
البعض..
وكيف تفسر ما يدور بخاطرهم?

أنا رجالً وأشعر برجولتهم..
وهل أنت تفكر مثلهم?

ال أعــــرف وال أعـــــلم وال أرغـب بــــأن
أكون معهم..

أنا أعرف وأنت تعرف وهذا يكفي..
صديقتي نسينا أمر القهوة!

ال عليك سنطلب غيرها..
هل تنوين البقاء هنا ب نظراتهم!
نعم ولم ال نحن لم نكمل كالمنا..

لـــكــنــهم ســـيــظــنــون ظـن الــســوء بك
وسيطلقون عليك اإلشاعة..

وماهي تلك اإلشاعة?
ـعـيب أن أنــهـا بـشـعـة وسـيـئـة ومن ا

.. أقولها هنا ولكِ
لكنهم لن يترددو بأطالقها عليه!

نعم مع األسف وستنتشر..
ارجوك أخبرني عنها!

سـيــقـولـون عـنك أنكِ غـيـر مـؤديـة وال
تـصــلـحـ زوجـة وال تـبـالي بـوالـدتك
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درسة نظرًا لعدم امتالكها ألساليب تعليمية تفشل ا
فـعالـة فـهي تعـتـمد أسـالـيب تلـقيـنـية أُحـاديـة البـعد
مـنْــزوعـة عـن سـيــاق احلـيــاة احلــقـيــقي ال تــخـاطب
اهتمامات التالميذ احلقيقيـة فيغدو التعليم بالنسبة
لــهم دون مــغـــزى يــذكــر  وتــتـــحــول احلــيــاة داخل
درسة إلى حـياة فاتـرة مصطـنعة تـستثـير اإلحباط ا
ـلل  وهـذا مـناخ يـصـعب فـيه - إلى حـد كـبـير - وا

حتقيق تعليم سداه الفهم وحلمته االهتمام.
ـدارس في مــعـظم الــثـقــافـات - لــقـد ركــزت أغـلـب ا
حـتى اآلن - عــلى تـركـيب مـعــ من ضـربي الـذكـاء
نطقي وإذا كـنا ال جنادل في أهـمية هذا اللغـوي وا
ـدرسة إال أنـنا غالـينا التـركيب للـتمـكن من أجندة ا
ـدرسـة في جتـاهـل ضـروب الـذكـاء األخــرى داخل ا
وخـارجهـا جـاعلـ بـذلك كثـيـرا من التالمـيـذ الذين
ـناسب يـعـتـقـدون أنهم ـزيج ا يـفـشـلون في إظـهـار ا
ـكن بواسطـتها أغبـياء.ولم نسـتفد من الـطرق التي 
ـتـعـددة لـتـوسـيع أهداف اسـتـثـمـار ضـروب الذكـاء ا
ـدرســة والــثـقــافــة عـمــومــا.آلـيــة بــقـاء الــطالب في ا
صـفـوف عـلى هــيـئـة مـعـيــنـة; لـتـلـقى لــهم مـعـلـومـات
مـحددة بـصورة مـعيـنة دون عـنايـة بالـفروقـات فيـما
ؤسسات اجملتمع بينهم  ال توجد عالقة للمدرسة 
درسةُ - األخرى ومنها: وسائل اإلعالم وتفضل ا
بـسبب الـلـوائح واألنـظمـة - االنـفصـالَ عن اجملـتمع
وعـن مـؤســسـاته ولــهـذا أثــر عــلى الـطالب كــمـا ال
ـتخصص  وكثـيرا ما يوجد مع يخفى ذلك على ا
درسة وقد األصدقاء واألقران في الشارع وليس ا
يـكــون - مع األسف - في الـبــحث عن اإلثـارة وقـد

ة. يصل إلى تعاطي اخملدرات والعنف واجلر
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الديوانية

نرحب بإسهام القراء وآراؤهم 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

“UO² SÐ WO «dŽÆÆ W¹dDI « ”QJ «

·uOC « —UO²š≈

ويـجب الـتــأكـد جـيـدا وعـنـدهـا بـادر
االخ خـــالـــد جـــاسم بـــعـــد تـــفـــهـــمه
ـوضـوع وتكـلم بكـلمـات طيـبة بـها ا
اخلـواطـر واهـداء وردة الى الـكـاب
عــمـــاد وهي رمـــز احملــبـــة واالخــوة

وانتهى االمر.
 «uDš dAŽ

 لـــذا من يــــهــــدي لـــنــــا وردة اعـــني
للـعـراق نهـدي له قـلـوبنـا ومن تـقدم
لــنـــا خــطـــوة تــقــدمـــنــا الـــيه عــشــر
خــطـوات.... واحب اعـرج عـلى قـنـاة
هنية ومن خالل متابعتي الشرقية ا
لــهــا ومـشــاهــدتي لـلــمــبـدع مــحــمـد
نتـخبنا ابراهـيم الناصـر وتغطيـته 
ــهـنــيــة وحـسـن اخـتــيـار فـوجــدت ا
الـــضـــيـــوف اضـــافـــة الى االخـــبـــار
ــبـــاشــرة عــلى الــوفــد الــدقــيــقــة وا
الـعـراقي وجتــدهـا تـخـطـو خـطـوات

الــقــنــوات احملـــتــرفــة الـــعــربــيــة او
ـيـة وتـكـاد تكـون االقـرب لـقـناة الـعا
الـكـأس بـالدقـة واحلـدث ونـطـمح ان
تكون للشرقيـة قناة خاصة للرياضة
وتـخـطـو خـطـوات الـكـأس الـقـطـريـة
وتــصـبح الـقــنـاة الـريــاضـيـة االولى
ـــهــنــيــة بــالــعـــراق  والشك في ذلك 
الـقنـاة  واعالميـيهـا االكفـاء يقودهم
االخ الدكتور سعد البزاز ...يجب ان
يكـون للعـراق وشعبه شـأن كبير في
كـافة اجملاالت ويـبقى الـعراق عـربيا
حــتى الـنـخــاع  وشـكـرا ال خــوتـنـا
الـعـرب الـواقــفـ مـعـنـا في الـسـراء
والـــضـــراء وكـــمــا ورد عـن امـــيــر
ــؤمـنــ عـلي بن ابـي طـالب عــلـيه ا

السالم ال تعرف احلق بالرجال ...
 ; اعرف احلق  تعرف اهله
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العـب الـعراقـيـة ومـوقـف االمارات ا
الــعــربــيـــة وخــاصــة في الـــبــطــولــة
احلــالـــيــة من تــقــد الـــتــســهــيالت
شجع لالعالمي والصحـفي وا
وحــسن االســتــقـبــال وهــذا ديــدنـهم
سابـقـا وحالـيـا وامـا الضـلع الـثالث
لـلــمـثــلث فـهــو دولـة قـطــر الـعــربـيـة
الــشــقــيـــقــة الــتي كــانـت الــســبــاقــة
بــأســتــقــبــال العــبــيــنــا ومــدربــيــنــا
واحـــتــضـــانـــهم وال نـــنـــسى دورهم
بـارجاع الـعـراق الى بطـولة اخلـليج
الــعـــربي بـــعــد انـــقــطـــاع اكـــثــر من
عـشـرين عـام اضــافـة الى اسـتـخـدام
بـاريات الـدوليـة ايام مالعـبهم فـي ا
نع واالن الكافل للدوري احلصار وا
العراقي وناقل مبارياته وغيرها من
االمــور اجلــيــدة  الــعـراق عــربي
وارجاعه الى احضان اخوته واجب

مـقــدس وال يـصح اال الـصــحـيح لـذا
نرجـو من االخوة االعالميـ تقريب
وجهـات الـنـظـر واالبتـعـاد عن الـقال
والـــقــيل وهـــذا مـــا حــصل مـــؤخــرا
وقضـيـة الـكـاب عـمـاد مـحـمد العب
مـنتـخـبنـا السـابق وفي احد لـقاءاته
في احدى القنوات الـعراقية وتناول
في كالمـه عن فـــضــــائـــيــــة الـــكـــأس
القـطرية وبـرنامجـها اجمللس ووجه
بــعض الـكـلـمـات الـطـبـيـعـيـة احملـبـة
لـــبــلـــده واخلـــوف من اســـتــغـاللــهم
اعالمـيــا وتــشـتــيت افــكـارهم وفــقـد
تـــركــــيـــزهم لـــكـن بـــعض االصـــوات
الـشـاذة اوصلت االمـر مـعكـوسا الى
االعالمي خالد جـاسم بأن تكفوا عن
ـؤامرات ضـد العـراق وكان الـعتب ا
والزعل ولكن تـدارك االمر االخ عماد
وصـرح بـعـدم حــصـول هـكـذا اتـهـام

ــشــاهــدة الــعـرس لــقـد تــمــتــعــنــا 
الكـروي االسيـوي في دولة االمارات
ـشـاركة 24 الـعـربـيـة وعـدد الـفـرق ا
مــقـسـم الى ست مــجــامــيع يــصــعـد
االول والـــثــانـي من كل مـــجـــمـــوعــة
واحـسن اربع ثـوالث لـيصـبح الـعدد
 16فـــريـــقـــا في الـــدور الـــثـــاني من
البطولة والتـسقيط الفردي ليبقى 8
ومن ثم  4والـنـهـائي فـريـقـان يـتوج
احـدهمـا بـالـكـاس الغـالـيـة وان شاء

الله تعالى عراقي.....
بـطولـة رائـعة تـقام كل اربع سـنوات
وتـــوجــنــا بـــهــا عــام 2007 بــهــدف
الــكــبـيــر الــســفـاح يــونس مــحــمـود
واصـبح مـنـتـخـبـنـا وحلـد االن رقـما
وقـــد صـــعـــبـــا في كـل الـــبـــطـــوالت 
شاركـنا بهـذه البطـولة حالـيا بفريق
شـاب متـوسط اعـماره 24 عـام وهو
درب اصغر فريق بالبطولة بقيادة ا
كـاتانـيتش الذي وضـع بصمـته على
نتخب وجعل له دفاعـا منظما بعد ا
ان عـانـيـنـا لـسـنـوات طـويـلة ضـعف

اخلط الدفاعي..... 
W³F  …«—U³

باراة صـعبة كثـر فيها سـير  بدأ ا
االخطـاء الـقاتـلـة واحلمـد للـه نقـذنا
دافـع علي عـدنـان في الوقت هـدف ا
االضافي  وجـاءت مباراتـنا الثـانية
وقد ارتفع مستوى منتخبنا وحتقق
ـنتخب الـفوز بثـالثية عـلى شقـيقه ا
هـمة التي ـباراة ا اليـمني ومن ثم ا
حتـــمل خــــفـــايـــا االمـــور وتـــمـــتـــلك
احلـسـاسيـة الكـبـرى  وكانت مـباراة
كـــبــيــرة مع خـــصم عــنـــيــد اال وهــو
نـتـخب االيـراني الـذي كـان خـائـفا ا
ــعــروف بـالــغــيـرة من مــنــتـخــبــنـا ا
واالخالق......وقـــد صـــعـــدنـــا ثـــاني
ــنـتـخب لـلـمــجـمـوعـة ولــقـاءنـا مع ا
نـظـبط تكـتـيكـيا القـطـري الشـقـيق ا

ومتماسك اخلطوط ولكن املنا كبير
ـهم بــاالسـود الــتي تــسـود واالمــر ا
ـــــــطـــــــلـــــــوب من االعـالمـــــــيــــــ وا
ــنــتـخب والــصــحـفــيــ مــسـانــدة ا
وبـالـفـعـل اغـلب الـقـنـوات الـعـراقـيـة
ـنـاصـرة والـتـحـفـيز سـلـكت طـريق ا
وقــد رفـعت من مــعـنــويـات العـبــيـنـا
....ولـــعل الــــذي افــــرحـــني بــــاالمـــر
ـسـانـدة اتت من قنـاة عـربـية وهي ا
ـتألـقة دائـما قـناة الـكأس الـقطـرية ا
ــهـنــيـة الـعــالـيـة الــتي جـذبت ذات ا
ـشاهـدين العراقـي واصيح اغلب ا
ــتـألق خـالـد لــهـا تـأثـيــر فـقـد وجه ا
جــــاسم مــــقـــدم بــــرنــــامج اجملــــلس
مــخــاطـبــا الــشــعب الــعــراقي بــعـدم
اطالق الـعـيــارات الـنـاريـة عـنـد فـوز
نتخب العـراقي وكانت االستجابة ا
  %90اضــــافــــة الى مــــعــــرفـــة اراء
الالعــبـ وقـول الــصـحف الـعــربـيـة
واحملـلـلـ الــعـرب حـول مـنــتـخـبـنـا
الـوطــني فـاصــبــحـنــا نـحــصل عـلى
ـعـلـومة من خالل فـضـائيـة الـكأس ا
الـقــطـريــة اضـافــة الى اسـتــقـبــالـهم
ــــدربــــ الـالعــــبــــ الـــــقــــدامـى وا
والصـحفيـ واالعالمي الـعراقي
وقــد ابـدعــوا بــذلك واالكـثــر من ذلك
حـسن اخـتــيـارهم لـلـضـيـوف فـمـثال
استضافتهم للكباتن مجبل فرطوس
اخلـــبـــيـــر الــكـــروي ونـــاظـم شـــاكــر
احملـبـوب واخلـلـوق وكـابـ الـعراق
الــسـفــاح يــونس الــذي له شــعــبــيـة
كـبــيـرة لـدى الـعــراق والـعـرب وهـذا
ـــتــابـــعــ امــر ايـــجـــابي لــزيـــادة ا
ـشـاهـدين  وبـلغ عـدة مـالي  وا

والبــــد الـى االشــــارة والـــــتــــذكــــيــــر
ـــثـــلث ـــشـــرفــــة من ا لـــلـــمــــواقف ا
اخلــلـــيـــجي الـــذي وقف الى جـــانب
اخوتهم العراقي فكانت السعودية
الــعـربــيـة مـشــرفـا بـرفـع احلـظـر عن

في لقائي مع صديقتي
أنـظـري ألـيـهم كـيف يـرمـون بـنـظرهم
صوبنا وكأننا سرقنا شيئاً منهم! 
ال تـلبي لـنظـرتهم أهـميـة ستـزول عنا

.. شيئاً فشيئاً
لــكـــني التــعــجــبــني نــظــرتــهم هــكــذا

وكأنني خطفتك منهم! 
هم هـــكـــذا مـــنـــذ ســـنـــ يـــا صـــاح
يـعــتـقــدون ويـعــتـقــدون وبـأعـتــقـادهم

كاذبون..
ـــا هــكـــذا يـــحـــلــلـــون ويـــحـــرمــون و

? ويفسرون
هـم يـــنــــظــــرون لي عــــلى أنـي عـــورة

ومحرمة وغير محترمة !
ال هــذه لـيــست نــظــرتــهم بل نــظــريـة

.. اجملتمع لكِ
أهذا ألنني سافرة?

ال بـل النكِ أبـــتــــســـمت مــــعي أثـــنـــاء
احلديث بيننا..

ولهذا األمر أهمية لهم?
نـعم هم يـظـنون أنـنـا نـعشق بـعـضـنا
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كـثـيـرة هـي االسـبـاب الـتي أدت الى فـقـدان الـتـوازن
الفـكـري وتوعك كل مـاهو قـائم لذلك عـليـنا أن نـكون
حدين في الـتعامـل مع هكذا أسـباب والـوقوف بوجه
ذلك الن هذا سيفـقدنا القـدرة على مجابـهة ذلك بعد
شـبوه الذي يـريد االنحالل لـثقافة اي د الفـكري ا ا

شعب كان .
ـد الـذي اليـسـتـغـرب هو نـتـيـجـة الـضـعف الـثـقافي ا
ــرحــلــة ــا يــدور في هـــذه ا وقــلــة الــوعـي واالدارك 
دروس هـو السالح أمام الصـعبة. الـوعي الثقـافي ا
تـلك الـتـفكـار الـضـالة الـتي تـطـمح الى تـمـزيق وحدة
الشعوب واضمحال الـثقافة والفهم واالدارك. وتقبل
تـلك االفكـار الشـريـرة التي تـنخـر اجملـتمع وتـسيـطر
على االفكـار وتغيـر النفوس وتـعطي مسـاحة واسعة
لتـقبـل ذلك ونخـر الثـقافـات ونحن نـعلم أن هـناك من
يسعى ويثـقف ويروج لتلك االفـكار ويقف الى جانب

ريدين لها. ا
ـسـنـاه في الـفـتـرات الــسـابـقـة ان تـلك االفـكـار ومــا 
اخذت مـأخذهـا وقد غـررت بالـكثـيرين وحولـتهم الى
اشخاص يحاولون بشتى الطرق االنتقام من غيرهم
بـحجـج واهيـة التـمتـد الى الـثقـافـات واالديان بـصـلة

تذكر 
وينبـغي عليـنا أن نقف بـحزم أزاء ذلك. ألن االخطار
كـثيـرة ومـتعـددة .الـتثـقيـف الواعي يـحـد من انتـشار
ريـضـة.وهـذا ماحـل في بلـدان كـثـيرة تـلك االفـكـار ا
ومـنـهـا الــعـراق وسـوريـا ولــبـنـان وغـيــرهـمـا لـوجـود
حاضنات في تلك البلدان وأياد خفية تعمل من أجل
ـفــاهـيم االنــسـانـيــة والـديــنـيـة ذلك تـريــد أن تـغــيـر ا
وأحبـاط كل ما يـعزز النـمو الـثقافي وتـفكـيك الوحدة
واأللفة مـاب الشـعوب. لذلك عـلى األوساط الثـقافية
ان تـعــمل جـاهـدة من أجل تـرســيخ الـوعي الـثـقـافي
واألنساني وحتجيم هذه األفكـار التي التريد للبلدان

والشعوب االمن واألستقرار.
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خيبت ظني!
.. لست أنا بل نظرية اجملتمع لكِ

وماذا بعد?
ونظرة الناس لكِ

#نظرة_اجملتمع_للمرأة
شـوفي عـيـونهـم شلـون تـنـظـرلج مثل

الرمح
وصح ماحجو عنج وال كلمة لغو 
بس أني اكولج شرفج طاح وعثر 

حللو مكياجج وراساً فتو
لهى وعبر  كالو احللو طالع من ا

كلها كالت راح يأخذها لفندق وي ن
ام وياها 

مدري على يا ساس فكرو بهاية 
أدري شلون يعني التطلع مفرعة 

ماعدها شرف
لــو الزم حتـــلــفـــلــهم كـــلــشـــــــي مــا

سلب 
ال بـــاســني وال لـــزم ايــدي وال اصال

غوى 
والله طالع وياه بس مثل اخلوة

ووالــدك وأهــلك وأنــتي أمـراة ســيــئـة
الـسـمـعـة ورخيـصـةومـتاحـة لـلـجـميع

وايضاً سيقولون بال شر-- ..
توقف ال تكملها... 

أعــــلم أن كالمــــهم مـــؤثــــر ومـــحـــزن
وتفكيرهم متعفن..

لكن ليس هكذا يرمـونني ويصفونني
بـأسـوء الـصـفـات ويـنـالون مـني ومن

أغلى ما أملك!
نعم هم هكذا وأكثر..

ــكــان ونـــتــوجه أذن لـــنــغــادر هـــذا ا
لغيره!?

هم منتـشرون في بقـاع األرض كلها
.. ويراقبون جيداً

وهـل هــــــذا يـــــــعـــــــني لـي أن أكــــــون
مسجونة?

نعم إلى أن تتزوجي..
ومن ثم?

.. تسجن مجدداً
أنت فعال تمزح معي?

ال أنا الأمزح..
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قال تعالى في كتابه العزيز:
(أَلَـمْ تَـرَ إِلَى الَّــذِينَ يَــزْعُــمُــونَ أَنَّـهُمْ
آمَـنُـوا بِمَـا أُنْزِلَ إِلَـيْكَ وَمَـا أُنْزِلَ مِنْ
قَـبْـلِـكَ يُـرِيـدُونَ أَنْ يَــتَـحَــاكَـمُـوا إِلَى
الـطَّــاغُـوتِ وَقَــدْ أُمِــرُوا أَنْ يَـكْــفُـرُوا

 ( بِهِ
صدق الله العلي العظيم

عندما يتـخلى الشعب عن شجاعته
ويبـتعد عن حـكم الله وقيـم العدالة
واإلنـــســــانـــيــــة هـــنــــا ســـتــــكـــون
الطـواغيت مـرجعه ألن اجلاهـلية ال
زالت تـتـحكـم في قوانـيـنه واهوائه
فـيــزداد ضالال عـنـدمــا يـتـحـكم إلى
الــطـاغــوت. فـالــعـدالــة والـرفــاهـيـة

ـة لـلـشـعب وتـوفـيـر احلـيـاة الـكـر
بـل هـو ثــمـرة لــيس مــنــة من أحـد 
الـتضـحيات الـكبـيرة والـدماء التي
نــزفت والـتي اوصـلت هـذا احلـاكم
وغيـره إلى سدة احلكم  لـذلك عند
اســتـــحـــضــارنـــا لــدروس الـــربــيع
الـعـربي في بـعض الـدول الـعـربـية

جنــد إن هـذه الـشــعـوب اســتـبـدلت
نـسـخـة من احلـكـام الذيـن هم أكـثر
ظـلمـا وفـسـادا. أي أنـنـا لم نـسقط
نـهـجـا سـيـئـا عـشـعش فـي نـظـامـنا
اإلجـتمـاعي والسـياسي واألخالقي
واالقــتـــصــادي والــدكـــتــاتــوري بل
وحـتى في ثـقافـتنـا طيـلة عـقود من
ـا اســقـطـنــا شـخـوصـا الــزمن وإ
لـنسـتبـدلـهم بشـخوص أكـثـر قبـحا
وفسادا جعلت من ثـروة البلد ملكا
مــشـاعــا لــهـا ولــعــوائـلــهـا والراذل
تـــابـــعـــيـــهــا لـــتـــحـــقـــيق مـــآربـــهم
فــدروس واطــمـــاعــهـم وجــشـــعـــهم
الـربـيـع الـعـربي الــذي دفع ثـمــنـهـا
سحـوق ظلما وجورا دما الشعب ا
عــبـيــطـا زاكـيــا لم تـأت بــالـتـغــيـيـر
ــنـشـود وهـو الـقـيـمـة اجلـوهـريـة ا
لـــهــذا الــتــغـــيــيــر بـــعــد أن أصــبح
الــــشـــــعب شـــــريــــكـــــا في فـــــســــاد

احلكومةوصانعا للطغاة .
فالعراقيون قدموا أرواحهم قراب
من أجل احلرية والتـحرر والكرامة
الـتي أهـدرت الكـثر من ثالثـة عـقود
من الـزمن ومـن أجل الـقــضـاء عـلى
الـقـائد الـضرورة الـذي جـعلـوا منه
ظل الــله احلــاكم في األرض لــيـقف
متهـما أمام محكمـة الشعب بعد أن
ــسـتـبـد لــيـحـاكم أنــزل من عـرشه ا
على كل اجلرائم التي ارتـكبها ضد
لكن هـذا الـتـغـيـير الـبالد والـعـبـاد 
الــيـــوم عــلى مــفــتــرق طــرق وعــلى
الــشــعـب أن يــعــيــد حــســابــاته من
جــديــد وإكــمــال مــســيــرة احلــريــة
قـراطية أو يأخـذ منحى آخر والد
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عفية لتفسرون هيج بكيفكم 
الله ما يرضاها عليكم 

عــيــفــو لــبــسي وضــحــكــتـي وانــسـو
احلصل

وروحو شوف شلون نيتي بال كسل
نـــــيـــــتـي بـــــيـــــضـــــة وأبـــــيض من

ارواحكم 
وعــرسـي قــرب التــخــربـو

أحبابي 
ــثـلي من تـطـلـع عـلـيـهـا ا

الكلمة وبتأليفكم 
غــيــر امــوتـاً اذا يــعــرفـون

احلجي 
أمي ربــــتـــنـي وابـــويــــة عـــلى

الشرف 
وانــتـو ظـلـو أســنـطـو عـلى

الغرف 
وفــرحـو الــشـمــات وطـشـو

بسرعة اخلبر 
اعدها ذرة شرف ماتت ا

b ≠ بغداد  Uš wKŽ

احللة
ÊUDK « œuLŠ .d

"الـشـخـصـيـة الـتي تُـديـر الـسلـطـة تـمـثل كـائـنًـا أكـبر
وأقـــوى هـــو جـــســـد الـــشـــعب" كـــمـــا يـــقــول مُـــلـــهم

قراطية االنگليزية جون لوك .. الد
أألسس الـتي أتـبـعت في اوروبـا قبـل عصـر الـتـنـوير
بالتحـديد  انطلقت  _معتمدة على تـكوين شخصية
الـفـرد الواحـد و تـأثيـراته الـبـيولـوجـيـة و استـجـاباته
السـايكـولوجـية  _بـأنـشاء الـسلم الـفقـري للـمجـتمع
وخالل التأريخ كانت لـلشخصـية السلطـوية الذاتوية
أثـر كـبــيـر بـــرُقي او أنـحــسـار اي بــلـد  قــد يـسـأل

سائل كيف تجمع السلطوية و الذاتوية معًا?
الـسلـطـوية هي الـشـخصـيـة ذات سمـات واخالقـيات
متفـردة منهـا (اخلضوع لالقـوى و ترهيب األضعف
 التـقـليل من مـكانـة النـاس و احتـقارهم ) اصـحاب
ـدى و خطـاهم ثابـتة هـكذا تـركيب بـالـعادة بـعيـدي ا
لـكــنـهـم ال يـعــيـرون اهــتـمــام لــلـشــعب و ال لـعــقـارب

الساعة و ال لعصف الزمن .
ـرء بــتـطـبـيق مـعـتـقـداته أمّـــا الـذاتـويـة هي اكـتـفـاء ا
ورغباته ونزواته على فكر اجلميع . لالسف الشديد
ـواطـنـون اذا مـا فـقــدوا الـثـقـة بـشـخــصـيـة الـقـائـد ا
(الرئـيس) جتـزأت االرضيـة و الروح الـوطنـية و كـما
قال جولـيان روتر "الثـقة عندمـا تتهرأ تـتمزق أطياف
النـسيج االجـتمـاعي ولم يعـد هنـاك مجـتمع او دولة

يُقدر ما يأخذ اجلمع صفة احلشد او القطيع".
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نحو الـفوضى والطغـيان والشتات
ــــنـــفــــلت حتـت رحـــمــــة الــــسالح ا
واألخالق الـتي لم تـعـد حـاكـمـة في
تــصــرفــات الــنـاس عــنــدهــا يــكـون
ــتـهم األول فـي صـنــاعـة الــشــعب ا
الطغاة وهذا ما يحصل مع األسف
الــيــوم في عــراق (ثـورة الــعــشـرين
وهيهـات منا الذلـة ) هو من يصنع
الـطغـاة باخلـوف الذي يـسكن قـلبه
واخلنـوع واألنـانـيـة والـيـأس الذي
يــشل اطـرافه ألن الــطـغــاة يـولـدون
من رحم اخلوف واخلـنوع واجلهل
نفعة اخلاصة على والفقر وايثار ا
نفعـة العامة عنـدها لذلك سنكون ا
قد اعـدنـا إنـتاج الـنـظام الـسـياسي
ـسـتــبـد بـأمـضى قـوة ــتـخـلف وا ا
وأكـثـر رســوخـا يـجـعل ثـلــة قـلـيـلـة
ن صـنـعـنـاهم بـجـهـلـنـا وخـوفـنا
تنعم بثروات البلد في الوقت الذي
يـجب أن يـعم اخلـيـر عـلى اجلـمـيع
لـذا نـقـول أن الـوعي اجلـمـاهـيـري
فـقـط هـو من يــقــطع الــطــريق أمـام
حــثـــاالت الـــطـــغــاة والـــعـــمالء من
الوصـول إلى سدة احلـكم ولكن مع
األسف لــلـوعي ادواتــة الــتي بـاتت
مشلولة الفكر واحلركة اإلنسانية 
حتركـهـا فـقط غرائـزهـا احليـوانـية
فـالـطاغـيـة شـخـصيـة عـادي جـعلت
ــريــضــة ظل الــله مــنه الــنــفــوس ا
احلــاكم فـي األرض ألنــهــا تـــشــعــر
بـــحــــاجــــة إلـى صــــنم تــــتــــذلل له
هذه الـنـفوس وتخـضع رقـابـها لـه 
ا تـلبـستـها روح ـريـضة الـتي ر ا
الــشـــاعــر إبـن هــانئ الـــذي وصــفه

احدهم بالشاعـر الكافر وهو ينافق
ــعــز لـــدين الــله الــفــاطــمي الــذي ا

أكرمه وبذخ عليه العطايا
بقوله:

مـــا شـــئت ال مـــا شـــاءت األقـــدار ..
فاحكم فأنت الواحد القهار

ا أنت النبي محمد  فكأ
ا أنصارك األنصار  وكأ
وعـنـدمـا أراد شاعـر آخـر أن يـنافق
ـنـصور ـلك ا اخلـلـيفـة األنـدلـسي ا
مــحـمـد بـن أبي عـامــر في األنـدلس
بـترديـد هـذه األبـيـات أمـر بـضربه(
500جـــلــدة) ونــفـــاه من االنــدلس .
فـكم لـدينـا الـيـوم مـثل الـشـاعر إبن
عـز لدين ـنافق وصـاحـبه ا هـانئ ا
ــلك الــفــاطــمـي وكم لــديــنـــا مــثل ا
ــنـصــور مــحــمــد بن ابي عــامـر!? ا
اجلـواب أكـيـد واضح جـدا فـلـديـنـا
الــكــثــيــر مــثل الــشــاعــر إبن هــانئ
وصــاحــبه ولــكن ال أعــتــقــد الــيـوم
ــــنــــصـــور ــــلك ا بــــوجـــود مــــثل ا
األنـدلـسي بـصـريح الـعـبـارة لـديـنـا
الـيوم شـعب يجـيد صنـاعة الـطغاة
وبـامـتـيـاز وطـغـاة ظنـوا أنـهم ظل
الــلـه احلـاكـم في األرض فــعــنــدمـا
يــصــبح الــلص امــيــنــا عــلـى ثـروة
الـشـعب  والـقواد صـائـنـا لـلـشرف
والـعـميـل حامي الـسـيادة  يـا ترى
مـاذا سنـقول لـلدمـاء الطـاهرة التي
خضبت تـراب الوطن . لكنـنا اليوم

كما يقول الشاعر:
لقد هزلت حتى بدا من هزالها

كالها و حتى سامها كل مفلس.
włUH)« d - بغداد UŁ


