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البصرة

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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حبذا لو أنتي لي
حبذا أن تكوني دوماً بجواري
أشتياق قلبي وعيوني دوماً اليكِ

يلهمني على سهر الليالي مثل سهر األقماري
سايريني كل شوقي أنتي أن تسايريني

ا فيه أحليـ الثماري حبكِ مزروع في قلبي و
بالء أن فارقتكِ عيني حلظة

أكون في هم وفي تعب ويدمرني األنتظاري
تناشد الروح لي تريد حقها وعزيزها

وبـكل نــقـاء أنـتـي حـقـهــا يـا عــزيـزتي فــأطـفـئي
الناري

أتشرف بكِ وأتشرف بأسعادكِ
قلـبي عـليـ قـلـبكِ منـسـجم يا من لـهـا براءة طـير

الكناري
أحب رؤياكِ وأحب أجنذابي اليكِ

وطــرو رغــبــتي واحلب الــكــبــيــر أحملهُ فــيكِ بال
أنكاري

يا حبيبتي وجودكِ في حياتي أنعاشاً لي
وفي حياتي أنتي أكون جميل احلظ واألقداري

كالورود أنتي أحببتكِ بال ملل وال كلل
ل ال من شمـها تـمل أنـفاسي وال قـلـبي منـها 

وال أفكاري

ويروقني أن أستمع بجمالها ونضارتها
ولــعــبق الـــيــاســمــ والــريــاحـــ عــبــقكِ أنــتي

واألزهاري
يصعب أفتراقكِ يوماً يا حبيبتي

أفتراقكِ لي أكون في هالك وأحتضاري
تتلوع روحي بشوق تريد وصالكِ

عـــــطــــفكِ وودادكِ غـــــايــــتي إني غـــــريق هــــواكِ
وخياري

فروحي لكِ مذعنةً وفي سكن وفي خدر
أحبكِ أن ترافقيني برفقتكِ أفتخاري

أنسجام األرض للماء ريت معكِ أنسجامي
جميل عبقه جميل حياته ذخراً ووقاري
حالي كحال طرزان في الوحشة لوحدي

ال يهمني األفتراس سـويـ ألجلكِ أفتراس قلبي
لي وأنظاري

وإني أمامكِ يـعـود قلـبي كـأنسـان.. وأن خـلوت
من غابتي تكوني لي غابتي وأنهاري

صرخة طرزان صرختي بأسمكِ وعويلي
وبريح الصبا أزفرهُ فال حُب سواكِ وأختياري

أنا في أحر األشواقي والى اللقاء بكِ
يل اليكِ وأمري وقراري وبدا شعوري 
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ليس بوسعي نسج 
سطور كاملة االوصاف

ا تولد القصيدة معاقة  ر
ف رحم افكاري ملوث بضجيج 

العدم والالوجود 
ا أنا بحاجة الحتساء طبق ر

منشوربة 
الالمباالة او فطيرة السذاجة ! 

او بحاجة الى نفث دخان سيكار كبير 
دون ان يالمس شفتي 

وانفاس احدهم يبثها  فيوجهي 
سي كاجلمر  حتى يسخن و

وارميه في بركة ماء 
عسى ان ال تكون آسنه
×××

تلك السعادة 
مسقوفة بغيومٍ سوداء 

وأنا كعادتي ح 
يوجعني االلم دون أن اتألم 

رآة  أحضن قنوتي وابتعد عن ا
اتقرفص ألكمل عروسةمصنوعة 

من حشو االقمشة  
او  حشو  اثواب عرس 

لِمَ !? 
ال  احد يسألني 

أنا  امرأة   
ال  تستهوني الهدايا 

ولم اطلب قرطا او عقدا 
من ذهب او ماس او حتى 

نحاس 
وال ثوبا من حرير مرصع 

باالحجار  
وال   زهرة اضعها بطيات شعري 

او عطرا فرنسيا   خالب 
ال ارغب باخلبز  وغزاال مشويا

او نبيذا اوربيا فاخر 
انا فقط. راغبة بك 

وطن  يضمني 
ويكتب لي ح رحيلي قصيدة 

رثاء 
×××

هناك ضوء يتخلل الستائر 
منسكبا على جدران غرفتي 

يطلب مني كتابة قصيدة 
وب فوضى االوراق والبحث عنالقلم 

ينخ  جسدي 

كن نـتـعـرف ) بـيد ( هـلـوو شـلـوجن 
مـرتبـكـة ومرتـعشـة ( زيـنة مـنو انت )
اســتـمــرت االحـاديـث بـيــنـهــمـا لــعـدة
اشــهــر حــتى حــلت عــقــدة لــســانــهــا
فصارت اكثر جرأة على البوح فشكت
لة من السخرية الـدائمة على جسدها
الــبـدين ولـون بـشــرتـهـا وحتـدثت عن
ـعـلـمــة الـتي دائـمـا مـا ارعـبـهـا تـلك ا
اسلوبها وتكلمت بعفوية عن زميالت
الدراسـة وكل االشـياء الـتي تمـنت لو
حتـويــهـا يـومـا  كــان يـصـغـي الـيـهـا
مـتــذرعــا بــاحلب  مــا ان وجـدت ذلك
االحــتـضـان الـعـائـلي بـة حـتى ارتـطم
يل قلبـها بزاويـة احلب  فغالـبا ما 
ـــظــلم إلى من يـــطــلع عـــلى الــبـــئــر ا
بـدواخـلـنـا ذلك الـذي يـحـاول ان يـبث
النور بنا  لـكنها ادركت مؤخرا ان ال
احد مـستـعد ان ينـير دربـنا إلى االبد
دون دفع فــواتــيـر حــ شــبـة نــفــسـة
بـالـطيـر الـذي يـتجـول من شـجرة الى
اخــرى فـمـا ان ســئم من واحـدة حـتى
راح يـبني عـشة عـلى اغصـان األخرى
. عـــمــضت عـــيـــنــيـــهـــا بــرفـق ســالت
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وال أريـد حليـة نـزاهة ووجـوه وقـاحة
ترائي بالفضيلة وتأتي بالرذيلة

فـــأنـــا مـــولــــود فـــوق أرض الـــعـــراق
وتـرعـرعت على تـرابـهـا ومن حقي أن

أتمتع بثروات وطني الطبيعية.
فــكـل عــراقي من حــقـــوقه الــشــرعــيــة
واإلنـسـانــيـة والـقـانـونــيـة أن يـتـمـتع
بثروات بلده الذي ولد فيه. وال يجوز
ألحـــدٍ أن يـــغــــتـــصب حـــقـي بـــســـبب
جلـوسه على كـرسي الـسلطـة واحلكم
الـذي يـفـوض له حق الـلـعـب بـحـقوق
اآلخـــرين من أبــــنـــاء الـــشــــعب. فـــكل
عراقي من أقصى اجلنوب إلى أقصى
الــشـــمــال له حـق في الــنـــفط ولــيس
اجلالسون على كـراسي الظلم والقهر
والتدمـير الشامل لـكل وجود إنساني
فـي الـعـراق مــنـذ أن تـأســست دولـته
كـوسـيــلـة خـادعـة وقـانــونـيـة لـسـرقـة

واطن في النفط. حقوق ا
نعم أريد حصتي من النفط

وعلى كل عراقي أن يرفـع هذا الشعار
ويصرخ بقوة وعزم بوجه اإلغتصاب
اجلـائـر حلـقـوقه وحـرمـانه من ثـروته
الــطـبــيـعــيــة الـكــامـنــة في أرضه. فال
يـوجـد أي مـسـوغ قـانـوني أو شـرعي
أو إنـــســـاني لـــتـــفـــويض الـــكـــراسي

ـاليـــ من أبـــنـــاء بــــامـــتالك ثـــروة ا
ـــقـــهـــورين بـــاحلـــاجـــات الـــعـــراق ا
ـرض الـيـومـيـة وبــالـفـقـر واجلـوع وا
ـسـتــطـيـر . بـلى ال يـوجـد والـعـنـاء ا
مــــســــوغ واحـــــد يــــعـــــطي احلق ألي
شـخص مهـما كـان أن يـحتـكر الـثروة
الـعـراقـيـة ويـتـصـرف بـهـا عـلى هـواه
وكأنـها مـلكه فيـثري نـفسه ومَن معه
مـن حــاشــيـــته وأحـــســابه وأنـــســابه
نـتم إلى فـئته ويسـرق ويسرق وا
حتى يقتله الثراء ويحترق به كرسيه

لتهب. النفطي ا
نعم أريد حصتي من النفط.

هذا هـو شعـار القوة والـتقـدم والعزة
قـراطية ـعاصـرة والد والرفـاهية وا
ــعــاني والــتــعــبــيــر احلــقـــيــقي عن ا
ـــصــالح الــوطـــنــيــة. اإلنــســـانــيــة وا
فالـعراق لم يحـكمه إال بـعض السرّاق
ـتـاجـرين والـنـهـابـ والـكــذابـيـ وا
بــالـــشـــعـــارات والــديـن لم يـــحــكـــمه
صلحة أبناء شخص أو حزب يفكر 
ـا كل نـظـام حَـكمـه يأتي الـعـراق. وإ
ــغـرضـ الـغـاضـبـ بـطـوابـيـر من ا
الذين يعادون الناس ويحرمونهم من
ثــرواتـــهم ألنــهـم يــعـــرفــون بـــأن مــا
يقـومون به هو سـرقة حقوقـهم ولهذا

عيناها حزينتان بعمق
بشعر اسود يحاكي الليل  

اظنها خائفة  
من إن اركنها في زاوية  السرداب 

كما  ركنني ذلك الوعد
×××
ها أنا  أفوز  بعزلة 

وفنجان قهوة 
وجهاز تلفاز  معطل ! 

أما الذئب فهو 
ال يفعل شيئا 

أنه كسول  جدا يسرق 
قصائدي  

وقصائدي رغم انها بائسة سيئة 
ليس لها صوت ليس لها فم 

لكن 
لديها عين ! 

يهديها  الى تلك السحلية 
جتلس معه على طاولة
تقدم له قائمة طلبات 

وتقهقه لتسقط من ب  اسنانها 
السيجار ! 

×××

أم أنه قــد صــار فــاحش الــثــراء عــلى
ـلك أي حـســاب األشـقــيـاء وهــو ال 
ـعــانــاتـهـم ومـقــاســاتـهم إحــســاس 
الــيـومــيـة. هل رأيـتـم رئـيس حـزب أو
فـئــةٍ لم يـنــفـجــر من الـثــراء والـتـرف.
أحتداكم إذا وجـد واحـدا من هؤالء
الــذين يــســمــون أنـــفــســهم بــالــقــادة
والــســادة وغــيــرهـا من الــتــســمــيـات

التضليلية.

يـخـافـونـهم أشـد اخلـوف ويـعـادونهم
أكـبــر الــعــداء. حـتى وصـل األمـر إلى
دن الـتـحصـن خلف األسـوار وبـنـاء ا
اخلضراء التي هي عالم آخر معزول
عن اجملـتـمع ويــتـمـتع الـســاكن فـيـهـا
ــعـاصـرة ــدنـيـة ا بـكـل مـقـتــضـيـات ا
وأكـــــثـــــر. ومَـن هم خـــــارج األســـــوار
ـــوت ويــلــهــون يــأكــلـــون الــتــراب وا
بـبعـضهم وفـقا ألسـاليب اسـتعـبادهم

وامــتالكـهم وتـهـجـيـرهم والـفـتك بـهم
ومــنــعــهم مـن الــتــفــكــيــر بــثــرواتــهم

وحقوقهم.
نعم أريد حصتي من النفط

وال أريـد حليـة نـزاهة ووجـوه وقـاحة
ترائي بالفضيلة وتأتي بالرذيلة.

أريد حصتي من النفط
فـــهـل رأيـــتم مَـن يـــقـــود جــــمـــعـــا من
ـسـاك ويـعـاني من الـفقـر والـعوز ا

أحتداكم
لكني أريد حصتي من النفط

وتـبـا لــلـكـراسي والــفـئـات واألحـزاب
التي تسرق حصتي وتصادرها

أريــد حـــصــتي من الــنـــفط وعــلــيــكم
جمـيعا أن تـهتـفوا معي في مـسيرات

مليونية
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وطـئت رأسـهـا بـتـثـاقل بـ ركـبـتـيـها
نحنت ثم لفت ذراعها حولهما عل ا
الـسـكـيـنـة تسـود روحـهـا ولـو قـليال 
مـاهي اال بضع دقـائق حـتى استـيقظ
ذلك الـــــشــــريـط مــــعــــلـــــنــــا عــــودتــــة
وبــقـوةالســتـئـنــاف مـســرحـيــتـة امـام
ـشـتـتـة  فبـدأ بـأنـيـ امـها روحهـا ا
حلــظـة اســتالم ذلك الــظــرف االحــمـر
الـذي احـتــضن ورقـة طالقـهــا عـنـدمـا
كــانت بـعــمـر الــسـادســة فـهـنــا كـانت
الـنـدبـة االولى الـتي سـكـنـتـها ثـم تلك
االصـداء وهـي تـلـقي كـلـمـات الـشـفـقة
احيـانا واحـاديث اللـوم على والـدتها
النهـا رفضت اكـمال مـا تبـقى من ايام
عـــمــرهـــا مع رجل غـــالــبـــا مــا خــدش
ـارسة كـرامتـهـا بعـبـارات السب او 
الـتعنـيف  مفـضلـتة اياة عـلى عمـلها
ــــتـــحـــفظ كـــخـــبـــازة فـي ذلك احلي ا
والبسيط فأمـها لم تكن حتمل شهادة
تــــؤهـــلـــهــــا لـــنـــيـل عـــمل أفــــضل ثم
ـائل بـاالسـتـهـزاء من لـون بـشـرتـهـا ا
ــكــتــسب إلـى الــســمــار وجــســـدهــا ا
لــكــيــلـــوغــرامــات زائــدة فـــلم حتــظى

ـدها ـحـيط عـائلـي سلـيم قـادر ان 
بـالـثـقـة والـتـوازن لـتـسـكـر كل األفواة
ــصــدرة لــكالمــات مــتــرهــلــة وغــيـر ا
موزونة  فأمها في صراع مستمر مع
آلة الوقت واجلهد لتوفير ما يلزم من
غـذاء وكـسـوة لـهــا ولـشـقـيـقـهـا الـذي
يـصــغـرهــا بـعــامـ  حــتى جـاء ذلك
الـــيـــوم الـــذي بــــدأت بـــدخـــول عـــالم
الـتـواصل االجـتـمـاعي حـيث فـوجـئت
بـــــذلـك الــــعـــــالم االقـــــتـــــراضي فـــــكم
الـصــفـحــات واالصـدقــاء جـعـلــهـا في
حالـة دهشـة مفرحـة كأنـها دخلت إلى
احدى حدائق االلعـاب الذي لم تدخلة
إال مرات معدودة خالل اعوام حياتها
كـلــهــا الـبــالــغـة  ?16وجــدت قــائــمـة
طلبات الصداقة حتتوي على عدد من
االصـــدقــاء الـــنــاطـــرين مــوافـــقــتـــهــا
لالنـظــمــام إلى حـســاب الـفــيس بـوك
خـاصــتـهـا بـيــنـهم صـورة شــخـصـيـة
مـصغـرة لذلك الـشاب الـوسيم بـبشرة
مـائلـة إلى لون احلـنطـة وشعـر اسود
كـثـيف وحلـية مـشـدبـة بعـنـايـة دخلت
إلى حسابة بحـماس وفرح . كتب لها

دمـوعـهـا احلـارة عــلى خـدهـا الـبـريئ
شــعــرت بــالـغــصــة في حــلـقــهــا فـهي
تــرغب ان تـصـرخ بــكل مـا اوتـيت من
ألم لــكن حـتى كــلـمـتــهـا تـبــدو بـأنـهـا
معسرة . عادت الكرة عدة مرات حتى
اطـلــقت صـرخــة مـدويــة كـأن شي من
ضـــجــر الــعـــالق في روحـــهــا خــرج 
رفـــعت رأســهــا ونـــهــضت ثـم ألــقــيت
نظرة على كل شي حولها بدى لها ان
كل شي صــامـت اجلــدران الــســتــائــر
وحـتى تــلك االرواح الــتي تــشـاركــهـا
مسـكنـها ال احـد يتـألم سواها ثم راح
ـرآة ابـصـرت بـوجـهـها نـظـرهـا إلـى ا
الـذي بـدى وكأن عـجـلـة الزمن اعـطـتة
عـقـدين فـوق عـمـرة . اعـتـراهـا شـعور
الندم على عمـرها الضائع ورغبة بأن
قيدةلتصبح تمزق كل تلك اخلطوط ا
وكـانهـا ولدتـهـا من جديـد امرأة اكـثر
ثقة واتـزانا  فالـعمر مـال زال امامها
طـــويـل وهــذة واحـــدة من مـــطـــابـــتــة
وجــدت لـــتـــعـــطي لـــهـــا درس قـــاسي

ومفيد.
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ــدن اجلـــمــيــلــة ـــزدهــرة ذو ا الــعــراق كـــان من الــبالد ا
ـياه الـغزيرة إال أن كل واحملـاصيل الـزراعيـة الوفـيرة وا
ـتعاقبة ذلك أصـبح ماضياً بسـبب احلروب واحلكومات ا
ـستمرة حـتى الوقت احلالي عـلى مدى األربعـ سنة وا
ومع االسـتــمـرار أصـبــحت الـبـنــيـة الـتــحـتـيــة الـتي تـزود
الـشــعب الــعــراقي بــاخلــدمــات ضـحــايــا لــتــلك احلـروب

واحلكومات. 
ويـبـلـغ عـدد سـكـان الـعــراق تـقـريـبـاً 37 مـلــيـون نـسـمـة
ـدن الــكـبـــــــيـرة مـا حــوالي 79 ـ مـنــهم يـعــيـشــون في ا
ـئــة مـنـهم يــفـتـقــر الى اخلـدمـات والــبـنـيـة يــقـارب 80 بـا
الـتـحـتـيـة والــبـاقي من الـشـعب تـقـريـبـاً 21 ـ يـعـيش في
ـدن الـريـفـيـة 95 ـ مـنـهم يـفـتـقـر الى اخلـدمـات والـبـنـية ا
ـرتبة األسـوأ في العالم ا يـضع العراق في ا الـتحتـية 

على هذا الصعيد.
ـروعة كـمـا ذكرتُ  واألسـبـاب النـاجـمة عن تـلك األرقـام ا
سـابقـاً هي البـنيـة الـتحـتيـة التي تـضررت وتـعرضت الى
الـدمار بـفعل ثالث احلروب امـتدت من عام  1980حتى
تـسبب بـتلك عـام 2003 حـيث  إسقـاط نـظام احلـكم ا

احلروب على يد قوات التحالف.
وبـعد عام  2003اسـتولت حكـومات األحزاب عـلى نظام
احلـكم بــالـعــراق بـدعم خــارجي من بـعض الــدول ومـنـذ
ذلك احلـــ وحـــتـى اآلن ظل الـــعــــراق في حـــالـــة حـــرب
داخـليـة مـنهـا حـرب ب احلـكـومة عـلى احلـكم واحلرب
الــطـائــفــيــة وأخـيــراً احلــرب ضــد داعش وأمــور أخـرى
جنـــمت عن تــوقف حــركـــة بــنــاء وإعــادة إعــمــار الــبــنــيــة

التحتية.
وفِي الـبـصــرة جـنـوب الـعـراق الــتي يـبـلغ عــدد سـكـانـهـا
تــقـريــبـاً 3 مـلــيــون نـســمــة فـانــهم يــفـتــقــرون الى ابـسط
اخلـدمـات وسـوء عـام في الـبـنـيـة الـتـحـتيـة حـتى أنـهم ال
يـسـتطـيـعـون احلـصول عـلى مــــــــاء صـالح لالسـتـخدام
الـبشـري وال حتى احلـيـواني وعنـدما بـلغ السـيل الزبى
اء خـرج الشعب البصري محتجاً على سوء اخلدمات وا
ـركــزيـة امـا ـالح راجي انــتـبــاه احلـكـومــة احملـلــيـة وا ا
ثل الشـعبي "إذن من ط وإذن من احملـلية فـكما يـقول ا

." عج
ـركزيـة فانتــــــــــــــبهت وأسـرعت بقـمع االحتـجاجات وا
من خالل الــقــتل واالعــتـــــــقــاالت وفض االحــتــجــاجـات
بـالـقوة وتـوجـيه االتـهـامـات للـمـحـتـجـ "ومنـهـا اتـهـامات
كـومـيـــــــديـة" أمـا عن احلـلــول فـهي مـنـشـغـلـة بـتـأسـيس
نـفسـهـا لتـمديـد فـترة حـكمـهـا ليـستـمـر الوضع من سيّء

إلى أسوأ.

ـذكـورة أعاله هي حـسب ـئـويـة ا مالحـظـة: إن الـنــسب ا
توقعاتي الشخصية.

 احـد االبطـال الـعايـشـ بامـريـكا عـمل  فـديو مـصور في
امـريكا يقـول سألتـني امريكيـة ماهو  االجنـاز الذي لديكم

بالعراق تفتخرون به ?
يقول فكرت فكرت لم اجد  شيء نفتخر بي واليوجد لدينا

 اي اجناز .....
تـلقـف الفـديـو احد االصـدقـاء داخل الـبلـد لـيـعيـد الـسؤال

علينا عبر الفيسبوك ......
ــقــيم  في الــســؤال ازعــجــني فــعالً لــيـس من الــعــراقي ا

امريكا   .....
 لـكن الــذي ازعـجـني صــديـقي  الـذي يـعــيش في الـعـراق

.....
الـســؤال فـيه  انـتــقـاص واضح ومـقــصـود وسـوف اجـيب

غرض كما يلي :  على هذا السؤال ا
سوف اسأل انا كمواطن عراقي بسيط ....

ــتـحــضــر واســال كل الـدول أســال كل شـعــوب الــعــالم ا
الكبرى واحتداهم ان يأتيني منهم جواب  صادق????

مـاذا لو تـكالبت عـلى اي بلـد منـكم كل دول العـالم قريـبها
وبـعيـدها مـسلـمهـا وكافـرها بـكل امـكانـياتـهم التـكنـلوجـية
ـدة  8سـنـوات والـعـسـكـريــة واخملـابـراتـيـة ودخـلـتم حـرب 
ية شارك بهـا كل العالم وبعدها مباشرةً وبـعدها حرب عا
ـيـة اخـرى  عـلى ـدة 13 سـنـة وبـعـدهـا حـرب عـا حـصـار 
اثــرهــا  احــتل بــلـــدكم وبــعــدهــا جيء بـــعــمالء لالحــتالل

ليحكموا بلدكم  .....
فـسرقـوا كل اموالـة وغذوا الـفرقـة والطـائفـية والفـ حتى
ـيـزون بـ االخـضـر سـقـطت مـدن كـامـلـة بـيـد وحـوش ال
والـيــابس وشـرد نــصف الـبــلـد الى اخلــارج والى اخلـيـام
واسـتنزفت دماء الحصر لها واعطيتم شهداء بعدد سكان

قطر والكويت واالمارات والبحرين مجتمع كلهم ......
وسويت مدن باالرض وغابت شواخص واعالم لديكم....
بـعـد كل هـذا اعـطــوني اجنـاز ان بـقى لـديـكم نـاس لـديـهـا

عقل  وتنجز شيء  ....
ــعــطـيــات الـتي احتـداكم جــمــيـعــاً ان تـضــعــوا كل هـذه ا
ــكن تـفـخـرون به امـام ذكـرتـهـا لــتـعـطـوني اجنـاز واحـد 
الـعالم .. مع ذلك سوف اعطـيكم ماجنزنـا نحن شعب الله

بتلى بكل شيء حتى مبتلى ببعضه ..... اخملتار ا
ـثلها ولن اجنـازاتنا التي تـعجزون انـتم جميعـا ان تأتوا 

..... ثلها ابداً تأتوا 
انـنـا الزلـنـا مـوحـدين نــخـشى الـله مع انـكم مـنـذ عـشـرات

السن جتاهدون لنكفر به ....
انـنا اسـتعدنـا كامل مـدننـا وبدمـاءنا وصـبر امـهاتـنا وهذا

ما تعجز عنه كل امرأة غير عراقية..... 
انـنا الزلنـا االكرم واالجود واكثـر شعوب االرض انـسانية

..... والدليل على ذلك جتدوه في مخيمات النازحي
انـنـا الزلــنـا نـرفض الـتــقـسـيم والـشــرذمـة ولـو كـان االمـر

لديكم لتفرقتم منذ زمن بعيد..... 
انـنــا الزلـنـا نـرسـل اوالدنـا لـلــمـدارس رغم انـكـم هـدمـتـوا
دارس كلها فصرنا نعلمهم في االرض او بدون سقف. ا
التـزال مستشـفياتـنا تستـقبل يومـيا جرحى وقـتلى وبحور
من الـدم ولو حصل هـذا االمر مع مسـتشفى واحـد لديكم
ـسـتـشـفى وبـشـكل يــومي ألصـيب جـمـيـع الـعـامـلـ فـي ا

بالهستريا واجلنون....... 
تطالبوننا باجنازات ????

نــعم كـــفــوا ايـــديــكم عـــنــا واســـحــبــوا
خونتكم وعمالكم من ارضنا...... 

وخالل 10 ســنـوات سـاخــبـركم مـاذا
لدينا ومن نحن.....

يزي قهر

ذات يوم 
قطعت قابلتي حبلي السري 

من رحم أمي 
لتضحك عيني 

واحترر ! 
وها  انا   اجد  عنقي 

يلتف حوله حبال 
لم يكن سريا 

شانق كثيرة  وا
واالقدام  أسيرة

×××
ح يهطل الليل 

ارتدي قميص وحدتي 
حذرة  ان اغلق 

ازراره 
ا  يهرب  من صدري  ر

نحيب صمتي 
ا  أشعر بالبرد  ور

وأبتسم 
وتأتي قبل 

أن تناديك اضلعي
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يـبـدو ان الـغزل االمـريـكي االقـتـصادي
لم يــســلم الــعـــراق مــنه بــعــد تــهــديــد
االدارة االمـريـكــيـة بـالـعــقـوبـات اذا لم
تلتزم بغداد بالعقوبات االمريكية على
ايــران هــذا الــقـرار صــدر بــعــد بــيـان
رئـيس الوزراء الـعراقي حـول االكتـفاء
بعدم التعامل بالدوالر فقط مع ايران.
أن تــراجع الــعــبــادي عن مــوقــفـة ازاء
الــعـقــوبــات اثــارت جـدال واســعــا بـ
اوســاط اجملــتــمع السـيــمــا مــنــصـات
الــتــواصل االجـــتــمــاعي الــتي امــست
تـمــثل ادوات ضـغط عـلى احلـكـومـات
وسـاحـة لـلـتعـبـيـر عن االراء ووجـهات

النظر.
والية الى ايران االحزاب السياسـية ا
عـمـلت عـلى خـلق رأي عـام في وسـائل
اإلعالم الـتـقـلـيـدية واجلـديـدة لـلـضغط
على حيـدر العبـادي من اجل التراجع
عن تـــصـــريـــحـــة االخـــيـــر بـــااللـــتــزام
بـالـعـقوبـات االمـريكـيـة وفـعال جنحت

بذلك وتغير موقف رئيس الوزراء.
ـمولـة من قبل اجلارة وسائل اإلعالم ا
ايــران عــمــلت وبــشــكل حــثــيـث طـوال
ــاضـيــة عـلى حتــسـ صـورة االيـام ا
ايـران وتعـاطف الـشعب االيـراني ابان
اضي احلصار في تـسعينـات القرن ا
بــغــيــة اسـتــمــالـة عــواطف اجلــمــهـور

اجتاه الشعب االيراني.

فـاصـبـحت نـشـرات أخـبـارهـا تـتـحدث
عن الـقوة االقـتـصاديـة لـدى ايران من
اجل اظهارها كدولـة اقتصادية عظمى
ال تتاثر بالغزل االمريكي االقتصادي.
الـيـوم وبـعـد تـهديـد االدارة االمـريـكـية
لـبـغــداد بـفـرض عـقـوبــات عـلـيـهـا هل
سـنـجـد تـلك االحـزاب ووسـائل اإلعالم
تــقف مع مــصـلــحــة الـشــعب الــعـراقي
لـتـفــادي الـوقـوع بـحـصــار اخـر يـنـهك
اجلــسـد الــعــراقي من جــديـد بــعـد ان
تلك قوة اقتصادية اصبح العراق ال 
وال زراعـة وال اي مـقــومـات لـلــتـصـدي
الى اي تهـديد اقتـصادي في وقت هو
يــعــاني من افــة الــفــســاد الـتـي دمـرت
بـنـيته الـتحـتـية ام ان مـصـلحـة ايران

هي االهم بالنسبة لهم.
ولهذا على احلكومة العراقية ان تعمل
بـعقـلـية سـياسـية حـكيـمة لـتفـادي تلك
الـعقـوبات لـكون الـبلـد مثـقل بالـديون
اخلـارجيـة اضافـة الى عـدم التـعاطف
بني على الـتبعيـة في ايجاد احللول ا
الى ازمـــة الـــعـــقــوبـــات االمـــريـــكـــيــة
والدخـول بوسـاطة بـ ايران واالدارة
االمـــريــكـــيـــة من بـــاب الـــقــوة ولـــيس
والي للـحفاظ عـلى مصلـحة العراق ا

اوالً واخيراً
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