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يحـتفـلون بـتوديـعك البأس عـليك هم غـافلون
عن تلك احلقيـقة ..غافلـون الى حد الالشعور
بـأنـهم يُـسـرقـون عنـوة ...أتـذكـر يـا ديـسـمـبر

اضي ?.... رحيلك العام ا
أهناك فرق عن هذه السنة...?

ال أظـنه فرق كـبـيـر  ...اها نـسـيت ...نـعم نعم
هـنــاك فــرق ...بــعض الــتــجــاعــيــد والــشــعـر
االبـيض وقــلـيل من الــبـسـمـات مـع كـثـيـر من

اخليبات...
في وطني نخاف الفرح  وأن حدثت الضحكة
صــدفـة  نــدعـو الــله وكـثــيـرا كــثـيــرا أن تـمـر

بسالم ..
اصـبحـنا مـدمـن تـنـبوءات مـتـوجسـ على

الدوام....ال أحد حظي بحلم صباه...
 هـنـا ...بـوطنـي تُقـبـر األمـاني مـكـفـنـة بوجع
االضــطــهــاد ...لــســنــا ســوى أوراق مــهــمــلـة

كـقصة مؤوده حتى قبل أن تولد ...
وداعـا يـا سـني الــعـمـر مـضـيـتي وداع ثـكـلى
خرساء تمـنت لو أستطـاعت ولو مرة قول آهٍ

يا ولدي....آه
ديسمبر ووطني و... وجراح األعوام تتكرر.
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صالح الدين

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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في كل ســنـة و فـي مـثل هــذا الــيـوم
يالد ...  تزين شجرة ا

و تـتألأل جنــمــتــهـا في الــســمـاء ....
تدعونا لنفتح قلوبنا للنور .. 

تدعـونـا لـلـمـحـبـة ... تبـحث عـن قلب
صادق ..

لـتـكـون مــغـارة لـيـسـوع
ـــ فـــرحـــ ... مـــر
بـــــوالدة اخملـــــلص في
مغارة بيت حلم مظلمة
اســتــقــبـــلت الــســيــد 
مـغــارة بـاردة فــإذا كـانت
نــــفــــوســــنــــا بــــاردة وأظــــلــــمت
باخلـطـيـئـة  فـتـسـتطـيع رغم ذلك أن
ـسـيح  ألنـنـا إذا فـتـحـنا نسـتـقـبل ا

أرواحــنــا له  تـــصــبح هــذه األرواح
دافــئــة نــيــرة  فــالــنــور يــضــيئ في
الظـلـمـة  واخملـلص لم يقـل أنه يأتي
إلى األطهـار ولكن قـال أنه يأتي إلى

اخلطأة .
ـسـيح الــيـوم  كـيف كـيف يـأتــيـنــا ا
يولـد فـيـنـا ? بـالـتـوبـة أوال وآخرا أي
عصية  بارتضائي احملبة  برفض ا
ولدت فـي مـغارة عـلي?حـكـومـتـنا ?

بابا حيث ?ال تعرف سوى
الـســرقــة والـقــتل والــنــهب بـكــلــمـة?
واحدة ?يـكـون مـصـير الـشـعـب تـبا
ـسيح لك أيهـا الزمـان لم يـأت مثل ا

مخلصا لهذا العالم
انيا VŠU - ا  …d UŁ

dOš_« o d «

Íd UM « o(« b³Ž

WLKF*« sÐ≈
ـيـز جـداً في الـتــعـامل وفي الـدرجـات وفي  في أيـام االبـتـدائــيـة كـان لـنـا زمـيـل 
دلل لـيس ذكـائه اخلارق وال ـيـز هذا الـزمـيل ا احلضـور وفي كل شيء ومـا كان 
يـزه عنّا هو انه ابن ـتميـز وال دماثة أخالقه بل كل مـا كان  انضباطه الـسلوكي ا

علمّة في ظل غياب او ضعف اإلشراف التربوي قبل عقدين ونيّف من الزمن. ا
 كان اتـفـاقنـا الـوحيـد نـحن الـطالب هو كـرهه ومـقته ولـكن في نـفس الـوقت كان
شاكس كان عـلمة القاسية معـنا نحن ا تعاملنا معه مخـتلفاً في حضور والدته ا
قدورنـا ضربه وإهـانته ولـكن ما يقـف في أعينـنا هـو تذكـر أمه وألف وقاحة ألجل
دلل ع تكـرم فمـصلـحتنـا معـها وخوفـنا مـنها فـاستـفحلـت دكتاتـورية الـطالب ا
حـتى انــني اتــذكـر انه كــان يـقــتـرح عــلى أمه الــعـصــا في الـتــعـامل مــعـنــا وكـانت
ـدلل! لـكن مع كل ذلك كـانت شعـاراتـنا رنـانـة ان خال اجلو من تسـتـجيب لـولـدها ا
قـيت ونتفق عـلى ضربه مـهما كانت علـمة وولدهـا جنتمع ونـستنكـر ذلك التمـيّز ا ا
النـتائج وخـيمـة لكن سـرعان مـا تتـبخـر قراراتـنا حـ تقع انـظارنـا على عـصا أمه
ـعـلـمـة وحـال تـذكـرنـا لـتـحـكـمـهـا في الـدرجـات ثم نـنـسى كل شيء ونـرضخ نـحن ا

علمة معنا والقدس لنا!! األكثرية لوقاحة ابن ا
×d³ý œ«uł bL - النجف

َ اخلُلودِ وَالعَدم بِ
غُربة كئيبة وَوطن مُستباح

َوتَ في أوطانِكم صَاخب إال أنَّ ا
َوتَ هُنا هاد وَا

ّقبرة) .... بِهدوءِ زَوايا ا
××××

زِدِ السَّفاهةَ سَفاهةً أخرى
ارسمْ جَبالً وَاجلسْ عَليه

اكفرْ وَأنتَ تُصلي
صَلِ وَأنتَ نَجس
زَكِ من مَالٍ حَرام

اشربْ ماءً كثيراً حتَّى تَثمل
َسجد ارقصْ تَحتَ مِنبرِ ا
اذكرْ رَبَّكَ في احلَانات

اقتلْ أهلكَ وَعِيالك 
وَاجعلْ مَنزلَكَ مَأوى لِلمُشردين
اكتبْ رسالةً وَوجهها لِذاتك

ِرآةِ بِصورةٍ عَكسية انظرْ في ا
اخرجْ عَارياً في الشتاء 

ِدفئةَ في الصَّيف واستعملْ ا
مَارسْ كلَّ أكذوبٍة بِأكذوبةٍ أخرى

وَالتَدَّعْ أنكَ نَبيل ذُو خُلقٍ
في ح أنكَ تَصرخُ

نَجدُ خَرائطاً جَمَّة
َوت عن ا
عن احلُب

عن االنعزال
عن الغُربة

نَعم عن الغُربةِ هي كلُّ مايَهمُنا
تَتقطعُ أوصالُنا حتَّى نَصل
أولَ عَتبةٍ من أعتابِها الشَّائكة

ال نَتخطى 
(البِحار الصَّحاري اِجلبال)
إال إذا اكتسينا بِثيابِ كلكامش

حتَّى ال يَكنسَنا اخلَطر 
كأجسادٍ خَاويةٍ مُتساقطة
نَرى الغُربةَ بِوَجهٍ شَاحب

ُلونة لَيسَ كما في أوطانِنا ا
(األمان احلرية)
اليُمكنُ إيجادَهن 

إال إذا أمتلصَنا من ذواتِنا
(الكرامةَ اإلحساسَ الشَّوق) 
وفي نِهايةِ اَخلريطةِ هُناكَ غُربة
كـ عَجوزٍ تَجلسُ القُرفصَاء

تَنثرُ بَسمتَها القَبيحةَ بِوجهِ القَادم
بِيدها الفتة كُتبَ عَليها: 

(أيها الكلكامشيون 

ونـــحـــول جـــســده كـــان ابـي مـــخـــيـــفــا
ويــسـتــطـيع ان يــخـرســنـا ويــلـجم امي
ويسـكتـهـا وهي التي ال تـعرف الـصمت
, 
وحتى في االونة االخـيرة عنـدما ساءت
حالة ابي ونـبتت له قـرون صغيـرة عند
مـقـدمـة راسه ظل ابي مـهـابـا ومـرهـوب
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مول هؤالء االثرياء الـذين اصبحـوا ا
ـبـاشرين لـلـسـاسـة سـواء الوزراء او ا
رئــيس الــوزراء او رؤســاء الــســلــطــات
ـــتـــنـــفـــذين احملـــلـــيـــة وغـــيـــرهم من ا
يتـمتعـون بامـتيازات خـاصة ذات قـيمة
اقتصادية كـبيرة. فردّا جلمـيلهم" يقوم
السـياسـيون من مـوقعـهم في احلكـومة
ــرافق الـعــامـة من بــتـســلـيم االثــريـاء ا
خـالل خــصــخــصــتــهــا مــقــابل اســعــار
زهيـدة. لـقد اصـبحت الـسـياسـة رهيـنة
ـــال الـــذي يـــوزع الــقـــلـــيل من لـــرأس ا
اربـاحه لكـسب الـنـفوذ الـسـياسي. وكل
هذا يتم حتت غطاء ما يسمى بالعملية
ــــوقـــراطـــيــــة. حـــسب الــــلـــعـــبـــة الـــد
ـكن تداول السلطة ب وقراطية  الد
االحـزاب اخملـتلـفـة ولـكن شـيـئـا واحدا
يـبـقـى ثـابـتـا وهـو الـنــفـوذ الـرأسـمـالي
رافق له. من الواضح ان كل والفسـاد ا
انــسـان ذا ضــمـيــر وقـدرات شــخـصــيـة
عترك السياسي من سيتجنب خوض ا
خالل االحــــزاب الـــبــــرجــــوازيـــة الــــتي
تتـنافس عـلى السـلطـة الن هذا يـتطلب
ال لضمان النجاح. فلم التوجه لرأس ا
ـــيـــزاته يـــعـــد الــــنـــجـــاح مـــرهــــونـــا 
الــشـخــصـيـة بـل بـكــمـيـة االمــوال الـتي
ــكــنه جتــنـــيــدهــا لــتــمـــويل حــمــلــته
ـدى قـربه من االثـريـاء. االنـتـخـابـيـة و
ويــدرك ايــضـا ان جنــاحه مــربــوط بـان
يـبـيع نـفــسه لـلـحـكـام احلـقـيـقـيـ وهم
اصحاب رؤوس االموال وان عليه دفع

الـثـمن الـسـيـاسي واالقـتـصـادي مـقـابل
"اخلــدمــة" الــتي أســدوهـا الــيه. بــغض
النظر عـما اذا انتهت االزمة الـسياسية
احلــالــيــة بــانــتــخــابــات مــبــكــرة او ال
سيـبـقى الفـساد مـيـزة اساسـية لـلنـظام
الـسـياسي الـعـراقي تـمـامـا . انه نـظام
ــول من قـــبــلــهم من اجـل االغــنــيـــاء 
ـــوقـــراطي. ويـــتـــســــتـــر بـــالـــزي الــــد
ـوقــراطــيـة في زمـن الـرأســمـالــيـة الــد
اصبحت كأي بضاعـة اخرى يتاجر بها

ويستثمر فيها.
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إن اخلـصخـصـة  التـي يجـري الـترويج
لــــهــــا في الـــــعــــراق هي احــــد شــــروط
صـنــدوق الـنـقـد الـدولي العــادة هـيـكـلـة
االقـــتـــصـــاد الــعـــراقي  والـــغـــاء الــدور
االقـتـصـادي لــلـدولـة   وتـقـلـيص فـرص
العمل  في القـطاع العام والـتوجه نحو
خـــــصــــخـــــصــــتـه  وبــــذلـك  تــــصـــــبح
اخلــصــخــصــة  إذعــانــا مــذال لــلــتــدخل
اخلـارجي  ومـصادرة صـريـحـة  لـلـقرار

الوطني العراقي .
إن اخلــــصــــخــــصــــة فـي الــــعــــراق هي
ـصـطـلح الـذي تـسـتـخـدمه الـسـلـطـات ا
واطـنـ عن عـمـلـيـة الـنهب لـتـضـليـل ا
ـؤسسات ـشاريع وا واالستـيالء على ا
ــمـتـلـكــات الـعـامــة لـلـدولـة وبــيـعـهـا وا
لـلــقـطــاع اخلـاص الـذي هــو عـبـارة عن
ــسـتــغـلــ والـطــفـيــلـيـ حــفـنــة  من ا
ـــرتـــبـــطـــ بـــنـــظــام والـــســـمـــاســرة ا

بِوجهِ أمِكَ كلَّ صَباح !!
××××

َوت  حَري بِهم ا
تَحت أقدامِ العَاهرات
أولئكَ الذينَ يَصرخُون

بِوجوهِ أمهاتِهم...
القَلبُ

هَاتف ال يَرن
إال إذا اخترقتْ أحشاءَهُ

شَريحةُ احلُب..
أنا هُنا

افتحي كَفكِ
َ مَساماتِها سَتجديني مُجدالً بَ

ة كـ نَدبةٍ قَد
أو كـ قَطرةِ تَعرقِ صَنعَها حَياؤك
حِينما تَصادمتْ نَظَراتُنا معاً

أو كـ كذبةٍ أنا من أطلقَ سَراحَها
لِتصدقي تَهريجَ احلُب

دُونَ أن تَزيحي سَتائرَ النَّار
عن نَوافذِ وَجهي اخلَشبي

وَهي تَفترسُني كَطعمٍ وَحيد !!
لَم أخلقْ مِنكِ طَبيبةً
لِتَجعلي أفكاري

مَادةً دَسمةً في حَقلِ تَجاربِكِ !!

مــنـشــآت ومـؤســسـات جــاهـزة بــعـقـود
ومبايعات شـكلية وفقا لـتقاسم الغنائم
واحملـاصـصـة والـتـوازنـات الـطـائـفـية .
فـالتـوجه نـحـو  الشـركـات اخلـاصة في
إدارة االقــــتـــصــــاد ســــوف يــــصــــطـــدم

بصعوبات وعقبات  جدية  لسبب 
األول: إن الــشــركــات اخلــاصــة تـســعى
لتحقيق األرباح الريعية السريعة وهذا
سيجعلها ترفع قـسيمة األسعار  بشكل
جـــنـــوني وغـــيـــر مـــســبـــوق  كـــمـــا في
كردستان الـذي أصبح فيه سعـر الكيلو
واط من الكـهـرباء أربـعة أضـعاف سـعر

الكهرباء في بعض الدول األوربية.

احملـاصصـة الـطـائفـيـة.  فـاخلصـخـصة
بـالـنسـبـة لـلعـراق  الـذي يـعـيش أزمات
مــســـتــعـــصــيـــة  عــلى كـــافــة الـــصــعــد
الــســيـاســيــة واالقـتــصــاديـة واألمــنــيـة
واالجـتمـاعـيـة لـيست هـي احلل األمثل.
فـــاخلـــصـــخـــصـــة في الـــنـــهـــايـــة بـــيع
مؤسـسات الدولـة اإلنتـاجية واخلـدمية
إلى الـقطـاع اخلـاص األجـنـبي واحمللي
ـا يــؤدي إلى طـرد أعـداد كــبـيـرة  من
القـوى العـامـلة وزيـادة جيش الـبطـالة.
إن الـــهـــدف احلــــقـــيـــقي  لــــلـــشـــركـــات
االحــتـكــاريـة حتــقـيق الــثـراء الــفـاحش
وبـذلك سـوف تخـلق األزمـات الـسـلـعـية

من اجل رفع األسـعار وحتـقـيق األرباح
اخلــيـالـيــة. إن  خـصــخـصـة االقــتـصـاد
الــعـــراقـي يــعـــبـــر عن غـــيـــاب الـــرؤيــة
االقتـصاديـة لـلدولـة العـراقيـة وعجـزها
عن  تـــــوفـــــيـــــر اخلـــــدمـــــات األولـــــيــــة
. فـقد أنـفـقت احلـكـومة  36 لـلـمواطـنـ
ملـيار دوالر عـلى الكـهربـاء ولم تتـحقق
أي زيادة ملموسة في الطاقة اإلنتاجية
وأصــبـحـت الـكــهــربـاء فـي وضع أسـوأ
ا كـانت عـليه في الـفـترات الـسابـقة .
ــفــتـرضــون بــقــطـاع ــســتــثـمــرون ا فـا
ـؤسسـات الـصنـاعـية الـكهـربـاء و في ا
األخـــرى يـــنـــتــظـــرون احلـــصـــول عــلى

والــــثـــانـي: إن الــــشـــركــــات احملــــلــــيـــة
واألجنبـية ال جتـازف باستـثمار رؤوس
أموال ضـخـمة في بـلـد كالـعـراق اقل ما
يـوصف بـالـدولـة الـفـاشـلة ويـعـيش في
ـالي واإلداري وعـدم فـوضى الــفـســاد ا
ال جبان وال االستقرار األمني. فراس ا

يجرؤ على اخملاطرة. 
..لذلك. خصخصوا. كل. شيء

ولكن. اعطوني حقي. 
من الشراكةالتي. ينص عليها الدستور
ـواطن ويــسـتــمــر. مـســلـسـل. سـرقــة. ا

العراقي
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 لم نـــــكن نــــصـــــدق في بـــــدايــــة االمــــر
حــكـايـاتــهـا عن عـادل ولـم نـقـتــنع انـهـا
ظلمة وفي كانت تلتقي به في الليالي ا
ــوصـدة  ,لــكن اخي االكــبـر غــرفـتــهــا ا
واثنـاء مـغامـراته الـلـيلـية  ,قال لـنا انه
ـــرات وهــو شـــاهـــد عــادل في احـــدى ا
يحوم حـول بيـتنا  ,وقد صـدق بعـضنا
حـكــايـات اخـتي ولـقــاءاتـهـا مع عـادل ,
فـفي صـبـاح الـيـوم التـالي كـانت اخـتي
حتمل على صـدرها قالدة وقد ادعت ان
عـادل هو الـذي اشـتراهـا لـهـا من سوق
دينة وفي الليل كانت تتحدث بصوت ا
ــوصـدة تــبـعـا مــسـمــوع في غـرفــتـهـا ا
ــشـددة وعـنــدمـا كـنـا لـتــوصـيـات ابي ا
نسالها مع من تتحدين  ,كانت تقول ان
عـادل يـزورهـا في كل لـيـلة  ,وكان اخي
االصغر طفال مشاكسـا و متمردا ويثير
الــفـوضى داخـل الـبــيت فــاخـبــر اخـتي
ذات مـرة انه سـمع ان عـادل قـد فقـد مع
الـذين فــقـدوا في احلـرب فــثـارت ثـائـرة
اخــتـي ومــزقـت مالبـــســهـــا وانـــكـــســر
خاطرها وقـبعت في غرفتـها ولم تخرج

منها منذ ذلك اليوم  ,
امـا انــا فـقــد شـعــرت ان دائـرة احالمي
بـدات تـضـيق وتـتـهـافت عـنـدمـا طـمرت
حديقـة البـيت حتت اكوام من الـطابوق
والنفايـات بتتـواطؤ وتساهل من ابي ,
وكـان ابي بــقف عـلى مـقـربــة من بـقـايـا
احلديـقة وهـو يضـحك بنـشوة الـشيوخ
البليـدة ويبرهن لنـا نحن احملتجون ان

ـثل هذه ـنـاسب  ـكـان ا احلـديقـة هي ا
االشياء الـثقيـلة فيمـا يجب اخالء باقي
قبلة وغدر االماكن لدرء اخطار االيـام ا

الزمان وتقلبانه التي ال تؤمن 
وكـان يــقـول لـنـا ان حـكــمـة الـشـيـوخ ال
تـــضـــاهى وال تـــقـــدر بـــثـــمن وانـــتم لن
ـزايا الـفريـدة اال بعد ان تفـهمـوا هذه ا
تـشـيـخــوا وتـكـبـروا في الـسن  ,قـمـعت
خــطـبـة ابي الــعـصــمـاء هـذه صــيـحـات
االحتجاج ونـظرات الشك والـريبة التي
كـان يـقـابل بـهـا من قـبل سـاكـني بـيـتـنا

العزل 
لكن احالمي عادت واخذت تنمو وتكبر
من جـديـد عـندمـا بـدأ ابي يـهـرم وتـكـثر
فاصل شكواه من اوجاع الظهر واالم ا
وضـــعـف الـــبـــصـــر  ,وعـــادت نــــفـــسي
توسوس لي في اجتيـاز عتبة البيت او
الـقـفـز من فـوق اجلدران  ,او حتى حك
خـطــوط احلـنــاء الـتي تــخـضب جـدران
ـا شـمـعـتـها غـرفـة االسـتـقبـال الـتي طـا
امـي وهي تــتـــمـــتم بــادعـــيــة ســـريــة ال

نفهمها . 
. وذات مـرة صـعـقت وشـعـرت باخلـجل
والــعــار ولــذت بـالــفــرار واخــتــبـأت في
ـظـلـمـة مـثل فـار مـذعـور زوايـا الـبـيت ا
حيـنـما رمـقـني ابي وانا الـعب مع ابـنة
اجلـيـران الــتي تـسـلـقـت جـدران بـيـتـنـا
وقفزت مـثل وعل جبـلي وحطت بيـننا ,
رمـقــني ابي بـعـيــنـيه الـغــائـرتـ خـلف
عظـام جـبهـته الـناتـئة  ,فرغم كـبـر سنه

اجلـانب في الـبـيت وكـان يـتـكـلم كـثـيـرا
عن اجــــداده واسالفه الــــذين كـــانـــوا ال
يــنــامـون الــلــيل و يــجـوبــون االصــقـاع

بحثا عن الطرائد والغزو 
امـــــا امي فــــقــــد ازدادت الـــــدمــــامل في
جبـهـتهـا واصبـحت حـوالء تنـظر بـع

واحدة حيـنما انـطفأت احـدى عينـيها ,
يـعانـي البـعض االمـراض النـفـسـية الـتي تـسـيطـر بـشكل
عـام على شهواتهم لكن هل من الطـبيعي ان يعاني الفرد
مــازوشـيــة الــعــقل واخلــوف حــتى من الــتــفــكـيــر في اي

موضوع ?
نـعم هـذا ما يـحـدث لـلمـواطـنـ الـعراقـيـ في كل انـحاء
الـعـراق اذ  تدجـيـنـهم من قـبل الـساسـة جـمـيـعهم وفق
أهـوائهم مـتبعـ سيـاسة احلجـاج بن يوسف الـثقفي في
شاكس كان جلم أهل الـعراق وخاصـة ان هذا الشـعب ا
ـتـعـاقـبـة وهـذا مـا ـشـاكل في جل احلـكـومـات ا يـسـبب ا
اسـتخدمته التنظيمات االرهابية بتجنيد الشباب العاطل
واألمـيــ من خالل مــواقع الـتــواصل الــتي هي شـغــلـهم
الـشـاغل واستـيـعابـهم من خاللـها  اسـتـحضـرني موقف
وانـا أسـيـر مع احــد الـزمالء في اجلـامـعـة وتـسـاءلت في

مسألة دينية بحتة.
فـمـا كان مـن الزمـيل اال وذكـر لي مـا يـقوله عـلـمـاء الدين
ـوضـوع الفـالني فرد واسـتـفـسـرت مـنه ومـا رأيـهم في ا
ـوضــوع فـتـسـاءلت عـلي ولـم يـذكـر لي مـا هــو رأيه في ا
وانـا مـسـتـغـرب ومـا رأيك انت فـقـال لي مـثـلـمـا مـا يـقول

الشيخ الفالني? وسألني على كوني اتبع من ? 
فـقـلت له وهـل من الـضـروري اتـبع احـداً وانـتـهى الـكالم
بـــيــنــنــا هـــذا دلــيل مــادي عـــلى الــتـــدجــ الــتي تـــتــبــعه

احلكومات.
فـبعـد التـدج الـقومي الـذي تعرض لـه الشعـب العراقي
في فـتــرة حــكم حـزب الــبـعـث الـيــوم يـتم تــدجــيـنــنـا وفق
االحـزاب احلـاكـمـة (األحـزاب الـديـنـة) واي رأي يـعارض
افــكـارهم يــعـــــــــتـبــر بــاطالً حــتى ان اراد احـدهم ادالء
بـرأي ســلــيم في مــجـلـس سـوف يــلــقـمــوه ويــطـردوه ألنه
يـعـارض مـبـاد مــا  تـدجـيـنـهم عـلــيه حـتى تـصل بـهم
احلــال بــاتــــــــــــهــامه فـي شــتى انــواع الــتــهم لــكن هل
حتـكيم الـعـقل خطـأ ? وهل لـنا في مـا قـام به مارتن لـوثر

مثال? 
اذ بـعـد ان قـامت الـكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـية بـصـك صـكوك
سـيحي الـغفـران والتـوسل للـقديـس قـام هذا الـراهب ا
الـذي حكم عـقله وسـعى لإلصالح الـكنـيسـة الكـاثولـيكـية
عـام 1517 وكـان لـهذه احلـركـة اإلصالحـية عـظـيم األثر
في الـتـحرر مـن الكـنـيـسة وجـبـروتـهـا قادهـا مـارتن لـوثر
تـمـخــضت عن عـقـائــد جـديـده تـنــطـلق من نـصـوص دون

سيحي. وروثات او حتى التراث ا ا
ـشـاكس عـقـله من جـديـد ان فـمـتــــــــى يـحـكم شـعـبـنـا ا
حـكم شـعـــــــبـنـا عــــــــــقـلـه من جـديـد بـالــتـأكـيـد سـوف
يـخــتـار اخلـيــارات الـصــائـبـة دون تــأثـيــر من احـد وهـذه
ســتــكــون اخلــطــــــــوة األولـى ومن اهم اخلــطــوات الــتي
ــواطـنــ إلصالح الــوطن والـذات عــلى حـد تـســــــيــر بـا

سواء.
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بــيـنــمــا غـزا الــشـيـب راس اخـتي وهي
مــازالت تــتــكــلم في كل لــيــلــة مع عـادل
الــذي يـــزورهــا في غــرفــتــهــا وتــرتــدي
فستـانها االبـيض مطلـقة الزغـاريد ظنا
مـــنـــهــا انـــهــا عـــلى وشك الـــزفــاف الى
خـطيـبـها عـادل الـذي ابـتلـعـته احلروب
ولم تـبق مـنـه سـوى صـورة مـعـلـقـة في

وادي السالم 
وذات مــرة خـرجت اخــتي من غــرفـتــهـا
ـمـزقـة وشــعـرهـا االشـعث البـســهـا ا
فــصــاح ابي وهــو يــتـقــلب فـي اوجـاعه
واالمه  ,اعـيــدوهـا الى غـرفــتـهـا لـكي ال
حتــدث ضـجــة قــد يـســمـعــهـا اجلــيـران
حيـنـها فـيطـلـعـون عـلى اسرار بـيـتـنا  ,
هـب اخي االكــــبـــــر ومــــسك اخـــــتي من

شـعرهـا االشـعث واعـادها الى غـرفـتـها
بال اكتـراث ومن ثم جاءت امي وبـيدها
قــارورة صــغـــيــرة فـــيــهــا مـــاء مــقــدس
ومــــســـحت عـــلى راس اخــــتي وبـــلـــلت
وجـههـا وشعـرهـا وتمـتـمت بكـلـمات لم

نفهمها 
وبعد ان هدأت اختي قليال  ,توسد ابي
يــده ونــام في زاويـة قــصــيــة من زوايـا
غرفـة االسـتقـبـال فيـمـا عاد اخي االكـبر
الى غـرفـته واخـذ يـسـتـمع الى االغـاني
الهـنـدية  ,وحـينـهـا كـانت امي تـتـلمس
دمامل راسـهـا التي تـقـطر دمـا وقيـحا ,
فــيـمــا كــانت اخـتي تــنــظـر الى راســهـا

الذي اشتعل شيبا
wÐU - الناصرية d « ÊUŠdÝ

لم تـأتِ سياسة التشـدد والتصلب بدوافع دينـية طائفية أو
أيـــديـــولـــوجــيـــة أو أيـــة دوافع أخـــرى عـــلى مـــر الــتـــأريخ
تمثلة بالدمار واخلراب عكوسـة ا الـسياسي إال بالنتائج ا
ـة واحلــديـثـة ولـقــد تـشـخّص ذلـك في الـسـيــاسـات الــقـد
ـصـاديق أدت مـقـدمـاتـها وهـنـاك الـكـثـيـر من الـتـجـارب وا
اخلـاطئـة إلى نتـائج خاطـئة ايـضاً حـصلت في دول كـثيرة
عـندما سار قادتـها مسيـرة االستبداد والتـشدد واالمتناع
ــؤكــد أنــهــا لم عن قــبــول اخلــيــارات األُخــرى الــتـي من ا
تـستـنـفذ بـعـد وبـالتـالي الـتمـسك بـسـياسـة فـرض القـنـاعة
اخلــاصـــة دون الـــتـــحـــسّب لـــعــواقـب ذلك عـــلى األقل من
اجلـانب الـسـياسي الـذي يـفـتـرض فـيه مراعـاة حـسـاسـية
واقف وتغليب احلكمة حتى وإن جاءت الفرصة حلساب ا
التشدد والتصلب بأعتبار أن الوضع دخل حيز االستثناء

كنة  الذي ينتظر تأزمه بأقرب فرصة 
ـسـؤولـ هـذا مـانـراه في سـيـاسـة وآراء بـعض الـقـادة وا
سـواء كـانوا في الـسـلـطـة الـتنـفـيـذيـة أو التـشـريـعـيـة حتى
أصـبـحت من سمـاتـهم الـبارزة والـواضـحة والـتي تـكشف

مبتنياتهم مسبقاً لكثرة تمسكهم والتزامهم بها
ـاً جـهالً أو عـنـاداً إن الـسـيـر وفق  لـقـد أعـتـقـد هــوالء ر
ذكـورة سـتحـقق لهم قـبوالً لـدى الرأي الـعام الـسيـاسيـة ا
جرد ولم يـدركوا إن الـرأي العـام سريع الـتغـير والـتأثـر 
إن تـظهر النتائج األولـية للسياسـة اخلاطئة وهذا ماأتضح
ـعـنيـة الـتي كـانت تـشغل من خالل بـعض الـشـخصـيـات ا
احلـيز اإلعالمي الـكبـير بدوافع طـائفـية وأيـديولـوجية ومع
بـيان سـقـوط هذا الـتوجه جنـد افالسـهم اعالميـاً وشـعبـياً
حـيث اخـتـفت عـنـهم تـلك األضـواء اإلعالمـيـة الـتـي يـهدف
بـعـضـهــا إلى مـقــاصـد أثـارة الـفــتـنـة والــتـفـرقـة بــعـنـاوين

مختلفة
 إن الـسياسة الـتي تبناهـا السيد الـعبادي اختلـفت كثيراً
ـكن الي مراقب يـستـطيع عن الـسيـاسات الـسابـقة له وال
إن يـنكر ذلك حيث إسـتطاع إن يسيـر بخطى واثقة ألجل
خـلق حالة من الـتوازن في عالقات الـعراق اخلارجـية فهو
لم يـركن إلى أمـريـكـا عـلى حـسـاب إيـران ولم يـتـشـدد مع
ـصلحـة مصر ولـم يقاطع قـطر ألجل السـعودية بل تـركيا 
وكـمـا أكد عـلى ذلك في أكـثـر من مـرة أنه يؤمـن بسـيـاسة
احلـيـاد واالبـتـعــاد عن سـيـاسـة احملـاور واالقـطـاب وبـهـذا
حتـقـق له االنــفـتــاح عــلى اجلــمـيـع وكـســبــهم ولــقـد الحظ
ـتبادل بـ كافـة دول اإلقليم اجلـميع احلـضور اإلقلـيمي ا
ومـاتـرتـب عـلى ذلك من إتـفــاقـيـات ومـصـالـح في مـخـتـلف

اجلوانب هذا على الصعيد اخلارجي.
 أمـا عـلى الـصـعـيـد الـداخـلي لـقـد فـقـد سـار بـالـسـيـاسة
الـنـاعـمـة حتـى أعتـقـد الـبـعض إن هـنـاك ضـعـفـاً أواهـماًال
ـا هي محـاولـة إستـيـعاب سـألـة ليـست كـذلك وإ بـينـمـا ا
االخـر بشي مـن االنحـناء حـتى تـمر الـعاصـفـة بهـدوء هذا
ظـاهرات اإلصالحية حـسب زعم قادتها أذ مـارأيناه في ا
ـهمة ـتظـاهرين إلى مـباني الـدولة ا فـسح اجملال لـدخول ا
دون صــدهـم في وقت هـــو بــامس احلـــاجــة إلـى الــهــدوء
تنازع عليها ناطق ا وكـذلك فيما يخص مسألة كركـوك وا
ــوقف الــدولي لــصـاحلـه وكـذلك حــيث تـمــكن من كــسب ا
ـوقف الداخـلي لتـركـيزه عـلى قوانـ الدسـتور كـمرجـعاً ا

في حل جـميع الـقضايـا العالـقة والذي
سـاعـده إن يـحـقق اصـعب غـايـة بـأقل
تـنـازع علـيـها ـناطـق ا تـضـحيـة ألن ا
قـد رُسـمت حـدودهـا بـالـدم كـما زعم

االنفصاليون بذلك.

وَلَم أخلقُ مِنكِ عِشتار
لِتَبسُطي سِحركِ على بَائسٍ مِثلي
اصطادتْهُ حُمرةُ خَديكِ البَريئة !!

لَم أخلقْ مِنكِ أماً قَاسيةً
تَضحكُ حِينمَا أضحك
وَتَضربُني وَقتمَا أبكي

وهي قَادرة على اسكاتي 
بِلقمةِ حَنانٍ طَازجة !!
أنا خَلقتُ مِنكِ أُنثى

وَأشرتْ الى يَنابيعِكِ النَّضِرة
وَرَسمتُ لَكِ طَريقاً لالنتعاش
إال أنَّ إبتسامتَكِ الصَّفراء 
كانتْ لِيّ طريقاً مُختصراً 

ألكونَ قِطعةَ حَديدٍ تَحتَ أمطارِكِ
عَجبي عَليكِ كيفَ تَسألينني

عن سَببِ سُمرةِ وَجهي !!
××××

َ وُجودي  كيفَ تَغل
بِماءِ الشَّوق

على نَارٍ هَادئة
حتَّى يَنسلخَ اجلِلدُ عن جَسدي
َ غَضباً ِ أنكِ تَشتعل في ح

كلَّما هَممتْ بِأن أحلقَ ذَقني !!
słU - بغداد  uÐ√ bLŠ√

من كل جَانبٍ حَقير
يَبحثونُ عمن يُنجدُهم

لكن...
لَيس أمامَهم مَلجأ 
سِوى كهفِ النَّوم 

رَغمَ أنه يَنزُ عَليهم بِالكَوابيس
الغُربة

رِسالة مَخفية مِثل كنزٍ ما
نَحنُ في أوطانِنا 

نَبحثُ عن خَارطةِ طريقٍ

بُعدكِ سَبابة
قُربكِ وسطى

وَأنا سِيجارة بَينهنَ مُشتعلة بِالشَّوق
تَرتكزُ في فَمِ الوَقت

اااه الوقتُ سَج لم يُدخنْ مُنذُ سَنة
××××
كلمَا يَبسطَ اللَّيلُ رداءَه
يَكونُ العَاشقونَ خرافاً

َ الذكريات تُالحقُهم ّسكاك
يَلقفونَ طعناتِ السُّوء
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وآخر أماني الـصبا تالشت بـتفاصـيل السنة
..بـطـيـات شـهورهـا ..بـسـاعـات أيـامـهـا وكأن
الـزمـن يـتـدحـرج كـــكـرة ثـلج تـســقط من قـمـة
جــبل ...تــكــبــر وتـكــبــر ..ثم تــرتــطم بـاألرض

محدثة فوضى..
ـكـررة كيف  يـاااا ديسـمـبـر وفوضـى العـام ا

لها أن تُرتب ..??


