضوا
معا "العمل  الى الفيليني  الكورد اسد ودعا
الفيلية وهو مصير شريحتهم واحد هدف نحو
متيت واملعوقات التي وحلحلة املشكالت املظلومة،

حقوقهم". واعادة االماني
عاجلة تدابير "ايجاد الى االحتادية احلكومة ودعا
والبحث ممتلكاتهم وارجاع  املتضررين  لتعويض
الكورد البناء املقابراجلماعية عن  جدي بشكل 
حتى عليها يعثر لم والتي  املغدورين  الفيليني

اآلن".
في قضية االدعاء العام هيئة رئيس ذلك واعقب
عبد القاضي العليا، احملكمة في الفيليني الكورد
كلمته مستهل  في قال  الذي احلمداني  القادر

بعيد اممي انا امنا فيليا، كورديا كورديا وال "لست
بسبب ولكنني املذهبية، القومية واالنتماءات عن
لسنتني جلساتها استمرت التي القضية هذه

فيليا". وكورديا كورديا اصبحت
صورة بابشع  جرمية التاريخ  في  جند "لم  واردف
لها تعرض التي  القسري التهجير جرمية  مثل 

الفيليون". الكورد
"تبينت الفيليون له الكورد تعرض ملا وتناول شرحا
طالبا في كنت منذ مهنيا كوني هذه القضية،
الفيليون الكورد هجر اذ  ،1969 عام اجلامعة
وميتلكون اليساري الفكر ميتلكون أنهم بسبب

املال.
"لم القضية متابعة في التقصير منتقدا واضاف
باثبات الواقعة يتعلق فيما االطالق على عونا اجد
يحل لم بالكورد الفيليني أن ماحل إلى وانتهينا
بدأت التهجير عملية وان انسان او قومية بأي
احلرب بنهاية 1988 عام وانتهت 1969 عام

االيرانية". العراقية
القاسية الوقائع عن شرحا احلمداني وتناول
احملاكمة، جلسات اثناء الفيليون لها تعرض التي
مشيرا املألوف"، الوقائع خارجة عن "كانت جميع
النساء واغتصاب االعتقال عمليات من "مناذج الى
التي واملعتقالت السجون الى الشباب وسوق

الشباب". االالف من غيبت
الفيليني الكورد من االالف مئات "غيب وقال
الف 600 نحو ان املتوفرة تشير الى واالحصاءات
وايمات، االحتجاز مراكز الى سيق فيلي كوردي
عن وقائع متحدثا تعترف"، ال وايران يهجر العراق
عبر سيرهم اثناء في  ورجال نساء  بوفاة تتعلق
وعن االلغام بسبب ايران  إلى العراق  من احلدود
انها وقال املنقولة) املنقولة وغير (مصادرة االموال

سلب ونهب للمقتنيات. عمليات
قضية يعد  اجلنائية احملكمة "قرار أن واضاف
موافقة قبل جماعية صدر الكورد الفيليني ابادة
القضاء هو باالمر اتص ان اذ الوزراء مجلس 

السلطة التنفيذية". وليس
على الكورد متفضال الوزراء ليس "مجلس إن وقال

قرار من سنتني قبل  ذلك، قررنا نحن  الفيليني،
فيما احلكومة تقصير منتقدا الوزراء"، مجلس 
"كان هناك الفيليني الكورد حقوق بارجاع يتعلق
للذين مينح االموال من جزء لتخصيص مقترح

التغييب". عمليات الى تعرضوا
استغرقت التي  احملكمة "جلسات أن واضاف
باالعدام حكم عن اصدار متخضت ساعات سبع
سبب على ان مشددا مختلفة"، ملدد السجن و
يسر لم مذهبياً ولذلك التسفير"سياسي وليس

وقيادييهم". البعثيني من الكثير
كانت وان االنفال وحلبجة قضية وبني "حسمنا
في ألنه اهمية، تعلوهما الفيليني الكورد قضية
لالنفال هيأ  ما ولكن اموات هناك حلظة  كل
من تدنوان ال الذي الوقت في برزهما وحلبجة

الفيليني". الكورد قضية
ان الفيليني عودة الكورد "كان املفروض بعد واردف
الخذ قوة لتكوين يتعاونوا وان شتاتهم يلملموا
ان الى مشيرا اآلخرون"، اخذها كما حقوقهم 

حقوقهم". ضياع الى ادى "التشتت
بالقوة كما يؤخذ "ولكن يعطى ال احلق ان وقال
كثيرا كلمته ختام في وقرأ االخرون"، اخذه
املغيبني الفيليني الكورد شباب اسماء من
وخاطب واعمالهم،  وظائفهم فقدوا والذين 
التاريخ تنسوا اال "ارجو بالقول الفيليني الكورد 
ان تقاتلوا وحتصلوا الى وستبقون تنتظرون دائما

بالقوة". حقوقكم على
ابتهال املرأة لشؤون الدولة وزيرة القت بعدها
تبقى اال فيها"يفترض قالت كلمة كاصد الزيدي،

مظلومة". الفيليني الكورد شريحة
الفيليني الكورد انصاف "قرار أن على وشددت

يعالج". فيجب ان هناك خلل واذا كان صادر،
السجناء ملؤسسة الرعاية مجلس عضو وحتدثت
قضية ان الى مشيرة حامت، فيروز السياسيني
التي الوحيدة املشكلة "اصبحت الفيليني الكورد
والسبب يعود العراق اجلذري في للحل افقا تر لم

الينا".
االخرين مينع لم "الوضع السياسي املتأزم واضافت

من الفيليني الكورد منع ولكنه حقوقهم من اخذ
يراوحون اليوم حلد الفيليون والكورد احلقوق، نيل

مكانهم". في
"بعض الكورد الفيليني املتواجدين ان إلى وأشارت
الوثائق يشتري وبعضهم يعودون اوروبا في
ذلك، ومشكلتنا من االخرون واليتمكن واجلوازات
الى اللجوء  وميكن بقوة انفسنا نطرح لم اننا

دولي". اعتبار رد بحاجة الى ونحن التظاهرات
ومختصون  جمهور حضرها التي الندوة ختام  وفي
اجاب التي واملناقشات لالسئلة اال فسح جرى
الصور معرض على اطلعوا كما احلاضرون عنها
احلزب الدميقراطي الندوة هامش على اقامه الذي
البيت ومنظمة شفق ومؤسسة الكوردستاني
عكست صورة 40 نحو تضمن والذي الكوردي،

الفيليني. الكورد تسفير مأساة
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حقوقهم، لنيل الكورد، تطلع اقترن
بنشاط التحرري،  نضالهم وتصاعد 
قضية خلدمة حياتهم كرسوا سياسيني
ومطامعها، الدول أهواء تناهبتها التي شعبهم،
في بقسطهم السياسيون هؤالء أسهم  ولقد
حياتهم من كبيرا جزءا وكرسوا شعبهم، نضال
التضحيات اجلسام وقدموا النضال، إلدامة نسغ

الصعيد. هذا على
الدميقراطي للحزب السابق السكرتير اسم ويبرز
كأحد فيلي، كرمي  محمد حبيب الكوردستاني
السعي شبابهم في افنوا زهرة املناضلني الذين
أبناء طموحات  لتحقيق والتفاني؛ احلثيث 
التي االهداف حتقيق ألجل الكثير وقدم شعبهم،

اجلها. من حارب
عن حبيب  لنا كشف "فيلي"، مع مقابلة وفي 
املضمار، هذا في  وذكرياته وشجونه  شؤونه
الفيليني الكورد وضع  على  يعرج  ان ينس ولم
النظام اسقاط وبعد قبل  املزدوجة  ومعاناتهم
الى مكابدتهم انتمائهم، وامتداد بسبب السابق
االهمال من  تعاني تزل  لم التي احلالية،  االجيال

االنتماء. ذلك بسبب والتهميش،

يقولون الكوردستاني الدميقراطي احلزب قيادات *
في فيلي كوردي منزل في تأسس (البارتي) إن
تقومون حاليا كيف االمتياز، هذا وفق على بغداد،

الفيلي صفوف َّـ الشرخ
انتـــماءاتهم تعدد إُّـ يعود
ازمتهم سينهي كفؤ وقائد

الكوردستاني: للديمقراطي السابق السكرت

في احلزب؟ الفيلية املشاركة مستوى

/ 16 في انعقد للحزب التأسيسي املؤمتر ـ
فهيم) (سعيد السيد منزل في 1946 / 8
ام من الكورد الفيليني اذا كان متأكدا ما ولست
في الفيليني مشاركة مستوى اما غيرهم، من 
على وليس فهو ضعيف احلاضر في الوقت احلزب

املستوى املطلوب.

التحررية احلركة في الريادي بالدور امتاز جيلكم *
هل عليها، التي استند املقومات أبرز ما القومية،
الوعي مستوى أو مثال، بغداد في تواجدكم
نقاط هناك أم األكبر، التأثير له كان القومي،

أخرى؟

ارتفاع الى ذلك في االساس السبب يعود  ـ
املستعمرات شعوب لدى القومي الوعي مستوى
احلرب بعد التابعة، ومنها شعبنا الكوردي والبلدان
التي ذكرمتوها االسباب الى اضافة الثانية العاملية

سؤالكم. في

بشكل اعتمد بارزاني مصطفى املال يقولون، إن *
ايلول ثورة في السيما الفيليني، الكورد كبير على
متتع العالية التي الثقة هذه اسباب برأيكم ما ..

الفيليون عند شخص كالبارزاني؟ بها

دون من  الفيليني على البارزاني يعتمد لم ـ
ابناء من  الصني  على يعتمد  كان بل غيرهم، 

او متييز. تفريق دون من الشعب الكوردي

اقليم في وبخاصة السياسية، املعادالت في  *
الكوردي للتواجد واضحا غيابا نالحظ كوردستان،
على الوجود هذا يقتصر وقت في الفيلي،
هل برأيكم؛ احلزبية، الكفاءات ذوي من شخصيات
تهميشا تعدونه أم العزوف؟ لهذا اسباب هناك

ما؟ نوع من

في الفيليني الكورد لوجود الواضح الغياب ـ
انفسهم؛ الفيليني الى يعود احلاضر، الوقت
من كثير الى وانتمائهم  تشرذمهم  بسبب
التي الفيلية وغير الفيلية واملنظمات االحزاب

االخيرة. السنوات خالل كثرت

الدميقراطي احلزب سكرتير كرمي؛ محمد حبيب *
على وشاهد حساسة، مرحلة في السابق
غائباً جنده احلالي، الوقت في ايلول، ثورة  مراحل 
احلراكات في اخلوض أو االعالمية، الساحة عن

اجلارية؟ السياسية

االعالمية الساحة عن غائب بالفعل انا ـ
عدم الى ذلك في السبب ويعود والسياسية،

بعدم وشعوري الرغبة لدي للكتابة، او وجود احلافز
الشعبي باملثل االلتزام افضل وعليه ذلك، جدوى
علي، كول مال علي خوجه غرّبت، واْن شرّجت (إْن

وكمرة). ربيع الدنيا

من وبخاصة الفيليني، الكورد أن يعتقد البعض *
من أو العام، الرأي من تهميشاً يعانون في اخلارج،
االقليم، هل سلطات في اجلهات املتنفذة بعض
الواقع؟ ارض على موجودة الهواجس هذه برأيكم

راغبا كان اذا غيره، تهميش احد يستطيع ال ـ
لسلطات يكون ورمبا خوض غمار السياسة، في
آخر ً دورا الدور، لهذا ان اال ذلك، في دور االقليم،
املسؤولني. قليل من عدد لدى وهو موجود ثانويا،

الكوردي البيت في وجود شرخ  يؤشر البعض *
من التي حلقت بهم املظالم تتمكن ولم الفيلي،
تقف جوهرية اسباب هناك هل كلمتهم، توحيد

ذلك؟ خلف

الى سببه ويعود بالفعل، موجود الشرخ هذا ـ
الفيليني، صفوف داخل املوجودة  االنقسامات
شخصية على مغامن في احلصول البعض ورغبة

اآلخرين. حساب على
العقود بني وصل حلقة يعد كرمي محمد حبيب *

واجليل احلالي؟ املاضية
شيء افضل ما وخبرتكم، رؤيتكم وفق على
احلالي؟ وضعهم من الفيليني النتشالهم للكورد

الكلمة وحدة هو الفيليني، للكورد افضل شيء ـ
لهم. كفء قيادة واختيار صفوفهم وتوحيد

في سطور كرمي محمد *حبيب

ناحية في   1931  / 12  / 16 في  ولدت  ـ
زرباطية غادرنا واسط،  حملافظة التابعة زرباطية

.1939 عام في بغداد الى

والثانوية واملتوسطة االبتدائية الدراسة اكملت
بكلية والتحقت بغداد، مدينة في واجلامعية

فيها وتخرجت 1952 عام بغداد في احلقوق
سبع الكلية ملدة فصلي من عام 1959 بسبب

السياسي، نشاطي بسبب سنوات
في الكوردستاني الدميقراطي احلزب الى انتسبت

.1952 عام
جالل االخوة احلقوق كلية في زمالئي  من
املفتي الدين وشمس دزةيي ومحسن الطالباني
الطالباني االخ جالل اعادة وجرت كثيرون، وغيرهم
بعد نفسها السنة معي في احلقوق الى كلية

انتهاء مدة الفصل.
للحزب بغداد تنظيمات  عن مسؤوال  اصبحت 
في وعضوا ،1954 عام الكوردستاني الدميقراطي
انتخابي وجرى 1956 عام للحزب املركزية اللجنة
االنشقاق 1964 بعد عام عاما للحزب سكرتيرا
وبقيت املذكورة، السنة في احلزب في الذي حصل
التي النكسة بعد 1975 لغاية املنصب هذا في

املشؤومة. بعد اتفاقية اجلزائر احلزب اصابت
التاريخ، ذلك منذ واحلزبي السياسي العمل تركت
،1991 عام اخرى احلزب مرة صفوف الى وعدت
لعدة احلزب  في االعالم عن مسؤوال وغدوت
والتفتيش املراقبة هيئة عن مسؤوال ثم سنوات

احلزب. في
،( االخوة اقتتال اثناء (حرب وفي 1996 في عام
سقوط في القدمني، بسبب خطرة أصبت بجروح
في كنت عندما سيارتي، على مدفع قنبلة
"اليكه تي" قصف اثناء في الدين، صالح مصيف

حينه. في الدين صالح
ولبنان، سوريا، في العالج الى  ذلك بعد سافرت
اللجوء حق البريطانية اجلهات  ومنحتني ولندن، 
ان الى بريطانيا  في وبقيت  هناك، السياسي 
بريطانيا، زيارة الى في مسعود البارزاني االخ جاء
عام فرجعت  كوردستان الى  العودة مني وطلب 

حلد اآلن. هنا زلت وال 2000

فيلي حاوره 

الواضح الغياب
الكورد لوجود

الفيليين
الوقت في

يعود الحاضر،
الفيليين الى

بسبب انفسهم؛
تشرذمهم

الى وانتمائهم
من االحزاب كثير

والمنظمات
وغير الفيلية
التي الفيلية
كثرت خالل

السنوات االخيرة.
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أوربية وتوأمة متطورة رياضية منشآت الطريق َّـ

كوردستان: أولمبية رئيس

سعي ضرورة على خسرو، حسن صالح الكوردستانية، االولمبية اللجنة رئيس  أكد
االتحادية، بالحكومة المستويات أعلى الى للوصول الفيلية الكوردية الرياضية االندية
ورعاية خدمة سبيل في اليه تصبو ما تحقيق مع يتناسب مالي دعم على للحصول

الرياضيين الكورد الفيليين،

االندية الستضافة استعداده مبديا
معسكراتها واقامة الفيلية الكوردية
اقليم كوردستان. وساحات مالعب في التدريبية

جلنته ان نيوز"، مقابلة مع "شفق في خسرو، ويرى
تلبية تستطيع كي مخصصاتها لزيادة تسعى
مبينا لوائها،  حتت املنضوية االحتادات  نشاطات
مع نظيراتها عالقاتها لتقوية تسعى اللجنة ان

العالم. دول مبختلف
االوملبية اللجنة في مهمتكم تواجه هل *
فنية، أو مالية أو ادارية حتديات الكوردستانية
الرياضة خلدمة اليه تسعون الذي الهدف وما
العراقية والرياضة خاص بشكل الكوردستانية

رمضان مشتاق حاوره:

عام؟ بشكل

لزيادة حاليا في عملنا، ونسعى حتديات توجد ال -
الكوردستانية، االوملبية للجنة  املالية اصصات
املنضوية الرياضية االحتادات خدمة نستطيع كي
تصبو ما االحتادات حتقيق سبيل في في اللجنة،
جهد نحاول فنحن الفنية الناحية من اما اليه،
بغية محترفني، العبني على  احلصول امكاننا
مما واوسع بصورة اكبر املنتخبات العراقية خدمة

ولكافة االلعاب. احلال االن عليه هو
وأندية الفيلية الكوردية من األندية موقفكم ما *
وما كوردستان، اقليم من  املستقطعة املناطق

على حلصولها برأيكم اتخاذها الواجب السبل
طموح ويلبي نشاطاتها يغطي مالي دعم

رياضييها؟

املناطق وأندية الفيلية الكوردية األندية ان -
عام، بشكل كوردستان، اقليم من املستقطعة
احلكومة في والشباب الثقافة لوزارة تابعة

االحتادية،
منحا وتعطيها عليها تشرف  من هي واالخيرة
على ان الرياضية، وأرى لتغطية نشاطاتها مالية
تسعى أن بغداد في الفيلية الكوردية االندية
احلكومة في املستويات  أعلى الى للوصول 
تغطية ومستلزمات احتياجاتها لعرض االحتادية،
مناسب مادي دعم على للحصول نشاطاتها،
مشاركاتها في ونوعية كمية طفرة لتحقيق

للكورد الرياضي املتنفس كونها اتلفة، الرياضية
اللجنة االوملبية بغداد، اما نحن في القاطنني في
االندية لكل مشرعة فأبوابنا الكوردستانية
استضافتها حيث الكوردية الفيلية، من الرياضية
معسكراتهم القامة والقاعات املالعب وتهيئة

التدريبية.
واملنشآت الرياضية املالعب اخلطط لبناء أبرز ما *
مساع وهل هناك كوردستان، محافظات اقليم في
التحتية البنى من احملافظات احتياجات  لتلبية 

الرياضية؟

الثقافة وزارة املسؤولني في للقاء خطة لدينا -
العمل تنسيق ألجل احملافظني، والسادة والرياضة،
الرياضية والقاعات واملالعب املنشآت والبدء ببناء
لتغطية اآلراء واألفكار لتقريب ونسعى املتطورة،

طموحات وتلبية احملافظات هذه  احتياجات
عن الواحدة امكانيات اختالف  رغم رياضييها،

االخرى.
مدارس فتح  بخطوة عديدة أطراف رحبت  *
مدريد ريال نادي مع بالتعاون كوردستان في كروية
مع آفاق دولية جديدة فتح في النية االسباني، هل

مختلفة؟ رياضية مدارس

اقليم في رياضية  مدارس فتح خطوة  ان -
مدريد االسباني ريال نادي مع كوردستان بالتعاون
لدينا عالقات وتوجد جيدة، تعد املوهوبني لتدريب
عديدة، دول اوروبية في االوملبية اللجان متينة مع
بضعة قبل زارنا حيث مماثلة، بخطوات للقيام
لوفد الزيارة برد وسنقوم سويدي، وفد اشهر
تقدميه بامكانه ما حول  والتباحث  السويدي،

الكوردية االندية على ان
تسعى أن بغداد في الفيلية
الى أعلى المستويات للوصول
الحكومة االتحادية، في
ومستلزمات احتياجاتها لعرض
للحصول نشاطاتها، تغطية
مناسب مادي دعم على
ونوعية كمية طفرة لتحقيق
الرياضية مشاركاتها في
المختلفة،

عالقات ببناء ونعتزم الكوردستانية، للرياضة
هذه من املتقدمة تونس،  مع  متينة رياضية 
هنالك ان الى باالضافة  الغرض، الناحية، لنفس
استعدادهم مدى  ملعرفة اسبانيا، لزيارة نية

الكوردستانية. للرياضة املساعدة لتقدمي
 

خسرو: حسن لصالح ذاتية السيرة

.1943 سنة خانقني -ولد في
خانقني. في واالعدادية االبتدائية دراسته -أكمل

سنة خانقني اعدادية  في استاذا تعيينه  -مت 
.1966

جامعة في الرياضية التربية كلية في -تخرج
بغداد سنة 1966.

سنة املانيا من كروية تدريب شهادة على -حاصل
.1970

الساحة في دولية على شهادة حتكيم -حاصل
السلة. بكرة االولى والدرجة وامليدان

.1976 سنة اربيل الى -نقل
في الرياضي النشاط ادارة 1985 سنة -تولى

اربيل. تربية
وزارة في والشباب للرياضة عاما مديرا -عني
سنة كوردستان اقليم في حكومة بأول الثقافة

.1992
في الرياضية الصفحة مسؤول منصب -شغل
الى 92 من للسنوات نوى  كوردستان جريدة

.1995
الكوردستانية االوملبية اللجنة لرئيس نائبا -عني

.1995 سنة السليمانية في
االوملبية 2006 نائبا لرئيس اللجنة سنة -انتخب

االدارتني. توحيد بعد
الرياضية بالعلوم خاصة وكتب كراسات عدة له -

القدم. لكرة
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الشيعي روميو يحارب والتضحية، باحلب
متزق التي الطائفية السنية، وجولييت
في مسرحي عمل اطار في اعوام، منذ العراق
شكسبير وليام روايات اشهر احد يحيي بغداد

دراماتيكية. اكثر بقالب
مكان املسدسات حلت القالب، هذا مع ومتاشيا
املسرحية في الشخصيات بعض وارتدت السيوف،
اختارت فيما والكوفية، التقليدية الدشداشة
اخرى تغييرات جانب الى واحلجاب، العباءة النسوة

واالزياء. املظاهر جتاوزت
خالص، رغم عراقي طابع املسرحية على وطغى
والتي لشكسبير الكالسيكية الرواية انها جتسد
يتحدث حيث عشر، السادس القرن الى تعود
باللهجة املكسوة  العربية اللغة املمثلون
عراقيون. واالخراج البطولة يتولى فيما العراقية،

االجتماعي النسيج مع املسرحية تكييف مت وقد
عاشها التي واملعاناة والصراعات العراقي

املاضية. التسع السنوات خالل العراقيون
الرعب املسرحية من االخير املشهد ويلخص

الطائفية يحاربان
وينتهيان في دار المسيح بالحب    

معيدا العراق، في االنتحارية التفجيرات العام من
تشرين 31 في وقع الذي الهجوم ذكرى احياء
املصلني من فيه 44 وقتل االول/اكتوبر 2010

بغداد. في كنيسة سيدة النجاة في وكاهنني
الكنيسة الى روميو يهرب املشهد هذا  وفي

جولييت. ذلك بعد اليه وتنضم
شكسبير مسرحية نص عن كبير ابتعاد وفي
الرواية شخصيات  احد باريس، يدخل االصلية، 
نفسه فيفجر ناسفا حزاما يرتدي وهو االصلية،

معا. وجولييت روميو ويقتل
اخرج الذي  عاما)  52) داود  مناضل ويقول 
القاعدة تنظيم  في عضو "باريس ان املسرحية 
االجانب املقاتلني الى اشارة في عراقيا"، وليس
الواليات اجتياح بعد  العراق الى  دخلوا الذين

.2003 عام املتحدة
في الطائفي العنف من  موجة  البالد وضربت
اثر االالف عشرات اثرها على قتل 2006 العام
العسكريني االمامني قبة بتفجير متشددين قيام

بغداد. شمال سامراء في
اال اعمال العنف، على السيطرة الرغم من وعلى
اليوم، حتى شائعة تزال ال الهجمات الدامية ان
العراقيني مشاكل من الكثير فيه يواجه وقت في
االساسية اخلدمات  في احلاد النقص  مثل اخرى

واملياه. كالكهرباء
دور يؤدي الذي عاما) 23) صالح احمد ويقول
من واريد باملئة، مئة عراقية قصة "انها روميو
اجليل هذا معاناة  عن صورة  انقل ان  خاللها
يعاني كما يعاني هنا روميو السابقة. واالجيال

العراقيون".
ان جولييت دور تؤدي  التي  رسول  سروة وترى
ان يحدث ما وكثيرا العراق، في مذهبني "هناك

"السنية" وجولييت "الشيعي" روميو

بعضهما يعشقان املذهبني هذين شخصني من
االستمرار بالعالقة". من يتمكنان ال لكن البعض
والسنة الشيعة على ينطبق "ذلك ال أن وتضيف

والكورد". ايضا على العرب امنا فحسب،
يضع اال يجب هدف لديه شخص "اي وتابعت
عائقا اخرى قضايا  او القبيلة او  الطائفية
جتربة ورسول صالح من لكل  هدفه".وكان امام

طائفية. مأساة مع شخصية
كان عشيقها ألن انتحرت رسول "صديقتي وقالت

ورفضته عائلتها". كوردية وهي كانت عربيا
بغداد، شمال في اور حي السابق في تعرض وقد
العنف من موجة الى  رسول،  تقطن حيث

املئات. اودت بحياة الطائفي
كان حسني صدام نظام "ابان الصدد بهذا وتقول
بعد ولكن  السنة،  معظم سكان منطقتي من 
الشيعة، من معظمهم اصبح  النظام انهيار

بعضهم بعضا". وبدأوا يقاتلون
في نشأ جيل "هناك صالح يقول جهته، من

واحلصار". احلرب اثناء في طفولته وعاش احلرب،
االنفجارات، في اصيبوا اصدقاء "لدي واضاف
االحداث خالل أصدقائي  من اثنني  وفقدت 
اداء ادائي من جعل ما "هذا ان معتبرا الطائفية"،

جدية". واكثر واعمق اقوى
املسرح الوطني خشبة على املسرحية وافتتحت
في للمشاركة استعدادا نيسان/ابريل، 16 في
اطار برنامج ثقافي العاملي في شكسبير مهرجان

.2012 لندن باوملبياد خاص
أنها املسرحية انتجت  التي شو ديبورا  وتعتقد
العراقي الشعب الى مباشرة تتحدث "مسرحية
ملهرجان مكتوبة ليست فهي ولذلك أوال،

الدولي".
ا ف ب

شخص اي
لديه هدف

يضع يجب اال
او الطائفية

او القبيلة
قضايا اخرى

عائقا امام
هدفه".

"

"
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في مزروع لغم مليون من 119 اكثر واستنادا الى االحصائيات فان
مشلولة بسبب دولة 15 من اكثر وتعد العالم، في دولة أراضى 71
وجترح شخصاً 800 نحو شهرياً األلغام وتقتل فيها، األلغام آفة وجود
إصابة في 2000 معدله ما أي العالم، في شتى أماكن في نحو 1200
على الثلث من مصابي كل 20 دقيقة.وإن ما يزيد الشهر، أي إصابة واحدة
عدد الى ان اإلحصائيات وتشير األقل، على أحد أطرافهم بتر يجري األلغام
مليون 28 مقداره ما أي ألغام العالم، ميثل ربع األلغام املزروعة في العراق
قنبلة مليون ونصف منفجرة غير قنبلة ألف 300 وجود ألى اضافة لغم،

عنقودية.
وازالتها متابعتها في املتحدة االمم ودور األلغام مشكالت  عن وللحديث
األلغام مكافحة قسم مدير مع لقاء فيلي" لـ" كان مخاطرها، من والتقليل
بالقول حديثه بدأ الذي بولسون، كينت االمنائي، املتحدة االمم برنامج في 
واالسناد يتمثل بالدعم االلغام، قضية في املتحدة االمم دور ان اقول "اود ان
االمر وهذا االلغام، رفع وازالة برنامج تطوير وتنفيذ على ملساعدته للعراق
العراقية ونساندها احلكومة نساعد جانب من فنحن جوانب، عدة يتضمن
اجلهات نحث  اخر جانب ومن  االلغام،  وازالة رفع على قابليتها لتطوير
هذا التي تخدم التشريعات والقوانني، في مسألة قدما، للسير التشريعية
نساند نحن اخر جانب ومن ايضا، العراق حكومة تخدم التي وبالطريقة االمر

واملعلومات. النصح تقدمي ناحية املؤسسات االخرى من
"املعلومات الشأن بهذا املتحدة االمم متلكها التي املعلومات الى وتطرق 
توفير على قادرون فنحن الكلية، املعلومات هي ليست اليوم التي منتلكها
انه فببساطة نوضح معلومة منتلك نكن لم فاذا منتلكها التي املعلومات
يواجهنا الذي الرئيس "التحدي ان بولسون، املعلومة".ويوضح لدينا ليس
وجمعنا عمومي مبسح بدأنا االلغام، تلك تقع واين التلوث مواقع حتديد هو
نقوم به املسح الذي امليداني، وان العمل طريق عن واالرقام املعلومات بعض
بها"، اخلاصة اخلرائط وحتديد االلغام عن مواقع دقيقة معلومات سيعطينا
باالضافة واالجهزة املعدات لكن اشخاص بها يقوم االمور هذه موضحا "كل

املسح وتطبيقية عملية ناحية من دور في املسح لديها ايضا الى الكالب
لها اليكون املعدات ان اليعني هذا ولكن اشخاص يقوم بها االلغام وازالة
جدا خطرة عملية هي ازالة االلغام عملية نعلم ان املهم ان من كذلك دور
التي واملعوقات االفراد".وعن التحديات طاقات على اساسية تعتمد وبصورة
هم عن التنفيذ املسؤول احلالي "الطاقم اضاف االلغام، عملية ازالة جتابه
االلغام، ازالة اي العملية ادارة هو العراق في نواجهه الذي والتحدي عراقيون
قادرة مالكات لتخريج واملعاهد؛ اجلامعات في يدرس حقيقي تعليم اذ اليوجد
مؤكدا االلغام"، تعني بازالة دراسة اكادميية التوجد كما االلغام، ازالة على
معظم ان كما احلالي، الوقت في مايواجهنا اصعب العملية "ادارة ان على
اي عسكرية، خلفيات من يأتون العراقيني، من معنا للعمل يأتون الذين االفراد
في للعمل النوع الوحيد املتوفر هم اخلبرة العسكرية، اصحاب االشخاص ان
وازالتها من االلغام منهم رفع مطلوب االفراد ان هؤالء اخرى بعبارة اال، هذا
لالستخدام املدني، املشكلة آمنة وجعلها املواقع هذه تأهيل ثم ومن املواقع
وازالتها رفع االلغام ادارة صعوبة تدريبهم على في االفراد تكمن هؤالء مع
االمان على اولوياتهم  في  يركزون جعلهم نفسه الوقت  وفي املواقع  من
نسهل ان نحاول "نحن الصدد بهذا املتخذة االجراءات الى  املدني".واشار
نحن ولكن التدريب، نوفر مثال نحن الطرق، الصعوبات بشتى ونذلل العملية
على االشخاص حصل لو حتى ألنه التعليم اجلامعي؛ نوفر نستطيع ان ال
الى بحاجة سيظلون فانهم اجلامعي، التعليم خالل االكادميية، من املعلومات
الى اضافة االلغام رفع من عملية جدا جزء مهم هي والتي العملية اخلبرة

الوقت". هذا لدينا وليس الزمن من عقوداً يتطلب الكليات فتح ان
20-10 مابني الى بحاجة العراق في االلغام ازالة "عملية ان بولسون، ويؤكد
الكليات الذين سيدخلون قبل تخرج االشخاص سيتم حتى االمر وهذا عاما،
جلب هو حل افضل باعتقادي ان ولذلك الغرض كليات لهذا انشاء حال في
اخلبرات هذه جلب مثل على نعمل ونحن إلزالة االلغام من اخلارج اشخاص

عاما". 15 10ـ من وهذا االمر يأخذ العراق الى
هذه في تواجهنا التي العقبة البرنامج، في حاليا موجود انا "ولذلك واردف

الراهن، العراق ظرف على وبناء االجنبية اخلبرات الكلفة، عادة القضية هي
عالية، مبالغ يتطلب وهذا حلمايتهم، كبيرة مسخرة طاقات ومعهم يأتون
قبل من عليها مسيطر غير العراق داخل مناطق في موجودة وان االلغام
بالتالي سيكون ايران، مع السيما احلدودية املناطق غالبا وهي االمنية، القوات
في االمنية للمتطلبات واجنبية نظرا عاملية اشراك خبرات املكلف جدا من
في األلغام مكافحة قسم مدير يقول اآلنية احللول احلالية".وعن املرحلة 
مع التشاور الى بحاجة احلكومة ان اعتقد "انا االمنائي املتحدة االمم برنامج
كأننا كالتالي؛ هو نواجهه اآلن ما ألن االقل، على االلغام ازالة  في خبراء
نهرا، نصادف اننا العمل نكتشف منتصف ثم في بري طريق بانشاء نشرع
يحدث ما بالضبط هذا سبيل املثال، على ببناء جسر اخلطة نغير فعلينا ان
ثم اكتشفوا ان االرض مشاريع بانشاء يشرعون كانوا حاليا في العراق، انهم
على بناء االلغام  ازالة فتأتي االلغام، الزالة احلاجة جاءت هنا  ومن ملوثة 
هو يواجهنا االكبر الذي التحدي اخرى ومرة خطة، وفق على وليس احلاجة،
املعنية احلكومة واجلهات مع عقوداً ليوقعوا ومعرفة بخبرة ناس الى احلاجة
في نحتاجهم الذين االشخاص عدد نعرف ما ان ال نستطيع العراقية، نحن
نعمل على نحن وبالتالي حجم املشكلة، نكن نعرف لم اذا معني، مجال
والتدريب، ونحن املهمة لهذه التنسيق عملية في العراقية احلكومة اشراك
والتدريب بالتنسيق بنفسها تقوم ان  على احلكومة على مساعدة نعمل

ايضا".
فاعلة بصورة العراق حكومة اشراك في يكمن الرئيس ان "احلل على واكد
فاعلة، بصورة مشتركة ليست احلكومة ان اشعر  وانا  العملية، كل في
يحتاجون الى املزيد من فهم باالمر، درجة اشتراكها زيادة الى بحاجة وهي
كل وفي الصحيحة بالطريقة االلغام ازالة عملية لتعليم االشخاص اجلهود

املستويات".
بولسون اضاف الالحقة واالجراءات املزالة االلغام بشأن سؤال عن وفي اجابته
هدفنا االساس االلغام، ازالة وليست دعم املشاريع مهمتها املتحدة "االمم
املدة السابقة في جرت التي االلغام ازالة عمليات الضرر، ومعظم تقليل هو
األلغام فقط ازالة على ساعدنا االمني الوضع وان بالبصرة، جرت اآلن وحتى
وهي ايران مع احلدود على تتواجد االلغام معظم ألن احملافظة، هذه في
غير املسح تنفيذ طور في حاليا العراقية "احلكومة خطرة".وتابع مناطق
اجلغرافية، اخلريطة وايجاد العراق، االلغام في مواقع حتدد ان اجل من التقني
والدفاع البيئة وزارات منها العمل، هذا في مشتركة جهات عدة وهناك

اخرى". وجهات والصحة الوطني واالمن والداخلية
نهائية بصورة العراق من االلغام  ازالة عملية تستغرقها التي املدة وعن
وفق على  االلغام من  العراق لتنظيف عاما، 20 نحو الى  "نحتاج يوضح
الستقدام القدرة لديها العراقية احلكومة ان واثق وانا املتاحة، االمكانات

بطريقة اسرع". العمل اجناز يسهم في مما املصادر، من املزيد
االلغام بشأن العراق وقعها التي اوتاوا اتفاقية ان عن، تساؤلنا معرض وفي
بولسون يوضح ،2018 عام في األلغام وجود انهاء  العراق على تفرض
الوقت لتمديد امكانية وهناك السابق،  في  االمر هذا ناقشنا ان "سبق
امكانيات لديه العراق واعتقد ان 2028 لغاية عام اي اخرى سنوات لعشر
العراق في االلغام مجال في املتحدة االمم عمل مواقع املهمة".وعن النهاء
واحد، العراق كجزء ان ونعمل على ننظر االمم املتحدة نحن جهة قال "من
على جانبهم  من سيعملون فانهم كوردستان  حلكومة بالنسبة ولكن
واحلكومة كوردستان بني مقدار التنسيق ان نرفع نحاول نحن وبالتالي االمر،
اكثر خبرة لديهم اصبحت كوردستان وفي ذلك، في جهدنا نحاول املركزية،
تعلم اجلنوب ان لو العظيم من سيكون بالتالي و العراق، مناطق بقية من
االمم فعلته وما الضحايا، اعداد الى بولسون كوردستان".وتطرق من اخلبرة
تنحصر ال االلغام ازالة عملية ان سابقا اوضحنا "نحن فقال املتحدة لهم،
االنساني، باجلانب االهتمام تستوجب وامنا االرض، من االلغام رفع بعملية
ماديا بااللغام السكان من املعاقني واملتضررين دعم على نحن نعمل بالتالي
اندماجهم على تساعد معينة حرف على تدريبات اعطاؤهم مثالً واجتماعيا،

إُّـ بحاجة العراق ألغام إزالة

يتعلم أن العظيم ومن عامًا 20

كوردستان خة الجنوب

االمم
اِّـتحدة:

مناطق في والسيما العالم بقاع في المنتشرة األلغام ان المعلوم من
تمثل العراق، الحال في هو مثلما النزاعات، فيها انتهت تلك التي او النزاعات،

تهديدًا كبيرا لحياة االنسان.

تساعدهم وايضا اتمع، في
دخلهم حتسني على
الضحايا، هؤالء مع املشكلة
في يتواجدون غالبيتهم ان
والبعيدة، الريفية املناطق
تعليم مبستوى ويكونون
بحاجة هم  فبالتالي متدٍن، 
مهن على  تدريبات التى 
على القدرة متنحهم معينة
باتمع".واختتم االندماج
من "امتنى بالقول حديثه
جتاوباً تبدي  أن احلكومة 
وادعو املتحدة، االمم مع اكبر
مستوى زيادة الى احلكومة
انها برغم معنا، تعاونها
حيث كبيرة، بنسبة تتعاون
الدفاع وزارات  قلت  كما
والصحة والبيئة والداخلية
الوطني، واالمن والعمل
اخرى حكومية  وجهات 

االلغام ستزيلون بانكم واثقون انتم هل سألناه معنا".وحني جميعها تتعاون
برنامج في قسم مكافحة األلغام مدير 20 عاما؟، اجاب خالل العراق من
فاحلكومة ذلك نضمن ان "ال نستطيع بولسون كينت االمنائي املتحدة االمم

العملية". هذه سير على ضمان قادرة فقط العراقية
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إلى احلوزة ينظرون املتدينون الطلبة فهؤالء
بها، املساس ميكن ال عريقة مؤسسة انها
خطا األمر يعد هذا جديدة، كون اشياء اضافة او
حاليا يتزعمها التي الدينية احلوزة احمر.فهذه
يعود السيستاني، علي للشيعة  االبرز املرجع
على (1056م) 448هـ عام إلى تأسيسها تاريخ

الطوسي. احلسن بن محمد ابو جعفر يد
العمائم اصحاب املتدينني الرجال بعض ويشعر
النجف في احلوزة دراسة أن والبيضاء السوداء
من للحد اليها  الدخول  تنظيم  إلى  بحاجة
من الرغم واملتسلقني".وعلى "املنتفعني دخول

بالطبقية  تتهم عريقة  مؤسسة

باربعة وتسلحها "واِّـتسلق اِّـنتفع" مع مواجهة َّـ

النجف.. حوزة

بني احلوزوية الدراسة آليات في الواضح االنقسام
بني معلنا ليس اتفاقاً هناك أن اال وآخرى مدرسة
لطلبة التي تعطى الدروس على طبيعة املراجع
دراسة مراحل في هم من وبخاصة الدراسات،
على العلمية احلوزة في الدراسة  املقدمات.وتتم
مقام تقوم التي املقدمات دراسة مراحل، ثالث 
ودراسة التربوية، األنظمة في األبتدائي الدور 
ثم ومن املتوسط، الدور مبقام وهي السطوح

العليا. الدراسات من وهي اخلارج، دراسة
بانه االشرف النجف في احلوزوي  الدرس ويتميز
يتقيد ال درس انه أدق مبعنى أي مفتوح، درس

محدد. او وقت باستاذ
يعانون من في النجف احلوزة طلبة أغلب أن إال
فيها يدرسون التي فاملدارس أقتصادية، ضغوط 
في الشهر $150 التتجاوز اجوراً مالية متنحهم
استاذ وهو الفرطوسي رضا محمد الواحد.ويقول
حوزة "في إن لـ"فيلي"، احلكيم بيت  حوزة في
الفقهية، الناحية من املدارس  تتباين النجف
سبيل على والصدر احلكيم حوزتي بني فاخلالف 
شيء اي عقائدياً أو أو سياسيا خالفاً املثال ليس
إلى الوصول كيفة يتعدى ال هو خالف بل آخر

واألجتهادية". الفكرية املعلومات

مستقل شأن احلوزوي الدرس أن يدل "ما أن وبني
تؤمن ال املدارس أغلب هو السياسية، عن االهواء
بانخراط تؤمن ال ان كثيراً منها بل الفقيه، بوالية
يدل وما السياسية, االجواء مع احلوزوي الدرس
مناهجها تتاثر لم النجف حوزة أن ذلك على

السابق". النظام سقوط بعد كثيرا
املظفر كمال املنطق استاذ يقول جانبه من
ليس الدينية املدارس  "اختالف إن لـ"فيلي"،
احلوزة، طلبة لدى الدراسي اجلو داخل انشقاقاً
بغداد جامعتي بني الدراسة اختالف يشبه هو بل
تصور لديها دينية مؤسسة فكل واملستنصرية،
العلمية املعلومة اتقان كيفية من تريده ما عن

والدينية".
هي النجف بان حوزة "هناك تصورا أن ويضيف
هي العكس بل على بحته، او شيعية دينية حوزة
فيها باجمعها، االنسانية العلوم لتدريس حوزة 
والعقائد النفس وعلم االجتماع  وعلم املنطق

واإلدب". والفقه واالصول واللغة
حتديث على خالف "وجود  يؤكد املظفر  أن إال 
يريد من  مثالً فهناك املراجع، بني احلوزي الدرس
من وغيرها والترجمة  احلاسبات  دراسة يدخل
رجال انشاء من يرى أن ذلك يعيق وهناك العلوم،
وينشرون للمجتمع الدينية املشاكل يحلون دين

الديني". الوعي
التي املؤمنني أمير مكتبة  إلى  االنتقال وعند
الطالب فيها ينتشر شبر محمد اسسها العالمة
واسعا عاملا يتوسطون وهم واملثقفون، والباحثون
العامري اهللا  عبد واملصادر.ويقول الكتب من
شهرين قبل احلوزوي بالدرس التحق طالب وهو
أن بعد احلوزوي بالدرس "التحقت لـ"فيلي"،
شهادة على وحصلت االكادميية دراستي أكملت
انني بل صدفة، التحاقي ياِت لم البكالوريوس،
وكان حلمي طفولتي، منذ دينية بيئة تربيت في

النجف". حوزة في بالدراسة التحق أن
اقرر ولم  االولية،  الدراسة في زلت "ما ويضيف
وجدت أن لكنني مدرسة، اي في انخرط بعد ان
املصادر من الكثير فيها احلكيم بيت  مدرسة
في فيها أنخرط وقد والدينية واملدرسني العلمية
احملاضرات حضور عدم اليعني وهذا االيام املقبلة،

الباقية". الدينية املدارس في
بالتأكيد الدينية احلوزة أن "طلبة العامري ويقول
ومنهم ويصيبون يخطأون البشر كسائر حالهم
اتمع على سطوته لفرض الديني الزي يلبس من
ما لكن إصالح اتمع بالفعل يحاول من ومنهم
في العلمية احلركة ان دراستي خالل فترة ملسته
وأعجمي عربي بني فرق ال وأن مستمرة ديناميكية

شدني". بالعلم، وهذا االمر اال
هي النجف  حوزة في املهمة املكتبات ومن
1377هـ عام احلكيم التي اسست بيت مكتبة

احلكيم، محسن  السيد يد على (1957م) 
التي احلسني ومكتبة االعظم الصدر ومكتبة
يد احلاج على (1913م) 1332هـ تأسست عام
يقارب أربعة آالف ما وتضم محمد النجف أبادي،
عام تأسست التي الغطاء كاشف ومكتبة كتاب،
الغطاء، كاشف يد على (1931م) 1350هـ
1356هـ عام تأسست  الفقه  كلية  ومكتبة
آالف مع كتاب  االف  خمسة وتضم (1937م)
تأسست البروجردي ومكتبة الثمينة، اطوطات
حسني يد على (1953م) 1373هـ عام

البروجردي،
قدمي االف مطبوع يقارب سبعة ما على وحتتوي

الصادق. االمام بخط ومخطوطات

التي الطوسي مكتبة ايضاً النجف حوزة وحتتوي
حسني يد على (1962م) عام1382هـ تأست
متنوعة كتاب االف 4 مايقارب العلوم، وفيها بحر
املكتبات هذه اغلب في امللف لكن املواضيع،

قدمية. مصادر على اعتمادها
االمام الشيرازي محمد حوزة في التدريسي ويقول
نواجه مشكلة أننا من "بالرغم اليزدي لـ"فيلي"،
مكاتبنا زاخرة اجلديدة، لكن املصادر على احلصول
احلوزوية".ويتابع للدراسة والداعمة املهمة بالكتب
مراحل، ثالث على  احلوزوي الدرس طبيعة "توزع 
املنطق وعلم اللغة فيه وتدرس مات باملقدِّ تبدأ 
ُمتون فيها وتدرس السطوح وتليها والبالغة،
وأصول االستداللي، الفقه في وأمهاتها الكتب
األصول، وقوانني األصول، معالم مثل الفقه 
وأخيرا األصول، وكفاية األنصاري، الشيخ ورسائل
فيه الدراسة وتكرس اخلارج بالبحث يسمى ما

السابقتني". املرحلتني عكس على
في بيت تعقد احلوزوية "الدروس اليزدي أن ويضيف
وليس هناك مكتبة، او قاعة او مسجد استاذ او
ليست الطلبة دخول وعملية بها، خاص مكان
أمنا تخضع لضوابط اهما شخص، أي إلى متاحة
وهذا عقلية علمية، ولديه صاحب دين يكون أن

اختبار". بعد يتبني
وهما واضحان  تياران النجف  حوزة في ويبرز 
يتناغم اخلطني هذين ومع "التقليديون واحلداثوين"
من منهم وقليالً الطلبة، بني العلمي  التنافس
فعملية املقدس،  القدمي هول يواجه  أن يجرأ
إن املتطلبات، اصعب تعد من احلوزة في التغيير

من املستحيالت. تكن لم
مع املستمرة احلوزة بقطيعتهم مراجع عن وعرف
كاظم محمد االعلى  املرجع ايام  منذ السلطة
زعيم السيستاني املرجع إلى وأنتقل االمر اليزدي
برانيته أغلق انه إذ النجف، في الشيعية الطائفة
النجف مدينة يتوسط  الذي منزله)  (مضيف
الرغم على السياسيني بوجه زمن منذ القدمية
املاضية السنوات طيلة واضحاً داعماً كان انه من
ومواجهة األرهاب. البالد في السياسية للعملية
معروفني مراجع اربعة اليوم النجف حوزة وفي
السيستاني، علي وهم، منافستهم، يصعب
ومحمد سعيد النجفي، بشير الفياض، اسحاق 
أخذ دون من مرجعاً  نفسه ومن يطرح احلكيم،
في مؤخراً حدث كما االنتقاد مشكلة يواجه

الصرخي. الدين رجل مدرسة
املطلعني بحسب النجف،  حوزة على  يؤخذ وما
املثال طبقية، فعلى سبيل واملراقبني، أنها حوزة
القرى ابناء  طويلة فترة  منذ  مرجع أي يزر  لم
لرجال اجلم حبهم من الرغم  على والقصبات
إلى املراجع من املقربون يعزوه الذي األمر الدين،

امنية. اسباب

للمسلمين األبرز التدريسية الدينية المؤسسة النجف حوزة األولى إلى للمرة الدخول عند
فيها ينتشر ضيقة متهالكة وغرفًا بزي ديني موحد، ملتحين رجاًال العين تلتقط الشيعة،
بقراءة يخشعون قديم، وآخرون خشبي كرسي على استاذ يجلس ويتقدمهم الطلبة

المجال. لهذا مسخرة حياتهم وكأن والمصادر، االكتب

ا

المدارس "اختالف إن

انشقاقًا ليس الدينية

الدراسي الجو داخل

طلبة الحوزة، لدى

اختالف يشبه هو بل

الدراسة بين جامعتي

والمستنصرية، بغداد

دينية مؤسسة فكل

ما عن تصور لديها

اتقان كيفية من تريده

المعلومة العلمية

والدينية".
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أي التهام عدم على احليوانات مجموعة من وزمان ما، اتفقت في مكان
الثعلب احملتال بالقرار، لكن الظروف، والتزم اجلميع ومهما تكون «زميل»
عن بحثا املياه مجاري بني عن رزقه يبحث رأى الديك عندما القوانني ارتأى خرق
ساقية في الديك: أنا الديك؟ قال تهّيج الغبار أيها ملاذا الثعلب: له الديدان، فقال
رّد الثعلب: البحث الزميل؟ ايها تتحدث غبار أي فعن عن الديدان، املياه ابحث
ذلك على مستمراً بقيت وإذا الغبار.. يثير  املياه سواقي قاع في الديدان عن
واالستغراب للضحك يدعو ما أعاله، فان الوارد عن التشابه سألتهمك..!!وبعيدا
املشكلة النفطية...فان  االقليم حكومة نشاط من بغداد حكومة موقف هو
وليست العاملية، الشركات قبل من النفط استخراج مسألة هي الطرفني بني
عراقيني.. كمواطنني لنا بالنسبة األهم هو وهذا بالواردات، يتصرف من مشكلة
ال تنفي وبغداد خزينة بغداد، في البيع تصب إن واردات تؤكد االقليم حكومة
آبار في للنفط املنتجة الشركات حصة على مالحظات لديها لكن ذلك مطلقا
هي الواردات إن دام ما ألنه الشعبي، باملفهوم بالعويصة ليست اإلقليم..املشكلة
التي النارية التصريحات عن يتفقا بعيدا واربيل ان بغداد فعلى العراقيني، لكل

العراق.. كل في البترول آبار أن حترق ميكن
عن أبدا راضني  غير بغداد في الطاقة شؤون عن املسؤولني «بعض» إن ويبدو 
تبدو قد ألسباب وسيلة  بأية عرقلتها ويحاولون النفطية اإلقليم  نشاطات 
األجنبية النفطية الشركات بني املبرمة العقود تفاصيل ينتقدون فتارة مجهولة،
االقليم، العاملة في الشركات هذه مستحقات دفع يرفضون اربيل، وتارة وبني
ذلك ان االقليم، اي من النفط بتهريب الدالئل تعوزها اتهامات يرمون وتارة اخرى
بني الديك نشاط إن اعتبر الذي الثعلب ذلك مثل أمسى املسؤولني، «البعض» من

الغبار..!! إثارة عن يتوقف لم إن بااللتهام الغبار مهددا إياه يثير املياه
أقامت والتي اإلرهابيني، آالف رمبا أو مئات لنا والتي صدّرت املدللة، األردن أما
وبجرائمه بالزرقاوي وحبا بالعراقيني نكاية حسني، صدام روح على العزاء سرادق
ملاذا اعرف وال تفضيلية، بأسعار  العراقي النفط تتسلم  زالت فما البشعة،
؟؟ التراب بسعر الغالي نفطنا تتسلم كي علينا األردن فضل هو ؟ وما تفضيلية
للعراقيني احلدود في األردن موظفي قبل من عن الالزم الزائد لالحترام هو رّدا هل

ام ماذا؟ ؟؟
إنها بحجة العراقي، للنفط تسديد فواتير تسلمها عن متتنع عامني ومنذ األردن
ترفض دفع األردن إن وللعلم دوالر.. مليون 400 تبلغ سابقة ديون العراق تطلب

التفضيلية.. باألسعار مستحقاتها
ومبا للبرميل، ً دوالرا 30 بسعر الواحد البرميل لالردن يبيع العراق اقول: وللتوضيح
سنتني ومنذ حاليا، البرميل وسعر برميل يوميا، آالف عشرة لألردن يبيع العراق إن
العراق إن نستنتج بسيطة عرب بحسبة فانه دوالر، 100 الـ جتاوز أو يبلغ تقريبا
دوالر، و8 ماليني مليار يبلغ وبسعر سنويا برميل ألف و600 3ماليني لألردن يبيع
للبرميل دوالر 100 بسعر أي محاباة دون ومن لنفطنا احلقيقي السعر بينما

دوالر. ألف وستمائة مليارات ثالثة سيبلغ الواحد
بهدر واتهامه النفطية االقليم نشاطات جتاه التشدد هذا ملاذا أتساءل، وهنا
مبرر غير هدر ذلك ويقابل األجنبية، الشركات مع املبرمة األموال وفق العقود
ونصف املليار مليارين إلى تصل والتي األردن بغداد مع قبل من الطائلة لألموال

سنويا؟ دوالر
مجانا، النفط من إنتاجها نصف االردن تهب أن االقليم حكومة وعليه اقترح على

الغبار!. ال يثير باملياه اللعب إن وتقتنع بغداد ترضى كي

بحزاني خالت خدر

الحيوان عالم
كوردستان نفط ب

باِّـجان..! األردن ونفط

مهنة في من العاملني العديد يخف لم
مهنتهم انقراض  من  خشيتهم  النجارة 
،2003 عام بعد  تفاقمت عديدة عوامل  بفعل
الكهربائي التيار انقطاع ان يرى من فمنهم
بطيئة يدوية مهنتهم يجعل االحيان اغلب في
ان آخرون ويرى احلديثة، االالت توفر رغم  االنتاج
باسعار وبيعه االجنبي لألثاث العشوائي االستيراد
عن الى العزوف العراقي باملشتري تدفع رخيصة

محلياً. األثاث املنتج
مهنة اصحاب من العديد دفع ما االمر فهذا 
اجراءات باتخاذ احلكومة مطالبة الى النجارة 
املهن من  تعد التي  مهنتهم النقاذ  سريعة

. العريقة في البلد
في جنارة معمل صاحب وهو  علي كرار ويقول

واالستاد الكهرباء بفعل
                         النجارة نحو االنقراض

يلى فه

تدر احمللية النجارة تعد "لم لـ"فيلي"، بغداد
االسواق يغزو املستورد االثاث الن بفائدة، علينا
بالقطاع احلكومة أهتمام عدم بسبب وهذا

اخلاص".
القضية هذه في الرئيس "العامل أن ويضيف
بلدان في  يصنع النه املستورد االثاث رخص  هو
ومبواد والوقود  للكهرباء رخصية باسعار املنشأ 
تضرروا الذين التكلفة".وبخصوص قليلة اولية
"مهنة ان علي يتابع املهنة بهذه العاملني من
ولو العاملة، االيدي من  الكثير  تشغل  النجارة
دعم أي من دون االن عليه هو عما الوضع استمر
عدد فان احتياجاتها وتوفير مشاريعها لتمويل

سيرتفع". العراق في البطالة
قلة من املهنة بهذه العاملني ويشكو العديد من

في يعمل الذي رشيد كاظم ومنهم اجورهم
الذي اجلديدة بغداد  منطقة في للنجارة  معمل 
دينار االف 10 يوميا اتسلم " (فيلي) يوضح لـ
300 إلى راتبي في الشهر يصل ان  أي عراقي،

." ملعيشة عائلتي تكفي ال وهي دينار الف
بعد اضرارها تضاعفت املهنة "هذه أن ويضيف
لم العراقية الن احلكومة السابق، النظام سقوط

احمللي واملنتوج املستورد". املنتوج بني توازن
العالم نسمع دول كل "في أن إلى ويشير رشيد
الصناعة لدعم الغطاء القانوني توفر احلكومة ان
العملية فان العراق في اال واملنتوج احمللي احمللية

معكوسة".
مل اوسع رؤية لهم االقتصاديون اخلبراء اما
االقتصادي اخلبير هو وها احمللي، املنتوج  عملية 

فقط "ليست لـ"فيلي"، يؤكد اخلفاجي محمود
بل العراق االنقراض من خطر في النجارة صناعة

االخرى". املهنية الصناعات جميع
بلد آخر إلى يوما بعد ان "العراق يتحول ويضيف
بغض أقتصادية كارثة وهذه ،%100 مستهلك
ام احلكومة كانت ان عنها، املسؤول عن النظر
كان العراقية "احلكومة أن  إلى  ً مشيرا البرملان"،
واملنتوج احمللي املنتوج بني توازن ان بها يفترض
مرحلة إلى الوصول على القدرة لتطوير املستورد
واملستورد".وزارة احمللي القطاعني  بني االندماج
في بدلوها تدلي االمنائي والتعاون التخطيط
الزهرة باسمها عبد ويقول املتحدث املوضوع هذا
متمثلة العراقية "احلكومة إن لـ"فيلي" الهنداوي
املنتوج بني التوازن إلى تتجه التخطيط بوزارة 
العراق الستعادة املستوردة  والبضائع الوطني
فيها مبا انواعها مبختلف الصناعة في عافيته
مع تعاقدت "الوزارة أن ".ويضيف االثاث صناعات

شركتني لتمنع
باملتانة تتمتع أي بضائع غير مناسبة وال دخول

احمللي". املنتوج وتنافس العراقية السوق إلى
أن املاضي نيسان الوزارة في نهاية "قررت ويتابع
في أماكن تقييسها سيتم للعراق املواد الداخلة
مع تعاقدت أن  بعد العالم بلدان في  صناعتها
الف 80 بقيمة وفرنسية سويسرية شركتني

منهما". لكل دوالر
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العراق.. سحـــــــــــــــــــــــاق

االناث شذوذ تدمنه سدس نشوة

فأصطدمت بقوة, وجهها على صفعتها
الدموع بدأت ارضا, ووقعت املالبس بخزانة
من حلظات وبعد عينيها, من تسيل
فأنت ذلك،  فعل لك يحق "ال التفتت الصمت
ألمها منار قالت فتاة"، مع اجلنس متارسني ايضا

الغاضبة.
االم وجه ارتسمت على التعجب والدهشة مالمح
تستطع بصعوبة, لم انفاسها كانت تلتقط التي
مغما السرير على فارمتت قدميها على الوقوف
بجانبها جتلس كانت التي سلمى هرعت عليها،
املستشفى, إلى اجرة سيارة لتطلب الشارع الى
هكذا بشدة، تبكي وهي امها منار ضمت فيما

القصة سلمى لـ"فيلي". روت
عاماً, كانت عشر اربعة العمر من تبلغ ومنار فتاة
إلى عمرها  بنفس وهي سلمى تدعو صديقتها
معها, الشذوذ  لتمارس واخرى فترة بني منزلها
هذه تفاجأت لكنها والديها, وجود عدم مستغلة
وهي ما المر صدفة عادت التي بوالدتها املرة

الغرفة. باب تفتح
باالستعانة "فيلي" بها قامت احصائية وكشفت
الشذوذ انتشار نسب عن االحصاء في بخبراء 
اذ العراق, في "السحاقيات" الفتيات بني اجلنسي
االناث عدد من %14 التقديرية نسبتهن بلغت

البالد. داخل
ميارسن الالتي الفتيات من واحدة ومنار 
ثقب من بالصدفة والدتها  شاهدت  "السحاق",
في بالعمل لها زميلة  فتاة مع  عارية الباب
بقوة البعض بعضهما  يحتضنان نومها,  غرفة
حينها العمر من تبلغ وكانت القبل، ويتبادالن
كل في والدتها منار راقبت وبعدها عاماً, 12
"بعد لـ"فيلي"، وقالت الفتاة, هذه تزورها مرة

المارس فتاة عن وابحث اشعر باإلثارة بدأت ذلك
الضحية ليست معها".ومنار السحاق
فكشفت للممارسات السحاقيات, الوحيدة
السحاقيات من أن %60 عن البحث نتائج
ميارسن بناتهن متزوجات واغلب العراق داخل

ايضا. السحاق
الزواج يعزفن عن ال داخل العراق والسحاقيات
التي البالد, في  والتقاليد االعراف  بسبب
الفتاة بأجتاه متدنية نظرة اتمع تخلق لدى
عازفة كانت ما اذا السيما املتزوجة,  غير

الذكور من عدد تقدم رغم الزواج عن
خلطبتها.

"لم لـ"فيلي"، منار  ام  منيرة وتقول
رفضي بعد ولكن الزواج, اريد اكن
تقدموا الذين  الشباب من  لعدد
من العديد واجهت خلطبتي
عن عزوفي اسباب عن االسئلة
ذلك". بعد تزوجت لذلك الزواج,
السحاق اترك "لم واضافت
لكني حاولت الزواج,  بعد

اجنح". لم

داخل السحاق ظهور لبدء تأريخ يوجد وال
عام بعد للعيان يظهر بدأ انتشاره لكن العراق,
والشبكات االنترنت استخدام انتشار مع 2003

بوك". ك"الفيس االجتماعية
"فيلي" الذي اجرته البحث خالل نتائج من وتبني
االقسام مابني السحاقيات يتوزعن 90% من ان
االيتام مراكز وبني واملعاهد  للجامعات الداخلية
متعلمات غير اما منهن و%10 باالناث, اخلاصة

املرحلة الثانوية. في طالبات او
وهي 1996 عام االنبار جامعة منار ام وارتادت
الداخلي القسم حينها سكنت عاما, 18 بعمر
العاصمة سكان من لكونها للجامعة التابع
احدى اقنعتها عندما معها االمر وبدأ بغداد,
"قالت السحاق مبمارسة القسم في صديقاتها
أن اغلب حيث معنا السحاق مبمارسة رأيك ما لي
إلى نحتاج ال فنحن ميارسنه, القسم  فتيات

منار. الرجال"، قالت ام
بالتوسع احلاالت  هذه  استمرت احلني  ذلك ومنذ 
كاالقسام التي تغيب فيها الرقابة, االماكن داخل
وتقول االيتام, ودور واملعاهد للكليات الداخلية
دعاء اسم نفسها على اطلقت التي الفتاة
منارس الداخلي القسم في "نحن لـ"فيلي"،
احلاجة بعدم  االحساس اجمل ما السحاق
نشر عدم طلبت التي دعاء للرجال".واضافت
جامعة اي الى القسم الداخلي او عن معلومات
بيننا فيما منارس السحاق كنا ينتمي "قبل عام
االن لكن الداخلي, القسم بنات نحن فقط
باالستعانة القسم خارج من فتيات اشركنا

االجتماعي". التواصل ومواقع باالنترنت
السحاق ظاهرة االيتام مراكز  في ايضا وتنتشر 
اختالف بسبب اقل بشكل ولكن الفتيات, بني

الفتيات. استقطاب حيث من املكانني طبيعة
االنسان حقوق مجال في ناشطة وتقول
"اغلب املوضوع حلساسية اسمها نشر رفضت 
جميعهن اقل  لم ان االيتام مراكز  في  الفتيات

سحاقيات".
تقليدا السحاق مبمارسة بدأت التي ومنار
في وامنا سلمى, بصديقتها تكتِف لم لوالدتها,
فتيات مع السحاق متارس  كانت االحيان بعض
خالل من االجتماعي, التواصل مواقع اخريات عبر
الكمبيوتر جهاز على الصوتي والالقط الكاميرا
التواصل مواقع على اثارة اقل "املمارسة وتقول

ايضا". ممتعة لكنها االجتماعي
ووجدت االنترنت شبكة على وبحثت "فيلي"
عن مواضيع حتوي التي املنتديات عشرات
من وكل موضوع العراق, السحاقيات في
يقارب ما ردود يتضمن كان املواضيع هذه

عراقية. سحاقية 150
هذه على السحاقيات ردود وتضمنت
السحاق ملمارسة دعوات  املواضيع
بغداد, من سحاقية سارة "انا
وارغب صديقتي مع السحاق امارس

نصفـــهن
متزوجات
وبعـــــض
األخريات
بـــــــــــــذرة
االمهات

من واحدة منار
الالتي يمارسن الفتيات

شاهدت "السحاق",
بالصدفة والدتها

ثقب الباب عارية من
لها زميلة فتاة مع
غرفة في بالعمل

تبلغ وكانت نومها,
12 حينها العمر من

لـ"فيلي"، وقالت عامًا,
اشعر بدأت ذلك "بعد

عن وابحث باإلثارة
السحاق المارس فتاة

معها".



جاء هكذا اجلماعي"، السحاق معنا متارس بفتاة
بفتاة ارغب تكريت, من سحاقية الردود."انا احد
تكريت من تكون معي, شرط ان السحاق متارس
(القط مايك  او كمبيوتر) (كاميرا كام وتفتح 
اضافتي عدم الرجاء اوال، الكمبيوتر) في الصوت

اخر. رد الشباب"، هكذا جاء من
السحاق مبمارسة فتاة اقناع عملية تعّد فيما
تواجه التي االمور اصعب  من منار بحسب
تواجهه امر "اصعب ان وتوضح السحاقيات,

مبمارسة السحاق". فتاة اقناع هو السحاقية
السحاق تقبل سلمى مبمارسة لم  البداية, في
الى فدعتها املتكررة,  محاوالتها رغم منار مع 
واحدة مرة  اجلنس مبمارسة  واقنعتها منزلها
لم ان الكرة معاودة بعدم ووعدتها للتجربة,
"بعدها منار  وبينت سلمى فوافقت تعجبها, 

تقريبا". السحاق مع سلمى كل يوم مارست
مع مبمارسة السحاق بدأنا وسلمى "انا وتضيف
التواصل عبر موقع عليهن اخريات, تعرفنا فتيات

بوك". الفيس االجتماعي
االجتماعي التواصل شبكات على "فيلي" ووجدت
مختلفة بأسماء العراقيات, للسحاقيات حسابات
عراقية" و"سحاقية عراقيات" "سحاقيات منها
لهن.وتتضمن مدونات ايضا وجدت فيما وغيرها,
النقاشات من العديد االجتماعي التواصل مواقع
املواضيع حول عراقيات سحاقيات قبل من والردود
"انا بينهن فيما اجلنسية باملمارسة تتعلق التي
للشذوذ عالج يوجد ال بأنه جنسيا واعتقد شاذة
الشذوذ, من تعاجلت بانها تقول فتاة اي واحتدى
عندما بينما اتقزز رجال عاريا ارى عندما فانا مثال
تسري القشعريرة في قوية الشخصية ارى فتاة
ماتشاء"، بي تفعل معها، اكون ان وامتنى نفسى
الفيس على السحاقيات احدى من الرد ورد هكذا

بوك.
اجل من اطباء نفسيني مبراجعة منار وبدأت ام
"لو وتقول اخرى,  مرة السحاق ممارسة  عدم 
مبمارسة عندما اقنعتني صديقتي اعلم كنت
السحاق ابنتي ستمارس مرة ان اول السحاق

مارسته". ملا
االولى املمارسة بعد كادرات "انه وتضيف
ما بعد لكن تركه, جدا الصعب من
ال وحاليا انا املوت، متنيت ابنتي من شاهدته

السحاق". امارس
السحاق انتشار من للحد طريق وافضل
علم في خبراء بحسب الفتيات بني
هذه مبخاطر التوعية نشر هو النفس
اجتماعية رقابة  ووضع املمارسة, 
رقابة فيها تغيب التي االماكن في
في الداخلية كاالقسام الوالدين,
رعاية ومراكز واملعاهد الكليات

االيتام.

واالجتماع صبيح النفس علم في اخلبير ويقول
اتصال متنع "الرقابة  ان  لـ"فيلي"  املنعم  عبد
من يحد وهذا الطبيعيات, بالفتيات السحاقيات

الظاهرة". انتشار
ال يعّد الظاهرة "انتشار ان املنعم عبد ويضيف
البنات مبشكلة تعلم مقارنته متت ما مشكلة اذا
جنسيا, الشاذات امهاتهن من السحاق ممارسة
الكبيرة املشكلة هذه من  يحد الرقابة وفرض
هذه يحدد قانون  تشريع املفترض ومن ايضا,

والياتها". الرقابة
النواب مبجلس املمثلة التشريعية اجلهة ولم متانع
جلنة عضو الظاهرة, وقالت تبني معاجلة هذه من
اجلاف اشواق النواب مجلس في االنسان حقوق 
املعلومات على  نحصل أن "نتمنى لـ"فيلي"، 
العراق, حول انتشار ظاهرة السحاق في الالزمة

معاجلتها". في لنشرع
في التعليم عن املسؤولة اجلهة التربية وزارة

هذه ان اكدت والثانوية, االبتدائية املرحلتني
تقع التي املراحل في وجود لها ليس الظاهرة

مسؤوليتها. حتت
لـ"فيلي"، الراوي نهاد التربية وزارة وكيل وقال
او االبتدائية  املرحلة في  للسحاقية وجود "ال

الثانوية".
في الظاهرة موجودة هذه مثل "اذا كانت واضاف
معلومات وتتوفر الثانوية او االبتدائية املرحلة 
مبعاجلتها". لنقوم للوزارة ارسالها نرجو بشأنها,

العالي التعليم بوزارة االتصال "فيلي" وحاولت 
اجلامعات في التعليم عن املسؤولة اجلهة

جدوى. دون لكن من واملعاهد
ما بعد السحاق ملمارسة منار ام ترك ورغم
الشذوذ, من النوع هذا وهي متارس ابنتها شاهدت
"لن وقالت والدتها, منحى  تنَح  لم منار ان اال
ال أقع لكي اتزوج, لن لكني السحاق ممارسة اترك

والدتي". فيه وقعت الذي اخلطأ بنفس

االنجاب الزوجة في وحق الخيانة مخاوف مرة تنتابها حقيقة

ذي حملمد  ُخّيل الطبيب، لعيادة مغادرته عند
واألرض السماء ان ربيعاً  والعشرين  السادسة
املفاجأة، هول من  املتداعي كيانه على يطبقان يكادان
بني ما الطبيب.. دائم".. هذا ماقاله بعقم مصاب "انت
امام اليوم فبه وبنات، باوالد زوجته باسعاد كبيرة  آمال 

املّرة. احلقيقة هذه
دامت حب قصة بعد وقت قصير، منذ تزوج الذي محمد
عليه باإلحلاح األخيرة باآلونة زوجته بدأت سنوات، ثالث
اجنابهما عدم في السبب ملعرفة الطبيب إلى للتوجه

لألطفال.
حال في محمداً يالزم كان الذي األكبر الهاجس أن اال

هو كان الذي حيدر حالة صديقه تتكرر أن بالعقم هو االصابة من تأكده
مع تخونه زوجته أن بعد فيما اكتشف والذي مزمن، بعقم مصاباً آالخر
الطبيب له كشف ان محمد بعد مضجع تكاد تقض احلقيقة هذه شخص،
"اشعر لـ"فيلي"، محمد بانتظاره.ويقول سيكون مشؤوم مستقبل اي عن
امام يجعلني قاله الطبيب ما كياني، أن حترق كل احلمى وكأن واأللم، باخلوف

اهللا". بقدرة قوة اكثر اجعل امياني ان وعلّي صعب، اختبار
الطبيب قال "لقد محياه، تعلو واأللم احلزن مالمح بدت وقد محمد ويوضح
طفل في لي يكون حلم بان كل محو أي أن عليَّ دائم، بعقم مصاب انك
اصبح ان احلم طويلة فترة منذ كنت فقد كبيرة، مشكلة وهذه املستقبل،
حيدر مع صديقي ما حدث معي منه ان يتكرر أخاف أن "ما اباً".ويشير الى

زوجته". الذي خانته بالعقم ايضاً املصاب
عدم طلب قاض اوردها من محكمة الكرادة معلومة على "فيلي"، وحصلت

الرجال عند العقم

حالة بسبب مايقارب 300 طالق مت "العام املاضي ان نفسه، عن الكشف
االجناب". عدم

لـ"فيلي"، املستنصرية اجلامعة في طالبة وهي حميد سناء تقول بدورها
اعيش ال احتمل ان ألنني أن يطلقني وطلبت منه بالعقم، مصاب إن "زوجي

أطفال". بال عمري طول
انعكاسات تتحمل من وحدها املرأة العربية اتمعات في "ملاذا وتساءلت
ال به، لكن مصابة انها اكتشافه حال في املرأة للرجل طالق يحق اذ العقم؟

الطالق؟" من الرجل ان تطلب للمرأة يحق
لعائلتي، باحراج  وتسببت جريئة كانت  بالطالق  "مطالبتي أن إلى وتشير
بضرورة مقتنعة زلت  ما لكني زوجي، غير آخر عشيق لدي  انني بدعوة
حقي وهذا من عمري، بال أطفال طوال العيش استطيع ال النني الطالق،

الطبيعي كما اتصور".
أن لـ"فيلي"، حديث في الصاحب عبد كرمي علم النفس خبير يرى من جهته
تنظر سوف النبأ لهذا سماعها مبجرد النها واردة، العقيم "خيانة املرأة للزوج

الطبيعيني". ادنى من الرجال انه على اليه
زوجها العقيم بحسب مع عالقتها حتافظ على أن املرأة على "ويبقى ويضيف
على وتشجيعها عائلتها من  وبدعم عليها، تربت التي  واخالقها تربيتها

حتى النهاية". زوجها االستمرار مع
اال البد عقيمة الزوجة اذا كانت فحتى معكوس ايضا أن "االمر إلى ويشير
التي احللول آخر هو ذلك الن الزواج مرًة اخرى، إلى الرجل ويلجأ بها يضحي

الشريعة". سنتها
وهي حالة إطالقا، اإلجناب على القدرة عدم أنه الدائم العقم تعريف وميكن
معاجلة املمكن  من اصبح فقد اليوم  اما العالج،  معها يجدي  يكن لم
غير وتعّد مستعصية السابق في كانت التي العقم حاالت من  العديد
النطف ندرة املرأة أو عند الرحمية األنابيب حالة انسداد مثل للمعاجلة قابلة

الرجل. عند املنوية
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مهما مورداً اآلثارية السياحة اصبحت احلاضر الوقت وفي 
يكون قد  للحياة عصباً بل  به  اليستهان  القومي للدخل
البديهي ومن ، املثال سبيل  على املصرية احلالة في كما وحيداُ
تولي اهتماما خاصاً ً آثارا متلك التي الدول حكومات ان هكذا واحلال
كلف مهما عليها واحلفاظ ادامتها على وتعمل مبعاملها التاريخية
نفطية آبار فاآلثار ، وبشرية مادية امكانيات ومن جهود االمر من
من عيناي تشاهده على ما بعبرتي ألغص اتوقف ، وهنا التنضب
التي االثرية املواقع آالف من بسيطاً يصيب أمنوذجاً واحداً خراب

ميزوبوتاميا. ارض افترشت
بغداد منطقة في  يقع الذي االثري حرمل"  "تل موقع انه
اقتبس وهنا احلضارة االكدية عصور الى يعود والذي اجلديدة
املوقع: هذا عن والتاريخ اآلثار علماء بعض مما ذكره عبارات

بغداد من الشرقي يقع في القسم حضاري مستوطن أنه "
اور ساللة وعهد االكدي االستيطان فيه الى العهد ادوار اقدم وترجع
في إدارياً ً بعد مركزا فيما اصبح قد و (3250-2115 ق.م) الثالثة

المأل امام يندثر الرافدين تاريخ
الماضي في البشرية بدايات الى تعود وحضارات عريقًا تاريخًا تملك التي الشعوب
المهتمين انظار محط ان تكون ما فهي التنفك نوعًا محظوظة شعوبًا تعد السحيق

، العالمية والمنظمات والسياح العلماء من التاريخ بدراسة

العالم في علمية اكادميية املوقع قامت اول هذا وفي مملكة أشنونا،
الطني رقم من مجاميع على عثر فقد الرياضيات بدراسة عنيت
نظرية ابرزها من وجبرية هندسية وقضايا رياضية جداول عليها
الى املنسوبة بالطريقة اي املثلثات تشابه مبدأ وفق حلت هندسية
العراقيني لكن – ق.م الثالث القرن – اليوناني الرياضي اقليدس
تبت ـُ "ك آخر ومصدر 1700سنة" بنحو اقليدس سبقوا القدماء
(أبو تل  في عليهما عثر  مكسورين لوحني "على "إشنونا شريعة

بغداد. قرب تل وهو حرمل)،
مصدر منفصلتان عن نسختان ولكنهما متطابقني غير واللوحان
بجيلني" حمورابي شريعة تسبق الشريعة هذه أن ويُعتقد أقدم.

االقتباس. انتهى
وحتيطه ، !! سياج املوقع بال ان هذا القارئ عزيزي تصدق هل واآلن
حوله فيه بشكل االدغال منو الى اضافة ، االربعة جوانبه االزبال من

، السائبة للحيوانات مرتع الى
رفع سبب  عن  النصب هذا  جوار ويسكن االصدقاء  احد سألت
حينها قالوا  اذ السبب نفهم ولم مربك االمر ان  فقال  السياج
هيئة دمج مسألة على الساحة برزت وبعد ان تطويره ينوون انهم
ترك الى ادى هذا االمر حول واخلالف وزارة السياحة، مع والتراث االثار
فيه سياج واالثار بال اكثر او عام تقارب مدة منذ املوقع وهاهو العمل

والسرقة. للتخريب معرضة
املثال سبيل  على اخلليج دول احدى في موجوداً األثر هذا كان لو
بضعة الى سكانها ببعض اخلرائب التي تعود يفخر احلصر والتي ال
عن اليقل بقطر يحيطه ما بأستمالك لقاموا  السنني من مئات
منشآت من الناظر مايسر حوله  ولشيدوا  كيلومترات خمسة

وصوب. حدب كل من االجانب السواح ترفيهية وألستقطبوا
على عيوننا وادمنت اليصدق بشكل فينا اخلراب طاعون تفشى لقد
رؤية اصبحت  بحيث  املندثرة املتهالكة مدننا من  مغبرة لقطات
من ضرب العصرية احلياة املدنية آثار من صامد فيه اثر واحد شارع
ادت مببررات ظرفية انفسنا نقنع ان املرير ميكن الواقع هذا اخليال، كل

مافـتأنا الذي وهو ً نهاراً جهارا تأريخنا يندثر نشاهد أن لكن اليه
واتكاالً كسالً العالم شعوب من أكثر جعلنا لدرجة به العالم نباهي
فإذا ، عنه السكوت اجل  من  أمر فهذا  االجداد منجزات على
علمت التي االجداد اليهمها شواخص للغاية متطورة  ساللة كنا
االنسانية مؤسسي أمر يهمه من فلندع العلوم مختلف البشرية
الدولية املؤسسات هنا كما اعتدنا واقصد عنا نيابة بالعمل ليقوم
لو بكامله االثري النصب تنقل ان بأمكانها والتي باآلثار تهتم التي
انح معززا والثور حمورابي مسلة بجانب ليستقر االمر استدعى

، مكرما
احلكومية اجهزتنا على سنوفر الوقت نفس وفي ، االميان اضعف وهذا
لالهتمام البلد تاريخ من اهم هو مما الكثير فهناك واموالها جهودها
االثرية املدينة نفطي مير قرب انبوب مد من يا ترى الضير ما ، وإال به

. !! بابل في
البلد ملستقبل هذا التي تخطط العقول الفذة لتلك ً شكرا اقول
اذ ، مجهولة حرمل الى جهة تل سياح ملن خطف وشكراً ، املسكني
االحفاد. بأيدي يندثر االجداد تاريخ على كثب عن نظرة نلقي جعلنا
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(آيار) ٢٠١٣ الثامنة السنة العدد ١١٣

أسرة

مرأة
مطبخ

الشعر من أكثر اجللد من وقريباً لطيفاً جدا، رقيقاً النساء الوجه عند شعر يعد
فقد يحدث بعض الوجه شعر إزالة للغاية الصعب ومن , في اجلسم ينمو الذي

لتهيجه يؤدي باجللد أو األضرار
مكياج: دون من الوجه  شعر من للتخلص البسيطة الطرق  بعض إليك
كمبيض مزيج وعمل الكركم من القليل  مع الرائب  اللنب استخدام ميكنك 
تقومني طبيعي.ثم بشكل وتطهيرها وإعادة توهجها البشرة لتبيض طبيعي
ويجعل , الكركم ولون  الرائب اللنب دهون إلزالة الدقيق ببعض الوجه بفرك 
والرقبة األذنني خلف املوجود للشعر بالنسبة .أما وسالسة نعومة جلدك أكثر
اجللد مما يبرد الشعر, عليه إلخفاء من الصندل ووضعها عجينة عمل عليك ,
في الزجنبيل على يحتوي مرطب وضع .عليك الطيبة الروائح من املزيد ويعطيه
خصائص احتوائه على ,مع البشرة تغذية في يساعد ألنه الوجه أنحاء جميع

التبييض.

من تخلصي
الوجه شعر

الزوجني، تفاهم عدم  بسبب الزيجات من  العديد يفشل
عدم بسبب هي به، تشعر مبا يبالي زوجها ال أن املرأة وظن
اآلخر قيمة يغضبها.وألن أو يسعدها عما بسؤالها مبادرته
املصائب، أو احلزن حاالت في حقا تظهر منا كل حياة في
مدى يكتشف ألنه  زوجي "أحب شعار: رفعت املرأة فإن

كبير لكل رجل. حتد بالطبع وهذا أخبره"، أن دون حزني
التخلص على تعينها وكيف زوجتك؟ حزن تكتشف فكيف

على عالقتكما. ذلك وما تأثير منه؟
حزينة، أنها تؤكد التي العالمات من مجموعة  هناك

ومنها:
وتتحاشي لفترات طويلة، الذهن زوجتك شاردة جتد أن -1
ميل لها وليس طويلة،  محادثات في  معك الدخول

تكون متى
 زوجتك حزينة 
تخلصها وكيف

الحزن؟ من

التي الشائعة األخطاء من
األمهات من كثير فيها يقع
األم , أجبار واحلرص احلب بدافع
بأي الدواء تناول على طفلها
الطعم إذا كانت,خاصة طريقة
العنف.مجموعه وأستخدام  املر
لألم ميكن التى األقترحات من 
طفلها: مع بسهوله تطبيقها

للطفل املوصوف الدواء كان اذا
لألم الطعم,ميكن غير مستساغ
امكانية عن أستشارة الصيدالني
املذاق. على تتغلب نكهة اضافة
للطفل املوصوف الدواء كان اذا
لألم ميكن حبوب شكل على 
احلبوب بتكسيروطحن تقوم أن
طعامه على برشها وتقوم
طعم لتحسني شرابه او
طريقة باختراع الدواء.عليِك
الدواء لطفلك العطاء جيدة
الدواء يكره جتعله ال بطريقة
يقوم وال اخذه يستطيع حتى
منه االستفادة وعدم  بارجتاعه

ذلك. بعد

الدواء ومشكلة طفلك
طفولة

كمشاهدة يجمعكما  ترفيهي  نشاط  أي ملشاركتك 
التليفزيون.

بجملة عليك وترد بِك؟" "ماذا زوجتك تسأل عندما -2
حزينة أنها األرجح  تصدقها.. فال شئ" "ال مقتضبة:
أنها تتأكد  حتى  السؤال  في  إحلاحا  منك تنتظر لكنها
سيكون حزينة تكن لم فإذا إليها، االستماع فعال تريد 

بنكتة مثال, ردها مصطحوبا
فهي وخديها، عينيها آثار دموع على وجدت اذا بالطبع -3

ما. أمر من منزعجة بالتأكيد
لن بسؤالها، ألنها فبادر الوجه، عابسة جتدها عندما -4

تشعر باهتمامك. أن اخلطوة أوال، فهي تريد بهذه تقوم
احلزن؟ حالة من زوجتك تخرج كيف

زوجتك من حزن أو سببا فيما تشعر به حتى اذا لم تكن
مساعدتها في بدورك تقوم أن عليك لزاما فإنه احباط،
النية لديك تتوافر قد أنه هذا احلزن.ورغم التخلص من على
ان تظن تصرف على تقدم لكنك قد بذلك، للقيام بالفعل
فكيف متاما، عكسية بنتيجة يأتي قد بينما سيسعدها

حزنها؟. من تخليصها تستطيع
اآلتية: لك املقترحات هذا التساؤل نقدم على لإلجابة

جيدا، انفعاالتها راقب الزوجية، عالقتكما بدايات 1-في 
باحلزن هي تشعر ومتى املزاجية.. حتفظ تغيراتها أن وتعلم

السعادة. أو
فال حزينة، أو غاضبة العمل من زوجتك عادت اذا -2
مشاركتها مبشاكلها دون االحتفاظ حتب مثلك أنها تظن
"الفضفضة" حتب املرأة الصحيح. هو فالعكس احد، مع

املكسيك من: بارد،طبق أول أشخاص،طبق 4 ل طبق
أو مشويان دجاج صدرا ومقطع، ومصفى مغسول :خس التحضير

مسلوقان ومقطعان
السلطة: صلصة

عصير من طعام مالعق الليمون،4 عصير من طعام  مالعق  4
من قطع 3 إلى  الطازجة،2 الكرميا من طعام ملعقتا البرتقال،
من طعام مبشوران،ملعقة ثوم  األنشوفة،فصا  سمك شرائح
من طعام مالعق األبيض،3 البهار من صغيرة ملعقة الكّبار،ربع

القيصر سلطة

املبشورة البارميسان جبنة
اخلبز: مكعبات

التوست من  قطع الزيتون،6 زيت من كوب ثوم مبشوران،ربع فصا
جبنة البارميسان من األبيض،ربع كوب

: التحضير
يخلط كبير. سلطة طبق في قطع اخلس الدجاج مع تخلط قطع
وشرائح الطازجة، والكرميا البرتقال، عصير مع  الليمون عصير
البارميسان وجبنة األبيض، والبهار والكّبار، والثوم، األنشوفة، سمك
عن القشرة تزال  اخلبز، مكعبات الصلصة.لتحضير على للحصول
زيت مع الثوم يخلط مكعبات. إلى اللب ويقطع التوست قطع
حتى الفرن املكعبات في تخبز اخلبز. مكعبات فوق ويسكب الزيتون
حتى داخله  اخلبز  وتترك مكعبات الفرن  يطفأ  اللون. وردية تصبح
البارميسان.تسكب جبنة فوقها وتنثر الفرن من بعدها تخرج جتف.
في اخلبز مكعبات توزع  ثم  والدجاج، اخلس  سلطة فوق الصلصة

األعلى.
 

تقدم لها اذا لم حتى إليها.. يستمع ألحد أن حتكي وحتب
نصيحة..

حتولت مزاجية جيدة، وفجأة حالة كانت زوجتك في اذا -3
لهذا الباعث عن في سؤالها فال تتردد احلزن، من إلى حالة

لها، إهانة سخرية او دون ولكن املفاجئ، احلزين املزاج
الشديد،  احلزن من حالة في زوجتك تكون عندما -4
هادئ مكان إلى  خروجة في تصطحبها أن  فاألفضل

بهدوء وعقالنية. والنقد احلديث لتتبادال
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علي سارا إعداد:

مهِل مهٍل على على

أأبدو مثل مرفوض

عمل؟! بال وبطاٍل

للتلفيق التصفيق سوى

العلل!! مزدحم في

يامثلي (قدوتي) أيا

باملنطيق املعجب أنا

ومنشغلي ياوهمي

أسكرتني لقد

كالثمل! زلت ما

أصحو أدري متى فال

أجل؟! إلى أبقى وهل

بطلي أيا

واملشدوه املأخوذ أنا

خطلي هنا من لبا

احلل وجدت توقعت

باحللل!! يأتي هذا

للمستقبل الصرح ويبني

السنني ظالل رغم
                  والشوق في الذاكرة

احلنني عندي يبرز
              أنتشي باخلاطـــــرة

عابرة حلظة ال
               هدية العيد لـــــي 

  منذ أيام الشــباب
(مندلي) من جاءتني

                         ال بدلة أو ثياب
املستطاب والرطب

                من بعد طول الغياب
بل حفنة من تراب!   

لي األم هدية
                       وصية في كتاب

أختلي فكلما
                والعمر في انتهاب

الوحيد إبني أرجوك
                  كن حارس املوطن

دوماً به فاعنت   
كل يوم جديد في

                         للذل ال تنحِن!
   وال تباِل الصعاب

في التبر هو هذا
                   وجداننا ال تراب!

األوطان أغلى من وليس
                           عند احلساب

إذاً عليك ديني
                سدده حتى العذاب

األرض بالروح عن وذد
                        فعني الصواب

عتاب من أماه ال
             لبيك عهدي اجلواب

ستسمعني العجاب
                ووصية تستجاب!

احلنني عندي يبرز
             أنتشي باخلاطرة!

مرور السنني رغم
                   وفية ساهرة

الشاعرة والدتي
          والنقش في الذاكرة

باأللفاظ ادوع العسلي!!أنا

واجلمل

السبِل في اإلغراء حتوي من وما

إلى زحل فلم أسُم

جدل!! بوعد كاذٍب من دومنا

اخلجل!! في الغارق إنا

املطل فياويحي من

الكهف سجن ودعت ومذ

جبٍل إلى غادرت

ومنحدرٍ سهٍل ومن

والوحِل الغابات إلى

الصحراء في تهت ومنها

يابطلي البيداء في

اخلبل!! من

الساحل بقرب توقفت

أملي لي والنهر

النهر ضفاف في بنيت

للدول! الباء ألف كان كوخاً

بنيان وللتاريخ

بالطلل!! ولآلثار

القيد واإلذالل رهني فأصبحت

واحليِل بالبطش أو بالتهديد

عجٍل غيرت أمكنتي على وكم

أنل.. ولم أمٍل متنيت على

بالفشل!! جاء نصيبي

البال هدوء نلت فال

وجل!! ومن رعب من والراحة

وقدامي خلفي ومن

بالدجل! تفتي حشود

بطلي أيا

بالتجويع املرات حاصرتني لقد

والشلل!

عن بااليذاء اليوم حصار وتوجت

سفل

املثل!! يامضرب أال

زعل!! من أبديت فما

أيا بطيل
دارا الراحل محمد من

من متري احملروم أنا

بصلي زيتي ومن ومن

ضرعي زرعي ومن ومن

إبلي!! ومن وأغنامي

ما كل من جردتني لقد

عطل!! اجلسم من يحمي هذا

ولم تزل

تسلب أن على االصرار

على الروح إذ تسعى مني

نقٍص عجل!فهل عوضت عن

القلل؟! النقص في شعور

املفضوح الواهم فأنت

بطلي يا

على مهل على مهٍل

ساعتها يحني احلني

لوم على النغل!! فال

كالنسوة! الشعب أخلت

تختال كالفحل؟! إذ

ذكرى
ذكرى
ذكرى




