
رئيس مجلس االدارة

صادق جاسم الربيعي

العدد  ) 2 (    حزيران  / 2019 8 صفحات صحيفة ثقافية نصف شهرية تصدر عن رابطة المجالس البغدادية الثقافية

رئيس التحرير   

عادل العرداوي

اول الكالم

رئيس التحرير   

دعت رابطة املجالس البغدادية الثقافية وحشد من 

املثقفني واملعنيني بالشان الوطني اىل اتخاذ االجرءات 

الازمللة لاحتفللاء بالذكللرى املئوية النطللاق ثورة 

العرشين التحررية يف حزيران من العام املقبل. 

جاء ذلك يف الندوة الشللهرية ملجلس الربيعي االديب 

التللي عقللدت يف مقللره الكائللن بالكللرادة ببغداد 

مسللاء الثاثاء ١٨ حزيللران ٢٠١٩ احتفاءا بالذكرى) 

٩٩ (للثللورة العراقيللة الكللرى وادارهللا الدكتللور 

مزهر الخفاجي وشللارك فيها عضللو مجلس النواب 

الدكتللور عبود اوحيد العيسللاوي الللذي ايد مقرتح 

تهيئللة مسللتلزمات االحتفاء بالذكللرى املئوية لثورة 

العرشين التحررية التي اسسللت للعللراق الحديث 

واقرتح تشللكيل لجنة عليا لهذا الغرض تضم ممثلني 

مللن الحكومة ومجلللس النواب واملنظللات املهنية 

والثقافية واملؤرخني واحفاد الثورة. 

بعدها بارش املحللارض االول الباحث عادل العرداوي 

بالحديللث عللن اهميللة ومكانللة الشللعر الفصيح 

والشللعبي واالهازيج الحاسللية التي اطلقها الثوار 

وهللم يواجهون جيش االحتال الريطاين ملدة سللتة 

أشللهر متواصلة ابتدات يف الرميثة واتسعت رشارتها 

لتصل ارجاء مختلفة من انحاء الباد. 

وبني ان الشعراء والشللاعرات واملهاويل الذين كانوا 

يرافقللون الثوار ويشللاركون معهم يف ذلللك الجهاد 

املقدس كانوا مبثلون وسيلة االعام املؤثرة بني صفوف 

الثوار ويحركون يف اعاقهم مشاعر الحاسة الوطنية 

واستشللهد مسللتذكرا العديد من املواقف البطولية 

املوثقة بالهوسات الشعبية املعرة التي من بينها:

الهوسللة التي اطلقها الشيخ مرزوك العواد يف معركة 

الرارنجية الفاصلة:

ودوه يبلعنه وغص بينه..

وهوسة اخرى لثائر اخر عندما شاهد احدى الطائرات 

الريطانية تحوم فوق رؤوس الثوار:

يالرتعد بالجو هز غريي..

والحدهم:

رد مالك ملعب ويانه..

واخرى تتفاخر ببطوالت ولدها:

عفيه ابني الجاتل جتاله..

وام اخرى تصف ولدها الشجاع وتصفه:

عربيد اسمك يلهيبه..

بعدهللا تحدث املحارض اآلخر الزميل الشللاعر كريم 

مكطوف الظاملي الللذي اعطى ملحة موجزة عن فن 

الهوسة الشعري الشعبي الذي يقابله بالفصيح شعر 

الرجز الذي كان شللائعا يف اوقللات الحروب وبني ان 

االهازيج منها العكيلية القصرية مثال:

الطوب احسن لو مكواري..

ومنها مايسمى بالحجيميه وعليها املثال االيت:

احنه املنطويه وسمهه اتجالع بيه..

واشللار اىل العديد من االهازيج الشعبية املعرة التي 

هي من نظم والده الشاعر واملهوال الشهري املرحوم 

مكطوف الظاملي الذي كان له صيت واسع يف مضائف 

ارياف ومدن العراق ومنها اهازيج شعبية رائعة منها 

هذه االهزوجة املعروفة والتي ينسبها البعض لغريه 

من شللعراء الهوسة وحقيقة االمر هي للظاملي وهي 

هوسة احجيميه ولدت بعد الثورة يقول فيها:

مينادي الشعب لباك من ناديت 

ذبحت اهل الفرات اعليك ماخليت..

سويتك حكومه وسلميتك بيت..

ليش البيت اطيته ملطره..ومطره.. اتصاوغ بيه..؟

وقد رد عليها يف حينه زميله الشاعر واملهوال املرحوم 

عبد السللاده الكصاد االبراهيمي وهو من املشاركني 

يف ثورة العرشين فعليا باهزوجه معرة اخرى..

وبني الظاملي ان منطقة الفرات االوسط موقع انطاق 

احللداث الثورة ضمت مجموعة كبللرية من املهاويل 

املعروفللني وغري املعروفللني منهم حتللى من زعاء 

العشللائر ومن االخرين من بينهللم محمد ال صيته 

وعبللاس الفتاوي وكبس وجياد االعمى وحداوي ابو 

عبد وغريهم بالعرشات..

وبعللد ان انهللى املحارضيللن العللرداوي والظاملللي 

محارضتهم املشللرتكة فتح باب النقللاش واملداخات 

للحارضيللن املشللاركني يف الندوة الذيللن كان منهم 

كل من: عكاب سللامل الطاهر وهاتف حميد العتبي 

وصادق الحاج جاسم الربيعي وصدام عليوي وحيدر 

الحبللويب ومحسللن جبار العللاريض والدكتللور عبود 

العيسللاوي واملهندس عبد السام الجشعمي واحمد 

الجابللر وكامل منصللور الكعبي والشللاعر ابو يقني 

الصالحي وغريهم. 

ويف ختللام النللدوة قدمللت ادارة املجلللس الدروع 

والهدايا التقديرية للمحارضين ومدير الندوة ولعدد 

من املشاركني االخرين.

في مجلس الربيعي االدبي بالكرادة:

ندوة عن اشعار واهازيج ثورة العشرين التحررية..
المطالبة باحياء الذكرى المئوية النطالق الثورة .. العام المقبل

ونحللن نعيش هللذه االيللام يف خضم 

االحتفاء بالذكرى) ٩٩( لثورة العرشين 

رابطللة  يف  نحللن  التحررية..يرشفنللا 

املجالللس البغداديللة الثقافيللة وعللر 

صحيفتها ان نطلق دعوة وطنية للتذكري 

من االن التخاذ االجراءات اللوجسللتية 

والتنظيمية الازمة لاحتفاء واالحتفال 

بذكرى مرور) ١٠٠( سللنة عىل انطاق 

وقفللة العللز والللرشف الوطنيللة التي 

وقفتهللا املرجعيللة الدينيللة مللع ابناء 

شللعبنا العراقي االماجد للوقوف بوجه 

االحتللال الريطاين املقيللت للمطالبة 

بالحريللة واالنعتللاق ونيل االسللتقال 

الوطني للعراق..ونتيجة تلك التضحيات 

الجسام والدماء الزكية التي سالت عىل 

بطاح واديللم الرافديللن يف عام ١٩٢٠ 

فقد ولد الكيللان العراقي الوطني فعا 

وقوال..

اذن هذه املناسبة وذكراها الخالدة يف 

النفوس والضائر تستحق من حكومتنا 

ومجلس نوابنا ومن مؤسسللات دولتنا 

املعنيللة باالمر ومن هشللائرنا الوطنية 

ومن كل عراقي نبيل يشللعر انه حفيد 

حقيقللي لتلك الهبة الشللعبية الخالدة 

كل العنايللة والرعايللة لتحويللل يللوم 

الثاثني من حزيران/ ٢٠٢٠ املقبل عيدا 

وعرسا وطنيا لكل ابناء شعبنا العرتقي 

بكل مكوناتلله وان تجمعنا خيمة ثورة 

العرشيللن الوارفللة الفضفاضللة تحت 

ضالها ملواصلللة بناء العللراق الجديد 

الذي هو السللليل الرشعي والتاريخي 

لثللورة االبللاء واالجللداد مثللار فخرنا 

واعتزازنا ابد..

بحضور جمع من العلاء واألدباء وعشاق الفكر والثقافة واملعرفة ورواد املجالس الثقافية عقد مجلس 

آل البيت )ع( جلسته الشهرية االربعون عرص يوم الجمعة املوافق ٧-٦-٢٠١٩ ، وتضمن املنهاج :

- قصيدة للشاعر سعدي الشاوي 

- بحثاً  لاستاذ العميد املهندس وليد البطبوطي ) الجرمية األكرتونية - االبتزاز األكرتوين امنوذجا (

- احتفاء برجل من رجاالت العلم واالدب  رجل تعلم وعلم ومحل اعتزاز وتقدير شخصية علمية ادبيه 

اال وهو الدكتور عيل الطايئ .

- فسح املجال للمداخات واالستفسارات 

- تكريم املحارض .

ويف ختام الجلسللة تم توزيع هدايا لتعظيم ذكرى استشللهاد االمام الصادق )ع( للحضور  واملشاركني يف 

املنتدى

مائة عام على 
قيام ثورة العشرين..

في مجلس العالمة حسين الصدر .. الجريمة األكترونية - االبتزاز األكتروني انموذجا



ضيللف مجلس الشللعرباف االديب يف الكرادة ببغللداد الباحث 

الدكتور محمد جابر عيل يف ندوته الشللهرية التي عقدها عرص 

الجمعة ١٤ حزيران ٢٠١٩. 

والقللى الدكتللور عيل يف النللدوة التي ادارها عللادل العرداوي 

محللارضة بعنللوان) خفايا منظمة الكللوكاس كان العنرصية..

وموقللف الحكومللات االمريكية منهللا..؟ ( سلللط فيها الضوء 

عىل واحللدة من اكر املنظات العنرصية املتطرفة يف الواليات 

 )k.k.k ( املتحدة األمريكية التي يرمز لها بالحروف االنكليزية

والتللي تتبنى التمييز والفصل العنرصي بني البرش عىل اسللاس 

اللللون وهي تحارب اليهود والسللود والغربللاء وتؤمن بالكثري 

من االفللكار النازية والقومية والشللعبوية املتطرفة يف تفضيل 

ذوي البللرشة البيضاء عىل سللواهم من البللرش عىل الرغم من 

ان حكومللة الواليات املتحدة األمريكيللة متنع منعا باتا الفصل 

والتمييز العرقي والعنرصي. 

وبللني الباحث ان هللذه املنظمللة العدوانية تتبنللى الصليب 

املعقوف شللعارا لهم وتعمل بشللكل متخفي ولدت يف القرن 

الثامللن عرش امليادي املايض ومازالللت موجودة االن تظهر يف 

اوقات ومتارس اعالها االجرامية وتختفي تارة أخرى وهكذا..

وبني ان جذور التمييز العنرصي تعود اىل بدايات اكتشاف القارة 

الجديللدة عىل يد البحار االبيض كرسللتوفر كلومبس ومن معه 

من البيض الذين تحكموا واسللتعبدوا اوال اهل القارة االصليني 

الهنود الحمر وهم اصحاب حضارات انسانية عريقة موغلة يف 

القدم تعادل الحضارات الرافدينيللة والفرعونية ومنها حضارة 

املايا..وبعدها تم استعباد املايني من السود االفارقة الذين كان 

يؤىت بهم من افريقيا عىل شللكل قوافل برشية تنقل بالسللفن 

للعمل يف اسللتزراع االرض واالعال الشللاقة االخرى من دون 

توفري ابسللط الحقوق االنسللانية لهم اذ اعترهم املستعمرين 

البيللض عبيد ارقللاء لهم..يتم بيعهم ورشائهم يف اسللواق الرق 

والنخاسة التي يندى لها الجبني..!

واوضللح املحارضة ان الزنوج االفارقة وكذلك الهنود الحمر ظل 

حالهم هكذا من الذل والعبوديللة والقتل اىل ان اعلن الرئيس 

االمريللي ابراهام لونكلن ثورته الشللهرية لتحريللر العبيد من 

الرق والنخاسة يف عام ١٨٦١التي وضعت حدا لتلك املارسات 

املرفوضة بحق امللونني..بالرغم من وجود حاالت ومارسللات 

عنرصيللة كانت تجري هنا اوهناك يف ارجللاء الواليات املتحدة 

وقللد اختفللت تلك املارسللات يف سللنة ١٩٢٩ بعد الكسللاد 

االقتصللادي العاملي الذي شللل عصب الحيللاة يف امريكا ودول 

العامل اجمع..

وبللني ان الكثري من دعاة نيل الحقللوق املدنية كانوا قد ظهروا 

عىل سللطح االحداث كا هو حللال الداعية األمريي الشللهري 

مارتللن لوثر كنك الذي دفع حياتلله يف نهاية االمر جراء فضحه 

للمارسات العنرصية ضد السود من قبل مستعمريهم البيض..

وكذلك اغتيال الرئيس االمريي جون كندي يف سللتينات القرن 

املايض الذي له عاقة ايضا بالفصل العنرصي يف باده ومواقف 

وحوادث مشللابهة عديدة اخرى تطرق لها املحارض يف سللياق 

حديثه الشيق واملفيد..

وبعللد ان انهللى املحارض محارضتلله انهالت عليلله املداخات 

واالستفسارات من املشاركني الذين كان منهم كل من: الدكتور 

طللارق الجنايب والدكتور صادق ياسللني الحلللو والدكتور رجاء 

الدين وحسللني البيايت واملهندسة سللناء الجنايب واحمد حسن 

حبيب ورضا الشكرجي وحسني الجاف والدكتور حامد املوسوي 

وغالب العنبي والشلليخ جعفر الطعان واملهندس عبد السام 

الجشللعمي والقايض هيثم خزعل الزبيللدي والدكتور صبحي 

توفيللق والدكتورة فاتنة رضا الهاشللمي والدكتور حكمت عبد 

املجيللد عاوي واملحامي اياد العلوش ومحسللن جبار العاريض 

وعامر الجواهري وعدنان الساوي وغريهم.

كرس منتدى الكلمة بكنيسة مار كوركيس ببغداد ندوته الشهرية الستذكار ملحات من 

تاريخ وحضارة مملكة املناذرة العربية يف العراق وعاصمتها الحرية. 

وقللد ضيفت الندوة لهللذا الغرض الباحث الدكتور عقيل غالللب الذي القى محارضة 

بعنوان) الحللرية.. انتجت حضارة..العارة واالدب منوذجا ( وعقدت مسللاء الخميس 

١٣ حزيران ٢٠١٩ وادارها عصام مسللكوين شدد فيها عىل اهمية موقع هذه اململكة 

العراقية العربية العراقية التي مازالت اثارها شاخصة يف الطرف الجنويب ملركز محافظة 

النجف املطلة عىل بحر النجف وتشللغل مساحات واسعة من قصبات وارياف اقضية 

ونواحللي كرباء والنجف والكوفة وابوصخري/ املناذرة والحرية وقد تركت لنا مقتنيات 

نادرة من بينهللا الصناعات الفخارية والزجاجية والحيل الذهبية والفضية والسلليوف 

والرمللاح والخناجللر واالبواب واالجر الحللريي والخط وطرز البنللاء املتميزة يف بيوتها 

وكنائسها وصناعاتها النسيجية الصوفية والقطنية والكتانية وصناعات الورق والرتجمة 

والطب والفلسفة وقصائد كبار شعراء العرب يف نهاية العرص الجاهيل وبداية الدعوة 

االسامية ومنهم شعراء املعلقات املشهورين كالنابغة الذبياين وطرفة بن العبد واملنخل 

اليشكري وامرئ القيس وارضابهم من املعروفني يف تاريخ االدب العريب القديم. 

وتطرق غالب اىل موقللع مملكة املناذرة الزراعي املتميز وقتذاك حيث كانت اراضيها 

خصبة وتسللقى من انهر تتفرع من الفرات ولعل من اشللهر منتجاتها الزراعية العنب 

الحللريي الذي دفع النشللاء العديد من مصانع الخمور فيهللا جراء كرثة وتنوع صنوف 

العنللب الجيد الذي مازالللت زراعته ونوعيته متميزة من حيللث املذاق حتى الوقت 

الحارض خاصة إذا ماعرفنا ان بساتني ارياف املناذرة مازالت تنتج ذلك العنب الفريد. 

وبني ان بساتني الحرية وماجاورها كانت تنتج شتى انواع الورود والزهور ذات العطور 

الضاجة بعبريها وشذاها ما شجع عىل ازدهار صناعة العطور فيها التي كانت تصدر 

اىل مختلف البقاع وكانت جودتها وخاصيتها مرضبالامثال. 

وكشللف الباحث ان معظم سللكان مملكة الحرية كانوا يدنون باملسيحية / الرسيانية 

قبل دخول االسللام لهم يف عام/ ١٦ هجرية عند فتللح العراق وتدل عىل ذلك االديرة 

والكنائس واملقابر املسيحية التي مازالت تالها شاخصة للعيان تنتظر عمليات التنقيب 

االثارية التي ستكشللف عن ارسارها وخباياها وهذا ينطبق عىل قصورها الشهرية التي 

مللن بينها قصللور الخورنق والسللدير واالبيض واديرة وكنائس عبد املسلليح بن بقيلة 

وديللري هند الكرى والصغرى وهند هذه هي بنللت امللك النعان بن املناذرة التي 

طاملا تغنى بها شعراء ذلك العرص لجالها وعلمها وشخصيتها الفذة..

وبني ان الطراز الحريي يف مجال البناء والعارة مازال قامئا حتى اليوم متمثا بالحوش 

الرشقللي املوجود حاليا يف مراكز املدن العراقية القدمية التي من بينها النجف االرشف 

والكوفللة وحتى بغداد ومدن وحوارض اخرى..ولفت إىل أن تاسلليس الكوفة عام/ ١٧ 

هجريللة اثر كثريا عىل مكانللة وازدهار الحرية بعد ان انتقل معظم سللكانها وصناعها 

وتجارها واطبائها وعلائها اىل الحارضة الجديدة التي شلليدها املسلللمون عند الفتح 

االسللامي رشقي الحرية باسللم الكوفة وهكذا ازدهرت حارضة عىل حساب اضمحال 

حارضة عريقة مجاورة لها وهكذا هو حال الدنيا..حضارات تسود واخرى تبيد..!!

واوضح ان مملكة الحرية دامت لقرابة ٥٠٠ سللنة وكانللت تتاخم حدود االمراطورية 

الفارسللية و تنعم بحايتها كا هو حال مملكة الغساسللنة العربية وعاصمتها تدمر 

يف باد الشللام الواقعة مبواجهة دولة الرومان..مشللريا إىل أن الحرية سللبق وان حكمها 

اكرث من٢٠ ملكا وهم يدينون باملسلليحية وظلللت قصورهم قامئة طيلة عصورالخلفاء 

الراشللدين واالمويني والعباسلليني وكثريا مللن الخلفاء يف العصللور الثاثة املذكورة من 

اقام او مر او سللكن لفرتات محدودة فيها الغراض شللتى.. من ابرزها قرصي الخورنق 

والسدير حتى بقيا قامئني اىل فرتة زيارة الرحالة العريب ابن بطوطة لها وترك لنا وصفا 

دقيقا لها وبعد تلك الحقبة اندرسا واهما ...!!

وبعد ان انهى املحارض محارضته انهالت عليه املداخات واالستفسارات من املشاركني 

يف الندوة الذين كان منهم كل من:

ناجي يوسف ومحمود املياحي وهرينت ارشاك وعيل البغدادي واملهندس عبد الكريم 

جودي قامئقام قضاء املناذرة مبحافظة النجف وعاد املوسللوي وباسم جميل انطوان 

ومريم حسن وغانم والدكتورة رجاء وعامر وعبد الرزاق الشيخيل وغريهم. 

ويف نهايللة النللدوة قدمت ادارة الكنيسللة درعها هدية للباحث عقيللل غالب تثمينا 

لجهوده العلمية يف اعداد املحارضة. 

بعدهللا توجه وفللد محافظة النجف املشللارك يف الندوة املذكورة لزيللارة مقر رابطة 

املجالللس البغدادية الثقافية يف الكرادة/ داخل حيث كان يف اسللتقباله كل من رئيس 

الرابطللة صادق الحاج جاسللم الربيعي ونائبيه عادل العللرداوي والدكتور ضياء زلزلة 

اضافة لعضو الهيئة االدارية للرابطة الدكتور حيدر حميد الدهوي.
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محاضرة عن منظمة ) كوكالس كالن ( العنصرية وموقف الحكومات االمريكية منها..؟
في مجلس الشعرباف االدبي بالكرادة :

) الحيرة..انتجت حضارة..العمارة واالدب نموذجا (
في منتدى الكلمة بكنيسة مار كوركيس:



رابطللة املجالللس البغدادية الثقافية مؤسسللة ثقافية 

مسللتقلة غري حكوميللة وغري ربحية ومن مؤسسللات 

النفللع العام , اسسللت عللام ٢٠١٠ وتعمل عىل نرش 

وترويللج الثقافللة مبفهومهللا العام وتسللهم يف تطوير 

املجالس الثقافية وتوجهاتها الفكرية وتنسلليق اعالها 

وضبللط توقيتاتهللا ورعايتها معنويا فضللًا عن اطاق 

مجموعة من الرامج التنمويللة والتثقيفية واملبادرات 

الثقافية املتنوعللة من اجل بث 

روح املواطنة والقيم النبيلة وتلبية األحتياجات الحالية 

واملستقبلية للثقافة العراقية , كا تسعى الرابطة 

لتحقيق مجتمع مدين واع وفعال وناشط متميز . 

اهداف الرابطة

١-رعاية املجالس الثقافية بشكل معنوي .

٢-تنشلليط وتوسلليع عمل املجالس الثقافية ليشمل 

فئات واسعة من املجتمع .

٣-تعزيللز السلللم األجتاعي من خال نللرش ثقافة 

التسللامح والتعايش والرتابط الودي مبا يضمن التنمية 

واحرتام حقوق األنسللان وتحقيق العدالة واملسللاواة 

لكل فئات املجتمع  .

٤-العمللل عىل نرش وتعزيللز املواطنة وحللب الوطن 

واألعتزاز بالحضارة والتاريخ والرتاث .

٥-تحسللني اداء املجالللس مللن خال تنسلليق العمل 

وتنظيم التوقيتات ألنعقادها .

٦-بللذل الجهللد األيجابيللى لربط اعللال الرابطة مع 

املؤسسللات الحكوميللة يف الرتبية والتعليللم من أجل 

رعاية استثار املواهب مبا يحقق النتائج األيجابية .

٧-رعايللة املشللاريع الشللببابية والثقافيللة ودعمهللا 

ومساندتها .

٨- متكني املللرأة اجتاعيا واقتصاديا وتفعيل دورها يف 

الحياة العامة ومارسة حقوقها املدنية .

٩- توسيع عمل الرابطة من خال التعاون مع املجالس 

الثقافية العربية واألقليمية والدولية .   

تعريف برابطة المجالس البغدادية الثقافية 
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اقام منتدى الدكتورة آمال كاشللف الغطاء حفا إستذكاريا للشاعر األديب واملؤرخ 

الدكتور عيل عبد األمري الحيدري الذي يعتر علا من اعام الثقافة العراقية..

كان الحضور مميزا حيث التقى يف املنتدى نخبة العراق الثقافية ...

١. تحدثت الدكتورة آمال كاشف الغطاء عن سرية الراحل العطرة املعطاءة للشعر 

واألدب والبحث والتاريخ حيث بنى الراحل ما قدم من عطاء عىل ركائز ثاث وهي 

)حب اهل البيت( ) حب الوطن ( ) حب الشللعب (........................... وان حب 

اهل البيت يجب أن ال يكون حبا عاطفيا اهوجا يحرض باملناسبات ثم يختفي بقية 

ايام حياتنا بل يحب أن يكون حبا حب منهج وعقيدة وسللرية وسلللوك والتمسللك 

مبللا قدموه اهل البيت  للدين واألخاق وان نسللري عىل طريقهم الَدي هو طريق 

الرسالة اإلسامية الحقيقية..

وأضافت الدكتورة آمال نحن والشاعر الراحل  عشنا يف  ) زمن النوايا السيئة ( الذي 

حمللل التباين والتناقض.. حيث الفرق الكبللري بينها.. فالتباين بني عامل وعامل.. إما 

التناقض فهو بني العامل والجاهل..

 اسللتطردت قائلة كان الراحل نقي الرسيرة ويحمل الحب لكل الناس بغض النظر 

عن دينهم وطائفتهم وقوميتهم حيث كان انسللان جسللد اإلنسللانية بكل معانيها 

السامية..

٢. تحللدث املللؤرخ الدكتللور حميد مجيد الهللدو الذي رافق الراحل سللنني طوال 

مسللتذكرا سللرية الراحل و والدته يف قلعة سللكر من نواحي النارصية وانتقاله إىل 

بغداد بداية خمسينات القرن املايض... كان إنسانا مجدا يف كل عمل يقوم به وهو 

إنسان متواضع يحب الخري لآلخرين كا يحبه لنفسه....

اضاف الدكتور الهدو كتب الشاعر الراحل يف كل ميادين الشعر.. الشعر السيايس.. 

الشللعر الوجداين.. شللعر االخوانيات.. شللعر الغزل.. شللعر الرثاء..

اال إن الصفة األهم الذي طغت عىل كتابته الشعر هو شعر اهل البيت حيث اطلق 

عليه )شاعر اهل البيت( حيث كتب معظم شعره يف حب ورثاء اهل البيت عليهم 

السام وكانت من مطوالت الشعر حيث بعضها اكرث من ١٠٠ بيت شعري..

وأضاف الهدو.. كان الفقيد ميتلك موهبة ارتجال الشعر يف أكرث من مناسبة واسلوبه 

باغيا ينساب أنسياب املاء العذب..

كذلك ميتاز الفقيد بكتابة التاريخ الشعري الهجري وامليادي والذي يكاد ان ينقرض 

هذا النوع من الشعر..

وأضاف ان الشللاعر كان من طبقة شللعراء أيامه مثل الرصللايف والكاظمي ومحمد 

عيل اليعقويب...

ومن متيزه انه ميلك اذنا موسلليقية يف كتابة الشعر حيث مل يدرس او يعرف أوزان 

الشعر العمودي اي التفعيلة..

واشللتهر الراحل بكتابة الشللعر امللمع الذي اشللتهر يف الجنللوب وخاصة الفرات 

األوسط..

٣. ألقت إبنة اخ الفقيد األسللتاذة زينب الحيدري كلمللة بينت فيها محبة الفقيد 

ومودته القربائه وما امتاز به من خلق قويم وحبه آلل البيت وللمحافل األدبية..

٤.تحدث األسللتاذ عدنان البيايت Adnan Hussein Al-Bayati الذي قدم الشللكر 

للحضللور جميعا ومشللاركتهم يف هذا الحفللل البهي وترحم عىل أرواح الشللهداء 

وخاصة روح الفقيد وروح الراحل الشيخ فاتح آل كاشف الغطاء..

وبني األستاذ عدنان ان الفقيد انتمى إىل الحزب الوطني الدميقراطي يف مطلع ثورة 

١٤ متللوز وانتخب عضوا يف قيللادة بغداد ولكن بعد شللباط ١٩٦٣ اعتقل ثم ترك 

العمللل الحزيب ليتفرغ لاعال األدبية واملجالس الثقافية وأسللس منتدى ثقايف يف 

بيته اطلق عليه اسم ) منتدى عرتة االدب (..

 مللن حبلله آلل البيللت الكللرام كتللب :

منذ الطفولة ارضعتني حبهم... امي فرصت بحبهم مشغوال

كانت تناغيني ومتسح ادمعي.. وتصوغ من حب الويص هديا

وكذلك لقنني ايب اقولهم........ والطفل يحفظ كل قول قيا

٥.تحدث األسللتاذ صللادق الربيعي رئيللس رابطة املجالس 

البغدادية الثقافية مستذكرا صداقة والده املرحوم الشاعر 

جاسللم الربيعي مع الشللاعر الراحل وهو من املؤسسللني 

ملنتللدى الربيعللي الثقايف حيث القى عللدة محارضات فيه 

واالشللعار يف أمسلليات املنتدى... وقرا قصيللدة رائعة لرثاء 

الفقيد

٦. القى الدكتور ضياء زلزلة كلمة القايض األسللتاذ حسللني 

مريزه الحسلليني لسللفره خللارج العراق تحللدث بها عن 

زمالته للفقيد والسرية الحميدة للشاعر الراحل

٧.القى الشاعر الراقي األستاذ رعد موىس الدخييل عن عاقة 

عائلته لعائلة الفقيد كونهم من نفس املنطقة مننطق قلعة 

سللكر وخاصة جده الشلليخ حسللن الدخييل بوالد الشاعر 

املرحوم عبد األمري الحيدري الذي كان احد من يرتقون املنر 

الحسيني ثم القى قصيدة رائعة  رثاء للفقيد منها:

نشدو اليه مزامري مموسقة.. قصائد الحب يف أجواء وادينا

لكننللا اليللوم ان ندريه يعرفنللا... ويعرف االمللس من كانوا 

عناوينا

٨. القى الدكتور حيدر الهوى كلمة عر من خالها عن حزنه 

عللىل فقدانه الب روحي حيث تعلللم منه الكثري وتربطه به 

عاقة عائلية وثيقة الصلة..

وأضاف ان الشاعر الراحل مل تفي الحكومة 

ممثلة بوزارة الثقافة حق الراحل ومقرصة 

تجاهه حتى التقصللري كان من قبل الكثري 

من أصدقاء الشاعر الراحل..

وأضاف حتى التقصري شمل عائلته التي مل 

تسعى لجمع دواوين وكتبه لتطبعها وتطبع املخطوطات التي تركها الفقيد

ثم القى قصيدة باملناسبة رثاء للفقيد

٩. ألقت السيدة ابتهال زيك قصيدة رقيقة بهذه املناسبة

١٠. والقى الدكتور إحسان عىل الحيدري النجل األكر للفقيد كلمة الختام قدم بها 

الشللكر للدكتورة امال كاشف الغطاء لهذه املبادرة الطيبة الستذكار األدباء الذين 

قدموا ما استطاعوا لألدب العراقي وشكر الحضور ومشاركتهم هذا اإلحتفال الراقي 

والبهي الستذكار والده املرحوم الدكتور عيل عبد األمري الحيدري...

منتدى كاشف الغطاء الثقافي.. في بغداد

بقلم صادق جاسم الربيعي 

ندوة استذكارية عن المؤرخ والشاعر الراحل علي الحيدري  
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يعتر موضوع الصحة العقلية يف غاية األهمية،ِ

والصحة العقلية أو الصحة النفسية كا يسميها 

البعض ،

الصحة العقلية أم األمراض العقلية...هذه كلها 

تعابري تتوارد اىل األذهان عىل شللكل تسللاؤالت 

و رمبا مخاوف، خاصللة اختاط موضوع الصحة 

العقليللة باألمراض العقليللة و االعتقاد الخاطئ 

بأن االنسللان أمللا أن يكون مريللض عقليا و أما 

أن يكللون معاىف عقليا. نحللن كأطباء نعاين من 

اختللاط املوضوعني.  فعندما نللرى ان األعراض 

املرضية التي يشللكو منها البعض ليس لها سبب 

عضللوي من خللال الفحوصات الطبيللة  و من 

منطلق املسؤولية الطبية ننصح املريض مبراجعة 

الطبيللب النفللي لنجابلله بردة فعل شللديدة 

فحواها » ليش آين مخبل« ... 

الصحللة العقليللة قضية مهمة و ليسللت مجرد 

موضوع للحديث و املناقشة

جميعنا نحفظ مقولة ) العقل السليم يف الجسم 

السللليم(.. يعني بعبارة أخللرى الصحة العقلية 

مهمة و بنفس الوقت أهمية الصحة البدنية،

مللا هي الصحة أصا... الصحة كا تقول منظمة 

الصحة العاملية

حالللة مللن السللامة الجسللمية و النفسللية و 

االجتاعية و ليست مجرد الخلو من األمراض

يعنى صورة ثاثية األبعاد

الجسم هو البعد األول

و العقللل الذي نسللتدل عىل حالتلله من خال 

السلوك هو البعد الثاين

و الوضع االجتاعي أو العاقة باملجتمع و التي 

يستدل عليها من السلوك مع املحيط البرشي و 

الابرشي..هو البعد الثالث

البعللد الثاين و البعد الثالث هو ما نركز عليه يف 

موضوعنا هذا، و نفسها منظمة الصحة العاملية 

تعرف الصحة العقليللة بأنها حالة من الصحة و 

العافيللة ميتاز فيها الشللخص بأربع خصائص يف 

غاية األهمية أولها

ي��درك بدق��ة قابلياته الش��خصية و   •

حجم امكاناته الذاتية

يتحمل ضغوطات الحي��اة اليومية و   •

يتعايش معها

لديه عمل منتج أي ميارس عمال مفيدا   •

و منتجا ماديا و معنويا

يساهم ايجابيا و بفعالية يف مجتمعه   •

وله بصمة و له اسهامات يف محيطه و مجتمعه

اذن الصحة العقليللة موضوع ايجايب يتلخص يف 

صفات ايجابية يتمتع بها الشخص املعني لنقول 

انلله سللليم عقليللا أو صحيح نفسلليا. قد يختل 

جانب واحد أو أكرث من هذه الصفات االيجابية 

و املرتابطة فيا بينها ما يجعل صحة االنسللان 

العقلية يف حاجة اىل الدعم و الرعاية الصحية. 

و لي نفهم كيف يكون الشخص خال من املرض 

العقلليل و يف نفس الوقت ال يكون صحيح عقليا 

نعود للخصائللص األربعة لألصحللاء عقليا التي 

حددتها منظمة الصحة العاملية.

أوال ادراك الشخص لقدراته و قابلياته الشخصية 

فالذي يتصور انه غري قادر عىل تحمل مسؤولية 

معينللة أو القيام بعمل معني بدون أن يحاول و 

يجرب او بالعكس يتصور نفسلله قادر عىل فعل 

املستحيل و اليرى عجزه أو فشله أو محدوديته 

معناه عدم ادراك القدرات الذاتية. 

ثانيا عللدم تحمل ضغوطات الحيللاة اليومية و 

األمثلة كثريةحيث نرى هروب البعض من مواجهة 

املواقف الحياتية التي يجب أن يواجهها بصر و 

بالتخطيط و الفعل الصحيح واجراء الازم.  ومن 

االمثلة هي تقصري الطالب يف دراسللته و التثاقل 

الذي يشعر به يف مواجهة عملية التعلم و خاصة 

التعلم الذايت و يف مواجهة االمتحانات. و كذلك 

ربللة البيت التي تتكاسللل و تتللارض ألنها غري 

قادرة عىل مواجهة ضغوطات الحياة و مسؤولية 

العائلة. 

ثالثا العمل املثمر سواء كان ذلك حرفة أو وظيفة 

بأجللر أو عمل ربات البيللوت و األمهات املجاين 

بالرغم من أهميته و جسامته. و العمل هو أكر 

قيمة يف حياة االنسان و هو أساس اعار األرض 

و االرتقاء مبستوى و تحسني نوعية حياة البرش. 

لذلك فان من ال عمل له شللخص غري سللعيد و 

هللذا ما تفعله البطالة يف املجتمعات، ليس هذا 

فقللط بل البطالللة املقنعة حيللث يجلس آآلف 

املوظفني عىل آآلف املكاتب بضجر لعدم وجود 

عمللل حقيقي و مفيللد للمؤسسللة وللمجتمع 

يؤدونه فيشعروا بالسعادة.

رابعللا ان يللرتك االنسللان أثللرا طيبللا أو بصمة 

واضحللة يف مجتمعه ومن حوللله فاألم الناجحة 

عندما ترى مثرة تعبها و جهدها يف أبناء سليمني 

عقليا ناجحني عمليا ستشعر بالسعادة و املعلم 

يفرح بطابه املتفوقني و الطبيب يفرح بسللامة 

مرضاه و تسعده االبتسللامة التي يرسمها عىل 

شللفاه اآلخرين و متنحه الرضللا و مثله الجندي 

الللذي يحمي الوطن و الناس و يجعلهم يف أمان 

و اطمئنان. 

ارتفاع ضغط الدم مرض مزمن وهو من اهم االمراض 

املزمنة ، و املزمن يعني وجود املرض لفرتة طويلة من 

الزمن عكس املللرض الحاد و الذي يعني املرض اآلين 

يف الحللدوث و الشللفاء و يتحللول اىل مزمن اذا بقي  

لفرتة اكرث من شللهر، ارتفاع ضغط الدم ميتد بشللكل 

عام عىل طللول العمر و يحتاج عاج مسللتمر اال يف 

حاالت معينة. 

ليللس هناك أعراض ملرض ارتفللاع الضغط يف البداية 

فهو يسمى بالقاتل الصامت و هناك من يربط ارتفاع 

الضغط بالصداع و هذا غري صحيح يف اغلب األحيان 

حيللث ان األعراض و الصداع ال تظهر اال بعد حدوث 

املضاعفات،

يقسم مرض ارتفاع الضغط اىل ثاثة انواع رئسية :

االول : ارتفاع ضغط الدم االسللايس وميثل نسبة ٩٠٪  

من من مجموع املرىض املصابني بارتفاع الضغط 

الثللاين : ارتفللاع ضغللط الللدم الثانللوي 

الثالث: ارتفاع الضغط لدى الحوامل 

هذه األنللواع هي املعتمدة عامليا حسللب تصنيف  

منظمة الصحة العاملية و قد قسمت لتسهيل العمل 

الرسيللري يف التشللخيص و املعالجة لوجللود فوارق 

قليلة و لكن مهمة فيها

ضغط الدم االسايس :-

او يسللمى األويل : هللو االرتفللاع يف الضغللط الذي 

يحدث من دون سللبب واضح  مللع التأكيد كون ان 

تناول األماح و الدهنيات و قلة الحركة و السللمنة و 

الوراثة و الحالة النفسللية تزيد من نسبة اإلصابة به 

وتعيق السيطرة عليه

و هللو عادة يحدث لدى البالغني بعد عمر العرشين 

و تتزايد نسللبته مع تزايد العمر مثا يف العقد الرابع 

تكون النسللبة ٣٠٪  و يف العقدالخامس ٤٠٪  و يتزايد 

و ٥٠٪  يف العقد السللادس و هكللذا زيادة ١٠٪  لكل 

عقد الحق. 

لكللون ارتفاع الضغط من دون أعللراض يف البداية و 

لكون نسبة انتشاره تقريبا ٤٠٪  يف العراق لذا يتوجب 

عىل االشخاص بعد عمر العرشين ان يقيسوا الضغط 

دوريا كل سنة مرة او مرتني و من غري الصحيح تكرار 

القياس يوميا او عدة مرات باليوم يف حالة عدم وجود 

املرض لدى االنسان الن القلق و الوسواس و الخوف 

دوافللع مؤذية لها تأثريات جانبيللة كثرية وكذلك فأن 

تأثريات 

ارتفاع الضغط و تأثرياته تحدث ببطئ يف السللنوات 

الاحقة لظهور املرض. 

وبسللبب خطللورة املللرض و مضاعفاتلله نحتاج اىل 

تشللخيصه املبكر و الذهاب اىل العللاج املبكر الذي 

يقرره الطبيب املعالج وليس هذا فقط و امنا االلتزام 

بهذا العاج و االلتصاق به و تطبيق تعليات الطبيب 

بدقة الن هذا التشللخيص املبكر و العاج املبكر ها 

السبيل للخاص من هذا القاتل القابع يف داخلنا

ارتفاع ضغط الدم اسبابه وطرق معالجته؟  كيف الصحة 
الدكتور/ جاسم العزاوي

الصحة العقلية
الدكتورة / أمال سويدان
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) الزبيدي نسباً والربيعي لقباً (

هو جاسللم بن محمد بن خاس بللن خلف بن جنديل بن دعيبل بن عبد 

ربلله من آل خاس من آل حسللون من الغران مللن الجحيش من زيد من 

قحطان .

هاجللر اجداده اىل موقللع قبيلة ربيعة – الكللوت - بعد ان حدث خاف 

بينهم وبني شيخ عشرية زبيد ومنعاً لتفاقم الخاف آثر اجداده اىل الرحيل 

عن عشللرية زبيد وحطوا الرحال عند عشللائر ربيعة وتصاهروا مع عشائر 

كريللش البلحة ) البوكاظللم ( واعتزازاً من امراء ربيعللة بارسته كثرياً حيث 

دافع اجداده دفاعاً مستميتاً عن عشرية ربيعة عندما تعرضت اىل الهجوم 

من قبل بعض العشللائر واللصوص وبسبب هذا األعتزاز وتلك املصاهرات 

منللح لقب الربيعي حتى غطى لقبه نسللبه ورسى ذلك عللىل ذريته لحد 

يومنا هذا .

كانت والدته سنة ١٩٢٢ يف مقاطعة العلكاية يف محافظة واسط 

نشللأ جاسللم بن محمد يف ارسة ريفية متتهن الزراعة فاكتسب يف طفولته 

سللجايا األباء والكرم والشللجاعة والتدين ثم اكتسللب يف شللبابه املشاعر 

القومية وترسخت يف نفسه املشاعر الدينية .

تعلم يف طفولتلله القراءة والكتابة يف الكتاب حيث تتلمذ عىل يد الشلليخ 

ياسللني الكويف وتفتحت براعم موهبته الشللعرية يف اجواء املآتم الحسينية 

التللي تغمر بيئتلله فتأثر بها ومبصاب اهل البيت عليهم السللام تأثراً كبريا 

فاندفع يف شللبابه اىل طريق الحرية وبدأ مسريته يف األربعينيات من القرن 

املايض ) وكان يسمى املا جاسم (حيث انبثقت موهبته سنة ١٩٤١ فجمع 

ديوانللني ) شللعبنا ( ونواطللري ( وكان نصيبها املصللادرة يف الظروف التي 

اعقبت ثورة سنة ١٩٤١ .

ترك الزراعة التي مارسللها يف مراهقته وشللبابه وانرصف اىل التجارة حيث 

انتقللل اىل مدينة الكوت واشللتغل بائعاً للحبوب يف محللل ) علوة ( وكان 

يلقب حينذاك ) املا جاسم العلوجي ( .

يف الكوت اخذ ميارس العمل الوطني حيث شارك يف الكثري من األجتاعات 

واملظاهرات ويقرأ القصائد الوطنية ما اضطر قوات األمن اىل اعتقاله عدة 

مرات ومحاكمته وسجنه .

انتقللل اىل بغللداد عام ١٩٥٦ وسللكن بغللداد الجديدة ولكنلله ترك تجارة 

الحبوب واسللس معمًا لتكسللري الحجر فكان من اوائل املؤسسللني لهذه 

الصناعة يف بغداد .

وبعللد ثورة الرابع عرش من متوز سللنة ١٩٥٨ وانحرافهللا بعض اليشء عن 

مسريتها واهدافها شارك يف العديد من املظاهرات واألحتجاجات التي ادت 

به اىل ان اعتقل عدة مرات وسيق اىل املحاكم العرفية وسجن وحكم عليه 

باألعللدام ولكنه اطلق رساحه بعفو عام مللن رئيس الجمهورية أنذاك عبد 

السام عارف .

ترك سللنة السياسة سنة ١٩٦٨وانرصف لشللؤون عائلته وعمله . ويف بداية 

السللبعينيات اصاب العمل كساد كبري ما اضطره اىل بيع املعمل بأبخس 

سللعر وانشللأ مكتبة لبيع القرطاسللية يف الكرادة الرشقيللة واصبحت من 

املكتبات الشللهرية يف بغللداد وبعد ان توىل ادارتها بعللد ماته ابنه الحاج 

حيدر .     

كرس شللعره منذ بدايه كتابته للشللعر لخدمة اهل البيت عليهم السللام 

باملدح والرثاء وال سيا شهداء واقعة الطف يف كرباء املقدسة .

مل متنعه األحداث التي رافقت مسللرية حياته من املشللاركة يف األحتفاالت 

الدينية واملناسبات األجتاعية فقد كان يشارك يف القاء القصائد الحسينية 

يف مواكللب العللزاء يف محرم الحللرام ورمضان . وكان قد تعللود عىل اقامة 

األحتفاالت يف داره يف املناسللبات األجتاعيللة والدينية الكبرية وبذل املال 

بسللخاء يف هذه األحتفاالت ومنها عىل سللبيل املثللال ال الحرص األحتفال 

بوالدة األمام الحسللن )ع( يف الخامس عرش مللن رمضان ويوم العارش من 

محرم الحرام وغريهللا وكانت مهرجانات كبرية تلقى فيها القصائد ملختلف 

الشعراء الشعبيني والفصيح .

يف نهاية عام ١٩٩٧ انتقل للسكن يف الكرادة الرشقية . 

اسللس له منتدًى ادبياً شللهرياً يف سللكنه الجديد تلقى فيه املحارضات يف 

مختلللف املواضيع يرتاده نخبة من املثقفني واسللاتذة الجامعات واألدباء 

والشعراء وذلك يف الثاثاء الثالثة من كل شهر . ويف بادرة مل يسبقه احد بها 

فقد جمع جميع املحارضات التي تلقى يف مجلسه وطبعها يف كتاب شاركه 

يف تسللميته األسللتاذ األديب والباحث رفعت مرهون الصفار حيث اطلق 

عليه اسم ) العام األديب الباسم يف مجلس الحاج جاسم ( . 

خال مسللرية حياته اسللتطاع ان يكون للله عاقات اجتاعيللة يف الكوت 

وبغداد مع خطباء املنر الحسيني والشعراء الشعبيني القدامى واملعارصين 

امثال عبد الحسني ابو شللبع وهادي وابراهيم ابو شبع وعبد األمري املرشد 

وكاظم املنظور ومرهون الصفللار وعبد األمري الفتاوي وعبد األمري النيار ) 

رحمهم الله جميعاً ( والشعراء محمد األشبال وكاظم السامي والحاج فؤاد 

.ومع شعراء  العبادي 

الفصيح امثال شللاعر 

العللرب األكر محمد 

الجواهللري  مهللدي 

بحر  صالللح  ومحمد 

جليل  وعلليل  العلوم 

الللوردي وعبد الرزاق عبد الواحد وعيل عبللد األمري الحيدري . وكذلك مع 

كبار التجار واملزارعني ومن ثم الصناعيني واتسعت دائرة معرفته فاكتسب 

مكانة اجتاعية الئقة وشهرة واسعة .

 مل تنقطع عاقته مع امراء زبيد وال مع رؤسللاء عشللائر الجحيش والغران 

بل توطدت يف السللنوات األخرية كثريا باملشللاركات األجتاعية والزيارات 

املتبادلللة اضافة اىل محافظته عىل عاقته الوطيدة مع ربيعة وامراء ربيعة 

.

انرصف يف شلليخوخته اىل جمع نتاجه الفكري وطبعه بشكل انيق ولطيف 

متهيداً لنرشه عىل الناس عند سنوح الفرصة فتجمع لديه عدد من املؤلفات 

النرثية اضافة اىل مجاميعه الشعرية .

مؤلفاته الشعرية املطبوعة  :

١- شعبنا ١٩٤١

٢- نواطللري ١٩٤١ 

٣- الشعر الشعبي والثورة الحسينية الجزء األول .١٩٦٦

مؤلفاته الشعرية املخطوطة :

١- الشعر الشعبي والثورة الحسينية األجزاء ٢-٥ / ١٩٨٠-١٩٨٥ .

٢- من فيض الوجدان ١٩٨٦.

٣- ينابيع العواطف ١٩٨٧

٤- الشاعر وتربة الوطن ثاثة اجزاء ١٩٩٠.

٥- نواطللري ١٩٩٢

٦- عبري الحج ١٩٩٣ .

٧- لواعج األشجان ١٩٩٤ .

٨- عتاب ودموع مع الفرات الضامي ١٩٩٧ .

٩- شكوى الصر لصاحب األمر ١٩٩٩ .

املجاميع النرثية املخطوطة :

١- نسب آل خاس . ١٩٩٥

٢- ذكريايت مع األيام _ اربعة اجزاء .١٩٩٦

٣- الشاعرات الشعبيات العراقيات . ١٩٩٨

٤- الجواهر املختارة من كنوز الرتاث .٢٠٠٠

٥- امثال وعر ونصائح . ٢٠٠٠

انتقل اىل رحمة الله مسللاء الثاثاء السللادس من رمضان سللنة ١٤٢٣ هل 

املصللادف لليوم الثاين عرش من شللهر ترشين الثاين سللنة ٢٠٠٢ م واجري 

له تشللييع حافل ومهيب شللارك به جمع كبري من اهللايل الكرادة الرشقية 

ودفن يف النجف األرشف وكتب يف وصيته ان يكتب عىل قره بيتي الشعر 

التاليني 

آنللله ملن صغلللر سنللللي     خادم  لبلو اليملللله  حسيلللن

اريدن يحرض ابكري     حامي الجار ابو الحسنني

ويف اربعينيتلله اقيم له احتفاالن األول اقاملله ادباء مدينة العزيزية تقديرا 

ملقامه اقيم يف بغداد شللارك به شللعراء وادباء املدينة وكان عريف الحفل 

الشاعر السيد نوفل ابو رغيف .

اما األحتفال الثاين فقد اقامه اوالد الحاج جاسللم يف حسللينية الزوية وكان 

احتفاالً كبريا القيت يف القصائد والكلات , شللارك به اكرث من ثاثني شاعراً 

واديباً .  

المرحوم الشاعر جاسم محمد الربيعي
من اعالم المجالس البغدادية الثقافية 

مؤسس المجلس االدبي في الكرادة

الدكتور ضياء زلزلة 



بدعوة كرمية من االخوة االعزاء يف ملتقى الرافدين للثقافة 

والحضارة اىل رابطللة املجالس البغدادية الثقافية لحضور 

جلسللة ثقافية تقام يف مقر امللتقى يف حي االطباء كرباء 

املقدسللة. وقد مثل وفد الرابطة الدكتور عدنان الشمري 

والدكتور عار شللاهني الربيعللي فضا عن املحارض وهو 

عضللو يف الرابطة . تطرق الباحث اىل االسللباب والعوامل 

التللي ادت اىل نجللاح التجربللة املاليزيللة يف التحديللث 

واالصاح عىل الرغم من جميع املشللاكل واملعوقات التي 

كانللت تواجه النهضة . كا قارن الباحث يف محارضته بني 

اوضللاع العراق واوضاع ماليزيا منذ السللتينيات اىل اليوم 

يف توصيللف مهم من اجل الخروج بفوائد واسللس ميكن 

للعراق ان يسللتفيد منها . ذكر الباحللث ان عام ١٩٦٩م 

كان البدايللة الحقيقية للعمل السلليايس الفعال للدكتور 

مهاتري بعد ان شللهدت ماليزيا يف هذا العام رصاعاً عرقياً 

دمويا بللني ابناء املااليللو والصينيللني راح ضحيته املئات 

مللن الطرفني مبللا يعللرف بالتاريخ املاليللزي )احداث ١٣ 

مايو١٩٦٩م( فكتب عىل اثرها رسالة نقد شديدة اللهجة 

موجهة اىل رئيس الللوزراء عبد الرحمن تانكو متها اياه 

بالفشللل وتحميله مسؤولية تلك االحداث. تبع ذلك قيام 

الدكتللور مهاتري محمللد بتاليف كتاب بعنللوان )معضلة 

املااليللوThe Malay Dilemma ( عام ١٩٧٠م اتهم فيه 

شللعب املايو بالكسللل والعجز وعدم الرغبة يف التطور، 

وانتقللد فيه اجللراءات الحكومة ومعالجاتهللا للرصاعات 

العرقية، وتبعه بانتقاد الذع لحزبه الحاكم )منظمة املايو 

الوطنية املتحللدة )UMNO(( وعىل اثللر ذلك طرد من 

الحزب وصادرت الحكومة نسللخ الكتاب من االسللواق . 

مللن املتشللابهات : هناك تاثري كبري من الللدول االقليمية 

والدولية بالشللأن املاليزي اسللبابها : - قومية مثل الصني 

والهنللد واندونيسلليا - اقتصادية مثل الواليللات املتحدة 

االمريكية والدول االوربية - سياسية مثل بريطانيا الراعية 

لدول الكومنولث . - دخول املجتمع املاليزي يف رصاعات 

عرقية دموية عام ١٩٦٩م بأحداث ١٣ مايو الشهرية والتي 

راح ضحيتها املئللات من الصينيني واملااليو وهو ما حدث 

يف العللراق بعد عللام ٢٠٠٣ . - التوافق مللن حيث عدد 

السكان والتقارب يف مسللاحة البلدين وتنوع االمكانيات 

االقتصادية وتنوع القطاع السللياحي من االمور شللديدة 

التشللابه مع الحالللة العراقية . - وجللود النخيل بكرثة يف 

ماليزيللا ولكن مثرها ليس مترا وامنا مثرها هو زيت النخيل 

والتللي تشللتهر به ماليزيا بلله منذ القللدم . الصينيون يف 

ماليزيللا ميتلكون االقتصاد بشللكل كبللري ويحاولون دامئا 

الحفللاظ عللىل مصالحهللم بكل الطللرق املمكنللة وهم 

يشللعرون بان مصالحهم مهددة مع وجللود االكرثية من 

املااليللو. االختافات بني ماليزيا والعراق من ناحية النظام 

السيايس نجد ان ماليزيا نظامها السيايس مستقر ومل يتغري 

منللذ عام ١٩٥٧ اىل اليوم وان دسللتورها الذي دخل حيز 

التنفيذ يف ٣١ اب ١٩٥٧ اىل اليوم هو الذي يحكم ماليزيا 

وبنفللس الطريقللة االنتخابيللة املعقدة مللن خال حكم 

امللوك التسللعة للمالك التسللعة فضا عللن الفدراليات 

الثاثة والعاصمة كواالملبور و،يف الوقت الذي يتم ترشيح 

رئيس الللوزراء وهو الحاكم التنفيللذي الفعيل للباد من 

خللال الحزب الفائللز باالنتخابات بأكرثيللة االصوات . يف 

العللراق تغري النظام اكرث من مرة منذ ثورة ١٤ متوز ١٩٥٨ 

اىل اليللوم واخرها االحتال االمريي عام ٢٠٠٣ وسللقوط 

نظام الحللزب الواحد وظهور نظام برملللاين جديد يعتمد 

التعددية الحزبية والامركزية االدارية والفدرالية ومبادي 

الدميقراطية كاسللاس لتنظيم الحياة السياسللية التنظيم 

االجتاعي يقسللم ماليزيا اىل ثاث فئات رئيسة )املااليو 

والصينيني والهنود( وهللم مختلفني يف كل يشء اما فئات 

املجتمع العراقي الثاث فان املشرتكات بينهم اكر واعمق 

بكثللري من ناحية اللغة والتاريخ والرتاث والثقافة القومية 

بللل وحتى الدين برب واحد ونبي واحد واذان واحد. من 

ناحية االقتصاد نجد ان ماليزيا قد حددت خططا عرشينية 

تنموية وفق نظام الخمسللية ابتداءا من عام ١٩٧٠ والتي 

سللميت بالسياسة االقتصادية الجديدة )NEP(واستمرت 

اىل عللام ١٩٩٠ حيللث بدأ مهاتري محمللد خطة عرشينية 

جديللدة اطلق عليهللا عنللوان )٢٠٢٠( والتي قللال بانها 

السللنة التي ستضع ماليزيا كدولة متقدمة وليس دولة يف 

طللور النمو . ويف املجال االقتصللادي ايضا نجد ان ملهاتري 

رؤيتلله الخاصة حول توزيع الللرثوة والعمل بني املواطنني 

املاليزيني من خال اعتاد نظللام التمييز االيجايب لصالح 

ابنللاء االرض او الجنس االصيل مللن املااليو وهم االكرثية 

ولكن يفتقللدون ملهارات وامكانيللات االدارة االقتصادية 

الناجحللة التللي يتقنهللا الصينيون وهم الذيللن ميتلكون 

رؤوس االمللوال والرشكات والقطاع املللرصيف لذلك حاول 

مهاتري من خال االتفاق مع الصينيني دون ان يفرض ذلك 

بالقوة ان ينهض بالفئة املترضرة من السياسللات السابقة 

والسيا ايام املستعمر الريطاين اقتصاديا واجتاعيا بتوفري 

فللرص عمل وتعليم وبعثات لهم. ما يوجد يف العراق بعد 

عام ٢٠٠٣ هو تحول اقتصادي من نظام اشللرتايك مركزي 

تهيمن فيلله الدولة عىل القطاعات الرئيسللة اىل الانظام 

فا أحللد يعرف نوع النظام االقتصللادي املتبع يف العراق 

اليللوم ال من ناحية القوانني والمن ناحية سياسللة الدولة 

وال من ناحيللة االيديولوجية لذلك نجد االرباك مسللتمر 

باالسللترياد العشللوايئ وعدم تنوع مصادر الدخل القومي 

واالعتاد عللىل النفط كمصدر رئيللي واهال قطاعات 

مهمللة ومربحللة كالسللياحة والصناعللة والزراعة وعدم 

وجود خطط ملشاريع اسللرتاتيجية تنهض بالبنى التحتية 

للبلللد . السياسللة االقتصادية الحاكمة هللي االجتهادات 

الشللخصية ذات املصالح القريبة واملنظورة دون البعيدة 

واالسللرتاتيجية. الخامتة واالسللتنتاجات املهمة ١( استطاع 

مهاتري محمد اسللتغال املناخ االجتاعللي املميز ملاليزيا 

واعتمده كنقطة انطاق نحللو التحديث عىل الرغم من 

تنوعه العرقللي والديني واللغوي والثقايف مع كونه قوميا 

منارصا ومدافعا عن املااليو بدرجة كبرية ٢( أسللهم املناخ 

السيايس العام والبنية القانونية الجيدة يف ماليزيا واحرتام 

الشللعب املاليزي لهذه االجواء يف جعلها دولة متاسكة 

ومسللتقرة عىل الرغللم من كل التحديللات املتنوعة التي 

واجهتهللا. ٣( اتبع الدكتور مهاتللري الحوار واملفاوضات يف 

اتخاذ القللرارات املصريية بني األحزاب السياسللية القامئة 

عىل أسس عرقية وهذه االحزاب تشكل التحالف الوطني 

الحاكللم )BN( وعندما يوصف بالوطني ليس اعتباطا بل 

تقريللر واقللع، الن االحزاب التي متثل االعللراق متواجدة 

وبقوة يف التحالف صوتها مسللموع ومؤثر ومشاركتها يف 

القرارات واضحللة وموجودة. ٤( حافللظ املاليزيون عىل 

الهيكلية االدارية للدولة كا تركتها بريطانيا بدرجة كبرية 

منللذ االسللتقال يف٣١ اب ١٩٥٧م اىل االن، فلللم تتعرض 

اىل انهيللار أو إعادة تشللكيل بتبدل نظللام من ملي اىل 

جمهللوري او بالعكس ومل تتعرض اىل غزوات عسللكرية 

أو حللروب طويلة. ٥( اعتمد الدكتور مهاتري اسللرتاتيجية 

مبنية عىل سكان الباد األصليني وعىل املوارد الداخلية يف 

توفري رؤوس األموال الازمة لتمويل االسللتثارات وعمل 

عللىل تقوية البنى التحتية للبللاد ألنها مصدر قوة ومتانة 

لاقتصاد. ٦( تقاسم العرقني الرئيسني السياسة واالقتصاد، 

فاملايو املسلللمني امتلكوا السلليطرة عىل القرار السيايس 

يف حني هيمن الصينيللون البوذيون عىل االقتصاد وكانت 

املعادلللة ان يتنازل كل طرف عللن يشء ما ميلكه لألخر 

عىل ان يكون ذلك بالتدريج وبشكل واضح من دون اثارة 

وضجيج مع عدم الساح للتطرف والتعصب بكل اشكاله 

ان يكللون له مكان يف ثقافة العرقني . توظيف السياسللة 

الخارجية لخدمة أهداف التحديث اذ نجح الدكتور مهاتري 

من توظيفها بشللكل واسللع اقتصاديا واجتاعيا وسياسيا 

عللن طريق زياراتلله املكثفة لدول العللامل من دون وضع 

خطوط حمراء عىل اية دولة فكريا او سياسيا او ا

 عصا سحرية حولت خراب ماليزيا الى جنة ساحرة.. 
مهاتير محمد...

محاضرة ثقافية القاها الدكتور ماهر الخليلي في كربالء 
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يا جانب الكلرخ من بغلللللداد كلللللم شهللدت

يا ارض موسللى ويلللا ارض الجلواد  ويللا

يا جانب  الكرخ  واألشلللللواق   تعصلفني

عنلللدي رسائلللل حب سلوف   انشللرها

بأرض وجللللللرة   ابلللديهلا وذي   سللللم 

وفلللي دمشلق  وفلللللي  اطللراف  نارصة

لكلي   ترس بهلا الدنيلللا باجمعهلللللللللا

 *

يلا جلانلب الكرخ يا بحبوحلة  الكلرم

هذي مغللللانيللك ما زالت مبللاهجهلا

وتللك  آثلارك البيضاء  ناطقلللللة

فيلللك ابلواب اجللللدادي قلداستهلللا

يا جانب الكلرخ   ال اخفللللللي فبي ولللع

وبالبساتيلن  واألطيلار صلللللللللادحلللللة

وفلي   عيلون  املها  والثغلللر مبتسم

وبالشواطلي   التلي   اطعمتهللللا امللللي

وبالسلواقي التي تجلري عللى طرف

وبالليلالللي التللي قضيتهللا سملرا

يا جانب الكلرخ  يل يف الكلللرخ معتصم

لللللي فيله قبلللران   بل نلوران رسها

فلي الكاظمية   باألمجلاد قلد شمخت

ذا كاظللللم  الغيظ   موىس كفللللللللللله طفحلت 

ذا راهب الرشعلة الغللراء سيدهلللللللللا 

ذا حبللر هاشللم ذا عرفلن راحتلللله

وذا الجواد الللذي شعلت مآثللره

فللي بذلللللله كللرم , فلللي جوده نعم

فلي اصلله قللدم يف فرعلللله قملللللم

هلم آل بيت الهلللللدى يف الذكلللللللر ذكرهلللم

للللك الرصافللة   باألمجلاد   مللللن قدم

منللارة الفكلر فلي األوطان   واألملم

تهزين فيلك من رأيس اىل قدملللللي

بلهفة الريلح بلليلن البللان  والعلم

         وفلوق مكلة عند الحل والحلرم

ويف املدائن بيلن العر ب والعجللم

ويستلذ بهلا املفتون بالكلم

*

يا حلقلة الوصل  بلني السيف  والقلم

تحي نلدى األمس باأللللطاف والنعم

لنا بالف  لسان ناطق وفم

كأنها الكعبة الغلراء يف الذمم

برتبللك امللهلم املمهلور بالحكلم

تغلازل الفجلر باأللحان والنغللم

كأنله زهلرة فلي كلف مبتسلم

وانعشتنلي مبللاء بلارد شبلم

ملن نهرك الخالد الجلاري با سلأم

انادم الكلوكب السيار  فلي السلدم

افلديله بالنفلس من ركلن  ومعتصم 

فلي اللوح خطلا بسللاق  العلرش بالقللللم 

لهم منائر فخلر بالغ  القلدم 

فيهللا بحور الندى بالجللللود والكللرم 

وجده سيلد  األكوان  واألملم 

يضلوع  فللللللي دارة  العليلاء والشمم 

كأنله الكوكلب اللدري فلي الظلللم 

فلي رأيله حكلم عللدل ملحتكم 

فلي نهجه عللم يرقلللى علللى علللم 

كأنه درر فلي جوهللر الكلللللللم

  - القيت هذه القصيدة في منتدى بغداد للتراث في مدينة الكاظمية املقدسة في 
شهر رمضان املبارك عام الف واربعمائة وثالث وعشرين للهجرة وسنة الفني واثنني 

للميالدفي امسية رمضانية واحتفاًء مبدينة الكاظمية املقدسة

يا جانب الكرخ من بغداد
للشاعر عامر عزيز األنباري

من مداعبات وطرائف األديب الدبلومايس املرحوم عبد الرزاق الهاليل انه اهدى صديقا له اسمه توفيق حذاًء وارفق 

معه هذين البيتني 

لقد اهديت توفيقا حذاًء          فقال الحاسدون وما عليه 

اما قال الفتى العريب قدماً        ) شبيه اليشء منجذب اليه 

فلام تسلم توفيق الهدية وبيتي الشعر اجاب صديقه بالبيتني التاليني :

لو كان يهدى اىل األنسان قيمته           لكنت اسألك الدنيا وما فيها 

لكن تقبلت هذا الفعل معتقداً              ان الهدايا عىل مقدار مهديها

األديب الس��يد خرضر القزويني  كان يس��كن يف منطقة السوق الصغري ويس��ميه العامة بسوق الحمري فأرسل له الشيخ 

اليعقويب يداعبه 

سألت عن خرض وعن داره               فقيل يل يسكن سوق الحمري 

فخفت ان اميض اليه وان                يتحفني يف طبق من شعري  

فأجابه السيد خرض مداعباً :

ياسائاًل عن خرض ومل                  يقل له الناس بسوق الصغري 

رأوك اهاًل للذي خفته                 لذا اجابوك بسوق الحمري  

اقام اهايل الكوفة حفاًل لقامئقام النجف السيد جسن الجواد وهو علوي هاشمي وقد طلب خطيب كويف القامئقام بوجوب 

السعي يف انجاز مرشوع  اسالة ماء الكوفة فقام اليعقويب مرتجاًل عىل سبيل الدعابة ومل يكن مدعوا لألحتفال :

ال تعر اهل كوفة الجند سمعاً             ودع القوم يهلكون ضامءا 

كيف تسقي يابن الجواد اناساً           منعوا حدك الحسني املاءا   

الجواهري من قصيدة له بعنوان وادي العرائس :

نهداك والصدر ثالوث اقدسه        لو كان يجمع توحيد وتثليث 

كان الجواهري يس��كن يف بريوت والشيخ محمد رضا كاشف الغطاء لديه ولد يدرس يف بريوت فأرسل معه هذين البيتني 

اىل الجواهري للمداعبة : 

ان كنت تطلب ثالوثاً تفدسه          

))          (( ))         (( خري ثالوث 

فرد الجواهري عىل الشيخ كاشف الغطاء بالبيتني التاليني :

ال تفخرن بيشء لست متلكه         

اين عهدتك من بعض املخانيث   

مداعبات شعرية لبعض الشعراء
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عقد منتدى ال البيت )ع( جلسته الليلية مساء الثاثاء ١٩/٦/٢٠١٩  ، بحضور 

حشد من العلاء واملفكرين واألكادمييني ورواد املجالس الثقافية .

وتضمن منهاج الجلسة :

- آيات من كام الله املجيد بصوت القارئ مىك السعدي

- بحثاً لاستاذ مي البغدادي ) اضواء عىل كتاب وعي القران امليرس ( .

بعدها فسح املجال للسادة الحضور إللقاء اسألتهم واضافاتهم.

 - قصيدة لاستاذ خادم اهل البيت )ع( عبد الرضا الحلبي

في مجلس ال البيت بالكاظمية:
اضواء على كتاب

) وعي القران الميسر(..

هدية الهاللي لتوفيق 



 نشرة اسبوعية تصدر عن رابطة المجالس البغدادية الثقافية
Baghdad cultural association Bpard  
mob,: 07739590036  -  07901905593 

العنوان : رابطة المجالس البغدادية الثقافية  بغداد 
 المقر العام: بغداد - كرادة داخل - محطة وقود ابو قالم - مقابل مجموعة الربيعي -عمارة المن والسلوى   -ط3

من ارشيف المجالس البغدادية 

االخراج الفني 

رباح البياتي
تصوير 

كريم الدفاعي

عادل العرداوي 

وحيللدة خليل هي واحدة من ابرز مطربللات االذاعة والتلفزيون منذ 

خمسينات القرن املايض حتى رحيلها يف اواسط عام/ ١٩٩١.

فهللي واحدة من ثاثة اصوات نسللائية عراقية يطلق عليهن مطربات 

ريفيات محرتفات لهن شهرة واسعة ومحبة وتعاطف عارم من طبقات 

الشللعب التي كانت تذوب وتعشللق اغانيهم العذبة الشللجية..زهور 

حسني..وحيدة خليل..مليعة توفيق..

فوحيدة خليل واسمها الحقيقي ) مريم عبد جمعة ( من مواليد البرصة 

يف بدايللات عرشينات القرن املايض انجذبت للغناء الشللعبي السللائد 

انذاك يف مدينتها البرصة وهي يف عمر الثاين سنوات..وحسب روايتها 

يف حوار صحفي سللابق سللحرها غناء واداء وموسلليقى فرق الخشابة 

املنتللرشة وقتذاك يف البرصة وضواحيها ..بل وحفظت معظم اغاين تلك 

الفرق واخذت ترددها يف بيتها بعد اقتنت طبلة فخارية صغرية تتدرب 

عليها) دنبك ( ..!

وتشللجعت اكرث فاكللرث وبدأت تحفظ اغاين ام كلثوم واسللمهان وليىل 

مراد..ناهيللك عللن اغللاين املطربللني العراقيني املعروفللني يف ثاثينات 

واربعينات القرن املايض امثال داخل حسللن وحضريي ابو عزيز ونارص 

حكيم ومسعود العارتيل) مسعودة ( وغريهم..

ويف مللرة من املرات وهي يف عمر صغري رافقت عائلتها يف احد االعياد 

للتنللزه يف منطقللة) االثل ( القريبللة من مركز البللرصة وهي منطقة 

سللياحية وترفيهية خرضاء مزروعة بنبات االثل تؤمها العوائل البرصية 

لقضاء سللويعات فيها وبعيدا عن اعني الرجال واملتطفلني ويف جو فرح 

وانسللجام غنت وحيدة واحدة من اشهر اغاين ام كلثوم) انا بانتظارك..

انا ( وابدعت واجادت فيها واطربت السللامعني لها ومن ان تعلم فقد 

تجمع حشللد من الرجال املتنزهني واملتطفلللني يف مكان بعيد نوع ما 

عللن تجمع العوائل..وبعللد ان انهت وحيدة خليللل اداء تلك االغنية 

الرائعة اداءا شجيا وساحرا..دفع باحد املعجبني ان يصيح باعىل صوته) 

الله..الله..عليك ياام كلثوم البرصة..!(..عندها شللعرت وحيدة الصغرية 

بالخجل والحرج ما اضطرها ذلك لتخفي نفسها بعباءة امها..!

هللذا املوقف وغريه من املواقف وبعد ان اشللتد عودها ميمت وجها 

اىل العاصمللة بغداد وتحديدا اىل دار االذاعة الاسلللكية من بغداد يف 

خمسللينات القرن املايض..ولتتوفر لها الفرصة الواسعة الن تزامل ابرز 

رمللوز الغناء الريفي العراقي وامللحنللني الذين كان من ابرزهم) ناظم 

نعيللم ( وغريه امثال محمد نللويش وعباس جميل  الذين عرفوا كيفية 

االسللتفادة من خامات صوت وحيدة خليل املميز..وهكذا ولدت تلك 

الروائع الغنائية التي مازال صداها يرتدد يف ذاكرة الزمن اليخبو سحرها 

والمتوت عذوبتها:

انه وخيل تسللامرنه وحجينه 

نزهه والبدر شاهد علينه 

والعذيبي تنسللم 

عبري الورد يشتم 

انه وخيل..انه وخيل تسامرنه وحجينه...

او..

عليمن ياكلب كلب تعتب عليمن..؟

او

حرت والله بزماين ياصحبتي..

احري بولفي لو احري بغربتي..

اغللان عذبة معللرة جادت بها قرائح شللعراء اغنية ايللام زمان امثال: 

ابراهيم ويف واسللاعيل جودت وجبوري النجار وسلليف الدين واليئ 

وغريهم..

فقد اخرين املرحوم الشللاعر والباحث يف الغناء الريفي جميل مشاري 

وهو من البرصة وعمل لسللنوات طويلة يف اذاعة بغداد انه كان يرتدد 

عللىل املطربة وحيللدة خليل) ام حكمت ( وهللذه كنيتها التي كانت 

تحللب ان تنادى بها..اخللرين ان وحيدة كانت ذواقللة للنصوص التي 

تعرض عليها وتتداول مع شللعرائها قبل تسللج أية أغنية جديدة لها يف 

االذاعة..وكانت صارمة يف ذلك..لذلك كانت اغانيها مؤثرة وراسللخة يف 

اذهان الناس..                                                        ابو عالء 

.. )ام كلثوم ( البصرة!
وحيدة خليل

صفنة محفوظ.. !

العامللة الراحل الدكتور حسللني عيل محفوظ ) شلليخ 

بغداد ( يف لحظة تامل وهو مستغرق يف احدى ندوات 

مجالس بغداد الثقافية عام ٢٠٠٨ .  

Majals Baghdad          رابطة المجالس البغدادية  الثقافية 


