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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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 عنـدما دخل الـعرب ارض الـعراق
خالل فــــتــــوحـــاتــــهـم االسالمــــيـــة
تــعــامــلــوا مع ســكــان تــلك االرض
بـنوع من الـفوقـية والـتحقـير وذلك
الن العراقي كانوا على دين ولغة
مـختـلفـ عـما يـحمـله الفـاحتون ,
ذهب اذ كان العراقيـون يدينون با
النسطوري  ,وهو مذهب مسيحي
نــشــأ في الــعــراق حــيــنــمــا حــاول
الــعــراقــيــون تــمــيــيــز هــويــتــهم
الذي واسـتـقالل ديـنهم  ,
اســـتــــعـــاضــــوا به عن
ديــانــة الــكــواكب الــتي
كـــانـــوا يـــعـــتـــنـــقـــونــا
الســبــاب لـــيس بــصــدد
اخلـــوض بـــهــا  ,عن الـــكـــنـــيـــســة
الرومانية وقد عرفت بكنيسة بابل
وعـــرفت ظـــلــمـــا في كــتـب الــغــرب
بكـنيـسة فـارس باعـتبـار العراق
كــان خـــاضــعــا لـــلــحــكم
الـــــفــــارسي  ,كــــمــــا
كانت لغة الـعراقي

في ذلـك الـــــــوقت هـي االرامـــــــيــــــة
(الـسـريانـية حـالـيا) بـاإلضـافة الى
الــفــارســيــة . ان مـعــامــلــة الــعـرب
للعراقي بفوقية ساهم في تنامي
ــظــلــومــيــة لــدى ســكــان شــعــور ا
الــعـراق  ,كــمــا دفع فـيــهم تــراثـهم
احلـــضـــاري الــــرغـــبــــة الى ابـــراز
هويتهم وتمييزها عن الفكر القادم

من الصحراء . 
 ان اتـــخـــاذ عـــلي ابـن ابي طـــالب
لــلــكـــوفــة الــقــريــبـــة من عــاصــمــة
ة بـابل كـعاصـمة الـعراقـيـ القـد
خلـالفــتـه االسالمـــيــة  ,وحـــصــول
واقـعـة الـطف  ,شـكال نـقـطـة هـامـة
في تاريخ العراق . حيث ان اتخاذ
عـلي لـلـكوفـة كـعاصـمـة اعاد الـثـقة
الى الــعـراقــيـ انــفــسـهم بــعـد ان
فـقدوا عـاصـمتـهم التـاريـخيـة بابل
ركز السياسي وأصبحت الكوفـة ا
ـي األوّل فـي الـــــــعـــــــالم والـــــــعـــــــا
اإلسالمي  فـهــاجـر إلـيــهـا الـنـاس
وطالب الـــعـــلم  واتـــســـعت بـــنــاءً
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نـحن نعيش بـوطن أسمه العـراق لة حضارة عـريقة وتأريـخ مشرف وتربـة مقدسة كل
من يـعيش بهذا البلـد هومسؤول عن الدفـاع وحماية العراق وتـوحدنا كلمة واحدة اال
سميات وهي أنـا عراقي وليس أنا من هذه الطائفـة وتلك القومية عليـنا األبتعاد عن ا
الـتي جتعل بيننا الكراهية واحلقد وعندما نتوحد بالكلمة والرأي تكون قوتنا متوحدة
ونـقف أمـام كل عـدو غـايـتـة تـفـريق وجتـزئـة عـراقـنـا احلـبـيب وهـذه الـوحـدة تـأتي من
خالل تـطبيقنا لـلقانون وعلى الكل األخـضاع لهذا الشي وبدون تـمييز واالضافة الى
ـثابر وبـجد لغـرض أعادة الـعراق كمـا كان علـية وهـذا الشي يأتي من خالل الـعمل ا
فـسح اجملـال وأتـاحة الـفـرصـة والتـعـاون على الـعـمل كـآل من خالل مـوقعه االعالمي
ـعلـم وحتى الـسيـاسي يـعمـلون جـاهدين هـنـدس والطـبيب وا واجلـنـدي والشـرطي وا
عـلى أعادة عافـية العراق وأزدهـارة واثبات األمن واألمان وبث روح االخـوة والتعاون
مـابيـننـا حتى يـتم األستـقرار بالـعراق .  ويـجب على كل عـراقي يتـكلم بـالغـة الوحدة
والـتكاتف واألبتعاد كل البـعد عن لغة الطائفـية واحلراك السياسي مابـيننا وعلينا ان

نكون يدآ واحدة وكلمتنا واحدة كي نوحد العراق ..
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بـقـايا فـاشـلـة ختـمـتـهـا بقـانـون الـعقل
وجــئت إلي اآلن تــري بـقــايــاك وتـتــأكـد

منها بداخلي .
أنـت ال تــدركــ حـــقــيــقــة مـــا بــداخــلي
نـــحـــوك فـــكل شـئ قــلـــتـه لك يـــومــاً أو

شعرت به كان صادقاً .
ان صادقا…وكذب?

ـــكن ان جتـــبــر أرجـــوك افـــهـــمــيـــني 
الظروف االنسان عـلي التخلي عن أكثر
االشــيـاء الـتي يــتـمــنـاهـا ويــريـدهـا في
حياته ولم يتخيل أن يـتخلي أو يتنازل
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السالح االبـيض مـصطـلح يُطـلق على
نـوع من االسـلحـة غـير الـنـارية وكـلـمة
"ابيض" ال تعـني االشارة له بـاللون بل
لـلنـوع مثـل السـيف والـفأس والـسنج

والسكاك وغيرها كما هو معروف.
كـن ان يُصنف من ولكن هـناك نـوعا 
ضــمن هــذه اجملـمــوعـة ومن أفــضـلــهـا
حتى سالح يعـتبر من اقـوى االسلحة
الــصـــاحلـــة الــتي تـــدوم ال تـــقــتل وال
ـــا تَـــشُـل حـــركـــة اخلـــصم جتـــرح وا

وجتعله مترقباً اال وهو (الكتابة).
ـتلـكه الـكاتب الـكتـابة سـالح ابيض 
ـعـارك ودائمـاً مـا ينـتـصر يـجوب به ا
فالـكـاتب مُحـارب من نـوع آخر سِالحهُ
من صُـنع إلـهيّ ال تَـنـفـذ ذخـيـرته ابـداً
بإسـتطاعـته تنـاول االحداث كـافة على
ارض الـــواقع كُـل شيء تـــراه عــيـــنــاه
وتــســـمــعه اُذنـــاه يــحــزن او يُـــســعــد
لـوجــوده يـغــتـاظ او يــســتـاء حــيـاله
يَــطـرح االسـئـلـة ويُـفــكـر من أجـلـهـا ثم

يجد العلل ويُقدم احللول..
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عـرفة عُـصارة االفـكار إن الكـتابـة أم ا
وبــوح الــروح والــرئــة الــثــالــثــة الــتي
يــتـنـفس مـنـهـا الــكـاتب كـمـا قـيل وهي
نعـمة وهبـة من عند الـله تعالى يـتمتع
ــارســهــا بــهـــا الــبــعض مـــنــهم مـن 
كـــهـــوايـــة لـــوَصف الـــكالم وتَـــنـــمـــيق
ــهـا بــأجـمل صـورة الــعـبــارات وتَـقـد

لـيـرتــاح بـالـبــوح عـمــا يَـخـتــلج فـكـره
ـشاعر الـعميـقة التي ال فهـناك بعض ا
تُتَرجم مـن خالل الكالم وبعض الـعِبر
والدروس الـعـظيـمـة التي ال تُـحفظ من
خـالل ســمــاعــهــا فــقط بل يــجب عــلى
مــانـــحــيــهــا تــدويــنــهـــا بــشــكل دقــيق
ها بـصورة متكامـلة حتى تبقى وتقد
مــتــداولــة خلـــدمــة االجــيــال الــقــادمــة
وتَـرسخ في اذهـانـهم مـا أن يـتـمـعـنون
قـراءتـهـا ويـتـعـمـقـون لـكي يـفـهـمـوا ما

ترمي اليه تلك الكلمات والسطور..
ولم تــخــتــصــر الــكـتــابــة عــلى تــدوين
ــا االحــداث وتــأريــخــهــا فــحــسب وا
ـرور الـزمن تـطـور االســلـوب وتـنـوع 
من خالل ابــداع الـــكُــتــاب احملـــتــرفــ
شاعر واقـف وا وتفنـنهم في ترجـمة ا
هارة شاهد  واالحاسيس وتصوير ا
ودقــة عـالـيــة وبـكل انـواعــهـا ان كـانت
سياسية تـوعوية علميـة فلسفية او
شـخـصيـة سـاخـرة وما الـى ذلك حيث
ُـتلقي الـيها وتؤثـر فيه ليـستمر تشد ا
في تتـبع االحداث والتـفاعل مـعها وال
نـنـسى الـدور الــكـبـيـر لـلـتــكـنـولـوجـيـا

احلديثة في ذلك..
وقد اصـبح تعلـيم الكـتابـة للمـوهوب
ـبــتـدئــ يَـســيـر بــعض الـشيء فــمـا ا
علـيهم سـوى قراءة بـعض الكـتب التي
تُــنـمي لـديـهم الـقــدرة الـلـغـويـة وتَـعَـلُم
كيفية صياغـة اجلمل ابتداءً من كتابة

صداقيتها مفاهيم مستوردة يُشكك 
وقد يكون البعض من الكُتاب على علم
بــذلك ويــتـغــاضى من اجل مــصـلــحـته
الـشـخـصـيـة او الـربح الـذي سـيـجـنـيه
عند قيامه باالمر لِصالح جهة مُعينة!.
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فَــمن غـيــر اجلـائـز اخـالقـيـاً وعــقالنـيـاً
التالعب بأفكار الناس وحتريفها وقد
قال تعالى: (وآلّلّهً يِعلّم مآ تٍسرون ومآ
تٍعـلّنون) سورة الـنحل آية (19) وقال
تعـالى: (سيِـجُزُيِـهًم وصِفُهًـم آنه حًگٍيِم

علّيِم) سورة االنعام آية (139).

اخلاطـرة النص النـثري االقـصوصة
ومن ثم الـــقـــصــة الـــروايـــة الــشـــعــر
قال وغـيرهـا حتى يكـتشف ابداعه وا
في احــد اجملـــاالت او في جــمــيـــعــهــا.
وتبـقى الكتـابة نافـذة جمـيلة تَـطل بها
على العالم بجميع اختالفاته والوانه
تَنـثر في سمـائه حروفك وأفـكارك التي
تَــخـــتـــارهـــا وتُـــحــدد مـــدى عـــمـــقـــهــا
وتــــأثـــيـــرهــــا وبـــذلك ســــتـــكـــون انت
ـسـؤول األول واألخـيـر عـمـا سـيـنـتج ا
ـتـلقـي الذي يـهـمه االمـر عـلى أثر عن ا
مــا قــدمـته ألنـك سـتــجـعــله مــؤيـداً لك

ومــؤمـنــاً بـأفــكــارك لـيَــضم صـوته الى
صـوتـك ويـسـعى ايــضـا لِـضم اصـوات
اآلخــريـن مــعـــكم. وعـــلــيـه يــجـب عــلى
الكـاتب الـذكي عدم االفـصاح او الـعمل
بـــصــــدد مـــيـــوله او إنــــتـــمـــائه ويـــدع
خــصـوصــيــاته لــنــفــسه فــقط حــتى ال
تــخــتــلط االوراق! وبــالــضـرورة يــجب
عــلـــيه تــنـــقـــيــة االفـــكــار والـــكــلـــمــات
ومـــراجــعـــتـــهـــا مــراراً وتـــكـــراراً قــبل
الشروع في نشـرها للتـأكد من خِلوها
وعـدم احـتــوائـهــا نـظـريــات مـغــلـوطـة
وروايــات من مـصــادر غـيـر مــوثـقـة او

ان الـكـتــابـة واحـة غَـنــاء يـلـجــأ الـيـهـا
اجلــمـيـع اثـنــاء اسـفــارهم الـشــاقـة في
هــذه احلــيــاة ســيــدهــشك خــضــارهــا
الـــزاهي ومـــاءهـــا الــعـــذب وثـــمـــارهــا
الـنـاضـجـة ولـكن احـذر من ان تـتـنـاول
كل مــا تـراه امـامك وال تـغــرك الـقـشـور
اجلميلة من اخلارج فبعضها تالفة من
ـا قـد تــكـون ســامـة! لـذلك الــداخل ور
عــلـــيك االنـــتــبــاه والـــتــفــحـص جــيــدا
والـــســـؤال احـــيــانـــا قـــبل ان تـــقـــطف

وتتشارك مع ما قطفته
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نـهايـات كـثـيرة تـمأل قـلـبي غـصة مـنـها
حــيــنـمــا احتــدث عـنــهـا تــعــددت فـيــهـا
واحلــــــــزن واأللم وعــــــــلـي الــــــــرغـم من
اختالفها ونـهاياتها  الـتي جتعل فيها
شـتـرك بـيـنهم يـبـقي القـاسم الـوحـيـد ا
جـميـعـاً هو األلم والـغـصـة التي يـشـعر
بـــهــا االنــســـان في قــلــبـه وقت الــفــراق
والـــوداع  مــجــرد تـــخــيـل أنه لن يــرى
حبيبه مرة اخرى طوال حياته كافي أن
يـخـلق بـداخـله أكـبـر اجلـروح .. كـثـيـرة
ـوقف حـكـايـة تـنـتـهي بـقـرار تـنـتـهي 
وحكـاية تـنتـهي بلـعبـة وحكـاية تـنتهي
ني أني كتبت وحكاية تبدأ بنسيان يؤ
ذات مـرة أني اسـتـطــيع نـسـيـانك وكـان
نوعا ما جتربة حاولت ان اكون مغامرا
وادعي كـــــذبــــا واقـــــول ســـــأغــــيـــــر كل
أحــاســيــسي ومــشـاعــري وأنــصت الى
الـعـقل واتـرك هـوى نـفـسي  كـان نـوعا
ـكـابـرة ومـحـاولـة ان اقـيـد نـفـسي من ا
رة وابتعـد عن كل شيء يشغلني هذه ا
حـيـنـمـا لم اجـد حـريـة االخـتـيـار  ادرك
اني من عــالم اخــر مـقــيـد بــسالسل من
حــديـد وامـامـي جـدار اكــتب عـلــيه بـكل
الـلـغـات لـكن اليـفـهم احـد مـااكـتب افـقد
ـشــاعـر قــلـبي ال يــنـبض االحــسـاس وا
بــاحلــنــ واالشــتــيــاق يــنــصـت لــلــغـة
االستـسالم يـنتـظـر تنـازالت من الـطرف
االخــر كي يــشــعــر بــنــشــوة االنــتــصـار
ـتـلك والـرغــبـة في الــذل يـتـصــور انه 
احلـــقــيـــقــة ولـــيس لــديه اي رغـــبــة في
الـتــخـلي عن هـذا الــشـعـور او الـرجـوع

والــــتــــنـــــازل عن قــــراره كـــــانت ســــارة
بالنسبة لي كل احلب لكن قلبي اليقوى

على نسيانها
حـــاولت ان اراهـــا قـــبل مـــوعــد زفـــافي

احاول ان اعيد ماكتبت. 
ـــاذا أردت أن تــقــابــلـــني الــيــوم وغــداً

موعد زفافك وتعلن فيه موتي 
لم أستطع أن امنع نفسي أن لعلي اجد
شيـئا مـا اختـفى من حـياتي لم يـعد لي
وجـود في احلــيـاة البـد أن اودعك مـا...
ارحم الـــرحــيل بال وداع .أردت أن آراك

للمرة األخيرة قبل أن …
قـاطـعـته هي قـائـلـة : قـبل أن تـخـون مـا
بـيـننـا وتـعـقـد قـرانك عـلى امـراة اخرى
اخـتـارهـا عـقلـك ولم يـكن حـبك لي عـهد

بل نزوة تتسلى فيها 
أنت تــعــرفـ جــيــداً أنـني لـم اخـتــرهـا
ــا أهــلي أجــبــروني عــلى بــإرادتي وا
الـزواج وأنـني لم ولن اخـتـار غـيرك في
حـيـاتي كل هـذه مـجرد عـبـارات عـقـيـمة
اعـتــاد الـعـشـاق تـرديــدهـا قـبل احملـطـة
األخيرة من احلكـاية فأرجوك ترفع عن
قــول هــذا الــكالم حــفــاظــاً عـلـي صـورة
جـميـلـة لك في قـلـبي التي رسـمـتـها عن
فارس احالمي احملطم امامي فارس من
ورق اليتـملك شجـاعة الـتحـدي تصرين
عـــلي ذبــحي بـــســخــريــتـك .أنــا مــجــرد
انسانة محطـمة قادها القدر اليك ..أدت
دورهـا في حــكـايـتك بــكل صـدق وغـبـاء

وسذاجة .
كـنت كل شيء بــالـنـسـبـة لي أنـا مـجـرد

عنـهـا يومـاً .لم يـبق لي احلـزن مسـاحة
لفهم أشياء لم تـعد جتدي وكل ماكتبت
لـي كـــان كـــله كـــذبـــا وكم مـــرة قـــلت لك
واكــــررهــــا الف مـــــرة أنــــا أحــــبــــبــــتك
جدا…كـنت عمـري كله وحـياتي تـوسلت
بــكـيـت تـنــازلت عن اشــيـاء كــثــيـرة ولم
تـسـتـطع ان حتـبـني .. فـقـد كـنت مـجرد

مرحلة من عمرك وانتهت .
سارة انت الـعـمر الـذي ال ينـطـفئ مهـما
حـدث ظـلت صـامـتـة  نـظـراتك الـدامـعة
قـاومة تكـاد تـقضي عـلى آخـر خيـوط ا

يـنقـصـنـا الكـثـير لـنـشـعر بـهـا بـعيـدا عن تـقـصيـر جـهات
معينة أو وزارة ..

.بـات الفرد الـعراقي مخـتلفا جـدا لألسف... حدود وطنه
تـنتهي عند عتبة داره ما بـعدها ال يعنيه..! الشوارع بكل
انـواعـها عـبـارة عن نفـايـات وعـنوة جتـد شـارعـا رئيـسـيا
تـروكة مـكب نفايـات ....باخملـتصر سـاحات ا نـظيفـا ...ا
األوســاخ  تـــمأل مــوطـئ األقــدام وال يــرف جـــفن أحــد ال

اذا?? أسفا وال حزنا ......
ـواطـنــة  لم يـعــد مـهـمـا ــسـؤولـيــة وا أنـعـدمت مــشـاعـر ا
ؤسـسات الـدولة اخلـدمية مـن حيث احملـافظة االهـتمـام 
عـلى مـظــهـرهـا وآثـاثــهـا ...أين احلـيـاء مـن الـله أولـيـست
ان?? ما معنى الكتابة على كرسي دائرة الـنظافة من اإل
تـراجـعـهـا ...أرقـام شـخـصـيـة لـهـواتف ذكـيـة ...ذكـريـات
..أسـماء أحـبة...!!!.. وهل رمـي قنـاني العـصيـر الفـارغة

وما شابة  على األرض فعل حضاري!!?? 
ـاذا انـت غـيـر مــسـؤول عن أي مـتــر خـارج دارك..حـتى
الـشــارع الـذي تــقـطن عــبـارة عـن خـراب... أي مــسـاحـة
فـارغة تُمأل أما كـلمات مـتخلفـة أو نفايـات....ماب جدار

..وأرض...يتفننون بكيفية التخريب..
مـؤلم جـدا مشـاهـدة طـالبـة أوطـالب جـامعي يـكـمل تـناول
وجـــبـــتـــة الـــســـريـــعـــة تـــاركــا مـــخـــلـــفـــاته وراءه دون أن
يـستـحي!!!أعقـاب السـجائـر ..منـاديل ..ووو..أين التـمدن
والــوعـي .? مــبـــهـــورين بـــدول أوربـــا واخلــلـــيج...!! وهل

سنبقى نراوح بال محاولة بسيطة للوصول ?...
األرتـباط وجدانـيا بـالوطن يـعني اكثـر من شعـارات رنانة
كن مـواطنـا نظـامـيا بـكل تفـاصيـلك وخاصـة خارج دارك
انـتـمي بـشـكل حـقــيـقي ولـيس مـجـرد انـتـمـاء مـدون عـلى
ورقـة رســمـيــة أخالقك تــعـكـس  انـســانـيــتك.. كــيـنــونـتك

..دينك..فال جتعلها صورة مشوهة بال روح نقية ....
حـ تــلـمـع كـالــنـجــوم وتــرتـدي االجــمل التــنـسى مــكـان
جـلوسك.. انظـر حولك لن ينـقص وزنك او يقل من شأنك
حــ تـرفع ورقــة من عــلى األرض أو تــنــهـر أحــدا يــقـوم
بـالكـتـابـة على أثـاث يـخص مـؤسسـة حـكـوميـة ...ألـيست
الـدولة من خـصـوصيـاتـنا دعـمـناهـا بـدماء األحـبة لـتـبقى
ؤمرات مازلنا نضحي بالغالي والنفيس رغم احلـروب وا
من أجل أن يــســمــو الــوطن...الــتــكــاتف لــلــحــفـاظ عــلــيه

مسؤولية اجلميع ليس في ما يخص أمنة فقط ال...
بل حـتى اصغـر نـبتـة مزروعـة بحـديـقة عـامة مـهمـة وجدا

...وجه وطني يحتاج ترميما ...
لطفا كونوا متحضرين....
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في داخلي .مـاذا يجب ان اقـول .. همام
غـداَ زفـافك  هل ابــارك لك من كل قـلـبي

واتمنى لك حياة سعيدة مع غيري ?
ك وحزنك . اعلم مدى أ

 ال أنت ال تـعـلم شـيـئـاً بعـض االوجاع
تـتـخـطي مـرحـلـة األلم .. أحـيـانـا تـكـون
قــاتـلــة كــاجلـلــطـة الــدمـاغــيـة تــدمـر كل

خاليانا وال يتبقى اال الصمت .
اخـبـريـني أى شـيئ أفـعـله كي تـتـوقـفي
عن احلـــزن واأللم مــاذا تـــتــمــنــ اآلن

وهل يوجد لدي امنيات
ــــكـــنك اريــــد أن افـــقــــد ذاكـــرتـي هل 

مساعدتي في ذلك ?
أتــريـــديـن أن تــنـــسـي كل تـــفـــاصــيـــلي
وذكــــريــــاتي مــــعك ال بل أريــــد أن انس
موعد إعدامي غداّ كي ال يتخيلك عقلي

وأنت تـتـقـدم نـحـو فـتـاة اخـرى حـامال
بيدك عمري كله كي تنثره حتت قدميها

.
زفني لكن قلـبي سيبـقى معك بكـاؤك 
.لم أكن استـحق منك كل هـذا اخلذالن .
ظــروفي كــانـت اقــوى احــيــانــا احلــيـاة
جتـــعل االنـــســـان ان يـــكـــون ضـــحـــيــة
ــر بـهــا ..سـامــحـيـني الــظـروف الـتي 

..اغفري لقلبي الذي أحبك .
قد أغفـر لك يومـاً ولكن كيف سـأنساك

كيف سأتوقف عن األلم 
ا لن تراني بعد االن  سأرحل االن ور
أقسى شيء على االنـسان عنـدما اليجد
شكـلته سوى االنـتحار واخلالص حال 

من الهم واحلزن 
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انـتـهت دولـة اخلالفـة االسالمـية  ,ولـكن لـيس بـوسـع احد
اعالن نـهاية داعش او تـنظـيمات شـبيهـة بداعش فرغم ان
مـطاردة بـقـايا هـذا التـنـظيم االرهـابي الزالت مـستـمرة اال
انه ظـهـر تـنـظـيم جـديـد بـاسم ((الـرايـات الـبـيض)) تـنظـيم
ـنـاطق الـغـربيـة والـشـمـالـيـة الـغـربـية ارهـابي مـسـلح في ا
بـشـكل قــد يـقل او يـزيــد الـتـنــظـيم يـحــمل رمـزا" هـو رايـة
ـرة دون اسـتـخدام الـبـيضـاء يـتـوسطـهـا رأس اسـد هذه ا
اي رمز ديني وكان رد فعل الناس على هذا التنظيم وكما
هـو مـتوقع هـو االسى وفـقـدان الصـبـر والـشعـور بـاجلزع
كن لـنا الـعيش بأمـان ? هذه أسـئلـة تمـلك حقـانية ومـتى 
وشـرعـية وسـتـحـتـاج الى أجوبـة ... اذا" مـا هي االرضـية
كن ان تـقضي فعال" الـتي ولدته ومـا هي االرضية الـتي 
عـلى مـنـبع هــذه الـتـنـظـيـمـات االرهــابـيـة واحلـقـيـقـة ان مـا
يـجـري االن ان يـدل عــلى ان هـذه الـتـنـظــيـمـات االرهـابـيـة

تتولد وتتفرخ واحده من االخرى ... 
كنا" وهو ظهور نوع وهـنا وعند مراجعتنا ظهور داعش 
جديد من (( الدولة )) تقوم اقتصاديا" على اساس النهب
والـسلب والـفسـاد لثـروات اجملتـمع والتي أعـطوهـا اسما"
هـو (( احملـاصـصـة )) دولــة احـزابـهـا ودوائـرهـا ونـوابـهـا
ــال الــذي من اكـــتــســبــوا خــبـــرة مــا فــيــويه فـي ســرقــة ا
ــفــورض ان يــكــون (( مــال عــام )) دولــة تــتــمــحــور كل ا
ذهب )) دولـة حتتمـي بقوة أيـديولـوجيـا" حول (( حـمايـة ا
ـليشيات ..دولة تدعمها الـفتاوي الدينية دولة تتنصل من ا
كل مـسـؤولـيات ايـجـاد اجملـتمع الفـرص عـمل والصـحة ال
كهرباء ال تعليم يطلقوا عليه اليوم اسم (( اخلصخصة ))
ليارات التي يدرها بيع النفط وحتميها سياسيا رغم كل ا
ليشياوية اذا" فما الي ينقص وعسكريا" بحكم االحزاب ا
ـــذهب االخـــر )) من ان يـــدخل مـــســـلـــحـــا" من اجل (( ا
ــنـافع فـي هـذه الـدولــة .. من الـذي احلـصــول عـلى ذات ا
يـجــلب داعـش والـرايــات الــبــيــضـاء هــو االقــتــصــاد وهـو
ـنـافـعة لـلـحـصـول عـلى الـثروات والـسـلـطـة في اقـتـصاد ا
مـجـتمع يـعـيش اغـلـبيـة في عـطـالة عـن العـمل ومـا يـعرض
امـامهم لـلـحصـول عـلى مـكسب لـلـمعـيـشة في ظل تـعـطيل
ـلـيـشــيـات فـتـحت صـنـاعـي وزراعي وهـو االنـخـراط فـي ا
طـائـلـة الـفقـر واجلـوع يـنـخـرط في مـلـيـشـيـات بـاحثـ عن
راتب شـهـري او ضمـان تقـاعـد السرته فـي حالـة موته ...
داعش لم يـظهر كتنـظيم جرى تمويـله من اخلارج بالعكس
بـحث عن تمويله من الداخل ولم يكن مـحاربا" بالنيابة عن
جـهة ولـيـسوا مـرتزقـة الحد ولم يـنـقصـهم (( مذهب )) بل
من اجل ان تـكـون لـهم حـصـة في هذا االقـتـصـاد اجلـديد
والــذي ظــهـر مــا بــعـد 2003 والــذي تــتــكـون اركــانه من
تـنفذين عـليهم في ـصارف من ا الـسلب والنـهب وسرقة ا
(( واليـــة بالقـــانـــون )) كــمـــا يـــشــكـــلـــوا دولـــة خالفـــتــهم
االسالمـية عن ثلث اراضي العـراق ... شكلوا ملـيشياتهم
وقـاموا بتجنـيد الشباب ونشـب الرعب واخلوف بحثا" عن
ـان وعـقــيـدة ... ان الـصـراع عن اجـور ومــنـافع او عن ا
كن حتت اسم ال ومـوارد النفـط ما  الـسلـطة والثـروة وا
ـا تـتـعـقـبـة الـرايـات وخـلف تـاسس الـدولـة االسالمـيـة ور
اخلـضر والسود او البـيض ... وهنا السـؤال يطرح نفسه
بـدال" من الـتـفاهـات والـتـمـلـمل وفـقدان الـبـصـر والـشـعور

باجلزع الى متى نبقى هكذا ... ??? 
ومن اجل تـاسيبس دولة غـير دينـية غير قـومية غيـر طائفة
كـسـبيـل وحيـد كـفـيل بـحـقن الـدماء وانـهـاء مـسـلـسل الدم
عـلى اسـاس الـهـويـات وانـهـاء سـلـطـة االسالم الـسـيـاسي

وهو الكفيل يوقف النزيف وبذلك نحمي
الـــبــــشـــر فـي هـــذه الــــرقــــعـــة من
ـوت وتـبــدأ احملـاسـبـة مـســلـسل ا
ــصـارف من ســراق الــشــعـب وا
ــتــنــفـذيـن لـدعم الــتي ســرقـهــا ا

االرهاب .
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قلوبُنا سالحفُ تزحفُ باتًجاه

السواحلِ الواهنةِ
األظلةُ التي نحتمي بها تدلُ الشمسَ
احلمامُ يحتقرُ اآلفاقَ التي تبجلُ الليلَ
السباقُ في بدايته ِ واجلمهورُ يخرجُ

مبكراً
ضمارَ طائفياً ظناً منه أنً ا

رؤوسنا أم آبارُ نفط
ال أريدُ أن أتهجى الوجعَ

وأضعُ الكونَ في مهد ٍ صغير
ال أريدُ أن أحررَ الضمائرَ بحوافر

اجلنون
الصورُ الغارقةُ في عيوننا تستنجدُ

باألزمنة الهرمةِ

الكواكبُ التي تدورُ حول الشمسِ
تُطَلِقَها خلعيًاً

نتظراتُ التباشيرَ السبوراتُ ا
تمسحُ تالميذها

قدسَ بنعليه موسى دخلَ الوادي ا
الطاعونُ ينتشرُ في الورق

بال فئران

الوطنُ يجهضُ حروفهُ
منوعةَ من التكرير ا
لم نتصور أنهم يوم

يحولونَ رؤوسَنا إلى آبار نفط
تصدرُ األرواحَ .

ثنى ÍuÝu*« ‰ULł b - ا Uš

ضي العمر .. عبثاً 
.. بال انتِ

يا أنت ..غنيمتي من حروب العشق
ودرعي وخوذتي

تتمايل غنجاً في محيط أضلعي
جذع نخلة تساقط عسال

فوق شفتي
ابكيك ام ..ابكي قلمي

منكِ احلب ولَكِ احلب
جميلتي ملؤ الع انتِ

اال انت ..
تسرين بعروقي بدل دمي

تستبيح وحدتي
اال انت ..

سيدة الضياء
سراجا اضيئي عتمتي

ضاع شعري فيك واختلت قصيدتي
تفاحة ادم انصفي من اختار

قضمة خدك دون البقاء في اجلنة
افيضي قُبال ..وجدا

فاالنس واجلان ماوجدوا
عضلتي حال 
يا أنت ..اال أنت

مازادني البعد اال تقربا

والشمس بعد الضباب اذ تاتي
ارض جدباء بال وصلك
والقطر يهطل ان تبسمتي

يا أنت اال أنت ..
ودونك كل النساء فاعلمي

اما علمتي ..

عبدالله ماهر محمود - البصرة

وسـكـانـاً  وعـظـمـت مـكـانـةً وشـأناً
ـــا حــدا بـــهم الى في كلّ جـــانب 
حب شخـصـية عـلي ابن ابي طالب
وتـقـديــسـهـا . امـا حــصـول واقـعـة
الطف ومـقـتل احلسـ بن علي في
كربالء جعـلت العراقيـون يسوقون
مــظــلــومــيــتــهم من خالل ابــرازهم
ـظـلـومـيـة احلـسـ كـمـا سـاهـمت
تــلك االحــداث بــدمج مــوروثــاتــهم
العقائديـة مع الدين اجلديد اذ كان
الـــعــراقــيــون الــقـــدامى يــقــدســون
عـــشــتــار ويــرمــزون لـــهــا بــكــوكب
الــزهـرة كــمـا انــهم كـانــوا يـبــكـون
ويــنــوحــون ويــقــيــمــون طــقــوســا
خـاصـة بـسـبب مـوت تـمـوز حـسب
ـــيــثـــولــوجـــيــا الـــعــراقـــيــة والن ا
عــقــلـيــتــهـم كـانـت مــشــبـعــة بــذلك
الــتـراث  ,وألنــهـم كــانــوا يــريـدون
ابـراز هـويـة خـاصــة بـهم تـمـيـزهم
سـلـم الـقـادم عن غـيـرهم من ا
من الصـحراء  ,ادخلـوا او دمـجوا
ذلـك الـــتــــراث مع الـــديـن اجلـــديـــد

فـــقــدســـوا فــاطـــمــة بـــنت مــحـــمــد
وأطلقوا عليها لقب الزهرة وبدأوا
يـقـيـمـون طـقوسـا خـاصـة تـتـضمن
بكاء ونواحا بذكرى مقتل احلس
ـانــهم بـفــكـرة الــقـربـان كـمــا ان ا
جـعـلهم يـتـبنـون فـكرة ان احلـس
قـدم نـفـسه قربـانـا لـلبـشـريـة. حتى
ـهدي وظـهوره فـكرة غـيبـة االمام ا
في اخـر الزمـان لـيـمأل االرض عدال
وقسطـا التي يؤمن بهـا العراقيون
الـشـيــعـة هي ايـضـا لــهـا جتـلـيـات
بــابــلـــيــة حــيث كــان الـــعــراقــيــون
الــقـدامـى يـتــوقــعـون عــودة تــمـوز
الـتي تـضع نـهــايـة ألشـهـر الـقـحط
واجلـفـاف . الـشـيـعـة لـيـسـوا فـرقة
خـــارجـــة عن االسالم كـــمـــا يـــقــول
الـــبـــعـض بل انــــهم جـــمــــاعـــة من
ـسـلـمـ الـعـراقـيـ ارادوا ابراز ا
هويتهم الثقافية من خالل االسالم
وانـتـشـرت فـيـمـا بـعـد الى ارجـاء ,

العالم .
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