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لقـد وزعت (الزمـان) كأول صـحيـفة عـراقية
ـيـة في الـعـراق والـبـصـرة بـعـد عـربـيـة عـا
سقوط النظام السابق  حيث كان للبصرة
ـميـزة عن باقي انـحاء طـبعـتهـا اخلـاصة ا
ــعـدل 30 الف نــســخــة يــومــيـاً الــعــراق 
ومــجــانـاً وغــطت أغــلب مــنـاطق الــبــصـرة
جـغرافـيـاً وتـعـدت الى مـحـافـظـتي مـيـسان
وذي قـار فأحـرزت قصب الـسـبق بالـدخول
ـــــواطن الـــــعـــــادي واالديب الى مـــــنـــــزل ا

ثقف العراقي والبصري . والشاعر وا
كـان لـتـوزيـعـهـا اثـره الـواضح فـي الـشارع
الــبـــصــري وأثـــارت جــدال واســـعــا اثـــنــاء
ـا تـنـشـره من ـواطـنــ  تـوزيـعــهـا بـ ا
مـواد واخبـار وآراء وأفكـار بـسبب طـبيـعة
ـغـلـقـة وكـان لهـا أثـر في ثـقـافـة اجملـتـمع ا
أثارة روح الـنقاش وثـقافـة احلوار والرأي
ــوذجـاً والــرأي االخـر كــمـا انــهــا أعـطت 

عنى السلطة الرابعة . واضحاً 
وأصـــبــــحت جـــزءاً ال يــــتـــجـــزأمـن تـــأريخ

العراق.
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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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كـل صباح كـان تمّار يـعد عائـلته بأنه
ـال يـسد به ـبـلغٍ من ا سـيـعـود لـهم 
رمـقهم ويـعود لطـفلته جـالباً لـها قطع
احلـلوى لكن سكان احلي الذي كان
يـتـجـول به بـائـعـاً لـألرغـفـة يـتـصـفون
بـالـبـخل فـقـد كـانـوا بـدل أن يـشـتروا
يــتـوددوا لـتــمّـار كي يـعــلـمـهم كــيـفـيـة
صـنــاعـة األرغـفـة ويـتـقـربـون مـنه كي
ذاق الذي يفتقر له يـفهموا ما سر ا
الـكثـير من بـائعي األرغـفة وقد
كـان تمّـار كثـير الـعطـاء جملرد
الــسـؤال كـان يـجــيب ويـخـفى
عـلى ذاكرته ما وعد به عائلته

 ..
ــســاء عــاد إلى مــنـزله عــنــد حــلـول ا
صـفــر الـيـدين يـحـمل األرغـفـة ذاتـهـا
ولـم يبِع شـيـئـاً مـنـهـا ولم يـكـسب ولو

درهماً واحداً !
 فــخـاطـبـته زوجـته: إلى

مــتى هــذا الــعـطــاء ? إلى مــتى قــلـبك
الـرؤوف يـتحـكم بكـلك ونـحن نتـضور
جـوعاً ?! مـا ذنب طفـلتك الـتي تترقب

كل مساء مجيئك?! 
قـال لـهـا : عـزيـزتي أنـا ال أبخـل على

أحدٍ بسر عملي .
تــبــســمت زوجــته قــائــلـة : ســر ! هل
تـبقى سراً ?! فقد أفشيت بسر عملك
البــنـاء احلي عـامـة ولم يـتـبقَ لـنـا حل
ســوى أن نـغــادر إلى مـديــنـةٍ أخـرى
لــكـن قــبل حــزم أمــتـــعــتــنــا يــجب أن
تــعــدني بــأن تـغــيــر من شـأنك وإال ال

فائدة لنا من تغيير منزلنا .
تـمّار : حسناً عزيزتي أنتِ على حق
ــــســـــاعــــدة فـي كل شيء لـــــيــــسـت ا
فــأحــيـانــاً كـثــرة الـعــطــاء يـعــود عـلى
نـغصات تـعكر عـليه صفو صـاحبه 
طاف إلى الهالك. حياته وينتهي به ا
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رقي الـبـلـدان من رقي ابـنـائـهـا النـهم الـفـاعل احلـقـيـقي في صـنع وجتـدد احلـيـاة وتـطـورها
حتى باتت ونظافـتها . كثـيرة هي البـلدان نهضت بـعدما عانت الـكثيـر من الدمار واالنهـيار 
تـشق طـريـقـها نـحـو االمـام من اجل الـتـقـدم واالزدهار . الـبـعض من االخـرين سـافـر خارج
دن وحمـاية البيئة بكل الوطن وانبـهر ما شاهد من تنظـيم وتطور وتنسيق وجمـالية وسحر ا
مـسمـيـاتهـا حتى صـارت مضـربـا لالمثـال . اليـوم نـحن مقـبلـون علـى عرس انـتخـابي وعلى
سـؤولية من ناحيـت االولى االختيار (صـوتك وطنك ) والناحيـة الثانية اجلميع ان يـتحمل ا
ـناسب دون عشوائية كان االئق ا ـرشح ان يضع ملصقاته الـدعائية االنتـخابية في ا على ا
ــكـان . عـلـى احلـكـومــة ومـجـلس ــارة وتـشـوه ا ـلـســقـات في االمـاكـن تـعـوق ا الن وضـع ا
ـفوظـ ان يـضعـوا ضوابط لـلحـد من جتـاوز التـعلـيمـات علـى الظـواهر الـتي تخل بـالذوق ا
واطن من غرامـات ماليه لـلذي ينـجاوز على الـبنايـات العامـة احلكوميه العام وتـعكر مـزاج ا
ـلصـقـات الـدعـائـية دارس واحلـدائق الـعـامـة وغـيـر ذلك . ان وضع ا والـطـرق واجلـسـور وا
كـان اخملصص لـها يدل عـلى الوعي وتطـبيق القـانون واحتـرام النظـام وعمق الوطـنية من با

شأنه عراق مزهر يرمز لعمق ارثه احلضاري ...
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وال القمرُ غافل عمّا يدور
في خلجاتِ النهرِ 

أال تنهضي 
 كأي شروقٍ
ي  لتر

ما بقي من أحساسي وتفكيري 
أنا في عهدٍ  

حصانُ احلجاجِ يقودُ 
طريقَ السنابلِ 

نحو مدنِ العجافِ
نجل يحصدُ رؤوسَ ولم يبقَ إال ا

األقالمِ
دونَ السطرِ األخير من أشعاري

سأترك
 وأعتزل … 

هل يجوز ?…
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حيث نهاية الزمن ال تعرف احلدود
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حن يأخذني حيث تركتها مبعثرات
أشيائي.

حن يشدني إليك وكلما ظننتني 
منك انتهيت تعديني غارقة فيك 

كل اشواقي.
حن لم يعرف اجلفاء 

وال مشاعري عرفت منك ارتواء
فغدا أحلق على جنحي طير 
لم صغيرات هفواتي واعود ا
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بـعــضـهم كــالـوطن إن غــابـوا شــعـرنـا
بــالـغـربــة هـذا مـا قــاله األديب جنـيب

محفوظ لكن ماشعرت به 
الـيـوم مخـتـلف بـعض الـشئ فحـيـنـما
كنت ب أناس فـقدوا وطنهم وهم فيه
شعـروا بالـغربة بـه ومن دونه هذا ما
اجــبـرهم عـلى الــرحـيل وحـكـم عـلـيـهم
بـالـغـربـة الـتي كـانت سـبب في لـقـائـنا
دعوين إلحياء ذكرى حيث كنت احد ا
يـــوم األرض في جـــمـــعـــيـــة أصـــدقـــاء
فــلـــســـطـــ في مـــديــنـــة فـــســـتــروس
السـويديـة ولفـتت مشـاعرهم إنـتباهي
حيث كانت مشاعر جياشة في احلن

 .. لوطنهم فلسط
وشـاركت يومـهـا من خالل إلـقاء كـلـمة
ــرأة في الـقـضـايــا الـعـربـيـة عن دور ا

حيث قلت..
لن أُعـــرِفَ نـــفـــسي بـــاسـم او عـــنــوان
فـالــغـرض لـيس شــخـصي غـرضي لن
يـخـتــلف كـثـيــراً عن رسـالـةٍ أحــمـلـهـا
رسالة جتـدها في جعـبة كل فـتاة هنا
ولــدنـــا حـــامــلـــ قـــضــيـــة ال نـــعــرفُ
مــصـيـرهــا لـكن مـا نـعــرفه هـو مـاضي
عــاشـته نـسـاءُنــا حـروب نـفي ودمـار
قــاده إعـصــار عـائم فــوق بـركــان ثـائـرٍ
فــوق جــبلٍ أشــبـهُ بــجــبــالٍ ثــائــرةٍ في

صدورنا . 
أنا كـامرأة عربـية أنتمـي لقائـمة نساء
إتخـذوا دور رجال ال وجـود لهم نـفوا

لسبب سامي.. ألنهم يريدون السالم..
نـــعـم نـــريـــد ان نـــتــــعـــايش بـــسالم..
سأسـأل احلاضـرين سؤال.. ألم تـتعب
مسامعكم من سـماع األخبار? فكيف ال

يتعب من يتعايش مع ظروفها ?
نحن كنساء عربيات بتنا نحلم أحالم
نـرجوا أُمـنـيات مـوجـودة متـوفرة في
حــيـــاة ســائــر نــســاء الـــعــالم لــكن ان
وصلت حـدودنا أصـبحت مسـتحـيلة..
نــبـحـث عن الـسالم وهــذا لــيس بـكالم
نـــتــفـــوه به فــقـط فــإن بـــحــثــتـم عــنــا
لــــوجـــد مــــنــــا نــــســــاء شــــاركن في
مـحـادثات الـسالم كـ (زهـيـرة كـمال) ..
نـــــــحـن ال نـــــــبـــــــحـث وراء احلـــــــروب
ـرفوضـة من داخلـنـا فاإلنـسان عـزيز ا
عــلــيــنــا كــمــا هــو عــزيــز عــنــد الــله ..
فتـجدون في صـفوفـنا نـساء نـاشطات
فـي مـجــال حـقــوق األنـســان ك(هـويـدا

عراف )..
رأة و منا من يسعى ويـعمل لنصرة ا
وحقوق شعـبنا نسـاء كانوا أم أطفال
ـا كـان لـهـا ك(أمل شـهــابي) الـتي لـطـا
ـرأة وحقـوق شـعبـها دور في نـصرة ا
والتي  تـصنـيفـها كـواحدة من 500
شخـصيـة األكثـر تأثـيراً عـلى مـستوى
الـعـالم عـام 2009 وصــنـفـتـهــا مـجـلـة
(اريــبـــيــان بــزنس) في 2012 و2013
عــلى الـــتــوالي ضــمـن قــائــمــة ال100

إمرأة عربية األقوى تأثيراً .

أفـهم القـصد مـنه حـينـها لـكن جاءني
ــتــأخــر الــتـــفــســيـــر في وقت لــيـس 

وحفظت اجلواب..
ال يـهم ان تـكـون ضـعـيـفـا أمـام شئ إن
ــهم ان تــكــون كـــان هــذا الــشئ حق ا

حقيقي ومؤثر ..
ـــمــكن ان تــكــونـي انتِ نــقــطــة فــمن ا

نــحن لـم نــخــلق عــبـــثــاً نــحن نــصف
اجملــتـــمع ونـــحن من نـــربي الـــنــصف

اآلخر ..
ا نُتَهم أحياناً بشئ ال غاية لنا فيه ر
تشابه ما يدور في تفكير البعض فإن
سـمعـتم يـوماً عن طـائرة تـخـطف على
يـد إمرأة فال تـستـغـربوا ان قـلت ليس
الغرض دائـماً إرهاب فـعندمـا خُطفت
طـائـرتان لـسـنـت مـتـتالـيـتـ من قبل
إمــرأة كـان الـغــرض من فـعـلــتـهـا فـقط
لـلـفت انـظـار الـعـالم لـقـضـيـة شـعـبـهـا
وحتريـر أرضهـا هذا مـا فعـلته (لـيلى

خالد) .

أنا كـامرأة أخـاف من ضعـفي أريد ان
أكــون قــويــة لــكــني أخــاف الــظــلم في

شاعر عندي.. قوتي هكذا تتنافر ا
فـاألقويـاء من يـكتـبون الـتـاريخ وليس
احلـقـائق أريـد ان اكـتب احلـقـائق أنا
فـتـؤرخ .. ال نـريـد احلـرب نـريـد الـفـوز
بالسالم لكن معهـم ان كنا نريد الفوز
ـا فـإن فــلن نـنـاله إال بـضــربـة حظ ر
كنت تـريد ان تـكون مـحظـوظ عليك ان
تؤمن باحلظ أوالً.. لكن احلظ لن يأتي
ونحن جالـسون نحن لم جنـلس يوماً

فسيأتينا .
هـذا مـا سمـعـته يـومـاً من فم حـكيم لم

نـتظـرة في هذا الـعالم.. كل التـحـول ا
شخص جسده التاريخ كان أنتِ وانتَ
يـومــاً مـا فـقـط مـا قــام بـفـعــله هـو ان

قام.. 
قـومي وغيـري هـذا العـالم لـكن إبدئي

ك انتِ . بعا
Í—b³ - السويد « —u½

1
بغداد...

حاضرة اجملد واخللود;
وأميرة الزمان عاشقة احلياة;

 حبيبة التاريخ.
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بغداد..
أجمل نساء الكون
تفديك ألف شهيدة
وألف ألف شهيد

بغداد ...
عز عنك سألتني قاهرة ا
كيف حال حبيبة رديفة

على شواطيء دجلة 
قلت تغفو

دون وجل أو خيفة
بغداد...

ما أقول لها 
ستسأل ..عن دمشق 

ومنامة وحلب 
وهران وعن صنعاء 

وطيبة ...
وتسأل عن عروس
ما اكتمل عرسها 
أخذوها خطيفة 

وما زالت قلوبنا حرى
منذ خمسون وأكثر

نصرخ من وجع 
وقدم صهيون تدك ضلوع

الصخرة السليبة .

3
ايها السماوي.

اتسمع تراتيلي 
اهديتها لك منذ الف عام 
بلحن قداس سومري

التقطته عشتار 
فباغتتني وقدمته الفروديت

ليسرقه غجري ويغزله شرائطأ بخيوط
شمس ذهبية 

حلبيبته ..
ويطيرا على جناح عنقاء 

واعفو عن كبيراتك 
فيك ياوطني 

م حتى كبيراتي 
غدا اعود حتملني 
أشواقي وراحلتي 

نبضي وروحي 
إليك كل ما بي بهفو 

ويصدح انا عراقي......  
5
شهرزاد حتكي ......

لك السعيد بلغني أيها ا
ذو الرأي السديد والعقل الرشيد 

أنه أتاني من العلم ما لم يأتك فاستمع
وأنصت.....

 أننا التقينا قبل احلكايا بألف عام 
 وبعد الليلة االلف

ما زالت حكايانا مستمرة 
وفيها بقية للكالم

لن يوقفها شروق صباح وال ديك إن
صاح 

حكايانا يامليكي
   بامتداد الزمن وتالحق الفصول 

 وشمسها ال تعرف غروب او شروق أو
افول

والقمر فيها ال يعرف أبدر او محاق .
وسفننا في بحرها تتهادى

 على حس نسيم  وموج رقراق
حكايانا يا مليكي...

 قوت الفقراء
وصحوة ضمير األغنياء

الــكل تـطــالب بـالــتـغــيـيــر من ابــسط افـراد الــشـعب الى
ـية ـهـنـيـة و األكـاد الـشـخـصـيـات الـعـامـة الثـقـافـيـة و ا

رجعيات و الطبقة السياسية . وكذلك ا
ـؤشـرات تـثبت ان ـفـهـوم الـعام لـكن كل ا  هـذا جـيـد با
ـة وجـوهـا الـتــغـيـيــر مـحـال او ســتـلـبس الــوجـوه الـقــد
جـديدة تقـودها مافـيات السـياسة الـقابعـة على صدورنا
ؤشرات  مثلما قبع حزب البعث من قبلهم ومن هذه ا
- تـهافت شيـوخ العشائـر على حيـتان السـياسة بدوافع

معروفة. 
- عـزوف اغـلب من آيس من ال يـعـتـقـد ان هـنـاك جدوى
ــا سـيــمــنح فـرصــة اكــبـر لــكل الــكـتل بــاالنـتــخــابـات 
ـعروفـة بـالفـوز النهـا سـتدخل مع جـمهـورهـا وتكـتسح ا

نتخب.  العدد ا
ــوجـودة عـلى - دخـولــنـا الى صـفــحـات الـســيـاسـيـ ا
صـفـحات الـتواصل االجـتـماعي و مـشاهـدة هذه اآلالف
ــعــرفـة حــجم الــنــفـاق ــؤلـفــة من زواحـف الـســيــاسـة  ا
ـوجـود في داخل صـفـوف الـشـعب و سـيـنـتـخب نـفس ا

االسماء. 
ثقـف والشعراء والـصحفي - اصـطفاف الكثـير من ا
واإلعالمـــيـــ في مــكـــاتب االحـــزاب لـــلــحـــصـــول عــلى
ـثقفة اوال ـكافاءات و الـهدايا يدل عـلى فساد الـطبقة ا ا

و ازدياد اخليبة من اجل التغيير ثانيا .
- اسـتـخدام الـسلـطـة و اموال الـدولـة للـترويج واإلعالن
للمرشح مؤشر اخر لبقاء االقوى وليس االصلح. 

ـاليـة التـي تراكـمت وتـزايدت في قـاصات - اإلمـكـانيـة ا
االحـزاب الـكبـيـرة كـفيـلـة الكتـسـاح اي اسـماك صـغـيرة
وابــتـالعــهـــا ان لم يــــــــــكن بــابـــعــادهـــا فــبــــشــرائـــهــا

لصاحلها.
ــؤشـرات ان الــطـبــقــة الـســيـاســيـة و - وهــذه من اهم ا
ـاضــيــة قـد ادركت تــغــيـر بــدلـة خالل االربع ســنــوات ا
الـسـيـاسي من اسالمـي الى مـدني او عـلـمانـي فـسبـقت
األحـداث وصـنــعت شـخـصـيـات بـهــذا الـلـبـاس حتـسـبـا

للمتغيرات. 
ـزاجـية و مـيـول النـاخب من خالل تـرشيح - الـتالعب 
نـساء جميالت الوجه لرسم فسـيفساء مكشوف على ان
االحـزاب قـد جددت الـدماء وغـيـرت الوجـوه ولعـمري ان
اكـثرهن ال تتجاوز مهمتهن اكثر من سرير رئيس الكتلة
او احلـزب او لكسب رقم الكوته و احلصـة النسائية في

اجملالس. 
ـيول الـعـشائـرية او الـطـائفـية او الـقـوميـة ستـبقي ال - ا

محال نفس الوجوه. 
ـوجوعـة واعادة - امـسـاك اغلب الـناخـبـ من ايديـهم ا
سيناريو التوظيف وشعار (انتخبني و اعينك بوظيفة).
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عشوقة اهزوجة عشق غناها عاشق 
فصنعت من جدائلها حبال 

يرتقيه لينقذها من مارد جبار 
دينة من االشرار . وينقذ بحبه ا

فتعرف السعادة طريقها لقلوب الكبار 
وعلى وجوههم تعلو ابتسامة امل 

فينام على وقعها الصغار 
وحلمهم في غد سيعيشون احرار 

وكل البالد تلونت بالزهر واخلضار 

وال كانت ارضنا يوما ساحات حرب 
او فيها يتيم مشرد او جدار مهدم

منهار.
موالي .... اسمح لي اذن منادى

الصباح حي على الفالح 
في غد ستكون لي معك حكاية

أخرى.....وتستمر شهرزاد.
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من قـراءات احملـلـلـ لـشـؤون الـثـقـافـة في هـذا الزمـان لم
طـلوب بـسبب قـلة حجم االدوات الـثقـافية تـعط االهتـمام ا
ــسـتـقـلــة امـام فـيـضـان واالعالمـيـة الــوطـنـيـة والــعـربـيـة ا
الـوسائل االعالمـية الـطائفـية داخل بـلد االنـبيـاء (العراق)
ـبـذول في خـضم تـفـضيـالت الواقع واجلـهـد الـضـعـيف ا
الـسياسي الراهن ومـواجهة مخـاطر العمل الـذي تضطلع
به الـطبقة السيـاسية منذ عام 2003 وحـزابها ومنظماتها
الـدعـويـة والـثـقـافـيـة واالعالمـيـة وقـد هيـمـنت عـلى الـواقع
الـعـراقي وفق بـرنامج مـتـقن ومـدروس هجم عـلى الـعراق
كــالـطــاعــون من جــهــات عـدة تــعــاونت واتــفــقت بــصـورة
ـقـومات مـبـاشـرة وغـيـر مـبـاشـرة من اجل هـدم وأزاحـة ا
دنـية لـهذا الـبلـد العظـيم حامـل احلضارات الـتاريـخيـة وا
مـنذ تكوينه وقد استـهدفت العقلية الـنيرة ومحو مرتكزاته
الـنـخـبـويـة قـبل مــؤسـسـات دمـلـتـة الـعـريـقـة حـيث لم تـعـد
حـكايـة القـضاء وعـلى مـايسـمى (( النـظام الـدكتـاتوري))
والـذي اتهم بأمتالك اسلحة الـدمار الشامل والتي اقنعت
حـتى االطــفـال ...  احلـضــارة الـتي امــتـلـكــهـا (الـبــابـلـيـة

واالشورية) والتي نشر بها العلم واحلكمة والقانون .
ومن الـعـجـائب الــتي اسـتـهـدف الـعـراق والـعـراقـيـ بـعـد
االحــتالل االمـريـكـي بـعـد عـام 2003 هــو سـحق وازاحـة
ـاديـة البـشـريـة واحالل الـثـقـافـة الـبـديـلـة حيث الـقـاعـدة ا
عــمــلت وســارعت اجلــهــات االسـتــخــبــاريــة االســرائــلــيـة
بـالتـعـاون مع احملتل لـتـصفـية الـعـقل العـراقي عـبر الـقتل
ا" تـابع لواقعية االحداث فأن (550) عا والـتهجير ومن ا
ئة من الـشيعـة منهم بـعد عام 2007 قـتل وبحدود 90 بـا

و تهجير ما يقارب (17) الف عالم عراقي.
ـتــابع لالحـداث ان يـصـبح الــعـراق الـيـوم مـيـدانـا" ومن ا
ـدمـر ... وهـكـذا فـأن ثـقـافـة ـتـطـرف ا لـلـهـوس الـطـائـفـي 
االسالم الـسـيـاسي قـد دخـلت الـعـراق في نـفق مظـلم من
االحـقاد والكـراهيـة زمن هنا فـأن تراجع االجناز الـثقافي
في الـعـراق الى مـسـتـويـات سـخـيـقـة . ونـعد بـوقت قـريب
ثقف العراقي ومساهماتهم اذا تغيب ادوار ا ونـتسأل 
ــعــبــرة عن حــبــهم لــلــعــراق الــعــظــيم ومــا هـي اســبـاب ا
اضـطرارهـم للـهجـرة خارج الـعرق  ,فال يـسمـح بالـنشاط
ـذهـب والـطـائــفـة وهـم مـجـمــوعـة من ـروجـي ثـقـافــة ا اال 
ـنـافقـ ووعـاظ الطـائـفيـة حـيث لم واليـسمح لـلـفعـالـيات ا
الـثقافيـة الوطنـية لكي تأخـذ دورها في حيـاة الناس وكان
الـدلـيل عـلى ذلك مـا نـشـاهـده في الـتـلـفـاز وعـلـى انـشـطة
الـتـواصل االجـتـمـاعي ...  ويـتـسـأل اهل الـعـلم والـثـقـافة
والـتعـليم الى كم تـراجع االجناز الـثقـافي في العـراق بعد
احـتـالله من من الــغـزاة وهـنــا نـعــرج كم مـطــبـوع ثــقـافي
واجـتماعي وحضاري قد اجنز خالل خـمسة عشر عاما"
وكم مـهرجـان شعري اقـيم في عاصـمة احلضـارات فهذا
ؤسـسات التعليـمية من خالل تولي بعض يـنسحب على ا
الـطـائفـيـ الى مـدارس وجـامعـات بـهـيمـنـة الـدين وحتقق
واد الـتعـلـيمـية والـدين ... وهذا من ـنـاهج وا الـربط ب ا
جــانب وفي مــســتــوى االعالم فــقــد انــتــشــرت الــقــنــوات
زعـومة من اجلهات اخلارجيـة  وهنا نتسأل !! الـطائفية ا

هل يـــجـــوز ان يــــصـــبح الـــعـــراق بـــلـــد
احلـضارات مـيادنـا" للـهوس الـطائفي
ـتـطرف في حـ ان الـعالم االوربي ا
لم تـتـحـقق نـهـضـته اال بـعـد خالصة

من هيمنة الكهنوت الديني .  

ِ بوصلةً كل قطرةٍ ترسمُ للط
تعلمها اجتاه وجهِ الرّيح 

تبقى الشمسُ الوحيدة 
تُمارسُ احليادَ

رأى ومسمعِ الفصول
لن يتعدى الصيفُ 

بدون استئذان القمر 

ما رأيتُ قط 
مطراً يشنقُ غيمته 

على بعد أميالٍ من األرضِ
بسبب اخليانة 

وال سمعتُ الغيومَ يوماً 
طرَ حال النزول  تلعنُ ا

ألنّ تركها حتت رحمةِ الفضاء 

تــمـيــزت صــحــيـفــة الــزمــان بـالــكــثــيـر من
الــصــفــات عـن نــظــيــراتــهـــا من الــصــحف
العراقية األخـرى . ومن هذه الصفات التي
تميـزت بها هي أحرازهـا قصب السبق في
كـثـيـر مـن اجملـاالت ومنـهـا أنـهـا كـانت أول
صـحـيفـة تـدخل لـلـعـراق ومـديـنـة الـبـصرة
بـعـد سـقوط الـنـظـام العـراقي الـسـابق عام

.2003
فبعـد سقوط النـظام الدكتـاتوري الشمولي
أخــتـفت صــحف احلــزب الـواحــد لــتـظــهـر
صــحـافــة الـعــهـد اجلــديـد حــيث األنـفــتـاح

فاجئ والتام على كل شئ .  ا
ــواطن الــعـراقي والــبـصـري لــقـد أنــبـهـر ا
ــيــة جــديـدة وأنـصــدم أمــام صــحــافــة عــا
ـواصفـات عالـية تدخـل الى منـزلة لتـنقل
له أخــــبـــار الــــعــــراق اجلــــديــــد والـــعــــالم
ــواصــفــات فــنـيــة لم يــشــهــدهـا مـن قـبل
بـسـبب دولـة مـغلـقـة عـلى الـعـالم لذلك راح
ـواطن يــتـصـفح بــنـهم صـحـيــفـة الـزمـان ا
ـقــاالت والـدراسـات الــغـنــيـة بــاالخـبــار وا
الـــســـيـــاســيـــة واالقـــتـــصــاديـــة واالدبـــيــة

واالجتماعية . 
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ـكن أن ان من أشـد الــصـعــوبـات الــتي 
يـواجــهــهـا الــفـرد الــعــراقي الـيــوم حـ
ـرض هـو الــذهـاب الى الــطـبــيب فـمع
هـنة الـعظـيمة  إال جل إحتـرامي لهـذه ا
إنها بـاتت لدى األغلـبية من األطـباء تعد
غاالة إنتهاك حلقوق اإلنسان من خالل ا
ــوضـوع أود أن بـهــا  في ســيـاق هــذا ا
أبـ بــأن لـيس اجلــمــيع سـيــان فـهــنـاك
عروف الصالح ومـنهم الطالـح لكن من ا
إن الـشـوائب تـطـفـو دائمـا عـلى الـسـطح
نظر وفـعال البعض منهم شوه وتشوه ا
ـهــنـة من خـالل طـمـعـه وجـشـعه  هـذه ا
ونــسـي قــســـمه وتـــعـــهــده بـــأنه يـــخــدم
اإلنـسـانـيــة قـبل خـدمــته نـفـسه فــمـهـنـة
الطب أصبحت جتارة ب البعض يعول
ـصــيـبـة إنـهـا عـلـيـهــا بـعض األطـبـاء وا
ـعــدم الن الـغـني تـكـون عــلى الـفــقـيــر وا
مكن ان يكون له اليهمه مايصرف فـمن ا
أكثـر من مـصـدر للـرزق أمـا الـفقـيـر الذي
يعـمل ليـل نهـار كي يكـسب مـايسـد رمقه
ورمق عـائـلـته فالأظـنه قـادر عـلى صـرف
كل مــايــجــني كي يــتــلــقى الــعـالج الـذي
يـحــتـاج; إضــافـة الـى اجلـشع اإلســلـوب
ــارسـه بــعض الــفض الـــبـــغــيظ الـــذي 
ـريض مامـعـنـاه? هل هو األطبـاء بـحق ا
عبيد عنـدك ام هو مريض وجاء اليك كي
يتـلقى الـعالج الذي يـشفـيه كونه إنـسان
ـزعومـة  أكثر وبحاجـة الى إنسـانيتك ا
من فقرة اود طـرحها ألنـها فعال مـنتشرة
بـشـكل مــبـالغ به ! أخــبـرتـني زمــيـلـة في
وقت سابق بانـها حـ والدتهـا كانت قد

اتـفــقت مع الــطــبــيـبــة ان تــلـد فـي نـفس
ستشفى الذي تعـمل فيه الطبيبة وهذا ا
سـتـشـفى مـدعوم من احلـكـومـة  وكان ا
لـهـا ذلك وتـقـول بـأنـهـا حـ ذهـبت بـعـد
فترة كي تطمأن على حـال العملية تطلب
الطبـيبـة منهـا أجر إضـافي كونـها قامت
راعاتها واالهتمام بها أثناء العملية 
طيب عزيزتي الطبيبة أليس هذا واجبك
ا انتي ال طـا زيـد من ا ا تطـلبـ ا ثم 
الك الــدائم وتــتـقــاضـ مـوظــفـة عــلى ا
أجـرك من احلـكـومــة ? ! هل يـوجـد أوجه
للجشع بعد ? نعم يوجد وأفضع من ذلك
واطـنـ يـشـتكي أيضـا  سـمـعت أحـد ا
ويقـول بـأني قـد ذهـبت الى أحـد األطـباء
ـعـارف بأنه من بنـاءا عـلى وصف أحـد ا
أفضل األطـباء لـكن كشـفيـته غالـية نـوعا
ما  وحـ ذهبت ودفـعت الكـشفيـة التي
مــقـدارهــا خــمــســون ألف ديــنـار عــراقي
والتي تـعنـي الكـثيـر حلـال مواطن مـعدم
ساء كي يكاد يلهث من الصباح وحتى ا
ــبـلغ لـكـنه مـضـطـر يـكـسب نـصف هـذا ا
فيما بـعد لزيـارة هذا الطـبيب الذي ماان
ـعاينـة حتى يبـدأ بالوصـفة التي يكمل ا
يصـفـهـا له من الـصيـدلـيـة الـتي جتاوره
بـأعــتــبــار هـذه الــصــيـدلــيــة االقـرب أوال
ـتــفـردة فـي في مـضــمــون الـوصــفـة  وا
ــواطن بـأن ســعـر الـدواء حـتى يــفـأجـأ ا
أصبح يضاهي ثـمن الكشفـية  أما حالة
كن أن أطـلق عليها من احلاالت والتي 
ــقـــصــود هـــنــا بــأن (خط الــرجـــوع): وا
لـلـمـريض خـط رجـعـة دائـمــا يـنـضـمه له

ثـال إذهب وتعال الطبـيب فعلى سـبيل ا
ـريض بناءا بعد كـذا يوم وحـ يذهب ا
على طـلب الـطـبيب تـؤخـذ كشـفـية ثـانـية
جــديــدة وبــعــدهــا يــتم وضع له وصــفــة
أخـرى وهـكــذا الـتـجــارة العـيب والحـرام
ـتـاجـرة بـهـا لـكن هـنـاك مـهن الحتـتـمل ا
ر بأصعب واطنـ سيمـا  على رؤس ا
ـــاديــة  ولــو الــظـــروف من الــنـــاحــيــة ا
توفـرت مـسـتـشفـيـات حـكـوميـة مـدعـومة
ــا اضــطـر ومـوفــرة لــكل االحــتــيـاجــات 
واطن أن يلجـأ الى صرف مبـالغ طائلة ا
في سـبـيل تـلـقي الـعالج  أحـيـانـا هـناك
أفـراد تــضــطـر إلى بــيع كل مــاتــمـلك في
سبيل إجراء عملية لـشخص عزيز عليها
طـلوبة في بسبب عـدم توفـر اخلدمـات ا
ــا يــضــطــره ــســتــشــفى احلـــكــومي  ا
ـستـشـفـيات األهـلـيـة التي اللـجـوء الى ا
واطن بالصرفيات واما ان ينجو تنهك ا
ـــانع من دعم بـــعــد ذلـك أو ال! طـــيب مـــا
ا ستـشفـيات احلـكومـية وجتـهيـزها  ا
ـــانع هـــو فـــتح آفـــاق واســـعــة يـــلــزم? ا
ألصحـاب الـنـفـوذ في الـبالد كي تـتـسنى

لهم فرصة الهيمنة 
هـذا وكـمـا أسـلـفـت آنـفـا ..لـيس اجلـمـيع
بنـفس الـقـدر من اآلنـسانـيـة لـكن اجلشع
والـطــمع هــيــمن وأصــبح عــنــوان لــهـذه
هـنـة  وفي أخـير احلـديث أقـول راعوا ا
أخـوتـكم  راعـوا إنـسـانـيـتكـم وحـافـظوا
عـلى الـقـسم والـعــهـد الـذي قـمـتم بـأدائه

أثناء نيلكم الشهادة .
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