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ر يوم وأخر  ,واخلوف يداهم واختفى  ,
قــلـب ابـو مــســلم  ,لــكـن طـارقــا فـي الــبـاب
يــحــتــضن سالحــا يــردد ( ابــتــاه لـو كــنت
مـلفوفـا بقمـاش الشرف لـكنت اكثـر سعادة
ال اطـلب من هـذه احليـاة سوى رضـاك نعم
ذهـبت للوطن وتركت مـعك وطنا اسمح لي
فقد فعلتها خوفا من منعي ) ... بكيا فرحا
قـبــلـة عـلى جـبـ مــسـلم تـرك ابـو مـسـلم ,
مــعـنـا قــبـوله هــذا الـشـرف  ,دارت رحــاهـا
واجنــلت غــبـرتــهـا  ,لــيــعـود مــســلم لــتـلك
الـعـربـة يـبـيع اخلـضـار لـيـجـني مـا يـسـعد
قــلب ابي مــسـلم  ,عــاد االمن وشــفي جـرح
الـــوطـن وانـــســـحـــبت الـــعـــقـــارب الى ذاك
اجلـــدار لـــكن عــقـــارب اخـــرى بــلـــون اخــر
خـرجت  ,لـتـفـتـخـر بـالـنـصر  ,تـلـدغ كل من
ـســلم حـيــنـمـا يــواجـهـهــا لـكــنـهــا بـدأت 
حـطــمت عـربـته ونـثـرت اخلـضـار لـيـجـلس
عـلى اطالل خـرابهـا يحتـضن طـفلـة ويعود
الى تـلك البـطوالت صـور ومشـاهد تـختفي
مع غروب الشمس  ,عـاد لطرق الباب وابو
مـسلـم بانـتظاره  ,يـعـود مسـلم الى الوطن

بال وطن
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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
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كتبتُ لك : انا مريضة 
يقولون إني سأموت 

و منذ مدة و انا ميتة بك 
قلتُ لك : لو تأتي لزيارتي

سأشفى ..
أو تكتب لي .. ألشفى

لو انك أجبت على رسائلي 
كنت سأشفى ..

اضية في احللم .. زُرتني في الليلة ا
حتمل ب يديك باقة شوق
و ب أجفانك كلمات اخلوف

زرعت على مالمحي قبلة ..
و أخذت يدي الى قلبك
و قلت لي : انتِ لي ..

و ذرفت عينيك دمعة .. 
مشت على خدي 

عانقتُها و كنتُ سأشفى 
إال أنك غادرت مسرعا ..

ـكنه الوقوف طويال كقطار سعادة ال 
..
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يــومـــــــهــا : أبـو بــكــر  الــبــغـدادي " ...
داعش مــــوجـــــودة بــــقــــوة فـي اقــــلــــيم
نـنــغــــــرهـار شــرقي افـغـانــسـتـان وهي
تـنـمو بـسـرعـة بـانضـمـام ارهـابـي من
ــا في ذلـك بــاكــســتـان شــتى الــدول  

اجملاورة.
تــتــصـــارعُ الــتــنـــظــيــمـــات اإلسالمــيــة
ــتـطـرفــة فـيـمــا بـيــنـهـا  لــكن عـدوهـا ا

شتركة واحد… إيران. ا
ــظـــاهــرات في احلـــراك "الــشـــعــبـي" وا
ايـران يــجب أن تـتـوسع . لــتـتـرافق مع
حـراك مــسـلح من داخـل وخـارج إيـران.
حــيث ســتــخــتــار الــتــنــظــيــمــات الــتي
ـناطق ذات التـغطـية االمـنية ذكرنـاها ا
االضعف في الـشـمال الـشرقي خـاصة 
في شــمــال غــرب ايــران  يــتـم الــتــحـرك
الـعسـكـري في صـفـوف األكراد . بـيـنـما
احلراك الـشعـبي ستـدعمهُ دول اخلـليج

في األهواز وغيرها.
ـسـلم بـه ان حـزب الـله يـقع ضـمن من ا
مــجـــمــوعـــة االهــداف  والـــتــهـــديــدات
االسـرائيـليـة والـتصـعـيد جـنـوب لبـنان
ب اخـذ ورد  لـكن حـسابـات اسـرائيل
قاصـرة عن الـوصول الى الـهـدف وعلى
عاتـقهـا الـتصـعيـد االعالمي فقط ألنـها
اعـجــز من ان تـنــتـصـر عــلى حـزب الـله

لوحدها.
انسـحاب اجلـيش االمـيركي من سـوريا
وتـخـلـيـة عن الـعـمـيل " االصـغـر " فـسـر
لــصـالح  الــعــمـيل الــكـبــيـر في انــقـرة 
حـركــة واضـحـة  بــقـصـد االبــتـعـاد عن
الروس  واستـخدام النـفوذ التركي في
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ذهـبت الى الــسـوق ألشـتــري بـعض مـا
احـتـاجه لـنــفـسي كـوني أعـيش وحـيـد
في هــذا الــعــالم دائــمــاً مــا أردد (كــأني
ولدت وحـيدا عـلى هذا الـكوكب) ال أهل
وال أقـــربـــاء وال أحــبـــاب وال أصـــدقــاء
األغــرب من هـذا كــله ال جــيــران نـعم ال
يــوجـد لـدي جــيـران ولــكن أنـا صــنـعت

لنفسي عالم جميل.
هل تسـتغربـون إذا قلت لـكم لقـد جعلت
كـتـابـاتي وقــصـصي وأشـعـاري هي كل
أهـلي وأحبـابي ال تـسـتغـربـوا اذا قلت
لــكم إن الــقـمــر كـلــمــني وطــلب مـني أن
يــكـون صـديــقي; نـعـم وبـالـفــعل أصـبح
صـديــقي ألنه يـعــلم أني صـديق وفي ال
أتــركه أبــدا أسـهــر مــعه كل يــوم حـتى
الـــصـــبـــاح. لن أقـــول لـــكم أنـــا أحتــدث
كثـيـراً سوف تـسـتغـربون ألنـكم عـرفتم
تـفـاصــيل حـيـاتي وعــرفـتم أني وحـيـد
نـعم أنا وحـيـد علـى هذا الـكـوكب ولكن
أنـا أحتــدث أكـثـر مــنـكم أتـعــلـمـون مع

من?.
مع كيتـاري الذي ينـطق بأجمل األحلان
ويسرد لي أحلى قـصص العشق; ولكن
أكثرها حزينة ومبكية ال يهم لقد قرأت
مرة على جدار غرفتي عبارة أنا كتبتها
مذ كنت صغيـراً كانت تلك العبارة هي
ـــا أعــيــشه كـــتــبت (إن احلــزن وصف 
عـنـواني) لـكن ال يـهم لـقـد تـعـودت عـلى
الـوحــدة واحلـزن; ألنـهـمــا ال يـفـارقـاني
أبداً أنا آسف لقد ذهبت بكم بعيداً عن
ــوضـــوع الــذي أنــتم تــطــلــبــوه وهــو ا
مــوقف إنــسـانـي حـدث مــعي لـن أنـسى
ذلك اليـوم أتصـدقوني إذا قلـت لكم أنا
أبـــكي كل يـــوم عــلـى مــا رأيـــته في ذلك
اليوم; والـعذاب أني وحيـد ال يوجد من
ي أو حزني يشاركـني بكـائي هذا أو أ
لن أطــيـل عــلــيــكم مــا حــدث لي في ذلك

الـيــوم الـذي هـز كل جـوارحـي حـيـنـهـا
علـمت أن اإلنسـانيـة والرحـمة قـد قتلت
في مـجـتمـعـاتـنـا والـله وأنـا اآلن أكتب
ـوقف وأبـكي ال أسـيـطـر على لـكم هذا ا
نــفـسي ألــتـمــسـكم الــعـذر إذا فـاتــتـني
بــعض الــكـلــمــات ال ال لم أنــسـهــا لــقـد
كــتـبـتــهـا ولــكن دمـوعي وقــعت عـلــيـهـا
فـمـسحـتـهـا سـاعتـذر مـنـكم مـرة أخرى
ألني دائـمـاً أحـدثـكم عن نـفـسي وأذهب
ــوضـوع اآلن بــكم بــعـيــداً عن صــلب ا
بـكي الذي وقـف ا سأحـدثـكم عن ذلك ا

حدث معي ولن أنساه أبداً..
حـــ ذهـــبت الى الــــســـوق كـــمـــا قـــلت
ألشـتـري بـعض احلـاجـيـات كـان يـومـاً
حـــاراً بل خـــلـــته أشـــد أيـــام الــصـــيف
قساوة وأنـا أمشي في شـوارع السوق
رأيت صــبي صـغــيـر كـان يــضع أمـامه
ـســكـاً بــيـده مــيـزان لــقــيـاس الــوزن; 
كتاب يقرأ فيه يـفترش األرض بجلباب
ال أظنه يحميه من حرارة األرض رأيت
الئــكـي الــبــريء قــســوة عــلـى وجــهه ا
التعب وشدة احلر التي أهلكت جسده
يومـها بكـيت حتى لـعنت الـفاسدين في
ـــســـكـــ هـــو بالدي فـــهـــذا الـــطـــفل ا
ضـحيـتـهم وقـفت حيـنـهـا ساكـنـاً كأني
جتـمــدت أو مت أنـظـر إلــيه وهـو يـقـرأ
الــكــتـاب الــذي بــ يــديه تــارة وأخـرى
ـارة عسى أن تأتي يتفـحص بنـاظريه ا
أقــدام لـــتـــدوس عـــلى مـــيــزانـه عــلّـــهم
يــعــطــفــون عــلــيه ويــرمــون له بــبــعض

الدنانير.
اقتـربت مـنه ولـكني لم أضع قـدمي كـما
يـــفــعـل اآلخــرون لـــقــد ســـجــدت له; ثم
الئكي رفعت رأسي ألنظر إلى وجهه ا
فـنظـر إلي مـبتـسـمـاً رغم ما يـعـانيه من
األلم وقـسـوة احلـرارة سـألـني أتـقـيس
وزنـك? فـــأجــــبـــته: ال أنــــا أعـــرف وزني

من عـــذاب الــله إن دمــوع هـــذا الــطــفل
اليتـيم ستالحقـكم ونحن سنـنعلكم إلى
ال العطيه يوم الدين أخرجت بـعض ا

إياه لكنه رفض.
لك قوت الله الله طـفل يتـيم وفقيـر ال 
يومه يـنـام كل يوم وهـو جـائع وأخته
الرضيعـة يراها تـتضور من اجلوع ألن
رضعـتهـا وحـليـبهـا سرقـوه الفـاسدين
فـــيـــا له من طـــفـل يـــحـــمل من الـــعـــفـــة
والــــكــــرامــــة وعــــزة الــــنـــــفس الــــشيء

العظيم. 
بــكـيت أكــثـر وأنـا أقــارن بـ عــفـة هـذا
الطفل وخسة ونـذالة أوالئك الفاسدين
ـكـان حـتي حـيـنـهـا قـررت أن ال أغـادر ا
أسـاعـده ولـكـنه لم يـتـقـبل أن يـتـصـدق
عـلـيه أحـد تـركـته وذهـبت بـعـيـداً عـنه
حتى تواريت عن نـظره كي ال يراني ثم
ـــارة الــذين هم في قــمـت وتــوســلت بــا
ال وأوصـيهم السـوق فكـنت أعـطيـهم ا

كوني أعـيش وحيـداً فال أتنـاول الكـثير
من الـطـعـام وأيــضـا ال أهـتم بـأمـره ثم
رحت أسأله: أليـس اجلو حاراً وقـاسياً

عليك?
فـأجــاب وهـو يــحـدثـني أنـه يـتـيم األب
وأمه مــريــضــة مـن ذوي االحــتــيــاجـات

اخلاصة ولديه أخت صغيرة. 
قال ليس لديـنا من يساعـدنا أو يصرف
علينا وأمي بحاجة إلى الدواء وأختي

رضيعة بحاجة إلى احلليب. 
رأيت األلم في وجهه وهو يـتكلم ولم أرَ
دمــوع عـرفـت حـيــنــهـا أنــهــا جـفت من
عــيـنــيه لـقــد بـكــاهـا كــلـهـا كــون أيـامه
لؤها األلم واحلزن والبكاء ولكن أنا
عوضته عن هـذا فقد بكـيت وبكيت بدال

عنه.
أسمعـه وهو يحـدثني عن يـتمه ومرض
أمه وأخته الصغـيرة التي تنام دون أن
تـــرضع وجــبـــتــهـــا من احلــلـــيب حــ

سألته عن الكتاب الذي ب يديه وماذا
يــــقـــرأ قـــال وهــــو حـــزين أنــــا لم أدخل
ــدرسـة كــوني فــقـيــر ولــيس لـنــا مـال ا
وأيـضا ال أسـتـطـيع كـوني أعـمل وأع
أمي عـلى مـرضـها وهـذا الـكـتـاب الذي
تــراه بـ يـدي طــلـبــته من رجل كــبـيـر
وأنا اآلن أتهجـا احلروف وهناك بعض
ـارة أوقفـهم وأطـلب منـهم لـيعـلـموني ا
بعض الـكلمـات وهذا كـله أفعـله ألتعلم
الــقـراءة كـي اقـرأ دواء أمـي وال أتـوهم
وأعـــطـــيــهـــا الــدواء بـــاخلـــطــأ ألن أمي

ضريرة ال تستطيع الرؤية.
هنا رأيت ذلك الطـفل ببراءته كان األلم
هو من يعبر عـنه ح سمعت منه هذا
صــــرخـت بــــأعـــــلى صـــــوتي ولـــــعــــنت
الفاسدين في بلدي الذين سرقوا حليب
تـلك الــطـفـلـة الـرضـيــعـة وقـتـلـوا بـراءة
ـسـكـ آه لـعـنة وطـفـولـة هذا الـطـفل ا
الله عليكم أيها الفاسدين أين تذهبون

تهدئـة في اليـمن وانسحـاب من سورية
وقــريـبـاً مـن أفـغـانــسـتــان هـو عـمــلـيـة
تركيز للجهود اباجتاه مقصد واحد ...
ـنـطـقة اوسع االسـتعـداد الشـعـال نار 
ألنـهــا ضـرورة امـيــركـيـة اسـرائــيـلـيـة 
تخص الداخل االمـريكي واستراتـيجية
ـــدى إلضـــعـــاف احلـــضـــور بـــعـــيـــدة ا
الــروسـي في الــشـــرق االوسط بــضــرب
حــلــيــفــته ايــران (مــحــور الــشــر). يـرى
الـــبــــعض أن انـــســــحـــابــــات الـــقـــوات
األمــريـكــيـة مـن الـدول اجملــاورة إليـران
دلـيل ضـعف وتـراجع  بـيـنـمـا نـرى في
مـــركــز فــيــريل أنــهــا اعــادة حــســابــات
ومـــؤشـــر خلـــطــة جـــديـــدة . الـــواليــات
تحدة تقوم بإبعاد قواتها عن ميادين ا
مـكـشـوفـة سهـلـة االصـطـيـاد  ال تـتـمتع
ـكنُ جملـمـوعات بـغـطاء جـوي كـامل  
صغـيـرة اصطـيـاد اجلنـود  األمـريكـي
بـاسلـحـة  متـوسـطة .كـمـا تغـلق قـواعد
عسكرية صغيرة غير كاملة التجهيزات
 لــتــنـــضم تــلك الــقــوات إلى الــقــواعــد
الــكــبــيــرة كــامــلــة احلــمـايــة. ال شك أنّ
احلــرب في سـوريــا تـســبـبت  بــتـراجع
الــســيــطــرة األمــريــكـــيــة عــلى الــشــرق
األوسـط  بــــدخـــــول الـالعب األســـــاسي
الــروسي  والـــتــغــلــغل االيــراني الــذي
ــنـدب ... وهــذا أمـرّ ال وصل الى بــاب ا
ــكن لــصــقــور واشــنـطـن وحـكــام  تل
أبيب التسـليم به والسكـوت عنه  لهذا
ال نرى أن الدولـة العـظمى استـسلمت 
ـرحــلـة  جــديـدة مــتـجـددة بل انــتـقــلت 
تدرج بكافة الوسائل. وهي التصعيد ا
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األخــــبـــــار الـــــواردة من جـــــارة إيــــران
الشـرقيـة غـير مـطمـئنـة  حركـة طالـبان
إجتمعت  بحكـومة كابول وكذلك التقت
ـاي خـليل زاد ـبعـوث االمـيـركي ز مع ا
برعاية " خليـجية" واحلديث تركز حول
خـــــروج الـــــقـــــوات االمــــريـــــكـــــيـــــة من

أفغانستان.
قاتل  الذي يحدث  هو جتـمّع آلالف ا

من احلــركــة قــرب احلــدود اإليــرانــيـة 
وانـشاء مـعـسـكـرات في هلـمـنـد وفراه 
ويـــــكـــــفي أن تـــــعـــــلم ان احلـــــكـــــومــــة
األفغــــــانية باتت تسيطر على 55 فقط
من األراضي في نــهــايــة 2018 مـقــابل
 بـاقي األراضي تـسـيـطر2015 عام 73

عليها القاعدة وطالبان و… داعش.
اخلــطـر لــيس فــقط من حــركــة طـالــبـان
الـتي يُـقدر مـركـز فيـريل عـدد مـقـاتلـيـها
بـ 75ألــفــاً… اخلــطـر الــقــادم من داعشَ
ايــضــاً! يــتــسـاءلُ كــثــيــرُ أين "تــبــخّـرَ"?
عــشــرات االالف من االرهــابــيــ الــذين
قـاتـلـوا مع داعش في سـوريـا والـعـراق
?تـقــديـرات مــركـز فــيـريل ان بـ  7إلى
االف مـــنــهـم  أصــبـــحــوا شـــرق وغــرب

أفغانستان.
األمـرُ لـيس زلـيـد احلـظـة  فـالكـالم جاء
تحدث باسم تنظيم داعش على لسان ا
أبــو مــحـمــد الــعـدنــاتي في 26 كــانـون
الـثــاني 2015 حـ أطـلـق عـلى " دولـة
ـنــطـقـة اخلالفــة االسالمـيـة " فـي تـلك ا
اسـم " واليـــــــة خـــــــراســـــــان " وتـــــــضم
افغانـستان وباكـستان وايـران وبايعوا

دول شمـال ايـران وجنـوب روسـيا  أي
دول بحر قزوين.

ان  تـبـقى روســيـا في سـوريـا وسـوريـا
فـــقط  أمـــر ال يــتـــعــارض مع مـــصــالح
ــتــحـدة  فــتــركــيـا كــفــيــلـة الـواليــات ا
بوصـول اإلخوان. للـمشـاركة في احلكم
ـقـتـرحـة في االصالحــات الـسـيـاسـيــة ا

بسوريا حسب اخملطط .
األكـراد سـيـبـقـون حتت وصـايـة الـنـاتو
بتبـدل األسماء من أميـركي إلى فرنسي
إلى…  وسـيبـقون تـابـع مـتـنقـل من
حـــضـن الى اخــــر  حــــامــــلــــ االمـــال

ستوطنة الى ماشاء الله.
داعش ســتــعـود مـن جـديــد في الــعـراق
لــتـــضــرب حـــلـــفــاء إيـــران في االنـــبــار
وصـل  ضمن تـرتـيب خـاص يتالئم وا
مع شـــكل الـــوضع اجلـــديـــد. واجلــيش
األمــيـركي حــاضـر بــقـوة غــرب الـعـراق
لــقــطـع الـطــريـق الــبــري نــحــو ســوريـا

ولبنان.
أصــدقــاء تــرامب يــتــســاقــطــون واحـداً
تـلـو اآلخـر  والــتـشـكـيالت اجلـديـدة??
حتـمل سيـاسـيـ وعسـكـري يـدعـمون
اســرائــيل دون حــدود  ولــديــهم نــزعـة
للحرب اكبر من سابقيهم .. لكنها حرب
من نوع جـديد : " انهـاك العـدو وضربة
بــيـد االتــبـاع " ثم .. "ضــربـة عــسـكــريـة

كبيرة".
بــقــاء ُ مــحـــمــد بن ســلـــمــان لن يــكــون
مجانياً  وعليه دعم الناتو العربي ضد
ايــران  والـتــحـرك عــسـكــريـاً واشــعـال
الـنـيـران فـيـهـا . عـقـوبـات اقـتـصـاديـة 
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انـــســــحـــاب من االتــــفـــاق الــــنـــووي ن
اضـطــرابـات داخــلـيـة وحتــرك مـسـلح 
مــحــاصــرة ايــران من كــافــة اجلــهـات 
ناسبة لالنقضاض . بانتظار الفرصة ا
ـرحـلــة الـقـادمـة ومـا هـذا هــو عـنـوان ا

نــراه من قـراءتــنــا لألحــداث .. هل لـدى
ايـران خــطـة مـضــادة ? بـالـتــاكـيـد . هل
كنـها حمايـة نفسـها ? طبعـاً فلنراقب

ونرى ماذا يحمل لنا عام 2019.
s - بغداد (« Õö

ابـــا مــســـلم ســـجــود كل يـــوم بــعـــد نــزول
الـشمس  ,ال يـنتهي الـيوم بسـهولة يـحتاج
ـكان , الـى حمـد وشـكر  ,حـط اللـيل عـلى ا
جــــلس يـــضـع الـــوســـادة خــــلف ظـــهـــره ,
كان يـتصفح منزله الذي انهـكه ب تغير ا
ستقبل واإليجار  ,وهـو يحمل خوفه مـن ا
,يـتصفح اركان الـوطن وينزف ذاك القلم  ,
يـفـترش الـسـاتر االول  ,يـحـارب بـاحلروف

ويعتصر دمه حبرا على انفاس القدر ...
مــرت مـحـنه بـعـد اخــرى رفع بـصـره نـحـو
الــقــمــر ( الــرب يـحــمي الــعــيــال واجلــسـد
لـلوطن ) لم يـكن نائـما عـندمـا لدغ الـعقرب
كفه  ,قـفز مذعورا ونظر لشق حتت اجلدار
,انـسحب العقـرب متفاخـرا بلون التراب  ,
غــاب عن الـوعي قـلـيال  ,فــتح عـيـنه فـوجـد
عــائــلـته حتــيط به اقــمـارا تــنــثـر ضــوءهـا
دمـوع صـبت من دجـلـة يـغـتـرف ومن فرات
يـغـتـسل  ,تـمــر االيـام كـبـر ابـو مـسـلم لـكن
احلـروف حــيـنـمـا تـشـيـخ تـزهـر الـقـصـيـدة
فــكـان يــنـشــد لـلــوطن مــقـاالت تــغـنت بــهـا
الـصــحف يـشـهـد مـسـلم دمـوع والـده وهـو
يــســـتــمع لــنــشـــرة االخــبــار جــرح الــوطن
وخـرجت العقارب من شق اجلدار تلدغ من
كـل صـوب جــبــ الـوطن  ,تـــســلل مــســلم
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لــكل قــائـد هــنــاك من يــؤيــده ومن يــرفــضه قــاعـدة ال
ــؤيـدون ألــفًـا يـخــتــلف عـلــيــهـا اثــنـان هــنــاوان كـان ا

والرافض واحد فقط.
ال بد وأن يوجد هناك معارض لهذا احلكم أو احلاكم.
الله جل جالله وعـظم سلـطانه هـناك من يـوحده "ال إله
إال هو الـواحـد األحـد ال شـريك له وال ولـد" وهـناك من
يقول الله له صاحبة وولد وهناك من ينكر وجود الله.
محـمـد رسـول الـله (صـلى الـله عـليـه وعلى آلـه وسلم)
هـنــاك من يـقــول إلى إبـراهــيم عــلـيه الــسالم وتـنــتـهي
النـبوّة وهنـاك من يـعترف بـالنـبي عيـسى علـيه السالم
أو الـنــبي مــوسى و هـنــاك من يــنـكــر وجـود اجلــمـيع
اإلمام عـلي عـلـيه أفـضل الـسالم واخلـلـفـاء الـراشدين
برغم أنـهم أربـعة خـلفـاء هـناك شـرخـا ب اإلمـام علي
وباقي اخللفاء ب رافض لإلمام ومؤيد له وب محب

ومتحفظ.
نأتي عـلى حـكم الـعـراق بـعد االحـتالل أو بـعـد سـقوط
ـؤيدين ـلـكي وإعالن جـمـهـورية الـعـراق بـ ا احلكم ا
ـلـكي قتل للـنـظام اجلـمـهـوري والبـاكـ على احلـكم ا
عـبـد الــكـر قـاسم وحتــول احلـكم إلى حــزب الـبـعث.
وإلى يومـنا هـذا من يـبكي و يـتـباكى عـلى عـبد الـكر
قاسم أو نوري السـعيد أو باقي بـاشوات ذاك العصر
وهنـاك من يـقـول عبـد الـكـر ظـالم و عنـصـريـا; حيث
أعطى للشيعـة في مدينة الثورة  150متر لكل مواطن
وأعــطـى لــلـــســـنــة 600 إلى 800 مــتـــر فـي مــنـــاطق

األعظمية وغيرها. 
أما حكم صدام حس من 79 إلى 2003 ال بد وأنه
ـواطنـ حبًّـا أو بغـضًا ب من ترك آثاره فـي قلوب ا
هــو يــقــول صـــدام ال يــوجــد بــعــده قـــائــد فــهــو قــائــد
ا وهـناك مـحبـا وهناك الضرورة وهـناك من يـقول ظـا
مبـغـضـا. ومنـهم مـتحـفظ يـقـول: (وين متـصـيـر خلـيـها
تـصــيــر). رأيي هــو أني ال أفــرض عـلــيك كــره صـدام
حس وال أنت تستطيـع أن جتعلني أحبه إذا أنا كنت
رافضًـا له ولسـياسـته. مـر بي موقف في سـنة 2000
بشـهـر مـحرم احلـرام نـحن شـيـعة أهل الـبـيت عـلـيهم
السالم معتـادون رفع الرايات احلـسينـية بهـذا الشهر
نـطقة األغـلبـية من نفس احلرام وباألخص إذا كـانت ا
ـذهب قــام جــد أوالدي بـرفع الــرايــة الـســوداء فـوق ا
سطح الدار وإعالن احلداد احلسيني في نفس اليوم
وفي الـسـاعة  5عـصـرًا طُـرِق بـاب الـدار ذهـبت لـفـتح
باب البيت رأيت ثالثة رجال من ضمنهم مختار احمللة
) أمـا ــعـرفــة واسـمه (عــبـد احلــسـ وأنـا أعــرفه عـز ا
الباق سيماهم تدل أنهم من اخملابرات العراقية قال
يا ابـنتي أنت مـحبه آلل الـبـيت قلت: نـعم أستـاذ قال:
والؤك في قـلــبك أو داخـل بـيــتك ال داعي إلعالنـه عـلى
إل فـمـن اسـتــطـاعــتــكم رفع الــرايـة الــسـوداء داخل ا
نزل. اجعـلوا حبكم بيتكم أو خـلف الدار على سـطح ا
في قلبكم ال في رفع الـرايه على السـطوح. على الرغم
من غصتـها في قلـبي لكن وجدت كالمه مـقنعـا ونفذت
أوامره بـاحلـال. نـحن مـحـتـاجـون لهـذه الـنـظـريـة بـهذا
الـوقت اتـركـوا الـتـبـاهي بـالـوالء لـقـادتـكم في قـلـوبـكم
وأخمدوا نـار الف ال صـدام يرجع وال هـؤالء احلكام
ـثل الـشـعـبي "لو يسـتـمـرون في احلـكم وكـمـا يقـول ا

ا وصلت لك".  دامت لغيرك 

لـيس لـدى الـعـراق وإسـرائـيل أي عالقـات دبـلـومـاسـيـة
رسميـة حيث أن الـسابق ال يـعترف بـهذه األخـيرة. وقد
أعلن العراق احلرب على الدولة اليهودية التي تأسست
حديثًـا في عام  1948ومنذ ذلك احل ظـلت العالقات

ب الدولت عدائية في أحسن األحوال. 
كما شاركت القوات العراقية في احلروب الالحقة ضد

إسرائيل في عامي  1967و1973.
وفي عــام 1981 قــصـــفت إســـرائـــيل الـــتي تـــخــشى
هـجـومًـا آخـر من الـعـراق مـفـاعـلًـا نوويًـا عـراقـيًـا حتت
اإلنشاء في التـويثة جنـوب شرق بغداد زاعـمة تهديدًا
لألمن الـقــومي. ولم يـرد الــعـراق. خالل حــرب اخلـلـيج
الـعـربي أطـلق الـعـراق  39صـاروخ سـكـود بـالـيـسـتي
معـدل على إسـرائيـل بالـرغم من عدم وجـود أي عدوان
من إســــرائـــيـل آنـــذاك. إســــرائـــيـل وحتت ضــــغط من
ـتحـدة لم تنتـقم أبدًا كـما أن ساسـة العراق الواليات ا
اجلدد بـعد 2003 بعـضـهم يـتبـنى سـيـاسيـة االنـفـتاح
عـلى "إســرائـيل" حــتى لـو كــان األمـر بــشـكل سـري أو
علـني كـما فـعل سـابقًـا النـائب الـعراقـي مثـال األلوسي
خالل زيارتـه لتـل أبيب 2005 وقـد طـرح مـثـال وغـيره
نـقــطـة أن اجلــمـيع لــديـهم عـالقـة مع تل أبــيب فــلـمـاذا
ـعـاداة واحلـقـيـقـة غـير الـضـحك عـلى أنـفـسـنـا بـطـرح ا
ــكن إنــكــار غــيــاب اإلجــمــاع الــعــراقي عــلى ذلك? ال 
القضيـة الفلسـطينيـة منذ مطـلع األلفية بـسبب األسباب
كن أيضًا إغفال أن أعاله مجتمعة ومتفـرقة ولكن ال 
الـتـراكـم الـتـاريــخي ودمـاء شــهـداء الـعــراق في حـروبه
لـلــدفـاع عن فــلـســطـ وبــعـد الــقـضــيـة الــديـنــيـة كـون
األقـصى ثـالـث احلـرمـ وأولى الــقـبـلــتـ ســيـبـقى في
ضـمـيـر ووجـدان عـدد غـيـر قـلـيل من الـشـعب الـعـراقي
وأن األســبــاب أعاله أغــلــبــهــا مــؤقــتــة ســتــزول بـزوال
مــســبــبــاتــهــا وتــنــتــهـي. تــبــقى احلــقــيــقــة أن الــشــعب
الفلسطيني شعب تـعرض لإلرهاب الصهيوني رغم كل
ما يحـاول اإلعالم ترويجـه وأن "إسرائيل" لم تـكن يومًا
ـا كـانت مـتـعـاطفـة مـع الـشعـب الـعراقـي وقـضـاياه وإ
ـشكـلـة ولـيسـت جزءًا من احلل وكل دائمًـا جـزءًا من ا
القرائن تـدل على أن الصـهاينـة استخدمـوا داعش كما
فــعل غـــيــرهم وهـــذا دلــيل عــلـى أنــهم شـــركــاء بــالــدم

العـراقي كمـا فعـلوا بـالدم الـفلـسطـيني
ومحاولتهم لطمس احلقائق .

الى كـل مــــســـــؤؤل عــــراقـي ســــرق
العراق وزار اسرائيل ..

يجب  أن تتم محاكمتكم يا خونة..
اخليانة العظمى.

ـــروا بــذلـك الــطـــفل ويــزنـــوا ثــقل أن 
ـال الـذي أجـســامـهم عـنــده لـيـعــطـوه ا
أعــطــيـته لــهم كــان الــكـثــيــر من الـذين
أرسـلتـهم إلـيه لـقد رأيت الـفـرحة وهي
تـرتــسم عـلى وجه ذلـك الـطـفل الــيـتـيم
الذي يعمل بقسوة ظروف اجلو التي ال
يـتـحـمـلـهـا الـكـبـار الغـالظ; فـكيـف وهو
طفل صـغـير ولـكنه كـان يـريد أن يـجلب
الـدواء ألمه الــضـريـرة ويــجـلب رضـعـة
احلليب ألخته الـصغيرة الـله لعفة ذلك
الـــطــفل الـــكــر مــا زلـت كل يــوم أقف
مــتـواريـا عـن نـظـره وأرسـل له الـكــثـيـر
ــارة لــيـــزنــوا عــنــده والــكــثــيـــر من ا
ال على ذلك وأنا ارى فرحته ويعطوه ا
وابـــتــــســــامـــتـه الـــتـي أذهـــبـت حـــزني
ي فشـكـرا لك أيهـا الـطفل ووحدتـي وأ
الئـــكـي ألنك مألت حـــيـــاتي الـــبـــريء ا

وجعلتني سعيدا.
ÍuÝu*« Í—uLF*« 5 - انقرة %

كنّا متالزم
نقطفُ من اللّيلِ جنوما

نزرعُ في حقولِ الظّالمِ شتالتِ
القناديل

نوزّعُ على اجليرانُ أصابعَ الضّياء
ندسُّ نسيمَ الزّهورِ حتتَ إبطِ الرّبيع

قالتْ ذاتَ نشوةٍ 
دعنا نُذُقِ الدّموع

لقد فارقتها منذُ زمنٍ قريبٍ
لم أعرفْ مصيرَ احلزنِ أينَ يدور

قلتُ ال داعي لهذا القلق
ستعودُ األمورُ إلى مجراها الطّبيعيّ

ُ وال يهونُ األن
إنّه في جيوبنا اخللفيّة 

كعملةٍ نقديّةٍ نشتري بها ما نريد  ..   

في بـداية الـسنة اجلـديدة التي نـتمنى ان
تـكون سنة القـانون وسنة السـلطة القوية
الـتي يجب عليها فرض سيطرتها وقوتها
وفــرض الـقـانـون عـلى اجلــمـيع .. مـثـلـمـا
فـعلت ( مصر) الـشقيقـة عند نهـاية السنة
نع ـاضـية حـيث اصدرت قـانون وقـرار  ا
البس خـــيـــاطـــة او مـــتـــاجــــرة او بـــيع ا
الـعـسـكريـة اي مالبس الـشـرطـة واجليش
ـــســـتـــلـــزمـــات اخلــــاصـــة من رتب وكـل ا
وعـصي وهراوات وعصي كهـربائية حيث
مــنـعت مـثل هـكـذا امــور خـاصـة بـالـدولـة
ويـكـون الـتـجـهيـز من قـبل الـدولـة حـصرا
ـة .. وذلك لــتــفـادي الــعـصــابـات واجلــر
حــتى يــتــمـكــنــوا من احلــفـاظ عــلى االمن
الــداخــلي ... وهـذا الــقــرار الـذي اتــخـذته
جمهورية مصر الشقيقة اتمنى ان حتذوا
حــذوه احلــكــومـة الــعــراقــيـة وان تــتــخـذ
االجـراءات الــقـانـونـيـة بـحق مـحالت بـيع
البس الـــعـــســـكـــريــة الـــتي وخـــيـــاطـــة ا
اصـبـحت فـي الـعـراق جتـارة حـالـهـا حال
البس ـواد الــغـذائـيـة .. من بـيع كـافـة ا ا
ـنتـشرة الـعسـكريـة واالسلـحة الـبيـضاء ا

ـنـاطـق وخـاصـة مــنـطـقــة الـبـاب في كـل ا
الـشرقي لـذا اتمـنى وكثيـرا ما تـمنيت في
ـقــال ان يـكــون الـتــجـهــيـز والــبـيع هــذا ا
واخلــيـاطــة بـيـد الــدولـة ألني وحــسب مـا
اتـذكـر كان هـنـاك في مـنطـقـة الشـيخ عـمر
مـعـمل اخليـاطة الـعـسكـرية والـتـجهـيزات
اخلـــاصـــة بـــاجلـــيـش والـــشـــرطـــة وكــان
الــعـســكــري عـنــدمـا يــسـتــلم مالبــسـة من
ـعـسكـر اثنـاء تأديـة الـواجب يذهب بـها ا
الى اخلـياط فـقط لصـياغـتهـا على جـسمه
حـتى يظـهر بـاألناقـة العـسكـرية الـعراقـية
ثل الـرائـعة فـارجـوا من حكـومـتنـا احلـد 
هـــكــذا مـــحالت وفــرض قـــانــون عــلـــيــهم
واغـالق احملالت الـتي تـبـيع لــلـعـصـابـات
ـنتشـرة في العاصـمة واحملافـظات حتى ا
ــتـــنـــكـــرة بـــالــزي ـــة ا نـــحـــد من اجلـــر
الـعسكري االصيل او فرض شروط معينة
عــلـــيــهم فـي حــال بــيــعـــهم لــلـــمــجــرمــ

سائـلة القـانونيـة بحقهم ... وحتـميلـهم ا
عـاش اجلــيش الـعـراقي الـبـاسل بـعـيـدهم

االغر وحماة الوطن ....
wFOÐd - بغداد « ‰œUŽ

كنتُ أسيرُ حتتَ لهيبِ أشعّةِ الشّمس
نهارَ هذا الشّوق

كم كانت رغبتي في غيمةٍ صغيرةٍ
تخفّفُ على رأسي وطأةَ العشق ..

رددتُ دندنةً في قلبي 
لعلّها تسمعُ بوضوح

أينَ أنتَ أيّها الصّقيعُ اخلائف?…
طريدتي األخيرة

نازلة من ضلعِ السّماء
جترّ الوهجَ كأن الثّغر 
منحوت من مبتسمٍ
إّن فاتها السّهمُ
قالتْ هيتَ لك

.. أنا عاشقة لكل مترنّمِ
b - البصرة Uš …d¼e « b³Ž

W¹dJ F « fÐö*« WÞUOšË lOÐ

بـيع احملابس واألحجـار مهنـة اجبر عـليها
ابــو مــسـلم لــيــعـيل بــهــا عـائــلـته  ,مــسـلم
وإخــوته يــراهم يـكــبـرون  ,تــشــرق شـمس
جـديـدة كل صـبـاح بـيـنـهم ومـعـهم  ,مـهـمـا
قــست احلـيـاة هـنـاك يـوم جـديـد  ,لـم ينس


