
d¹—UIðË —U³š√5

www.azzaman.com

wŽUL'« »UIF « ÆÆ W¹“UM «  öI²F*«Ë Íe d*« ŒdJ « s−Ý
‰uI½ U  W¹ƒ— lOD² ½ v²Š —UM « s Î UÐd  œœeM

بغداد- قاسم علي فنجان
ــعـتــقالت ومــراكـز تــعــد الـســجــون وا
االحــتــجــاز من اقــوى اسـلــحــة الــقـمع
لألنــــظـــمــــة الـــســـيــــاســـيـــة عــــلى مـــر
ـكن  احلـديث عن نـظـام فال  الــتـاريخ
ســيـــاسي مــا بــدون مــركــز او مــخــفــر
وفي كـل دول الــعــالم هــنــاك لــلـــحــجــز
وبـالـضرورة الـقـصوى مـوقع جـغرافي
مــــعــــ ذو بــــنــــاء وشــــكل هــــنــــدسي
عـلـيه حراس معـزول عن الـعالم مـحـدد
لـــديــهم خـــصــيــصـــة الــوالء لــلـــنــظــام
وفـي االعم الـــــغــــالـب غــــيــــر واحلـــــكم
,هـذا الـبنـاء يـخضع لـقـوان مـتـعلـم
اذا مـا  خـرقهـا سـيـعاقب ومـحـددات
ـــــذنب بـــــأنـــــواع مــــخـــــتـــــلــــفـــــة من ا
فـفـلـســفـة هـذا الــبـنـاء هي الــعـقـوبــات
تـعذيب ال الـعـقـاب اجلسـدي والـنفـسي
او نــهـائي إلنــسـان ارتــكب "جــرمـا" مـا
عــارض نــظــام حــكم,وهـي كــمــا يــقـول
مـيـشـيل فـوكـو((ان العـقـوبـات بـصورة
عـــامـــة والـــســـجن مـن مـــســـتـــلـــزمــات
تـكنولـوجيا اجلـسد السـياسية)). واذا
مــا الـقـيـنـا نـظــرة مـوجـزة عـلى بـعض
ــعـتــقالت والــسـجــون فــأنـنــا حـتــمـا ا
سـنصاب بالدهشة والعجب من بشاعة
اسـاليب الـعزل والتـعذيب واالغـتصاب
والـــقــتل وكـــافــة انـــواع االنــتـــهــاكــات
فـمعـتقل اوشـفتز الـنفـسيـة واجلسـدية
الـــرهــيب الــذي اســسـه الــنــازيــون في
بـولندا كان قد قتل فـيه اكثر من مليون
وكان ومن مـختـلف اجلـنسـيات انـسان
غير يـحوي غرفا لـلغاز واخرى لـلحرق
اسـالـيب الـقـمـع واالغـتـصـاب الـبـشـعة
وسـجـون ومــنـافي ال "قـوالق" االخــرى
في سـيـبـيـريـا الـروسـيـة وقـد نـالت من
الـشهرة اكثر من غيرهـا بسبب الكتابة
وبـــاألخص الـــروائي االدبـــيـــة عـــنـــهــا
الــعــظــيـم ديــســتــوفــســكي في روايــته
وزادت "ذكـــريـــات من مــنـــزل االمــوات"

وقد شـهـرتـهـا اكـثر ابـان حـكم سـتـالـ
كـــــتـب عـــــنــــــهـــــا الـــــروائـي الـــــروسي
ســــوجلـــنــــســـتـــ روايــــته "ارخــــبـــيل
امـــا مــعـــتـــقل غـــوانــتـــانـــامــو قـــوالق"
وهــو مـــعــتــقـل مــعــزول في االمـــريــكي
جـــــزيــــرة ال يــــعــــلـم عــــنـه شيء او عن
فـــهــــو مـــحــــاط بـــســــريـــة ســــجـــنــــائه
وتـتــحــدث الــتـقــاريــر االعالمــيـة تــامــة
ـــعـــامـــلـــة الـــبـــشـــعـــة ـــســـربـــة عن ا ا
وقـد نقل االمريكـيون جتربة لـلمعـتقل
مـعاملتهم لـلمعتقـل في سجونهم الى
فــكـان الــعــراق بــعــد احـتـالله عـام2003
ســـــــجن ابـــــــوغـــــــريب االشـــــــهـــــــر في
والـذي القى نزالؤه اشـد واقبح الـعراق
ومشهورة تلك صـور التعذيب والعقاب
ــــعـــتــــقـــلـــ الــــصـــور الــــفـــاضــــحـــة 
لالمـعـان والـكالب حتـوم حـولـهم عــراة
وســــجن ومـــنــــفى "نـــقـــرة فـي اذاللـــهم
الـســلـمـان" والـذي بـنـاه االنــكـلـيـز بـعـد
كان االشـهـر بـسـبب احـتاللـهـم الـعـراق
ـدفن بل انه كـان ا عـزلـته الـصـحـراويـة
عـتـقلـ الذين احلـقـيقي لألحـيـاء من ا
ولــقـــد كـــتب الـــشـــعــراء يـــســـفّــرون لـه
ـــعــتــقـــلــون فـــيه" قــصـــائــد كـــثــيــرة "ا
ومــنـهــا قــصـائــد مــظـفــر الــنـواب عــنه
"الـبـراءة" و "الـريل وحـمد". ان الـقـائـمة
ـعــتـقالت طــويـلــة جـدا لــلـحــديث عن ا
اال ان مـا يـلـفت والــسـجـون في الـعــالم
هـي انها مخفية حـقا في هذه السجون
عـن االنــــظـــــار بـــــســـــبب عـــــزلـــــتـــــهــــا
فال احـد يـعـرف مـا يـجـري ـصـطـنـعـة ا
اال اذا انـهــارت احلـكــومـات بــداخـلــهــا
كـــمــعــتـــقل اوشــفــتــز ــؤســـســة لــهــا ا
فلم يـعرف ما الـذي كان يجري الـرهيب
والــروايــات الـــقــادمــة مـــنه كــانت فـــيه
الى حـ انــهـيــار الـنــظـام مــتـضــاربــة
الـنازي ودخول القوات الـسوفيتية الى
وحتى ـشـاهد مـروعـة فكـانت ا بـولـنـدا
في مــعــتــقل غـوانــتــانـامــو الــسـري او
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أمـا بـعـد فـفي بـغـداد أخرى إن الـعـاشـقـ 
وجدت.

‘uŠË WM¹b

عمر الربيعي:بغداد عبارة عن غابة
بغداد ألم وحزن واهمال لكننا  النقدر على

فراقها
امــجـاد الـهـجــول قـادم من الـبــصـرة  يـقـيم
بــاربــيل االن:عــنــدمــا كــنت صــغــيــرا كــنت
اتــشــوق لـلــذهـاب إلـى بـغــداد النــهـا جــنـة
بـعيوني . و فـي التسعـينات الـتحقت ألداء
اخلـدمة العـسكرية وكـانت في مركز تدريب
الـنـجف و يـومي اخلـمـيـس و اجلمـعـة هي
ـعـسـكـر كـنت افـضل اقـضـيـهـا في إجـازة ا
بـغداد ولـيس الذهـاب إلى أهلي و مـدينتي
الــــــبـــــصـــــرة الن الــــــوقت يـــــذهـب... سالم
الــربـيـعي: بـغـداد تـمــلك سـر عـجـيب فـرغم
صـعـوبة الـعـيش فيـهـا بصـفـتك االنـسانـية
اجملـــردة من االلــقــاب اال اني كـــلــمــا افــكــر
بـاالبـتـعـاد عـنهـا يـعـصف بي احلـنـ وانا
ــاذا لـكن داخـل الـفــكـرة ال اعــرف كـيف او 
ـا هـذا حال كل عـاشق عنـدما يـسال عن ر
مـعشـوقته. مـا ظل في بـغداد حنـجرة.. مأل
الـــتّــراب األغــنـــيــات في صـــدرهــا.. وحــ
تــزورهـا...ال تــركض كـثــيـراً لــكي ال تـزعج
صـمت الال مـكان. الـعـيش في كنف احلـياة
لكوت .. بغداد .. فـي كنف الله.. في عمق ا
الــعـظــيــمـة بــغــداد غـيــر صـاحلـه لـلــعـيش
بـالـنـسـبه لـنـا نحـن  البـغـاده امـا غـيـرنا فـ

يشوفوها حلوه ..
مـنيب نزهـان:بغداد مـدينة شـمسٍ وليست
! هي مديـنة الـقمـر فلـيلـها دون مـدينـة لـيلٍ
قــمـر مـخـيف... نــهـارهـا اجـمل مـن لـيـلـهـا
شـمسـها تـكتـسح ظلمـة ليـلهـا.. فالـنهار له
مــريـــدوه من اســاتــذة وطالب عــلم ورزقٍ 
.... كانـو يقولـون ان العاشق ولـليل سُـمارهُ
ســاهـر! هـنــا اخـتـلـف احلـال فـلــيل بـغـداد
مـاعـاد للـسُمـار فال عـشق اسهـدَ اجلفنَ وال
حــبـيـبـة اسـرت الـقـلـب لـكن لـبـغـداد وأهل
.... ونـبــقى نــردد امال في بــغــداد رب كــر
ـعـلقِ نــلـتـقي احلــيـاة  وكـنــا نـقـول عــلى ا
بـعـدمـا كـانت قـبـلـة و قـدوة لـلـعالـم..فسالم
عـلى بـغـداد شـاخت من االسى شـناشـيـلـها
أبالمُـهـا و قِـفافـهـا .عمـار مـحمـود: الـعيش
فــيـهـا صــعب.سـكــنت فـيــهـا فـتــرة وجـيـزة
فـوجـدت أن زيـارتـهـا متـعـة وراحـة... ولـيد
الـصـراف:يقـول الـبحـتري. الـعـيش في ليل
ـاء من ـزجــهـا بـا داريــا اذا بـردا والـراح 

بردى. ماعساه يقول لو قرأ منشورك.
المحي علي الشويلي:بغدادُ حزن أسمر 

وبنات صبري كالغبار تشردتْ
تصلني عبر وسائل التواصل االجتماعي ;
صـــور وفــديـــوهــات  مــصـــحــوبـــة بــاغــان
ــكن تــنـــتــسب الى لـــيــالي الــبــنـــفــسج ; 
وصـفها على النـحو التالي : دهن الراعي ;
شــاي ســيالن ; صـابــون جــمـال ; صــابـون
رقـي ; شخاط عالمة الباخرة ;حليب بالدي
 ; مــوس نـاسـيت ابـو الـتــمـسـاح ; سـكـائـر
ســومـــر ; غــازي ; اريــدو ; اجلــمــهــوريــة ;
بـطانيـات فتاح باشـا ; صوبة عالء الدين ;
راديـو وتـلفـزيـون قيـثارة ; طـبـاخ عشـتار ;
aa ;  ــــبــــة عالء الــــدين  3فــــتــــايل ; دبس
تــلــفــزيــون   eicمــعـــجــون الــطــمــاطــة ابــو
الـطاووس; مـعجـون آدم للـحالقة بـيبسي ;
تـراوبي ; كـراش ; مـشن ;سـفـن ; بسـكـويت
شـوكـوالمو ; نـسـتلـة أم الـعبـد ; آيس كر

ابـــو الـــعـــود ; مــوطـــا  فـــريــزو ..............
ســتـضـيـف الـعـجــائـز ; الـشــيـوخ ; االبـاء ;
ـــا االوالد فــوق الـــثــالـــثــة والـــثالثــ ; ر
مـفردات أخرى مصحوبة بأغان سبعينية .
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كنت في رحلة االياب الى عمان قد أخرجت
من حــقـيـبـتي في الـطـائـرة كـتـابـا وضـعـته
أجـاثـا كريـسـتي الكـاتبـة الـبولـيـسيـة التي
الـتقت في مدينـة أور العراقيـة خبير اآلثار
مـاكس مـالوان عام  1938ثـم تزوجـا  وعمال
مــعــا في احلــفــريــات االثــريــة في نــيــنـوى
ـرود ونهر اخلابور وتل شاغر .  دونت و
اجـاثا شيـئا عن سيـرتها الـذاتية عام 1950
فـي مـنــزل هــاديء واحــبت هــذا اجلـزء من

العالم .اعجبني عنوان الكتاب :
تعال قل لي كيف تعيش ?

سـألت عـددا من الـعـائـش حـد الـكـفاف او
الــقــنـاعــة  ســؤال كـريــســتي فــكـان شــيــئـا

يسترعي االنتباه:
ـــوظــفـــات قــبـــلــهم ــوظـــفــون وا يـــبــكـــر ا
وانع بـاالسـتـعـداد الخـتـراق سـلـسـلة مـن ا
الــطــبــيــعــيــة والـعــســكــريــة والــطــقــســيـة
واالرضــيــة واجلــويــة فــوق طــرق شــائــكـة
ركـبـات عـلى مـد الـبـصر ; في مـلـظـومـة بـا
حـ اليـعـرب من هم داخـل هذه الـعـلب من
ذوات الــــعــــجالت عن أف والتــــضــــجـــر ...
شــاهـدت طـالــبـ  شـابــاً وفـتـاة يــقـطـعـان
جــسـر اجلــادريـة في الــغـبش لــكي يـبــلـغـا
مــرادهـمــا نـحـو بــوابـة جــامـعــة بـغـداد ...
ا يـتخل ـوظفات وبـناتهن الطـالبات ر ا
عن الـزيـنـة شـبـه الـتـامـة تـفـاديـا لـهـورنات
الــســواق الــذين اليــكــفــون عـن اســتــخـدام
ـنبـهات  للـحاق (بـاخلط)  بشـكل جماعي ا

حتت كل جتمع سكاني او عند كل باب ..
ادنـاه آراء عاجـلة تبـدو صافـية عن طبـيعة
الـعيش ببغـداد خذوها على عـواهنها فهي

حقائق نبيلة صافية كع الديك ...
الــعـيش فـي بـغـداد هــو مـثل  مــوت بـطيء
ـكن االن والمــســتـقــبل في االفـق .. انت ال

ان ترى االمور بهذا السوء.
WO u¹  UÐuF

لـكن اي عيـش الذي تسـأل عنه وسـط هكذا
صعوبات يومية ??

الـعيش هـنا هـو مضـيعة وقـت .. لن تنجح
فـي شيء وان جنـحت ف سـيـتــسـلط عـلـيك
بـقـوة الـسالح والـعـشيـرة كل من هب ودب
رور يـهان بشـكل اسبوعي في ... شـرطي ا

بغداد وتوثق احلاالت مصادفة وتنشر.
االمس الـــســمـــتــيــات يـــقــال تــدخـــلت لــفك
االشــتـبـاك الــعـشــائـري في الـچــوادر. بـعـد
مـنـتـصف الـلـيل دوريـات الـشـرطـة احملـلـية
وبــدون اي تـــكــلــيف او تــوجـــيه يــنــزلــون
لـلشـارع ينـصبون سـيطـرات ويفـتشون عن
ن اليــحـمــلـون الــســكـارى او اخملــالـفــ 
اوراقــاً كـافــيه لـســيـارتــهم لـيس لــتـطــبـيق
الـقـانون  لـكن ل لم (اخلـرجيـة ) وتـركهم.
ـطاعم غـاليه جـداً اقل وجبـة لشخص في ا
ــتــوســطـة ب .15 اي مـن مـطــاعـم بــغــداد ا
شــحـچــيـلك.شــفت طالب كــلـيــة الـطب وين
كـاعدين ?? بالـكاع كاعـدين الن ماكـو مقاعد
شي خـلف الـدول الـلتي تـكـفي ... كـلشـي 
. رغم انني غـير تـسـبقـنا بـعشـرات الـسنـ
مـقـتـنع بـعـبـارة التي تـسـبـقـنـا !! فـهي تدل
انـنـا نسـير بـنفس االجتـاه  والواقع انـنا
نــــســــيــــر بــــعــــكـس االجتــــاه. كــــيف رأيت
دجـلـة?الـعيش في بـغـداد?  ضـمن منـظـومة
كــأنك تـعـيـش ضـمن مـجــمـوعـة هــائـلـة من
الـعـواطف فـلـدجـلة وحـدهـا عـشق ولـشارع
ـتنبي نبض وجلسر األئـمة أبتسامة بعد ا
دمـعة  ولـلمـآذن والقبـاب روحانـية أنـبياء
وأصـفـيـاء  ولـلـمـسـتـنـصـريـة صريـر أقالم
اليــزال يـروي لــلـعـالـم قـصـة الــنـضــامـيـة 
تنبيوإلبي نـؤاس قافيات وكؤوس ملـيئة بخمر مجيد السامرائي في شارع ا

ركـبات والعوامـات الصغيرة حـتى شقت ا
حــافــتـيــة بــصـعــوبــة ; سـال دمــعي فــرحـا
ـتـنـبي الجــزعـا .... وحـ مـررت بـشــارع ا
وجـدت باعـة الكـتب واصحـاب البـسطـيات
ـتلكـاتهم  من غـضبة يـتفـنون في حمـاية 
الـسماء ; في حـ تعجـز دولة لهـا قاصات
عـمالقة التفتح اال بقـنبلة نيـوترونية بغرق
سـبعـة ملـيارات من الـدنانـير بـلمح الـبصر
... اصــبح الــعــراقـيــون افــضل من يــصـنع
الـنـكـتـة الـسـوداء ويـصـدرهـا بـلـمح الـبـرق
بـعـد سـلـسـة االحـداث  الـتي تـنـسـب دولـيا

الى الكارثة .
—UM¹b « WKJA

هـذا علي عماد صاحب برنامج اجلمهورية
الـسادسـة يسوق واحـدة منـها على الـنحو

التالي :
اي راح وايست منه غرك با
لك من هاي شفنه هواي
من الراح ومن اجلاي

اعتب عالوكت مو مشكلة الدينار
شنو غركن شكم مليار
دخل نحجي عن األكبر

عن البدد حقوق البلد باستهتار
جلان ومنصب وترشيح - لعب قمار

.. وتـتزلزل االرض من حتت اقدام أناس لم
يـــعـــرفـــوا مـن قـــبل رجال اســـمه ريـــخـــتـــر
اسـتطالع سريع الراء اناس  عاشوا حلظة
الــزلــزال ; اين كـانــوا حلـظــة كـادت االرض
ــرواني:كــنت  في تــمــيــد بــهم ?! قــيـصــر ا
ــقـهى  قــاعـد  وأمـامـي  إسـتـكــان الـشـاي ا
نـة ويسـره  بقـيت قاعد والـطاولي يـهتـز 
لم احتـرك  لكني  بقيـت مصدوما بصراحه
هــهـهه. ثــمـة من كــان يـردد:الــلـهم انك انت
الـــــله ال الـه اال انت انـت الــــغـــــني ونـــــحن
الـفقـراء نحن عبـيدك بنـو عبـيدك نواصـينا
بـيدك مـاض فينـا حكمك عـدل فينـا قضاؤك

ال مـلـجا وال مـنجـا منك
اال اليك اللهم ادفع عنا
الــــــبال والــــــبـــــراكـــــ
والـــــــــــــــــزالزل واحملـن
وجـميع الفـ ما ظهر
مـنـهـا وما بـطن الـلهم
انـي استودعـك جميع
سـلمات ـسلـم وا ا

في هذه البالد.
الـلهم احفظهم وانت

. خير احلافظ
: في عـــــمــــر االمـــــ
ـوصـل ولم نـشـعر ا

بها
مصطفى اجلابري:
كُــــنت فـي الـــبــــيت
حلــظـتــهـا شــعـرت
بـــــدوار فـي رأسي
بـعـدها احـتـضنت
طـفالي وتوسطت
الــغـرفـة مُــبـتـعـداً
عـن كُـل األثـــــــــاث
واألجـــــــــــهـــــــــــزة
الـــكـــهـــربـــائـــيــة
لـــتالفـي حــدوث
أي حــــــــــــــــــادث
ســقـوط مـنـهـا 
واحلــــمــــد لـــله
عـــــلى سـالمــــة
اجلـمـيع . زياد
الـــنــعــيــمي:لم
أشـعـر بـها في
ـوصل..شـعر ا

أطـارات الـديـوانـيـة ;سـيارات صـالح الدين
جـرارات عـنـتـر; بـاص ايـكـاروس ; لـيـلـند ;
تــاتـا واحــذيـة بــاتـا ; ســكـانــيـا ; دوج ابـو
عـليوي ; ليلى عـلوي ; العنجـة ; القجمة  ;
نـسـيج الـكوت ; سـمـنت سـرجنـار ; سـمنت
الـكـوفة ;  كـعك الـسيـد; بـراستـول سـامرا ;
تـمور كـربالء ... ثم يـستذكـر مسـن مفردة (
الـبـا ينـبـاغ ) ضحـاكا كـاشـفا عن فم أدرد :

تدحا  اربطة البلداوي !
سـتـقبل غـائـما اذا كـان احلـاضر قـاتـمـا وا
ـا ـاضي حـا فـســوف يـكـون الـهـروب الى ا
الــبــدائـيــون اكــثــر سـعــادة مــنـا ذلـك انـهم
يـنـتمـون نـقطـة في الـزمان بـعـيدة ; مـبـكرة
;أولـى ; تـدل عـلى مــاهـو أصـلي اوقـد او
ـنبع الصافي اي انها تتصل ببدايات من ا
االشـــيــــاء بـــفـــجــــر اجملـــتـــمـع االنـــســـاني
;الـشـخـصيـة الـبـدائـية إيـجـابـية فـيـهـا تلك
الـلـمـسـة الواحـدة لـلـطبـيـعـة ; الـتي توحي
يالد من نفس االصل ; بالقربى الكلية ; بـا

بالوالدة معا .....
صول تاكس  من قال ذلك.

زيـد من االشعـار التي يـحـفظ العـراقيـون ا
نشأ االول الـذي تشبعوا تـعزز من مكانـة ا
دارس وورفعة العلم . به وهم صغار في ا
ومن الـقصـائد الـدفاعـية ضـد انهـيار جدار
الــنـفس ; وتــرمـيـمه بــالـشــعـر يـقــول ولـيـد

الصراف
حـدبـاء التـقـنـطي إني أرى الـقـصـبا ..... لم

يصبح الناي لوال انه ثقبا
مـازلت عبر دخان احلرب فاتنة ..... ودجلة

دمعة في خدك انسكب
هـذه الردود  الـتي يتدرع بـها من يرون في
مـديـنـتـهم عـنـقـاء مـوعـودة تـنهـض من ب
الــرمــاد كــمـا في ابــيــات مــجـتــزءة لــولــيـد
الـصـراف عن مديـنة احلـدباء والـعنـقاء ....
أو كـما ردد الـشاعـر التونـسي كمـال فتحي
وتـر به لطـفي بـوشنـاق أقول أنـا العراق
و كـلّ أرض ×× بهـا روح تـقـول أنـا الـعراق
أنــــا ذكـــر الـــقــــطـــيع و أفــــردوني ×× لـــكي
ن اســتــنـاقــوا فــهل فــهـمت يــســتـفــردوا 
شـعوب األرض درسي ×× و أبنـاء العمومة
هـل أفاقـوا تـبريـر ذلك وفق مـايـرى د.قاسم
حـسـ صـالح رئـيـس اجلـمـعـيـة الـعـراقـية
لـلـعلـوم الـنفـسيـة االسـطورة حـكـاية يـكون
بطلها شخص استثنائي او مخلوق خارق
ــنـطق او كــيـان خــرافي  تـتــعـدى حـدود ا
تـــروى شـــعــــرا او قـــصـــة او مـــســـرحـــيـــة
وداللـتـهـا الـسـيـكـولـوجـيـة  تـكمـن في انـها
تــكـشف حــالـة عــجـز االنــسـان عن حتــقـيق
او تـمني حتـقـيق ما في خـياله الى اهـدافه
واقـع..وهي تــخـــدم االنــســان الـــعــاجــز او
احملـبط او الذي يـشعر بـاالغتراب الـنفسي
او االجـتـمـاعي او الـوجـودي ..بـالـتـنـفـيس
عـمـا يــعـانـيه عن طـريق الـتـمـاهي بـالـبـطل
اخلـارق ..او الـتوحـد به ورد الول مـرة ذكر
اجلـرنـاف  في صـدر نـشـرات االخـبـار بـعـد
عن عـبت جارتـها الشـرقاط من ماء الـسماء
( وبـربـقت)  حـتى أذنيـهـا . واسط ومثـلـها
ـــدن االواسـط ; والـــشـــمـــال واعـــالـــيـــهــا ا

ومنخفضاتها وسهوبها وسهولها ....
ثــمــة مـن روى بــأسى مــنــظــر كــلب ســائب
عطش يقطع دجلة على قدميه فاليغرق

وراح يردد :
ولم يعد دجلةُ كاألمس مُصطخبا

مـــابـــاله? ســـار كـــاألعـــمى تـــؤنـــبه غـــرقــاهُ
..........يذهل عن عشبٍ وريح صَبا

خـريـرُه كركـراتُ الـطفل  كـيف غدا ..........
سعال شيخٍ مسنٍ يكتم الوَصَبا

لــكـني حـ رأيت دجـلــة وقـد عب بـالـغـرين

ــنــشــورات الــفــيس بــوك.. رسل ت بــهـــا 
ـــولـــد ـــنـــاســـبـــة ا رسـل:كـــنت في حـــفل 
الـنبـوي....لم اشعـر باخلـوف ابدا...بـسبب
ذكــــر من خـــلـق الـــكـــون الجــــله .. حـــســـام
عدنان:ان شاء الله الخوف على العراق من
الــزالزل النه امـتـداد لـلــصـفـيـحــة الـعـربـيـة
ـــمـــتـــدة من الـــيـــمن وهـي نــائـــمـــة حتت ا
الــصــفــيــحـة االيــرانــيــة من جــهــة الــشـرق
والـتركـية من جـهة الـشمـال وضغط و وزن
تـلك الصفائح هي من يثبـتها اثناء الزلزال
اال من الـهزات االرتـدادية اخلـفيـفة. احلـمد
عـلى سالمـتـكم جـميـعـآ.كـنت في الـبيت في
اول االمـر تصـورت قد اصـابني دوار ولكن
بـعـد حلـظـة ادركت االمـر واخـرجت االسرة
الى احلـديـقة حتـسبـا النـهيـار قد يـحدث ال
قــدر الـله. حــكـمـت الـبــاز :تـخــيـلت نــفـسي
(دايـخ ) وترنـحت خالل ثـواني مرتـ وأنا
امــشي .. لم أظـن انه زلــزال مـطــلــقــا حـتى
شـاهـدت الـتـلـفـاز يـقـول انه زلـزال. صـبـاح
صـمد:كـنت في البـيت اتصـفح على الـفيس
بـوك وشعرت البيت يهتز ومروحة السقف
يـتـمـايل. مصـطـفى صالـح:كنت عـلى مـوعد
غــرامي في مــنـطــقـة األعــظـمــيـة .. شــعـرت
بــالــهــزه لــكـن ســرعــان مــاوقــفت كــالــلــيث
كنت بالسيارة الـشامخ كوني مع من أحب 
وحـسيت بالسيارة مالت بالطريق ولم اكن
ــذيـاع اعــرف بــانــهــا هــزة اال عن طــريـق ا
وتـلقـيت اتصاالت مـتكررة من الـبيت حيث
عـاشـو حلظـات رعب حقـيـقيـة..واحلمـد لله
عـلى سالمة اجلمـيع.. هذه يومـيات الناس
بـبغداد وجـمع من ضواحي الـعراق  حلظة
الــزلـزال . وثــمــة كـلــمـات ومــشـاعــر أخـرى
سـتــنـثـال ; عن  طـبـيــعـة بـكـرت مع مـطـالع
شــتــاء ســمـاء حــبــلى بــاجملــهـول ; وارض
تــنـطـوي عـلى الالمــعـقـول ... كـنت اجنـزت
تـنتضيد كامل النص وقبل ان ارسلة حدث
زلــزال في انــتـظــام احلـروف فــاعـدت بــنـاء

ماتزلزل.

فـلــوال الــتـســريــبـات ســجن ابــوغــريب
ــا االعـالمــيـــة مـن داخل هـــذه الــقـالع 
هـنـا تـصح كـلـمـة عـرفـنــا شـيـئـا عـنـهـا
مــصــلح الــســجــون االنــكــلــيــزي جـون
هـيوارد الـذي يقـول بحق:((ان الـسجن
مـــكـــان تـــغــمـض عـــنه عـــ اجملــتـــمع
وتـموت فيه قـوة القانون وتـختفي فيه

اخملاوف)). 
ـــركــــزي هـــو احـــد وســــجن الـــكــــرخ ا
ألن البلد الـسجون الكـثيرة في العـراق
اصـــــبح بـــــعـــــد احــــداث   2003مـــــليء
ـعـتقالت,عـلـنيـة واخرى بـالـسـجون وا
فـســجــون لـلــداخــلـيــة والــعـدل ســريــة
ــــلـــــيـــــشــــيـــــات واالمن والـــــدفـــــاع وا
واخملـابـرات واحلشـد الـشعـبي وجـهاز

مكافحة االرهاب ووو
 dzUAF « Êu−Ý

وقــد نــســمع في قــادم االيــام ســجــونـاً
اذا ما انيطت بهم مهمة حفظ لـلعشائر
ــنــاطق الــتي يــســيــطــرون االمـن في ا
عــلــيـــهــا. ومن هــذه الــســجــون ســجن
ــركــزي-الــذي تـــغــمض عــنه الـــكــرخ ا
تـــمــامـــا عــ اجملـــتــمع ويـــغــيـب فــيه
الـــــقـــــانــــون- كـــــان يـــــســـــمى ســـــجن
انـــشــــأه االمــــريـــكــــان بــــعـــد كــــروبــــر
واضـعـ فيـه جمـيع قـيادات االحـتالل
الــنـظــام الــسـابق-كــمـعــتــقل اوشـفــتـز
ـان للـمعـتقـل الـنازي الـذي اسسه اال
الـسياسـي في بدايـة االمر- والسجن
هــو في احلـقـيـقـة بــنـاء كـان صـدام قـد
ويقع شـيده لتخزين األسلحة واالعتدة
ضـــــمن مـــــســــاحـــــة مـــــطــــار بـــــغــــداد
حـتى انه اطـلق عـلـيه تـسـمـيـة الـدولـي
يـقع في اجلـانب االخـر ـطـار" "ســجن ا
ــــظـــلم اجلــــانب ا ــــطـــار مـن طـــريق ا
ــوحش,فــيه عــدد كـبــيـر من مــقـرات وا
الـقيادات الـعسكـرية.يتـبع هذا السجن
لوزارة العدل,وهذه الوزارة ومنذ 2010
وهـي تــتـــبع او بـــاألحــرى هي حـــصــة

ال يـعــرف كم الــعـدد حــزب الــفـضــيــلــة
لــكن الـــفـــعــلـي لــنـــزالء هـــذا الـــســجـن
الــتـقـديــرات تـشـيـر الـى وجـود مـا بـ
الـــســـجـــنــاء ال 4000- 2000االف نـــزيـل
جـــمــيـــعـــهم مـــحــكـــومـــون بــاألحـــكــام
من عـــشـــر ســـنـــوات الى ال"ثـــقـــيـــلـــة"
يـتــوزع الـســجـنـاء بــ قـاعـات ــؤبـد ا
ال تـــوجـــد اســــرة بل "ثالثـــة الـــســــجن
ـسـاحة اشـبـار" عـلى األرض فقط هي ا
لالكــتــظـاظ ــســمـوح بــهــا لـلــســجـ ا
ودائما ما احلـاصل في قاعات الـسجن
ساج بعضهم يـحصل الشجار ب ا
بـعضاً على اي جتاوز- يـذكرنا بسجن
فـهـنـاك ـركـزي في روانــدا جــيـتـمــارا ا
الـسـجنـاء يـأكـلون بـعـضهم بـعـضاً من
ـطـر االكـتـظـاظ -عـنـدمـا تـنـزل زخـات ا
فـــأن الـــســـجـــنـــاء ال يـــســـتـــطـــيـــعــون
يــقـــتـــلــهـم الــتـــعب والـــســـهــر الـــنـــوم
ألن سقوف السجن متشققة فال والـبرد
تــوجــد اي ادامــة او صــيــانــة لــســطح
ــعــانـاة امــا فـي الــصـيـف فــا الــســجن
ــكن وصف فال  تــزداد اكــثـــر فــاكــثــر
مسـتوى الـتغـذية احلـال في ايام احلـر
ـمــنــوعــات تـزداد قــائــمــة ا سيء جــدا
ابـــرة اخلــــيـــاطـــة يــــومـــا بــــعـــد آخــــر
الــقــلم والــكــتــاب والــدفــتــر ــنــوعـــة
اي ـنـوعـة قـداحـة الـسـكـائـر  ـنــوع
ـنـوعـة,اي وســيـلـة اتـصــال بـالـعــالم 
لـكن ـنـوعـة وســيـلـة تـدفـئـة او طــبخ 
ـمــنـوعـات هــذه وغـيـرهـا هي قــائـمـة ا
لــكن بـأســعـار بــاحلـقــيـقــة مــسـمــوحـة
فـإبرة اخلـيـاطـة سـعـرها خـيـالـيـة جـدا
ومــثــلــهــا قــداحــة عــشــرة االف ديــنــار
ـوبـايل" الذي امـا الـهـاتف "ا الـسـكـائـر
يـسـمى "الـطـابـوكه" فـسـعـره سـبـعـمـئة
الـف ديـــــنـــــار,امـــــا ســــــعـــــر عـــــلـــــبـــــة
الـسـكائـر"البـاكيـت" فيـصل احيـانا الى
الـسكـائـر اغلى من خـمـسـة االف دينـار
ـــوت الــــذهب كــــمـــا فـي مـــعــــســـكــــر ا
ـتعهدين اوشـفتز,يـتنافس الـكثير من ا
عــــلـى اســــتالم "حـــــانــــوت الــــســــجن"
ويـــدفــعــون امــواال طـــائــلــة كــرشــاوي
لــلـمـتـنــفـذين لـلــحـصـول عـلــيه بـسـبب
فـالـســجـنـاء تــأتـيـهم األربــاح الـهـائــلـة
األمــوال من عــوائــلـهـم وهـو مــا يــثـقل
تـنـتـشـر كــاهل هـذه الـعـوائـل الـفـقـيــرة
االمـراض اجلـلديـة والصـداع وامراض
مـسموح اجلـهاز الـهضـمي والتـنفـسي
ان تــــــشــــــتــــــري الــــــعالج وتــــــدخــــــله
ــــراهم و لــــكـن بــــدون ا لــــلـــــســــجــــ
فال رعـايــة طـبـيــة او صـحـيـة الــشـراب
االســـتــحــمــام ودورات داخـل الــســجن
فال يـستـطيع احد ـياه مـشكـلة كـبرى ا
ـاء ا وصف تــلك احلــالــة لـبــشــاعـتــهــا
يـنــقـطع بـ احلـ واالخـر مـا يـسـبب
حتى يباع هذا االنقطاع مصطنع ازمـة
كل شيء ــاء بــأوان مـــعــيــنه "ســطل" ا
كـل شيء في هـــــنــــاك قــــابـل لــــلــــبـــــيع
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معاملة السجناء من قبل احلراس ازمه
ــرجـعـيـة وهـي "مـوصى بـهــا من قـبل ا
ـزح اذا قـلـنا الـديـنـيـة داخل الوزارة" 
فأي انها اسوأ من كل شيء انها سيئة
مــخـالـفـة من أي سـجــ فـأن الـعـقـوبـة
يــحــجـــر في ســجن ســـتــكــون شــديـــدة
ال اسـتحـمام دة ثالثـة اشهـر انـفـرادي 
وهــــنـــاك ال شــــمس ال زيــــارة من االهل
ـبرح واجللد بـالسياط ايـضا الضرب ا
احـصـاء "الــكـيــبل" لـبــعض اخملــالـفــات
الــســجـنــاء "الــتـعــداد" يــجـري كل اربع
أي ال نـــــوم مــــســـــتــــمــــر او ســـــاعــــات
لـلبحث التـفتيش يـجري دوريا مـستـقر
ـسموحة- لكي منوعة –ا عـن االشياء ا
يــتم جــمـعــهــا وبـالــتــالي يــتم بـيــعــهـا
عـندمـا يـريـد احد الـسـجـناء ان مـجـددا
يــنـتـقل من قــاعـة الى اخـرى فــعـلـيه ان
ـلــيـون ــال يـقــدر  يــدفع مــبـلــغـاً من ا
امـا الـنـقـل من هـذا الـسـجن الى ديــنـار
ـبـلغ يـصـل حـتى سـتـة ماليـ آخــر فـا
يـود الـسـجـنـاء النـقل الـى سجن ديـنـار
ســوســة في الــســلــيــمــانــيــة او ســجن
ــعـامـلـة لــوجـود كـمــا يـقـال ا الــعـمـارة

اجليدة.
والسـجناء هـناك قـاعات فيـها كل شيء
انها قـاعات ما يـأملون بـاالنتقـال اليهـا
تــبـقى من مـعـتــقـلي مـيـلــيـشـيـا "جـيش
ــهـدي" انـهم يـفــعـلـون مـا يــحـلـو لـهم ا
حـتى اقامة الطقوس او االستعراضات

العسكرية.
كـتب احد الناج من معتقالت النازية
يــقــول:((من الــصــعـب تـمــامــا عــلى أي
شــــخـص خــــارجي أن يــــدرك كــــيف أن
ـعـتقـل لم يكن احلـيـاة اإلنـسـانيـة في ا

لها قيمة تذكر)). 
…U½UF Ë …UÝQ

امــــا عن زيـــارة الــــســـجـــنــــاء من قـــبل
فـهي مــأسـاة ومـعـانــاة بـكل مـا ذويــهم
يتجمع االهل حتـمله الكلمـات من معانً
ـلؤة عـنـد الـبـوابـة االولى في خـيـمـة 
زيــارة بـــالــوحل والــطـــ من االمــطــار
واخــــر الـــــنـــــســــاء فـي يــــوم مـــــحـــــدد
ويـسـألونك عن تـظـهر الـهـويـة لـلـرجـال
يجب ان تـكون مـدى قـرابتك بـالسـجـ
الـــقـــرابـــة درجـــة اولى فـــقط- اخ اخت
يــــأتـي بـــاص نــــقل زوجــــة ام اب ابن-
"كــوســتــر" لــنــقل ذوي الــســجــنــاء الى
الــطــريق الـى هـذه الــبــوابــة الــثــانــيــة
الـــنـــفـــايـــات الـــبـــوابـــة مـــوحش جـــدا
والـــروائح ـــكــــان واالنــــقـــاض تــــمأل ا
وخـــرائب الــــكـــريـــهــــة تـــنـــبــــعث مـــنـه
كـأن ــة واجلـديــدة ــعـســكـرات الــقـد ا
اسـراب ــنـطـقـة تــسـونـامي قـد ضـرب ا
حارس الـغـربـان فقط هي رفـيـقة دربـنـا
الــبــاص يــوصي وعــلى طــول الــطـريق

بغلق ستائر الباص,.
ـــــنــــوع تـــــوجـــــد امــــاكـن امـــــنــــيـــــة
مـقـرات عـسـكـريـة)) "يـعـتقـد انه الـنـظـر

لــــكـن الــــفـــضــــول يــــدفع داخـل دولـــة"
عـنـدما تـنـزل عـند اجلـمـيع لـلـمشـاهـدة
تقف في طـابور طويل الـبوابـة الثانـية
لــتـسـجـيل اسـمـك واسم الـسـجـ مـرة
ــــال الــــذي تــــريـــد ثم تــــودع ا اخــــرى
اعـــطـــاءه لــلـــســـجــ عـــنـــد مــتـــعـــهــد
ــبــلغ لــيــعـــطــيك وصال بـــا احلـــانــوت
وتعطي هذا الوصل بدورك الى ـودع ا
ثم تــمـر بــحـلــقـة الــتـفــتـيش الــسـجــ
وتـبدا تـفـتش االكـيـاس االولـي الدقـيـق
بـــخـــلع الـــســاعـــة و اخلـــا واحلــزام
وتــخـرج مــحــفـظــة امـوالك وتــضـعــهـا
ثم يـعــطـوك رقـمه جــمـيـعـهــا في كـيس
وبـــعـــد تــــخـــتم ذراع يــــدك الـــيــــمـــنـى
يـأتي الـبـاص الـذي يـسـتـقـطع انـتـظـار
الـباص مـنك مـبلغ الـنـقل ذهابـا وايـابا
اسـراب يــنــقـلـك الى احملـطــة الــثـالــثــة
هي فـقط ــوحش الــغـربـان والــطـريق ا
في هــذه ــســتـــمــر والـــدائم ـــنــظـــر ا ا
حـتى ــرحـلـة تــخـضع لــتـفـتــيش ادق ا
ثم يختموا ثانية أنهم يخلعوك حذاءك
تصـعـد البـاص لـينـقلك عـلى ذراع يـدك
ـــســـافـــة قـــصـــيـــرة الى الـــبـــوابـــة و
تــفـتـح الـبــوابــة وتــفـتش الــرئــيـســيــة
وتــــدخل ســــاحــــة الـــتــــقــــائك ايــــضــــا
هـنـا تـبـدأ مـأساة مـن نوع بـالـسـجـنـاء
اسالك شـــائــــكـــة تــــفـــصــــلك عن آخــــر
ال الـسج والـكل حتت مرأى احلراس
يبعد عنك تـستطيع مصـافحة السجـ
ال حــديـث خــصــوصي اكـــثــر من مـــتــر
يـأتي احلـراس لـيــأخـذوا مـنك مـا ابــدا
لــــــيـــــعـــــطـــــوه سُـــــمـح لك بــــــإدخـــــاله
تــســتـــمــر الــزيــارة نــصف لــلـــســجــ
ـــطـــر او احلــر امــا فـي ايــام ا ســـاعـــة
فــأنت والــســجــ تــنــهــيــان الــشــديـــد
عـنـدمـا تـخرج الـزيـارة بـأقـصى سـرعـة
هذا اللقاء الذي يـتم ختم يدك اليسـرى
كــــــــــــنت قـد اســتـمــر لـنــصف ســاعـة
فأنت تأتي صـرفت علـيه ثمـان ساعـات
عــنـد الـسـاعــة الـسـادســة صـــــــــبـاحـا
وتـــخـــرج عـــنـــد الـــثــــــــــــانـــيـــة بـــعــد
انـهـا بــدون مـاء او طـعـــــــــــام الــظـهـر
مـعاناة سـتســـــــتـمر حل نـهاية حكم
هـــو في مـــأســـــــــاة وانت في قـــريـــبك

معاناة. 
او لــنـــقل ـــركـــزي ان ســـجن الـــكـــرخ ا
هـــــــــــــو عــــقـــاب مــــعــــتــــقـل الــــكــــرخ
عــقـــاب لـــلــمــــــــــــعـــتــقـــلــ جـــمــاعـي
ـــصــري ولـــذويـــهم كـــتب الـــشـــاعـــر ا
ــعــــــــــطـي حــجـازي احـــــــــمــد عــبــدا

يقول:
ليس عنه من محيدْ فالسجن باب

وبـابا من والـسـجن لـيس دائـمـا سـورا
حديدْ

فقد يكون واسعا بال حدودْ
كالليل.. كالتيهِ

نظل نعدو في فيافيهِ
حتى يصيبَنا الهمودْ

أربيل
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درجت حكومات مابعد السقوط البعثي و السقوط بيد الدعوة على
ـؤتـمرات الـصحـفيـة وغـير الـصـــــحـفـية وفـيهـا يقف االفراط في ا
سـؤول متـأنـقا ويـقف امـامه جمع لـيـــــسمـعـوا ما يـخرج من درر ا

من فمه!
سؤول وان ارتقى والفرد العادي اصابت عدوى حب الكاميرات ا

وان نزل.
قابالت يبدأ جمـيال وينتهي بالتورط باالدمان على ؤمرات و ا فخ ا

واقف. اخلروج على الناس فيزيد اخلطأ و تتغير ا
الـسـيـد رئـيس مـجـلـس الـوزراء قـيـد تـصـريـحـات من هم دونك في
الـوظيفـة وليتك تـقلل انت الظـهور فالـناس رأت صدام قـبلكم يـتكلم
وقارنت من جاء بعده بصـدام فوجدوا ان الذين عابوا على صدام
كـثـرة الـظـهـور ظـهـروا اكـثـر مـنه وعـابـوا عـلى صـدام اسـتـخـدامه
ـفردات الـتـهـديد و الـوعـيـد فاذا بـهم يـهـددون و يتـوعـدون ايـضا
وعـابـوا عــلـيه ظـهـور حــمـايـاته وظـهــرت حـمـايـاتـهـم فـحـكم الـنـاس
لــصــدام واحــتــفــظــوا بــذكــــــــرى ان الـــرجل يــجــري تــقــلــيــده من

معارضيه!
ـؤمن الذين ليت الـناس يشـتاقون لك فال تـكرر ما فـعله قبـلك ثلة ا

فاق ثراؤهم من السلطة ثروة عثمان بن عفان.
رء بـأصغـريه كمـا قيل يـوما انـا افهـم انك اكبـر سنـا مني ولـكن ا

لـــــكن الـــــــــــــنـــــاس تـــــرجــــو انـك تـــــخـــــتـــــلف عن
ســـــــابقيك فان سرقوا فانت عفيف اليد وان
كــــذبـــوا فــــأنت صــــادق الـــلــــســـان وان زالـــوا
بفضيـحة فأنت طاهر الـثوب وان كانت سمتهم

اللغو فأنت قليل الكالم.

بغداد
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يُـقــال عـنــدمـا يــكـون الــوطن في خـطــر تُـجــمـد كل احلــقـوق الى أن
يسترجع الوطن عافيته ?

قولة  حيث وما يحـدث في مدينة الشـمس "باريس " يُثبت صـدق ا
أستشعرت احلكومة الفرنسية وسلطاتها االمنية ان ثورة السترات
الصـفر تُـشكل خـطـراً داهمـا" على أمن الـوطن   لـذا علـقوا جـميع
احلــقــوق  واســتـــخــدمــوا  كـل االســالــيب الـــتي من شــأنـــهــا قــمع
ا في تـظاهـرين وتُـحافظ عـلى البـلـد حل اسـترجـاع عـافيـته    ا
ذلك استخدام اسلوب االعتـقاالت التي طالت حتى طالب الثانوية 
شهد ـبرح للشبـاب والشابات امام شـاشات االعالم   والضرب ا
مــلـفت لــلــنـظــر  يـصــدر من بالد تَــدعي انــهـا تــدافع عن احلــريـات

وتطالب دول العالم الثالث باحترام حقوق مواطنيها ... 
ولو كان مايحدث في باريس اليـوم من قمع للمتظاهرين في أي بلد

عربي لقامت الدُنيا ولم تَقعد !!
وفي الـعـراق ; مـشــهـد اخـر  يـتـعــرض فـيـة سـيــاسـيـوه  الى خـطـر

شهد السياسي العراقي القلق ?  األزاحة من ا
ـرة بـشـكـل جـدي اليـقـبـل الـتـأويل .. مع وهـذا اخلــطـر داهم هــذه ا
صالح التجارية أستسالم القوى السياسية لضغوط الدول ذوات ا
لـفات اخلدمية واالمنيـة  رافقتهـا انتكاسة حـكومية عـلى مستوى ا
ا جـعل النـقمة الـشعبـية تـزداد يوماً بـعد يوم ضـد ساسة كـافة  
الـعراق خـصوصـا" مع غيـاب األستـجابة احلـكومـية وأسـتعـداداتها
ــواطـنـ األبـريـاء ـواجـهــة الـكـوارث الـطــبـيـعـيــة وحـمـايـة أرواح  ا
ـتضـررين    واألهم انهـا كشـفت عورة الـدولة في عدم وتـعويض ا
وجود بـنـية حتـتـية او خـدمات حـقـيقـيـة قادرة عـلى استـيـعاب خـطر
الــسـيــول واالمــطــار .. وهــو امــتــحــان خــدمي بــســيط لــلــمــشـروع
قراطي الذي تقودة االحزاب االسالمية والليبرالية منذ خمسة الد

عشر عام وبفشل ساحق!!! 
ان ورئـيس مـجـلس الوزراء ـشـهـد تعـقـيداً ; فـشل الـبـر ا زاد ا و
في استكمال كابينته احلكومية بعد مرور اكثر من ستة اشهر على
انية   وهذا  دليل واضح على ان "الدرنات اجراء االنتخابات البر
السرطانـية اخلبيثة" بـدأت تستوطن في اجلسـد السياسي العراقي
ـا زاد نـقـمـة الـشـعب عـلى ـشـهـد  بـرمــته   وبــاشـرت بـتـخـريب ا
العـمليـة السـياسـية وقـد تكون مـحاولـة لدفع الـشارع لـقلب الـطاولة

السياسية ?
فـلــو اسـتـوعب سـاسـة الـعـراق الــدرس وحـجـمـوا مـصـالح وحـقـوق
الدول التي تـعتقد انهـا داعمة للعـملية السيـاسية في ح هم سبب
عــرقـلــة اي تـوافق وطــني  واوقـفــوا كل تـعـامـالتـهم مــعـهم وعـادوا

كن ان يحصل . لشارعهم الذي والهم السلطة ما الذي 
واطن الـتي فُقـدت منذُ بـالتـأكيد سـتعـود الثقـة مابـ السـياسي و ا
صالح زمن ولم يـجد احـداً لهـا طريق كون اغـلبـهم انشـغل مابـ ا
الشـخـصـية ومـا بـ الـوقـوع حتت ضغط الـدول الـداعـمة -زورا"-

ألستقرار العراق .
ـرير وعـادت عودة ولو انـتـفضت الـنخـبـة السـياسـيـة على واقـعـها ا
صـادقة الى مـواطنـيهمـا   سنـشهـد صنع اكبـر ملـحمـة جديدة في
واطـن  التـمـاسك  اجملتـمـعي وردم الهـوة  مـاب الـسـياسـيـ وا
واعـادة الثـقة وصـوالً الى تنـميـة االنتـماء الـوطني مـروراً برفض كل

من تسول له نفسه التدخل بالشأن العراقي حتت حجج واهية . 
ـواطن هـو الــسـبـيل الــكـفـيل وهــذا يـؤكـد ان الــعـودة الى الـوطـن وا
ألستـمرار العـمليـة السيـاسية .. حـيث يجب ان ترافـق هذه اخلطوة
محاربـة حقيقيـة لبؤر الفسـاد كونها آفة التـقل خطراً عن التدخالت
ــتـسـبب فـي مـنع مـنح فــرص الـعـيش اخلـارجـيــة  فـالـفــسـاد هـو ا
ا يحول العراقي الى الكر للمواطن مـن خالل نهب اموالهم  
فـيـد األسـتـشـهاد مـواطن مـعـادي لـلدولـة وتـوجـهـاتـهـا  ولعل مـن ا
ـقــدمـة  (ابن خـلـدون) الـقـائـله :  " انـتـشـار الـفـسـاد يـدفع بـعـامّـة
الشـعب الى مهـاوي الـفقـر والعـجز عن تـأمـ مقـتضـيات الـعيش 

وبداية لشرخ يؤدي الى انهيار الدولة " 
واجبنـا الوطـني يحـتم علـينـا تكـاتف اجلهـود ألنهـاء الصـراع ماب

ـعادلـة الـوطنـية ) ـواطن ضمن مـفـهوم  ( ا السـلـطة الـسـياسـيـة وا
عـادلة مـنتـصرين  مـوحدين االرادة بـعيدا" الـتي يخـرج بهـا طرفـا ا
عن حتــ الـفـرص  لالنــقـضـاض عــلى الـطـرف االخــر  فـجـزء من
عادلة فشلنا كانت حسابات صراعاتنا دائماً ماتكون في أطار   (ا

الصفرية).
لذا علينا ان نبتعد عن اخلطر  ما أستطعنا  واحلفاظ على العملية
ـواطن  وتـوفـير الـسـياسـيـة من خالل اسـتـعـادة حقـيـقـيـة حلقـوق ا
سبل العيش الـكر له والعمل عـلى استثمار طـاقات وكفاءات ابناء
الـشـعب لـتـعـضـيـد مسـيـرة الـبـنـاء واالعـمار بـعـيـدا" عن لـغـة الـعزل

واألقصاء واحلواجز الكونكريتية  والنفسية ... 
وختامها قول لسيدنا (علي كرم الله وجه) : 

 "غضب الـعاقل في فـعله  وغـضب اجلاهل في
قوله " .

وحـسـبنـا ان أهـلـنـا الـعـراقـيـ هم اهل احلـكـمة
والعقل!!!  

ركزي سجن الكرخ ا


