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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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عـنـدمـا كـنـا نـنـهض فـجـراً نـتـوظـأ و
نــصــلـي و نــحــمل ابــريق الــشــاي و
شِــبـاكِــنـا الــكـثــيـرة  مــسـرعــ قـبل
إشراقة الـشمس نَـصِلُ النهـر  نُسَلِم
على دجـلـة و نركب الـقـوارب  نرمي

الشِباك و نحن نردد : 
(( يا الله .. يا رزاق ))

عـــشـــرةُ دقــائق وتـــمـــتــلىّ بـــاجلــري
والـــســـمـــتي والــشـــبـــوط  نـــضــحك
ونـــحـــتـــفل  نـــعـــاود
جمع الشِباك بلهفة و
نكـرر الـعمـلـية مـرت
وخــمـــســة و تــســعــة
وعــشـــرة ثم نـــتــوجه
إلى سوق الـسمك في
ـوصل لــنـبـيع ن ا أ
مــــــــا اصـــــــــطـــــــــادته

شِباكنا..
في فــــتــــرة االحـــتالل
األســود تــوقــفـنــا عن
الـعــمل  تـوقــفـنـا عن
الـصــيـد كـمــا تـوقـفت
ـوصل عن احلـياة  ا
دجلة الـتي أحتضنت
شباكنا طويالً تركتنا
و أحــتــضــنت مــئــات
الـــشــبـــان األبــريــاء 
احـتضـنـتهـم ميـاهـها

الـــرقــيـــقـــة رافـــضـــةً ان تــمـــنـــحـــنــا
أجــسـادهم  فــتـشــبـعــوا بـرحــيـقــهـا
الـعـذِب و تشـبـعت بـشـذى عـبـيرهم 
كـنـا نشـعـر بـعـد مجـزرة سـبـايـكر ان
ـــســاكـــ بل دجـــلـــة مـــا عـــادت أم ا
صــارت مـنــا و فــيـنــا اكــثـر و هي أم
الـعـراقــيـ جـمـيـعــاً .. تـعـلـمت عـلى
ابـتالع أحـزاننـا و حتـمل مـآسـيـنا و
شاركـتنا اآلالم  أ كل هـذا حبـاً بنا?!

الله أعلم ..
ورغم ان احلرب دمرت سـوق السمك
ن لـلـمـديـنـة في مـيـدان اجلـانـب األ
عــدنـا لــعـمـلــنـا كــمـا عــادت الـشـمس

وصل و لكن .. للشروق في وجه ا
قـــبل عــدة أيـــام و في أول مـــحــاولــةٍ
للصيد بعـد كارثة العبارة وفي عمق
اللـيل الغـامق بعـد امتنـاع طويل عن
ـا الـصـيـد ال مـخـاصـمـة لـدجـلـة و إ
نــقـمــة عــلى افـواه الــطــمع واجلـشع
الـتي خــيـمت عــلى الـبالد  فــظـلـمت

الشعب و أبكت دجلة ..
فجأة .. رفرفـت قلوبنـا و صاح خالد

فينا :
(( البـد أنـه صـيـد ثــمـ .. أســحـبـوا

الشِباك قبل أن تتقطع ))
فـي الـــظالم احلـــالك تـــعـــاونـــا عـــلى
ســحـب الــشــبــكـــة  كــانت واحــدة و
لــكـنـهــا كـبـيـرة حــتى أنـنــا ظـنـنـا أن
وزنــهــا سـيــتـجــاوز الــعـشــرة كـيــلـو
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مـــســـنــة من حتـت الــغـــطــاء الـــصــوفي
البالي ثم قالت بصوت خافت:

ــلــجــأ هــنــاك ســـيــعــتــنــون بكِ "إلـى ا
ستكون لديكِ صديقات" 

انهمرت دموع فاطمة وقالت:
"ال أريد الـذهـاب إلى أي مكـان .. أريد ..
أريـد فـقط الـبـقـاء مـعكِ هـنـا في بـيـتـنـا

هذا" 
تاوهت العجوز: 

"يــا ابــنـتي أنــا لم يــبق لي من الــعــمـر
ســوى أيــام قــلـــيــلــة .. صــمـــتت بــرهــة

وأخذت نفسا عميقا ثم استدركت:
"أن مت لم يبـق لكِ أحدا .. سـتـصبـح

منبوذة في مجتمع ال يرحم"
جلست قربها وتساءلت بدهشة:

ــاذا لم يـكن لــدي أب كـبـاقي "أين أبي? 
الفتيات?!"

صعقت العجوز كـأن أفعى سامة ألتفت
حول عنقهـا الغارق بالتجـاعيد وكأنها
تــتـفــاجىء بــالـســؤال ألول مـرة رغم أن
تسـاؤلـها قـد وتـذكرت ذلـك التـساؤل
ـاثـل اآلن أمـامـهــا حـ كــانت جتـلس ا
ذات يوم في احلافلـة وبجانبـها فاطمة
تنـظر من الـنوافـذ للـفتـيات الـصغـيرات
ـســكن أذرع ابـائـهن ويــلـتـهـمن وهن 
قـطع احلـلـوى بـشـراهـة يـغـمـرهن فـرح
دائم قفزت حيـنها من مقـعدها ووقفت
رأة التي كانت تعتقد بأنها أمها أمام ا

Œ«dB « …c U½

 WHz«“  UOÞ«dI1œ

الزال الـفشـل يالزمنـا واصـحـاب الـقرار
ـنـاسـبة الـغـيـر مـنـاسـبـ في األمـاكن ا
جاثمـ على صـدورنا فـإلى متى ومتى

زري ? ينتهي هذا الوضع ا
ــبـاراة كــان الــعــراقــيــون يــنــتــظــرون ا
رتقبة ب النـادي العريق وأقطاب ا
الــكـرة الـعــراقـيــة نـادي الـقــوة اجلـويـة
باراة ونادي الزوراء الذي يستضيف ا
ــبـــاراة اجلـــمـــعــة فــقـــد كـــان مـــوعـــد ا
في ملعب الشعب الدولي 2019/3/15
فـي بــغـــداد الــذي بـــنــاه رجل األعـــمــال
الـــــثـــــري األرمـــــنـي الـــــعـــــراقـي األصل
(كـالــوست سـركـيـس كـولـبـنــكـيـان) عـام
ــــلك حــــصـه من نــــفط 1966 والــــذي 
ئـة من الـعـراق ويـحـتـفظ بـنـسـبة 5 بـا
مجموع األسهم وقد  العمل احلقيقي
ـلـعب في عـهـد عـبـدالسالم لـبـناء هـذا ا
عـارف لـيــكـون أكـبـر مــلـعب في الـعـراق
انـــذاك  يـــتـــسع إلى 40 الف مـــتـــفـــرج
ـــلـــعب عـــلى شــــــــــــــكل وتـــصـــمـــيـم ا

.(col) حروف
فـبيـنمـا كـانوا يـزعـمون بـأن إسـتيـعابه
اكــثـــر من 60 الف مـــتـــفــرج عـــلـــمــاً ان
إسـتــيــعـابه اآلن 30 الف مــتـفــرج بــعـد

وضع مقاعد اجللوس . 
وكـــشف إدعـــائـــهم الـــكـــاذب واجلـــديــر
بـــالــذكــر لم جتــري عـــلــيه صــيــانــة وال
ـــبـــادرة الـــتي قـــام بـــهــا تــوســـعه إال ا
نيجرفان رئيس إقـليم كردستان العراق
واعطى األموال واعتبرها هدية للشعب
الـعـراقي لـكن الـعـصـابـة اخـذت األموال
ـقـاعد وصـرفت جزء بـسـيط من صـبغ ا
بلغ واألمور البسـيطة األخـرى وباقي ا

في اجليب .
ان اقامـة مبـاراة القـمة واألوضـاع التي
مرت بـها تـدعـو إلى السـخريـة فمـتعـهد

ـبـاراة يـبـيع الـتـذاكـر الـتي ال تـقل عن ا
الف تـــذكـــرة والـــتي يـــتــراوح 25,000
سعرها من 3 إلى 5 آالف دينار مع ترك
مقـعد للـطوار لـكن الذي حصل 5000
اصــبـح عــدد الــبــطــاقــات 70,000 الف
بطاقه بقيمة 10,000 دينار لكل واحدة
وهــذا مــاأكـدته اجلــمــاهـيــر احلــاضـرة
لـلمـبـاراة الـذي رأوا بأم اعـيـنـهم بعض
رجـــاالت األمـن والــــشــــرطــــة بــــإدخـــال
جـمـاهـيــر دون تـمـزيق بـطـاقـة الـدخـول
ــواطــنــ آُخـر وبـيــعــهــا مــرة ثــانــيــة 
ـا اضـطـر فـأصـبح الــعـدد كـبـيـر جـداً 
إلـى فــــــتح ابــــــواب الـــــــدخــــــول عــــــلى
مــصـراعـيــهـا ودخـول اجلــمـاهــيـر عـلى
ــا تــســبب من تــأجــيل ــلــعب  ارض ا
ـــبـــاراه إلى اشـــعـــار اخـــر حتـــســـبـــاً ا
حلـصـول مـجـزرة اكـبـر من مـجـزرة بور
سعيـد في مصر واحلـمد لله عـلى إلغاء

باراة . ا
ـســتـفــيـد من ــطـروح مـن ا والــسـؤال ا

هكذا أزمة ??
لـقد تـصـاعـدت اإلتـهامـات بـ اجلـهات
تعهد وتارة مدير تهم ا عنية فتارة ا ا
مــلــعب الــشــعب ومــرة وزارة الــشــبـاب
وتـــارة قــيــادة عـــمــلــيـــات بــغــداد واهم
ـعنـيـ بهـذا الـفشل اإلحتـاد الـعراقي ا
ركزي لـكرة القـدم  الذي يحمل وزارة ا
الـشـبـاب والـريـاضـة ووزيـرهـا السـابق
تـعهد عبـطان ويـعلل الـسبب بـإعطـاء ا
احلــريــة في بـيـع عـدد الــتــذاكـر الــغــيـر
مـحـدود وهـذه شـمـاعـة اخـرى لـلـهـروب
ــسـئـولـيه وهــذا مـا نـفـاه مــتـعـهـد من ا
مــــبـــاريـــات الـــدوري الـــعـــراقي والـــذي
اوضح قـائالً انه  بيع الـتـذاكر لـغـاية
الــثـالـثه عــصـراً وإنــسـحـاب عــمـاله من
ــهـمـة لــلـقـوات الــبـوابـات وأصــبـحت ا

وهــــذا إجنـــاز في حـــد ذاتـه عـــلـــمـــاً ان
ــشــاركــ قـــد اشــتــركــوا بـــأمــوالــهم ا
ــبــلغ اخلــاصــة فـــمــنــهم من اســتــدان ا
ومنـهم من بـاع شئ ثمـ عـنده لـغرض
ــشــاركـة والــفــوز ورفع بـلــده الــعـراق ا
عـمـورة وحجـة عدم عالـيـاً في األرض ا
دعــمـهـم من قـبـل احلـكــومــة بـأن هــنـاك
فـسـاد كـبـيـر وغـسل امـوال في الـلـجـنـة
ـطروح بـية الـعراقـية  والـسؤال ا األو
كــان بـاإلمــكـان تــشــكـيل جلــنـة لــصـرف
ـــــشــــاركــــة األمــــوال عـــــلى الـــــوفــــود ا
سـابـقـات الدولـيـة دون الـرجوع إلى بـا
ــتـهـمــة بـالــفـسـاد ـبــيـة ا الــلـجــنـة األو
ـوضـوع حصل ايـضاً والسـرقـة وهذا ا
شاركة في لرباعيـنا الذين حرمـوا من ا
بـــطــولـــة غــرب اســيـــا لألثــقـــال وكــذلك

الكمه . ا
ان رصــاصــة الــرحــمــة عــلى الــريــاضـة
الــعــراقــيه اخـتــتــمت بــاحلــدث اخملـزي

األمنـية واضـاف قائالً ومـتفـاجئـاً بفتح
األبـواب من قـبل القـوات األمـنـيـة وعدم
ــثل هـذه تــوفـر رجـال األمـن الـكــافـيـ 

مباراة .
ــتــتــبع لألحــداث والـتــصــريــحـات إن ا
يكون في دوامه لكثرة اإلتهامات وتعدد
ــــســـبــــبـــات  وكـل هـــذه األســـبــــاب وا
ـــمــكن ان األحـــداث الـــتي جـــرت ومن ا
تكـون هنـاك أحداث كـارثيـة من جمـهور
األغـلب مـنـهـم شـبـاب وال يـسـتـطـيع اي
شـخص الـسـيـطـرة عـلـيـهم إذا غـضـبوا
واحلـــكــومـــة في جـــانب الــصـــمت كــأن
ــوضــوع ال ـــبــاراة فـي غــيـــر بــلـــد وا ا
يعـنيهـا وال يتم تـشكيل جلـان حتقـيقيه
ــعــرفـة اآلمــور بـحــذافــيـرهــا عـلــمـاً ان
ــــبــــاراة لــــهــــا صــــدى دولي وعــــربي ا
وإقــلــيــمي فـقــنــاة الـكــأس الــفـضــائــيـة
القطرية التي حجزت األقمار الصناعيه
ــبــاراة مع ـــدة ســاعــتـــ لــبث هـــذه ا

اســتـــديـــوهـــات الــتـــحـــلــيل عـــلـــمــاً ان
اليـ وعــلى قـول مــشـاهــديـهــا يـبــلغ ا
ــثل الــعــراقي (انــضــربـوا بــوري) من ا
ـسـئـول عن هـكـذا طـرهـات ومن يـعـيد ا
أمـوال اجلـماهـيـر الـتي بـلـغت مـاال يقل
عن  300,000,000 مــــلــــيـــون ديــــنـــار

عراقي?!
لقد بلغ الـفساد إلى الهامه فال رادع وال
خوف وال عقوبه وال حساب وال كتاب..
ـشــكـله فـي مـلــعب احلـكــومـة وتــبـقـى ا
الــعـراقــيه فـبــدل إعـطــاء احلـلــول تـزيـد
ـثل ــشــكـله تــعــقـيــداً اكـثــر يـعــني بــا ا
العـراقي (تـزيد الـط بـله) وخـير مـثال
ـنـتخـباتـنا الـبارا علـى قولـنا مـاحصل 
اولــيـمــبـيه الــذين شــاركـوا مــؤخـراً في
بــطـولــة الــعـالم الــتي اقــيــمت في دولـة
ـشـاركة ـتـحـدة و اإلمـارات الـعـربـيـة ا
وساماً 53 دولة وقد حقـقوا فيها  192
مــتـلـونــاً بـ ذهــبي وفـضـي وبـرونـزي

ـسـتــفـيـد األول لــكالسـيـكــو الـعــراق وا
واآلخيـر هو إحتـاد الكـرة الفـاشل الذي
يُـمـلـي الـنـفس بـإبـقــاء الـعـقـوبـات عـلى
مالعـبـنا الـريـاضـيه بـبغـداد وإرجـاعـها
في مـالعـب احملــــــافـــــــظـــــــات اآلخــــــرى
ـــــــربـع األول من وإرجــــــاعـــــــنـــــــا إلى ا
الـعقـوبات لـيـتثـنى لـهم الـسفـر وصرف
األمــوال فـي مـــلــذاتـــهم الـــشـــخـــصـــيــة
والــوصــول بـالــريــاضـة الــعــراقــيـة إلى
مسـتنـقع التـدهور والـرذيلـة وحيـنها ال
تـقـوم للـريـاضـة من قـائم ونـقوأ عـلـيـها
الـسالم . فــنـدائي لـلـشــرفـاء الـوطـنـيـ
الرياضي اآلصالء للنهوض ومكافحة

سرطان الرياضة احلالي ...
وخــيـر مـانــخـتـتم بـه قـول الـله الــعـزيـز

اجلليل
(إِنَّ اللّهَ الَ يُـغَيـرُ مَا بِـقَوْمٍ حَـتَّى يُغَـيرُواْ

مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (الرعد 11).
wM - بغداد (« U{d « b³Ž bL×

كـانت مـسـتـلـقـيـة عـلى فـراشـها احلـائل
الـــلــون حتـــدق إلى الــشـــرخ الــعـــمــيق
ــــوجــــود فـي حــــائـط احلــــجــــرة ذات ا
تدلي كأنه يهم بالسقوط.  السقف ا

ــرجتـفــة إلى الــكـأس أشــارت بــيـدهــا ا
وضوع مع اء ا متلئ با البالستيكي ا
أدوات أخـــرى عــتــيــقــة عـــلى مــنــضــدة
صـغــيـرة مــقـشــرة احلـواف في ركن من
احلجرة وقالت بصوت يرتعش: 
اء يا فاطمة"  "ناوليني كأس ا

نـــهــضـت الــفـــتــاة الـــتي كــانـت جتــلس
قربهـا وابعـدت خصالت شعـرها فاحم
السواد إلى الوراء وحملت الكأس إلى
رأة الـعجـوز بل إلى والدتـها أنـها لم ا

تعرف أم غيرها.
ــاء ارتـــشــفت الــعــجـــوز قــطــرات من ا
وابـتـلـعتـه علـى معـدة خـاويـة ونـفـسـها

يضيق رويدا رويدا. .
ـــصــفـــرتــ وانــفـــرجت شـــفــتـــيـــهــا ا

وتـدافعت الـكـلـمات الهـثـة كـأنهـا تـتردد
بالبوح قائلة:

"سترحل من هنا عند الفجر"
أجابت فاطمة بصوت خائف:

"إلى أين يا أمي?!" 
اشاحت العـجوز بوجهـها نحـو النافذة
الـوحــيـدة في احلـجــرة والـريح تالعب
الستـائر ذات الثـقوب الواسـعة والليل
ـتـعـجل لم تـرد بـشيء يـعـلن هـبــوطه ا

واكــتـفـت بـأن اســتـحــضــرت ذكـرى ذلك
الــيـوم قــبل سـتــة عـشـرة عــامـا تــسـيـر
مــتـوجــهـة نــحــو الـشــارع الـعــام وعـلى
تلئ باالوساخ رأسها سطال خشبي 
اقـــتــربت لــرمـي مــحــتــويـــاته ســمــعت
همسـات تتـردد حولهـا وقفت للـحظات
تــنــتـظــر وتــتـلــفت لــلــتـأكــد من مــصـدر
الـــصــوت ثـم حتــولت الـــهــمـــســات إلى
صـــــراخ انـــــحـــــنـت وأخـــــذت تـــــقـــــلب
تـجمعة تـنهشها بأصابعـها األكياس ا
الــذبـــاب ومن وسط فــضـالت الــطــعــام
بـرزت يــد صــغــيــرة مــلـطــخــة بــبــقــايـا
األطـعـمة دهـشت واتـسـعت عـيـنـاها ثم
انـتـشـلـتـهـا من ذلك الـوسط وهي تـقـول
بــحــســـرة: "الــله يــنــتــقم من الــذي كــان

السبب في وجودك هنا" 
ـلـتف حـول عـنـقـهـا ـنــديل ا انـتـزعت ا
وغــطت به جــسـد الــطـفــلــة وعـادت إلى
البيت زالت عنهـا األوساخ ومن يومها
وهـي ال تـــعــــرف لــــهـــا أهـل بل أخـــذت
تتـقصى كل أخبـار البـلدة لعـلهـا تسمع

أحد يبحث عنها ولكن دون جدوى.
وعــاد صـــوت فـــاطــمـــة يـــخــتـــرق جلــة

ذكرياتها وهي غارقة بها.
"أرجــــوكِ يـــا أمي أخــــبـــريـــنـي إلى أين
سأذهب أنا .. أنا ال أعرف أحدا غيركِ"
الــتـفــتت الــعـجــوز إلــيـهــا وهي حتـرك
ساقـيـها الـلذان يـشـبهـان جذوع شـجرة

وتساءلت بصوت يتفجر باحلرمان:
"وأنــا أين أبي? أريــد واحــدا من هــؤالء

اآلباء"
وعادت حتدق من النافذة وواصلت: 
"اشـتـري لي واحـدا أريـد أن أمـتـلك أب

كبقية الفتيات" 
رأة بصوتٍ حالم: وردت ا

"ولكن اآلباء ال يشترون نحن نأتي إلى
احلياة وجند هناك أب جاهز" 

عـادت الــعـجـوز تــقـول بـعــد أن نـفـضت
عنها غبار الذكريات:

"هيا يا ابنتي اجـمعي ثيابك واستعدي
لـجأ يـأخذك معه سيأتـي شخص من ا
ســـتـــعـــتــــادين عـــلى الــــعـــيش هـــنـــاك

صدقيني"
كفكفت فاطمة دموعها وأجابت:

"حــسـنــا لـكن بــشـرط أن تــأتي كل يـوم
لرؤيـتي أنـا ال أستـطيع الـعـيش بعـيدا

عنك"
اجهـشت بالبـكاء مـجددا وكـأن الدموع
تأبى أن تفارق عينيها اخلضراوان. 
ضـغـطت الـعــجـوز يـدهـا عـلى صـدرهـا

تبارح شدة األلم وقالت:
"إذا جــاء يـــوم ولم ازرك به تـــأكــدي من
مـوتي" ثم بـكـت بـحـرقـة ونـفـسـهـا الزال

يتالشى.
مـرت ثالثة أيـام عـلى وجـود فـاطـمة في
لـجأ كانت جتـتمع مع الـفتـيات حول ا

في الـســنــوات األخـيــرة لـلــقـرن الــعــشـرين شــهـدت
ة يـة ظاهـرة جديدة عـرفت باسم الـعو السـاحة الـعا
وكـانت هـذه الـظـاهـرة اقـتـصـاديـة بـحـتـة إال أنـهـا ما
لبـثت أن شمـلت جوانب أخـرى كالسـياسـة والثـقافة
واالجتماع حـتى باتت تمثل التـحدي الذي تفاقم مع
تـنـامي التـقـدم العـلـمي والـتكـنـولوجي بـشـكل خاص
ختلف ـفكرين والكـتاب و ا شغل تفـكير معظم ا
ـصطـلح من ا يـلف مـفـهـوم هـذا ا اخـتـصـاصـاتهـم 
غــمــوض . ومع بــروز الــقــطب الــواحــد بــعـد تــفــكك
تحدة األمريكية االحتاد السوفيتي وتفرد الواليات ا
سـعى اإلعالم األمـريكـي إلى التـلـويح من إن انـتـهاء
عسـكرين الغربي والشيوعي ال احلرب الباردة ين ا
ـطاف بـل أن هنـالك أعـداء جـدد ال بد يـعـني نهـايـة ا
من الـقـضاء عـلـيـهم حـسب مـا يـروج له هذا اإلعالم
االمبريالي واألدهى من ذلك أن الـرئيس كلـينتون قد
ـة تتـخطى مـجرد أعلن أمـام الكـوجنرس : (إن الـعو
اجملـال االقـتـصـاد ,إذ يـنــبـغي أن يـكــون هـدفـنـا هـو
قـراطية والسلم استقطـاب العالم نحو احلـرية والد

ومعارضة من يرغبون في تمزيق أوصاله).
ا ال يقبل الـشك على سياسة وهذا اخلطاب يـؤكد 
الـهـيــمـنـة األمـريـكـيـة عـلى الـعـالم ولـكن حتت ذريـعـة
ـقـراطيـة وحـقوق اإلنـسان الـدفاع عن احلـريـة والد
وذج الـغربي الذي, وهي دعوة فاضـحة لـفرض األ
يـهدف إلى طـمس الهـوية الـوطـنيـة والثـقافـية خـاصة
وإحالل الثـقافة الـغربيـة والسيـما األمريـكية ,وهكذا
ـة أصــبــحت تـشــكل خــطـرا عــلى الــفـرد فـان الــعــو
والثقافة من خالل استهدافهما واستالبهما قبل كل

شيء. 
ة خـدمة ألغـراض ومـصالح لـقد حـددت آلـيات الـعـو
ـتـحـدة الـدول احملــركـة لـهـا وقـد وضــفت الـواليـات ا
األمـريـكــيـة كل مـن صـنــدوق الـنـقــد الـدولي والــبـنك
ية باإلضافة إلى حلف الدولي ومنظمة التجـارة العا
نتدى ة ويعتبر ا شمال األطلسي لبسط ونشر الـعو
ــعــروف بـ (نــادي دافــوس) من أهم االقــتـــصــادي ا
ـة والـذي أدى دورا رئـيـسا عـوامل انــــــتـشـار العـو
ي حتـقــيــقـا لــهـذه ــسـرح الــعــا من وراء كـوالــيس ا

الظاهرة.
ـة االقـتـصـاد والـتي  ويـرى بـعض الـبـاحـثـ أن عـو
تـعـني فـرض الـلـيـبـرالـيـة االقـتـصـاديـة الـغـربـية عـلى
ـفـاهيم اقـتـصـاد الـسوق احلـر ال يـتم إال بـتـرسـيخ ا
ـة ـعــنى أخـر إال بـعـو الـسـيـاســيـة الـلـيـبــرالـيـة أي 
ـقــراطــيـة ومـن ثم احلـد من حــقــوق اإلنـســان والــد
سيـادة الدولـة وهذه الـركائـز تكـمل بعـضهـا البعض
وان اخـتلـفت وجـههـا فـبالـوقت الـذي كان الـصراع
مـحـصــورا في الـدائـرة اإليـديـولـوجـيـة أي الـصـراع
األيـديـولـوجي إبـان احلـرب الـبـاردة ,ومـا أن انـتـهى
هـذا الـصـراع بـعـد تـفـكك االحتـاد الـسـوفيـتي حـتى
أطـلق فـوكويـامـا وهـنتـكـتـون نظـريـتـيهـمـا في صراع
احلـضــارات ونـهـايـة الـتـاريـخ واإلعالن عن مـفـاهـيم

ة.  العو
من هـنــا نـســتـطــيع الـقــول إن الـتــفـوق األمــريـكي ال
يرجع تفوق ثقافي بل يرجع إلى تفوق في استخدام
تقنيات األسلحة لشن العدوان على دول العالم التي

ال تسير في الركب األمريكي . 
لـذا فـان الـعـالم الـيوم بـحـاجـة إلى مـفـهـوم سـياسي
ـنظور الفردي جديد له بعـد جديد كذلك بـعيدا عن ا
ـشـاركـة ـنـظـور اجلـمـعي أي مـنـظـور ا وقـريـبـا من ا
قـراطيات الـتمثـيليـة الزائفة احلقـيقيـة ال منظـور الد
وبـحـاجـة كـذلك إلى مــفـهـوم يـبـتــعـد عن الـنـظـريـات,
الـســيــاســيـة بــاعــتـبــارهــا أداة من أدوات الـســلــطـة

ووسيلتها . 
قراطية هو قبول األخر واالعتراف به إن جوهر الد
واني اعتقد أن هذا الهدف هو ما تصبو إليه الكثير
من اجملتمعات وخاصة التي تضم من ب مكوناتها
ـاطــهـا فــإذا حتـقق ذلك الــطـوائف عــلى اخــتالف أ
نـحنـا الكـثيـر من الـثقـة واجلرأة لـلوصول فسـوف 

إلى عالم آخر عالم إنساني حقيقي . 
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مائدة كبيرة لألطعمة وودت لو أن أمها
مــعــهــا تــســد رمــقـهــا من اجلــوع حتت
ســـقـف أمن بـــعــيـــدا عـن بــيـــتـــهم االيل
لـلـسقـوط وهي تـتـذكـر دموعـهـا ويـدها

مدودة نحوها عند الوداع. ا
وضـعت فــاطـمـة رأسـهــا عـلى الـوسـادة
تـنتـظـر قدوم الـغـد لـترى أمـهـا وجاءت
بـالـقـرب مـنـهـا إحـدى الـفـتـيـات تـتـلـهى

بثرثرتها ثم استسلمت للنوم.
لجأ وركضت صباحا طلـبتها مديـرة ا
إلـيـهـا فــرحـة تـأمل أن والـدتـهـا جـاءت
لرؤيـتهـا كمـا وعدتـها وحـ لم جتدها
فـي غــرفـــة اإلدارة تـــســـارع نــبـــضـــهــا

وتعرق جبينها.
ــديــرة بــاجلــلــوس ثم قــالت امــرتــهــا ا

بحزن:
"لـقـد تـوفـيت والـدتكِ مـنـذ يـوم نـحن

هنا عائلتك األخرى" 
صــرخت فــاطــمــة بــاكــيــة وهي تــرفس
ـديـرة األرض بـقــدمـهـا واســتـنـجــدت ا
ـــلــــجـــأ فـــجـــاءت بـــإحـــدى مــــدبـــرات ا
لتـحـتضـنـها وتـهدءهـا ثم قـالت فاطـمة

من خالل دموعها:
"لقـد مـاتت أمي للـمرة الـثـانيـة ولم يبق

لي أحد".
wKF - بغداد « —ËdÝ

تعريف الوراثة السياسية:
وهـي عـمـلـيـة نـقل الـسـلــطـة الـسـيـاسـيـة من االب الى
ويكـون النقل أفراد عائـلته في حاالت الـوفاة والعـجز
ـعـنــويـة أو بـالــقـاعـدة ـاديــة وا مـدعــومـا بـالــسـلـطــة ا
عـارضة وجـوه تطل الشـعـبيـة في حالـتي احلـكم أو ا
شهد بقطار الوراثة السياسية اكثر بحذر على ا

األحزاب اإلسالمية تورث  القيادة و  
التيارات العلمانية ايضا لم تسلم من ذلك  سارة ..

يتم اعدادها  لتكون وريثا آلل ...في السلطة  
ومسرور ..
وقاباد ...

وا
والقائمة تطول ..

ظـهور هـذه االسـمـاء واعدادهـا بـشكل مـبـكر لـلـوراثة
الـسـيـاسـيـة والـعـائـلـيـة دلـيل قـاطع عـلـى ان االحزاب
تفكر بطريـقة االقطاعيات وتعـتقد ان العراق ملك لهم

يوَّرِثوه البنائهم  
قراطية االقطاع احلزبي د

لذلك نـالحظ  بأن  مـشهـد وراثة الـسلـطة في الـعراق
بــشــكل واضح اذن هل تــتــوقع  بـأن الــعــراق سـوف

ـتقـدمة التي يكـون في صفـوف الدول ا
تخـدم مواطـنيـها  ام سـوف  نزداد
تراجع في ضل الوراثة السياسية
واحلزبية نـتمنى ان يـكون الشعب

اكثر وعي وإدراك   ...
 وحمى الله العراق
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لم أخلف الوعدَ أبداً
عادةً ما أحضرُ قبل ساعات

أعانقُ دقائقَ االنتظار 
سرّاً  

كان وأنثرُ الشوقَ على عشبِ ا
جهراً  

أرتبُ نقاطَ العناق 
خلفَ شجرةٍ مكسوةٍ بتواريخِ اللقاء 

واألحرفِ األولى لألسماءِ قد تيبَّست 
من جراءِ االندثار 

مع القسمِ أال أخون 
سامع قروءَ على ا وال أحنث  العهدَ ا

َ غيري ليسَ من حقكِ حتبّ
أنا الذي أهوى وأعشقُ وأحّب
أنى أشاءُ ومتى ما أرغب

أنا أولى بالغرام
قلبي ذات طبقاتٍ 

وساللمٍ دوارة 
للمرأةِ الذكية 

ترتقي بال لهاثٍ وال حبكة
تنادي بأعلى همس

عليّ عندما أكونُ منشغالً
بالرد على الغمزات

 قد ال تعرف متى ألتفت 

أنني أحبّكِ  مثلَ األخريات
َ بال ميعادٍ وال استئذان عندما يأت

قد نختلفُ في ترويِض العقولِ واألفئدةِ
معاً 

شابك قد يستغرق وقتاً أكثر وتقليمِ ا
لدي مرابط  عديدة

ولديكِ مربط منفرد لفرسِ وحيدٍ وجلام
واحد

××××
شاعر َ حتماً من فرطِ ا ستفشل

لو نبدلُ األدوارَ بيننا  
قلبي يوسعُ لكلّ العواصف

وقلبكِ يحتضنُ العواطف
تدُّ إلى خطِ األفقِ البعيد 

أنتِ أمُ الوفاءِ 
أما أنا أبو الهوى 
أحلّقُ بأي شراع

صدقيني عدتُ إليكِ نادماً 
لم أجد بحراً ينقذني من صحرائي
رسى األم أنني أعلمُ في عينيكِ ا

لذا عدتُ إليكِ متوسالً
هل لي من توبةٍ يا فاتنةَ األنس !
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كان أبي يحـدثني و هـو يصطـحبني
إلـى أول رحــلـــة صـــيــد فـي حــيـــاتي

قائالً:
(( نحن سـمّاكـ مذ ولـدنا يـا بني ..
فــــجــــدك ســــمّــــاك و أبــــوك ســــمّــــاك

وستكون سمّاكاً ))
ثم أردف قائالً : 

(( دجلة هذه ماؤهـا حنون .. سماها
ـاً أم الـبـسـاتـ و عـند الـشـاعـر قـد

ساك )) السمّاك هي أم ا
و ظلت كلمـاته هذه تتـردد على قلبي
و أُذنـي كــلــمــا ألـــتــقــيـتُ دجــلــة  لم
أنــســاهـا حــتى بــعــد مـرور خــمــسـة
وعــشـريـن عـامــاً عــلى رحــيل والـدي
ـهـنـة.. فأكـون سـمّـاكاً وهـا أنا أرثُ ا
مـاهـراً و لـو مــنـحـتـني احلـيـاة أبـنـاً
واحـداً جلعـلتـه سمّـاكـاً فيـكبـر مـثلي
وتـداهـمه الـذكـريـات كـمـا تـداهـمـني

غـــرامــات  عـــدنــا إلـى الــيـــابــســة و
أقـسـمــنـا عـلى أن ال نـبــيع و تـهـيـأت

بطوننا لوجبة سمك رائعة ..
أضرمـنـا النـار  فـتحـنـا الشِـباك  لم

تكن سمكة ..
كـــانت طــفالً صـــغــيــراً قـــضى ثالثــة

اسابيع في جوف النهر ..
وسط الـــســكــون والــدهــشــة  صــاح

صغيرنا عبدالله : 
(( ما هذا الـرضيع ? يـجب أن نبحث
عن والديه .. إنه معجزة الله .. كيف
دة? )) اء كل هذه ا بقي حياً حتت ا

فرد خالد :
(( ال .. سيـكـبر بـيـننـا ليـكـون سمّـاكاً
مــثـلــنــا.. هـذا أبن الــنــهـر و الــسـمك

أخيه ))
و في زحـــمـــة الـــصـــراخ و اخـــتالف

األراء و تبادل التهم و الشتائم ..
نــظـرنــا الــيه و هــو يـبــكي و يــنـطق

قائالً : 
اء البارد و ظـالم الليل في عمق (( ا
النهر اكـثر رأفةً بنـا من هذا التشتت

وهذه اخلالفات ))
ونبتت حراشف وقـشور على جلده 
ثـم صــــار له زعــــانـف و خــــيــــاشم ..

وصار الطفل سمكة ..
ركضـنا إليه و دون أن يـتفـوه أحدنا

بكلمة .. أعدناه لدجلة.
tD - بغداد « Õd

امي كل سنه وانـتي بخيـر وربي يدخـلك فسـيح جنـانه بيني
وبينك عـالم اخر البقـاء لله والرحـمة والغفـران لكل االمهات
ولـفـاقــدي االم والـصـحـة والـسالمـة وطــولت الـعـمـر جلـمـيع
امـهـاتـنا مـهـمـا تكـلـمـنا ونـتـكـلم لن جنازي جـزء صـغـير من
عـطـاءهـا هي االم واالخت وبـعض االوقـات والـظـروف تـقـوم
بدور االب وخـاصة االم العراقية وامهات بعض الدول التي
واجـهـة امـور احلـروب وااللم واحلـزن وفـراق االبـنـاء حتـمل
ثـقل لم يحـمله بـشرا انـها تـتحـمل اليتـحملـه اي رجل تراها
رضع وهي الـتي حتمل وتـنجب وتـربي وتكـبر االبـناء هي ا
ثم تتحـمل مأساة احليـاة وثقل احلياة نـعم احلياة هي جبل
راءة الـعظيـمة والعـظمة واكثر من ذلك كـيف اصفك ايتـها ا
لله الواحـد تنجزين اعماال وهمومـا معا والصبر عندك شي
عـادي ويـسـري بــدمك الـطـريق يـنـاديك وتــقـومـ بـلـجـلـوس
بـاطـراف احملـن والتـسـقـطـ اي ان الـصـبـر مـفـتـاح الـفـرج
وفـعال يـاتي الـفـرج قـريـبـا الن دعوات االم مـسـتـجـابه لـيس
جرد ان ترفع يديها وتطلب عليـها حجاب والسماء تنفـتح 
ماتشـاء هي العطـاءبدون مقـابل تراها تـمنحك مـاتريد بدون
شـكـوى وبدون طـلب تـطلـبه هاهـي االم هل تسـتحق اف هل
تـسـتحق الـذلـة منـك هل تقـابـلهـا بـلطـرد نرى فـي مجـتـمعـنا
وكـثـرة هـذه احلـالـة طـرد االمـهـات ولالسف بـلـشـارع كـيف
نـصـفك ايـهـا الـبـشـر ايهـا االبن ايـهـا االنـسـان نـعم انـسان
كيف الحتس والـله سبحانه وتـعالى قال وبلـوالدين احسانا
اما يبـلغن عندك الكبر احدهما او كالهما فال تقل لهما اف
.....اف كيف وانت تـطردهما بلشارع بلبرد واحلر الصيف
لو كان العكس وهم يطردانك ماذا تقول وهذا مستحيل الن
قـلبـهما يـسع عشره ابـناء واكـثر وعشـرة ابناء اليـسعون أم
واحده ارحمهما كما ربياني صغيرا امك ثم امك ثم امك..
Ê«“u - بغداد « ’öš«
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