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الـعـرب اهـتـموا بـذكـر الـديـار واألطالل واالحـبة في
فـهي أماكن الطفولة والصبا اشعارهم وحكاياتهم
لـها مـكـانة فـي القـلـوب  تثـير والـذكـريات اجلـمـيلـة
وخاصـة عـنـدما يـغـادرها الـشـوق واحلـزن والبـكـاء

االنسان مجبرا وهذا الشاعر يقول :-
يا دار مية بالعلياء فالسند

اقوت وطال عليها سالف االبد
واخـر يذكـرنا بـاالحبـة الذين سـكنـوا الديـار وكانت

اضي منازلهم في ا
قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى ب الدخول فحومل
نـيـفة الديـار الـتي نشـتـاق إلـيهـا لـيسـت القـصـور ا
طلة على البحر  التي تتوفر فيها وسائل الراحة ا
احلــــديــــثـــة ووســــائـل الــــتــــواصل االجــــتــــمــــاعي
وجــــنـــات مـن أعـــنــــاب وتـــ ونــــخـــيل واالنــــتـــرنت
وحـــدائـق بـــأنـــواع الـــورود  وســـيـــارات وزيـــتـــون
لـكن لهـا نكـهة وطعم الديـار مبـنيـة من الط فـارهة
حتـمل طيـبة اهـلهـا وكرمـهم وصفـاء النفس خاص
وذكـروا احلــبـيب بـخــطـاب جـمــيل مـحـبــة احلـبـيب

فقال شاعرهم:- مقترنة بحب الديار 
يا دار عبلة باجلواء تكلمي

وعمي صباحا يا دار عبلة وأسلمي
الــشـوق إلى احلــبـيب والــديـار بــصـورته اجلــمـيــلـة
ـرهف في قـول واالحـسـاس ا ـشـاعـر الـلـطـيـفـة وا

الشاعر:-
أمر الديار على الديار ديار ليلى

وأقبل ذا اجلدار و ذا اجلدارا
وما حب اجلدار شغفن قلبي

ولكن حب من سكن الديارا
ويـبــقى الـعــربي يـحـن إلى احلـبــيب والـديــار(حـنـ
الـنــاقـة) وتــبـقى الــديـار عـزيــزة عـلى اهــلـهـا ومن
الــــصــــعب أن يــــتـــركــــهـــا االنــــســـان اال لــــظـــروف

ويقول الشاعر:- قاهرة
لعمرك ما ضاقت بالد بأهلها

لكن أخالق الرجال تضيق
واإلنــسـان تــعــلم عـلى احملــبـة والــشــوق في الـقــلب
والـكـرم مـحـبــا لـلـخــيـر احلب مــنـذ نـعــومـة أظـفــاره
والــعـيش بـأمـان والـشـجــاعـة  ومـسـاعــدة الـنـاس 
مـا اجـمـل لـغـة الـتــسـامح والـعــفـو واحملـبـة وسالم

والتواضع.

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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ثـقـفة. أن ُنـيـرة وا تـمثـيل الـنُخـب ا
عــدم وجــود قـواعــد تــرتـكــز عــلـيــهـا
العـملية الـسياسيـة مُتمثـلة بدستور
مُـتـفق عـلـيهِ يـضـمن حـقـوق وكـرامـة
اجلــــــــمــــــــيـع ويَــــــــحــــــــفظ وحــــــــدة
وقـــوانـــ تَــرسـم مَــســـارهــا الـــبالد
وتُـحدد بـوصلـتهـا قد اعـطت اجملال
لــتــواجــد ســيـاســ بال شــخــصــيـة
ســـيـــاســـيـــة تـــتــحـــكـم بــهـم أهــواء
ـنــاصب  غـيــر مُـبـالـ ــصـالح وا ا
ُـسـتــقـبل الـشـعب ومَـصـيـرهُ وهـذا

االمـر حتمـاً سَيـجُر الـبالد الى حافة
الــهــاويــة الن صــراعـــهم قــائم عــلى
مـصـاحلهم الـفـردية وذات االسـباب
واألهــداف الــتـي جــمــعــتــهم الــيــوم
سـيــخـتــلــفـون عــلـيــهــا بـالــغـد  ألن
بنية وفق التحالـفات والتفاهـمات ا
صـالح الـضيـقة دائـماً مُقـتضـيـات ا
مــا تـكـون هـشـة وسُــرعـان مـاتـنـهـار
ُربع االول وتُرجع معها البالد الى ا

الذي انطلقنا منهُ. 
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بآنٍ واحد وخصوصاً عند إطالعنا
عــلى تـلك الـتـفـاصـيل وتـمـعُـنـا بـهـا
جنـد بأن ثـرواتـنـا تَـتبـدد وأمـوالـنا
وطـاقـاتـنـا تُـهـدر وخـيـراتـنـا تُـسرق
امام مرآنا ومسامعنا بالوقت الذي
نـحنُ فـيهِ بــأمس احلـاجـةِ الى هـذهِ
ــخــتـلف الــثـروات ألســتــثـمــارهـا 
فالـسيـاسون الـقطـاعات واجملـاالت 
يــتــصــارعــون فــيــمــا بــيــنــهم عــلى
ــــنــــاصبِ و االمــــتــــيـــازات الــــتي ا
تُرافـقـهـا مُتـنـاسـ دورهم اخلدمي
الــــذي يـــجب ان يـــلـــتــــفـــتـــوا الـــيهِ
ويُـقـدمـوه لـلـمـواطن الـذي سَـئِم من
الوعـود الـتي طـال أنتـظـارُها طـيـلة
هــذه الـسـنـ الـتي أنــهـكـتهُ فـكـريـاً

ونفسياً واقتصادياً .
وبــــأخــــتــــصــــار : الخــــيــــرَ وال أملَ
بـــســيـــاســـ جـــيـئ بــهـم كـــنـــتــاج
خملــرجـات عـمــلـيــة انـتــخـابــيـة اقل
مـايـقـال عـنـهـا بأنـهـا "مـشـكـوكٍ بـها
وغـير نـزيهـة "سيـما وانـها أخرجت
لنـا وجوهـاً وشخـصـيات مـشبـوهة
ومُـخالفـة ألرادة الشـعب وتطـلعاته
فـهـنالك مـؤشـرات تُشـيـر الى وجود
ـسـار الـعـمـلـية أنـحـرافـاً واضـحاً 
الـسيـاسيـة وتوجـهاتـها و وَاهم كل
من يـدعي عكس ذلك وان من يـتأمل
خــيــراً في حــكــومــة تُــولــد من رحمٍ
فـاسد ومـشـوه فـهـو ساذج ويـفـتـقد
لــلـنــضــوج الـفــكـري والــســيـاسي .
فـهــنــالـك قـطــار ســيــاسي مُــنــطــلق
عالم ومُـتجه الى مـحطـة واضحـة ا
ـتــمـثـله بـأعـادة إنـتـاج مـفـهـوم  وا
ُـحـاصـصـة الـطــائـفـيـة والـعـرقـيـة ا
وبـلــورة مَـنــظـور تــقـاسم الــثـروات
ــكـاسب االنــتــخـابــيـة عـلـى ضـوء ا
وأن أغـــلب ـــغــــا احلـــزبــــيــــة  وا
الــــســــيــــاســــ واالحــــزاب ســــوف
يـــلــتـــحـــقــون بـــهـــذا الـــقــطـــار رغم
ُــســبــقــة بــبــوصــلــتهِ مــعــرفـــتــهم ا

. ووجهتهِ
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 إن مــايـجــري الـيــوم بـالــعـراق هـو
ــنــاصبِ تَــنـــاحــر ســيــاسي عـــلى ا
ُـــتــصــدين والــثـــروات وأن اغــلب ا
لـلـمـشـهـد الـسـيـاسي هم أشـخـاصـاً
طامـع بـاالمتـيـازات التي تُـقدمـها
ــنـــاصب  مُـــتـــنــاســـ بــأن لــهـم ا
ناصب التنفيذية والسياسية هي ا
تكليفية وخـدمية وليست تشريفية

ان كل الــــذي ذُكـــر لـــيس ســـراً نـــود
أفـــشـــاءهُ بل هي حـــقـــيـــقــة مـــاثـــلــة
ومـلمـوسة وأنـهم بالـواقع اشخاص
بال هويةً سيـاسية شائت االقدار ان
ُـــتــصــدين جتــعــلـــهم في مُـــقــدمــة ا
لـلــمـشــهـد الــســيـاسي وجــائت بـهم
الـــصــــدفـــة ودعـــمــــتـــهـم الـــظـــروف
وأصبحـوا اليوم يُسمّـون بسياس
وهم يــفــتــقـدون البــجــديــات الــعـمل
الــسـيـاسي  ســيـمــا في ضل غـيـاب
الــشــخـصــيــات الــكــفــوئــة وتــراجع

فـي غــالـــبـــيــة دول الـــعـــالم جنــد ان
الشـعـوب مُبـجـله في أوطـانهـا ولـها
أولـــــويه من نـــــاحـــــيــــة االحـــــتــــرام
والــتـــقــديس وتَــعـــيش مــحـــفــوظــة
الـكرامـة  مُـتـمتـعه بـخـيـرات بالدها
وثــرواتــهــا نـظــراً لــتــواجـد حُــكــامـاً
عـــادلــ من جــهــة  وأفــراداً واعــ
اليُــفــرطـون بــحــقـوقــهم واليــعــطـون
اجملـال لسـياسـيهم بالـتجـاوز علـيها

من جهةٍ اخرى .
ولـــكن لألسف هــذا االمــر اليــنــطــبق
عـــلى الــشــعـب الــعــراقـي الــذي نُــقمَ
بحكومات فاسدة تَعاقبت على تولي
السُلطه منذُ أزمانٍ طويلة  وأدخلتهُ
بـأزمات مُـتـشـعبـه ومُفـتـعـله واليزال
يُــعــانـي مــنــهـــا في شــتـى مــجــاالت
هـذهِ الـسـيــاسـات الـطـائـشه احلــيـاة
واطن هو الضَحيه فهو جَعلت من ا
الـــذي يـــدفع ضـــريــــبـــة خِالفـــهم او
إتفـاقـهم عـلى حدٍ سـواء .و في كـلـتا
ـواطن هو اخلاسر احلالتـ يكون ا
االكـــبــروتـــكــون حـــقــوقـه مُــهـــمــشــة
ـــخــــتـــلـف الـــطُـــرق ومُـــحــــاربـــاً   
الن في هـذا البـلد أصبح واالسـاليب
ُـــعـــتـــرك لِــــزامـــاً عـــلـى من يـــدخـل ا
الــسـيـاسي ان يــتـخـلى عـن ضـمـيـرهُ
أوالً ويـــرتــدي مـــحــلـهُ ثــوب الـــقُــبحِ
والتَـنكر .تَـساؤوالتٍ كثـيرة تدور في
ذهن كل مــواطنٍ مــنـا ولــعّل أبــرزهـا
ـاذا العـراقي اليتـمتع بـثروات بـلده

وخيراته ?
ومــاالـــذي أقــتــرفــنـــاهُ من ذنبٍ لــكي
يُـسـلط عـلـيـنــا مـثل هـكـذا سـيـاسـ
وحُـكـام ?أن مُعـظم احلكـومـات تَنـظر
صالح شعوبها وبلدانها بأستثناء
"حكـومـتـنـا "كانت بـالـسـابق والتزال
تُـقـدم مـصـاحلـهـا الـفـئـويـة الـضـيـقة
عـلى مَـصـلـحة شـعـبـهِـا ومواطـنـيـها
وتـخـتلف او تَـتـفق من أجل مَـكاسب
شـخـصـيـه ألفـراد تـبـؤوا احلـكم بـ
واالســوء من ذلك لــيــلــةٍ وضُـــحــاهــا
أصبـحـوا يُسـمـون اليـوم بـسيـاس

!عن اي سياسةً نتحدث
ُتـصدين لهذهِ  ومن هم الشـخوص ا

العملية السياسية البائسة!
فـــهم بـــالـــواقع افـــراد مُــجـــردين من
مَــفـهــوم الـســيـاســة الـشــامـلــة الـتي
تُـزودهم بـالـثـقـة وتـمُكـنـهم من أدارة
البالد وإنـصاف العـباد  والتـمحور
ضــــــمـن إطــــــار وأُسـس واضــــــحـــــة

وســيـــاقــات وخـــطى ثـــابــته وغـــيــر
متلونة.
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 وخـيـر مـثــال عـلى ذلك هـو جـلـوس
مـــايُـــســـمى مـــعـــارضـــوا االمس مع
ـوالـ في خــنـدقٍ وجـبـهـةً واحـدة ا
بعـد ان كـانـوا يتـبـادلون االتـهـامات
ويــتـراشــقـون الــكالم فــيـمــا بـيــنـهم
ويُــســـقــطـــون بــعـــضــهـم اآلخــر في
االعالم والــفـضــائـيــات وعـلى أرض
الواقع ايضـاً فأعداء االمس أمسوا
اصــدقــاء الــيــوم جَـمــعــتــهم طــاولـةً
ـصـالح واحـدة وحــدتـهم بـعــنـوان ا
ـكاسب الشـخـصيـة واالمـتيـازات وا
ُــشـتــركـات ُـشــتــركـة  ومــادامت ا ا
واحدة فال مانع من جتاهل ونسيان
اخلالفـــات الــتي دارت بــيــنــهم .اذن
هـذهِ هي قواعـد لُعبـتهم الـسيـاسية
وهــــــذا هـــــو ســــــبـب مـــــواقــــــفــــــهم
صالح واصـطفـافاتـهم السـابقـة  " ا
"إفـــتــرقـــوا بـــالــســـابق بـــســـبــبـــهــا
فـهم أفراد وأجـتـمعـوا اليـوم ألجلـها
بال هـويـة سيـاسـيـة بل تـتـحكـم بهم
صالح وتـغلب عـليـهم سمة أهـواء ا
األزدواجـيـة و تـقـلـب اآلراء وتـذبذب
ــواقف حـسب االحـوال وتــشــضي ا
وإنعكاسات هذا ماتقتضيه احلـاجة
االمـر مُجـتمعـياً يَـتجسـد فيـالفوارق
الـــطــــبـــقـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة بـــ
الـسيـاسـ والـشعـب فهم يـعـيـشون
ويَـتـنــعـمـون بـحـيـاة مُــتـرفـة بـيـنـمـا
يُــعــانـي الــشــعب مـن نــقصٍ وجــوعٍ
وحِرمـان من أبسط مُقـومات العيش
ُـفارقـة هنـا في أدعائـاتهم وا الـكر
بـتمثـيل الشـعب والدفـاع عن حقوقه
وقــــد يــــصـل بــــهم احلــــال الى ذرف
الــــدمــــوع من أجل كــــسب عــــواطف
ولو شاعر منهِ الشعب وإستجـداء ا
كـانــوا فــعالً صـادقــ ويــحـتــرمـون
ـطـالـيـبه إرادة الــشـعب ومُـلـتـفــتـ 
وأحتيـاجاته  لكانوا تـركوا الساحة
الـسياسـية واعتـرفوا بفـشلهم طـيلة
هـذه الــسـنــوات لـيــفـســحـوا اجملـال
ألشـخـاصٍ أِكـفـاء يَـتـحـلـون بـسُـمـعة
ولـكـنـهم لم ولن طـيـبـة وسـجلٍ نـزيه
يـــفـــعـــلــوا ذلـك النــهـم يــســـتـــمــدون
شرعيتهم من تراجع وضعف سُلطة
الـشـعـب عـلـيـهم فـهم يـدعـون بـأنـهم
يُــمــثــلــوا الــشــعب والــشـعـب مـنــهم
ان االمـر اصبح مُخـزي ومُحزن براء

بـاالفالم اصـبــحت حـقـيــقـة عـنـدنـا
ـــة والــرقي ونـــحنً في زمـن الــعـــو
نـــرجع الـى الـــوراء بــفـــضـل زمــرة
امـا الـهـنـد فـاصـبـحت من جـاهـلـة 
تطورة يذهب اليها الناس الدول ا
من مـخـتـلف الـدول لـلـعالج الـطبي
عـلـمـا فـيه مـئـات االديـان والـلـغـات
ولــكـنــهم يـهــتـفــون بـصــوت واحـد
لـوطنهم وامـا مصر فـتجد شـعبها
يـطمـح للـتـطور والـعـلم علـمـا انهم
شعب طـيب وصاحب طرفـة (نكته)
ووالءهم لــبــلــدهم ام الــدنــيـا لــكن
الطامـة الكبرى في عـراقنا اجلريح
فــمـــا شـــاهــدنـــاه في االفـالم طــبق
عـلـينـا شـعب يـعـاني لقـمـة الـعيش
وصـل بــنــا احلـــال شــخص يـــبــيع
كـلـيته لـغرض االكل الـله اكبـر على
ـ الذين اتـوا على الـدبابات الـظا
االمريكية وجـعلوهم رقعة شطرجن
يــــوظــــفــــونــــهـم كــــيف يــــشــــاؤون
ويــتـنـقــلـون بـهـم كـيـفــمـا يـريـدون
فـــمــرة رئـــيس وزراء وتـــارة وزيــر
وتـــــارة اخـــــرى مــــــعـــــارض داخل

احلـكـومة واحملـصـلـة ببـغـاء يـقول
ــلى عـــلـــيه مــاذا يـــقــول وال مـــا 
نـعـرف مـتى نـتــخـلص من الـرقـعـة
ومــحــتـــويــاتــهــا عــلــمــا ان لــعــبــة
الشـطرجن لالذكـياء وليس لـلعمالء
االغبياء اكيد ال يسمح لهم باللعب
النهم ادوات يلعب بـهم نعم لعبها
االمـــيــركـــان مع ايــران وكـــانت من
عــدة جــوالت واخــرهــا (كش مــلك)
اليــران الــتي خـســرت ادواتــهـا في
اجلـوالت السـابقـة(كالقـلعـة والفيل
واحلـصـان) واالن تـصـفـيـة الـوزير
مع الـبــقـاء عـلـى الـبـيــادق النـهـا ال
تـضـر وال تـنفـع ما لـهم فـي احلرب
النــهم ذيـل االفـعـى يـنــتــهــون بــعـد
قــطع راســهــا ووقــتـهــا عــلى وشك
الـــنــهـــايــة فـــابـــشــر ادوات رقـــعــة
الـشطـرجن دوركم انتهـى والى غير
رجـعـة سـود الـله تـعـالى وجـوهـكم
ايـهـا االوغـاد اخلـونـة لـقـد جـاءوا
لالنـــتـــقــام من الـــشـــعب الـــعــراقي
ـــســكــ الـــذي ضــحــكـــوا عــلــيه ا
بالعاطفة فـخالل خمسة عشر عاما
شاهدنا الويل والعجب كل العجب
ـبـاد والــقـيم صـعـد لـقـد ذهــبت ا
الــوضــيع واصـبـح مـســؤوال ونـزل
الــشــريف االصــيل واصـبـح واتـهم
ارهـــابـــيـــا مـــالــهـــذا الـــزمـن يــدور

عكسا.....
اغـلب شـعـبـنـا مـغرر بـهـم بـعـنوان
الـعـقـيـدة والـطـائـفـية غـلـب علـيـهم
ــركب لـكن امــلـنـا بــالـقـلـة اجلـهل ا
الـقـلـيـلـة الصالح مـا دمـره االشرار
والــــقــــضــــاء عــــلى اخلــــفــــافــــيش
واخـــراجــهـــا بــعـــيــدا عـن ارضــنــا
الــــــطــــــيـــــبــــــة ارض االنــــــبــــــيـــــاء

واالوصياء....
نـحن نـعـلم ان الـعـطـار يـصـلـح  ما
كن يضع الله افسـده الدهر لكـن 
تـعـالى سـره بـاضـعف خـلـقه:::لـكن
لـلـخيـرين وقـفـة وبصـمـة فـفي احد
االيـــام انـــتـــظـــر ســـمـــاع االخـــبــار
الــســيــاســيــة واالحــداث اجلــاريــة
دولــيــا ومـــحــلــيــا شـــد انــتــبــاهي
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بغداد

ـاضيـة بكـثيرٍ من مر الـعراق في الـسنـوات القـليـلة ا
ـتـرتـبـة عـلـيـها الـتـحـديـات الـتي تـعـد ردود االفـعـال ا
دني . مقياساً لوطنية اجملتمع بشقيه السياسي و ا
ــواقف هي احلــرب عــلى داعش , مـن جــمــلــة تــلك ا
ـوصل واالنــبـار فــبـعــد دخـول داعش الـى اراضي ا
ووصـوله الى اطراف بـغـداد اعـلنت الـدولـة العـراقـية
حـالـة الـتــأهب الـقـصـوى إلعالن حـالـة الـطـوار في
الــبـالد في تــاريخ 2014/6/10  ثم تـــلــتـــهــا دعــوى
ـرجـعـيـة الـديـنـية فـي النـجف اجلـهـاد الـكـفـائي من ا
ذاهب االخـرى لـلتـطوع من اجل ـثـلي ا االشرف و
الـدفـاع عن الـوطن بـتاريخ 2014/6/13 .ان الـفـترة
عـرفة مـستـوى الوطـنية بـ التـاريخـ كانت كـافيـة 
في ضـمـائر الـشـعب الم يـكن اعالن حـالـة الـطوار
كـافيـا لـكي يحـمل الـعراقـي الـى الذهـاب الى سوح

قدسات ?. عارك للدفاع عن الوطن وا ا
ـشهد واحلـال ذاته ففي وبعـد اربع سنـوات يتـكرر ا
ـانـيــة الـتي حـــــــــــــــــــــــــــدثت االنــتـخـابـات الــبـر
ـراجع على بـتاريخ 2018/5/12  لم تشـدد بـعض ا
تـأديـة االنــتـخــابـات وجـعــلت اخلـيــار مـفـتــوحـا امـام
ـا يراه منـاسبا فـوجدنا عـزوفا كبـيرا لدى واطن  ا
تـبـعي جـهات ديـنـية ـواطـن يـقـابلـه حضـور قـوي  ا

اخرى شددت على االنتخاب .
ـظـاهـرات الــتي حـدثت في شـهـر كـذلك احلــال في ا
تـظاهرين تمـوز لهـذا العـام حيث نالحظ ان اعـداد ا
قــد تـضــاعــفت بــعــد ان اظـهــرت اجلــهــات الـديــنــيـة

تضامنها معها.
واقف السابـقة ان الوطن بالـنسبة لـكثير من تظهـر ا
افـراد الشـعب قـد حتـول من شـعور وطـني وحـقـيقي
ـسـؤولـيـة الـى سـاحـة لـتــنـفـيـذ االوامـر بـاالنـتـمــاء وا

الدينية .
لـكن هل ان تـأديـة الـواجب الـوطـني يـحـتـاج الى امر

ديني وعقائدي للقيام به ?.
باد الـدين واوامره امر صحيح جدا ان التمسك 
فــبـالــنـهــايــة لـلــدين الــفـضل فـي تـوجــيه ســلـوكــيـات
االنسان نـحو اجلادة الصـحيحة لـكن يجب ان نفهم
ـذاهب منـذ القـدِم تمـجد الوطن ان جمـيع االديان وا
وجتعلنا في موقع الفرد الذي له احلقوق والواجبات
ـجـرد ان يـنتـمي حلـدود ذلك الـوطن وبـالـتـالي فأن
الواجب الـوطـني ال ينـتظـر االمر الـديني ألنه مـوجود

في اصول االديان منذ نشأتها . 
ـسـتــفـيـدين خـلط تـلك االوراق يـحــاول الـبـعض من ا
عـلى الـشـارع و اكـتسـاب ورقـة رابـحـة لـهم بـتـحويل
انتماء االفراد لشـعوبيها الى اكتسـاب قاعدة شعبية
حتـمل الــوالء لـتـلك الـفـئـة . ان هـذه الـزعـزعـة وحـالـة
ـواطن نتيجـة لضياعه عدم الوضـوح التي يعيـشها ا
ب انتـمائه لـوطنه و اعتـناقه لديـنه ومذهبه ,ظناً منه

انـهـمــا مـخـتـلـفـان ,لن تـفـضي اال
كــمــا شــاهــدنـا الـى خالفــات بـ
ابــنــاء الــشــعب ال يـــضــيع فــيــهــا
ســــــوى الــــــوطـــــــــن وحــــــقــــــوق

واطن . ا
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بـرنـامج يـواكب مـشاكـل ومصـائب
ابــنــاء بــلــدي وهــو (كالم الــنــاس)
ـبـدع عـلي اخلـالدي الـذي يـقـدمه ا
الـذي يـتـفـاعل مع الـنـاس واحـبـهم
واحـبـوه واصـبح االمل لـلـضـعـفـاء
ــــلك ــــرضـى والــــفــــقــــراء وال  وا
لـكه قـلـبا مـنـصبـا او مـاال كل مـا 
نــظــيـفــا ابـيض قــدم لــلـنــاس مـالم
ه للـناس عـلما تـستـطع دولة تـقد
انهم مـعرضون لـلضرب واالعـتقال
واحيانا للقـتل نعم الكادر يستحق
ـا يقـدموه البـناء الثـناء والـتقـدير 
شعـبنـا الغـالي وهـذا قلـيل بحـقهم
النــــهم يــــســــتــــحــــقــــون االحــــسن
واالحـسن الذي مـيز هـذا البـرنامج
عـن غيـره في الـقنـوات االخـرى لنه
ــواطن في دوائـر يـتــابع قــضـيــة ا
ـسـنــا هـذا االمـر بـوزارة الــدولـة و
الـــصــــحــــة والــــعــــمل والــــشـــؤون
االجــتـــمــاعـــيــة ووزارة الـــتــربـــيــة

وغيرها....
ـسـاعدات اضافـة الى ذلك تـقـد ا
ـظـلومـ  وكل ـاديـة وانـصـاف ا ا
عـمل جيـد ترى نـتائـجه امامك وما

كان لله تعالى ينمو....
يـز الـبرنـامج والـفضـائـية ان مـا 
اعني قنـاة الشـرقيـة مهنـي لـيسا
دخالء ومـسـتقـلـة ال تـرتـبط بـحزب
مــعــ رغم االقــاويل بــانــهــا قــنـاة
بعـثيـة ومـرج االقاويل يـتسـارعون
الـيـهـا الجـراء لـقــاء تـلـفـزيـوني بل
وقـــد يــعــطـــون االمــوال جــراء ذلك
وشـر الـبـلـيـة مـا يـضـحك ويـنـطبق
ـقـولـة الـشـهـيـرة لـلـممـثل عـلـيـهم ا
ـرحــوم جـعـفــر الـســعـدي (رحـمه ا
الـلـه تـعـالى) (عـجــيب امـور غـريب
ـسـلـسل قـضـيـة) الـتي اشـتـهـرت 
ـديـنـة) رحم الـله (الـذئب وعـيـون ا
تــــعــــالى االمــــوات.....ال يــــصح اال
ـر الـصـحـيح ان الـكـابـوس الـذي 
به وطني البد له ان يـنجلي ويبقى
الـفكـر هو السـائد نـعم العـلم يبقى
الـــقـــلم االصل ال الـــسالح فـــالــدول
تـبــنى بـالـعــلم والـتـعـلـم ال بـالـقـتل

والـقـتـال الـعـقول الـعـراقـيـة عـمرت
الــبــلــدان واحـتــوتــهـم امـا بــلــدهم
يــــقـــــتــــلــــوهم بـــــدم بــــارد وحــــتى
اخـتصـاص الـتجـمـيل نالـهم الـقتل
كــمـا حــصل خالل االيــام الـقــلـيــلـة
ــاضــيــة من قــتل دكــتــور عــصـام ا
والدكـتـورة رشـا احلـسن ودكـتورة
رفـيف الــيـاســري والزال مـســلـسل
تـصـفـيـة وقـتل الـكـفـاءات عـلى قدم

ثل العراقي ... وساق على قول ا
لـــقـــد اســـتـــحـــضـــرت قـــول االمــام
احلـسـ عـلـيه الـسالم (الـقـتـل لـنا
عــادة) نــعم رمــز الــعــدل واجلــهـاد
واالنــســانـيــة والــعــلم فــقــد امــتـاز
الـرسـول الـكـر وعـتـرته الـطـاهرة
ة صـلوات بـالعـلم واالخالق الكـر
الــله عــلــيــهم اجــمـعــ وكــمـا ورد

نبينا
ــصـطــفى (صــلى الـله ورسـولــنـا ا
عليه واله الكـرام) (انا مدينة العلم
وعلي بـابها)ان الـعلم فريـضة على
كل مـسلم ومـسلـمة اصـحاب الـفكر
هـدف لـلـطـواغـيت والـظـلـمـة النـهم
خـطــر عــلـيــهم فـفــيـلــسـوف الــقـرن
الـعشـرين الـشهـيد الـسـعيـد محـمد
فـكـر رحمه باقـر الـصدر الـعـالم وا
الله تـعالى صاحب كـتاب فلسـفتنا
الــذي دمــر االفـــكــار الـــشــيـــوعــيــة
ـلـحــدة وكـتـاب اقـتــصـادنـا الـذي ا
اعتـبر اساسـا للـخطـة االقتـصادية
لكثير من الـبلدان وغيرها من كتبه
ومـؤلفاته الـقيمـة بقى فكـره وعلمه
ومن قــتـله لـعـنه الـتـاريخ فـمـا كـان

لله تعالى ينمو..... 
الـعالم شـمـعة تـنـير درب الـشـعوب
وكــمــا قــيل ... من عــلــمــني حــرفــا
مـــلـــكـــني عــــبـــدا وورد عن مـــعـــلم
االنسـانية والبـشر احب اخللق لله
تـــعــالـى الـــرســول االمـي الــعـــربي
الـقريـشي صلـوات الله عـليه وعلى
ـــهـــد الى اله (اطـــلب الـــعـــلـم من ا
الــلـحـد)(اطـلب الــعـلم ولـو كـان في
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 يـــعـــد بـــلـــدي ووطــــني احلـــبـــيب
الـوحـيـد في الـعـالم مـاضـيه احـلى
ـــــر به االن مـن حـــــاضــــره ومـــــا 
االسـوأ على مـدار تاريخ بـلد عـمره
مـــا ال يـــقل عن  7 االف ســنـــة وله
الفضل في سن القوان والشرائع
ومسلة حمـورابي والدولة البابلية
خيـر دلـيل لـقـولـنـا الـتـاريخ يـشـهد
بــذلك والنــنـسـى والدة الـعــديـد من
ــيـ الــعــلـمــاء رجــال دين واكــاد
وفالســفـة وعـبـاقـرة واطـبـاء يـشـار
ـارسـون لــهم بـالـبــنـان وال زالـوا 
مـــــهـــــنـــــهم فـي اضـــــخم وافـــــضل
سـتشفـيات في العـالم في امريكا ا

وبريطانيا وغيرها .
كـشــفت تــقـاريــر واحـصــائـيـات ان
العراق االول عربيا بالذكاء رغم ما
يعانيه الـشعب من فقر وظلم وقتل
وسـلب واضـطهـاد وتـكمـيم االفواه
مع االتـهـامات الـبـاطلـة فـسجـونـنا
تـهم انتقدوا مـليئـة باالبريـاء جر
ــصـــادفــة واعــتـــقــلــوهم ســـاســة ا
ــة االرهــاب اربــعــة ارهــاب بــجــر

شتكى لله القوي القدير.....ايام وا
سـود تمـر عـلى العـراقـي وتـشـهد
هـذه االيـام ابـادة جـمـاعـيـة الهـالي
ياه التي ال البصرة بسبب تلوث ا
تــــصـــلح حـــتـى لـــلـــغــــسل-كل ذلك
يــحــصـل وال تــوجــد اي مـــحــاولــة
ـؤلم ان مدينة النقـاذ مواطنـيها وا
ـــدن الــبــصـــرة الــفــيـــحــاء كــانت ا
تـــســــتـــقــــطب الـــعــــرب واالجـــانب
لـلـسـيـاحــة واالن اصـبـحت مـديـنـة
ن تـنـادي)?كان مـنـكـوبـة (ال حـيـاة 
البغداديون في  عقدي السبعينات
والــثـمــانــيــنـات يــتــابــعـون االفالم
صـرية) والهنـدية  ففلم العـربية (ا
ــعــانـاة (افـواه وارانب) يــحــكي  ا
واحلـرمـان والـفـقــر وكـنـا نـتـعـجب
ونــــســـتــــغــــرب لـــهــــكــــذا اوضـــاع
اجـتمـاعـيـة وكذلك االفـالم الهـنـدية
التي صـورت لـنا اجملـتـمع الهـندي
مـنقـسـمـا الى طـبـقة غـنـيـة وطـبـقة
فـقـيـرة جـدا تـتـضـور جـوعـا....كـنا
نـسـتـغـرب ونــتـعـجب وجـود جـوع
وحـــــرمــــان فـــــقط هـــــذه االحــــداث

bONý
اني بـخيـر عنـدما تـأتون لي افرح

كثيرا
اني بـخيـر عـندمـا اسـمع اصوات

اصدقائي واهلي
وهم يبكون ودمـوعهم تسيل على

قبري 
انـي بـخــيــر ألنـي بـجــوار االحــبه
ـوتى والـشهـداء الذين ضـحوا وا
معي حلـمـايـة اخـواتهم واوالدهم

واهلهم 
انــا بـخـيـر عـنـدمـا تـزيـنـوا قـبـري

بالشموع 
انا بخير عندما تذكروني دائما
ــيــنــكم الى هــذا انــظــروا عــلى 
الـشـهـيد وهـو بـقـربي الـذي سقط
شهيدا قبل ايام وعدني وقال قبل
ان اسـتشـهد سـيأتي يـوم ونذهب
فـــيه الـى اجلـــنـه ســـويــــة ولـــقـــد

اوصــيت اهـلي واصــدقـائي بـذلك
وكــتــبت هــذه الــوصــيــة حــ لن
اعـــود الى بـــيـــتي يـــومـــا مــا ولم

يعرفوا هويتي
اخـبـرت جمـيع الـذين كـانـوا معي
في جبـهات الـقتـال لكي يـدفنوني
بقـربك يـاصديـقي وقد يـتحـقق ما
كـنت احـلـم به اخـبـروا امي انـني
بــخــيــر ولــكن الاعــرف اخــبــارهـا

ومــاالـــذي حـــدث بــغـــيـــابي هــذة
وصية صديقي الى اهله ?

فردت االم قـائال ل ابـنهـا الـشهـيد
نعم يابني فماهي رسالتك لي ?

رسالتي هي ياامي : 
لم استطع الذهاب معك الى بيتي
ارجـــو ان تــعـــذريــني فـــإنــا كــنت
اكــذب حـــيـــنــمـــا كــنـت تــتـــصــلي
وتـقولي لـي التذهب لـلقتـال ألنني

كنت في جبهات القتال فعال 
لـكـنـني اخبـرتك بـأنـني في سـفرة

مع اصدقائي
وهل تدريـن لم يزور الـنـوم عـيني

ليال وال نهارا 
كذلك كنت في خطر اني بخير 
انا لـست بخـير ياامي لم اكل ولم
اشـرب لكنـني كنت اهـتم بكم لكي

احافظ على العراق 

هـل تــعـــلـــمي يـــاامي ان لم اذهب
للقـتال سيدخلوا لـيفجروا عراقنا

احلبيب
كنت اتمنى الـشهادة من الله وها
قـد رزقـني الــله الـشــهـاده سالمي
لــــــــــزوجـــــــــتـي واوالدي والـى كل

اصدقائي واالحبة.
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ضريـبة النـجاح والفشـل التي تُجهل
ـــنـــاسب . من مـــنــــا اقـــتـــنـى دوره ا
وعـاشه بـسالم وامن به وهـو مـقـتنع
تـمــامـا ان مـا يـقــوم به ألجـله هـــــــو

ألجل مجتمعه.
ـــســرح يـــرتــقـــيه الـــفــنـــان بــأدوار ا
مـخـتلـفة يـوم بدور بـطولي مـأساوي
ويـوم بـدور مهـمش مبـتـسم اختـلفت
االداور والـــــبـــــؤس واحـــــد في واقع

مرير كواقعنا هذا .
حـيـاتــنـا عـبـارة عن فـرح وحـزن يـوم
تـسـرك ويـوم تتـعـبك وبـ هذا وذاك
عشـنا مـتـاهات ال تـنـتهي نـحاول في

كل يـوم العـيش على األمل الـذي كاد
يـخـتـفـي . بـ هـذا وذاك هـنـاك أنت
فـعـلـيـك ان تـكـون او ال تـكـون. اسـأل
نــفــسك هل مــســتـعــد لــقــيـادة ادوار

احلياة البائسة ام ال? 
هل تــقـاوم ام تـسـتـســلم ?هل تـسـيـر

معها كما تريد هي ? 
حــتــمـا ســتــفـرُ اإلجــابــة تــاركـة الف
عالمـة استفـهام على مـسرح حيـاتنا
ـتعـددة التي لـم تشـبه ما وادوارنـا ا
في داخـلــنـا ســاقـنــا الـقــدر والـواقع

على كل هذا.
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امــنح كل يـــوم الــفــرصــة ألن يــكــون
أجمل أيام حياتك .مارك توين

اشعر انني تعاطفت مع احلياة ح
احلـــيــاة وصـــفـــتـــهـــا بـــالـــبـــؤس ! 
بـوصــفـهـا مــسـرحـا تُــكـبـدك الــعـنـاء
واأللم فـي إتـــقـــان الــــدور وإســـعـــاد
ــقــابل وحتـــمل األدوار اخملــتــلــفــة ا
وطـبـيـعـة شـخـصـيـتك ومـزاجك وألم
داخـلـك لم يــفــهم بــعـد النـه مـخــالف
لـلـدور الـذي تــقـمـصـته في صـعـودك
خشـبة مسـرح احلياة وألم إبـتسامة
اجلـــمــــهـــور الــــتي كـــلــــفـــتـك فـــأنت
بحاجتهـا اكثر منهم واألشد من ذلك


