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ديالى 

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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وسـوريـا ولـبـنـان والـيـمن حـيث كان
العـامل األول والرئـيس الشعـال فتيل
الـتـظــاهـرات في إيـران بــرفع أسـعـار
الــــوقــــود ومـن هــــنــــا كــــان انــــطالق
الــتــظــاهــرات في اغــلب احملــافــظـات

اإليرانيّة. 
 اخلـالصـــة فـــيـــمـــا أســـلـــفـــنـــا فـــإن
ـظاهـرات التي أنـطـلقت في الـعراق ا
ـؤامـرة كـما ولـبـنـان وإيـران ليـست 
ا هي مـظاهرات يعـتقـد البـعض وإ

قـبل عــدة سـنــوات ظـهــر مـا يــسـمى "
بـالربـيع الـعـربي " حيث شـمل األخـير
دولـة سـوريـا ولـيبـيـا ومـصـر وتونس
والـيمـن وحتى اجلـزائـر لم يـسلم من
شــرارة مـا يـسـمى بـالـربـيع الـعـربي .
وبـخـصوص هـذا الـشأن هـنـاك سؤال
دبـر للربيع يقتـحم األذهان وهو من ا
الــعـربـي الــذي القى رواجًــا بــ أزقـة
احلكـومات الـعربيـة وغيـرت أنظمـتها
جــذريًــا?..  إن الــربــيع الــعــربي وهــو
عـمـلـيـة تـغـيـيـر الـوجـوه الـكـاحلـة في
األنـظـمـة الـعـربـيـة والتـي كانـت حتكم
لعـقود من الـزمن حيـث البدايـة كانت
فـي ســوريـــا فــكـــانت شــرارة الـــربــيع
بـاقتـتال ب الـنظـام احلاكم والـشعب
الــسـوري وكـان األخـيــر حتت مـسـمى
ـعــارضـة إلى أن أدى هــذا االقـتــتـال ا
لـدمـار سـوريـا وإرجـاعـهـا إلى الوراء
ـا ومن ثم جــاء الـدور عــلى لــيــبـيــا 
أدى إلى قتل الـرئيس احلـاكم وسحله
في الــشــوارع وحــدوث انــقــســام بـ
الـشـعب أمّـا في مـصـر انـدلـعـت ثورة
ا أدت عـارمـة عـلى مـسـتـوى الـبالد 
إلى تنحي الرئـيس مبارك عام 2011م
والـذهاب إلى انـتخـابات مـبكـرة وفوز
ـســلـمـ ولم أحـد قـيــادات األخـوان ا
تـــمــضـي ســنـــة عــلى تـــولي األخــوان
لـلــسـلــطـة في وبـ لــيـلـة وضــحـاهـا
حـدث انقالب عـسكـري عـلى احلكـومة
ـنـتـخب من قـبل الـشعب ورئـيـسـهـا ا
أمّـــا في الــيـــمن فــقــد انـــدلــعت حــرب
دعـوم من طـائفـية بـ احلـوثيـ ا
قـبل الـنـظـام اإليـراني وبـ احلـكـومة
دعومـة من قبل السـعودية. اليـمنيـة ا
وعليه فمن نتائج الربيع العرب والدة
تنـظيم ما يـسمى داعش الذي انـتشر
هـذا الـتــنـظـيـم الـوحـشي عــلى نـطـاق
واسع سـيــمــا في بــعض الــدول الـتي
مـسـتـهـا شــرارة هـذا الـربـيع !!.  فـفي
الـعــراق سـيــطـر هـذا الــتـنـظــيم  عـلى
أغــلب احملــافـظــات الــغـربــيــة وأحـرق

األخضـر واليابس وكـذلك في سوريا
ناطق اخلاضعة سيطر  على بعض ا
عارضة الـسورية  أمّا في لسيـطرة ا
مـصـر فـقـد انـتــشـر هـذا الـتـنـظـيم في
صحـراء سينـاء وحتى في لـيبيـا فقد
ـناطق لـوحظ بأن سـيـطرته كـان في ا
الـتي تـتـوافـر فيـهـا آبـار الـنفط! وفي

شــــهـــر أكـــتـــوبـــر من عـــام ٢٠١٩م 
اإلعالن عن مقـتل أمير داعش بـجهود
اسـتـخـباراتـيّـة عراقـيّـة.  وعـلى ضوء
ذلك فـقـد انتـهى الـربيع الـعـربي الذي
كان يحاك بأيدي دول غربية أمّا اآلن
فـقــد بـدأت الـشــعـوب حتـوك بــيـديـهـا
ربــيع جــديـد وهــو مــا نـطــلق عــلـيه "
ربيع شرق أوسطي "  وهـو ما يحدث
اآلن في الـــعـــراق ولـــبـــنـــان وإيــران .
للـوهلة األولى قـد يعـتقد الـبعض بأنّ
هـذا الـربـيع قـد مـسـته شـرارة الـربيع
الـعـربي وعـلى الـرغم من وجـاهـة هذا
الـرأي إال أننـا نعتـقد بـأنَّ هذا الـربيع
بحـياكة شـعبـية بحـتة دون تدخل من
قـبل دول الــغــرب ومن يـعــتـقــد عـكس
ذلك فـأنه واهم!.  حـيث أنّه وفي هـذا
الصـدد فقد انـدلعت انتـفاضة شـعبية
في ربـوع مـحــافـظـات الــعـراق مـاعـدا
احملافـظات الـشمـاليّـة والغـربيّة وفي
الــوقت ذاته انــدلــعت مــظــاهــرات في
لـبـنـان ال تقـل شـعـبـية عـن مـظـاهرات
الــعـــراق إال أن مـــظـــاهــرات لـــبـــنــان
أطاحت بالرئيس عن طريق استقالته
من احلـكم.  أمّـا في العـراق فـما زالت
احلكومـة قائمة ومـتزمتة في الـسلطة
وعـلى الـرغم من وصـول عـدد الـقـتـلى
إلى مـا يـقارب 350 وأكـثر من 12000
جـريح والــسـجــال مـا زال قـائــمـاً إلى
وقـتـنــا احلـالي بـ احلــكـومـة  وبـ
الشـعب.  وليـس هذا فقـط فقـد امتدت
ـــصـــدر الـــداعم الـــتـــظـــاهـــرات إلى ا
ــنــطـقــة من ــا يــحــدث في ا (إيــران) 
اضـطــرابــات وتــدخالت في الــشـؤون
الــداخـلــيـة لــعـدة دول مــنـهــا الـعـراق
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ستقبليّة متوقعةُ الوقوع :  النتائج ا
1- الـــنـــظـــام اإليــرانـي حتت هـــاويــة

اخلطر 
2- ضـعف الدعـم من النـظـام اإليراني

للحكومة العراقيّة واللبنانيّة. 
3- حدوث تـغيـير في سـياسـة منـطقة
الشـرق األوسط وسيكـون أثرها كـبير
عــلى الـنـظـام الـسـوري واألنـظـمـة في

دول اخلليج. 
وبـنـاءً عـلى ذلك فـأن الـربـيع الـعـربي

قـد أكـل وشـرب عـلـيه الـدهـر أمّـا اآلن
فما يـحدث - برأينـا - هو ربيع شرق
بادرة شـعبية أوسطي تـتم حياكـته 
بــسـبب مــاعـانــته هــذه الـشــعـوب من
دكتاتـورية األنظـمة احلاكـمة وخاصة
في الـعراق وإيـران وعـلى مدار سـن
ــتــدة من الــربع األخــيــر من الــقـرن

اضي وإلى وقتنا الراهن. ا
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بغداد

من صــنع شـعــبي وبــاعـتــقـادنــا فـأن
الـزجاج الـذي كان يـحتـمي به النـظام
اإليراني قد آن أوانه وانتـهى مفعوله
ســيــمــا مــا حــدث من مــهــاتــرات بـ
أميـركا وإيـران وهذا يـذكرنـا باحلرب
البـاردة التي كـانت قائمـة ب أمـيركا
واالحتــاد الـســوفـيــتي وبـاآلخـر  أدى
ذلك الـــصـــراع إلى انـــهـــيـــار االحتــاد
الــسـوفـيــتي في تــسـعـيــنـيــات الـقـرن
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بغداد

(وراء كل حـاكم غـبي رجل أفـاق يـرتـدي عـبـاءة الـدين
وإعالم مضـلل وتـعلـيم فاسـد وأعـوان فجـرة وشعب

مغيب.)
للسـياسة مـجموعـة من التـعاريف إضافـة إلى تعريـفها
اللغوي الذي ال يبـعد كثيرا عن تـعريفها االصطالحي
ـفـاهـيم لـلـسـيــاسـة تـتـركـز في حـقـيـقـتـهـا أو كل هـذه ا
ـفهوم مـصطـلح الـسياسـة علـى القوة جوهـر ماهـيتـها 
هـنــا يـتـضح الــتـعـريف االشـمل والـصـراع والـســلـطـة 
الـذي يـقـول( أن مـصــطـلح الـسـيـاســة هـو الـعـلم الـذي
ارستها لينتج لنا يدرس السلطة في اجملتمع وكيفية 
حـيـاة سـيـاسـيـة جـوهـرهـا الـصـراع من أجل الـسـلـطـة
ـفهـوم هـو الذي يـقود والسـيـطرة ) والـظـاهر إن هـذا ا
عقـلـيـة الـطبـقـة احلـاكمـة وال أقـول الـسـياسـيـة ألنـها لم
تعرف من السياسة أو لم تتعلم شـيئا منها طيلة سن
معارضتـها للـنظام الـسابق سوى لغـة البنـدقية  وكان
فـروض عـلـيـها أن تـتـعـلم أبجـديـة الـسيـاسـة بـعد من ا
طلق في شـؤون البالد والعباد لكن اصبحت احلاكم ا
الذي حصل مع األسف هو بقاء لغة البندقية عالقة في
ذهنـهـا وهـذا مـا نـقـرؤه في خـطابـهـا مـنـذ أول حـكـومة
ارسـتها ر سيء الـصيت ولـغايـة اآلن و شكلـها بـرا
ا سـبب لـها مـزيـدا من عزلـتـها عن الـشـارع بدل أن
ـكن أن تـدار تـصـبح قـريـبـة مـنه لـتـعـرف بـأي عـقـلـيـة 
الدولة لـذلك نراها تـتخبـط في خطابـها وقرارتـها التي
يتـحـكم بهـا رضـا الشـارع أو سخـطه دون أن تـقدم له
تص مـن غضـبته لـذلك نـستـطيع أن شيـئا مـلـموسـا 
نقـول أن هـذه الـطبـقـة احلـاكمـة الـتي تـمـثلت رئـاسـتـها
بخمس من رؤساء مـجلس الوزراء فشـلت فشال ذريعا
في أمرين مهم يتحكمان في إدارة أي بلد إذا اتقنت
الـطــبـقـة احلــاكـمــة الـتــعـامل مــعـهـمــا وهـمــا: اخلـطـاب
احلكـومي والثـاني القـراءة الـذكيـة للـشارع الـذي ال بد
أن تـكــون له كــلـمــة الــفـصل في بــقــاء أو اقـصــاء هـذه
تـتبع للـخطـاب احلكـومي منذ أول احلكومـة أو تلك فـا
ـهـدي(اخلـطـاب حـكـومـة ولـغــايـة حـكـومـة عـادل عــبـد ا
احلكـومي يشـمل حـتى اخلطـاب الذي يـدلي به الوزراء
أو أعضـاء مجـلس الـنواب ) جتـده خطـابـا متـشجـنا ال
ـا يـريـده الـشارع ـرحـلـة وال عالقة له  يعي خـطـورة ا
وال يــعــدو عن كــونه كـالمــا انــشــائــيــا بــاإلضــافــة إلى
مـنـهـجـيـة الكـذب فـي أغـلب تـصـريـحاتـهـم عـلى طـريـقة
إكـذب ثم إكـذب حـتى يـصـدقك الـنـاس يـكفـي أن نـقول
عـنه أنه من مـخــرجـاته داعش الـتـي عـاثت في أرضـنـا
فسـادا ومـا آل إلـيه الـوضع من احـتـقـان في الـشارع
العراقي عـمومـا ومحـافظات الـوسط واجلنـوب بصورة
فـالـسـيـاسـة فن ال يـتـقـنه إال من يـجـيـد الـلـعـبـة خـاصـة
بحـنكـة بذكـاء ودراية فـيما تـتطـلبـه إحتيـاجات اجملـتمع
الذي بدوره يقود البوصلة السياسية للحكومة وردعها
ــكن أن تـــقــودهــا إلى االســـتــهــتــار عن اي حــمـــاقــة 
فالـسيـاسيون طـاليب الـناس وحـقوقـهم  واالستـهانـة 
احلـمــقى هم الــذين يـتــصـورون أنــهم عـبــر إسـتــخـدام
كن لـهم من وسائـل العـنف واالضـطـهـاد والـتـخويـف 
لقـد نسـيت هـذه احلكـومة أن اإلمسـاك بزمـام الـسلـطـة
ـا يــضـمن الــعـدالـة الـســيـاسـة هـي فن إدارة الـدولــة 
االجـتـمــاعـيـة فـي تـوفـيــر فـرص الـعــمل وتـوزيع مـوارد
الدولة هذا اجلـهل السياسي لـدى هذه الطبـقة تكشفه
بـوضـوح خـطـابـاتــهم الـبـائـسـة الــتي لم تـقـنع الـشـارع
ـنـتــفض احـتـجــاجـا عـلى مــحـاصـصـتــهم وفـسـادهم ا
واستئثارهم بـالسلطة بـصدق مضام خطـبهم الرنانة
اجلـوفــاء الــتي لم تــرتق حــتى لــلــكالم اإلنــشــائي. لـذا
عليـهم أن يعـيدوا حـسابـاتهم ألن الـتغـييـر قادم شاؤوا

أم أبــو تــصـــنــعه أكف وعـــقــول هــذه
اجلــــيل الــــذي اتــــخـــذ مـن الــــثـــورة
والتظاهرات السلمية طريقا ال يحيد
عنه إلحداث التـغيير الـذي انتظرناه

طويال.
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يقـول تولـسـتوي "اجلـمـيع يفـكر في
تــغــيــيــر الــعــالم لــكن الاحــد يــفــكــر
بـتــغـيـيـر نـفـسه"وهـذا مـاسـعى الـيه
االنــبـيـاء والــرسل والـقـادة الــعـظـام
حاوالتهم احلثيثة لتغيير اسلوب
حياة مجـتمع ما.ان القيام بـالتغيير
يـخضع لـعدة ضـوابط مـنهـا حتـمية
ــوضـوع وهــذا يــتــطـلب الــقــيـام بــا
شـجـاعة لالقـدام عـلى هذه اخلـطوة
وهــذه هي اخلــطـوة االولى لــلـقــيـام
كن الي ثم التخطيط اذ ال بالتغيير
ثم مـوضوع الـنجـاح مالم يـخطط له
ـنـهـجـيـة وهي وضع مـنـهج مـعـ ا
واخــيـر ديـنــامـيــكـيـة لـلـســيـر عــلـيه
الــتــغـــيــيــر الــتي تـــكــون حتــصــيال
حــاصال لــلــقـــيــام بــهــكــذا مــشــروع
ـومته ثم لضـمـان اسـتمـراريـته ود
جنـــــــاحه وصـــــــوال الـى الـــــــهــــــدف
اذ ان الـتـغــيـيـر بـحـد ذاته ــنـشـود ا
ـــا هـــو الـــســبـــيل وا لـــيس هـــدفــا

للوصول الى الهدف.
ـــــا ان دوام احلــــــال من احملـــــال و
فـاالنـسـان مــنـذ بـدء اخلـلــيـقـة وهـو
فـتــراه يـجـتـهـد شــغـوفـا بـالـتــغـيـيـر
ولوال ويخطط من اجل تغيير حياته
ـا لـبـقي قـابـعـا في حـبـه بـالـتـغيـيـر 
يقول جنيب عهود الظالم والبـدائية
وت حـ تـفارقـنا مـحـفوظ"نـحن ال
ـوت قـبل ذلك ح الـروح وحـسب 
ونــــتـــوقف عن تـــتـــشـــابـه ايـــامـــنـــا
حــ اليـزداد شـئ سـوى الــتـغــيــيــر
اعـمـارنـا واوزانـنـا"هـناك اشـيـاء في
فكما ان سـلمات احلياة تعـتبر من ا
هـــــنـــــاك ثــــوابـت هـــــنـــــاك ايـــــضــــا
فالـثوابت هي االمور التي متغـيرات
ارسـاهـا الـلـه لـكي تـبـقى ثـابـتـة الى
نــهــايـــة الــكــون كــشـــروق الــشــمس
كـــــاخــــتالف وســـــطــــوع الـــــقــــمـــــر 
وغـيرها من اللـيل والنـهار الـفصـول

الثوابت التي اعتدنا ان نراها ثابتة
غير قابلة للتغيير

وفـي الـــــــوقـت نـــــــفـــــــسـه هـــــــنـــــــاك
كـتــغـيـيــر الـنـهــر مـجـراه مــتـغــيـرات
او مـثالفي حال تـعذر عـليه اجلـريان
كــتــصــدع انـه واجه صــخــرة كــأداء 
كـــــتـــــغـــــيـــــر االنـــــســـــان اجلـــــبـــــال
لـطـريـقته في الـتـعامل لـعـمله ـكانه
اوفــــكــــرة ــــشـــــروع  او االتـــــيــــان 
ورغم صعوبة التغيير في وهكذا  ما
بـدايــة االمــر واسـتــهــجـانه مـن قـبل
فتتابع لكنه ليس مستحيال االخرين
ــــاء يــــحــــفــــر ســــقــــوط قــــطـــــرات ا
فالتـســتـهن بـقــدراتك عـلى الــصـخــر
الن الـله سبحانه وتعالى قد التغيير
وهبنا نعمة العقل من اجل ان نتدبر

ونتطور ونتغير نحو االفضل..
ومع قـدرته وعظـمته ومـعجـزاته فقد
اوكل مـــهــمـــة الــتــغـــيــيـــر لالنــســان
لالنــتـقــال من حــال الى حـال نــفــسه
افـــضل يــتــيـح له الــعــيـش بــكــرامــة
وعـلـيه فالـتغـييـر على انـواع فاالول
مادي وهـو تغـيـير الـشـكل الظـاهري
والـثاني مـعـنوي وهـو التـغيـير فقط
اجلـوهــري الـذي يــتـطــلب االنـفــتـاح
الـفـكـري وعـدم الـتـعـصب والـتقـولب
الن االنــسـان يــنـمـو فـي اطـار مــعـ
ويكـبـر ويتـطـوروكـكل شئ يكـبـر فيه
ويتـغيـر فلـيشـمل هذا الـتغـيير عـقله
فــكـل شئ قــابل وعـــاداته وســلـــوكه 
لـلـتــغـيـيــر نـحـو االفــضل  والـثـالث
ـة وحـزم جــذري وهـذايــتـطــلب عــز
ونـتــيـجـة ولـدتــا في سـاعــة مـعـيــنـة
وهــذا يــكــون عــامــا لـــظــرف مــعــ 
شامال.. "االمر ليس ان بعض الناس
ــــــــلـــــــكـــــــون االرادة وغـــــــيــــــــرهم
بل ان البعض مستعدون لكونها ال
للتغيير وغيرهم ال"..جيمس جوردن
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الــتــغـيــيـر:هــو مـجــمــوعـة الــعـوامل
ؤثـرة في امر ما لـتغيـيره من حال ا

الى حال افضل..
ولـوال جـبل االنــسـان عـلى الـتـغـيـيـر
ـا وصل الى ماوصل حـبه للـتـغيـير 
فـــهــــويـــســـعى عـــلى مـــر الـــيه االن 
فـتـراه يـكـون الــدهـور الى الـتـغـيــيـر
يــرغب مــيــاال الى تـــغــيــيــر حـــيــاته
بــتــغـــيــيـــر ســكــنـه مــكــانـه بــيــته
عـمـله واالكثـر احمليط او اصـدقاءه 
لـكن هل اجملـتــمع الـذي يـعـيـش فـيه
ـــعـــقـــول ان يــغـــيـــر االنـــســان من ا
مــجـــتــمـــعــا فـــيه كل االجـــنــاس من

الناس?
اجلواب ال بالطبع فبدال من ان يغير
ا يحوي من االنسان اجملتمع ككل 
عـادات وتـقـالـيـد وعــقـائـد ومـنـهـجـا
انـتــهـجــته احلــيـاة وفــقـا لــضـوابط

الن عــلــيه ان يــبــدا بــنـفــسه اوال مــا
ـــا حتـــوي من تـــغـــيـــيـــر الـــنـــفس 
اجتــــــاهــــــات وايــــــدولــــــوجــــــيــــــات
وافــكـارومــنــاهج اسـهـل بـكــثــيـر من
تـغـيـيـر مجـتـمع بـاسـره -خـصـوصا
وان الـتـعود وتـغيـر الروتـ و تغـير
ــعــقـدة ــوروث يــكـون مـن االمـور ا ا
للـغاية-الن تـغيير الـكل يبدا بتـغيير
واذاجنح ذلك اجلـزء بـتـغـيـير اجلـزء
اجتاهه سيترتب على الكل فيما بعد
انتهاج مـنهج التغـيير خصوصا اذا
واضحا مـقنعـا نـهجا كـان تغيـيرا 
واالهم ان لـيس فيه لـبس اوغـموض
وليس يكـون التـغـييـر نـحو االفـضل
جملرد التغيير سيكون  بذلك القدوة
لالخـرين مـن اجل تـغـيـيـر مـنـهـجـهم
وهــكــذا فــانــا ابــدا بــنـفــسى ايــضــا
ــــحـــيـــطي اوالوان اكـــون مـــؤثـــرا 
الــصـغـيـر لـكي اســتـطـيع بـعـدهـا ان
ـجـتـمـعي االكـبـر احـدث الـتـغـيـيـر 

واخيرا قررنا خوض احلرب على هجمات الصراصير
ـكلفـة لنا ارباك شـديد في اثاث ومـحتويات تكررة وا ا

البيت 
وبعـد خـيـبـة االمل الـتي انـتظـرتـهـا طـويال من اجلـيران
ــســـاعــدتي وحـــتى مــنـــاشــدتي لـــلــدوائــر اخملـــتــصــة

كافحتها بات بالفشل الذريع 
اجـريت اجـتـمـاعـا مـصـغرا مـع افـراد الـعائـلـة وحـسب
ــتـاحـة لي وقـررنــا خـوض حـربـنـا بـدون االمـكـانـيـات ا
االعتـمـاد على غـيرنـا والنـها حـربـنا يـجب ان نـحاربـها
وحدنا مهما كانت النتائج ومهما بلغت اخلسائر 

بيد ال لكي يجهـزنا  اعطيت الحد اوالدي مبـلغ من ا
قـاتل لـلـصـراصـر وابـلـغـته ان يـكـون من الـنـوع اجلـيـد
ـفـعول  ‘واعطـيت االخر ـاثله في ا (بف باف) او مـا 
ــال لــشـراء مــواد تــنـظــيف لــغـرض مـبــلــغـا اخــر من ا
عركة  (كنس) خسائر العدو وتنظيفها بعد اجالء ا

واد وتـهيئتـها حل اعالن ساعـة الصفر  احضار ا
عنـد حـلـول الـليل  ‘وبـالفـعـل بدات طـالئع الـصـراصر
تقتـحم دفاعـاتنـا االولية ونـحن على اهـبة االسـتعداد ‘
ودقـائق واشـتــد وطـيس احلـرب بــيـنـنــا و اسـتـخـدام
رارة لم حتسم عدات اخملـزونة ولكن نقـولها  جميع ا
عركة لصاحلنا كما خططنا  ‘وتكتيكيا اجلنا معركة ا
احلـسم لــلــيـوم الــثـانـي رغم اخلـســائـر الــتي تــكـبــدهـا

العدو 
وفي اليوم الثاني اخـتلف اوالدي بينهم عـلى مسالة ما
واعـتـقـد كـان عـلى (مـوبـايل) وبـدا كال مـنـهـمـا يـفـضح
االخر ويـتهـمه بـالفـسـاد اثنـاء شرائه مـبـيدات ومـعدات

احلرب على الصراصر 
وطلع كل واحد ( مـغلس) مبـلغ من هذه الصـفقة ولكن
من مـــحــــاسن الــــصـــدف ان اخلالف نــــشب بـــيــــنـــهم
وافتضح امرهم قـبل اخلوض في معـركة احلسم بـيننا

وب الصراصر ...
ـــقــدوري االنـــتـــصـــار عــلى لـــوال  الــفـــســـاد لــكـــان 

الصراصير من اول مواجهة.

اسماه الكون دار السالم 
ولم يلبس غير ثوب االلم 

 ال تسألني 
هذا السؤال اللع

ينتحر القلم 
أن كتب لغيرك أو توقف ! 

أال تدري بأني منذ
 حلظة مولدي وشوشت

 لقلبك سرا بالوفاء 
واعلنت للوطن جهرا بالوالء
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!! يسألني 

هل كـتـبتِ  لي الـيوم حـرفا أو
حرف ? 

ليتك لم تسألني 
هذا السؤال اللع ! 
مذ أن المست اناملي 

القلم 
بدأت أكتب 
دار  دور 

كان الدار هو انت 
والدور هو الوطن 

 
تلبس الورقة ثوب عرس 

ح يبدأ نبضي بالكتابة 
لهمي

لضياء الع 
وان توقف احلبر وتقطع وريده

جتد الع  تصرخ لك 
ب قصائد  وتسرد رعشة 

القلب لك دوواين 
ولد قلمي ليكتب 

لك ايها الرجل االستثناء 
والى النجم العالي في 

سماء احلزن 
وطني بابلي اشوري 

وت .... يحيا في أرضك   فا
واحلـيــاة تـمـوت أمــام مـكــفـهـرين

الوجوه 
قـم مـجــاهـدا ...... فــنــحن مـوتى

نحاكي أنفسنا 
عنك عن عذرية تربتك   ...
ـوت هـمــسـا ? خــوفـا من ا

????
ــوت صـــور وذكـــريــات فـــا

قبور احلكم ا
وجـــــــهـــــــاد يـــــــون  جـــــــدد

.....قاموا بالدور 
هم بـاألمس كـانـوا إخـوانـا

أو نظن  و.....
قم يــا وطـني  فــانـا ال أرى

غيرك
 ناصر للجبناء وأنا 

قم  يــــا وطـــني   فــــكـــلـــهم

جهادي
لكنهم يقتلون   

كل مـن هــــام فــــيك حــــبــــا حــــتى
اجلنون

ِ َ ُ وال سكون
رأة ; الشيخ  الطفل ; ا
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 وانـها حـقا ضـاقت بهـا االمور فـقد
سمعتها تقول

 _الله ال يوفقك.. ساحرق نفسي. 
نـهظـت خائـفا وبـرعب فـتتـحت باب
غــــرفـــتـي الـــتـي تـــقـع في الــــطـــابق
العلوي وهـارولت بعجل وفي انفي
ـتـطـايـر درجـات رائـحـة الـبـنـزين ا
الـسـلم كـبـرت مـسـافـتـهـمـا واصـبح

ــــــــــــــــراة الــــــــــــــــوصــــــــــــــــول الــى ا
الـصــائـحــةبــصـوتــهــا الـعــالي وقـد
ــولـدة ســكـبت مــاتـبــقى من وقـود ا
الــتي ظل ضـــجــيــجـــهــا داويــا في.
راسي حـــــاولت ان ادفـــــعــــهـــــا عن
مـصدر الـنـار لكـني وصـلت متـاخرا
لـــهــا حـــاولت ان انــزع عـــبــائـــتــهــا
وجـدتـهـا. متـمـسـكـة بـهـا بل لـفـللت

جــسـدهـا واجـتــظـنـتـهــا بـاحـسـاس
جـمـيل خـالي من اخلـوف وايقن لي
انها على ثبات واصرار انها عازمة

عن التوديع صحت بصوت
اذا فع لت بنفسك هكذا.  _ 

فــتــشت بــنــظــري عـن من يــســتــطع
انـــقـــاذهــــا انه ز وجـــهـــا يـــقـــدر ان
يـضـمـهــا جلـسـده ويـطـفـئـهـا لـكـني

وجــدته رافــعـا يــديه لــلــسـمــاء صـا
رخا 

 _لعنة الله على الفقر.. 
3 بعـد مضي سـاعات عـلى احلادثة
التصي سجلت قضاء وقدر وانا لن
انــــــــسى صــــــــو رتـــــــهـــــــا وهـي في

احتراق...
5 - بغداد Š ”U³Ž ÍœU¼

 ‚«d²Š≈

ســنــوات مــضت  أنــا أفــكــرُ في نــدمِ
اءِ الـسـرابِ الـذي يشـعلُ فـيه ذبـالـةَ ا
الـطــريـة بـعَــرقِ الـلـهــاثِ وراء الـظـمـأ
ـطـرّز بشـذراتِ العـوز. لـلحـلمِ بـداية ا
تــأكلُ فـمَ الــلّــيلِ بـــاســنــانٍ لـــبــنــيــةٍ 
الـــوســادةُ أغــنـــيــةُ األهـــدابِ تــســكت
الـنـجـومُ عـنـد هـدأةِ الـوجعِ األصـيل 
يـعــزفُ الـعـارفُ في طــرقـاتِ الـعــتـمـةِ
دون أن يــكـلفَ شــرارةَ الــلــوعــةِ عـلى
اإلتقاد  وال يأمرُ مالعَق العشاءِ على
ِ الـرغبـة  قد تـترك أقداحَ نـقرِ مـواع
احلــــدسِ الـــــســــاخنِ عـــــلى طــــاولــــةِ
نـاسبـة التي جتـرّها خـيولُ الـرحلةِ ا
األولى لتجارةِ قمحِ العِشرةِ النقية  
 بـيـنـمـا عـجـالت مـطـاطـيـةِ الـتـسـامح
وعــفـو احلــبـال عن شــدّ الـغـرور  منْ
يخـذلُ العرّافَ غيـر شراشفِ الـوليمةِ

ونغمةِ الـلسانِ في تلك القـطيعة التي
ناشدها سرب من أسراب التيه بزمن
قــيــاسي لــلــجــور . لم تــكـن مــواعــيـدُ
الضبابِ منصفةً مع عشبِ االنتظار 
 وال هي تعـرفُ حتديدَ حلـظةِ الـعناق
مع قــوس قــزح الــذي كــادَ أن يــشــنقَ
ــتــدلي عــلى ــطــرِ ا ــقصِ ا نــفــسـه 
ــتــعــرجــةِ بــأرجلٍ ــديــنــة ا أكــتــافِ ا
ــدافعُ عـــرجــاء نــاحـــيــة الـــســراي  ا
الـــوحــيــدُ فـي هــذا الــزمـنِ هــو ثــورةُ
األجراسِ في كنائسِ الـتهجد  ما مِن
كـاهنٍ يـرددُ التـرنـيـمةَ الـعـشرين وراء
قـديسـةِ العـشق  اسـمعـهم يرددون ال
تـــخفْ إن الـــشـطَ مـــعــنـــا وإن غـــرقت
أمــواجـه في بــاطـنِ الــضـــفــاف .  قــد
َ من الــزحفِ إلى عـمق يـعـيـق الـيــقـ
ــوضـوع فـفـوق خـرابِ الـدنـيـا ذهب ا

وريـــاحــــ وعــــيش
رغـــيــــد  ال تــــنـــبشُ
حتـــــتكَ أبـــــداً لـــــئال
تــــتــــدحــــرج نــــحــــو
االسـتـدراج ويـضيعُ
كل مـا كــتـبـته أدراج
االنـحدار ثم تـتـلـقفه

السفوح .
صــدق الـــقـــلم الــذي
عاندني فهو ال يحبّ
الــفـرح ألنه ســيـزول
وال يـــــــــحــــــــــزن  في
احلـــزن ألنه حـــتــمــاً
ســيـزول مــهـمــا كـان

العمق ..
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