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ومـحـسن وعــبـاس ومـحـمـد والـدة الـسـادة
ماجـد ورائد وصـادق. اسكـنهـا الله فـسيح
جــنــاته والـــهم اهــلــهــا وذويـــهــا الــصــبــر

والسلوان.
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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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بـعد مرور اعوام بدا الياس يدخل قلبي السبيل لي سوى
اجلـلوس في ركـن مظـلم البكي ..الصـوت وال ظل في هذا
ـكان الاحـد سوف يـلـمح مالمحي احلـزيـنه الكـئيـبة ..لم ا
يـبــقى مـعـي سـوى صــديـقي ورفــيق دربي مـنــذ طـفــولـتي
..ورحـلوا احبـتي النافـذه اطل علـيها ألرى ضـوء الشمس
اذا وال اسـتطيع النـظر الى النـجوم التي تضيء الـسماء 
هـذا الــظالم احلــادق انه يــرعــبــني يــجــعل من مــخــيــلـتي
ـســودة تــقـودني ...صــوت حــثـيـث االشـجــار يـخــيــفـني ا
يـاصديـقي مـاالـعمل ?? اذهـبي وخـتبـئي وغـمضي عـيـنيك
فال بـأس بـشـعـورك بـاخلـوف هـذا يـدل عـلى انك انـسـانـة

لديك مشاعر وهذا شيء جميل ..
وكـنت كلما اشـعر باخلوف كـان يبتسم بوجـهي ويخبرني
الى اين اذهب واخـــتـــبئ ..كــان يـــكــثـــر من نـــصــحي ان
الاتهور او اصرخ او افكر بشيء سوى السكوت لتستمر

احلياة ..
دني وتـستـمر مـعانـاتي حـتى كنت افـقد شـرياني الـذي 
د بـاحلياة واخذ جسدي بتشنج وصداع الزمني الاحد 
لي يـد الـعـون والانـا قـادرة ألعـ نـفـسي وصـديـقي يـقف
بـجـابــني يـنـصــحـني بـالــصـبـر عـلـى الـبالء وكل جـزء من
جسدي حتكي معانات مع الم استمرت ستة عشر سنه
واشـتـعل الـراس شــيـبـا وانـا مـاضـيـة مع امـراضي وبـ
تـهالك ومـسلـتي واثار حـضارتي يـطرق جـدران غرفـتي ا
نـافــذتي ولــد يــافع ذات ســتــة عــشـر عــام بــشــعــر طـويل
البس ضــيـقـة يــحـمل احـالمه في عـيــنـيه اخــذ يـصـرخ
اذا كـسـر اجواء هـدوئي اخـذ يـنظـر الي وهـو مـستـغـرب 
ـاذا كـبرتي هـذه مالمـحك الكـئـيـبـة وهذا الـهـزل الـشديـد 

وانا الزلت في ربيع عمري ..
واجهته وهو يشتم لم اسـتطيع ان ارد وسبقني صديقي 
ويـضــرب به حـتى يــخـرج وســرعـان مــااصـبــحت بـيــنـهم
مـواجهة حتـى شهر صديـقي السالح بوجـهه ولم يسعني
سـوى ان احـاول الــفـصل بـيــنـهم حـتى طــلـقت رصـاصـة
الـرحـمه عـلى صـديـقي ورفـيق دربي وقـتـله لم ابـكي عـلـيه
سـوى جـعلـني اتـكلم وطـلق لـساني وعال صـوتي ونـشرح
صـدري كان صـديـقي يـثقل كـاهـني ويقـيـدني يهـز كـياني
كـلـما حـاولت كـسـر قـيودي لـم يكن سـوى اجملـهـول الذي
اوفق مسيرة حياتي وجعلني ضعيفة منكسرة االرادة

ومـد الفتى يـده ليخـرجني من غرفـتي للعـالم الواسع وهو
يـهــرول وانـا خـلـفـه الـوذ من الـظالم وفي مـالبـسه رائـحـة
الـغيرة والشـهامة وحب الوطن يـرسم على االوساخ الذي

تتجول على يديه ..
اضي لـقد استنشقت لم افـكر ان التفت الى الوراء الى ا
الـهـواء الــنـقي بـدل الــدخـان غـاز مــسـيل لـلــدمـوع وبـدلت
اوردتي دمــاءهـا وانــتــعش جــسـدي وهــاا انــا اجتـول في
ـة الـتي لم اجـر عـلى الـتـفـكـيـر بـهـا ازقـة احلـيـاة الـكـر
هـنـاك في سـاحة الـتـحـريـر لي حيـاة اخـرى سـخـلع ثوبي
ــا ذات يــوم ــمــزق وارتــدي عـــلم الــوطن وانـي اعــلم ر ا

وت حره سـيكون كفني فالباس فا
افــضل من الـعــيش اســيـرة سـوف
ــشــرق والى اعــود الى تــاريــخي ا
امــجــادي واعــود قــبــلــة الــشــعـراء
وقـبلة العلمـاء انا بغداد ولقد ولدت

لي احالم من ب الركام

مـنــذ بـدأ الـتــظـاهـرات في 2019/10/1 وخــروخ الـشـعب
لـكـنـهـا لـم تـعـير الـعـراقي بـطـالـبـا احلـكـومـة بـاالصالحـات 
اهمـية لذلك ظـنا منـها ان التظـاهرات ستـنتهي بـعد اسبوع
وكان شيء لـم بكن لم يكن بحسبانهـا انها ستستمر ولذلك
تـظـارين بـشتى انـواع الـترهـيب والـقـمع بدءا من واجـهت ا
ـياه احلارة وانتـهاء بالرصـاص احلي ونتيـجة لذلك سقط ا
اكـثــر من خـمـسـمـائـة شـهـيــد في عـمـوم الـعـراق بـسـاحـات
الـتظـاهـر اضـافـة الى مـا يـخـطف ويالحق ويـقـتل بـدم بارد
ولم تـعلن احلكومة عن اجلهة الـتي تمارس القتل ب افراد
وبــعـد اســتــمـرار ـتــظــاهـرين الــســلـمــ الــشـعب اي مـن ا
الـتظـاهـرات في اغـلب احملـافظـات وحـدث مـاحـدث من قمع
تظاهريـن السلم وقتل وتـغيب واعتـقال من ب صفـوف ا
واصـرارهم على تـغير الـنظـام السـياسي الـذي لم يقدم اي
شي للشعب منذ عام  2003 وبعد استقالة رئيس الوزراء
ـهـدي وجب عـلى احلـكومـة تـعـ رئيس وزراء عـادل عبـد ا
حلكـومة تصريف اعمـال لكن احلكومة اخـذت تماطل كثيرا
وتخـلق الـضـرائع مرة بـالـكتـلـة االكبـر ومـرة بتـحـويل االمر
ـان ومابـ هذا وذاك لم يـع رئـيس وزراء جديد الى الـبر
تـظاهـرين في ساحات واصـفات التـي بينـها ا علـى غرار ا
االعتصام والشروط التي تتوفر في الشخص الذي تختاره
ــســتـقــيل كــثــرت الــتــهـرب لــسـد مــكــان رئــيس الــوزراء ا
ــطـاولـة بـهــدف الـقـضــاء عـلى الـتــظـاهـرين والـتــأجـيالت وا
عتصم واخالئهم لساحات االعتصام وبعد ان ورجـوع ا
ـعـتصـمـ بالـبـقاء في يـئست احلـكـومة من ذلك واصـراء ا
طـالبة بـاحلقـوق ورفعـم شعار الـساحات واالصـرار علـى ا
ـراوغة عـلى حسـاب دماء نـريد وطن اسـتمـرت احلكـومـة با
ـعـتـقـل وبـهـذا فـهي تـتـجاوز الـشهـداء واالف اجلـرحى وا
دد الـدسـتـوريـة لـتـنـصيـب رئيس عـلى الـدسـتـور بـانـتـهـاء ا
وزراء جـديد فـهذا االنـتهـاك الدسـتوري امـر يجب الـتوقف
واد التي عـنده وعلى احلـكومـة ان حتترم ذلك الـدستـور وا
تـنص عـلى ذلـك هـذه احملـاوالت من االطـراف الــسـيـاسـيـة
والـكتـل واالحزاب الـتي تـؤثـر عـلى مـجـريـات الـقـرار تـصر
عــلى بــقــاء احلــال كـمــاهــو وعــدم االســتــمـاع الـى مـطــالب
الــشـعب ومــراعــات مـايــحــدث وتـخــلــيث الــبـلــد من الــعـبث
والـفـوضى بل هي تـتـعـمـد وتـصـر عـلى ذلك النـهـا تـريد ان
حتــرف مــســار الــتــظــاهــرات لــتــعـــطي احلــجــة عــلى قــمع
تـظـاهـربن وتفـريـقـهم وبـقاء هـذه احلـكـومة عـمـا هي عـليه ا
وهــذا مـــااليــربــده الـــشــعب ولن يـــســمح به لـــذلك يــواصل
طالبة بتغير الـطبقة السياسية برمتها الشـعب اعتصامه وا
واالسراع في انـتخابات عاجله لتغـير هذا النهج السياسي
الـذي باء بـالفـشل وعجـز عن حتـقيق مـايرده الـشعب. فـهو
ا سـيـاخـذ الـبـلـد على يـرى ان هذا الـفـراغ الـدسـتـوري ر

اجملهول وسيحدث مااليحمد عقباه
سلحة التي باتت تفعل ماتشاء جلـود االحزاب واالطراف ا
ـرآى من احلـكـومـة الـتي الحتـرك سـاكـنـا والـتي تـسـتـمـر
ـباالتـها والتريـد احملافـظة عـلى الشـعب من االجنرار الى
حرب اهـلـية فـيمـا بـعد ان اسـتمـر الـوضع على هـذا احلال

لـهذا يطالب الشعب بالتدخل الفوري
ـــتــحــدة ومــنـــظــمــات حــقــوق لال ا
االنـسـان لـتدارك هـذا االمـر اخلـطـير
ـــــر به الـــــبـــــلــــد والـــــفــــراغ الـــــذي 
الــــدســـــتــــوري واســــتـــــعالء صــــوت

الرصاص .
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ــاذا الــعــراق اتــســال كــثــيــرا بــلـدان
كثيرة تتمتع بخـيراتها وتتطور يوما
هـرجـانات وطـنـية بـعـد يوم وتـقـوم 
وفـنـيــة واحـتـفـاالت وعـراقــنـا يـتـمـتع
بـشـهـداءه وانـقالبـات وحـروب ودمـاء
ـاذا نـحـن مـحـرومـون من وال يــعـرف 
أبــــسط احلــــقــــوق وهي نــــريـــد وطن
ــاذا الــعـراق بــلـد نــتــمـتع بــخــيـرات 
احلـضـارات هي لـعـنـة احلـضارات او
مــاذا قــد نــســمــيــهــا وجــودنــا وعــدم
وجودنـا سواء قـلنـا ام فعلـنا ام مـتنا
هي واحـد ابـحث عن شي او لـغـزا او
مــفـتــاحــا يـفــتح لي ذلك الــقــفل الـذي

اسـمه الـعـراق هي مـفاتـيح القـفـال قد
تـفـتح وبــدأنـا بـفـتح أبــوابـهـا كـثـيـرا
ـدة قـصـيـرة كـلـنـا العـراق مـن كـلـنا
كـلـمـات عـلى ورق او تـغـنى او تـكـتب
كـشـعـرا مـثال احلــقـيـقـة هي ال يـوجـد
وطن حــــطــــمــــوا تـــــلك األرض الــــتي
حتـمـينـا من الـرياح الـقـاتلـة احلـمراء
ــحي كل من الـتـي مـحــمــلـة بــتـراب 
يـريـد أن يزيـلـه مـتى نـتـمـتع بـارضـنا
وخـيـراتـنـا مـتـى قـلـنـا هي مـجـمـوعـة
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ـان ولَم وطـنّي لـقـد خَـنــقـوك في الـبـر
يَـــكُـنْ مـــعك شـــخص إال نـــحـنُ وَلَـــقــد
جــرَّدوك من تـــاريــخك . وحَـــضــارتك.
وشَكلك . وأصـبَحتُ تُـضرب . وَتشّوه
حـتيـ وصـلتَ لِـمـرحلـة أنك نـسيت مَن
أنتَ وعـنــدمــا أخــرجـوك مِـن اجملـلس
ـؤبـد عـنـدمـا كـنتُ أشـبه بـالـسَّـجِـ ا
يـشــمـلهُ الـعَــفْـو بـعـد قــضـاء جـيلً من

حياته آنذاك.
هَـــزِيل . نَــحِـــيل تَــفُــوحُ مـــنك رَّائــحــة
كريـهـة جـداً يُـطـلق علـيـهـا (الـبـترول)
ــفـضـلـة عـلى الـرغم مـن إنـهـا كـانت ا
لـلـسـيـاسـيـ ال أعـلم كـيف اسـتـطعت
تَــحـــمَّل ذلك إِالحْـــســاس بـــالــشـــعــور
بـالـغُــربِـة وأنــتك الـوَطَن. وبــعـدهـا لم
تكـن لديـكَ فرصـة لـلـعـيشِ بـاسـتـثـناء
التسّول وهي الفرصةُ األوفر لك ولكل
شخـص في بَلـديّ حيثُ صـارت لدَّيـنا

كالعالمة التجارية.
أذكر مالمحك في الصباح عَندَما كُنت
مــنــتــشــيــاً ألنك عــثــرت عــلى مــلــبس
ـاره لـشـخص مــجـنـون قــال له أحـد ا
خفف عـلى نفسـك لكنهُ قَـرَّر أن يُخفف

من نفسه بطريقة اخرى.
ولم تـستـمـر فـرحـتك طـويـلًا فـحـيـنـما
َـــســجـــد طــردك أردتَ الـــدُخــولَ إلى ا
ــسْـجــد ألن مالبــسك كـانت صــاحب ا

مـرقـعـة وغـيـر مـنـاسـبـة لـلـدخـول إلى
ـسـجـد هو بـيت الـله ولـقـد نـسي أنَّ ا
مَـنــزل الـفُــقـراء ولــيس عـقــارً مُـسـجل
بــأسم الــله لــيــجــمع أمــواله رأس كُلّ
شـهرٍ ويَـرمـيهـا على مـخـلوقـاتّ أخريـ
وشــاهـــدتـك أيـــهــا الـــغـــريـب حتــاول
تـخـييـط رقـوع ثـوبك بـدمـوعك بَـيـنـما
اآلخـــر ذهب لــيــتـــنــاول وَجــبــة غَــدَاء
فـاخـرة أسْتَـطَـاع تدّبـيـر تكـاليـفـها مِن

خالل جمع اخلُمُس.
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وفي منتـصف الليل والبـرد ال يجعلك
تُـكمل جُـملـة من ثالث كَـلمـات وصوت
طــقـــطــقه األســنــان فـي كل مــكــان من
حـــولك واجلــــمـــيع مـــتــــداخـــلـــ في
االحـضــان واجلـفـون ال تـرمش خـوفًـا
م وانت من إنـــهـــا تــكـــون اخــر رفـــة 
بالعزلة رأيتك مستلقيًا بجانب الطفل
الـــيـــتـــيم تـــســـأله عن أحالمـه ويــردد
كـلــمـات : فــقط طـعــام طـري لم يــأكـله

أحد من قبل.
واجـهت صعـوبة وأنتَ تُـحاول أفـهام
اذا علـيه أن يحب الوطن عليـ الطفل 
الرغم من أنهُ كان يعتبرع الرصيف.!
وقـبل قـلـيل وأنـا أكْـتَبَ شـعـرت بـاأللم
في بـــطـــنـي ومِن شـــدّة اجلـــوع كـــنت
أرغب بــأبـــتالع كــلــمــاتي كــمــا ســبق

وفـعلـتـها وبـينـمـا أنا أفـتش بجـيوبك
لــعـلي أجــد شيء ألكـله حــيث لم أجـد
شيء إال أوراق وقـعـت عـلــيــهــا حـتى
تـمــزق وتـقـطع اشالءً رأيت قـصـاصـة
أثـارت فـضـولي جـداً لـيس ألني اهـتم
لـــذلـك دائـــمـــا مـــا كــــانـــوا اجملـــانـــ

يحملون مثل تلك األمور.
بل ألنهـا كانت علـيها آثـار دماء حيث
كـتـب بـها لـكـل من يـقـرأ تـلك الـرسـالة
أعــلم بـــأنَّ الــوطن اغــتـــصب من قــبل
 329سارقا وحتت انـظار اجلميع وال
داعي لسرد االحداث ألنـها كانت امام

اجلميع طوال الوقت.
ومـنــذُ ذلك الــوقت وأتـمــنى أن تــفـتح
عـيـنـاك حـتى أخــبـرك بـحـقـيـقـتك ولن
تــفـــعل ولـــكن ســـوف تــســـتــيـــقظ من

الضجيج يومًا ما.
وأنــا اآلن في حـيـرة من امــري فـلـيس
بأمـكاني دفـنك وال استـطيع ان اتركك
أخاف أن يـغتصـبوك مـرة أخرى وأنا

اآلن مقيد بك.
أن لم تعرفني فأنا اجملنون الذي كنت
بــجـانـبك طـوال الـوقت صـدقـني أيـهـا
الـوَطَن فـقط اجملانـ هم من يـعـرفون

حقيقتك.
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"جــيل عــنــيــد" كـمــا اســتــشــرف حـاله
اجلــواهــري الــعــظــيم انــتــفـض هـذا
اجليل الذي قيل عـنه جيل "البوبجي"
ليـأخذ حـقوقه ويُحـقّق أحالمه بسالمٍ
وأمن وأمـان لـكن احلـكـومـة عـارضت
سيلة هذا اجليل وجابهته بالقنابل ا
لـلدمـوع وبالـرصـاص احلي والقـنابل
الدخّانـية. انتـفض هذا اجليل بروحه
ودمه مـن أجل حــــــقـــــوقـه وحـــــقـــــوق
اآلخرين ودائماً ما كان يهتف بشعار
ــاً لــكــنه "نـــريــد وطن" وخــرج مــســـا
مـارسات القـمعية من جوبه بـأبشع ا
قــبـل الــقــوّات األمــنــيـــة حــتى ســقط
الـــعـــديـــد من الـــشـــهــداء واجلـــرحى
فـترض أن وهـؤالء أبنـاء بـلدهم مـن ا
يــقـفــوا مــعــهم ال ضــدّهم لــكن قـوّات
"مـكـافـحـة الشـعـب" وقـفـوا ضـد أبـناء
شـعـبـهم مع احلــكـومـة.إان احملـافـظـة
ـخـتـلف عـلى سـلــمـيـة الـتـظــاهـرات 
أشــكــالـهــا حتــضى بــأهـمــيــة كـبــيـرة
سؤولـية الكـبرى في ذلك تقع على وا
عــاتق الـقــوّات األمـنــيــة وعـلــيـهم أن
يـتــجــنّــبــوا اســتــخــدام الــعـنـف ضـدّ
ــتــظـــاهــرون والســيــمــا إخـــوانــهم ا
ـــفــــرط في الـــتــــعـــامل مع الـــعــــنف ا

تظـاهرين السلـمي ألن ذلك يؤدي ا
إلى عــــواقب وخــــيـــمــــة ألن مــــعـــظم
ـشــاركـ في الـتــظـاهــرات يـراعـون ا
سلميتـها ويتجنّبـون التعرّض لقوات
الـشغب والـقوات األمـنيـة ويتـجنّـبون
ـمــتـلــكـات الــدولـة أيــضـاً الــتـعــرّض 
ومحافظـ على السلـمية على الرغم
من اســتــشــهــاد الــشــبــاب عـلـى مـدار
الــيــوم وذلك من أجل يــبــقى مــشــهـد
الـتـظـاهرات نـقـيـاً من كل مـا يشـوبـها

ويشوّه صورتها.
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احـــتــجج الـــعــراقــيـــون لــلــمـــطــالــبــة
بـحـقـوقـهم وأعــلـنـوا تـظـاهـراتـهم في
سـاحـات اإلعــتـصـام وهي تــظـاهـرات
انــدلـعت في تـشــرين األول في بـغـداد
وبـقــيـة احملــافـظـات احــتـجــاجـاً عـلى
تردي األوضـاع االقتصـادية في الـبلد
من إنـتــشــار الـفــسـاد اإلداري وكــثـرة
الـبـطــالـة لـدى الـشــبـاب لـذلك وصـلت
ــتـــظــاهـــرين إلى إســـقــاط مــطـــالب ا
هدي واخـتيار حـكومة حكـومة عبـد ا
أخــرى بــعــد مــا فــشــلت احلــكــومــات
األخـــرى مـــنــذ  2003إلى عــام 2020
ـعيشية بتقـد أبسطاالستـحقاقات ا

لـلـمـواطن وبـالـتالـي من حق الـشعب
العراقي أن يـنفذ صبـره وينتفض من
أجل حـقوقه الـتي سـلـبت وسرقت من
قبل احلاكمـ وأن يرفض االستيراد
ــنـع الــتـــدخّل من الـــدول األخـــرى و
اخلــارجي من أجل أن تــشــرق شـمس
الـــعــــراق من جـــديـــد بــــعـــدمـــا نـــزف

لسنوات طويلة.
انـتـفض الـشـعب الــعـراقي انـتـفـاضـة
ســـلـــمـــيـــة بـــعـــيــدة عـن اخلـــروقــات
الـسـلــبـيـة وانـتـفــضـوا بـسالم وبـيـدٍ
واحدة وأرواح طيـبة حامـل الفتات
حتـمل شعـار "الـفاسـد بـرة برة بـغداد
تـــبــقى حــرة" وهم يـــحــمــلــون الــعــلم
الــعـراقي ويــجـمّــلــون جـدران ســاحـة
الـتـحـريـر وشـوارع الـعـاصـمـة بـغداد
بـالرسـومـات وصور الـشـهداء بـألوان
طـيـفـهم وشـعـارات وطنـيـة تُـعـبّر عن

وطنيتهم وغيرتهم على بلدهم.
مـــا يــــشـــهـــده الـــعــــراق الـــيـــوم هي
انـتــفـاضــة الـشّــبـاب احلــرّ والـواعي
الــذي نَـظَــَر له الــبــعض بــأنّه يــعـيش
فـــوضـى اخلــمـــول والـــلّـــهــو وإنّـــهم
احللقة الزّائدة في سلسة الوطن. هي
انـتـفاضـة نـاصـعة وحـقـيقـيّـة أصابت

اجلـمـيع بـالـصّـدمـة بـكلّ تـفـاصـيـلـها
ا فَجّرته من طاقاتٍ هائلة مكبوتة و
ــوازين الــتـي أُريــد لــهـا أن وقَــلَــبَت ا

شـهـد الـسّـيـاسيّ/ تـكـون أبـديّـة فـي ا
االجتمـاعيّ العراقيّ لـذا فإن التاريخ
ســيــســجّل ثــورة انـتــفــاضــة تــشـرين

الكبـرى كما سجل ثـورة معركة الطف
في كربالء من أجل اإلصالح.
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قلبي الولهان
عيناي تسرحان

حول وطن 
شاخت فيه األفكار 

الكنائس
 واجلوامع 

امتلئت بإعالم السواد 
موطني يا دار العز

شاعر ترنو اليك مازالت ا
فموسم الرجوع قد حان

ألعود
ساهمة بقربك 
وفي نفسي كالم

انسى تعبي 
الذي قيدني بأصفاد الفراق
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