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كـانه شـيـئـا ثـمـيـنـا حـصـلت عـلـيه
وقلـبت صفـحاته بـشوق الردد

مع نفسي
- اعـــانك الـــله يـــا عـــراقـــنــا
احلـبــيب مــتى يــفك لــغـزك

اخمليف..
حــــــــــاولـت ان اشــــــــــتت
االفـكــار الـسـوداويـة عن
مـخـيـلـتي الرى صـديقي
عــــنـــــدمــــا ســـــاله احــــد

مناهدى كتابه له 
ـــــاذا لم تـــــكـــــتب لي  -
االهـداء عــلى الـصـفـحـة

االولى..
حـــــــــقـــــــــا اعـــــــــجـــــــــبت
بــالـســؤااللـذي ظل يـدور
في ذهني لكن سبقني به
بــقـيت انــتـظــر رده لـكـني
ضــمـمت الــســؤال الـيــلــغـزا
اخـر جتــمع مع لــغــز الــعـراق

فابتسمت باحلال الؤكد
 بالفعل العراق لغز العالم..
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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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لقد اجتاز ال اعرف بالضبط ما في ظاخله 
عــمـره فــوق سـبــعـ ســنه اال انه يــتـصف
بــعـقـلـيـة فـكــريـة فـلـسـفـيــة يـعـجب بـهـا كل
وبـاالخص حيـنمـا يتـمنكق في مسـتمع له 
بداية احاديـثة التي الزمت شخـصية الفرد
الــعـراقـي بل مـا يــهــقـيـه لالخـريـن حـكــايـة
الـعـراق الـتي لم يـنـوه لـهـا بـالـتـفـصـيل بل
ر بـكالمه مرورا سريـعا يـجعل النـستمع
يــتــحس بــكــراره وحــزن عــلى حــاله كــونه
عـراقـيـا يـنـتـمي الى هـذا الـبـلـد الـتلـريـخي
العريق في اللب طـروحاته تمكن من وضع
مـحـددا الـعـلـة الـتي يـعـاني مـنـها اجلـمـيع
الول مـرة وجـدته مــاازمـا في حـالــة فـريـبـة
وعــجــيــبـــة تــركت في راسي اســـتــفــهــامــا
واضـحـا وبشـكل جـريء تكـلـمت مع نـفسي

قائال:  ماذا فعل العراق به..
اعدت التظر عندما فتح حقيبته واستخرج
اجنــازه االخــيــر لــيــدفـــعــني اجــد جــوابــا
لسؤالي من عـنوان منجـزه االخير (العراق

لغز العالم)
لم اصبر حـتى مددت يدي لـكتيبه الـصغير

وخاطبته واالبتسامة على وجهي
- انه لغزا حقيقيا ومحيرا..

اســتـلـمت اذني مـجـمل حـديـثه عن الـعـراق
وماساتخ وانغـدام االنسانيـة فيه واختفاء
ـرؤة عـنـدمـا تـذكـرت االحـداث الـتي حـلت ا
على راس الـعراق بلـد اخلضـارات فنازالت
الـصـور تـتجـمع في ذاكـرتي لـتـعـيدني الى
مــوجــة عـارمــة من االفــعــال الــتي تــمـارس
ــســالم هـذا بــحق هــذا الــشـعب الــفــقــيـر ا
الشـعب الذي رفع رايات االسـتسالم وايقن
مـتـامال التـغـير واالفـضل واالحـسن عنـدما
وطـــات اقــدامـه لــيـــشـــارك الكـــثــر مـن مــرة
زاضــعـا صـوتـه مـنـتــخـبــا من سـيــغـيـر كل
ـفــاهـيم لــقـد تــلـون وجــهه وازداد حـمـرة ا
ـسـتـنــعـيه عن حـالـة وحـرك يـديه لــيـصف 

الوطن اجلريح 
- الاحـــدا يـــرد عــلـــيه او يـــقــاطـــعه بل ظل
لـدقـائق مـستـفـردا في سـاحة الـنـلـعب وانا
باق في التمعن في مالمح وجهه حتى قال

للكل
- انا احسنت الكالم..لعجبتكم كلناتي..

الـوحـيد الـذي اسـمعـته ردا فـكاهـيـا عنـدما
قلت له

- انه التمظرط الواضح..
قتلت فرحته بهذا اجلواب ووجدته يسكت
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ـكن للـمواطن الـبسـيط ان يتـكلم من الـقلب بـحسـرة ويبحـث عن حلول في كل يوم 
مـشـاكل بـوضع الـنـقـاط عـلى احلــروف الـظـاهـرة وهي من روايـات طـويـله في حـيـاة
اإلنسـان الـعـراقي فالـيـوم وقـبل والتـالي فـنـحن نتـكـلم عن واحـدة مـنهـا مـوقع مرور
احلسـينيـة باخلـصوص وظـاهرة عـامة في الـدوائر احلـكومـية الـتي ال حتتـرم حقوق
واطن في اخلـارج له حرارة ـوظف في مكـتب مبـرد بـأجهـزة التـبريـد وا اإلنسـان فا
عامله السيئة للبعض الشمس وحرارة القطع اخلارجية ألجهزة التبريـد باإلضافة ا
واطن سـؤال لـلمـسؤول لـكي يـحلل راتـبة وهذا واضح مـا اقصـد فـاليـوم ما يـريـد ا
وأكله وشربه له ولـعائلته ونـبحث عن من يعـبر بالعـراق نحو اخلـير واالزدهار وعلى
اني ان يؤدي االمانه وبكل فخر ان تخدم الناس مرضاة الله سبحانه كل وزير وبر
ا ا قـدمت اليوم والقنوات الفـضائية العراقـية شكرا لها  وتكون راضيا عن ذاتك 
ــاذا الن الـله يـريـد ــعـانـاة لــكن لـيس هـنــاك أذان صـاغـيه  تـقـدم من بــرامج لـنـقل ا
ـسؤول الـهالك من أفعـالهم ونـقول كل راعي ان يـرعى حقـوق النـاس فهـذه أمانه با

في رقابكم وكفاكم سرقة وإهمال فاليوم انت مسؤول وغدا مواطن فتذكر ذلك
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هـــذه األرض الــــيـــابــــسه بـــدمــــائـــهم
الطـاهره لكن حـققـوا اكبر أنـتصارات
عـــلـى الـــدواعش لـــكـن بـــعض الـــدول
اجملاوره التريد حل كامل لهذه االزمه
بــقـيـت بـعـض اجلـيــوب الــذي تــابـعه
ـواطـنـيـ لـدواعش تـسـتـفـز بـعض ا
بــهـذه احملــافــظـات الــذي احــتـلت من
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هـنـاك نـوعـان من الـبـشـر نـوع تـتـابـعه
لتـعرف اخـباره ونـوع يتـابعك لـيتـعرف
عـــــــلى دقـــــــائق امـــــــورك هــــــكـــــــذا هي
وحسـب متـابـعـتك تـصـدربـحقه احلـيـاة
االول من احكـامك اما سلـبا او ايـجابا 
خالل متـابعتـك له ومعرفـة كل شي عنه
والسبب االخر افـعاله هي التي توضح
الـــصــورة الــتي تــرســمـــهــا له ولــكــني
اكــتـشــفت نـوع ثــالث من الــبـشــر وهـذا
الــنــوع ارقى وابــهى وهــو من افــعــاله
الطـيبه تـتابـعك وترغـمك على احـترامه
شأت ام ابيت حـتى لولم تـكن تعرفه او
تربطك بهم صله من قريب او بعيد

احـتـرت كـثـيــرا قـبل ان اكـتب ألني قـلت
ـا يتـهمني بـعض ضعاف في نفسي ر
الـنفـوس بـاني احـاول التـقـرب الى هذا
الشـخص او لدي مـصلـحه معه ولـكني
قررت ان اكتب دون ان اهتم لهم الن من
يــعــرفـني يــعــرف نـظــافـة قــلــمي ورقـيه
ــتـــدح اال من يــســتــحق ذلك وبــانه ال 
ومن التربـطـني بهم مـعـرفه سابـقه مثل
ابن مـحافـظـتي محـمـد احللـبـوسي قبل
ان يصبح رئـيسا جملـلس النواب وكنت
قـــد كــــتـــبت عـن اجنـــازاتـه كـــمــــحـــافظ
وتـمـنــيت ان يـصـبح وزيـرا لــلـتـخـطـيط
واالعـمار لـيـعيـد بـناء الـعـراق او وزيرا
ـعاشي البـناء ـستـوى ا للـنـفط ليـرفع ا
ـكان الـشعـب ولكن لـألسف وضع في ا
اخلـطــأ من وجـهـة نـظــري وهـو رئـاسـة
ان النـه بذلـك  تقـيـيـده كـأنـسان الـبـر
مبـدع ومهـندس عـبقـري واصبح اداري
ؤكد بأن بغض النظر جنح فيه ام ال وا
هكذا انسان يـنجح في اي مكان يوضع
فـيه ولكـن االبداع مـثـلـما نـعـرف يـكون
في مــجـــال تــخــصص كل أنــســان هــذه

ليست دعـوة لتـرك منصـبه السامح الله
ولـكن وقـفـة لتـحـلـيل قـرار خـاطئ اتـخذ
اده نـصب او ا فهـكذا انـسـان اليهـمه ا
بل الذي يهـمه خدمـة العراق بـاي مكان
يـــوضـع فــيـه واألنـــســـان االخـــر الــذي
اشـدت به هـو محـافظ مـيـسـان االسـتاذ
ـــهــنـــدس عـــلي وداي وهــو ايـــضــا ال ا
اعـــرفه فــــأنـــا من الــــغـــربـــيـه وهـــو من
اجلنوب ولكن افـعاله وخدمـته حملافظة
مـيسـان وبـذل اقـصى مالـديه حملـافـظته
تفرض على كل انسان متابعته ومعرفة
اجنــازاته وتـمـنــيت وقـتــهـا ان يــسـتـلم
منـصب كـبيـر ويتـعـاون مع احللـبوسي
ـوذجان لرجال من لبناءالـعراق هذان 
بالدي خدموا الـعراق في وقت كـثر فيه
الفساد االداري والنموذج الثالث الذي
اثار انـتبـاهي هو الـسيـد قائـد عمـليات
وصل من ـوصل بعد حتـرير ا حترير ا
داعش االرهـاب وقيـامه بـجولـة تـفقـدية
للمـواطن من ابـناء احملافـظه وتفاعله
مع الـنـاس الـبــسـطـاء بـالـرغم من كـونه
رجل حــرب اال ان بـســاطـته وتــواضـعه
ـواطنـ يـدل عـلى اخالقه الـراقيه مع ا
ومحبة الناس له الستقبالهم له بعد ان
ترجل من الرتل العـسكري ليـتجول ب
ــواطـنـ وشــاهـدت بــعـيــني كـيف ان ا
الـنـاس قامـوا بـتـوزيع احلـلـوى والورد
عـلـى الـرتل الـعــسـكــري واصـراره عـلى
ـواطـن الـبسـطاء القـاء الـتحـيه على ا
وكـيـف هـو انـســان بـسـيـط ومـتـواضع
وشــــجـــــاع في نـــــفس الـــــوقت هــــؤالء
ـشـرفـة لـبالدي كـتـبت عـنـهم الـنـمـاذج ا
ويفتخر قـلمي بالكـتابه عنهم وهذا اقل
اسـتـحـقاق لـهم والـيـوم اعـتـز بـاضـافة
ــوذجـا رابــعــا لـقــائـمـه الـنــبالء وهـو

قال واحد. ومهما نعجز عن حصرها 
حـاولت احـصائـهـا اجـد نـفـسي عـاجزه
عن ذلك فــهـو لم يــتـرك بــاب لـلــخـيـر اال
وفتحه لـلنـاس لذا احبـبت ان امر على
بـعـضــهـا الن عـطـرهـا الــطـيب ال يـخـفى
على احد من العراقـي من الشمال الى
اجلـنـوب واضب هـذا االنـسـان الـنبـيل
على عـمل اخلـير وكـان بامـكانه كـباقي
ـشـاريـعه الـتـجاريه االثـريـاء ان يهـتم 
وال يــرهق نـفـسه بــالـتـفــكـيـر بــالـفـقـراء
واحملتاجي ولكنه لنبل اخالقه قرر ان
يـكـون االول والـســبـاق في عـمل اخلـيـر
ــسـاكــيـ ومــد يـد الــعـون لــلـفــقـراء وا
ـتعـفـفه اجنازاتـه كثـيرة ال والعـوائل ا
تـخــفى عـلى الــقـاصي والــداني ولـكـني
رغــــبت ان اكــــتب عـن هـــذا الــــنـــمـــوذج
شرف من رجـال بالدي والذين افـتخر ا

االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز هـذا الرجـل الذي
سـمـعــته تـصل الـيك ايـنــمـاحـلـلت فـهـو
ذلك النبيل رجل اخلير من الطراز االول
الـذي لن يــنـسي ابـنـاء الــعـراق وقـفـاته
اخليريـة مع ابناء الـشعب العـراقي منذ
االحــــتالل 2003والـى يــــومــــنــــا هــــذا
تابعتني اعماله نعم اقول تابعتني النه
نــوع من الـبــشـر ســمـعــة اعـمــاله تـصل
الـيك وهـذه هي مـن صـفـات الـنـبالء الن
اجنـــازاتــهـم في اعــمـــال اخلــيـــر تــصل
ع جنمه بعد مسامع القـاصي والداني
ــر حل وزارة 2003حـــيــنــمــا قـــرر بــر
االعالم وتــســريح مــوظـفــيــهـا ألســكـات
صـوت الـعـراق الــنـاطق وفـسح اجملـال
ـهلله لالحـتالل لنـشر واذاعة لالبواق ا
مــايـراه هــو وقـواته مــنـاسـبــا لـلــنـشـر
فــبـادر االســتــاذ الـبــزاز الى جــمع هـذه

ثقفه من ابناء بلده وجمعهم الطاقات ا
ـر واعـادة تـوظـيـفـهم بـعـد ان قـطع بـر
ارزاقــهم ولم يـفــكــر بـعــوائـلــهم والـتي
تــقـدر اعــدادهـا بــاالالف فـكــان هـذا اول
عـمل نـبيل وراقي يـسـمع به الـعـراقـي
بـــعـــد االحــتالل وهـــو بـــنــاء مـــؤســسه
اعالمــيـة قــويه لـتــكـون صـوت الــشـعب
الـنــاطق وبـعـدهــاتـوالت اعــمـال اخلـيـر
ـساكـ والعوائل سـاعدة الفـقراء وا
ــتـعـفــفه ومـا اكــثـرهم فـي بالدي بـعـد ا
ن السكن االحتالل فقام بتوفير السكن 
له عن طريـق برامج تـليـفـزيونـيه هادفه
مـــثـل (كـــرســــته وعــــمل) وكــــذلك فــــتح
مشـاريع واعطاء فـرص عمل لـلعـاطل

وانـــشـــاء مــشـــاريع جتـــاريه صــغـــيــره
ـطـلـقـات ..وتـوزيع االجـهـزه لالرامل وا
الكهـربائيه عـلى الفقـراء واعمال كـثيره

بهم بـارك الله فـيك استـاذ سعـد البزاز
ونــضم اصـــواتــنــا الصــوات االالف من
ـطـلـقات ـعـوزين واالرامل وا الـفـقراءوا
تعففه لنرفع ايدينا بالدعاء والعوائل ا
ليحـفظه الله ويـسدد على طـريق اخلير

خطاه..
قالوا. هذا سعدا قلت اخلير اتى
بشراك يافقير احلال فالرزق دنى
فهذا االنسان يعمل اخلير حسنى

ولوجه الله يرجو القربى
ــعـوز واألم يــنــشـر اخلــيــر لـلــفــقـيــر وا

الثكلى
والعمال اخلير دون غيره اهتدى

الف حتية له ومن اكاليل الورد االحلى
نهديها لشخصه دون عن الورى
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عنـدما نـتحـدث عن االزمات الـتي مره
بهـا العراق الـكل الذي عاش بـالعراق
هذه الفـترة يعـتبر شاهـد عيان والكل
شـاهـدهـا بـأم عيـنه ال يـخـلـوا الـعراق
من االزمـــات ازمــــة بـــعـــد أزمــــة لـــكن
تـواجه هـذه االمـور بـحـلـول تـرقـيـعيه

وليس بحلول كاملة 
وكل حكومة تأتي حلكم العراق نراها
تـقف مـكـتـوفـة األيـادي وبـالـتالـي يقع

واطن العراقي . الهم األكبر على ا
-مره الـعراق بـأزمة تشـكيل احلـكومة
عـلى مـدى هـذه الـفـتـرات الـذي تـشكل
كل أربــعــة ســنــوات يــبــداء الــصــراع
والـتـسـقيـط بـفـتـرة االنتـخـابـات ومن
وبــعــدهــا تــشــكــيل مــجــلـس الــنـواب
ورئـــــيـــــسه ومـن بـــــعـــــد ذلك رئـــــيس
احلــكــومــة ووزارائـه وحلــد االن نـرى
مـجـلس الـنواب واحلـكـومـة العـراقـية
عــــاجـــزيـن عـــلـى الـــتــــصـــويـت عـــلى

الوزارات السياديه .
-واالزمـــة الــداعــشـــيــة الــتـي جــعــلت
الـعـراق يـسـتـنزف دمـاء كـثـيـره وهدر
أموال التعد والحتصى وكذلك أخترع
هـــذه األزمـــة احملــتـل وبــعـض الــدول
اجملــاوره لـنـا وكـذلـك بـعض الـسـاسه
الـذي انـخـرطـو بـاحلـكـومـة الـعـراقـية
وأصــبح لــهـم شـأن كــبــيــر بــتــحــديـد
مـصــيـر الـعـراق وكـذلك عـانه من هـذه
ـواطن الـعـراقـي من تـهـجـيـر االزمــة ا

قــصــري و جـوع وأمــراض وبــائـيه و
قـتل وزرع الـطـائـفـية بـشـتى أنـواعـها
وذلـك بــســبب الــدواعش الــذين الدين
لــــهم لــــكن بــــجــــهـــود الــــعــــراقــــيـــ
اجملاهدي واجليش العراقي الباسل
أنـــــــقـــــــضى عـــــــلـى الـــــــدواعـش رغم
الـتـضـحـيـات والـشـهـداء الـذين سـقوا

قـبــلـهـم . -ازمـة هــدر ثـروات الــعـراق
وايــرادات الــنــفط لم يــســتـفــد مــنــهـا
ـواطن الــعــراقي والــدلـيل عــلى ذلك ا
واطن الـنـفط ومشـتـقاتـه تبـاع عـلى ا
ستفيد مقابل ثمن وباسعار عاليه وا
الوحـيد من واردات الـنفط هم امـريكا
والدول اجملاوره لنـا وبعض الساسه
ــشـرفــ عــلى احلــكـومه الــعــراقـيه ا
لديـهم أرصده طـائلـة وعقـارات خارج

البالد .
-واألزمــة الـكــبـرى الــكـهــربـاء أطــفـاء
نـاطق مـقـصوده مـسـتـمـر ومتـعـمـد 
كي تـفـسح احلـكومـة الـعـراقيـة مـجال
ولدات الكهربائية األهلية ألصحاب ا
بـالعـمل وغض الـنظـر عنـهم بتـسعـير
وحتديد سعر االمبير وعدم متابعتهم
واطن الذي الحوله هذا من يتحـمله ا
لـه وال قـوى نـاهــيك عن اخلــصـخـصه
بـالغ الـكـثـيـره لـلـمـقـاول الذي ودفـع ا
ــنــطــقه الـــتي فــيــهــا يــشــرف عــلـى ا

اخلصخصة للكهرباء .
امـا أزمــة تـصـحـر االراضي الـزراعـيه
وقـلـة الــزراعه بـسـبب جــفـاف االنـهـر
والـــســــــــــبب يــــرجع الى احلـــكـــومه
وعــدم عـمـل الـســدود الــكــافــيه خلـزن

ياه  ا
وهـذا يـســتـفـيـد مــنه الـدول اجملـاوره
لــتـصــديـر اخلــضـروات لــنـا وأفــشـال

الزراعه ببالدنا .

ـــبــالغ رغم احلــر الـــشـــديــد ومـــعـــانــاة االهل وصـــرف ا
ـراكــز االمـتــحـانــيـة عن لـلــدروس اخلـصــوصـيــة وبـعــد ا
مــنــاطق ســكـنــاهم ووضـع خـطــوط من قــبل االهـل وعـدم
الـنـوم وســهـر الـلـيــالي وضـغـوط احلــيـاة الـتي يـعــيـشـهـا
الـطـالب الـعـراقي اثـناء الـدراسـة وخـوف االهل والـلـحـظة
الـتي يـنـتـظرهـا اجلـمـيع هي الـتـخـرج من االعـداديـة جند
االم واالب يـترك كل شيء ويذهب مع ابنه او بنته وينتظر
امـام مركـز االمـتحـان وهـو ينـتظـر ابـتسـامـة ابنـائه وجتد
الـعائلة من الصغيـر الى الكبير هم في انذار لـتهيئة كافة

انواع الراحة ألبنائهم ... 
جتـد في مركز االمتحان تفتيش دقيق جدا بحيث الطالب
ـدرسي لـكن ذاهب الى االمـتـحــان مـتـأنق بـزي الـطـالب ا
اثـنـاء الـتـفـتـيـش وهـو داخل الى مـركـز االمـتـحـان يـفـتش
ـيـة ال يـوجـد مـثل هـكذا ـطـارات الـعـا تـفـتـيش حـتى في ا
تـفتـيش وانـا ال اتكـلم اعـتبـاطـا بل هذه حـقـيقـة وال اعرف
كـيف يـقـارن الـتـعـلـيم في الـعـراق والـيـابـان مـثال وكـيـفـية
الـتــعـامل مع الــطـالب هــذا الـطــالب الـذي نــعـتـبــره جـيل
ـسـتــقـبل يـا وزارة الـتــربـيـة انـظــروا الى طالب اخلـلـيج ا
انـظــروا الى طالب أوربــا وكــيف يـخــيـرون الــطــالب عـلى
ـعــدل الـقـاتـل وهـنـاك طالب هـوايــته او امـنـيــته ولـيـس بـا
سـافروا خـارج العـراق حتى يـحقق امـنيـته بالـدخول الى
ــعـدل اقـل مـثل الــصــيــدلــة والــطب هـذا مــا يـرغـب به و

جانب.. 
امـا اجلـاــــــنب االخـر الـصـعـوبـات التـي حتدثـت بهـا في
بـداية مـوضوعي هـو األسئـلة الـصعـبة من خـارج الكـتاب
وال اعـرف كيف تصاغ اسئلـة من خارج الكتاب والطالب
يـدرس سـنـة كـــــامـلة بـحـرهـا وبـردهـا وامـطـارهـا مـثـلـما
حـدث في امتحان اللغة العـربية للسادس اعدادي بتاريخ
والذي انهار بها معظم الطلبة والطالبات 2019/6/29
وتـركــوا االمـتـحــان وهم يـدعـون هـم واهـالـيــهم عـلى هـذا
ـريض نـفـســيـا وهـو يـضع مـثل هـكـذا اسـئـلـة االنـسـان ا
مـهمـا يـكن مركـزه وهـذا كله بـسـبب خضـوع التـعـليم في
الـعـراق لــلـمـحــاصـصـة وتــقـسـيم الــتـربـيــة بـ االحـزاب
ـا نـشاهـده في باقي وتـوزيع حـصصـهم .. وهذا مـغـاير 

الـدول واهتمامهم اوال بالتـعليم والتربية
ونـحن حلد االن ال يوجد وزير لـلتربية
.. فــانــصــفــوا الــطالب وال جتــعــلــون
البكلوريا حربا دائمه على الطالب ..
اخــيــرا اتــمـنـى الــنـجــاح لــكل طالب

العراق ...

sÞË W “√

أزمـــة الــســكـن في الــعـــراق وأرتــفــاع
اسعار العقارات بها االتوجد أراضي
اذا ال كثـيرة بالـعراق صاحله لـسكن 
تـــــوزع احلــــكـــــومـــــة االراضي عـــــلى
واطني هل ينتظرون أمر من جهه ا
اعــــلى كـي يــــأخــــذوا مــــنه الــــضــــوء
االخـضــر لـتـوزيع االراضي الـسـكـنـيه
واطن الـعـراقي الذي يـسـتحق عـلى ا

كل األمتيازات اجليدة . 

كل هـذا األذى واحلــرمـان يـعـاني مـنه
واطن العراقي . ا

نتخبة من وعلى احلكومة العـراقية ا
قبل الشـعب العراقي األسـراع بحلول
كامله لهذه االزمات وباسرع وقت كي
ــواطن الــعــراقي بــرفـاهــيه يــعــيش ا
وسـعـاده ويـعـيش بــكـرامـة وبـعـز في

بالده .
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ـا بـ الـسيـاسـة والـدعـارة الكـثـيـر من اوجه الـشبه ,ولـر
هـنالك اوجه اختالف تـمنح االيجابـية للثـانية وحترم االول

منها...
ــارســـان فــعال جتـــرمه االديــان الــســيـــاسي والــعـــاهــر 
ُــجـتــمع اال ان الـعـاهــر مـضــطـرة لـلــتـجـارة ويـسـتــنـكـره ا
ـعـيـشــيـة وفي بـعض بــجـسـدهـا ,لـتـوفــيـر احـتـيــاجـاتـهــا ا
االحـيـان اتخـذتـهـا مهـنـة لـسهـولـتـها ,او ان الـبـغـاء الـعمل
الـوحيد الـذي جتيده ,وفي كل االحـوال ضررهـا او نفـعها

لنفسها..
امـا السـياسي فـهو يـسرق امـوال الشـعب ويتـاجر بـالدين
للضحك على عقول االغبياء حصرا في دول العالم الثالث
ُـتخـلفة ,ويـبني إمـبراطـوريتا عـلى حسـاب دماء الـشهداء ا
وعــظــام الــفــقــراء ,اجــزم ان الــعــاهــر انــظف واطــهــر من

السياسي  الذين يتاجرون بالشعوب.. 
ـة وعميقـة تضرب في االزمنة مـهنة البـغاء ذات جذور قد
ة منذ مئات السن وال يكاد مجتمع يخلو من نساء الـقد
هـنة ,حـتى بعـد طـهور مـا يسـمى باإلسالم تـمارس هـذه ا
ــتــعــة الــذي قــنــنــهــا ووضع لــهــا شــروط حتت مــســمى ا

سيار الخ... فهي دعارة مقننة .... وا
في الـوقت احلاضـر تعـتمد اقـتصـاديات الـكثـير من الدول
وازنـة السنـوية الـعامة عـلى الدعارة ,مـصدر دخل لـدعم ا
لـلبـلدان الـتي ال تـعتـمد في اقـتصـادهـا بشـكل مطـلق على

النفط مثل اخلليج العربي..
تـسهم مهـنة الـدعارة في تركـيا بـدخل مقـداره اثن مـليار
دوالر سنويا وهي تقوم بتشغيل الكثير من االيدي العاملة

في الفنادق وتشجع على السياحة..
اعـتـرف مـسـؤولـون في دول عـدة ان الـعـاهـرات في ايـران
يـدعمن االقتصاد من خالل احلصول على العملة الصعبة
الــدوالر ويـشــجــــــعن الــسـيــاحــة حتت مــســـــمى الـزواج

ؤقت .. ا
تـمدنة الـقوان ووفـرت احلمايـة والرعاية وضـعت الدول ا
ـــعـــديــة ـــنـع انـــتـــقـــال االمـــراض ا الـــصـــحـــيـــة الالزمـــة 
ـهـنة والـفـحــوصـات الـدوريـة لـلنـسـاء الـتي تـمارس هـذه ا
ــمـارسـة ,كـمــا مـنــحـتـهـم الـتــراخـيص الالزمــة واجـازات 

هنة... ا
ُجرم الذين ُبتلى باللـصوص وا  بـيت القصيد العـراق ا
عـاثوا فيه فـسادا ودمروا كل شيء ,قـبل عام  2003كانت
هـنـالك احـيـاء ومـنـاطق بـعـيـده عن الـتـجـمـعـات الـسـكـانـيـة
احلـضريـة تُعـرف بـأنهـا جتمـعات لـنـساء تـمارس الـدعارة
ـفــعــول بـهــا لـقــضــاء رغـبــاتـهم يــتــوجه الـيــهــا الـفــاعل وا

ادية. اجلسدية وا
ـتـطرفـون بـاقـتـحام بـعـد االحـــــــــــتالل قام االرهـابـيـون ا
هــذه االحــيـــاء وتــهــجــــــــــيــر ســكــانــهــا وقــتل بــعــضــهم
ُـخـتـلـفـة فـانـتـشـروا عـلـى اثـرهـا في مـحـافـظــات الـعـراق ا
ومـنهم من اضطر الى مغادرة الـعراق دول اخلليج وتركيا

وغيرها..
وضـوع بعد ان تواردت مـا دفعني الى احلـديث عن هذا ا
الى مـسامـعي الكـثيـر من االخبـار التي تـؤكد وجـود نساء
عـراقـــــــــــيــات تــمــارس الــدعـارة فـي الـنــوادي الــلــيــلــيـة
والـفــنـادق في دول اجلـوار وغـيـرهـا ,وهي بـالــتـأكـيـد بـعـد
عـدية ,وهـذا عـودتهـا للـعراق سـوف حتمل لـنا االمـراض ا
ـنــاعي (االيـدز) في مـا يــفـسـر انــتـشــار مـرض الـنــقص ا

العراق.
ارسة البغاء انهـا تشريع قانون  عـلى حكومة بغداد وبر
ومـــنح احلـــمـــايـــة والـــتــراخـــيـص والــرعـــايـــة الـــصـــحـــيــة
والـــفـــحــوصـــات الـــدوريــة وانـــشـــاء اقــســـام خـــاصــة في
ـهـنـة ـمــارسـة هـذه ا ـسـتـشـفــيـات لـلـنـســاء الـراغـبـات  ا
,حلـماية اجملـتمع من االمراض واحلـفاظ على مـا تبقى من

ماء وجه العراقي ...

قليال حتى ابتاس كليا ليعود قائال
- انـتم سـكـان الـكـرة االرضـيه من الـصـعب

ارضائكم..
امــست كــلــمــاته في رهــانــات الـعــقل بــانه
مخلوق جديد هبط لـيب للبشر ما هم فيه
ـزعم امله ان ـنـقذ احلـقـيـقي ا وكـانه هـو ا
يـتغـير هـذا الـعالم من خالل افـكاره وارائه
وطـروحـاته ومـفـاهــيـمه اجلـديـدة  شـدني
العـجب النسـان اخر ادعى انه لـديه معـلما
لـم يـفـصح غــنه لـكن وجـدتـه في نـرلـفه انه
يــخــاطــبه فــيــســالـه ويــجــيــبه عن احــوال
احلــيـاة تـبـادر في ذهـني ان احـعـله وجـهـا
لــــوحه نـع عــــذا الــــرجل الـــــســــبــــعــــيــــني
كـدت ان ـلـتـزم بـافــكـار جـديـدة ـتـطــوروا ا
اجعل احاديثهما متـشابهه وليسال معلمه
عمـا تنـاوله في كتيـبه لفـز العراق ولـيسال
نـعلـمه عن مـيفـية حـال العـرلق بالـنسـاقبل
اشيلء دهشت لعا وافـكار اخذت اصارغها
بــقــســاوة واحتــمل مــخــلــفــاتــهــاواثــارهـا
ؤلف اجلـانـبـيـة عـلى تفـكـيـري  انـسـكت 
لـغـز الــعـراق واحـتـظـتــته وبـشـوق ورغـبـة
ابدظت عصبيته واباسم في االطالع غليه 

هدوء ليقل لي:  اقرا كتيبي هذا..
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األنـفـاس الــسـاخـنــة تـطـبـع عـلى سـطح
ـــرآة مالمـح رطـــبـــة ألمـــرأه حـــزيـــنـــة ا

تتلمس جسدها بشغف.
تنظـر لسريـرها بحـسرة . كومـة بشرية
كأنـهـا جتـثم بـصـوت شخـيـرهـا الـعالي

تقدة. على رغباتها ا
تـذكــرت الـشـارع الــفـاصل بــ بـيــتـهـا
درسة وكلمـات الغزل الصادرة من وا
فتون بجمالها كأنهم أفواه الشباب ا
في حلبة صراع مع الزمن أيهم يكسب

. قلبها اوالً
حـبــيـبــهـا الــشــاب الـذي رفض والــدهـا

الزواج بها ألنه فقير.
حلـظـات ثـقـيـلـة وطـويـلـة لـلـيل طـويل بال

أحاسيس وال حضن دافئ.
جلسة أمام شاشة التلفاز الذي أصبح
سـلـوتـهـا الـوحـيـدة و مـلـجـأهـا األخـيـر.
قلـبت الـقـنـوات كلـهـا بـضـجر. جـذبـتـها

تايتل الدردشة في احد القنوات.
طرق فـي رأسهـا أفـكـار مـجـنـونة أسم
مسـتعـار وهويـة غيـر معروفـة للـمرسل.

بدأت اللعبة بأول رسالة.

-هاااي أنا سالي وعمري  20سنة.
حلظـات حـتى انـهـالت عـلـيـهـا الـرسائل
من كل حــدب وصــوب. اصــبح لــديــهــا
معجبون. مـحبون. أصدقاء مـتحمسون

لصداقتها.
من ب كل هـذه الـرسائل كـانت رسـالة

حـتوى جـنسي حرك فارس االحالم. 
اخليال. وسرية في العالقة .

بدأت الـرسـائل تـتـواصل والـلـذة تـكـبر.
اجلـسـد اهـتـز كـســعف الـنـخـيل. الـنـار

انطفأت كحلم جميل.
رغم أنـهـا جتـربـة غـيــر مـريـحـة. لـكـنـهـا
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كثيرا ما كانتْ تنتظرنُي بقلقٍ عندما كنتُ

أتأخرُ ليال أو ترعاني كأنّي ما زلتُ طفال.
قلتُ لها يا أمّي: ما عدتُ صغيرا فما

بالك قلقة دائما بشأني!?
: ستبقى بالنسبةِ لي طفال دائما فردَّتْ

وأبدا.
: حتما إنَّكِ تبالغ في األمور يا فقلتُ

أمي!
قالت: اآلباءُ واألمهات يشعرون بأشياءٍ

يصعُبُ أنْ يشعرَ بها أبناءُهم.
وذات مرَّةٍ في إحدى نهارات تموز

احلارقة كنتُ اجنزُ عمال ما حتت اشعةِ
الشمس.

فوجِئتُ بأمّي واقفة خلفي تصنع لي ظال
بعباءَتِها.

وقبل أنْ أقولَ شيئا نظرتُ من حولي
فوجدتُ أبني جالسا في الشمس.

وبحركةٍ ال إراديةٍ أخذتُ العباءَةَ من يدِها;
كيْ أحميه من أشعتها.

رضُ من أمّي. بعد سنوات نالَ العجزُ وا
لم تعدْ قادرةً على احلركةِ أو الكالم في

حلظاتِها األخيرة.

وفي تلك اللحظةِ تعمَّدتُ أنْ أضعَ إصبعي
حتت أسنانِها.

سألتُها: أمي... إنْ كنتِ تشعرين
بوجودي رجاءً عضّي على اصبعي.

. دفعتهُ بلسانِها وقبّلتهُ بشفتيها الناحلت
وت فكَّرتْ لو حتى وهي في حلظات ا

ني! انّها عضَّتْ على إصبعي سوف تُؤ
مازالتْ تراني طفال.

وما زلتُ أشعرُ هكذا كلما افتقدتها.
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أفضل بكثير من صـور مهشمة وخوف
من عيون االخرين.

ستكون متى ما حتب عروساً الكترونية
مـادام هــذه الـكــتــلـة الــبــشـريــة في نـوم

تقدة. عميق تهملها و تهمل أنوثتها ا
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