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ـنصب  رئيس الوزراء بدال نام  ,حـيث  ترشيحي  جـاءني كابوس مزعج في ا
هدي وتخيلوا الـتهاني والتبريكـات التي جاءتني من جميع فئات من عادل عـبد ا
الـشـعب الـعـراقي وبـاخلـصـوص من  االصـدقـاء في صـفـحـات مـواقع الـتواصل
االجتـماعي " الفيسبـوك " الذين لم أشعر بوجودهم مـطلقا  منذ  3سنوات حتى
عــلى ســبـيـل الـتــهــنـئــة في الــعـيــد أو عـيــد مــيالد احـد  اوالدي  ,,أنــشـأت عـدة
ولدة الي حـتى أن أبو ا تابـع لصفـحتي با صفـحات بأسمي واصـبح عدد ا
القـريبـة من بيت اهـلي زاد عدد امـبـيرات الـكهـرباء لـهم دون ان يطـلبـوا منه ذلك
ستقبل أي مبلغ منهم وستكون كهرباؤهم لك انه اليتسلم في ا وأقسم بـأعز ما

مجانا. 
! أمـا ســائق اخلط الـذي يــوصل شـقــيـقــتي الى الـدائــرة فـبــدأ يـأتي الى الــبـيت
سـكينة يأخذهـا بعد ان كـان في السابق ينـتظرها عـلى الشارع العـام وتمشي ا
أكثـر من ربع ساعـة  يومـيا حـتى تـصل الى سيـارته . كل شي تغـير في حـياتي
ـغـرور بـنـفـسه جـاء الى بـيـتي واجلـمـيع يـتـودد لي حـتى زوج خـالــتي الـدكـتـور ا
ليـبارك لي منصبي اجلديـد وهو الذي أقسم في السـابق انه ال يصل عتبة دارنا

بعد خالف قد مع والدي رحمه الله. 
هم أصـبحت رئـيسا لـلوزراء  وأول شي أثار أنـتبـاهي هو هذا الـكم الهائل من ا
افراد احلـماية الذين يوفـرون االمن لي وأنا لم أقدم أي شي للعـراق وبال مبالغة
كانت أعـدادهم أضعاف  حماية رئيس النظام السابق  أستقبلت  جميع النخب
صـلـحيـة والـثوريـة والـعـشائـريـة  والريـاضـية السـيـاسـية الـطـائفـيـة والوطـنـيـة وا
نـاسب للعراق وأعـجبتني والفـنية وجمـيعم أثنوا عـلى ترشيـحي  وأني  الرجل ا
تـملق الذي قال ( أنك هبة الـله الينا ) وهو نفسه الذي كلمـة احد السياسي ا
قالـها وكتبـها للـرئيس السابـق صدام حس الـذي أثار أستـغرابي ودهشتي أن
بعض السـياسي الـذين أستقبلـتهم على أنفـراد كانوا يشكـكون  بعمل األخرين
ومثل منـكول بالعامية ( ميخليلهم سكة ) ووجدت البعض  منهم أيضا من الذين
التـقيتـهم سوى كانـوا أفراد أو احزاب  يطـلبون مـني منافـع ومناصب شـخصية
ولم يتـكلموا في كيفية  بناء العـراق وكيف ننهض بشعبه ونوفر له االمن واالمان
والـكـهـربـاء وبــاقي اخلـدمـات االخــرى وجنـد حال لـلـمــشـاكل االجـتـمــاعـيـة الـتي
تعـصف باجملـتمع الـعراقي وتـوفـير الـعيش الـرغيـد لألرامل واأليتـام والفـقراء  !
اجلــمـيع كـان هـدفــهم مـصـلـحــتـهم اخلـاصـة  ومـن ثم يـطـلـبــون االمـتـيـازات لـهم

ولعوائلهم .
ـرئــيـة وطـلـبت مـنـهم ان تـكـون ـرئـيـة وغـيـر ا الـتـقـيت  بـجـمـيع وســائل االعالم ا
كـتـاباتـهم حـياديـة ويـنصـرون احلق واالبـتعـاد عن تـزييف احلـقائـق على حـساب
الباطل وقـلت لهم انتم عيون الشـعب وهنا قام أحد الصـحفي بالقـاء كلمة نيابة
دح والتمجـيد بشخصي وعندما ذكر أسمه قلت له عن زمالئه وتخـللها كلمات ا
اني أعرفك فـسـبق لك أن مدحت رئـيس الـنظـام السـابق   فـأنت وغيـرك من دمر

العراق بأكاذيبهم ونفاقهم وتملقهم للجميع على حساب قول احلقيقة. 
الـبـعض من  الـذين التـقـيـتهم كـانـوا  اليـحبـون  الـعـراق بل يـسرقـونه يـومـيا كال
حــسب أخـتــصــاصه ومــوقـعه !! وحــدهم  الــشــبـاب الــثــائـر والــفــقـراء وااليــتـام
والبـسطـاء هم من أشعـروني بـان العـراق بخـير وفـيه نـاس اصالء يخـافون عـليه
ويحـبونه .. لم يـطلبـوا مني شـيا بالـرغم من أنهم في امس احلـاجة لكل شي من
ظلوم وأسجن مال الى سـكن ولكنهم طلبوا مني أن أحكم  بالعدل وأن أنصف ا

الظالم. 
ـسـتـشـاري في الـيـوم الـثـاني من عـمـلي كـرئـيس وزراء طـلـبت جـرداً بـاسـمـاء ا
وعـملهم ورواتبـهم وأمتيازاتهم  ,,طلـبت أيضا اسماء الضـباط ورتبهم في مكتب
ـسـلـحة ومـاهـو عـمـلهـم بالـضـبط !! طـلـبت أيـضا كم هي الـقائـد الـعـام لـلقـوات ا
ان ورئيس اجلمهورية  لالنفاق يزانية اخملصصة للرئيس الوزراء ورئيس البر ا
العـام !! بعـدهـا  بدأت الـتقـاريـر تصـلني  ولم أصـدق مـا أقرأ ماليـ الدوالرات
تـبـذر  يومـيـا بأسم الـقـانون ! أشـخـاص  العمل لـهم والشـغل مجـرد " يـتنـاولون
چاي وقـهوة  " يتقاضـون  رواتب عالية ومـخصصات  وكل تاريـخهم أنهم كانوا

خارج العراق ويدعون أنهم معارض للنظام السابق ,
ـة جاءتني لـلتهنـئة من رئيس جـمهورية أيـران واكد فيهـا عمق العالقات اول مكا
ب الـبلدين وأن أيـران تعمل من اجل مـصلحة الـعراق وتمـد يدها لـنا في سبيل

ة قدم لي دعوة رسمية لزيارة طهران ..  كا مكافحة االرهاب وفي نهاية ا
ة من رئـيس وزراء تركيـا يهنئـني على فوزي في االنـتخابات بعـدها جاءتني مـكا
وفقيـة والنجـاح في العمل وقـال نستـطيع أن نحل مـشاكلـنا بأسرع وتمنـى لي ا
وقت وانه سـيـرسل وزيـر خـارجـيـته لـلـتـبـاحث بـعـدة أمـور تـهم الـبـلديـن . تـلقـيت
بـرقـيـات عـديدة من الـرؤسـاء الـعـرب واالجـانب واجلمـيع يـتـمـنى لي الـنـجاح في
قيـادة هذا البلد اجلـريح. أجمل تهنـئة قرأتهـا كانت لرئيس دولـة الصومال الذي
قـال أن بالده مـستـعـدة لـتـقد اخلـبـرة االمـنـية والـلـوجـسـتيـة لـلـعـراق  وقال أن
الصـومـال مـسـتـعـدة لـفـتح دورات عـسـكـريـة للـبـعـثـات الـعـراقـيـة في مـقـاديـشو,
ووصـلـتــني رسـائل تــهـنـئــة من مـلـوك وأمــراء دول اخلـلـيج ومـن رؤوسـاء مـصـر
غرب وجـميعـهم أكدوا في رسـائل التهـنئـة وقوفهم مع واجلزائـر وتونس وملـك ا

العراق متمن لشعبه االمن واالمان  .
لـقاة عـلى عاتقي وان سؤولـية ا بعـد أسبوع من تـولي منـصبي شعـرت بحـجم ا
هــذا الــوطن والــشـــعب أمــانــة في عــنــقي أمـــام الــله خــاصــة مع وجــود  بــعض
السيـاسي يعملون ضد الوطن  ويحاولون افشال مهمتي ليبقى العراق ضعيفا

زقا . 
سؤول الـكبار ووضعنا خـطة عمل لكل وزارة لكي تنهض أجتـمعت بالوزراء وا
ـهـامـهـا وتـقـدم مـا يـنـتـظـره الـشعـب مـنـهم الـذي بـدأ يـكـرهـنا
خـاصة بعد 16عـاما من الفـشل السيـاسي واالختالفات
ناصب والكراسي وتقد مصاحلنا والصـراعات على ا

اخلاصة على مصلحة الشعب والوطن .
وللحلم بقية

واللقاء مع الشباب العرافي
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ـناسـبة له ..فـنجـد أكثـر كتب الكل الـيوم أصـبح ينـظر إلى الـتاريخ من الـزاوية ا
التـاريخ والدين الـتي ب أيديـنا ليـس لها مـحتوى سـوى العـمل على إعالء شأن
شـخص على آخـر وتفـضيل فالن عـلى فالن ...وإن فالن كان أحق من فالن ..
ال لـــشئ من ذلك إالّ إليـــغــار الـــصــدور ..وحتـــمــيـل األنــفس مـــاالتــطـــيق ...وبث
ا يـجعل العالقـة والتعـايش ب أبنـاء هذا اجليل أمراً الكـراهية جتـاه اآلخر... 

صعباً ومستحيالً ...!!
ثم ..هل كان رسول الله  (ص) سنياً أم شيعياً أم وهابياً أم صوفياً ?

.. نهـجه الـقرآن .. اجلـواب .. كـان مسـلـما ولم يـكن شـيعـيـاً والسنـيـاً والصوفـيـاً
ورفض تدوين سـنته حتى التكون بديالً عن كتاب الـله تعالى الذي اليأتيه الباطل
ـذاهب مـاهي إالطرقـاً ومراكب يـنه والشـماله.. وجـميع ا من أمامه والخـلـفه وال
نطقي أن يحـاسب الله مسلما سلمـون للوصول الى الله ..فلـيس من ا يركبـها ا
النه تكـتف أو أسـبل أو صـلى على حـجـر أو لم يـصلي .. كل هـذه ال أهـميـة لـها
هم عـنـده .. ضمـيـرك وماسـطـرت فـيه ... وإنسـانـيتك مع ـا ا عـنـد الله تـعـالى إ
سلمـ وسيسألك عن عفـوك ورحمتك وعطاءك أخوانك وأهـلك وجيرانك وبقيـة ا
وخلـقك مع الناس وامانتك وبـقية الصفـات واليسالك إن كنت سنـياً أو شيعياً ..
فـلـو كـنت شـيعـيـاً بال إنـسـانـيـة وال وعي فمـا قـيـمـتك وإن كـنت سـنيـاً بال أخالق

سلم باجلنة بقوله تعالى : والقيم فما قيمتك..إن الله تعالى وعد غير ا
إِنَّ الَّذِينَ آمَـنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّـابِئُونَ وَالنَّصَارَيـ َمنْ آمَنَ بِـاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ...
فاذا كـان الصـابيء والنـصراني والـيهـودي .. من أمن بالـله واليـوم اآلخر وعمل
صـاحلـاً .. الخـوف عـلــيـهم والهم يـحـزنـون ...فـهـل سـيـدخـلك اجلـنـة الن إسـمك
شـيــعي أو سـني أو مــذهـبك كــذلك أم أن عـمــلك هـو مـن يـقـرر ذلـك .. فـاذا كـان
سيـدخل من ليس على دينك في جنته ويرضى عنه بعمله .. فهل سيدخلك اجلنة
فقط السـمك او مذهبك.?? فلنتق الله جميعا في دين الله...ونحن نرى اليوم كتب
ـوتـى هم األحــيــاء ونـحـن األمـوات الــتـاريـخ والـروايــات واألحــاديث جتــعل مـن ا
ـأمـورون ....فهـم يحـركـون من قـبـورهم الـفـتـنة ..جتـعـلـهم هم اآلمـرون ..ونـحن ا
واألقتتـال والصراع بـيننـا كما كـانوا هم يتـقاتلـون بينهـم ..ونحن األحيـاء نتقاتل
ـعركة حـتى نهـايتـها .. ..نتـقاتل لـنأخـذ لهم ثـاراتهم  ونرد اليـوم ألجل أن تتم ا
لهم حـقوقـهم  ونـقتص من بـعضـنـا البـعض نحن في الـقـرن الواحـد والعـشرين
ألجل أنتـقامـهم وأقـتصـاصهم من بـعضـهم الـبعض في صـدر اإلسالم ومابـعده
سلم وطـوائفهم ومذاهبهم اليوم ليس لها ..!! الكراهـية واحلقد والبغض ب ا
ـشاكل احلياة الـعصريـة والتنافس الـسياسي الـشريف والتقـدم العلمي عالقة 
شـاكل التـاريخ ووقائعه وحـوادثه الغابـرة التي ليس نـشود ..بل هي مرهـونة  ا
ـاشجـر بينـهم من خالفالت وصـراع ..!! إننا لنـا مسـؤولية عـنهـا والعالقة لـنا 
شعب مـاهـر بأسـتـجالب مصـائب الـتاريخ وخالفـاته ونـواقضه ثم أسـقـاطه على
واقعنـا وحياتنـا لنساهم بـإعادة أنتاجه بـشكل يثيـر الصراع ويجـعل العيش ب
راحل تـاريخـية ـستـحيالت.! إنـنا بـالواقع عـبيـد  مكـونات اجملـتمع الـواحد من ا
عـفى عـليـها الـزمن وطـويت صفـحـاتهـا الـغابـرة ..ولكن كـلـما دثـرّهـا الزمن عـدنا
لـننـبش فـيهـا من جـديد  ونـريد الـيـوم إعادتـها ومـحـاسبـة من يعـيش مـعنـا على
ـوتى هم من يـتـحـكـمـون بـحـيـاتـنـا ويـقـررون ـاضـ ..فـأصـبح أولـئك ا أخـطـاء ا
مصـائرنا ومـستقبـلنا  يـقررون (من قبـورهم) كيف نعيش...
ـــاضي ــوت ..!!!! مـــتى نـــتـــخـــلص من نـــبش ا وكــيـف 
ـدمرة .. وإلى وأسـتجـالب مصـائب الـتـاريخ وخالفـاته ا
متى يـسـتمـر هذا الـهـراء العـجيب الـذي يـكاد يـأتي على

بقيتنا ويدمر حياتنا ويعقد طريقة عيشنا !?

كربالء
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