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االمــوال عــلـــيه ان يــعـــمل من أجل
جـمع هـذه االموال الـتي يـرى أنـها
ســــوف تُــــســــعــــده ,ومن يــــرى ان
الـسـعـادة في الـتـعـلـيـم واحلـصول
عــلى الــشـهــادة فــعـلــيه ان يــتــعـلم
ويثـابر لكي يـحصل عـلى سعادته,
ومن يـرى بـأن الـسـعـادة تـكـمن في
ـــــان الـــــروحي به حب الـــــله واال
فعلـيه ان يكون مـؤمناً بـالله وقيام

بكل ما يشعرهُ برضا الله عليه.
هــذه هي الــســـعــادة الــتي يــكــافح
االنسان ليل نهار للحصول عليها,
فـقـد نلـتمـسـها في أبـسط االشـياء,
في كــلـمـة طــيـبــة أو في ابـتــسـامـة
بريـئة لطـفل صغـير او في دعاء أم
او رضــا أب او ضـحـكــة حـبـيب او
مساعدة فقـير او مسحة على راس

يتيم.
الـســعـادة مــوجـودة ولــكن نـحنُ ال

نعرف كيف السبيل إليها.
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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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ــطـــر خــرج مــضــطــراً في مــســاءٍ 
مــســـرعـــاً يــبـــحث عن دواءٍ لـــطـــفــله

ريض ... ا
كــانت صــيــدلـــيــة واحــدة مــفــتــوحــة
دون ان يــالحـظ حلـــــــــــــــســن احلـظ 

وجهها ناولها وصفة الدواء .
_أسمُ ولدكَ جميل.

تــنــبه الى انه يــعــرف هــذا الــصــوت
جـيــداً فـرفع رأسـه لـيــجـد تــلك الـتي
تـركـهـا في تـركـهـا قـبل عــدة سـنـ 

حالة اعتدادٍ لرجلٍ شرقي .
لـرجـل سـمـع أن حـبــيــبــته كــان لــهـا
جتربة في االرتباط يوماٍ ما .
أحاطهما الصمت يتأمالن
مــاخــلـــفــته الــســـنــ عــلى
مالمـحــهـمــا فـلم يــجـدا غــيـر

السكون والغربة.
أسترجعا فوراً أول لقاء بينهما ح
وجدهـا جمـيلـةً كـفيـلمٍ قد بـاألسود
واألبــيض لـم تــلــونه الـــتــكــنـــلــوجــيــا

احلديثة بعد ولم تُظهر عيوبه.
ووجدته كـلـوحـةٍ أنيـقـة رسـمهـا فـنان
فــقط لم يــشــتــهــر ولـم يــذع صــيــته 
أهداها ألحـد اصدقـائه وبقـيت لوحة

نادرة لم تكتشف بعد.
بــقـــيــا واقـــفــ غــريـــبــ لـــو ال تــلك
الـذكـرى كــأنـهـمـا يــريـان بـعــضـهـمـا
لــلــمــرة االولى وكــأن هــذه الــســنــ

شاعر. القليلة محت كل تلك ا
وكأن هـذا الـلـقـاء حـدث لـيـعـرفا ذلك

ضيان في حياتهما مطمئن . و
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وراى امي الكرادية 
ال تاكل حتى تطعم جارتنا 

وراى اسراب سنونو احلب 
تتخذ الكرادة وطنا 

وراى االف الكرادي االصلي 
االصليون فقط

اعني من ابناء الكراديات 
اعني الشرفاء 

ن لم ياتوا بعد الـ 2000
ولذا فالله ..يحب البغدادي 

قال الكرادة حان سالم 
والني رجل كرادي 

اتنفس بغداد
واعشق بغداد

واصلي على ارصفة الكرادة
على صدري خبات وجوه القتلى 

كل القتلى في بغداد
سؤول ونثرت على رؤوس ا

ا شاء الله 
ان يصنع صومعة للعشق 

قال اذن  كوني بغداد
وكثيرا عند الفجر تماما 

وعند مقام اخلضر 
ترى هاالت من نور 
تمعن بقلب بغدادي 

سترى كل مالئكة الله 
تتوضا وتصلي 
كل صباح هناك

على ارواح الشهداء البغدادي 
هزوم  وعلى ارواح العشاق ا
فنوارس دجلة ارواح منكسرة 

تترنح كل صباح 
وتنقب عن عطر زبيدة 

وح الله ..الله رب البغدادي 
اراد بان يخلق بدال لزبيدة 

تمعن عشقا 

وظب كـل شيء فــــــيـه ...فــــــلـم اجـــــده
مصغيا. كان حجم خوفي عليه كانني
اصــبــحت مــســؤوال عــنه ويــنــتـابــني
الـقـلق حـيـنــمـا اشـعـر بـضـيق صـدره
..وفي داخلي انـا طفل صـغيـر احتاج
مـنه الى رعـاية خـاصـة اكـثر من ذوي

االحتياجات ...
لم تـكـن هـنـالـك نـســبـة وتـنــاسب بـ
االيـــام الـــتي عـــرفـــتـــهـــا بـه ومـــقــدار
اهتـمامي وتـعلقـي به ...ال اعلم وكانه
كـان جــزءا من مـاضي اسـتـفـاق وعـاد
...كـنا نـتـقاطع كـثـيرا لـكن من جـانبي
كـنت اشبث جـذور مخـيـلتي بـصورته
..وكـــلـــمـــاته الـــنــادرة...حـــتى بـــعض
احلـركـات الــتي تـمــيـز بـهــا عن بـاقي
الـبـشر...عـشـقت مـخـارج احلروف من

مبسمه الذي صام عن االبتسامة ...
كـان لقـاؤنا االخـر تتـسابق فـيه قدمي
عـلى قـرع طـبـول قلـبي لـلـوصـول اليه
..وجدته هـادئا صـامتـا لم يـتحدث اال
همـسا وعـينـانا حتـكي دون رادع كان
يـكــتـفي بــالـنـظــر لـتـضــاريس وجـهي
الــتي ثـــار فــيــهــا بــركــان من اخلــجل
..اقــتـــرب من يـــدي ومـــســكـــهـــا اخــذ
جـسدي يـرجتف واحـسسـت باالعـياء
..تـشـتت وكـان صـوت انـفـاسه يـحدث
ضـجيـجا في عـقلي ..فـاخذ يـنتجـيني
من ذلـك الـغــرق بــقــبــلــة حــيــاة كـادت
جتعـلني افارق احلـياة .. ضـمني ب
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مـنذ سـيـطـرة العـثـمـانيـ عـلى الـعراق
كانـوا في استـبـداد وتهـميش ضـد احد
مـــكــونــات الـــشــعب وارتـــكــاب اجملــازر
اجلـمـاعيـة بـحـقـهم وظـلـمهـم في دخول
كــلـيــة الــضـبــاط في اجلــيش واسـتــمـر
احلــال إلى عــام 1914 دخــول الــقــوات
الـبـريـطـانـيـة إلى احـتـال الـعـراق وهـنـا
ـقاومة إصدار فتوى الدور األكبر كان ا
رجـعـية الـديـنيـة الشـعـية في من قـبل ا
العراق هبت العشائر الوسط واجلنوب
الى مقـاتـلة الـبريـطـانيـ قادوا الـثورة
أمـثال مـحـمد سـعيـد احلـبوبـي ومحـمد
بحـر الـعلـوم وغـيرهم من الـشـخصـيات
ومـــراجع الـــدين فـي الـــنــجـف االشــرف

قدسة. والكاظمية ا
dOB  d¹dIð

وفي عـــام 1919 قـــال رئــــيس الـــوزراء
األميـركي يجب تـقريـر مصـير الـشعوب
وتكون مستـقلة وهنـا ارسلت برقية من
ــرجع الــديــنـي الــســيــد مــحــمــد قـــبل ا
الـــشـــيـــرازي إلى الـــرئـــيس األمـــريـــكي

مطالب باستقالل العراق.
ــــلـك حــــســـ عــــام 1919 اخـــتــــيــــر ا
ـــنـــدوب الــــســـامي لـــلـــتــــفـــاوض مـع ا
البريطاني مطالبة بخروج البريطاني
من الـعـراق في عام 1920 حدثـت ثورة

كـــــبــــــرى أدى إلى انـــــهــــــزم الـــــقـــــوات
الـبـريـطــانـيـة عـلى أثـرهـا اخـتـيـار عـبـد
الرحمن النقيب رئيس الوزراء العراقي
له عالقات سابقة سرية بـريطانيا وهنا
ـكون الـشـيعي عـدم إعـطاء بـدء الظـلم ا
وزارة فــقـط واحــدة أدى إلى تـــهــمــيش
ــلـوك واســتـمــر الـظــلم حــتى في زمن ا
إعطاء مقاعد ثالثة الوزارء الشيعة رغم
أنهم األغلبـية حتى ثورة 14 تموز عام
1958 جاء يحكم عبد الكر قاسم  لقد
أزدهـر البـلـد ودخول الـضـبـاط الشـيـعة
للكلية العسكرية حتى كلية األركان اول
مرة في ذلك الـزمن سـمح لهم الـدخول 
ـنـاصب الوزارة الـشيـعة هنـا زاد عدد ا
إلى ستة مناصب وعدم التميز الطائفي
من قبلـة  أثناء حـكمة تـعرض إلى عدة
اغـتــيـاالت ولــكن كـان االعـتــداء من قـبل
حزب الـبعث االشتـراكي قامـوا الوقوف
ضــده عــنـــدمــا أصــدر قــانــون اإلصالح
الـزراعـي أدى مـيالن الـشــيـعــة ومـيـول
بعـضهم إلى الـشوعـي في تـلك الفـترة
ــــرجع أدى صــــدور فــــتــــوى من قــــبل ا
مــحــسن احلــكـــيم بــتــحـــر االنــتــمــاء
والوقوف مع احلزب الشيوعي العراقي
هنـا السـبب الـرئيـسي في سقـوط ثورة
 14 تـموز كـانـوا يـنـظـرون إلى اجلانب

(الواهلية)
وصرخت بال خوف 

ال حلم لنا 
ففي قلب البغدادي 

جثة اطفال 
جثث ال حصر لها 

قتلوا 
والقائد عار في غرفته الوردية
يترنح فوق سرير من دوالرات 

وبال ادب يغتصب 
عراق ابي احلسن 

في بغداد ..بغداد احلالج
اتونا ..شلة غربان 
وثعالب ..وافاعي 

واذ تقطع جثة انسان  بال ذنب 
وتعلو كل عروش السفلة 

تسقط كل االشياء 

والـطائـفـيـة مـا بـ عام 2006 إلى عام
فـسدين على 2008 وبعدهـا سيـطرت ا
جـــمــيع دوائـــر وزارة الــدولـــة إلى عــام
2011 وقـاموا قـبل خـروجـهم من الـبـلد
بتهـريب جميع الـسجنـاء القاعدة و في
عام 2014 سيطـرت تنـظيم داعش على
ثلث مسـاحة العـراق وإصدار فتوى من
ـــرجـع الـــديـــني الــــســـيـــد عـــلي قـــبل ا
السيسـتاني أدى إلى نهـيار داعش بعد

الــعـقــائـدي ولــيس الى جـانب حتــسـ
ورفع اقتصاد البـلد واستمر احلال إلى
عام 1963 إلى سقوط الثـورة وسيطرة
حزب البعث االشـتراكي العـربي بقيادة
عــبــد الــسـالم عــارف هــنــا رجع الــظــلم
لـلشـيـعة واسـتبـداد والـطغـيـان ضدهم
وعـدم اســتالم مـنـاصب الــشـيـعـة نـادرا
منعهم من دخول كـلية األركان واستالم
مـــنـــاصب قـــيـــاديــــة لـــلـــجـــيش واألمن

واسـتــمـر احلـال هـكـذا إلـى جـاء الـبـكـر
ومن بــــعـــده صــــدام وعـــام  1990 هب
أبناء الشعب من الوسط واجلنوب ضد
حــكم الــطـاغـي صـدام ولــكــنـهــا فــشـلت
وقـــامـــوا بـــضـــرب األكـــراد و جتــفـــيف
االهوار جـنوب الـعراق وارتـكاب مـقابر
جمـاعيـة إلى سقـوط النـظام عام 2003
من قبل امـريكـا. وبعـد عام 2003 بدأت
ـواطـنـ االنـفـجـارات وســرقـة أمـوال ا

واطنـ للـدفاع عن البـلد من قبل هب ا
الـوسـط واجلـنـوب و تــوفـيـر األســلـحـة
ـقـاتـلـ و الـقـضـاء عـلـية والـطـعـام ا
نـهــائـيــا عـام 2017 الــرحـمــة لـشــهـداء
العراق والشفاء العاجل اجلرحى وآخر
دعوانـا القضـاء على الـفسـاد في جميع

البلد.
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كــنت اضــحك كــثــيــراحــيــنــمـا اســمع
حــــديـــــــثـــا يـــدار حــــــــــول حب تـــلك
النظرة االولى الـــــــشريرة ويصل بي
احلـال حــد الــقــهــقــهــة فــهــذا الــهـراء

بعينه..
مـــرت الـــســنـــون ولـم اكـــتــرث لـــتـــلك
الكلمات وضـننت باني ساجنومن كل

هذه التفاهات ...
الى ان صـابــني مـا اصـابـني ووقـعت
في ذلـك الـــــفـخ وغـــــمــــــرت به حــــــتى

الغرق...
عنـدمـا رايته لم يـكن في احلسـبان ان
تكون له مساحة في حياتي وال مجرد
تــفـكــيـر ..اال انــني كـنت اعــتـقــد بـانه

سيضاف الى قائمة الغرباء حتما...
ـــكــتــوب حـــتى جتـــاذبــنــا احلـــديث ا
ـة ـؤ بـاروقــة وغـرف الـتـكــنـلـوجــيـا ا

..وطلب بكل لهفة لقاء..
كــان حـجم لــقـائــنـا ال يــتـعــدى دقـائق
معدودة لم يكن حـديثا مشوقـا للغاية
..حـتى ان عـيـنـيـنــا لم تـلـتق كـمـا هي
الــعـــادة... فـــخـــجال الـــتـــقـــيت به الن

اصراره صار نفيرا ...
تـتـحـرك الـشفـاه كي اليـسـيـد الـصمت
زوجا بقلق ورايت في داخله خوفا 
ـا كـان يضن كـانه شـارد الـذهن او ر
ان كل مـن حــولـــنــا عـــلم مـــايــدور من
حـــــــــديـث عــــــــلـى ذلـك الــــــــرصـــــــــيف
...رغم قسـاوة الطقس حـينها سـك ا

اال انه كـان ارحم من قـسـاوة وجـمـود
كلماتنا اجلافة ...

اخــتـار كل مــنـا طــريـقــا حـيث مــنـزله
ـا ..لـكل مـنـا وجـهـة نـظـر اخـرى ...ر
اننا ال نصلح اال للرفقة...عفوا الرفقة
تـصـيـبه بـالوسـواس ..اقـصـد صـداقة

رغم نقاوتها لكنها في اخلفاء..
كان حجم الـثقة اليتـجاوز حبة رز وال
اعـلم مـا الــسـبب فـقــد كـنت كـ (كـتـاب
مـفـتـوح) اليـحـتـاج الى عـنـاء لـكـنه لم
يـكن اوضح من حديـثي مـعه وصدقي
وصـراحـتي..جرحـني بـطـريـقة لم اكن
افـهــمــهـا ولم يــعي هــو ذلك ولـكــنـني
شــعـرت بــانــني رخــيص او بــضــاعـة
منـتهية الـصالحية ...تـفكيـره يختلف
..والــشك يـعـيش مـعـه كـظـله ..شـعـور
ـــيت لم الـــتق به اطـالقــا وال حـــتى

اضغاث احالم... 
اسـتــمـر قــلــبي رغم كل شيء يــرفـرف
كطـير مـذبوح عـلى اسمه وكـنت ابكي
كـثـيـرا كـان شـعـراء عـصـرنـا وضـعوا
احلـانهـم لقـصـتي ...مهـال لم يكن ذلك
اســمه كــان اسم حــركي ...زاد الــطـ

بلة ..
لعون طال حديثنـافي ذلك االختراع ا
...كـل مـــــــــــــنــــــــــــا يـــــــــــــرى االخــــــــــــر
بــطـريـقــته...اعــتـدت عـلــيه...ولـكــنـني
حذرت قلبي احلقيرمرارا ...ان يوصد
بـابه جــيـدا كي الاســتـيــقظ الجـده قـد

ذراعـيه بــقــوة حـتى احــســست انـني
عـدت مـن بـعـد االغـتـراب الى مـوطـني
..عـدت طـفال صـغـيـرا يـخـتـلق االعذار
لــيــحـصل عــلى الــعــنـاق..كــان لــهـيب
ـكان..ور غم الـصـقيع حـنانه يـدفىء ا
..اال انه كان كفيال ان يـجعلني اعشق
اجواءالـشـتـاء ..يـشـتتـني ويـلـمـلـمني
حـبـة حـبـة...فـكـل مـافـيه يـتـحـدث الى
مـافي جـسـدي ..اسـتـفـاق الـعـقل بـعـد
بــرهــة من الــوقت وجــد حــاال اليــســر
والـوضع بــات ان يـحــكم فـيـه عـلــيـنـا
بـاخملـمـورين ..هـربت من حـضـنه الى
قبضةالباب واخبرته ان وقت زيارتي
انــتــهى لـكــنه لم يــحــرك سـاكــنــا كـان
متـجـمـدا وكـانه تـيقـن اننـا تـشـاطـرنا
الـقـلب واجلـسـد وانـني نـصـفـه االخر
وانه الجـــدوى من الـــهــرب ..حتـــركت
شـفــاهه اخــيــرا لم يـحن الــوقت بــعـد
..لـكن قـلـبي هــرب مـسـرعـا من زحـمـة
ــشــاعـــر...رحــلت عـــنه وفي داخــلي ا
رغــبــة ونـدم اال ان اعــود الى حــضـنه
..تــثــاقــلت قــدمي مــتــفــقـة مـع الـعــقل
والــقـلب كي يـطـول الــطـريق النـتـعش
بتلك اللحضات التي عشتها وال تزال
حالوتـها عـالـقة ...لـكن علـى قلـبه ثقل
اكبر شعرت به واقسمت اال ان ازيحه

له... لكن القسم لم يات بجديد ..
ـسك يومـا بعـد اخر اتـفقد هـاتفي ا
عـلـنـي اجـد ولـو حرفـا اكـسـر عـطـشي

تـعـدد نـظريـات االخـتالف بـ شـتى البـشـر له مـدلوالت
ـعتـقد ومـسـببـات قد تـؤدي الى االخـتالف في الرأي وا
والــفــعل وكل مـا يــنــصب في افـعــال ومــدركـات الــعـقل
ـنـطـلق البـد أن نـتـعـرف عـلـى طرق من هـذا ا الـبـشـري 
احلـوار ب األشخاص ومـدى احترام االخر مـهما كان
سـواء في االخـتـصاص او الـقـول والفـعل فـاألفراد كل
ـكن التفريط او التفريق وال  واحـدٍ منهم مكمل لآلخر 
فما هـو سائد حاليـاً في اجملتمعـات الشرقية هو بـينهم 
اذاً لـتــحــقـيق عــدم احــتـرام االخــر في اجملــاالت كـافــة 
ـة البـد من تـضـافر اهـداف الـتـقـدم وبنـاء احلـيـاة الـكر
ـريــر والـنــهـوض جــهـود اجلــمــيع لإلرتــقـاء بــواقـعــنــا ا
بـعقولنا واالبـتعاد عن الشخـصنة في األفعال واألقوال
كن فـأنت ليس كأنا لكن نبقى كالنا مكمال لالخر وال 

الفصل ب ذلك .
ان مـا لـوحظ في اجملتـمـعات الـشرقـيـة هو اعـتمـاد األنا
ــســائل وهــذا دلـيـل تـخــلف وضــيـاع في الــكــثــيـر من ا
فــإيــجــابـيــة االخــتالف البــد ان تـطــبق جلــني ثــمــارهـا
ولــتــحــقـيـق أهـدافــهــا من اجل الــفــرد والـفــرد من اجل

اجلميع.
ـيــز تـطـور األفــراد واجلـمـاعــات هـو مـدى ان اهـم مـا 
ساعـدة لالخر في كافة تـعاونهم ومـدى تقد احـدهم ا
اجلـوانب وهذا مـا يشـير الى عـقلـية سـليـمة قـادرة على
نـبذ الـفرقـة مادامت األمـة متـرابطـة متـوحدة في حتـقيق
ـسـاعـدة لي وعي واحـترامك ك ا فإن تـقـد مـبـتـغـاهـا 
لــطـريــقـة حــواري وعي وابـتــعـادك عن جتــريـدي ونـزع
إمـكانيـاتي وعي .كل ذلك واكثر يـساعد في تـقد ثمار
ــشـتــرك الـذي قــد يـســاهم في رقـيك ورفــعـتك الــعـمل ا
وسـمو عـقلك مـادمت حتتـرم شخـصي وتؤمن بـإيجـابية
ـعــتـقـد او الــطـائــفـة لـيس االخــتالف. فـاالخــتالف في ا
نــهـايـة عـمل والــتـخـلي عن نـكــران االخـر هـو بـحـد ذاته
ـيــز شـخـصـيـة الـفـرد نــكـران الـذات  كل ذلك واكـثـر 
ـتـحـضر الـقـادر عـلى نشـر ثـقـافة االخـتالف واحـترام ا

االخر مهما كان .
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ــطــر عـلى الــيه... واخــذ الــتــفـكــيــر 
راسي استفهامات ياترى وياترى ..
حـتـى ارسـلت لـه حـرفــا بــالف مــعـنى
وجـدته اصبح شـخـصا اخـر ...اليعي
مـا يـقـول وال افـهم مـن حـديـثه شـيـئـا
لــكـنــني ارتـعــد وعـيــنـاي بــسـحــابـهـا
اخذت تهـطل حزنا واحسـست بغصة
صــــوت كــــالـــزئــــيـــر..كــــادت تــــشـــقق
صــدري..اكـتــفـيت بــالــعـتــاب وذكـرته
بــاني لم اطــرق بــابه او اجــبـره...ولم
يـجـد نـفـعـا مـعه وكـانه اصـبـح راهـبا
بـ لـيــلـة وضـحـاهـا...اخــبـرني انـنـا
نــعــيش فـي وهم كــبــيــر وان الــفــراق
مصيرنا والبد لهذا الوهم ان يزول ..

اتـهـمـني بـاجــمل اتـهـام ((حـسـاس ))
ـــهـــزلـــة االخــرى جــاريـــتـه في تـــلك ا
..واصبحـنا اصدقاء رغـبة منه والتي
ــغـــايــرة ... اصــبح قـــتــلت رغـــبــتي ا
الـبـرود بيـننـا في كل الـفـصول عـلمت
حــيـــنـــهـــا انه قـــتل كل شـيء جــمـــيل
ي ورحلت ..حزمت حـقائب حـزني وا
ـة اعـدام بـروحي عـنه..مـرتــكـبـا جـر
قـلـبـي...وبـقي جــسـدي يـتــحـدث الـيه
صـنـمـا الى صـنم...فـله مـا اراد ..اعلم
انـه ســــيـــــعـــــاود من جـــــديــــد ..لـــــكن
رصاصتي له "عذرا لست لاليجار .."

×bL - بابل   dÐUł bLŠ«

كتب الله 
طيور النورس 

امي 
يسقط حتى الدين 

ويهاجرنا الله بال رجعة 
فالكرادة يا سادة 

صارت ماوى  للمحتال 
وذوي  العوق الفكري 

(والصكاكة)
اجورين  والقتلة ا

وسالالت بني اوى 
سجد ولو اوصدنا باب ا

لن تخرج بعد صالة الفجر 
االفعى السوداء 

لتغتال حمامات السدرة 
وتعود الى الكرادة ضحكتها 

ولبغداد دواليب الهوى
wMO - بغداد (« …bM « wKŽ

الـسـعادة عـلى األمـوال والـثروات ,
قـد تـكـون بـبــسـاطـة االشـيـاء و قـد
تـكـون بـفـخـامـة االشـيـاء ,لـذا فهي
مخـتلفـة من شخص الى اخر تـبعاً

الختالف االفراد في رغباتهم.
لــذا فــالــســعـادة قــد تــكــون مــاديـة
للبعض وقد تكون معنوية للبعض
االخر ,وكل شخص من هؤالء على
اخـــتالف رغــــبـــتـــهم وحــــاجـــتـــهم
لـلـسـعـادة يـشــعـرون بـأنـهم أسـعـد
أُنـاس عـنــدمـا يـحـصــلـون عـلى مـا
يردون إلسـعادهم ,ان االنسـان هو
من يـــأتي بــــالـــســـعـــادة ولـــيـــست
السعادة هي التي تأتي إليه ,فكما
ـقـولــة (الـسـعـادة ال تـهـبط تـقـول ا
عــلـيك مـن الـســمـاء .... بل أنت من
يزرعها في األرض) لـذلك فاإلنسان
هــو من يـــســعى لــلــحــصــول عــلى
الــســعـــادة وحتــقــيــقــهــا من خالل
مـخــتــلف الـطــرق الــتي تـؤدي الى
فمن اشـبـاع رغـبـة الـسـعـادة لـديه ,
يـرى الــسـعـادة في احلـصـول عـلى
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ـتـدهـورة والسـائـدة في الـبالد عـدم تـوفر ان االوضـاع ا
الـــشــعـــور بــاالمن واالســـتــقـــرار وخــاصــة بـــعــد داعش
واالوضـاع االقتصاديـة في مناطق شمـال العراق جعلت
ـقرر ـرسوم وا مـتـطلـبات االعـمال التـسيـر في طـريقـها ا
ا فـتنـحرف عن السـبيل الـقد وتتـعثـر ح بعـد ح 
افـقـد السـيـطرة عـليـهـا والتـمـكن من عدم اتـبـاع القـواعد
عاجلة ـتبعـة فال بد من اخملالفـات  ـعايير ا االصـولية وا

احلال واحلفاظ على التوازن ... 
ـصـارف االهـلـيـة واالسالمـيـة في الـعراق لم ان جـمـيع ا
تــتــمــكـن حــتى االن من تــطــبــيق جــمــيع احــكــام قــانــون
ـصارف رقم (94) لـسـنة (2004) وقـانـون الشـركات ا
ــــعـــدل وهـــنـــاك ومن بـــ رقم (21) لــــســــنــــة 1997 ا
مـصـارفنـا االهـليـة واالسالمـية مـجـموعـة كـبيـرة من هذه
ـصارف التجارية صغيرة احلـجم كثيرة العدد ضعيفة ا
االداء تـعمل في اجـواء معتمـة وتعيـش ظروفا عصـيبة لم
دفوع يـتمكن عدد منها حتى االن من ايصال رأسماله ا
صارف بتطبيق قرر وفشلت معـظم ا الى احلـد االدنى ا
صرف صرفـية التي تقضي بـان تبلغ ودائع ا الـقواعد ا
دفوع واحتـياطيـة وفيها عـدة اضعاف مـقدار راسمـاله ا
صـرفي مـا يزيـد على مـا مـضى على مـزاولتـهـا العـمل ا
ــصـارف ذات الــعــشــرين ســنـة حــيث لم تــتــمــكن تــلك ا
الـودائع الشحيحة من التوسيع في منح االئتمان النقدي
الـذي يساهم في تنشيط االقتـصاد الوطني احلر فتركت
مــهــمـتــهـا الــرئــيـســيـة وركــزت عــلى نـشــاط بــيع وشـراء
نـهج ـارس عـنـدنا وفـق ا الـعـمالت االجـنـبـيـة والـذي ال 
ـصــرفي الـسـلـيم فـالـدوالر الــنـقـدي مـثال" ال بـيـاع الى ا
ـواطني احملـتاج له الغراض السـفر والعالج الطبي ا
او الـــدراســـة او غــيـــر ذلك وفق الـــضـــوابط وانـــا تــوجه
مــنــافــعــة لــوجـود فــرق في ســعــر الــصــرف الشــخـاص
ـسـيطـرين على ادارة مـعـينـن البـد وان لـهم عالقة مع ا
ـقـربـة مــنـهم او الـتـابـعـة لـهم ـصــرف او مع اجلـهـات ا ا
صارف الى الـتساهل في اصـدار خطابات ولـقد تلـجأ ا
الـضمـان والتـعرض الى اخملـاطر لـغرض احلـصول على
ـالحظ فـلم تـعـد هـذه مـصــارف قـابـلـة لـلـثـقـة ايـرادات وا
صرفي في العراق بـالتزاماتها وشوهت سمعة القطاع ا
واالدهى انـهـا صـادرت مـرتعـا" لـلـدجل واالبتـزاز عـنـدما
ــصـارف ـريــضـة الرادات بــعض ا ســمــحت الـنــفــوس ا
ا ولد واطن والـذي فسـر عمـدا"  قـدرات ا بـالتالعـب 
انـطـبـاعـا" عـنـد جـمـهـور الـنـاس الـبـسـطـاء او الـسذج ان
ـــصـــارف مــــا هي االزمـــرة من احملـــتـــالـــ او ادارات ا
الـدجـالـ وهذا الـوضع جـعل بهـيـمـنة عـوائل وأصـحاب
مـال حتى ال يـعرفـون القـراءة والكتـابة جـهال بـكل معنى

الكلمة ورثوا االموال دون وجه حق ... 
ـصـرفـيـة في هـذا اجلـهاز ان وجـود ظـاهـرة اخملـالـفات ا
ـة منـظـمة هي مـرض خـبـيث يجب أسـتـئصـاله فـهو جـر
ة اخليانة ـة أقتصادية كـمثلها جـر وانـها بكل حق جر
ـة االقـتــصـاديـة بـأنـهـا الــعـظـمى وقـد عـرفـت هـذه اجلـر
(مــحـاولـة احلـصـول عــلى كـسب مـادي مــبـاشـر أو غـيـر
عمول مـباشر عن طـريق مخالـفة االنظـمة والتـشريعـات ا
ـطـاف الى ـمـارسـات في نـهـايـة ا بـهــا وقـد تـؤدي هـذه ا
أيـقاع هـذه الؤسسـة وذلك في شرك االفالس والـتدهور.
ؤثرات ال يصح السكوت او الـتجاهل عنها النها وهـذه ا
ــصـرفي وبــجــهـود تــلــحق الـضــرر بــســمـعــة الــقـطــاع ا
ـركزي ركـزيـة للـبنك ا ـواطـنيـ ولهـذا ندعـو الـقيـادة ا ا
الـعـراقي والـدوائـر ذات الـعـالقـة وخـاصـة دائـرة مـراقـبة
ـصـارف ـخـالـفـات ا الـصـيـرفـة بـكل اقـسـامـهـا لـلـنـظـر 
االهــلـيـة واالسالمــيـة وزيـادة رأســمـالـهـا الـى مـا يـقـارب
(500) خمسمائة مليار دينار وخالل سنة من التأكد او

دمـج عــدة مـــصــارف لـــلــوقـــوف عــلى
اخملــالــفــات اضــفــة الى تــقــلــيل تــلك
ـصارف الـتي التعـد اال دكاك ... ا
فـــنــــداء عـــاجل الى قــــيـــادة الـــبـــنك

ركزي العراقي وله القرار. ا

تـعـتـبـر السـعـادة من أهم الـرغـبات
ــــطـــالب أو احلــــاجـــات الـــتي أو ا
يــــســـعـى االنـــســــان إلشـــبــــاعـــهـــا
واحلـــصـــول عـــلـــيـــهـــا ويـــتـــمـــنى
حتــقـيــقــهـا في كــافــة اجملـاالت ,ان
الـسـعـادة تـختـلف من شـخص الى

اخر.
فـالـسـعـادة بـالــنـسـبـة لـلـبـعض قـد
ــال تـــكـــون في احلـــصـــول عــلـى ا
والعيش برخاء وامتالك بيت كبير
وشـراء ســيـارة فـاخـرة ,بـالــنـسـبـة
لـــلــــبـــعـض االخـــر قـــد تــــكـــون في
احلـصــول عـلى احلــبـيب والــبـقـاء
مــعه لالبــد عن طــريق االقــتـران به
بــالـزواج وقــد تــكـون بــاحلــصـول
عـلى الـتـعـلــيم وشـهـادة او مـرتـبـة
معينة وقد تكون بالنسبة للبعض
ــــــــان به هـي فـي حب الــــــــله واال
وشــعـــور بــالـــطــمـــأنــيـــنــة ورضــا
ا لديه ,فالفقير تتجلى والقناعة 
سعادته بحصوله على رغيف خبز
والغني تتجلى سعادته باحلصول


