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ذات مـرة قـبل سـنـوات ذهـبـت إلى مـدرسـة بـقـربـنـا
كنت طالـبا فيها وجـدت مشرفا تـربويا كان يُدرس
ـدرسـة قـبل أن يـصـبح مـشـرفًـا أتـذكر فـي نفـس ا
كانت نتائج االمتـحانات قد أُعلِنت قـريبًا و النتائج
ـئة مـزريـة حقًـا إن لم تـخـني الـذاكـرة كانت 33 بـا
نـسـبـة الـنـجـاح و أغـلب الـطـلـبـة الـذين رسـبـوا في
ـــشـــرف كــان مـــادة الـــلـــغـــة اإلنــكـــلـــيـــزيــة هـــذا ا
إختـصاص لـغة إنـكلـيزيـة سألتـه عن سبب رسوب
الطـالب في اإلنـكلـيـزيـة قـال ال مـشـكـلـة عـنـدنا في
ادة على العـكس وسألني إذا كنت تخرجت هذه ا
من الفرع األدبي أو العـلمي أجبته الـفرع العلمي
فـقـال أن من يعـاني من مـنهج الـلـغة اإلنـكـليـزية هم
طالب الــــفـــرع األدبـي ألنـــهـم أقل قــــدرة من طالب
الفرع العلـمي أنتم طالب الفرع العـلمي ال مشكلة
لــديـكم مع مــنـهج الــلـغـة اإلنــكـلـيــزيـة و تــكـلم كـأن
التعـليم في أوجه و أنا أستـمع له شعرت أنني في
ـتقـدمة تـربويًا و دولـة تعلـيمـها في مـصافِ الدول ا

عليمًا.
يـكـمن احلل بـالـتحـلي بـالـشجـاعـة الشـجـاعـة التي
تـؤهل كل ذي مـنـصب مـهـما كـان مـنـصـبه أن يقف
أمام نفسه ساعة الـفشل و يعترف أنه فشل و البد
من إصالح فـــشـــله و تـــرك الــتـــعـــنت و الـــتـــمــسك
والتـكابـر و اخلوف من مواجـهة احلقـيقـة فمثـلًا لو
ـــدرســـون بـــوجه مـــديـــرهم ســـاعـــة خــطـــئه وقف ا
وساعدوه أو أجبروه على تصحيح اخلطأ سوف ال
يخطئ مرة أخرى و كذلك احلال لو يقف الضباط
ذوي اخلبـرات القتـاليـة و األمنيـة بوجه وزيرهم إذا
رأوه غيـر كفوء لـقيادة الوزارة و مـطالبـتهم أن يتم
ـسؤول ـسؤول ا تـغيـيـره ألصبح هـناك خـوف من ا
ـسـؤول عـنه لـلـمسـؤول ألنـهـمـا كالهـما عـنه و من ا
يراقب اآلخير لكنما كل شخص منهم (كل موظف
في احلــكـومـة) يــفـكـر كــيف يـقــيم هـو بــواجـبه ولـو
ا قصر غيره سـواء عامد أو غير متـعمد ال يبالي 
سـيـؤول لــهـذا اخلـطــأ في اجملـتـمع كــله جـراء عـدم
ــنع اخلــطــأ يــجب أن يــتــحـلـى اجملـتــمع الــتــدخل 
العـراقي كله بثـقافة الـتشخـيص والعالج للـخطأ و
عدم تثقفهم بهـذه الثقافة أدى إلى تفاقم األخطاء و
زادت عـن حـدهــا وأصـبـح من يـقـف أو يـخــبـر عن
نافـق أو "لوكي" وهـذا أيضًـا لعدم اخلـطأ ينـعت بـا
إمــتالك ثــقـافــة أن الــوطن لـلــجــمـيع و مــا يــحـصل
بـسـبب اخلـطأ فـي أي بقـعـة من الـعراق سـتـنـعكس
بـالـسـلب عـلى العـراق كـله فـيـجب علـى كل مواطن
أن يـأخــذ دوره احلـقــيـقي من مــكـان عــمـله عن أي
تـصـرف يــقـوم به كـائن مـن كـان مـهـمــا كـان شـأنه
اإلجـتـماعـي و مهـمـا كان مـوقـعة كي نـتـحمل كـلـنا
مـسؤوليـة إصالح الـضرر الكـبيـر احلاصل بـسبب
إتخـاذنـا ثـقـافـة "ال عالقـة لي" مـنهـجًـا في حـيـاتـنا

فبلدنا يستحق أكثر من هذا منا.

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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ان من يـــتــصـــور فــشل امـــريــكــا في
سـوريـا وانـهـا خـسـرت احلـرب فـهـو
متوهم بل يطلق عليه اغبى االغبياء
ـسـتـحـيل ان فال يـعـقل ومن سـابع ا
اي خــطــوة تـخــطــوهـا دون حــسـاب
وكـتاب ودون فـائدة مـرجوة لهـا نعم
انـهـا احلـاكم النـاهي في الـعـالم ولو
قــرأت الــتـاريخ والــروايــات الحـداث
االرض ومسـتـقـبلـهـا وسيـطـرة دولة
واحـدة فــقط عـلى االرض لــتـوصـلت
الى حقـيـقـة واحـدة انـهـا هي االعور
الدجال ذو العـ الواحدة التي ترى
فـقـط الـظــلم والـبــاطل والتـرى احلق
انــهـا الــشـيــطــان بـعــيـنه!!! فــاحلـذر
واحلـذر من اسـالـيـبهـا وتـخـطـيـطـها
لــبـيع الـشــعـوب الـعــربـيـة في سـوق
الـنـخـاسة لـذا عـلـيـنـا تـرك اخلالفات
الطـائفـيـة والقـوميـة وعلـينـا توحـيد
ــواجـهـة الـكــلـمــة ورص الـصــفـوف 
اشــرس وادهى عــدو عــرفــته االرض
ـتلك العـدة والعدد والـبشريـة عدو 
والفـكر واالمـوال واالعالم انه شرس

شــهـــدت االيـــام االخـــيـــرة تـــطــورات
سياسـية وعـسكـرية دولـية واقـليـمية
بـعــد اعالن امــيــركـا االنــســحـاب من
سـوريـا والـتـوجه الى شـمـال الـعراق
ا اثار التساؤالت في مدينة اربيل 
والــعــجب والــريــبــة فــعــنــدمـا كــانت
مــهـتـمــة بـســوريـا وحــصـولـهــا عـلى
مــوضـع فــدم وقص اجــنـــحــة بــشــار
االسد لـضمان امن اسـرائيل اللـقيطة
وحتجـيم حزب الـله في لبـنان الذراع
ـن اليــران وعـــلـى فـــجــأة يـــعـــلن اال
تـرامب االنـسـحـاب !!!فهـل كـان قرارا
سيـاسـيا ام عـسـكريـا ام االثـن مـعا
علـما ان القوات االمـيركيـة لم تشترك
مــشــاركــة فــعــالــة في حــرب ســوريــا
الـقـائــمـة بـ مــعـارضـيــهـا من جـهـة
وداعـش االرهـــاب من جـــهـــة اخـــرى?
;;;من يـتفحص عـزيزي الـقار الـكر
ـسـتـقـبـلـيـة بـالـقـرار ويـرى ابـعــاده ا
فــســـوف يــتــأكـــد من دهــاء امـــريــكــا
وشـيطنـتها واستـحقاقـها بالـسيطرة
عـلى الـعـالم وان تـكون شـرطي الـكرة
االرضية فهذه الدولـة الفتية احلديثة
بـنشأتـها وتكـوينـها فقـد تأسست في
عـــام  1776مـــيـالديـــة اي قـــبل 241
عاما ومنها  220 عام في حالة حرب
وطن بـدأ بالـهنـود احلمـر اصحـاب ا
ــيــة االصــلـي مــرورا بــاحلــرب الــعــا
ولـم تـعش وحــتى وقــتــنــا احلــاضـر 

بسالم سوى  21 عاما .
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 وحــاولت تـغــيــيــر نــظـام احلــكم في
 127 دولــة واغـــتــيــال  54 زعــيــمــا
وطــــنـــيـــا فـي دول الـــعـــالـم الـــثـــالث
واشـعـال حـروب اهـلـيـة في 85 دولة
...نـعم انهـا دولـة ارهابـية تـعيش من
احلــــروب وســـرقــــة امـــوال وثـــروات
واخـر الـعــالم بــالـقــوة والـغــطـرســة 
مـسـرحيـاتـها داعش االرهـاب والـقتل
وال يزال الـعرض مـستمـرا واجمل ما
عــرض في ســـوريــا والـــعــراق وقــتل
شـــعــوبـــهـــمـــا وبـــيـــعـــهم فـي ســوق
الـنـخـاسـة وامـا شـعارهـا فـي احلرب
احلرب ال يقصد منها ان تنتصر ..بل
..احلــرب يــقــصــد بــهــا ان تــســتــمــر
ــســتـــفــيــد من االنــســحــاب !!!...ان ا
االميـركي االول حـلـيفـتـها تـركـيا فـقد
قالـتها امـيركا من قـبل اليران العراق
لـك فاسـرحي وامـرحي واالن تـقـولـها
لتـركيـا سوريا لك فـاسرحي وامرحي
فـقـد حتــركت الـقـطــعـات الـعــسـكـريـة

التـركية على الـفور بالـعمق السوري
ورسـم حــدود جـــديــدة وقـــطع اكــراد
تــركـيــا عن اكــراد ســوريــا والــعـراق
وخــلق بــيــئــة امــنــة لــهــا ولــلــكــيـان
الـصــهـيــوني ايـضــا  حـدود جــديـدة
امـــــــنـــــــة ;;;; وكـل هـــــــذه االحـــــــداث
واخملـطــطـات والـتـكـتـيـكـات والـعـرب
ولم نـــائــمــون فـي ســبــات عـــمــيق 
يـتـولد لـنا قـائـد وطني عـربي شريف
يـرفض االحتالل والـذل والتـبعـية بل
عـلى الــعــكس تــعـمــقت اجلــراح بـ
ابــــنــــاء الـــــوطن الــــواحــــد وازدادت
ـعـارك وسـفك الـدمـاء الـصـراعـات وا
فـــتــارة صـــراع قـــومي وتـــارة ديــني
وايضا مذهبي واالمر من ذلك صراع
الـوالءات الـشـرقـيـة والـغـربـيـة واخـر
ــطــاف تــبــاع الــشـعــوب فـي سـوق ا
الـنـخـاسة كل شـيء يبـاع من اعـضاء
جــــسم االنــــســــان الى االبــــنــــاء الى
الشـرف والعـرض ويتم البـيع بفضل
وجـــهــود االقـــزام ســاســة الـــصــدفــة
اجلــبــنـــاء االذالء. امــا روســيــا فــقــد
رحبت بالقرار ولكنها حذرة بالتوغل
ـستـنقع الـسوري كـثيـرا بالرغم في ا
من حتــركـات قـطــعـاتــهـا مع اجلـيش
ـسك االرض الـتي الـسـوري الـعـربي 
تـتـركـهـا الـقـوات االمـيـركـيـة ولـكـنـها
تـبـقى حذرة ومـقـتـنعـة بـالـقاعـدتـي
بسـوريا وعـادت الى سـباتـهـا حالـها
عـروف بسباته حال الـدب الروسي ا
وهـل ادركت روسـيـا الطـعم الـطـويل 
االمــيــركي واخــذ احلــيــطــة واحلــذر
فيما تـبلعه وتلتـهمه ايران بسرعة
كــبــيـرة زاعــمـة بــقــولـهــا ان امـيــركـا
فـشـلت بـسـوريـا وانـهـا ومـلـيـشـاتـها
همة وحافظة على بشار االسد ادت ا
اخلــا بــيــدهــا اضــافــة الى تــأمــ
احلــدود مع الـعـراق وخط االمـدادات
الـسـوري العـراقي االيرانـي وبالـفعل

الجل هذه الغايات.
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 فـقـد شهـدت تواجـد ايـران وحرسـها
ـتـواجدة  في الـثوري ومـلـيـشـاتهـا ا
سـوريـا والعـراق مـتنـاسـ ان ذهاب
امـــريــكـــا لـــشــمـــال الـــعـــراق اقــلـــيم
كـردسـتـان لـغـاية في نـفـسـهـا ومـنـها
ـمـر اجلـوي وتـرك الـســيـطـرة عـلـى ا
الـسـاحـة لـلـقـوات الـتركـيـة لـتـصـفـية
كن ان تـرجع وتدخل حـسابـاتهـا و
سوريـا من جديد اضـافة الى خيرات

تاحة لالحتالل.  العراق الوفيرة ا

سـريـرانـشــا كـانت دائـمـاً صـربـيـة
وعــاشـت الى احـــضـــان الـــصــرب
ــســلــمــة الــلــذين يـــغــتــصــبـــون ا
ويحـبسـونها  9اشهـر حتى تضع
ـسـلـمـات حـمـلـهــا بـغـيـة ان تـلــد ا
Serb bablies )) اطفاالً صربي
وهل ونـــحن نــتـــذكــر الـــبــوســـنــة
وســـرايــــيــــفــــو  وبـــانــــيــــالــــوكـــا

وسربرنتسا نقولها ونعيدها:
لن ننسى البلقان...
لن ننسى غرناطة..

... لن ننسى فلسط
ـ فـي ذكــرى مـرور  20عــامــاً عــلى
ـــــة أوربـــــا والــــصـــــرب في جــــر
الــبــوســنــة ونــقف رافــعـي الـرأس
ــــحــــمــــد (ص ) رســـول فــــخــــراً 

االنسانية نقول:

لن نـنـسى  لن نـعـفـو ولن نـصدق
ابــداً ابـــداً شـــعـــارات الـــتــســـامح

والتعايش وحقوق االنسان..
ـ في غــمـرة الــقــتل في الــبــوســنـة
حـيث حـدثـني زمـيل لي وان اتابع
احلديث عن الـضرب حـيث يتضح
لــنــا من تــفــاصـيـل مــا يـجــري في
سـلـم الـبـوسنـة في وقـتـهـا ان ا
وحدهم هم الذين يتمتعون بثقافة

جميلة متحضرة.
داد من  وهـنا يـجب ان تسـجل 
الـــــعـــــار .. مــــــواقف الـــــعـــــجـــــوز
األرثـوذكسي (بـطرس غـالي) الذي

تحدة. كان وقتها أم األ ا
والــذي انــحــاز بــشـكـل سـافــر الى

اخوانه الصرب..
ـ لــكـنــنـا بــعـد  20عـامــاً من حـرب
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لـســمـاء بـعــيـدة  لـنــسـاء مـكــتـنـزات

باحلكمة  متسمات باجلمال.
أنـا اجلائع ألنـفـاس الذين أبـتـلعـتهم
الــظـــلـــمـــة  لـــثـــرثـــرات نـــهـــر قــد
وألصداف محاره الفارغ إال من بقايا
بـريق لـشــذرات لـؤلـؤ كـاذب ورائـحـة

زنخة. .
جـوعي قــد وقــصـة حتــتـاج حلــبـر

صادق كي يسطر مجدها. 
. . اجلوع دثار اغفو حتت ظله سن
ولــونـــا عــريـــقــا كـــان اجلــوع رمـــزا 
لـــروحي ومالمح ثــابـــتــة التــتــبــدل 
اجلـوع مرآة تتـصفحـني كل صباح 
ــشط عــتــيق ألســرح حلــيـة أمــسك 

عرشة.  الهم ا
ــتــلك ســاعـدين أبي ورغم أنه كــان 
ضـخم إال أنه لم يـستطع أن يـحفر
لي بـئرا أو أن يـرسم لي ولـو شـجرة
ـدرسي  لم عـلى زاويـة في دفـتـري ا
يـــكن بـــوســـعه أن يـــســـكت صـــهـــيل
جوعي أو أن يلبـي رغباتي الراكضة

خلف بعضها. 
ــة مـــنــذ عــالم اجلــوع حــكــايـــة قــد
الـصـلب حيـنـمـا كان أبي يـحـمل عدة
الـنــضــال عــلى ظــهـره مـع أول خـيط
ضـوء لـفــجـر مـتـثـاقل  ومـنـذ الـرحم
ـا تشـتهيه الـذي لم أحفل وأنـا فيه 
أمـي أيــام وحـــامــهــا وعـــنــدمـــا هــلل
قدمي كان العالم باردا.  اجلمع 

اجلـــــــوع كــــــــاحلـــــــروب فـي بالدي 
كـتعـاقب حكـامهـا اجلالدين  كأحالم

راهقات.  ا
اجلـوع أبــجــديــة مــنــذ الـدرس األول
حــتى جــرس آخــر حــصـة فـي يـومي

زدحم باخلوف. . ا
هـا أنا أنـظر بـشـغف لذلك الـعصـفور
ازح بـأجنحـته شعاع الـذي لم يزل 
ـنـقـارة الذي الـشمس  ويـغـيـظـني 
أحـال كسرة اخلبـز إلى فتات مـتناثر
راح يــلــتــقط حــبــاته الــواحــدة تــلــو
األخـرى بينـما أنا أجـتر في مخـيلتي

حكايات اجلوع الذي الينتهي. .
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كربالء

ـــــدارس عـــــلى وشك أصـــــبـح الـــــعــــلـم في أغـــــلـب ا
ـدرس و الـطـلبـة ايـضاً االنـحطـاط من قـبل بـعض ا
أصبح مجرد وسيلة للتسـلية وليس بناء مستقبل قد
يكـون الـطرفـان على خـطأ لـكن يجب أن يـكون هـناك
نـظام عـقوبـة خاص ويـنفـذ لـكي يخـشى اجلمـيع منه
ويــقـــوم كل من الـــطــرفــ بـــعــمـــلهُ عــلـى أكــمل وجه
درسـ يقـومون بـقذف كالم أصبـحنـا نرى بـعض ا
غير مناسب ألعمار التالميذ حيث يقف امام الطالب
ويـتــكـلم بــكالم ثــقـيل ويــشـتُم انــواع الـشــتـائم غــيـر
ـدرس الالئـقة به كـمـعلم يـنـشأ جـيل كامـل بعض ا
ـعــلم في يـقــومــون بـضــرب الــطالب وحــتى يــصل ا
بــعض االحـيـان بـشــتم والـديَّ الـطــالب . هل يـسـمى

هذا علم 
ــعـلم بــضـرب ذلك نـرى حــاالت كـثــيـرة عــنـد قــيـام ا
الـطـالـب فـكـر ربّــمـا تــكـون تـلـك الـضـربــة في أمـاكن
خطرة غـير منـاسبه سيـفقد الـطالب حيـاته او تسبب
له ضـرراً ما كـمـا نرى مـثل هـذه احلاالت بـكـثرة في
هـنية إلى حياتـنا يومـياً أنت ايضـاً ستؤدي حـياتك ا
خـطـر من قـبل عـائـلـة الـطـفل سـواء عـشـائريـاً او من
ــنــتــشـرة وهي قـبـل احملـكــمــة ايــضـاً مـن احلـاالت ا
ـدرس او الـسخـريـة من الـطـالب هنـاك بـعض من ا
ـدرسـات يـقـومـون بـالـسـخـريـة امـام الـتالمـيذ عـلى ا
ــسـتـوى احــد الـطالب امــا عن ارتـدائه لـلــثـيـاب او ا
ادية ضعـيفة جداً فكروا الدراسي قد تكون حـالتهُ ا
عـلمون قـبل النطق في حـالة ذلك الطفل جيداً ايـها ا
ال ال ّـر في اوقات ضـيق او عدم تـوفر ا قد يـكون 
ّـر بـظـروف يـســتـطـيع ارتـداء كـمـا حتــبـون انـتم او 
ا تسـبب له حالة نفسـية وضغوطات داخل اسرته 
ـعلم الفـاضل كن بالـقرب مـنه اعرف ما فأنت ايـها ا
ـشــكـلـته قـدم ـا هـو هـكــذا فـكـر في إيــجـاد حل  بـه 
مـسـاعدة جـمـيلـة له كن ذكـرى طـيبـة يـتذكـرهـا طوال
ثابة اب له  العمر بدل من تلك السخرية كون 

وأنت ايضاً عزيزي لكونك طالب يجب عليك االلتزام
في الـنـظـام فـكر في مـسـتـقـبلـك كن مجـتـهـد ومـهذب
اسـتمـع لنـصـائح مـدرسك فكـر بـشيء واحـد وضعهُ
امام عيناك وهو أن تُقدم لـنفسك شيء جميل تفتخر
شاغبـة ال تنفعك بل تضـرك تعلم أن تكون به اترك ا
نظامي ومحبـوباً من قبل اجلميع سـاعد نفسك حتى

درس مساعدتك يستطيع ا
فـالـعــلم نـور يـنــيـر مـســتـقـبـلـك وحـيـاتك يــجـعل مـنك
انـسانـاً ناجـحـاً طمـوحا مـحـبوبـا يتـكـلم اجلمـيع عنه

وعن اجنازاته.
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االبــادة والـــذات وفــقــدان الــغــالي
والنـفـيس من مـسلـمي الـصرب لم

نتعلم الدرس.
كان الصرب يتخيرون للقتل.

ــســاجــد عــلــمــاء الــديـن وأئــمــة ا
ثـقفـ ورجال األعـمال وكـانوا وا
يـــقــــيـــدونـــهـم ثم يــــذبـــحــــونـــهم
ويـرمــونـهم في الـنـهـر ..! والـعـالم
يـسـمع ويـشـاهـد عن ضـرب وبـعـد

اجملازر.
وكــان الــصــرب اذا دخــلــوا بــلــدة

بدؤوا بهدم مسجدها
وسرد لزميلي احلديث حيث سمع
ـسلمـ اذا قال إذا هدم من احد ا
الصـرب مـسجـد البـلدة فـليس لـنا
ــســجـد إال الــتـزوج مــنــهــا كـان ا

ثل كل شيء..!

ـ اذكــر ان صــحــيــفــة بــريــطــانــيـة
ــــســــلـــمــــ في وصــــفت إبــــادة ا

البوسنة بهذه العبارة:
حــرب في الــقــرن الــعــشـريـن لـشن
بـــاســـلـــوب الــقـــرون الـــوســطى..!
والـيـوم نـرى مـا جـرى في الـعراق
وســوريــا والــيــمن ومن والء هــذه

االبادة
فـأقـول اعـز من اعـز الـدين واخـذل
من خــــذل الــــدين . هــــذه رســــالـــة
األنسـانية والـدين احلـنيف بـعيداً
ـزيــفـة الـتي يـتــشـدقـون بـهـا عن ا
احملــسـبـون عن الــدين ومـا يـحـاط
بـهم من حـولهم وداخـلـهم من بني

جلدتهم .
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أينه السالم?
هو النزاع واقع في الورى

                 وقد أعادهم إلى القهقرى
 فأينهُ السالم كيف غدا ?

               ب الورى فليس فيهم يُرى
 قد أمعنوا في ذلّهِ فانقضى

             من بينهم حتى مضى مدبرا
 وفي عِداهُ أوغلوا في اجلفا

                 حتى غدا وصاله مفترى

وأسرعوا في وأده فذوت
                    أنفاسه في القبر حتت الثرى

وفي الظالم أغرقوا شمسه
              وفي اجلفاء أحرقوا األسطرا

 أبعد هذا الصيف يأتي الندى?
زهرا                       ونلتقي ربيعنا ا

وتنقضي الهموم من جوّنا
                 ويزدهي السالم ب الورى.
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"أرى طفال صـغـيـرا يبـكي بـشدة
عـار تــمــامــاً مَـرمـي عـلى األرض
واألقدام تمر بجانبه تارة وتارة
تــعـبـره دون ضــرر و أنـا أصـرخ
أرجــوكم ال تــســحــقـوه أرجــوكم
..اركض الـيه بـأقـدامي وعـيـناي
تـــراقــــبه  بـــخــــوف اركض لـــكن
ارة يـعـيـدني مـرة اخرة تـدافع ا
الـى مـــــكـــــاني ..بـــــقـــــيـت أراقب
بـــخــوف ..وال حــيـــلــة لي ســوى
الـــدعـــاء كـي ال يـــســـحــــقه أحـــد
حـلمي الصـغير الـذي حلمت به
منـذ أول حرف كـتـبته حـلمت أن
اكـون حـرة ال أحـد يـســتـعـبـدني
ـــعــنـــفــة تـــهــان مـــثل خـــالــتي ا
وتضـرب ويبـصق بـوجهـها  وال

تــقــوم بـأي رد فــعل غــيــر دمـوع
زرق حـارة جاريـة عـلى خـدهـا ا
ونــدم عـــلـى ســوء اخـــتـــيـــارهــا

اذا ال تتركينه?. سألتها:
قـالت مـبـاشـرةً(وأصـيـر مـطـلـكـة
ومـــنــو يـــصـــرف عــلـــيـــة وعــلى

جهالي)
منذ حلظة قولها لي تلك اجلملة
وانــــا ادرس وادرس واقـــول في
قـرارة نـفـسي مـتى احـصل عـلى
شـهادة جـامعـية عـالـية تـغنـيني
وبعـد تـعب وسـهر عن اي رجـل 
...حــصــلت عــلـيــهــا وعــلــقــتــهـا
فــــقط..وأســـتـــعـــبـــدت وضـــربت
وبصق بوجـهي وأنا واقفة دون
أي رد فــــعـل كــــيـف ارد وانــــا ال

حولة وال قـوة لي كيف ارد علية
وانــــا ال أمــــلك ســــوى شــــهـــادة
مــكــتــوب عــلـــيــهــا رفض في كل
مـــكــان قـــدمت عـــلــيه لـالســبــاب
مـعـروفـة عـنــد كل عـراقي" مـاكـو
واســــطـــة مــــاكــــو رشـــوة بــــلـــد
..."تـعــبت من مــراقــبــة أعالنـات
الـوظـائـف في صـفـحـات الـفـيس
كم مــرة قـدمت وانـتــظـرت وكـلي
أمل ان ارى اســـــمـي في قـــــوائم
ـــقــــبـــولـــ لــــكن دون جـــدوى ا
..أنقـطعت كل الـسبل في وجهي
وبـقيـت واقفـة أنـظـر حلـلمي في

اي للحظة يسحق ."
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هـذا السيف إن سـلمـنا إننـا اليوم في
انـهـيـار فـكـري تـام بـحـلـول الـشـخص
ــؤهل وغــيـر ـنــاسب وغــيــر ا غــيــر ا
الكفء لتـسلم ما ال يـحق له تسنمه ..
لـــكن مــاذا نــفــعل ?  وكــإنــهــا خــطــة

مدروسة لبعثرة أوراق البلد .
  مــــايُــــســــمى بــــجــــيـل مــــنــــتــــصف
الـتسـعـينـات وجيل "  " 2000أصبح
يـدق نــاقـوس اخلـطـر احلــقـيـقي عـلى
اآليـدولــوجـيــات الـتي حتــكم الـبــلـد 
فوسـائل التـواصل االجتمـاعي فتحت
مــســاحـــة كــبــيــرة لم تـــكن تــتــواجــد
لألجــيــال الــســابــقــة بــأن تــعــبــر عن
ذواتهـا بكل أريحـية لتـزعزع كل ما له
ـــقـــدس واحملــــرم تـــداوله عالقـــة بــــا
عالنيـة  كـما إنـهـا وألسبـاب يـصفـها
أغـلـب اخملـتــصــ بـدراســة األجــيـال
اجلـــديــدة مـــصــابـــة ( بــفـــعل اإلعالم
رئي والـفنـون الـبصـريـة التي تُـبرز ا
البطل اخلـارق عمّا سواه ) بشيء من
النرجسية يُعد دعّامة حقيقية لصدها
لـكل فـكــرة سـيـاسـيـة مـغــلـفـة بـالـدين
تـنـتــهـجـهــا فـئـة كــبـيـرة من األحـزاب

احلاكمة .
الـبـلـد الــيـوم يـتـحـول نــحـو سـيـاسـة

االنتـفاعـية الـواقعـية  وهـو ما تـميل
إلـيه الـفـئـة الـصـاعـدة  بـفـعـل تـوقـها
عايشة الواقع دون انتهاج الغيبيات
ــقــدس .. ــرتــبــطــة بــا واألســـالــيب ا
ـكن أن يـكون عن والـسـؤال الـيـوم ال
ــوجــة فــهـي تــلــتــمس وجـــود هــذه ا
ــكن ــا ال وجــودهــا رويــداً رويـــداً 
إنــكـاره  لـكن الــسـؤال احلــقـيـقي عن
مـامـدى قوة الـتـغـيـير الـذي سـتـأخذه
على عـاتقهـا بل مامدى الـصدمة التي
ســتــواجـهــهـا وسـط حـال ال يــسـر كل
عـــراقي ? ومـــا مــدى الـــنــتـــائج الــتي
سيؤول إليها الـبلد بعد ذلك ? .. تذكر
مـعي يـاقـارئـي مـاسـيـحـصل في قـادم
األيـام .. ســنـة ..سـنـتــان .. وسـيـكـون
فاجأة لكل متابع .. لن هناك ما يُعد ا
يـكـون بالـتـأكـيد تـغـيـيراً جـذريـاً لـكنه
عــلـى األقل ســيــكـــون حــاداً كــعــزوف
نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة من الـــشـــبـــاب عن
االنتـخابـات األخيرة أو حـاراً كحرارة
دمـائـهم وهي تـسـيل وسط مـطـالـبـهم
فـي الـبـصــرة .. إنه قـادم .. الــتـغــيـيـر

قادم .
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الـسـيـاسي الـتي احـتـلـت نـظـام الـبـلد
حتى أودت بـه إلى ما ال يُحـمد عـقباه
.. وكـأن هذه الفـئة ( أي الـفئة الـشابة
) تــعــرف الــلــيــبــرالــيــة دون أن تــعي
ا دون أن تـدرك إنها مفـاهيمـها  ور
الـقــوة الــتي يـســعى اجلــمـيع الــيـوم
الســتـــغاللـــهـــا أبــشـع اســتـــغالل من
األحـزاب احلـاكمـة عن طـريق سيـاسة
ترغيب فـاشلة تقف عـلى قاعدة رخوة
ـؤدي مـفـادهـا أن الـطـريق الـقـو ( ا
ر على أبواب إلى اجلنة ) يـجب أن 

هذه األحزاب ! .
ـوجــة الــتي اســتــنــشـقت   إن هــذه ا
أولى أنـفاسـهـا عـلى مبـاد االنـفـتاح
ــوجه الـــذي يــشــهــده الــبــلــد غــيــر ا
ـنضـبط الذي والـتزمت الـديني غـير ا
نــعـايـشه  لن تـعـتــرف سـوى بـالـقـيم
ـــاديـــة الـــواضــحـــة واألسس الـــتي ا
تـعـيـش بـهـا الـدول الـرأسـمـالـيـة ذات
ـنـهج الشـفاف في تـمشـية أمـورها  ا
وهو سـيف ذو حـدين إن سـلّـمـنـا بأن
هــنــاك من ســيـخــرج من هــذه الــفــئـة
ـسـتـقـبل لـيـتـحـكم بـزمـام الـبـلـد في ا
الـــقــــريب  مع هـــذا وبــــحـــسب واقع
ـخـاطـر ـمـكن الـقـبـول  الـيـوم فـمن ا
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عـــــلـي بن ابـي طـــــــــــــــالـب عـــــلـــــيه
السالم.

كونوا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً.
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وخبيث وليكن شعـــــــــارنا حملاربته
ـؤمـنـ االمـام وكـمـا ورد عن امـيـر ا

في الـبدء كان هـناك بـعض الفعـاليات
عـلى مـواقع الـتواصل  ثم مـظـاهرات
تعـددت أنواعـهـا حتى فـقـدت قيـمتـها
وهـيبـتها كـذلك .. صرنـا نشـهد الرأي
ُفرغ من الهـدف  والكالم الذي يُقال ا
بــوصـــــــفه ( كــلــيــشــة ) تُــقــدم بــعــد
مصـيـبـة مـا .. اآلن وبعـد كل مـا تـقدم
وجـدنـا أنـفــسـنـا نـحـتــفل بـتـصـحـيح
اخلـطــأ ال أن نُـشـيع الــفـرحـة بـإجنـاز
يُحـسب لهـذا الـتشـكـيل الذي يُالزمـنا

مُنذ خمسة عشر عاماً .
ُـقدمـة الـيسـيرة يـطيب لي بعـد هذه ا
أن أقـول أن هـنـاك في األفق شـيـئـا ما
عن تـغــيـيـر قـادم ال مـحـالـة  ال يُـمـكن
إنـكـاره أو اإلذعـان لــتـجـنب وجـوده 
ُـحـركــة الـتي ســتـأخـذ إنـهــا الـقــوة ا

مكانها في القريب العاجل ..
لـقـد كـان األمـر واضـحـاً عـليّ كي أرى
أن مــوجــة الــشــبــاب اجلــديــدة بـدأت
تُمسك الـعصا من مـكامن القوة  البل
إنـهـا ال تــلـتـزم بــأي مـنــهج مـا سـوى
محـاولة التجـديد ألجل التـجديد وهو
بـالـتـحديـد مـصـدر قـوتـهـا  أنت ترى
اليوم عزوفـاً شعبياً لـفئة الشباب عن
االلــــتـــحــــاق بــــركـب مـــوجــــة الــــدين

باني الصربية اثار الدمار الذي حلق ا

ستحـمة حتت شمس كـسرة اخلبـز ا
تمـوز والتي يـلهـو بهـا عصـفور نزق

هي بالنسبة لي دنيا بأكملها.
أنــا اجلـائع حـد الـكـره لـلـمـتـخـمـ 
مــــتــــوردي اخلــــدود  مــــنــــتــــفــــخي

األوداج. 
أنـا اجلائع ابـدا  لكل شيء  لـكسرة
خــبـز لـشــربـة مـاء  لــرحـلـة طــويـلـة


