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بــــاخلـــــطــــأ واصـالحه . البـــــد من أن خـــــلف
االصالح نفوسا تؤمن به وتـتتحرى االخطاء
وتنـظر بعـيدا وتـتجلـى الرؤى من اجل بسط
نـفـوذه عـلى الـواقع. نـعم ان هـنـاك من يـدعـو
لالصالح ومؤمـنا به ويـفعل جـاهدا من اجله
لـكن الــذين يـحـيـطـون بـه اليـركـون مـنـفـذا او
سبيال لذلك الن ذلك يـزعزع مكانـتهم ويسقط
احالمـهم وامــانـيـهم. لـذلـك نـرى من الـصـعب
حتيق ذلك الن من ينادي به سيشعر بأنه في
دائـرة فـارغـه اليـجـد من يـســلك مـعه الـطـريق
الــيـه. الن االســتــحــواذ هــيــمن عــلى نــفــوس
الـكـثــيـرين واالسـتـعالء وأن هــنـاك مـنـهم من
غرز انيـابه بجسـد.غيرة والوانـفكال مـنها اال
بـجـراحـة مـعـقـدة تـتـطـلب الـكـثـيـر من الـوقت
ــتــداخـلــة .نــرى في الـســاحـة واجلــراحـات ا
هـنــاك اصـرار عـلى الـتــغـيـر واالصالح وهـذا
مــطـلـب شـرعي وجــوهــري ومن حق اي مــنـا
يـكون هـدفه ذلك. لـكن البـد من قاعـدة واسـعة
ان مطلق بـذلك اليزعزهـا اي شيئا مؤمنـة ا
واليشوه فكرها فكر.وهذا ليس من السهل ان
جتده في تلك القاعدة التي اصـابها التشوية
ـاديـات واالنـحـالل بـسب الـتــفـكك والـفــ وا
الــتي هي المــنــاط لـهــا. عــلــيـنــا ان نــفـهم ان
االصالح اوال من ذواتـنـا حــتى نـسـتـطـيع ان
ـيــز بـ هـذا وذاك ونــفـهم جــيـدا مـا الـذي
يـجب عــلـيـنـا فـعـله لـكـي نـسـتـطـيع ان نـغـيـر
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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

WÐ—UC « »dF «Ë ‚«dF « Ÿ«—–
 WKD³ « W¹u'« …uI «

Î«bł …dOB  hB

ـلكـون حلـمـاً وغالـبا أن األغـبيـاء 
احللم يبقى حلم لم ولن يتحقق

ـلكـون هدفـاّ والهدف امااألذكـياء 
مع الــتــخــطــيط والــصــبــر حــتــمــا

سيتحقق الطموح..
قــد يـــكـــون احلــلـم اجلــمـــيل مـــنــذ
الـــصــغـــر ..أو "الــطـــمــوح" مـــجــرد
تـسـليـه وأحالم يقـظـة يـتغـني بـهـا
الـنــاس..لــكن الــطـريـق الــصــحـيح
يــحــتـــاج إلى خــارطــة واخلــارطــة
تـأتي بـالــطـمـوح والـتــخـطـيط لـهـا
فـمن اسـتــطـاع ان يـحــقق طـمـوحه
فـالـيـحـمـد الـله ويـشـكـره والـذي لم
يـسـتــطع من حتــقـيق طــمـوحه فال
زالت الفرصة قائمة وال زال الوقت
امامك فـالبد من ان تـاتي الفـرصة
ناسبة وخالصـة الطموح بذرة ا
ـاء االجـتــهـاد وسـمــاد تـنـمــو 
الـتـضحـيـة واإلخالص لتـصـير
شجرة عظيمـة األغصان عميقة
اجلذور تعمر مئات األعوام 
اإلنــسـان الـطـمـوح يـكـون دومـا
نـاجح حـتى وان اسـتـحل شـخـصا
اخـر مـكـانه وحـصل االخـرون عـلى
ما كان يـتمناه وهـنا يجب ان اذكر
شيئا اخر
وهــــــــــــــــو

الـــطــــمع الـــقــــريب الـــبـــــعـــيـــد عن
الطموح.

وهــذا مـــا نالحـــظه .. فــمن يـــعــمل
بتفـانٍ

وإخالص .. ال اظـنـه سـيـصل لـتلك
رحلة.. ا

بــعـــكــسه الـــطـــمــاع .. الـــذي يــظل
يترقب

من حـولـه.. وال يـتــمــنى اخلــيـر اإل
ت لــلــطــمـوح لــنـفــسه .. وهــذا ال

بصلة
مـن مــــنـــحـى آخــــر .. وتـــكــــون في
مــــقــــابـل الـــطــــمــــوح .. وتـــســــمى

(القناعة ) ..
فـالـقـنـاعـة تـتــوفـر مع الـطـمــوح ..
فاليـطمح الـشـخص للـمـستـحيل ..
وال يـــتـــمـــنى شيء ال يـــســـتــطــــيع
حتقيقـه ..بالطبع تختلط األفكار ..

وتتشعب .
بـاختـصـار الطـمـوح هو أن يـسعى
اإلنسان إلى معالي األمور وترقية
حــاله إلى حـال أفـضـل والـصـعـود

من
مـرتـبـة إلى مرتـبـة أعـلى وحتـقيق

رجوة األهداف ا
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بعد تفكير عـميق وبحث متواصل عن تفسـير ماهية السعادة
! وجدت ان هـذا االمـر نـسبي يـخـتـلف من شـخص الى أخر
ومن وقت ألخر .....و حـقـيـقة االمـر أنه بـأمـكانـنـا جمـيـعا أن
وإن نـكـون سـعـداء ..وإن ذلك اليـحــتـاج الى كل ذلك الـعـنـاء 
الوصـول الـيـها لـيس بـاالمـر الـعسـيـر ...فـلقـد أثـبـتت دراسة
أمريـكيـة ان للـعوامل الـنفسـية تـأثيـر بالغ فـي رفع مسـتويات
الـشـعـور بـالـرضـا .. كـالـقـنـاعـة والـثـقـة بـالـنـفس حـيث تـدفع
الـشخص الـى مسـتـويـات وآفـاق جـديـدة.. كـمـا وان لالفـكار
ـسيـطـرة عـلـيـنـا لـهـا تأثـيـر بـالغ في تـكـيـيف حـيـاتـنـا ..فإذا ا
واذا تملكتنا أفكار تعيسة راودتنا افكار سعيدة كنا سعداء 
أصبحـنا تعـساء واذا ساورتـنا افكـار مرعبـة غدونا خـائف
ــرض سـنــمـسي جـبــنــاء وكـذلك اذا تــمـلــكــنـا اخلــوف من ا
مرضى سـقـمـاء واذا ندبـنـا حظـنـا الحـقنـا شـبح سوء احلظ
والفـشل مـدى احلـيـاة ... فـالـسـعـادة مصـدرهـا الالوعي في
عقولنا ونـتيجة لـرغبتنـا بأن نكون كذلك  ,وليس ألي مؤثرات
خارجية عالقة في أجتالبها ...كمـا وان الرضا بحياتنا على

تـتـخـيـلون الـغـصـة الـتي تـخـنق والدة
تـوفي ??...تشبـيه بسـيط طرحته عن ا
أمـــر حــدث وقــعـه عــظـــيم والــعـــظــمــة
للخـالق..أن يزيح ناخب صـورة شهيد
ويضع إعالنه االنتخابي بال رفة جفن
قل ...حقـاً أمر محـزن حد ابيـضاض ا
...نــصـف هـوالء الــشــهــداء أن لم يــكن
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ـــفـــاوض الـــعـــراقي مع بــــعـــد جنـــاح ا
اجلانب البريطاني في انشاء وتأسيس
اجلـــيش الـــعـــراقي في 6 كـــانـــون عــام
 اصبحت احلـاجة ملـحة لتـشكيل1921
قــوات جــويـة حلــمــايــة سـمــاء الــعـراق
وتكون الـيد الـضاربة لـلجـيش العراقي
الـبـاسل ولـكن لم تـلق اذنـا صـاغـيـة من
قبل احلكومة البريطانية فكانت تماطل
ــقــدمــة من قــبل فـي كــافــة الــطــلــبــات ا
احلكومـة العراقـية وهذه هي الـسياسة
االسـتـعـمـاريـة الـبـريـطـانيـة الـتي كـانت
تــرمي الى اســتــمــرار الــســيــطـرة عــلى
العراق وعدم فتح اجملال امامة لتطوير
قــواتــة الــعـســكــريــة وتـقــويــتــهـا ورفع
قدراتها الـقتالية لـيبقى العـراق ضعيفا

امام االحتالل والهيمنة.
في 4 نـيــســان عـام 1925 كـتـب رئـيس
الوزراء العراقي عبد احملسن السعدون
ــعـتــمـد الـبــريـطــاني كـتــابـا بـرقم الى ا
(931) موضح فـيه تذمره لـعدم مـوافقة
ـاطلـتهـا في هـذا اجلانب بريـطـانيـا و
وفي 16 تــشـــرين اول عــام1926 كــتب
رائــــيـس الــــوزراء الـــــعـــــراقي كـــــتــــاب
عتمد السامي يب له برقم2992 الى ا

ماطلة البريطانية. تأثره في ا
في 2 نـــيـــســان1927 اجـــتـــمع رئـــيس
ــنــدوب الــســامي الــوزراء الــعــراقي وا
ومــــفـــتـش اجلـــيـش اجلـــنــــرال ديـــلي 
وطرحت امور عدة ومن جملتها تطوير
اجليش العراقي وخاصة القوة اجلوية
ـــنـــدوب وكــــانت الـــنـــتـــائـج ان ارسل ا
ـسـتعـمرات السـامي مـذكرة الـى وزير ا
ـسـتـر شـرشل نـقل فـيـهـا الـبـريـطـانـي ا
طــلـب احلــكــومــة الــعــراقــيــة لــتــزويـده
سـتمر بالـطائـرات وبعد هـذا الضـغط ا

وافــقت عـلى تــدريب ســتـة طــيـارين في
ـلـكـيـة (كـرافـيل) كـلـيـة الـقـوة اجلـويـة ا
وتدريب 16 فـنـيـا فـي مـسـتـودع الـقـوة
اجلــويــة الــبــريــطــانـــيــة في مــعــســكــر
الهنيدي (الرشيـد) اما اسماء الطيارين

فهم
محمـد علي جواد ومـوسى علي وناطق
محمد الطائي ونـاصر حس اجلنابي

وحفضي عزيز و بشير يعكوب.
اما اسماء الفن الدفعة االولى فهم: 
عبـد اللة مـحمـود شهاب حـا حس

ســيــد مــحـمــد عــبــاس مـحــمــد عــبـاس
مــيـخــائــيل فـتح الــله  ســعـيــد جـورج
فخري كوثر عباس احمد عبد الوهاب
عــلي صــاحب الـديـن كـاظم مــصــطـفى
حـــــــسـن  كـــــــامل خـــــــيـــــــري جـــــــاسم
صـبري مـحـمد يـاسـ النـعـمة مـحمـد
جسام محمد الشاهر (تدرج هذا الرجل
الـــطــمـــوح حــتى رتـــبــة عـــريف واكــمل
ـتوسـطـة وقدم دراسـتة االبـتـدائيـة ثم ا
الى مــدرســة الــطـيــران وقــبل فــيــهـا ثم
ذهب الى انــكـلــتـرا لــدراسـة الــهـنــدسـة
العـسـكريـة وتخـرج منـهـا ثم دخل كلـية
االركــان الــبــريـطــانــيــة وتـخــرج مــنــهـا
واصـبح قـائـد الـقـوة اجلـويـة الـعـراقـية
في22 ايــلـــول عــام 1966 لــغـــــايــة 17

تموز 1968).
ذهب الـطـيارون الـى بريـطـانـيـا لـغرض
التـدريب عـلى قيـادة الطـائرات ودروس
الحـــة ومـــبـــاد عــلم اخـــرى مـــنـــهــا ا
الطيران ووصلوا القاعدة في19 مايس
عام 1927 واسكنوهم مع العوائل لكي
يتـعلـموا الـلغة االنـكلـيزيـة بسـرعة وقد
اكملوا دراسـتهم النـظرية والعـملية في
آب1929 ومــنــحــوا حق حــمل (جــنــاح

احــدث انـواع الـطــائـرات الــبـريـطــانـيـة
(كالديتر).

ـــدارس لــتــدريب بـــعــد ذلك تـــوســعت ا
الطـيـارين والفـن عـلى مـختـلف انواع
الــطــائــرات وفي ســنـة 1940 الــعـراق
ـتــلك سـبـعـة اسـراب طـائـرات اصـبح 
ـقــاتــلــة واسـراب مــنــهــا الـقــاصــفــة وا

مواصالت.
بـعـد ثـورة 1958 بـقـيــادة الـزعـيم عـبـد
الــكـر قـاسـم انـفــتح هـذا الــرجل عـلى
ــعــســكــر االشــتــراكي فــجــهــز الــقــوة ا
ــخــتــلف انــواع الــطــائــرات اجلــويــة 
ووصلت الى مراحل مـتقدمـة يشهـد لها
العدوا قبل الـصديق  وبعد عام 1968
وعندما كـان الرئيس احمـد حسن البكر
قد استـلم السلطـة اهتم بالـقوة اجلوية
وسـائـر صـنــوف اجلـيش حـتى وصـلت

القوة اجلوية مراحل متطورة جدأ.

الـطـيـران) والــغـريب في كل هـذا الزالت
احلكومـة البريطـانية تـماطل في اعطاء
الــعـــراق طــائـــرات فـــبــقـي الــطـــيــارون
يتدربون مع سالح اجلـو البريطاني ثم
تخرجت الدورة الثانيـة والثالثة بعدها
وافقت بـريطـانيـا اعطـاء العـراق خمس
طـائرات وكـانت طـائـرات نقل فـرفـضـها
العـراق لكـونـها رديـئة ال تـفي بالـغرض

العسكري فبدلت بنوع آخر.
ـفاوض في 15آذار عام 1931 استـلم ا
الــعـراقي فـي لـنــدن الـطــائـرات بــعـد ان
حــورت حلــامـلــة قــنـابــر مــدفع وجــهـاز

السلكي في احتفال كبير.
في8 نيـسـان عام 1931 طار الـطـيارين
اخلمـسة االوائل بـطائـراتهم الى بـغداد
وكان خط الـرحلـة لنـدن باريس لـيون
حلب بـلـغـراد مـرسيـلـيـا ميـالن زغرب
الــرمــادي  مــطــار الــوشــاش وكــان في

ـواطـن اسـتـقـبـالـهم جـمع غـفـيـر من ا
ــلك فـيـصل االول وولي وعـلى رأسـةم ا
ـلـك غـازي واالمـيــر زيـد حـيث الـعــهـد ا
وصلـوا بـتاريخ 22 نيـسـان عام 1931
واعـتـبر هـذا الـيـوم عـيد الـقـوة اجلـوية
العراقية البطلة  بعد وصول الطائرات
ظهرت مشـاكل اخرى مع بريـطانيا حي
رفضت االخـيرة اعـطاء قـطع غيـار لهذة
الــطـــائــرات وتــدريب الــفــنــ بــصــورة
ـفـاوض صـحــيـحـة ولـكـن كـانت ارادة ا
الـــــعـــــراقـي هي االقـــــوى حــــــيث هـــــدد
بـريـطـانـيـا بـشـراء طـائـرات من امـريـكـا
وايطالـيا ومن جـميع من ينـتج طائرات
وفـعـال  شـراء طـائــرات امـريــكـيـة من
نــــوع (دوكـالص) وايــــطـــــالــــيـــــة نــــوع
ــــا اضــــطـــــر اجلــــانب (ســــافــــويـــــا) 
البريطاني استدعاء قائد القوة اجلوية
العـراقيـة الى بـريطـانيـا وعرضت عـليه

شهد بـصورة بسيطة ومقربة لنشبه ا
من واقعنا ..لنفرض أن اليوم في بيت
أحدهم عيد مولد طفل او شاب.. بدأت
مــراســيم االحــتــفــال تــعــلــيق الــزيــنـة
لونـة مع أنغام موسيقى صابيح ا وا
سريعة مبهجة ..كل هذا البأس به  من
ن حق أي أمرء أن يـحتـفل بطـريقته 

يــحب ..لـكـن الـبـأس أن يــعـلق بــالـونـاً
مــكـان صـورة األبن األكـبــر لـلـعـائـلـة...
والذي تـوفي بحـادث سيـر ..بكل برود
أزاحت زوجــة االبن األوسط ( الــكــنـة)
الـصـورة لـتـضع بـالونـاتـهـا بـتـرتيب..
ـشـكلـة انـها نـسيت حـسب االلوان ...ا
أين وضــعـتــهــا بـعــد االحــتــفـال ...هل

أغــلـــبــهم مـــازالــوا بال حـــقــوق تُــذكــر
لــعــوائـلــهم ..مــرارة أول حلــظـة أعالن
أسمائـهم شهداء في حـياة أحبـتهم ما
زالت ولن تزول ...فكيف لكم أن تزيلوا
مـالمـحــهم من شــوارعــنـا ..كــان أجـدر
بكم أن تنظموا ذكراهم بشكل هندسي
بـجـمـالـيـة تنـاسب مـنـظـر الـشوارع أو
بـــنــاء نـــصب لـــهم تــكـــتب أســـمــاؤهم
والت)يـكلف وتعـلق صـورهم ..(بنـاء ا
اكـــثــــر من نـــصب لـــشـــهـــداء مـــعـــارك
داعش... مـن قـــوات أمـــنـــيـــة وحـــشـــد
مـقــدس واألمــاكن كـثــيــرة لـو بــحـثــنـا
ــشــروع ..هــذا لــيس لــتــنــفـــيــذ هــذا ا
مــانـحن بـصـدده ألنـنــا في بـلـد (كـلـمن
يـحـود النـار خلـبزتـه) ..وعلى مـايـبدو
أن شــهـداء وطـني مـنــسـيـون المـحـالـة
..كم أرملـة وثـكلى مـرت من على مـكان
علقة ووجدت مكانه صورة شهيدهم ا
صــــورة مــــرشـح مــــبــــتــــسـم ..وكــــأنه
يـخـاطبـنـا قـائال.. رغـما عـنـكم سـأكون

واليهمني على من سأدوس...
جـادوا بأنـفـسهم راحـلـ وكلـهم يـق
أن بـيـوتـهم مـؤمـنـة ..خـالـدون بتـأريخ
ـــارق أن يــؤول أحـــداثه ..في ـــكن  ال
وطــني كل شئ قــابل لـلــتـأويـل بـجـرت
قلم على ورقة صغيرة تعنون ألي

 (  مصرف أستثمار )..
ــــهم  الى مــــاذا ســـيـــتــــغـــيـــر لـــيس ا

التدوين...
ــهم الـعـدد ونـوع الـعُـمـلـة غـالـبـا مـا  ا

وازنـة تأمـلنـا خيرا عنـدما اقر مـجلس الـنواب اقـرار ا
لكن كان اقرارهـا مجرد اعالم امـام التلفـزة الن كثيرا
ـواطــنــ عـنــدمــا يـراجع اي دائــرة تــخص عـمل من ا
وازنـة لم تقر بشكل رسمي وازنة يجد اجلواب ان ا ا

انه مجرد اعالم ... 
وعند اقتراب موعد االنتخـابات ظهرت بوادر التخطيط
وظـهــرت مـعــهــا االكـاذيب حــول عــدم اقـرارهــا ونـحن
نـدخـل الـشــهــر اخلــامس من الــسـنــة اجلــديـدة .. الن
االموال التي تـصرف حـاليا عـلى الصور  –والطبع –
كان  كل ذلك هي من اموال واحلديد  –واحلداد  –وا

وازنة التي توقف اقرارها رسميا ..  هذه ا
ـاذا ألنه لم يـحـدد ولم يـعــرف من هـو الـفـائـز اال بـعـد
واطن االنتخابات حتى يقسموا الـكعكة بينهم ويبقى ا
واطن على حـاله ال يـقـدم وال يؤخـر وكل ذلك بـسـبب ا
نــفــسـه الــذي وسع لــديـــهم اجملــال فـي ســرقــة امــوال

الشعب .. 
وحالـيـا نـشاهـد نـفس الـوجوه ونـفس االحـزاب وهـناك
ـقـتل اجلـنـدي من اهـلك الـعـراقي وهـنـاك من تـسـبب 
العراقي البطل وهـناك من سرق احلصة الـتموينية من
الفقير وهناك من تسـبب بقتل االطفال وكل ذلك وبع
ــرشــحــ اجلـدد وقــحـة جنــد صــورته مــعــلــقــة  مع ا
سـؤالي مـاذا تـريـد بـعـد الم تــشـبع بـطـونـكم وانـتم من

حرمتم االم العراقية الشريفة من حضن ابنها .. 
حـتى صــوركم هـذه الــتي نــشـاهــدهـا مــزقت احلـدائق
العـامة ومـزقت الشـوارع شوارع بـغداد اجلمـيلـة التي
كنا نـشاهد بـها صور شـهدائنـا االبطال الـذين دافعوا
عنكم وانتـم تنعمـون باخليـر وانتم تعـلمون ان صوركم
لن تــبــقى طــويـال في شــوارعــنــا قــريــبــا مــا تــزال الن

وجــوهـــكم نــفـــســهــا لـم تــتــغـــيــر وهــذه
وازنـة التي صوركم كـشفـت زيف ا

سرقت من اجل صوركم .. 
ومــثل هــذه االمــور قـــد تــخــفى عن
ـواطن .. لــكن ال تـخــفى عن الـله ا

سبحانه وتعالى ......
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تكون بالدوالر فهي العملة األهم ...
ـــعــنـــاهــا احلــقـــيــقي كل بـــالــونــات 

رشح ال نفع منهم والدفع .. ا
كــيف سـنـثق بـأشــخـاص اليـحـتـرمـون
ــنــزلــة عــلى لــســان قــداســة الــكـــتب ا
االنـبـياء والـرسل ..نـعم كـتب سـمـاوية
هم شهداؤنا ..ابحثوا جيدا ستجدون
كن ـنـزلـة ال أن الـله خص الـشـهيـد 
أن تلـخص بكـلمات ..هـم أيات الله في
أرضـه ..عـلى االقـل أحـتــرمــوا اجلــبـار

...من انتم ??
يــا شــيــاطــ اإلنس نــحن مــغــضــوب
علينا بـكم ألننا ال نلعـنكم مع ابليسكم

كل وقت علنا وألننا صامتون تماديتم
..ويا ويلنا من القادم منكم 

يـاشـيــاطـ اإلنس لـعــنـة الـله عــلـيـكم
وعـلى جتـرأكم ...شـهـداء مـعـارك طـهـر
بال مــصـالح غــيـر حب الــوطن والـدين
..كم تـمـنـيت أن أخـرج وازيح صـوركم
واحـرقـهــا بال أسـتـثـنـاء ..لـكن لألسف
ســيـقـولـون أرهـابــيـة فـنـحن في عـراق
التسقـيط ...تسقيط حـتى الشهداء في

اضرحتهم..
غضوب عليهم ....بكم..... وسنبقى ا
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ينوي الكثير من العراقي مـقاطعة االنتخابات القادمة
واطن ورغم ان هذا ليس هو اخليار الصحيح إال ان ا
الـعــراقي يــحـاول ان يــعـبــر عن رفـضـه وسـخــطه جتـاه
الكـتل واالحـزاب الـسيـاسـيـة من خالل مقـاطـعـة عمـلـية
التـصـويت إذ هي وسـيـلة يـظـهـر في ضـوئهـا كـراهـيته
كـتـسب بـان االنـتـخـابات جتاه الـسـيـاسـيـ وعـجـزه ا
ـا سـوف تـزيـد من الـقـادم سـوف ال حتل مـشـكالته وا
فرصة السياسي الـفاسدين في احلصول على الثروة

والقوة والبقاء في السلطة.
وهـذا مـا أكده  Hernandez & Drew,2007بان
ـواطـنـ عن االنـتـخـابـات سـبـبه عـدم رضـاهم عـزوف ا
ـطـروحـة امـامـهم كـذلك يـدل عـلى ان بـكل اخلـيـارات ا
مــشــروع االحــزاب الــســيــاســيــة ال يــحــقق طــمــوحــهم
ومسـتقـبلـهم الـسيـاسي لذلك يـكـونون مـقتـنعـ بانه ال
جــدوى من الـــتــصــويـت في حــ عـــبــر عــنـه الــبــاحث
Frankel,2009 بان مقاطعة االنتخابات نوع من
االحتجاج السياسي لدى النـاخب ويظهر عندما يرى
الـنـاخب أن احـتـمـاالت تـزويـر االنـتـخـابـات قـوية أو أن
رشح شرف عـلى العمـلية االنـتخابـية متحـيز  النظـام ا
ـنظم لالنتخابات يفتقد بعينه أو أن النظام السياسي ا

إلى الشرعية. 
شـاركـة في االنـتـخابـات الـسـياسـيـة لـيست إن رفض ا
ا هو ميكانزم تعبير عن السخط السياسي فحسب وا
ـواطن حلـمايـة نفـسه من انتـخـاب السـياسـي يتـخذه ا
الـفـاســدين إذ وجـدت نــظـريـة  Long,1978عـامـل
ـــشـــاركــة اســـاســيـــ يـــعـــمالن عـــلى ظـــهـــور رفض ا
الـسـيـاسـيـة يـتـمثـل الـعـامل االول بـتـصـورات الـتـهـديد
الشـخصي الـوشيك من الـنظـام السيـاسي-االجتـماعي
perceptions of imminent personal
threat from the sociopolitical system
كن ـواطنـ ان عـملـيـة االقتـراع  عـتقـدات ا ويتـمـثل 
تؤدي الى فوز مرشح غير مؤهل إلدارة الدولة وهو
يـشــكل خــطــرا كـبــيـرا عــلى مــســتـقــبــلـهم الــشــخـصي
ــعـتــقــدات عـلى ـا تــعـمـل هـذه ا والـعــائــلي واالمـنـي 
شعـورهم بـالتـهـديد واخلـطر واالمـتـناع عن الـتـصويت
ــشـــاعــر الــعــجــز في حــ يــتـــمــثل الــعــامـل الــثــاني 

الســـــياسي
 feelings of political hopelessness 

ــشـــاركــة في ــواطـــنــ بـــان ا ويــشـــيــر الـى شــعـــور ا
الـتــصـويت  لـــــــــيس لــهـا جــدوى في تـغــيـيــر الـوضع

احلالي للدولة.
واطن بـان احلـكومـة التي سـتُنـتخب إذ عنـدما يـشعـر ا
عـاجـزة عن حتـقـيق الـرفــاه االجـتـمـاعي واالقـتـصـادي
ـتــراكـمـة وعـاجــزة عن الـتــأقـلم مع مــشـكالت الــبـلــد ا
وتــعــيش في حــالــة صــراع ســيــاسي مــســتـمــرة فــانه
سـيـصــاب بـالـيــأس وعـدم اجلـدوى من االنــتـخـاب لـذا
يـؤدي هـذان الـعـامالن الى تـعـزيـز الـشـعـور بـاالغـتراب

السياسي واالنتخابي وزيادة العزلة السياسية.
ـواطــنـ الـعــراقـيـ بــحـاجـة الى ـا ســبق ان ا جنـد 
ـعـانـاتـهم وتـهــجـيـرهم واحـبـاطـهم نـاخـبـ يـشـعــرون 
وعـجزهـم وحتسـ واقع اخلـدمـات االمـنـيـة والـصـحـية
والـتـعــلـيــمـيـة واالداريــة وال يـحـتــاجـون الى مــرشـحـ

نرجـسـيـ يـتـمـركـزون حـول إعالنـاتهم
وصــورهم وامــتــيـــازاتــهم اكــثــر من
اهـتـمـامــهم بـتـوفــيـر اآلمن وإشـبـاع
بــطـــون الــفــقـــراء وتــوفـــيــر االدويــة

ومستلزمات التعليم.

ـر عـلى كـلـمـة االصالح جـمـيل جـدا عـنـدمـا 
صـطلحات او ر عـلى الكثـير من تلك ا كما 
ــســمــيــات مــثل الــفــســاد. هــذا من اجل ان ا
عاكـسات النـها نـتدرب على نتـلهى في تـلك ا
ـعاكـسات. لم تـطبق تـقاطـعة او ا الكـلمـات ا
عــلـى االرض. ألن تــطــبــيــقــهــا يــنــافي احالم
تـطفـل والـفسـاد والذين اليـراعون حـراما ا
او حالال. كل هــذا مــجــرد تـخــديــر مــوضـعي
حـتى يــكـتــمل مـشـوار الــذين جـاءوا من اجل
ذلك . االصالح احلقيقي هـو اصالح النفوس
كن ان جند.له اوال وانفسنـا ضد التـيار فال
سـبيـال فيـهـا.اال أن نـكون عـلى اسـتـعـداد تام
ـتـراكـمة لـكـبح انـفـننـا واحالمـهـا واالوهـام ا
ـسـافــة كـثــيـرا بـ الــشـعـور الــتي ضـيــقت ا
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حتية لهذا الصقر العمالق بعيد ميالده
الــسـابع والــثـمــانـون والف الف حتــيـة
وعــرفـان الى كل مـن سـاهم بــبـنــاء هـذا
الـصــنف الـعــظـيم وحتـيــة والف حتـيـة
لــــلـــصـــقـــور والـــذين ذادوا عن ســـمـــاء
العراق الشامخ والف حتية وحتية لكل
بدع من مهندس ومهني وفني ا
الذيـن يواصـلون الـلـيل بالـنـهار خلـدمة
الـقـوة اجلـوية والـرحـمـة لـكل الـشـهداء
الـــذين ســـقـــطـــوا دفـــاعـــا عن وطـــنـــهم
وشـــرفــهم ومــقـــدســاتــهـم والف حتــيــة
لـلـرواد االوائل والذيـن وضعـوا الـلـبـنة

االولى. 
ؤرخون انا واثق مهما كـتب الكتاب وا
اليـسـتـطـيـعـون ان يـعـطـوا هـذا الـصـقر

العمالق حقه حتية اجالل له .

Íd -بغداد UF « r×K  s Š bL×  

العودة فأجنحتي ترفعني ألعلى.....
œUBŠ

 طالبوا بالتغيير وعدهم خيرا
اسوَدّت السماء جلجلت ضحكته ذر

رماد سيجاره أصابهم العمى .
WJzUý  U öŽ  

 يخبرها أنها تملك زمام أمره وعشق
يتمناه

 وهي تعرف ما هي  إال رقم أضيف
لعالقاته الزرقاء لكنه لم يعلم أنها

¡UIð—√

مفتاح الزنزانة يفتح الوقت ظهرا 
دخل السجانون ومعهم جالدي ببطء
وقف الصحب هي ساعة إعدامي 
لتوديعي أشرت عليهم ال تقفوا

قبلوا عني والحتدثوا صوتا ال توقظوه
مر كان النور في نهاية ا ناظريه

شديدا  
جاءني صوته حنونا مرتعشا بني
ألتفت إليه عفوك أبي ال أستطيع

ÆÆ‚U²F½≈

دينة ال يتثاءبُ الصباح شوارع ا
تسع فرحي 

قدماي ال تكادان تالمسان االرض.  
يدانِ يفزعها طفل.. أُالعب حمائمَ ا
تطيرُ راسمةً قلباً تالحقها عيناي

عند مفترق الطرق  لم أنتبه لإلشارةِ .
 هفهف جناحايَ باسماً يستقبلني

ثائر و شهيد
tK ≠  انقرة  «b³Ž ¡ô«

تنقل كل ما يكتبه إلى زوجته التي
تدس له سما في الشاي

V(« v{u Æ

ظهرا كانت حتضر مفاجأة لعيد
زواجهما تسلمت طردا  فيه مفتاح 

وسيقى ليال سمع اجليران ا
الصاخبة

 الصباح التالي دماء مختلطة
الشرطة يخرجون جثت وجريحا من

الشقة

ـا لم نسـتطـع احلصول عِالتهـا. وسلـبيـاتهـا وعدم الـتفكـير 
عـــلـــيه ..كـــلـــهـــا امـــور تـــؤدي مـــجـــتـــمـــعـــة الـى االحـــســاس
بــالــقــنـــاعــةوالــرضــا وهــذا بــدوره يـــقــودنــا الى االحــســاس
بـالـسـعـادة ... وتـؤكـد بـعـض الـبـحـوث الـتي أُجـريت في هـذا
اجملال ان للعالقـات االجتماعـية والروابط الـعائليـة الوطيدة 
ـارسـة الـتـمـارين الـريـاضـيـة وتدلـيـل الـنـفس واالبـتـسـامة و
الدائـمـة  دور فـعال في تـعـزيـز هذا الـشـعور واحلـفـاظ عـليه
...إضافـة الى االسـتـقـرار والـشعـور بـاالمـان.. فـلهـمـا تـأثـير
بـالغ في جتــسـيـدهـا لــذلك جنـد ان اجملــتـمـعـات الــتي تـوفـر
انظمتـها لهـا مقومـات احلياة االساسـية هي شعـوب سعيدة
في ح ان إنعـدامهـا في مجـتمعـات اخرى يـؤدي الى تفاقم
لــذلك اعــزائي الــقـراء االمــراض الـنــفــســيــة واالجــتـمــاعــيــة 
ـحـاولــة أتـبـاع تـلك اخلـطـوات لــتـجـدوا ضـالـتـكم أوصـيـكم 

وتنعموا بالسعادة الدائمة!! 

k - بغداد U(« bM¼


