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الفلوجة

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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يَسألونَنا بِسخفٍ
عن سَببِ سَمرةِ بَشرتِنا !!

وَهم يَعلمونَ جَيداً 
بِأننا من بِالدِ السَّواد !!!

َا تَمنيتُ لَطا
لو أنَّ اللهَ خَلقَني 

من القمحِ وَليسَ من التُّراب
حتَّى إذا بَلغتُ أجلي

أوارى في بُطونِ اجلَائع
أتلقَّى ضَرباً مُبرحاً
من كف غيابِها

وَعندَما تَعودُ تَتوعدُني
بِأن تَأكلَ حِبالي الصَّوتية

في ح أني ما اقترفتُ ذنباً
سِوى أني كنتُ أصدحُ بِحبِها 

أثناءَ الصَّفعَات !!
يَا أُمي.. لِمَ رَضيتِ أن أكبر !!

أنا اتالشي اآلن كلياً
َشي اتالشى كَـ فكرةِ ا

فِي رَأسِ معاقٍ
اإلنتظارُ

يَمسكُني بِصورةٍ مُستقيمة
يُقطعُني إلى أشالءٍ صَغيرة

ثُمُّ يَمزجُني بِشيءٍ من األسف 

فَتخرجُ شَفتكِ مَكسوفةً
تُبادرُ شَفتي بإلقاءِ التَّحية
حتَّى تَأخذَ شِفاهُنا الالهثة
بَعضَها البعض بِاالحتضَان
وَهَكذا نَكون قَد كسرْنا جميعَ

األقفاص
وَتَحررتْ من قَيدِها العَصافير

جَارتي أمرأة عَجوز
كانَ قد مَاتَ زوجُها بِحربٍ سابقة
ثُمَّ لَحقوا أباهُم ثالثة من أوالدِها

جَراء سَطوة اجلُوع
وَما تَبقَّى لَها سِوى بنتٍ مَريضة
التَقوى على احلَركةِ دونَ عنايةٍ
كلُّ يومٍ أسمعُ جَارتي تُتمتم

هِي تُتمتمُ منذُ عُقود
ال أحدَ يَدركُ مَاتقول

اليومُ صَباحاَ بَاغتُها بِشَغبٍ
فَسمعتُها تَقولُ بِجزعٍ :

َوتُ مِفتاحُ الفَرج  ا
َوتُ مِفتاحُ الفَرج  ا

َوتُ مِفتاحُ الفَرج ..!! ا
أنا وَبعضُ من أعرفُهم

وَجوهُنا مَرايا
عَجبا على أولئكَ الذين 

وفض الـنــزاعـات الـعـائـلـيــة الـبـسـيـطـة
الــــتي ال تــــســــتــــدعي تــــدخـل الــــدولـــة

والقانون وال يخالفهما في شيء
وهكذا حتى جاء االحتالل االمريكي 

وبرز دور رجـال الـدين اوالً وبـدا بـشكل
متـعمد تـغيـيب القـانون وعـدم احترامه
وعدم التزام افراد السلطة بفرض هيبة
الدولـة والـقانـون جلأت الـنـاس للـعودة
بشكل كامل الى الدور العشائري ليأخذ
دوره وسـد الــفـراغ احلـاصـل في غـيـاب
القـانون ولوال هـذا الدور لـدخلت البالد
فـي نــفق كــبـــيــر مــظــلـم في الــنــزاعــات
وتـسيـد لـغة الـسالح والـقتل  والـسـرقة
واالعتـداء الناس عـلى بعـضهـا البعض
ـدن وفي وهـذا كـان ســهل جـدا خـارج ا
االرياف النه لم يـغيب الـدور العـشائري
ـــا يـــعـــلـــو ـــنـــاطق ابـــدا ا عن هـــذه ا
وينخفض حسب قوة السلطة احلاكمة
دن عضلة احلقيقية كانت داخل ا اما ا
الـكــبـرى وخـاصـة داخل بــغـداد عـمـدنـا
وجدت النـاس انفسـها وهي داخل مدن
وفي بـيــوت مـتالصــقـة كل بــيت يـحـمل
عنوان قبلي مـختلف لكنـهم جميعا كان
يحكمهم القانون والهوية فلم يحتاجوا
لالنـضـواء داخل قـوانـ الـعـشيـرة ولم
يكـونوا يـدفعـوا اشتـراكاتـهم لصـندوق
العـشـيرة بل ان اغـلب الـسـكان اليـعرف
من هـو الـشـيـخ واين مـضـيـفه ومن هـو

ومن هم اهله .....
لكن في ظل غياب الـقانون واخلوف من
الـــضـــيــاع او ضـــيـــاع احلــقـــوق بــدأت
الـناس تـسـأل عن اصـولـها وعـشـائـرها
ن يــعــودون ويــبـحــثــون عن الــفـروع و
وعن الـتـفـرعـات واالصـول حـتى جتـمع
اجلـميـع بشـكل حـلـقات كـل حلـقـة تـتبع
ـدنية عشيـرتهـا وبذلك انتـهت احلياة ا
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ُذيبات مع بعضِ ا
ألكونَ عِلكةً طَريةً فِيما بَعد

يُقلبُني لسانُ الوقتِ بِأفواهِ القبور
قَلبكِ

النَّابضُ بِاحلَياة
مَاهو إال تَابوت أسالمي
َوتى التَدومُ فيهِ جثثُ ا

األفكارُ السَّيئة
حَشرات التَألفُ الضَوء

وَرأسِي كوز مَليء بِالثُّقوب
أحبُّ الفَتياتِ

اللواتي يَلوذنَ في بُيوتهنَ
وَاليُفضلنَ اخلُروج
يُذكرنني كثيراً

بِتلكَ الرَّصاصَةِ اخلَجلة
َوتَ في البُندقية التي فَضَّلتْ ا

على أن تَلوذَ بِصَدري..
أقف في زاوية حادة

وأجرب أن أشنق نفسي
سيكون الهواء قليال حينها
سأحاول التنفس البأس

وأتذكر :
كيف كانت جتري في عروقي

دماء الشغب

عــنــدمــا بــعث الــرسـول( مــحــمــد عــلـيه
الصالة والـسالم )كـان اجملـتمع في ذلك
الـــوقت قـــبـــلي ولـــكل قـــبـــيـــلــة رئـــيس
وحــاشــيـة ومــال كــثـيــر وعــبـيــد وخـدم

وجواري ......
كان رئيس القـبيلة هـو احلاكم الشرعي
بفضل تـسلسل جذوره الـقبلـية وتنامي

ال والسالح بيده  ا
حـــتـى جـــاءت الــــرســــالـــة احملــــمــــديـــة
واصطفاه الله من عشيرة تسود قريش
ولـها سـطـوة وجـاه ومال وهـذا بـعد ان
اشـــتــكى الــنـــبي لــوط لــضـــعــفه وعــدم
اســــنـــاده لــــركن شــــديـــد يـــدافـع به عن
ضــيــوفه فــبــعث الـلـه رسـولــنــا الــكـر
(عـــلـــيه افـــضـل الـــصالة والـــسالم )في
عـشـيـرة لـهــا شـأنـهـا بـ الـقـبـائل ومن
نــسل قــائـد هــذه الــعـشــيــرة وهـو عــبـد
ــطـلب .. ولــكي يـدخـل داخل مـجــتـمع ا
قبلي عنصري جداً كان لزاماً ان يسنده

ابناء القبيلة وابناء عمومته .....
بــدأ في بــني هـاشـم وانـتــشــر كـمــا هـو
معروف لغاية الهجـرة النبوية الشريفة
ـــديـــنـــة هـــنـــا حتـــول احلـــال من الـى ا
اجملــتــمع الــقـبــلي الى حــكم الــدســتـور
ستـنبطة دينة وبـدأت التشريـعات ا وا
دنـية من القـرأن والعـرف تـأخذ طـابع ا
وبـــهـــذا  حتـــجـــيـم دور الـــعـــشـــيـــرة
والقبيلـة واصبح الكل يخـضع للقانون
االسالمي الـسمـاوي والـناس سـواسـية

في العطاء وفي االستالم .....
مع بقاء الرمـوز التي سادت بـاجلاهليه
ـفـاهيم لـتتـسـيـد باالسالم مع تـغـيـير  ا

فاهيم وقوان جديدة ...... ة  القد
وهكذا استـمر احلال من العـصر القد
ـدن لــغــايــة الــعـصــر احلــديث في كـل ا
الـكبـيـرة يـكون الـقـانـون هو الـسـيد وال

بـشـكل كـبـيـر جـداً وعـاد الـقـانـون حـتى
ــدن الــتي عــلــمت الــنــاس عــلى داخل ا
الـقـانـون  عـاد الـدور لـلـعـشـيـرة وحلـكم
شـيخ العـشـيرة وعـرفـها ومـا تـوارثتـها

من اسالفها ......
كل هذا قد يبدو مقبـول نتيجة الظروف

التي تمر بها البالد ....
ـصـيـبـة الـكـبـرى الـتي ـشـكـلـة وا لـكن ا
بدأت حتـى العشـائر وشيـوخهـا تعاني
منها وقـد وجدت نفسـها قد اقحمت في
امور لـم تكن تـتـخيل انـهـا سوف تـقحم
ـنـازعـات واخلالفـات التي فـيهـا وهي ا
ـــعـــيـــبـــة كـــانت تـــصـــنف من االمـــور ا
واخملجـلة الـتي اليـجب البت بـها داخل
ـضـيـف واليـقـبـلـهـا الـعـشــيـرة وداخل ا
شيخ الـعشـيرة ابـدا كالـدفاع عن سارق
او لص او مغتـصب للـنساء او مـعتدي
عليـهن وبعض االمور الـتي العرفها في

قوان العشائر العراقية 
وهـذا كـله كـان الـدور االكـبـر فـيه لـلـمال
الـكــثـيـر فـي ايـدي الـنــاس واكـثـره مـال

حرام 
ولـكثـرة االمـوال خرجـت شرائح كـبـيرة
شهد العشائري وجديدة تسيدت على ا
حتى وصل احلـال لـكل من بيـديه حفـنة
مــال لـيــبــني غـرفــة اسـتــقــبـال ويــطـبخ
الطـعام لـيقول انـا الشـيخ فالن الفالني
وتبـدأ النـاس تتجـمع حوله كـل له غاية
مـا حـتى يبـدو انه شـيخ لـعـشـيـرة وهو
لــيس من ساللــة شــيــوخ وهـنــا اقــصـد
تـتـابع االحـداث وهـيـبـتـهـا وقـوانـيـنـهـا
بذلك  تـطعـيم هذه الـشريـحة بـنماذج

اساءت للعشيرة كثيراً 
اليوم كل قبـيلة تفـرعت الى عدة عشائر
ــا اصـبـح شـيخ وكل رئــيس فــخـذ قــد
عشيـرة وتشضت العـشائر الـكبيرة الى

ان ابصار االنسان لنفسه البد ان يجد فيها ما يجعله
ان يقـاتل من اجـله ويـسـعى بـشـتى الـطرق لـتـحـقـيقه 
يحـظـنه داخلك وشي جمـيل ان تـرتسـمه في مـخلـيـتك 
تـسعـى له روحك لـتـحـقق مـنه لـو الـشي الـبسـيط دون

ماطله والتسويف وانتظار فرص احلياة .  ا
ان اجملتمع مع الـتقدم الـذي طرأ عـليه وتقـدم الوسائل
رأه ـنـظور الـفـكري فال جنـد مـا يحـد ا االجتـمـاعيه وا
ارسـة اي هدف مـنشـود لـها ... فـالعـادات التي من 
كانت حتتـكرها وتـزج بها داخل قـفص ال كلمـة لها ...
جنـــد ان هــــذه االمـــور تالشـت بـــالـــتــــدريج ... اال في
ا بـعض الظروف تـكن حاجز غـلقه او ر اجملتمـعات ا
ــلك حــدســا في االمــور يــلــقي نــفــسـه امـام ... ومن 
ـبـدع ولو انـنـا الـقيـنـا نـظرة الى اولـئك ا سـتـحـيل  ا
ـا هـو عـلـيه اال بـشق االنـفس والـعـظـمـاء فمـا وصـلـوا 
تقدة داخلـهم التي لم تنطفئ ة ا وهذا يدل على العـز
وكلمـا عظم الهـدف طال الـطريق . بطـبيعـة احلال ح
وبالـتـأكيـد ان كان نحـلم نـخطط وحـ نـخطط نـسـعى 
ـامـنا بـزمـام االمـور بشـكل سـلـيم فـنحن تخـطـيـطنـا وا
فالقيود االجتـماعية الذي يعد نشـود  نصيب الهدف ا
الـعـرف جـزء مـنــهـا مـاهي اال خـرافـة حــطـمت الـكـثـيـر
النـها قيود فقتلت ارواح مـزهرة وحرقت احالم وردية 
مـجــحــفه جتــاوزت احلـد الــذي تــقف عـنــده. لــذا حـ
حتدد هدفك انظر الى مدى تأثيره في حياتك وبالتالي
ما يخدم نـفسك ويطور من مـنظورك الفـكري والثقافي
من ثم تـطـور مـهاراتك سيـعـود بـالـنفـع الى مجـتـمـعك 

وتوسعها ليصبح هدفك سامي.
خالصة الـقول :(الـهدف يـكون سـاميـا ناجـحا ان كان
وما ال يـصحه العقل ال الشخص يسـعى لهكـذا هدف 

كن للواقع تقبله ).
رأة تـعمل في مـحل حالقة فال يصح الـقول مـثال ان ا
جنـد في هـذا مــنـافي لـلــظـوابط االجـتــمـاعـيه رجـالـيــة 

والتي من ضمنها الضابط الديني االسالمي .. 
ا هو انـتقاض النوثتها  الن كل وهذا لم يكن هدفا ا
كنك شي البد ان يكون في مـحله الصحيـح فمثال ال 
ـلح لـلـشاي والـسـكر لـلـطعـام الـذي اليصح ان تضع ا
فـكـال حـسب وظـيــفـته اخملــصص لـهـا ان تـضـعـه فـيه 
والــشــخص الــهــادف الــنــاجـح هــو من يــفــرض عــلى
اجملتمع تـقبل فـكرته وطـموحه قـبل ان يفـرض اجملتمع
وكما قال الكاتب الـبير كامو :(الهدف الذي عليه ذلك 
يحـتاج الى وسـائل غـير صـحيـحة لـلـوصول الـيه ليس

بالهدف الصحيح ).
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عــدة عـشـائــر وهـذا كـان بــفـعل الــنـظـام
الـسـابق عـنـدمـا بـذل الـعـطـايـا لـشـيـوخ
العـشـائر فـالـكل اصبـحـوا شيـوخ حتى
نح ....... تسجل اسماءهم بالعطايا وا
اليوم اخذت هـذه الظاهرة تـأخذ منحى
اخـــر مـــرهق لـــلـــعـــشـــائـــر احملـــتـــرمـــة
ـتــوارثــ هـذه ولــشــيـوخــهــا االجالء ا
ــهــمــة بــشــكل مــتــســلــسل  بــالــنــسل ا
واالصــــول عـــنــــدمـــا جـيء بـــهـم لـــفض
نزاعـات تافـهه وسخـيفـة جترأ افـرادها

على وضعها فوق طاولة النزاعات 
حـتى وصل االمــر لـلـتـدخـل الـعـشـائـري
ـــرء وزوجـه وبـــ الــــولـــد وامه بــــ ا
والولد وابيه وادخلت العشائر في ادق
واصــغــر الــتـفــاصــيل احلــيــاتـيـه حـتى

اخلاصة جدا...
ــشي ونــحن حتت طـائــلـة اصــبـحــنـا 
الـفــصل الـعــشـائــري في كل شي  حـتى
تـــعـــدا االمــر الى شـــبـــكــات الـــتــواصل

االجتماعي  
وهــذا كـله حــصل بــشـكل كــامل عـنــدمـا
غــيب الــقـانــون بــشـكـل مـتــعـمــد لــتـحل
قوان جـديدة ليس لـها عالقة بـاحلياة

ــدن ـــدنـــيــة وحـــيــاة الـــنـــاس داخل ا ا
الكبيرة 

اليوم اصبح االستـاذ اجلامعي يتحدث
بلغة العشيرة والطبيب والضابط حتى
عالقــة اجلـنـدي مـع الـضـابـط اصـبـحت
حتت طـائـلـة حـكم الـعـشـيـرة والقـاضي
واحملـــــــامـي بل وصـل االمــــــر جملـــــــلس

النواب ولرموز الدولة العليا 
اصبحت الناس تخشى الكالم وتخشى
الـنــقـد وتـخـشى نـقـد اي حــالـة سـلـبـيـة
مـــخـــافــــة اخلـــضــــوع حلـــكم الــــفـــصل

العشائري 
عليـنا ان نفعل قـوان الدولـة الصارمة
دن الـكبرى ويخضع لها لتعود حتكم ا
ـخـتلف طـوائـفهم كـافة افـراد الـشعب 

وعنوانينهم ان كان شيخ او راعي 
ـشـهـد وهـذا يـحـصـل عـنـدمـا يـتـصـدر ا
الــســيــاسي عــنــاصـر تــؤمن بــالــعــدالـة

دنية  ساواة وحكم القانون وا وا
لـــكـن مـــتـى يـــحــــصل هــــذا الـــلـه اعـــلم

والشعب ..  يزي قهر..
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ياربي انت الوكيل بامري فقد تعلم اني بلغت من العمر
اكثر من سبع عاما مضت قـضيت معظمها بان اوفر
لقمـة العيش لـعائلتـي فلم اذق طعم نـوم وال حلظة راحة
مطـلـقا كـنت احـارب في جـميـع االجتاهـات حـتى اجمع
فلـسـا واخـر التـمـكن من ايجـاد لـقـمـة هـنيـئـة كـان لـيلي
ر سـريـعا الهـيـا نفـسي لـنهـار اقـاسي منه اتمـنـاه ان 
التـعب الـشديـد وكـلمـا حـقق الله لي حـلـما من احالمي
عــلى عــجل ارسم حــلــمــا جـديــدا يــقــودني لالمــام ولن
اني لن تي من الله كون ا اتهاون مستمدا قوتي وعز
يـتــزعــزع حلــظــة واحــدة اديت كل احلــقــوق الـتـي عـلى
ـلـقـات عــلى عـاتـقي فـلم ذمـتي ونـفـذت كل الــواجـبـات ا
اتــرك صالتي وفــعـل اخلــيــر وصــوم اشــهــر رمــضــان
ـرض سـنـوات عـمــري كـلـهــا اال مـانـدر وكـلــمـا هـزني ا
بسبب مـرضي وكنت اقضـيه في اشهر الـسنة االخرى
رض اتقوى والتجا الى دعواتي الى الله وكلما هزني ا
ا انا فيه فكثيرا ما كنت اردد مع نفسي ان يسعفني 

رض.. - انا بالله اصارع ا
وبالفـعل اصرع هذا الـضيف وازيـحه من طريقي الجل
ان تتـواصل احلـياة عـائـدا لهـا بشـكـلي اجلديـد نـعم يا
ربي حـتى هــذه الـدقـيـقــة انـا مـقــصـر جتـاهك ونــعـمـتك

الفضيلة تملؤني. وتى وكيف ألكز جثث ا
غتسل وهم على دكة ا

وكيف ساعدت أبي على إنهاء 
كل مالديه من أحالم وسجائر

وكيف دفنت اخلوف
قبل أن أبلغ احللم

وكيف وكيف وكيف..
حتى تباشر أسنان الزاوية

باالنطباق على رقبتي
وهي تلفظ أنفاسي الشابة

بحرقة عجوز
فينزف رأسي أخر فكرة
على شكل قيح ورماد

وتخرج روحي اليابسة 
باستيحاء مراهقة 

لم يسبق أن رأت شابا وسيما
وكأية حقيقة ضائعة
أغمض عيني بتودد

وأموت...
ههههه أموت ههههههه
تبا هههههه هكذا أموت

دون أن ألعق ولو مرة واحدة 
حالوة الغد !!
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على شَكلِ أنهارٍ من دَموع
مَارأيُكِ ياحَبيبتي 

اً وردياً ? أن نَخلقَ عَا
لَيسَ عليكِ إال أن تَقفي أمَامي

وَتَضعي كفَّ يَدكِ بِجوارِ كف يَدي
وَكلّما باغتَنا الشَّوق
أطرقُ البَابَ بِغمزةٍ

أنا وَأنتِ أيتانِ بينتان
يُرتلُنا البُعدُ بِصوتٍ جَميل
فَيسمعُنا اللقاءُ بِخشوعٍ
ال أعلمُ لِمَ يُفسرُنا النَّاس

على أننا دَمويون
في ح أنَّ الشَّوقَ يَنزفُنا

كلَّ ليلةٍ بِهدوءٍ 
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ــنـهـجـيــة الـسـيــاسـة لـلـعــقل الـعـربي - ا
عمّان-االردن 1994.

- إدارة االزمــة بـــ نــقـــطـــتي الـــغــلـــيــان
والتحول بيروت-لبنان 2000.

ـة الــسـيــادة: حـال االمــة الـعــربـيـة - عــو
بيروت-لبنان 2002.

قبـلة في العراق - اخليارات االمـريكيـة ا
عمّان- األردن 2008.

قـبـلة في الـعراق - اخليـارات االوثـييـة ا
عمّان-األردن 2009. (باللغة اإلنكليزية)

- عبـدالـرحمن الـبـزّاز مع الشـعب عـمان-
األردن 2010.

- نـظـرات فـي الـعـقل الـســيـاسي الـعـربي
عمان-األردن 2011.

- ظل احلــــقـــيــــقـــة: ثـــوابـت ســـيــــاســـيـــة
بخصوصيات عراقية عمان-األردن 2012.

أستاذ الدكتور حسن البزاز
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عنـها بـسبب مـحاوالت اإلغـراق التي تـبنـتها
جهات معينة.

{ ظل وجهـاً اعالميـاً عروبيـاً وطنـياً مـدافعاً
عن عروبة العراق ووحدته. 
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- سياسة األقلية الكردية في العراق جامعة
ـــتــحــدة الــيـــنــوي الـــشــرقـــيــة-االـــواليــات ا

االمريكية- 1973(باللغة اإلنكليزية).
- اخللـيج العـربي في السبـعيـنات: اسـتقرار
ام اضـــطـــراب جــــــــــــــــامـــعـــة كـــلـــيـــرونت
تحدة وجامعة آن آربر مشيغان الواليات ا

1980. (باللغة االنكليزية).  
- العـالم الـرابع مركـز األبـحاث والـدراسات

بغداد-العراق 1994.
- الــقــوى الــعـظــمى بــ شــريـعــة الــغـاب

وصداع الفيلة بغداد-العراق 1988.
-  اجلــوهــريــة لالمــة الـعــربــيــة بــغـداد-

العراق 1991.

تحـدة االمريكـية بسبب وطرد من الواليـات ا
نشاطه ودفاعه عن القضية الفلسطينية قبل
ان يكمل دراسته العليا في 1972. وعاد بعد

بضعة سن إلكمالها. 
{ بقي عـلى رأس قيـادة فرع مـنظـمة الـطلـبة
العـرب ومنـظـمة الـطلـبة الـدوليـ في أماكن

دراسته الينوي وكاليفورنيا.
{ اول مـن وقف بـــــوجه االحـــــتـالل وحتــــرك
كـــثـــيــراً فـي كل االجتـــاهــات واسـس بــعض
احلركات السياسية العراقية. كحركة الوسط

قراطي وبقي رئيساً ومؤسساً لها. الد
{ عمل عـلى تشكـيل حركـة ناهضـت العمـلية
االنــتـخــابـيــة األولى واســمـاهــا حـركــة مـرام
زورة (مؤتمـر القوى الرافـضة لالنتـخابات ا

زيفة). او ا
{ أسس حركة نـشطة وفعـالة اسمـاها حركة
حـقـوق (حـركـة الـقـوى الـوطـنـيـة والـقـومـيـة)
واستمـر على رأسهـا أمينـاً عاماً حـتى تخلى

األستـاذ الدكـتـور حسن الـبزاز شـقيق كل من
رحـوم األسـتاذ عـبد الـرحـمن البـزاز رئيس ا
رحوم فخري البزاز وزراء العراق األسبق وا
ــتــحـدة عــالم الــنــبــات األول فـي الــواليــات ا

األمريكية
ولــد االسـتـاذ الــدكـتـور حــسن عـبـد الــلـطـيف
حــمــادي في مــديــنــة بـغــداد وهم مـن أصـول
عـربـية اصـيـلـة ونقـيـة. يـنـتمـون الى عـشـيرة
عاضيد التي تـنضوي حتت عشيرة االسلم ا

نتمية الى قبائل شمر (طي).  الشمرية ا
وتسـكن هـذه العـشـيرة الـعراق مـنـذ ما يـربو
على 700 عام. اما عائلـة البزّاز فهي األخرى
ســكـنـت بـغــداد مـنــذ اكــثـر من 300 عـام ولم
وطن ت  تنقطع او تتحول عن ارتباطها ا
عـاضيـد الواقـعة في العـشيـرة األصـلي في ا

االنبار غرب العراق.
حسن البزّاز: مستشار دولي

{ ناشط سياسي مـنذ نعومـة اظافره اعتقل

ــعـتـق مـهــابــة. .أحــنى لــهـا حلــزنــهــا ا
العشق بعظيم سلطانه . .هامته.

نقية كما السمـاء. .تلهمني إذ ما تأملت
صـفـاء روحـهــا إن الـصـداقـة أسـمى من
احلب وأنبل أحساسا وأكثر طهرا. 

صديقتي تتوضأ بـالدمع لتتلو صلوات
كان أل ا تشع دفئاً 

دعواتها آهات ال يفهمها سوى الله. .
ن يجيد اإلنصات إمرأة تمنح احلكمـة 

واخلشوع في محراب حزنها.
مـــوجـــوعــة صـــديــقـــتي. .لــكـن بــدال من
إنــكــســارهــا. .أتــخــذت من الــوجـع زيـا
ترتـديه. .زادها أنـاقـة. .وخلف جـفونـها
دمعـة محبـوسة لكن بـريقـا منهـا يلوح.
نح عـينـيهـا جمـاال من طراز آخر. .ال .
ـــا الـــتــقـــديس ـــكن اإلعـــجـــاب به. إ

والتبجيل ثم حمد الله حمدا كثيرا.
وأال عـــــذراً مـن احلب. .فـــــمـــــا عـــــاد
لـلـعــاشـقـة فـقط حـق الـتـربع عـلى
عـرش قــلب. .فـهـذه صــديـقـة قـد
اسـتحـال لـهـا كل الـقـلب عرش
..وبــاتت لــهــا االضــلع مــتــكـأ.
.تـــريـح جـــنـــبـــهـــا عـــلى إيـــهم

تشاء. 
إنسانة هي. .

إن الـتقـيـتهـا بـدت كمـا الـصبح
حـ يـزيح لـيل بـالـهم قـد طال
وإن فارقـتهـا فلن يـكون لي هم
ســــــــوى أن أراهـــــــــا. نــــــــادرة
يـسـتـحـيل نـسـيـانـهـا. .ولـهـا في
الـقـلب دعـوات إلى الـله صـادقةً أن

تكـون بخيـر حل الـلقاء ألخـبرهـا إنها
وإن كانت صديقة لكنها أروع النساء 
صـديــقـتي ال تـتــحـدث كـثــيـراً. .لـكن في
حضـورهـا. .في هدوءهـا. .في لـفـتاتـها.
ا .نظراتهـا. .ابتسامتـها. شيء ما. .طا

روى لي اروع األحاديث .
صـديـقـتي. .وأجـمل مـافـيـهـا. .هو لـيس
ا ـنحه احلـديث معـها من فـرح. .إ ما
حـتى في احلـديث عـنهـا سـعـادة تـطرب

لها الروح وتشتهي أن أزيد. 
ــلك مــثـلــهــا كي ابـادله فــهل ثــمـة من 
التـهاني بـوجـود صديـقة. .صـديقـة لكن

بألف حبيبة
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أَفِق من نـــومك يــا فالن  أمَـــا عــلــمتَ
بــإقـتــراب قـيــام الـســاعـة و الــقـيــامـة
الـكـبـرى? كــيف تـنــام فالنه في جـنـان
الـبــرزخ وبـ أحــضـان احلــور وقـد

حتقق أول شرط من أشراطها!
نداء هزّ كياني كله ولم أكن نائماً بل
غـارقاً في بـحر من الـفكـر سابـحاً في
أمـــواج ذكــريـــات عـــالَمٍ مــضـى عــالم
الدنيـا الذي انقـضى وكأنه لم يكن إال

ساعة أو أقل الساعة.
ــوت وكــيف كــنتُ أتــذكــر حلــظــات ا
انتقـلتُ من عالَم الضـيق والفناء إلى
الـوسـعــة والـبـقـاء.. كــنتُ أتـذكـر أيـام
الـــبــرزخ الــتي قــضـــيــتــهــا ومــراحل
الـعــذاب والـنـعـيم فـيه وهـا هي آالف
من السنـ مضت وتمـضي واجلميع

بإنتظار القيامة الكبرى.
كــانت فـرائــصي تــضــطــرب وخـوفي
يــتــعــاظم كــلــمـا مــرّ عــلى فــكــري أمـر
القـيـامة واحلـساب بـرغم أني أعيش
في جنات ونعـيم عالم البرزخ وبرغم
القصـور والبسـات واحلور واخلدم
الئــــكـــة الــــذين ســــخــــرهم ربّي مـن ا
خلـدمـتـي ولـيس لـديـهم شـغل شـاغل
غـير ذلك. مـرّت سـن وسـنـ وكلـما
حتـقق شرط من أشـراط قيـام السـاعة
في عـالم الـدنـيـا حتدث ضـجـة كـبرى

بـــ ســــكـــان عـــالـم الـــبـــرزخ وتـــرى
اخلوف واإلضـطراب يغـمرهم وكـثير
مـــنـــهم (حـــتى أصـــحـــاب الـــدرجـــات
الـعـالـيـة) كـانـوا يـعـيـشـون حـالـة ب
اخلوف من الـساعـة واحلسـاب وب
الرجـاء بالنـجاة من أهـوال ذلك اليوم
الــعــظــيم. ومــرّت األيــام وتــشــابــكت
األحـداث وســالت دمــاء كـثــيــرة عـلى
األرض حـتى غيـرت لـون أنهـارها بل
أصــبـح الــلـــون األحـــمــر هـــو الـــلــون
الـسـائــد فـيـهـا... أحـســستُ بـيـقـ ال
يـخـالـطه الـشك بـأن الـسـاعـة آتـية عن
قـريبٍ وال ريب فـيـهـا خـصـوصـاً بـعد
أن كُسفت الـشمس في وسط رمضان
وخُسف القمر في آخره وخرج أقوام
يــأجـــوج ومـــأجــوج مـــنـــتــشـــرين في

األرض وهم من كل حدب ينسلون.
W³O−Ž  U¹¬

وتــوالَت أحـداث وآيـات عـجـيـبـة عـلى
أهـل األرض كــان آخــرهـــا أن أشــرقت
الـشــمس من مـغـربـهـا وخـرجت دابـة
من األرض تـكـلـمـهـم أن الـنـاس كـانوا
بـآيات الـله ال يوقـنـون حيـنهـا حتقق
ـة (يَــوْمَ يَــأْتِي مِــصــداق اآليــة الــكــر
بَــعْـضُ آيَـــاتِ رَبكَ لَـــا يَــنـــفَعُ نَـــفْـــسًــا
َـــانُــهَـــا لَمْ تَــكُـنْ آمَــنَتْ مِـن قَــبْلُ أَوْ إِ

َانِهَا خَيْرًا)..  كَسَبَتْ فِي إِ

أجل لـقــد انـتـقـض الـشك بـالــيـقـ و
انــــتــــهـى تــــكــــلــــيف ســــكــــان األرض
فانتشروا فيـها مرعوب مذهول ال
يـعلـمون مـا يـفعـلون وإلى أي وجـهة

يتوجهون!
أمّـــا األرض فـــقـــد زلـــزلت زلـــزالـــهـــا
وأخـرجت أثـقـالهـا وقـال األنـسـان ما

لها! 
و تــيــقـن الــنــاس أنــهــا الــنــهــايـة وال

مناص منها!

كل شيء يُشيـر إلى قرب حـدوث تغيّر
شــــامـل وواسع في عــــالـم الــــوجـــود
وبــات مـن بــقي مـن الــنـــاس حــيَــارى
سكارى يرتطم بـعضهم ببعض وكل
شـخص يـفـكـر في مــصـيـره ويـتـخـلى
عـــمـــا ســـواه.. حـــتى األم أذهـــلَت عن
ـرضـعــة عن رضـيـعـهـا بل ولـدهـا وا
ـرتــقب لــشــدّة اخلــوف من الــعــذاب ا

وضعت كلّ ذاتِ حملٍ حملها...
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ـة تــبــنى عــلى اسـاس حـيــنــمــا كـانـت الـعــوائل الــقــد
االخالق ونقاء الـروح و السـمعـة الطيـبة بـاإلضافة الى
األجواء الـبسـيطـة وعلى األضـواء اخلافـتة والـدراجات
ــة  رسـمت لــنـا واقـعــا جـمـيال وحــيـاة أجـمل  الـقـد
وعقل ناضج  كـنا ومـا زلنـا نزاولهـا على مـبدأ اخللق
الرفيع  ان ما نشاهده تكرار ومرارا في عصرنا هذا
 عصر الدراهم والشروط التعجيزية من مال ووظيفة
وسـيـارة حـديثـة ومـنـزل مـكـيف " مـع مقـدار مـعـ من
الذهب  حـتى يـقولـوا لـقد قـبـلنـا ابـنكم عـلى عـكس ما
يقولـوا اهال بكم ! .. ألـيست هـذه الوسـائل زائلة ? ..
أسفي عـلى زمان اصـبح به الغـني مرغـوبا والـستر به
مـكـروهـا  تـذكر يـا ابـن ادم ان الـدنـيا حـلـقـة وصل ال
تــكــتــمل اال بـــعــمل اخلــيــر واخلـــلق احلــسن  وان لم
يجـدوا هـذه الـصفـات ; اصـفـعـونا بـ ( الـزواج قـسـمة
ـاضي اجلـمـيل ألن في ونـصـيب )  عـودوا بـنــا الى ا
مـستـقـبـلـنـا اشـرار تـقطـع طريـقـنـا وطـريـقـكم  حـقـقوا
احالمـهم وال حتـطـمـوا امـنـيـاتهـم  كـونوا عـون لـهم ال
فـرعـون عـلـيـهم .. هي االخالق تـنـبت كـالـنـبـات لـيـست

باألموال .

دور لـــلـــعـــشـــيــــرة في حـــيـــاة الـــنـــاس
واجملـتـمع وفض اخلالفـات والـنـزاعـات
ـــدن ـــدن الـــكـــبــــيـــرة وحـــتى ا داخل ا
الـصغـيـرة التي تـخـضع حلكم الـقـانون

والدولة وتصلها ايادي الدولة .....
اي كـانت الـدولـة وقـانـونـهـا هو االعـلى
وهو الـذي يفـرض عـلى اجلمـيع ويلـجأ

اجلميع اليه 
ـدن امـا دور الـعــشـيـرة ان كـان خـارج ا
ناطق النائية التي بالقرى واالرياف وا
كــان يـســودهـا االقـطــاع ونـظــام رئـيس
الــعــشــيــرة وحتـكــمه فـي الـزراعــة وفي
قـوت الـنـاس وهــذا كـان نـتـاج مـتـوارث

كابر عن كابر بينهم ....
كان دور الـعـشيـرة هـو البـارز هـناك في
ـشاكـل التـي حتصل فض الـنـزاعـات وا
بــ افـــراد الــعــشــيــرة الــواحــده وبــ

العشائر بشكل عام 
حــيث يــوجــد قـانــون يــنــظم عــمل هـذه
الــعـشــائـر من خالل الــعـرف والــعـادات
ـتـعارفـة بـيـنهـم ولدى الـشـيـوخ وهذه ا
الــــقـــوانــــ واالعــــراف كــــانت تــــمــــثل
اخـالقــيـــات عـــالـــيـــة جـــدا في كل شيء
كن الحد جتاوزها ان كان شيخ او وال
احـد افـراد الـعــشـيـرة كل يـعـرف مـقـامه
ومــكـــانه بـــ ابـــنـــاء عــمـــومـــته وسط

الديوان .......
ـدن الـكـبرى ديـنـة  وخـاصة ا امـا في ا
ـســتــمـد من ذات الــطـابـع احلـضــاري ا
ـــــدن وازدهـــــارهــــا وتـــــعــــدد وجــــود ا
جنسيـات ومشارب الـساكن فـيها كان
القانـون هو احلـاكم وال وجود لعـشيرة
او قانون عـشائـري يعارض الـقانون او

يشاركه 
دن كان ا دور العـشيرة داخل هـذه ا ا
ــشــاركـــة في االفــراح واالحــزان فــقـط ا


