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بغداد

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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لــكـي أنـــثــر حـــروفي واحـــدثـــهم عن
حبيبـتي التي ادمنت حـبها وعـشقها
 عشـقتـها عـنـدما لم يـكن عشق في

مدينتنا 
تــمــنــيت ان اكــون غــيــمــة كي اذهب
اليـهـا مع الريح ويـقـترب مـنـها قـلبي
ويـاخـذ شئ مـن عـبـقــهـا ويـشــتـمـهـا
وتروي ظما قلبي وروحي الذي جف

في بعدها 
في عـتمت الـلـيل تـغـفـو عـيونـي ويعم
الهدوء يستيقض قلبي وتأبى روحي
الــنــوم قـــبل ان اشــاهــد رســـائــلــهــا
ة الـتي تهـون وحدتي وعـزلتي القـد

ينا واتذكر مشيها كـأنها تتراقص 
ـسدول وشـمـاال بـشـعرهـا الـطـويـل ا
عـلـى مـنــكــبــيـهــا وانــا اعــيش بــحـلم

داخل حلم
تـمـنيـت ان احـدث الـكون عـنـهـا وعن
صـمــتـهــا وصـخــبـهــا وعن عـيــنـيــهـا

وشفتيها .
ح كـنت احدثـهاوتـهمس لي تـرتفع
روحي للسماء وتتسع بي االرض 
الزلت اتــذكــر كــلــمــاتــهــا واحلــروف

عة خديها وبريق عينيها و
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نعامة)
وهي تُقادُ وال تَقودُ

سَرقتَ عصايَ بنو نظامٍ
نْ أذودُ فبمنْ أهشُ و
ولي منفى أعاودهُ مراراً
وربتما أعودُ وال أعودُ
ا أبغيتُ صيداً وإنًي طا
فكنتُ أصادُ وال أصيدُ

4
قالَ الوالي لي

أمدحني بقصيدٍ لن تُقالَ ولم تُقلِ
بصرًتُ أمري ... ومدحتهُ

من هابطٍ في األرضِ 
إلى العلياءِ في زُحلِ 

قالَ للخازنِ أعطهِ مليونَ درهم
وعشرةً من األبل

ًا أدركتُ أنًهُ لم يحكمْ و
َ الناسِ بالعدلِ ب

1
ُدًمى  أيًها الوطنُ ا

إلى أيً وقتٍ تَظَلً قتيالً
متى تترجلُ عن صهوتِكَ

تَطيكَ ويدًعي أنهُ فارس فالكلً 
2
لقد كثرَ الذابحونَ 
لهذا الوطن الشاةِ
هذهِ أمًة أم أَمةُ

تناسلَ فيها الطغاةْ
فأنًى ألتفتَ دماءُ العراقِ تدقْ
وأنى ارحتلتَ تراها رفاتْ

3
األسودُ وطني ال تسودُ

في وطني "تعدو الذئابُ 
على من ال كالبَ له"
وهي تُبادُ وال تُبيدُ

في وطـــني (أســــد عـــليً وفي احلـــروبِ

مـخـيـمـات الـنـزوح نـتـيـجـة الـدمـار ومـا
نــتج عـنــهـا مـن عـجــز حـكــومي تـام عن

مساعدتهم ولو باحلد 
األدنى مـع إقــــــرار وزارة الـــــــهــــــجــــــرة
ـــهـــجــرين ان نـــصف الـــنـــازحــ لم وا
يــــعــــودوا الى ديــــارهم . وامــــا حتـــدي
االســتـــفــتــاء ومــا نــتـج عــنه من حتــرك
عسـكري افـضى الى استـعادة مـحافـظة
ــتــنـازع ــنــاطق ا الــتــأمــيم وعــدد من ا
عليـها التي وردت في الـدستور احلالي
فــقـد ذهـب الـبــاحث بــعـيــداً في تــفـاؤله
حيث ما زالت حكـومة اإلقليم ورئـيسها
نتـهية واليته يـرفضون حـتى الساعة ا
الغـاء نـتائج االسـتفـتـاء ويصـرون على
استخـدام عبارة جتمـيده فقط ومع ذلك
عــاد نــواب الــتــحــالف الــكــوردســتــاني
اسـتئـنـاف جـلـساتـهم ومـا قـرار احلزب
قراطي الكوردستاني األخير حول الد
عـدم مشـاركـته في االنتـخـابات الـقـادمة
تـنازع عـليـها واعـتبـارها نـاطق ا في ا
ارضـــاً مـــحـــتـــلـــة حـــسب وصف زعـــيم
ــفــاوضــات احلــزب ومـــا اســتــئــنــاف ا
ـركـز اال دليـل علـى إصرار الـفـنـيـة مع ا
اإلقــلــيم عــلـى عــدم االعــتــراف بــحــزمـة
ان العراقي الفقرات الـتي اتخذها الـبر
رداً على قرار االسـتفـتاء وقطـعاً هذا لم
يــــحــــصل لــــو ال ضــــغـط اخلــــارجــــيـــة
وقف الـفـرنـسي الواضح االمـريكـيـة وا
بـعــد لـقـاء الـرئــيس الـفـرنــسي بـرئـيس
حكـومـة اإلقلـيم في قـصر االلـيـزيه واما
قرار حكـومة اإلقـليم بالـترحيب بـالقرار
الـــذي أصـــدرتـه احملـــكـــمـــة االحتـــاديــة
القاضي بعـدم شرعية االسـتفتاء هذا ال
يــعـني ان قــادة اإلقـلــيم قــد تـخــلـوا عن
فكرة حلم الدولة الكوردية  اما الرفض
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صـطـلح"اإليـديوجلـيا" عِـند ذكـر هـذا ا
والفهم اخلاص حـسب أختالف عقول
البشر ومـعتقداتهم الـتي يؤمنون بها
ـــثــابــة عــلـى حــدٍ ســـواء مــاهي اإل 
حتديـد فكـر ورؤية جتاه الـعالم بـكافة
النظـريات وفي الواقـع غالبـاً ما تكون
هــذه الــرؤيــة مـشــابــهــة جــداً لـلــواقع
سـواء كــانت هـذه حــقـيــقـة أم مــجـرد

خيال.
ـصـطـلـحات كل مـنـا يـفـهم مـثل هـذه ا
ـا تكـون غريـبة عـلى البعض التي ر
مــانـعـيـشه من أفـكـار ومـعـتـقـدات بال
شك نـظنـهـا حقـيقـة ألن الـعقل الـباطن
يقـنعنـا على التـصور بحـقيقـتها التي
ـا نَــشك فـيــهــا عـلى أدنى تــصـور ر
ـشـاعـر فـهـذهِ األفـكـار مـثــال لـلـقـيم وا
ماهي اإل مرشح نرى من خالله العالم

. اجملهول بكافة تصوراتهِ
كـــــــمـــــــا إنّ أســـــــتـــــــعـــــــمـــــــال هـــــــذه
الـعــبـارة"أيــديـولــوجـيــا" في اجملـاالت
تـعددة وهـذا مايـجعـلها اإلنـسانيـة ا
عنى محاطة بـالغموض دائـمًا حول ا
احلقيقي بل أصبحـت ال تتبنى الفكر
ا الـنظام الفكـري والعاطفي فقط وإ
بــالــكـامـل فـهـي تــوظف في الــســيـاق
الــــســــيـــــاسي كـــــمــــا في الـــــســــيــــاق

اإلجتماعي.

كَما ذكـرت دراسات أحد الـباحث أنّ
كلـمة"أيـديولـوجيـا" ظهرت (1796م) مع
الـفــيـلــسـوف الــفـرنـسـي(دسـتـوت دي
تــــراسي) رائـــد الـــوضــــعـــيـــة ووريث
احلـسـية وقـد أسـتـعمل"دسـتـوت" هذه
ــأخـوذة لــتـســمـيــة عــمـلــيـة األفــكـار ا
بـصـفـتهـا شـبـيه بـعـلـم النـبـات وعـلم
احلــيـوان فـفي ظل الــنـقّـاش احملـتـدم
حـــول الــثــورة الـــفــرنــســـيــة وفي ظل
ــفــكـرين اإلنــتـقــادات الـتـي وجـهــهـا ا
والــــفـالســــفـــــة اإلنـــــكــــلـــــيــــز وعـــــلى
رأسهم"أدمون بـيرك" مؤسـسي النزعة
احملــافـــظــة في بـــريــطـــانــيـــا ومــؤلف
ـدافع عن اجملـتـمع الـطـبـيعي" كـتـاب"ا
ســنــة (1775م) "وتــأمـالت في الــثــورة"
عــام (1790م) ظــهـــر كـــتــاب في عـــشــر
صفحات لصاحـبه"دستوت" يظهر فيه
رفـض كل أطــروحـــات هــؤالء ويــصف
مـقتـرحاتـهم بأنـصاف احلـلول لـيكون
ـــــــــــؤســـــــــــيــــــــــ بـــــــــــذلـك أحـــــــــــد ا

صطلح"أيديولوجيا".
sÞUÐ qIŽ

إنّ مثل هذه الكلمة الي تعيش بالضد
في مـجـتمـعـنـا حـبـذا لـو طـبـقـنـا هذا
ـثـال عـلى مـايـحـدث إنّ اإلسالم هـو ا
صطلح كون من جاء بالضد مع هذا ا
لـيـجعل اإلسـالم ضمن سـحـابـات هذهِ

بصًرتُ أمري ....
هجوتهُ ... عريتهُ ....

 صنفته في خانةِ السفلِ
قالَ للجالدِ ... ألفَ جلدة ٍ
حتى يفيقَ من حالة ِ اخلبل

5
قالَ الساسةُ النافذونْ

    بسمِ الًهمَ
أتركْ لدينا العراقَ
إنًا لهُ حلافظونْ
قالَ الشعبُ : ن

خشى عليهِ أنْ يأكلهُ الذئبُ
قالَ الساسةُ: نحنُ الذئابَ 

وإنًا للحمهِ لناهشونْ  

7
الـــنـــارُ فـي بالدي تـــلــــتَـــهمُ الــــرابعَ من

الطوابقْ

احلــركــات األصـولــيــة األسالمــيــة في
إعـطـاء تـصـورات سابـقـة شـامـلة دون

اإلقتراب من الواقع.
fÝR  dJ

فاهيم الي حتدثنا عنها من كل هذه ا
ــصـطــلح في حتــلــيالت حــول هــذا ا
نـرى أنّ لـكل مـنـا في هـذا الـعالـم على
وجه اخلــصــوص لـه(أيــديــولــوجــيــا)
مـحــددة يــعـتــقــد من خالله حــول مـدا
ـؤسس لـه فـنـمو صـحـة هـذا الـفـكـر ا
ـهمة لترسـيخ معتقد العقل بالـثقافة ا

الكلمـة"أيديولوجيـا" وهذا منافي جدًا
للعقل ألنّ العـقل الباطن وبكل أفكاره
هـو نـشـأ مـنـذ طـفـولـتهِ عـلى مـثـل هذا
الـــــفـــــكـــــر ولـــــيس"اإلسـالم" أفـــــكــــار

مستطعنة مثل مايدعون.
وعن إرتـبـاطـهـا"بـاإلسالم" أو مـاسـمي
"باإلسالم السياسي" الذي جاء نتيجة
ــسـلـمـ الـصـدمــة الـتي تــولـد لـدى ا
ونتيجـة لُتقدم العـالم الغربي وتخلف
احلـضــارة اإلسالمــيــة وتــأخــرهـا عن
الـركب سـيـمـا بـعد أنـهـيـار احلـضارة

ــيـة الــعــثــمـانــيــة عــقب احلــرب الـعــا
األولى وقــــيـــام "مــــصـــطــــفى كــــمـــال
أتـاتـورك" بـتأسـيس جـمـهوريـة تـركـيا
عـلى الـنـمط األوربي وألـغائـه اخلالفة
اإلسالمـيـة في(الـثـالث من مـارس عـام
 1924م) وإلغائه الشريعة اإلسالمية
وماجـاء بعـدها مِن تـبعـات جراء ذلك
حـــيـث ظـــهـــرت جتـــمــــعـــات ديـــنـــيـــة
وســـيــاســـيــة تـــنــادي بــالـــرجــوع الى
ا أنتجه األولون اضي والتشـبث  ا
وقـــد ظـــهـــرت"أيــديـــولـــوجـــيـــا" عـــنــد

صحيح وفكر تَخرج من خاللهِ"فلترة"
ـعـلومـات لتـأسـيس فكـر صـحيح كل ا
يــقــوم عـلـى أسـاس تــنــمــيـة الــعــقـول
وذهـابــهـا نـحــو مـسـتــقـبل تــقـود فـيهِ
األ لذا يـجب أن تتبـنى أفكـار تبنى
مـــنـــهــا الـــفـــرضـــيــات والـــنـــظـــريــات
الـصــحــيـحــة لـدى الــنـاس جتــاه هـذا
ــواقف الــصـحــيـحـة الـعــالم لــبـنـاء ا
لبـناء فـكري يـشمل كل مـواقف األفراد

حول العالم واجملتمع واإلنسان.
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ـعـتـبرة فـي سورة ورد في الـتـفـاسـيـر ا
احلـج وفـي جــــــــــزء مـن اآليـــــــــة 7) وان
يـستـنقـذهم الـذباب شـيـئاً اليـسـتنـقذوه
طلوب ) قال ابن منه ضعف الطـالب وا
ــطــلـوب عــبــاس الــطــالب الــصــنـم  وا
الــذبـاب وقـد نــشـرت صــحـيـفــة الـزمـان
ضمن صفحة اجتاهات الرأي في العدد
( 5902) مقاالً للـكاتب والباحث الـكبير
عــبـد احلــسـ شـعــبـان حتـت عـنـوان (
حتديـات مـا بـعد داعش ) وال اعـتـقد ان
باحـثـاً بوزن اسـتـاذنا الـفـاضل يقع في
مـغالـطـات بـعـيدة تـمـامـاً عن الـواقع قد
يتنـاولهـا كاتب قصـير النـظر او حديث
ـقـال الــعـهـد بــالـكــتـابـة  وقــد تـنــاول ا
مــحــاور عـدة مــنــهـا حتــديــات الـفــسـاد
ركز ة تنظـيم داعش واستعادة ا وهز
عــلى مـحــافـظــة الـتــأمـيم وان كــان هـذا
االسم يـثـيـر حــفـيـظـة الـبـعض ألسـبـاب
معروفة وبـعملـية عسكـرية محدودة في
ـاضي مـنــتـصف شــهـر تـشــرين األول ا
اطـلق عــلـيـهـا الـكـاتـب مـصـطـلح الـقـوة
النـاعمة واعـتبـرها العـديد من احملـلل
ة ـتـابـعـ انـتـصـاراً لـلـمـركـز وهـز وا
ســيـاسـيــة وعـســكـريــة لـرئـيـس اإلقـلـيم
ـنـتـهـيـة واليـته  وامـا احملـور األخـير ا
يتـعلـق باالنـتخـابات الـقادمـة والقـضاء
عـــلى الـــفـــســـاد الـــذي تـــبـــنـــاه رئـــيس
احلــكــومـــة احلــالي تــتــحــدث به مــراراً
وتــكـراراً لــكن الــكـاتب اغــفل حتــد بـالغ
ليشيات األهمية وهو حتدي مشـاركة ا
انـية القـادمة ويقـيناً باالنتـخابات الـبر
ــعــتـرك هــو يــعـلـم  ان قـرار دخــولــهـا ا
االنـتــخـابي خــارج عن إرادة احلــكـومـة
ـان رغم ان هناك مـطالبـات دولية والبر
وإقــلـيــمــيـة بل وحــتى خــلـيــجـيــة عـلى

ـا تــشـكــله من هـاجس ضــرورة حـلـهــا 
اخلــطـورة . امــا فـيــمـا يــتـعــلق بـإعالن
وصل فما أعلنته النصر في محافظـة ا
وكالـة اسوشـيتدبـرس االمريـكيـة بشأن
ـدنـيـ الـذي سـقـطوا عـدد الـضـحـايـا ا
جــراء الـعـمــلـيـات الـعــسـكـريــة والـبـالغ
(عـشـرة االف مـدني) جـلـهم من الـنـسـاء
واألطـفـال وكــبـار الـسن فـهـي فـضـيـحـة
ة حـرب وهو نـصر مدويـة بل هي جـر
مثلوم وقالت الـوكالة ان ثلث هذا الرقم
قــتل عــلى يــد عــنــاصـر داعـش والـثــلث
االخـر قـتل حتت وابل الـقـصف اجلـوي
دفـعي لـقوات الـتـحالـف وما مـجزرة وا
ــوصل اجلــديــدة اال شـاهــد حي عــلى ا
ــة وتـبــادل االتـهــامـات بـ تــلك اجلـر
الــتــحـالف الــدولي وغــرفـة الــعــمـلــيـات
الـعـسكـريـة عن مـسـؤولـيـة تـلك اجملزرة
ــتــحــدث بــاسم الــتــحــالف حــ قـــال ا
الـدولي ان االحـداثـيـات يـتم اسـتالمـهـا
شركة من غرفة العمليات لدى القوات ا
وانــهم ال يــتــحــمــلـون مــســؤولــيــة تـلك

اجملزرة .
ومـا صرحـت به وسـائل االعالم مـؤخرا
عن مــحــافـظــة نــيـنــوى الـنــائــبه افـراح
الـسـراج ان هـنـاك مـا زالت أربـعـة االف
جـثــة حتت االنـقـاض رغـم مـرور نـصف
عـام على انـتـهاء الـعمـلـيات الـعـسكـرية
نــاهــيك عـن حــجم الــدمــار في اجلــانب
ن والـــبــالغ  %80أي نـــصــر يـــتم األ

االحتفال به 
على حساب االف األرواح الـبريئة التي
قـضي عـلـيـهـا وال ذنب لـهم سـوى انـهم
اصـــغـــوا الى نـــداء رئــيـس احلــكـــومــة
بـالـبـقـاء في مـنـازلـهم وعـدم مـغـادرتـهـا
ـــديــــنـــة في ومـــا زال نــــصف أبـــنــــاء ا

األمـــيـــركي واالوربـي وحـــتى الـــروسي
لالســتـفـتــاء والـداعي لــوحـدة األراضي
الـعراقـيـة ال يـعدو كـونه مـنـاورة حسب
ـرحــلــة الـراهــنــة وخـتم مــقــتـضــيــات ا
الباحث مقاله في قـدرة رئيس احلكومة
ـــفـــســـدين مـن الــرؤوس عـــلى ضـــرب ا
الكـبيـرة كـونهـا على حـد وصفه ( تـملك
مؤسـسـة تراتـبيـة وان الـنجـاح في هذا
الــتـــحـــدي قـــد يــرفـــعه او يـــطـــيح به )
وبـاحـثـنـا الـكـبـيـر يـعـلم جـيـداً ان قـدرة
رئــيس احلـكــومـة عــلى اإلطـاحــة بـهـذه
احلـيــتـان ال تـعـدو كـونــهـا تـصـريـحـات
إعالمية من يعجز عن تنفيذ قرار بشأن
اخـــضــاع مـــطــار الـــنــجـف الــدولي الى
دني رغم صدور ثالث سلطة الطيران ا
ـعـنـيـة حـسب مـا مـذكـرات من اجلـهــة ا
صـــرح بــــذلك احـــد أعــــضـــاء مــــجـــلس
ـكلـفة احملافـظة وكـذلك رئيس الـلجـنة ا
بــالــتــحــقــيق في مــلــفــات فــسـاد اداري
ـــــطــــار ضــــمن بــــرنــــامج ومــــالي في ا
اجلـمـهـوريـة الـسـادسة الـذي يـبث عـلى
قـنـاة الـشـرقــيـة وعـزى ذلك الى هـيـمـنـة
ــطــار خـــمــســـة أحــزاب عــلـى واردات ا
وتصريح محـافظها الى وسائل االعالم
بـــان قــرشـــا واحــدا لم يـــدخل خـــزيــنــة

احملافظة من تلك العائدات .
استاذنا الفاضل انت تعرف وانت سيد
الـعارفـ ان الـبالد بـعد جتـربـة امـتدت
الى خمس عـشرة سـنة مـليـئة بـالفـساد
ـكن ان تـصل الى بـراألمان والـظـلم ال 
اال ان يــكـون احلـكم بــهـا عــبـر تــطـبـيق
نـظريـة ( الـضـد النـوعي ) وان كـان قـلة
من الـناس من يـعـرف شـيئـا عن فـحوى
ــكـن تــعـاد هــذه الــنــظــريــة عــنــد ذاك 
سار على االمور الى نصابـها ويكـون ا

ـنـاسـبـة مرور (80) سـنـة على الـقـسم الـعـربي يـحتـفل 
هـذا الـقــسم الـذي قــدم لـلــمـســتـمـعــ أجـمل تــأسـيـسـه
الـبرامج السـياسية والـثقافـية واالدبيـة وكنت أتابع هذه
الـبـرامج وكـان الـبث اإلذاعي ال يخـلـو من (الـتـشويش)
وفـقدان الـبث احيانـا نعـيش حلظـات صعبـة في متـابعة
شـكـلة كـانت قائـمة في االسـتمـاع الى الـبرامج وهـذه ا
ـعـاجلـة هذه ـاضي قـبل دخـول الـتـقـنـيـات احلـديـثـة و ا
أصـدر الـقـسم الـعـربي كـتـيـبـا صـغـيـرا(سـلك ـشـكـلـة  ا
الــهـوائـي) لـتــحـســ الــبث االذاعي وكــان الـبث يــكـون
واضــحــا في الــلــيل والــســاعــات االولى مـن الــصــبـاح
ـسـتـمع الـعـربي) الـتي أصـدر الـقـسم الــعـربي مـجـلـة (ا
ـشـاهـد الـسـياسي) تـغـيـرت الى (هـنـا لنـدن) ثم الى (ا
وقـد وصلـتني اعداد من مـجلة هـنا لـندن في تلك الـفترة
ـاضية ومن أهم بـرامج القسم الـعربي السـياسة ب ا
ـسـتمـع الـسـائل واجمليب لـكل سـؤال جـواب ندوة ا
الـواحـة احلصـاد وغـيـرهـا من الـبرامج قـول عـلى قـول
كــمــا أن أصــوات مــذيــعي ومــذيــعــات الــقــسم الــعــربي
ـتـلـكون خـبـرة ومـنـهم ند نـاصـر يـاس مـتـمـيزة و
عــلي أسـعـد كالس  حــسن مـعــوض مـاجـد ســرحـان
ـسـلـمي سـامـيــة االطـرش عـبـلـة اخلـمـاش  مـحـمــود ا
سـلـوى رشـاد رمـضـان هـدى الـرشـيـد ــدفـعي مـديـحـة ا
نور صـفاء فـيـصل اجلـراح مـحمـد مـصطـفى رمـضان 
ن لم يــرد اسـمـه في الـقــائــمـة الــدين زركي ومــعــذرة 
تـمـتـلك اخلـبـرة هـنـاك أسـمـاء كــبـيـرة عـمـلت في االذاعـة
ـذيع من ـيز القـسم العربي ان ا وحـسن االداء وما 
مـختلف الـدول العربـية وليس من بـلد عربي واحد وان
مـستمـعي القسم الـعربي الذي هم مـن مختلـف البلدان
وأصـبـحت بـيـنـهم عـالقات صـداقـة مـراسـلـة وتـواصل
عـلـومـات الـتي قـدمـهـا البي رائـعـة مـنـهم اسـتـفاد مـن ا
لهـا خبرة سي فهـي مدرسة فـي االعالم االذاعي  الـبي
وجتـربةطويـلة تخـرج منهـا (كوادر) متـقدمة في االعالم
وعـملوا في إذاعات مختـلفة لكنهم لم يـنسوا عملهم في
الـقـسم الـعـربي ويـبـقى القـسم الـعـربي بـنـكـهـته وطـعمه
ـتميز والزلت على تواصل معه الف مبارك في عيده ا
ــسـتــمــعـ وكــان الـقــسم الــعــربي يــحــظى بــاهـتــمــام ا
ـيـة في ذلك ومـحــبـتـهم  بــالـرغم من وجـود اذاعــات عـا

وفقية والنجاح. الوقت  تمنياتي للجميع با

»uKD*«Ë V UD « nF{

السكة الصـحيحة والسـليمة ويأخذ كل
ي ذي حق حــقه لـكـن قـوى الــشـر الــعـا
واالقلـيمي ال يـرغـبان فـــي ذلك ألسـباب
قال لن عديدة . وانا على يق تام ان ا
ينـشر ألسبـاب باتت واضـحة ومـعروفة
ــــالي خـــاصــــة بــــعـــد تــــوقف الــــدعم ا
احلـكـومي لـلــصـحف احملـلـيـة ولـغـرض
مـــراعــاة مـــشــاعـــر االخــرون أصـــحــاب
احلظوة وان كان بـعضهم فـقد حضوته
ولم يــعــد خـطــاً احــمـر وذلـك بـعــد عـدم

ادراج تخصيصات 
مالية عن مؤسسته ضمن أبواب صرف

ـــوازنـــة لــهـــذا الــعـــام والـــتي مــا زال ا
اخلالف حـولـهـا بــ الـكـتل عـلى اشـده
ـان احلالي كان قد ورغم ان رئيس البر
ـاضي بـسرعـة إقرار تبـاهى في الـعام ا
وازنـة بفـترة قـياسـية قـياسـاً لألعوام ا
الــتي ســبـقــتــهـا وعــده إجنــازاً وطـنــيـاً
وبـالتـالي البـد من الـبحـث عن بديل عن
بــعض االخــرون ومــا اكــثــرهم من اجل
ـطـبـعـة تـدور وبـأي ثـمن بـقـاء مـاكــنـة ا
وللحديث بقية ان كان في العمر بقية .
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كـذبـة كبـيـرة يعـيـشـها الـعـراقيـون وهي أن تـدعي أطراف
مـتـنـوعـة سـياسـيـة وغـيـرهـا من أن وارداتـنا هي فـقط من
ـطارات التي الـنفط. وهـنا نود أن نـتساءل: أين واردات ا

ليارات سنويا?! تقدر با
اين تـذهب واردات ضرائب الفنادق السـياحية التي تقدر

الي الدوالرات?!
ليارات?! اين التعاريف الكمركية ووارداتها التي تقدر با
كــذلك نـســأل: أين مـجـمــوع الـضــرائب األخـرى ورسـوم
ليارات الدنانير ومالي الـدوائر احلكومية والتي تقـدر 
الـــدوالرات?! وأيــضـــا اين عـــوائــد الـــتـــقــد عـــلى احلج

الي الدوالرات? والعمرة تقدر 
ـصــدر وايـضـا واردات هــذا فـضال عن واردات الــغـاز ا
ـواد الـنـفــطـيـة والــبـانـزين والــغـازيـة وغـيــرهـا عـلى بـيـع ا

الي الدوالرات. . وال ننسى انها تقدر  واطن ا
اضـــافــــة الى تــــغـــيــــيب واردات شــــركـــات االتــــصـــاالت
واالنـتـرنت والــشـركـات الـتـابـعـة لـكل وزارة. والـتي تـقـدر
اليـ ومليارات الـدوالرات. هذا كله مضـافا إلى النفط
ا يـقارب خمـسة ماليـ برميل الـذي تصـدره احلكومـة 
يــومــيــا حــيث يــتــراوح ســعــر الــواحــد بــ 65 الى 70

دوالرا. 
كـل هذا ونـسـتدين 20 مـلـيون دوالرا من الـبـنك الدولي?!
ونـبـقى مـعـلـقـ بـضـوابط وقـيـود دولـيـة نـسـتـرجـعـهـا من

وظف شهريا! التقشف على الفقراء واستقطاعات ا
اذا ? هل تعلمونَ سادتي 

ألنها حتتضنُ الزيفَ من الوثائقْ
يا وطـني ... يا وطـني مـتى أراكَ خارج

احلرائقْ
8

صارَ عراقي قطعةَ حلوى
إنْ لم أقلْ كعكعة ً تقاسَمَها الطغاةْ

يا أيًتها النملُ من كلً مكانْ
ينهشَها ويًوزعُ منها قطعاً للجيرانْ

أمًا الباقي يَقضمُها ساستُنا
والتهمةُ جاهزة تلتصقُ باجلرذانْ

9
طارْ سألتني في ا

تُرى أنتَ من أيً بالدْ
قلتُ سيدتي والقهرُ يَعصُرُني

 أنا من دولةٍ منخورةِ تدعى فساد . 
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سـؤال يخطر على أذهان البعض من أصحاب الضمائر
الـــتي مـــازالت تـــخـــاف أن تـــقـــصـــر من صـــلـــة الـــرحم
والـتـواصل مع أحـبـائـها في اخلـوف من الـله عـنـد لـقائه
يـوم احلـسـاب وسـؤاله لـنـا عن صـلـة األرحـام هـل أديـنا
هــذه الـصــلــة عـلى اكــمل وجه هل ســتــكـون ضــمـائــرنـا
مـرتـاحــة قـبل رحـيـلـنـا من احلــيـاة والـذهـاب الى الـعـالم
اآلخـر والكثـير ال يعـرف أو يدرك بأن قـاطع صلة الرحم
من الـكبائر وبأنها مـعصية كبيرة ومـرتكبها مرتكب ألثم
فـضيع فالوعـيد فيها شـديد في الدنيـا واآلخرة وفيه قلة
لـلـبـركـة فـي الـعـمـر والـرزق والـكـثـيـر من الـعـوائل الـيـوم
ـارسـة صـلـة تـبــتـعـد كل الــبـعـد عن األقـارب واألهـل و
ــشـاكل وأســبـاب بــسـيــطـة جـدآ قــطـعت الــرحم بـيــنـهم 
بـعالقتـهم لسـنوات طـويلـة وتنـاسوا بـأن احليـاة قصـيرة
جـدآ وأن صلـة الرحم أهم وأعظم مـن اي خالف فعلـينا
ـــالي نـــبــــذ أي خالف والــــزيـــارة والــــســـؤال والـــدعـم ا
ـعنـوي بكل مـودة وأحتـرام وإخالص لكي نـوثق صلة وا
األرحـام ونـكـون مـتقـاربـ أكـثـر في احزانـنـا وافـراحـنا
كي نــشــعــر بــاألمــان بــأن هــنــاك أنــاس يــهــتــمــون بــنــا
ويـتشاركون معنـا في هذه احلياة وحثنـا رسولنا الكر
في حـديثه قائـآل (ال يدخل اجلنـة قاطع ) أي قاطع رحم
ـواصـلـة والـتــواصل الـدائم وسالمـة الـصـدر فـعــلـيك بـا
نـحوهم وصفاء النية فال حتمل احلقد الدف عليهم وأن
تـصلح بـ األقارب وإعـادة العالقة بـينـهم فصـلة الرحم
ان في األول واألخـير هي امـتثـال ألمر الـله تعـالى واال
به وبـالـيـوم اآلخـر وكي نـتـحـاب فـيـمـا بـيـنـنـا ألنـنـا بـشـر
وانـسانيتـنا حتتم علـينا بأن نـتواصل ونكون أجـتماعي

أكثر..
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حــ تــهب نـــســائم الــفـــجــر اتــذكــر
ميزة رائحتها ا

أودّ ان اخـــبـــرهـــا ان دقــــات قَـــلّـــبي
توقفت ح ذهبت وتركتني
كانت امرأة بقلب طائر

تعـشـق احلريـه تتـجـدد مع كل نـفس
يغازل عطرها اروراق الشجر 

بريئة النوايا  سرعه النسيان عنيدة
.صلبه. وهشه.

خليط مـتنـاقض ال املك إال أن ألـفها
فصمتها قصيدة 

كـــانـت اهم اجنــــازاتي فـي احلــــيـــاة
كــانـت مــلـــجـــأِ في احلـــزن والـــفــرح

والغضب والصمت
هي احلـاضـرة الـغـائـبـة في عـقـلي و
تفـكيـري و كلمـاتي كـان قلبـي يطرب

ح تهمس في اذني
حتن لـــهـــا االشـــجــار واحلـــشـــائش

والطيور كما احن لها .
كـــانت اكـــثـــرمـــني حـــبـــآ وعـــذوبـــتــآ
ورومـانــســيـة وكــان وجــهـهــا اليـزال

يضئ كالقمر 
حــ عـرفــتــهــا وجــدت فــيـهــا احلب
وحـ رئـيـتـهـا اصــبح لـقـلـبي وجـود
النـهـا عـالم فـاحلب الـذي اعـيش فـيه
وأمـضي كل لـيــلـة بـسـمــاء الـعـشـاق


