
ـطـرقـة - الـزراعـة في الـتراث وا
الـــعــربـي - الــنـــفط في الـــتــراث
العربي - طرزان هاملت االدغال
أو طـــرزان الـــقـــيـــسي - شـــمس
االمس - لـغـة وتـراث - اجلـنس
في لــســان الــعــرب - االنــتــحــار
ــنــتــحــرون قــمــة الــهــاويـة - وا
مــســاجـــد بــغــداد - في الــتــراث
الشـعبي - الـفتـوة والفـتيان في
تــــــــــراث الـــــــــــعــــــــــرب - األعـالم
والــــبـــــــــــــيــــارق والــــرايــــات -
ثـــقــافـــات (عـــربـــيـــة كـــرديــة) -
الــــثــــنـــائــــيــــة بــــ الـــعــــربــــيـــة
والسـريانيـة - مطـلب اخلير في
مـن أســـــــمـه زهـــــــيـــــــر - آيـــــــات
رحــمـانــيــة (أسـبــاب الــنـزول) -
الــــنـــافــــذة الــــســـريــــة - جـــورج
ســيــمــنــون (كــتـــــب وحــيــاة) -
الـتــنـاقض والـصـراع في تـاريخ
الـــــــعـــــــرب االسالمـي (كـــــــتــــــاب
) - احلـــــجــــاج بن الــــقـــــواســــ
يـــــــوسـف الــــــــثــــــــــــــــــقــــــــفي -
الــســجــنـــجل (زهــيــر الـــقــيــسي
بــــــــــــــــــاقـالم 200 كــــــــــــــــــاتـب) -
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ـي - كــــــــراس الــــــــفـن الـــــــــعــــــــا
الشطرجن).

“UHK² «Ë WŽ«–ù«
وقـــــام بــــــاعـــــداد وتـــــقـــــــــــــد

الــبـــرامج الـــتــلـــفـــازيــة اآلتـــيــة:
(عـــالــــــم الـــشـــطـــرجن والـــيــوم
الــســابع وحــوار الــثـــــــــقــافــة
وحــكــايـــات جــدو ومن أعــمــاق

الكـــــــهف). 
أعد وقـدم بـرامج إذاعيـة (أسمع
وتـــــــسـل أصـــــــوات واصـــــــداء
أخــتـبــر مــعـلــومــاتك أســــــــمك
عــــنـــوانك) ومـن أهم الــــبـــرامج
الـــــــتـي ألـــــــتـــــــقـت بـهِ (حـــــــديث
الثمان اليوم الثامن مكتبات
شخصية - الفـضائية العراقية
تــوقـــيع كـــتــاب - الـــفـــضــائـــيــة

العراقية قطار العمر).
tðU Ë

ــــوســـوعي زهــــيـــر تــــوفــــــــى ا
احـــــمـــــد الــــــقـــــيــــــــــــــسي أثـــــر
ـــــرض في مـــــعـــــــــــــانـــــاة مع ا
مـحافـظة أربـيل يوم الـسبت 22

كانون األول 2012.

جـاكــســون كـريــكـوري.مــذكـرات
ضـــــــــابـط نـــــــــازي - آرنــــــــــست
كـروز.لالنـتـقام زهـرة بـيـضاء -
.الــــنـــادي فــــلــــبس اوبــــتــــهــــا
ـسدس - سـابـير.الـشـطرجني ا
- ســتــيـــفــان ازافــايك.مــذكــرات
فتـاة متـورطة - كـرستـ جوب
ســايــد.صــراع في بــغــداد - أي
أس سـتـيـفـنــز.حـديـقـة اآللـهـة -
الــــيــــزابــــيـث آشــــتــــون.كــــتـــاب
ـان - ـقــدس. شــار ــورمــون ا ا

هارولد المب.
dFA «

بـــدأ زهــيــر الـــقــيــسـي في نــظم
الـشـعـر مـنـذ عام 1949 أما في
مجـال الشعـر العـربي فلهُ ثالثة
دواوين: (أغـــــاني الــــشـــــبــــابــــة
الــضـــائــعــة والـــزاد والــطــريق

واشعار ليس لها تاريخ).
oOI×² «

وذج وحقق الكـتب التـالية: (أ
القتال في نقل العوال البن أبي
جـــحــلــة الــتــلـــمــســاني ديــوان
ـقـصود مـعـجم البـلـدان غـاية ا
في الـعلم والـعمل بـالبـنود البن
الج رسالة الـنرد والشطرجن

لشيخ اإلسالم).
…dB²   UH R Ë V²

ولـه مــــجــــمــــوعــــة مـن الــــكــــتب
اخملـــتــصـــرة ومــنــهـــا: ( كــتــاب
الـشطـرجن الصـغيـر - االرقام -
الرايات - ابن بطـوطة - اللعب
فـي لـــســـان الـــعـــرب - مـــبـــاراة
شــطـرجنـيـة - الـتـقـاو - عـلى
وجه واحد من الورق - الكرة (
تــاريخ الــعـراق الــســيــاسي من
خـالل كــرة الــقــدم ) - من جــرح
ـائـة الــقـلب - ابن طـرنــوبه - 
ريـــشـــة - الـــصـــاحلـــيـــة - أيــام

الثلج)
ÀU×Ð√Ë  UÝ«—œ

ولـه مـــجــــمــــوعــــة كــــبـــيــــرة من
الـــدراســات مـــنـــهــا (الـــقــ في
الـــــــتــــــــأريخ واالســــــــطـــــــورة -
شــــخـــصــــيــــة االمــــام عــــلي في
الـوجـدان الـشـعـبي االسالمي -
اجــــنــــحــــة الـــعــــلــــوم - الـــقــــلم

و ما

ÍbF « bL×
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زهـيــر أحـمـد مــحـمـد الــقـيـسي
مـــــــــــــؤرخ فـي األنــــــــــــــســـــــــــــاب
وشــاعـر وصــحــفي الــعــربــيــة
وإعـالمي عــــــــــراقي ولــــــــــد في
مـنـطـقـة العـيـواضـيـة في بـغداد
عام 1932  وعـمل مــنـذ شـبـابه
فـي الــــصـــحــــافــــة الـــعــــراقــــيـــة
واألجـنــبـيـة ونــشـر الــعـديـد من
ـقـاالت والـبـحــوث والـتـقـاريـر ا
والــــــلـــــــقــــــاءات ولـه عــــــدد من

طبوعة واخملطوطة. مؤلفات ا
زهير أحمد القيسي

حـاز عـلى الــكـثـيــر من اجلـوائـز
في داخل الـعراق وخـارجه كـما
ـــســابـــقــة الـــشــعـــر الــتي فــاز 
اقامتها جريدة النبأ في العراق

عام 1950.
tðUH R  s

كان القـيسي موسـوعي التأليف
ولـهُ الـــــــعـــــــديــــــــد من
ــنــشــورة ــقــاالت ا ا
وقـــــــضى ســــــنــــــوات
عـــمــــرهِ في الـــقـــراءة
والكتابة وصدرت لهُ
الــعــديــد من الــكــتب
في شــتى اجملــاالت
وطـبــعت له الـكـثـيـر
من الــــكـــتـب وبـــقي
مـــنــهــا حــوالي 80
مـخـطـوط لم يـطبع

حلد اآلن ومنها.
ترجمة الكتب ا
وفـي مـــــــــــجـــــــــــال
الـــتـــرجــمـــة فـــقــد
تـرجـم عـدد كـبـيـر
مـن الـــــــــــكـــــــــــتـب
األجنبية ومنها:
بــــــانــــــوخــــــان -
فـــــــــاســـــــــيـــــــــلي
بـــــــان.اآللـــــــهــــــة
البـيض العـظام
- ادوارد
ســــتــــوكن.ذهب
وذئـــــــــــــــــــــاب -

اضــــــــغاث وسمادير.
 U¹«Ë—Ë hB

وألف عــدداً من الـروايـات مـنـهـا
(انـــــــكالي - روايـــــــة عن ثــــــورة
الـزجن خـمـسون وجـهـاً لـلـمرأة
ساللــــة الــــشــــمـــر اجلــــنــــيـــات
ـــوتى اصـــدقـــائي أصـــدقـــائـي ا
االحـيــاء عـلــيـهـا تــسـعــة عـشـر

خراعة اخلضرة).
!dDA «

ولــقــد عـــشق زهــيــر الــشــطــرجن
وألف أربعة عشـر كتاباً في هذه
اللعبة ومنها: ( كتاب الشطرجن
- كـتـاب الـشـطــرجن الـصـغـيـر -
الـشطـرجن في الـتراث الـعربي -
الــشــطـــرجن لــلــجــمــيع - تــاريخ
الـشـطـرجن الـكـبـيـر - الـشـطـرجن
في التـراث العربي خالل 1000
عــام - الــشــطــرجن في الــثــقــافـة
ـيــة - فـنــون الـشــطـرجن - الـعــا
انــــتــــصــــار احلب واحلــــرب في
الشطرجن - مـباهج الشطرجن -
عـالم الشـطـرجن - الشـطرجن في
آثـــار االدبـــاء - الـــشـــطـــرجن في
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وقالت إن بعض الـنساء قد يـعجبهن
العنف أثـناء العالقة اجلـنسية لذلك
ـشــكـلــة "عــنـدمــا يـفــتـرض تـتــفـاقـم ا
الـرجـال أن كل الـنـسـاء تـفـضـلـن هذه

مارسات (العنيفة)". ا
وأجرت شركـة األبحاث سافـانتا كوم
ريس استطالعا للرأي شمل أكثر من
2002 إمـرأة في بـريـطـانـيـا تـتراوح
أعــــمــــارهن بــــ 18 و 39 عــــــامـــــا.
وتـمـحـورت األسـئلـة حـول تـعـرضهن
لـلصـفع أو االخـتنـاق أو اإلسـكات أو
ـــارســـة اجلـــنس الـــبـــصق أثـــنـــاء 
بـــالــــتــــراضي ومــــا إذا كـــانـت هـــذه
ـمـارسـات حتـدث رغـمـا عـنهن. و ا
ـسـتـهـدفـة لـتـكـون اخـتـيـار الـعـيـنـة ا
ـثـلة جلـميع الـنـساء في بـريـطانـيا

نطقة. بحسب العمر وا
وبــيــنـت الــنــتــائج أن أكــثــر من ثــلث
ـئة) تـعرضن لـهذه النـساء (38 في ا
ــمــارسـات الــعــنـيــفــة الــتي جـاءت ا
رغـمـا عـنـهن في بـعض األوقـات على
األقل بـــيــنــمـــا كــشف أقل مـن ثــلــثي
الــعــيــنــة مـرورهـن بــهــذه الــتــجــربـة
ئـة منهن العـنيـفة واعـترف  31في ا
بإجبارهن عليهـا تماما بينما أجاب
ــئـــة مــنـــهن "بــعـــدم وجــود  31فـي ا
خبرة أو عدم العلم بشيء أو أنهن ال
يردن احلـديث عمـا حدث".وقـال مركز
ـرأة لبي بـي سي إن األرقام عـدالـة ا
ـتــزايــد عـلى أظــهـرت أن "الــضــغط ا
الــنــســاء صــغـيــرات الــسن لــلــقــبـول
بـالـعـنف (أثـنـاء العالقـة) أمـر خـطـير

." ومه
ركـز أن مثل هذه الـظاهرة وأوضح ا
ــــواد ـــــا تـــــرجع إلـى "إتـــــاحـــــة ا ر
اإلبـاحـية الـعنـيـفة عـلى نـطاق واسع
ومشاهدتـها واالعتياد عـليها".وقالت
أدينا كـلير القائـمة بأعمـال الرئيسة
ـساعدة الـنساء ـشاركة  التـنفيـذية ا
ـرأة إنه (الـبـحث) في مـركـز عـدالـة ا
يشير إلى "تكرار تعرض النساء دون
األربــعــ لــلـــعــنف اجلــنـــسي بــعــد
ــارســة اجلـنس مع ـوافــقــة عـلى  ا
شــريك والـذي يــتـسـبـب بـعـد ذلك في

إذاللهن وتخويفهن".
ـارسة ـوافـقـة عـلى  وأضـافت أن "ا
اجلـــــنس مـع شــــخـص ال تــــقـــــلل من
خــطـورة إقـدامه عــلى صـفع أو خـنق
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حذر نـاشطـون من تزايـد العـنف ضد
ـــارســة اجلـــنس الـــنــســـاء أثـــنـــاء 
"بالتراضي" في بريطانيا لدرجة أنه
أصـبح طبـيعـيـا أثنـاء العالقـة.جاءت
هــذه الـتــحــذيـرات بــعــد الـكــشف عن
تــعــرض أكــثــر من ثــلث الــنــســاء في
بــريـــطــانــيــا دون سـن األربــعــ إلى
عــنف دون رغــبــتــهن أثــنــاء الـعـالقـة
اجلنسـية بالـتراضي مع شريك مثل
الصـفع واخلنق واإلسـكات والـبصق
عـــلــيــهن بــحــسـب بــحث بــريــطــاني
ـئة وخـلص الـبـحث إلى أن 20 في ا
من الـــنــســاء الالتي تـــعــرضن لــهــذه
مـارسات سواء بـرغبتـهن أو رغما ا
عــنــهـن تــعــانــ من االضــطــراب أو

اخلوف.
وقـالت آنا 23 عـامـا إنـهـا تـعرضت
ــارسـات عــنـيــفـة رغــمـا عــنـهـا إلى 
أثـنـاء عالقـة جـنـسـيـة بـالتـراضي مع
رجــال مـخــتــلـفــ في ثالثــة لــقـاءات

منفصلة.
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ووصــفت مــا تــعــرضت له وكــيف أن
شـريكـها بـدأ بجـذبهـا من شعـرها ثم
صـفعـها وتـطور األمـر إلى محـاولته
خــــنـــقــــهــــا حـــ وضـع يـــديـه حـــول
رقبتها.وتقول آنا عن هذه اللحظات:
"شعرت بالصدمة. شعرت باضطراب

شديد وترهيب. 
إذا صــــفـــعك أحــــدهم أو خـــنــــقك في
".لم الــشـارع فــســيــكــون ذلك اعــتـداءً
يلـفت األمر انـتبـاه آنا حـتى حتدثت
ـوضـوع مـع صـديـقـاتـهـا حـول هـذا ا

لتدرك وقتها مدى شيوعه بينهن.
وأضــــافـت "قـــد يــــحــــاول غـــالــــبــــيـــة
ـــارســة أحـــد أشــكــال األشـــخــاص 
الـعـنف أثـنـاء العالقـة اجلـنـسـيـــــــة
بل قد يـكون هنـاك من يرتـكب أنواعا

متعددة من العنف".
واعـتـرفت بـتـعـرضـهـا حملـاولـة خـنق
رغـمـا عـنـهـا عـلى يـد رجل آخـر حـتى

ا سيقوم به. دون أن يحذرها 
وكـــشـــفـت آنـــا الــــتي تـــخــــرجت من
اجلــامـعـة هـذا الـعـام عن أن شـريـكـا
سابقا لهـا تعامل معهـا بقسوة أثناء
عالقة جنسيـة لدرجة أنها عانت من

كدمات وألم لعدة أيام.
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شريكته في العالقة".
ـا" في الــثالثـيــنـيـات من وأنــهت "إ
عــمــرهـا لــلـتــو عالقــة طــويـلــة األمـد
ــوقف عـنـيف ذات عـنـدمــا تـعـرضت 
لـيـلـة.وتـروي ما حـدث قـائـلـة "انـتهى
ــطـــاف في الــســـريــر وأثـــنــاء بــنـــا ا
ـارسـة اجلـنس بـأنـه بدأ يـخـنـقـني

دون سابق إنذار. 
أصـــبـت بـــصـــدمـــة حــــقـــا وشـــعـــرت
بالـرعب. لم أقل شيـئا في ذلك الوقت
ألنني فكـرت في كوني ضعـيفة ومثل
هـــذا الــرجـل يــســتـــطــيع إخـــضــاعي
ا بـالالئمة في هذا بالقـوة".وألقت إ

واد اإلباحية. العنف على تأثير ا
وقالت: "شعـرت أنه (شريكـها) شاهد
أشــيـــاء عـــلـى اإلنــتـــرنـت ويـــريــد أن
ـــارســـهـــا مـــعي في الـــواقـع".كـــمــا
ـــئــة من أوضح الـــبــحث أن  42في ا
الـنـسـاء الـالتي تـعـرضن لــلـصـفع أو
اخلنق أو اإلسـكات أو الـبصق أثـناء
ـارسـة اجلـنس بـالـتـراضـي شـعرن
بـالضـغط أو اإلجـبار أو اإلكـراه على

مارسة. هذه ا
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ســــتــــيــــفن بــــوب طــــبــــيب نــــفــــسي
مــتـخـصص في اجلــنس والـعالقـات
قال لبي بي سي 5 اليف إنه يتـعامل
ـمـارسـات من مع الـتـأثــيـر الـسـلــبي 
هذا الـنوع "يومـا بعد يـوم".ووصفها

بــــأنــــهــــا "وبــــاء صــــامت" وأضــــاف
"الـنـاس يـفـعـلـون ذلك العـتـقـادهم أنه
ـكـن أن يـكون ـثل الـقـاعـدة لـكـنه 

ضارا للغاية. 
مـا نـراه هــو أن الـعـنف يــتـسـبب في
التقليل من أهمـية إقامة العالقة لدى
الكـثيرين وقـد يتسـبب في أن يصبح
الــعــنف مــقـبــوال وهــو أســوأ مــا قـد
يــحـــدث".وأبــدى قـــلــقـه من أن الــذين
ــارسـون هــذه األفــعــال ال يــدركـون

حجم اخملاطر.
وقـال بـوب :"يـأتـيــني الـنـاس عـنـدمـا
تـتزايـد احتـمـاليـة تعـرضهم لـلخـطر
وعـنـدمـا يكـون تـعـرضـهم لـلـخـنق أو
ـــســـمــوح االخـــتــنـــاق قـــد جتـــاوز ا
وعــانــوا بــالـفــعـل من فــقـدان الــوعي

لفترة طويلة".
وحــذر من أن "اخلـنق أثـنــاء الـعالقـة
دائـما مـا يكـون محــــفوفـا باخملـاطر
لــــكن الــــنـــاس ال يــــفــــكـــرون فــــــــــيه

بجدية".
ووصـفت الـنــاشـطـة فـيــونـا مـاكـنـزي
نـــتـــائج الــبـــحث بـــأنــهـــا "مـــخــيـــفــة
جــدا".وقــالت :"أســـمع بــانــتــظــام من
نــســاء تــعـــرضن لــلــخـــنق والــصــفع
والـبــصق واإليــذاء الــلـفــظي والــلـكم
ـارسة اجلنس على يد رجـال أثناء 
بالـتراضي. في كثـير من احلاالت لم
تـكن الــســيـدات في الــبـدايــة قـادرات

عــلى إدراك ذلك بــاعـتـبــاره نـوعـا من
ؤلم". االعتداء ا

وأطلـقت فيونـا حملـة حتت شعار (ال
ـوافـقـة عـلى ذلك) بـعـد أن ـكـنـنـا ا
الحــظـت ارتــفــاعـــا في عــدد احلــاالت
ــقـــــــــــــتل الــنــسـاء الــتي انــتــهت 
ــارســة مـا يــعــرف بـ "لـعــبـة أثــنـاء 
اجلنس" وبعـد ذلك  استخــــــــدام
موافقة الـنساء على العالقـة كوسيلة
تهم وتخفيف العقوبة. للدفاع عن ا
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ــارسـة اجلــنس بـأنه ووصــفت آنـا 
أصبح "متمحـورا بشدة حول رغبات
الذكـور" وقـالت "أصبح فـعال إباحـيا
بـصـورة كـبـيـرة لـدرجـة أنه ال يـوجد
هناك مكـان للنسـاء له اعتبار".وقالت
ــارســة اجلــنس إن الــعــنف أثــنــاء 
أصـبح طـبـيـعــيـا: "لـقـد كـانـوا مـجـرد

شباب عادي (شركاء العالقة).
 لم يكن هـناك شيء يجـمعهم لـكنني
أفــتــرض أنــهم جــمــيــعــا يــشــاهـدون
ــواد اإلبــاحــيــة. إنــهم بــاســتــمــرار ا
يشاهدون ذلك ويفترضون أن هذا ما
تريده النـساء لكنـهم لم يسألوا أبدا
عـــمـــا أريــده."جـــاء هـــذا الــبـــحث في
أعــــقــــاب ظـــهــــور حــــاالت االعــــتـــداء
األخـيـرة عـلى النـسـاء والـتي شـهدت
دفـــاعــــا مـن الــــبـــعـض عن "اجلــــنس

اخلشن".
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سامراء

و / الـسـويـدية . عـقـدت ندوة فـكـرية حـواريـة على أروقـتـها في رحـاب جـامعـة مـا
ي للغة العـربية والذي يصادف 18كـانون األول من كل عام  نـاسبة اليوم العـا
ـتـحـدة في هــذا الـيـوم من الـعـام 1973 والـذي أقـرته اجلـمــعـيـة الـعـامــة لال ا
تحدة  وتكون بأعتـبار اللغة العـربية لغة رسمـية في خطابات وطرق عـمل لال ا
رتبـة في خطابات بهذا الـتتويج الـتاريخي الـلغة الـسادسة من حيث الـتسلـسل وا
ـغـربـية ـمـلـكـة ا اجلـمـعـيـة الـعـامـة  وجـاء هـذا الـتـتويـج بـجهـود ومـقـتـرحـات من ا
ملـكة العـربيـة السعـودية  سبـقتـها إقتـراحات ومطـاليب سـابقة من عـدة بلدان وا
ـناسبة عربـية العراق  لـيبيا  اجلـزائر . مؤسسـة بيدر  كـانت مدعوة الى هذه ا

مع عدد من الشخصيات ومؤسسات عربية . 
ي  فعالـيات وأنشطـة عديدة سلـطت الضوء على وتخلل األحـتفال بيـوم اللغة الـعا
الـعالقة الـوثـيقـة بـ اللـغـة العـربـية وقـضـايا الـهـوية واالنـتـماء ووسـائل الـتواصل

االجتماعي . 
وقـد تــمـيـزت الـلـغـة الـعـربــيـة في بـدء حـرفـهـا االبـجــدي األول مع ظـهـور اخلـلـيـقـة
واالنسـان والفلسفـة عن باقي لغات الـعالم أنها تـنطوي على الـعديد من االساليب
اللغـوية كالفصحى والعامية . وتعد اللغـة العربية من اللغات السامية . ومثلت في
االسالم لـغــة الـقــرآن .  وكـان مـن ضـمن احلــضـور واحملــاضـرين الــدبـلــومـاسي
ـلـكـة الـســويـد إنـكـمـار كـارلـسـون في الـعـاصـمـة الـســابق والـسـيـاسي وسـفـيـر 
الـعـراقـيـة (بـغـداد) لـعـدة ســنـوات مـضت . وحتـدث عن جتـربـته في بـغـداد وألـقى
الـضــوء عـلى جـزء من تــفـاصـيـل كـتـابه (أرث مـن بـغـداد)  وعــمق حـضـارة بالد
الرافـدين وتأثيـراتهـا الواضحـة على حـضارات العـالم الغـربي  والدور التـنويري
عـرفي لدار احلـكمـة في بـغداد وفي تـعزيـز التـواصل احلضـاري والتـراثي ب وا
ي لـلـغة الـعربـية شعـوب العـالم . ومن ضـمن الذين حـاضروا عن هـذا الـيوم الـعا

ـو في عـلم الـدكـتـور عـيـد من اجلـزائـر واالسـتـاذ في جـامـعـة مـا
الـتـربـيـة عن أهـمـيـة الـلـغـة الـعـربـيـة في نـقل تـراث وثـقـافة
الشـرق وتـعزيـز مـكانـتـها بـ ثـقافـات الـشعـوب . وكان
ـمثـلها ـؤسسة مـعرض الـكتـاب العربي  الدور األكـبر 
االستـاذ حـازم يـونس في تـنظـيم وجنـاح هـذه الفـعـالـية

سؤولية هذا الدور .  الفكرية شعوراً منه 
وتــخـــلــلـت هــذه الـــنــدوة احلـــواريــة نـــقــاشـــات من قــبل

احلاضرين وفقرة فنية . 
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بغداد

يشهد الوطن في هذه األيام  صراعا" من نوع  فريد ..   
صراع ب :

صرخات ألم واحتجاج
ومواقف حكومية تبحث عن حل .

حلول حتتاج الى زمن 
وظروف حتتم استجابات سريعة معقولة . 

أصوات تطالب بوطن وحياة
داخالت وظروف . ولقاءات رسمية تتحسب 

متظاهرين سلمي من شبابنا
ومندس وكوا ورصاص غادر  .

صراعات اقليمية ودولية
ووطن ال يزال ينزف دما" وجراح .

وسط هذه الدوامة  ..  ال بد للحياة أن تستمر
والبد لصوت احلق  أن يعلو  

قلبي على وطني 

غالف الكتاب

W∫ تعرضت للعنف على يد شريكها الذي حاول خنقها öŽ

مارسات عنيفة شاركات في البحث أكدن تعرضهن  ئة من ا Y×Ð ∫ 38 في ا

زهير القيسي

 d¹bIðË dJý
يتـقـدم السـيـد جاسم مـحـمد عـبـد الرحـمن اجلـبـوري (ابو يـاسر)
هنئ بزواج بوافر الشـكر والتقدير جلـميع السادة والسيـدات ا
ولــده  (عـــبــد الــلـه) ســواء الــذيـن جتــشــمـــوا عــنــاء الـــســفــر من
ـناسـبـة من بـغداد او احملافـظـات الى بـغداد او الـذين حـضـروا ا
الذين غـمرونا بفـيض محبـتهم وتـهانيهـم الصادقه عـبر االتصال
الهاتـفي ووسائل التواصل االخرى سـائل الله الـعلي القدير ان

أل ايامهم بهجة وسرورا ويجنبهم كل مكروه...
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أربيل
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مـهـما حـاولت االحـزاب االسالميـة العـراقـية مـصـادرة انتـفـاضة سـنة 1991وبـناء
وجـب ادعـاء انـهـا صـاحبـتـهـا فـالـواقع يـقـول بـكـذب االدعـاء و في مـكـاسـب لـهـا 
احـسن االحـوال مـبالـغـتـهـا" االحـزاب" واختـالق قصص مـثل االحـاديث الـضـعـيـفة

ا كانت عليه باالمس! كانة اليوم  نسوبة للنبي لتظهر انها جديرة  ا
انـتـفـاضـة 91 وان لم تـسـقط الـنـظـام بل كـادت اال انـهـا افـرغـته من مـنـاعـتـه ح
نظومـة الفكر التي جـعلت من حس كامل عاجلـته بطعنات يـفهم منها كـره الناس 
مــتـحـكـمـا فـي ابـرز الـوزارات الـعـراقــيـة" فـر الحـقـا و عــاد و  ذبـحه مع عـدد من
اقاربه" و عـلي حسن اجمليـد ليـكون وزيرا لـدفاع الـعراق مزود بـختـم نعم و كال
اخـتصـارا حملـدودية عـقل الرجل الـذي انـتهى مـشـنوقـا بقـرار مـحكـمـة عراقـية بل
واضـطرت صـدام حسـ العادة الـتفـكيـر في سيـاسيـة نظـام لم يعـد قادرا اال على
تمشـية اموره الـيوميـة وفق نظريـة امن ثم لينـتهي صدام كـما يقول الـسياب" لم تق
الرياح مـن ثمود في الـوادي من اثر" بال سمـعة داخلـية و ال اقلـيمية مـرهق بديون

تعويضات.
هـدي النه اسالمي بل النه وبرغم كل كتاباته لم يخـرج العراقيون عـلى عادل عبدا
تـهن الـعمـل الصـحـفي- اعاد الـصـحفـيـة- وهذا امـر نـادر من حـزبي عراقـي ان 
ارسة حـقبة سابقة كان هـو نفسه يلعنها عـلى االقل ايام كان معارضا كذلك لم
يخـرج العراقـيون ولم يـتقـربوا من االسـاءة لبرهـم صالح و حاله مـثل حال كل من
ان وكـذلك مـحمـد احللـبـوسي بأعـتـباره من له جـاء وفق تقـاسم نـقاط مـقـاعد الـپـر
الدور ضـمن العـرب السـنة في رئـاسة مفـصل في الـدولة او باالحـرى ما تـبقى من
الـدولـة. بل خرجـوا النهم مـلوا الـنهب والـتخـويف. وسكـتوا عن بـرهم و احللـبوسي

النهم يعرفون ان مهاجمة السلطة التنفيذية اولى.
سـنـة 91 خـرج العـراقـيـون بـالـسالح لـيـواجـهـوا نـظـام صـدام فـلـقـد اطـلق جـندي
مكسـور مذلول مـنسحب مـشيا من الـكويت اطلق الـنار على صـورة صدام حس
في ســاحـة من سـاحـات الــبـصـرة فـكـســر اخلـوف بـالـنـار واذا بــخـزين الـغـضب

ينسف كل شيء له عالقة بدولة ال تبقيها اال احلروب.
في تـشرين خـرج الـناس مـستـخـدم سالح الـتواصل االلـيـكتـروني ليـعـلنـوا انهم
منهـوبون على يد حزبي بـاتوا يشبهون صدام بل و تـفقوا عليه من حيث االساءة
شاريع تد الدولة العميقة والفساد اصبح السائد والعفة فالثـروات تنهب وتنقل 
هي االسـتثـناء واحملـسوبـية هي الـسائـد والكـفاءة اسـتثـناء والـكذب هـو السـائد و

االستثناء هو الصدق.
خرج النـاس لينكـشف الشر في عقـل السلطـة للعالم حـيث ان تخصيـصات القمع
مـوجـودة وامـوال شـراء غـاز تـفـريق اجلـمـوع و سـيـارات فض الـشـغب مـصـانة ال
عـطل فيـها امـا عالج السـرطان فـغال او غـير موجـود وان امكـانيـة جلب قـناص
هي اسـرع من الـتعـاقـد مع جراحـ لـعالج امراض الـعـراقيـ وان حـصة الـغذاء
والـدواء لسنة 1996وقبل ذلك و الـتي عابوها عـلى صدام باتوا يسـرقون اموالها
ليـقدموا ماال يصح لالستـهالك البشري وفوق كل شيء فان احلـزبي احلاكم

ـشـروع حتـرير يـقـلـدون صـدام حـسـ في مـشـاريـع ال طـائل مـنـهـا فـهـو يـثـرثـر 
فلسـط الذي يبدع فيه بـالوهم وهم وبقدرة قادر ايرانيـون اكثر من مرشد الثورة
االيرانيـة الذي بدأ يتـضايق من اداء السلطـة العراقية الـتي ارادت تقد والئها له

فأضرت به و بدولته مهما نقلت لها من اموال لكسر احلصار.
في الـسـيـاسـة تـضخ الـعـواطف في اجملـالس اخلـاصـة وال يـعـلن عـنـهـا في الـعـمل

ناسبة و غير مناسبة.
هـدي انه غـير مـرغوب قـرابة الـ 600 قـتـيل و الوف اجلـرحى هـو ثمن افـهـام عبـدا
فيه? هذا اذا لم نـحسب الوف القتلى الذين قـتلتهم احلكومة بـخططها التي لم تمنع
الـتفـخـيخ و ال االنهـيارات االمـنـية و مـثـال ذلك سيـطرة تـنـظيم الـدولـة قبل سـنوات

على محافظات بالكامل.
اضطـرب الـسيـاسيـون فـقط عنـدمـا نادى عـلـيهم الـناس بـحـقيـقـتهم احلـقـيقـة التي
ن يـكذب في سـيرته الـذاتيـة التي يـقدمـها لـيكون جتـعلك تـختـار توصـيفا واضـحا 
ـستـندات الـدولـة ليـجـني اموال ويـسـرب اسرار الـدولة مـسـؤوال و الذي يـتالعب 

ليبني شبكة عالقات يكون فيها مصدر معلومة لقوة دولية. 
وبعد كل هـذا واكثر يصرح احلزبيـون بالكذب ثم تظهر وثـائق بخط اليد تب انهم

يرشحون شخصا انكروا ترشيحه ليكون رئيسا وزراء انتقاليا!
صـلحة في فرض نفسها او تغير ومثل كل االنظـمة التي ترى او تتوهم انها ترى ا
جـلـدهـا لـتـغـطي بـقـيـة جـسـمـهـا احلقـيـقي فـهي تـعـول عـلى احلظ و ضـربـاته ومن

طر! مضحك تعويلها انها عولت في تشرين على البرد وا
ومـثـلـها مـثل انـظـمـة قـبـلـها و انـظـمـة مـعـاصـرة مـستـعـدة لـلـتـخـوين فـقد قـالت عن

ـنـتـفضـ انـهم بـعــــــــــثيـون وال ادري كـيــــــف يـتـسنى ا
لبـعـثي ســـــــــابـق ان يـــــــوجه اتـهـاما حتـول الى ادانة
اضـيه فأتـهمـــــــــهم بحـاضرهم بحق من لـم يذكـروه 
هـذا عــــــــالوة على انه يـــــــرأس مجـلسا فيه عـــــــدد
! صف عــلـي بن ابي طــالب من الــبـــعــثــيــ الــســـابــقــ
خـصـــــــمـا لـه يـوم اجلـمل بـانه كـالــثـور انـبت قـرنـيه في

االرض.


