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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مختلف 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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ــتـــرابط الـــذي يـــجــعـل من أفــراده ا
كاجلسد الواحـد الدين الذي يجمع
ـســلــمـ ويــجــعـلــهم األمـة شـتــات ا
الـواحـدة الــتي تـســتـجـيـب ألمـر الـله
تـــعــــــــــــالى كـــمــــا ورد في كــــتـــابه

العزيز:
ـةً وَاحِـــدَةً وَأَنَــا ــتُــكُـمْ أُمـَّ (إِنَّ هَـــذِهِ أُمـَّ

رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون)األنبياء (92).
إن اإلسالم هــو مـــا يــحـــقق األخــوة
واألمـن ولــــــــسالم والــــــــســــــــعــــــــادة
واالطمئنان;يحتـرم اإلنسانية ويدعوا
إلى الـعــلم وحــسن اإلدارة وحتــقـيق
العدالة والـسير بسيـرة النبي األكرم
( علـيه الصالة والـسالم) وأهل بيت
الـنـبـوة والـصـحـابـة الـكـرام ( رضي

الله عنهم ).
هـذا هــو اإلسالم الــذي نــبـحـث عـنه
والذي نـتـبـنـاه في مـركـزنـا وهو دين
االعــتــدال والــوســطـــيــة والــتــســامح
والـتــعـايش بــ اجلـمــيع ولـيس دين

ارقة . الدواعش ا
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درب الـسـياسي الـذي يـتزعـم كتـلة او حـزب ال يـختـلف من نـاحـية الـقيـادة والـتنـظـيم عن ا
الكـروي  فكالهمـا يسعيـان إلى حتقيق الـفوز على اخلصم بـشتى الطـرق والوسائل التي
ـتـلـكون في شـروعـة  وكـمـا أن زعـماء الـكـتل واألحـزاب  ـنـافـسـة ا تـسـمح بـهـا قوانـ ا
كن االعتماد عليهم في حتقيق صفقات تصب أوال وأخيرا في صفـوف تنظيمهم أعضاء 
مصـلحة مشروعهم السيـاسي  كذلك احلال بالنسبة لـلمدرب الرياضي إذ لديه هو اآلخر
كن اإلعتـماد عليـهم في إحراز اللـقب الكروي دون مـنازع  لكن مع ذلك نرى أن العبـ 
هنـاك فرقا كـروية وأحزابـا سياسـية منـيت بخـسائر مـتكررة رغم امـتالكها العـب بارزين
ـسـتـويـ الـسـياسـي والريـاضي  والـسـبب في ذلك يـعـود طـبـعـا إلى فـشل الـقـائد عـلى ا

قود….  وليس ا
هو أن قـادة الكتل واألحزاب الـعراقية يـقولون جمـيعا أنه البد من فسح «ربـاط السالفة »
اجملال أمـام الوجـوه اجلديـدة من الطـاقات والـكفـاءات الشـابة ذات الـعقـليـة التـكنـوقراطـية
لكي تـأخذ طريـقها باجتـاه رسم مستـقبل البلـد من دون ضغوطـات تمارس عـليهم من هذا
الطـرف أو ذاك  وأنا أقـول لهم مـا فائـدة الوجـوه اجلديـدة بوجـود كهـول السـياسـة الذين
فـشـلـوا في قيـادة الـبلـد مـنـذ ما يـقـارب اخلـمسـة عـشر عـامـا  لـذا أرى أن أنسب طـريـقة
زري هو شـلع العـملـية الـسياسـية بـرمتـها وقـلع جذورها من النتـشال الـعراق من واقعـه ا

أرض الوطن ليتنفس الشعب الصعداء  نعم للشلع قلع إن لم يكن حبرا على ورق ...
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ويـكــتــبـهــا عــلى اجلـدران  ,كــان هـذا
الــشـخص يـنـتــقـد ويـسب صـدام دون
خوف  ,كـنـا حـيـنـهـا نـقف في حـديـقة
بيتنـا حتت شجرة نارجن يـفوح منها
عطر خالب انا وهو وعمي عندما بدا
بـاطالق شـتـائـمه . شـتـمـت صـدام انا
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مـا إن تـقتـرب مـواسم االنـتـخـابات في
العراق حتى تـبدأ األحزاب السـياسية
في الـتــحــرك بـاجتــاه الـشــارع بــشـكل
مكـثف عن طريق نـشاطات اجـتمـاعية
ــســانــدة إعالمــيــة من وإنــســانــيــة 
قـــنــــوات وإذاعـــات ومـــواقـع تـــواصل
اجـــــــتــــــمـــــــاعـي من أجـل كـــــــسب ود
الــعــراقــيــ والــتــأثــيــر عــلى قــرارهم
االنــتــخـابـي. وتــســعى هــذه اجلــهـات
السـياسـية إلى طرح أسـماء مـرشح
لـها تـقوم بـاختـيارهم بـعنـاية; بـشرط
أن يكـونوا مـؤثرين وأصـحاب عالقات
واسعـة في اجملتـمع وتدعمـهم للـقيام
بـنـشـاطـات مـؤثـرة تـسـتـقـطب اهـتـمام
الـنـاس وتـثـيـر انـتـباهـهم. �الـتـجارب
الـسيـاسـية الـسـابقـة أثبـتت أن مـعظم
الــوعــود الـتي تــطـلـق في سـيــاق هـذه
احلـمالت هي وهـميـة كـاذبـة فـقط لكي

تلفت انتباه الناس.
ويـســتــخــدم هـؤالء الــســاســة وسـائل
مــخــتــلــفــة مـن أجل حتــقــيق الــكــسب
اجلــمــاهـيــري لــلــوصــول إلى مــقــاعـد
ان أو مجالس احملافظات وعادة البر
ـــال في هـــذه األنــشـــطــة مـــا يــوظف ا
بسـخاء في مـحاولـة لتـكوين رأي عام

. رتقب مساند للمرشح ا
وتــشـهـد بــغـداد ومـدن عــراقـيـة أخـرى
حـمـالت مـحـمـومـة مـنـذ عـدة أسـابـيع
ـرشـحون من أجل أن يـتسـابق فـيـها ا
يـــحـــظـــوا بــقـــبـــول شـــعـــبي.ومع ذلك

فاغلـبهم يحـاولون ان يحـركو عواطف
الـعـراقـ من خالل مـواقف ابـتـكـروها

حلمالتهم االنتخابية
هـــذه احلــمالت هي وهــمــيــة وال تــرى
الــــنــــور الحــــقًـــــا إال أن كــــثــــيــــرًا من
الـسيـاسـي يـعـملـون بنـفس الـطريـقة
كـل مــرة ويـــجـــدون من يـــنـــتـــخــبـــهم
ويــــحـــمـــلـــهـم بـــأصـــواتـه إلى مـــواقع
سيادية متقدمة فالعراقيون كما يقول

تلكون �ذاكرة سمك.!!� البعض 
واصــبح اســتــغالل الــفــقــر وعــادة مـا
ستـهدفة ناطق الـفقيـرة هي ا تكـون ا
بـــالــدرجـــة األولى من هـــذه احلــمالت
حـيث تـقـوم هـذه اجلـهـات الـسـيـاسـية
ـــحــاولـــة اســتــغـالل حــالــة الـــفــاقــة
واحلــاجــة الـتـي يــعـانــونــهــا من أجل

التسويق ألنفسهم.
WD)« »«eŠ«

وتـســعى كــثــيـر من أحــزاب الــسـلــطـة
الســتـــدرار عـــطف عـــوام الـــنــاس عن
طـــريق اســـتـــخـــدام خـــطـــاب طــائـــفي
تخويفي من اآلخر وتهديدات برجوع
 الصـداميـ والبـعثـي والتـكـفيـري
كل موسم انـتخـابي ح يـعلـن أتباع
هـــذه األحـــزاب عن وصـــول مـــســـؤول
مــعـ إلـى مـنــطــقـة مــعــيـنــة يــعـدون
ــشـاكل اجلـمــهــور بـتــعـيــيـنــات وحل 
اخلـدمات ثم يـتم استـقـبال الـزائر في
نـطـقـة بـحـضـور عدد من حـسـيـنـيـة ا
ـوالـ له والـذين شـيــوخ الـعـشـائـر ا

يـقـولـون ويـبدي كـثـيـر من سـكـان هذه
ــنـاطـق تـبــرمــهم من هــذه الــدعــايـة ا
وحــــتى أن بــــعـض مـــنــــاصــــري هـــذه
األحزاب والـكتل السـياسـية يتـحدثون
بـشكل صـريح في مجـالـسهم اخلـاصة
عن اسـتغالل الـساسـة لقـضيـة احلرب
ضد عصابات داعش االرهابية والتي
خلفت عشرات آالف القتلى واجلرحى
ودمـــارًا في مــــســـاحـــات واســـعـــة من

البالد.
وكـذلك شـيـوخ عشـائـر يـلجـأ كـثـير من
ـواسم االنـتـخـابـية الـسـيـاسـيـ في ا
ومــا قــبـــلــهــا لالســـتــعــانـــة بــشــيــوخ

يـــجـــبـــرون أبـــنـــاء عـــشـــائـــرهم عـــلى
ـشـاركــة في الـلـقـاء. وأن احلــضـور وا
اخلــطـاب يـفــتـتح بـتــوزيع مـسـاعـدات
صـغــيــرة كـوجــبـات طــعــام أو مـدافئ
وغــيـر ذلك ويـنــتـهي بــوعـود جـديـدة
ورغم أن مـعظم.�لن تـرى الـنـور أبدًا�
من يـحـضـرون هذه الـلـقـاءات يـدركون
أن هــذه الـوعـود لــيـست صــادقـة لـكن
بـعـضـهم يــعـتـقـد أن بــقـاء احلـكم بـيـد
سياسي من طائفته أفضل من ذهابه
إلـى خــــصــــومــــهـم الــــذين يــــريــــدون
منهم كـما يعتـقدون معظم �االنتقام�
الناس واصبحوا يتوجهون بخطابهم

عــلى نـصــر اجلــيش بــكــافـة صــنــفـوه
واحلشد الشعبي
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واطن يعتبرون هذه لكن كثيرًا من ا
مارسات مجرد متاجرة بـ�نصر �لم ا
يـحــقــقه هــؤالء الـســيــاسـيــون هـؤالء
السـاسة يتـخذون من قـضية خـطامهم
مًـا لـلـوصول عن اجلـيش واحلـشـد سُلـَّ
ـناصب العـليا إلى مجـلس النواب وا
ويـــشــيـــر إلى وجـــود آالف من عــوائل
شــهـــداء اجلــيش و احلـــشــد الـــتي لم
يـصـلـهـا أحـد أو يــقـدم لـهـا مـسـاعـدة
ـزعـومـة هـذه وفق ما فـأين غـيـرتـهم ا

كـــنت صــغـــيــرا وقــتـــهــا ولم اجتــاوز
ـــــرحـــــلــــة الـــــصـــــفــــوف االولـى من ا
االبــتـدائــيـة  ,عــنــدمـا شــاهــدت عـدي
صــدام حــســ وهــو يــرتــدي تــنـورة
كـالــتي تـرتـديـهــا الـنـسـاء ويــسـتـقـبل
ضيـوفه . شاهـدته في وقت اخر وهو
ن يـصطبغ يرتـدي سترة جانـبها اال
بـلون يـنـاقض ما اصـطـبغ به اجلانب
االخر . وقـفت متسـمرا مشـدوها امام
مــا تـعـرضـه قـنـاة الــشـبــاب الـتــابـعـة
لالبن االكبر للرئيس وهو يظهر بهذا
ثـير للـسخـرية ! ال زلت اذكر الشـكل ا
ـتــهـكـمـة واالبـتـسـامـة ضـحـكـة امي ا
ــتــرددة الـــتي ارتــســـمت عــلى وجه ا
والــدي . ضـــحـــكـت انــا ايـــضـــا لـــكن

بخوف .
لم اعرف وقـتها حـجم الوحشـية التي
يـــحــــمـــلـــهــــا هـــذا الـــرجل  ,لـــكن كم
الـتـحــذيـرات الـتي  تـلــقـيـني ايـاهـا
حول الدائرة احمليـطة بالرئيس كانت
كـــافـــيــــة لـــزرع اخلـــوف فـي نـــفـــسي
واالبـتـعاد عن كل مـا قـد يـسيء اليه .
فــكـرت ذات يــوم وانـا جــالس وحـيـدا
في غــرفـة ابي ان ابــعـد عن رأسي اي

فـكـرة قـد تـسيء لـبـابـا صـدام كـمـا 
تـعـويـدنـا ان نـقول  ,فـقد خـيل لي ان
مـجـرد الهـمس بـاالسـاءة وان كان مع
وت . نفسي يودي بي وعائلتي الى ا
ناهـيك عن الهـالة الالمـعة الـتي كانت

حتـيط بـالـرئـيس والـفـئـة احملـيـطة به
ــنـمق في وسـائل االعالم  ,والــكالم ا
الـذي يـشـيد بـاجنـازاتـهم والـذي كنت
ـدرسـة والـشـارع وحتى اسـمـعه في ا
داخل الـبـيت . كانت الـعـوائل تـخشى
ان تـتــحـدث بــسـوء عن الــنـظــام امـام
اوالدها  ,خشية ان يتسرب ذلك االمر
ـنـتـشرين الى رجـال احلـزب احلاكم ا
بــ الــعــامـة  ,فــيـــودي بــهم ذلك الى
اقبية التعذيب بتهم اقلها ازدراء رمز
االمـة وثورة  17تـمـوز اجملـيـدة . تلك
الــهــالــة جــعــلــتـنـي انـظــر الى اولــئك
الرجال باعتبارهم منزه من اخلطأ

والقدوة التي يجب االقتداء بها .
زرت في احـد االيـام بـيت اخـوالي في
احــــــدى قــــــرى الـــــــريف الـــــــعــــــراقي
واســتـغـربت من قـيـام ابـنـائـهم الـذين
يقاربونني بالسن بشتم صدام ! كيف
ـنزه من يـفعـلـون ذلك وهـو الرئـيس ا
اخلـطـأ والـسـاهـر عـلى راحـة شـعبه ,
ثم اال يخشون بطـشه ! عندما اخبرت
عمي وخالي الـلذان كانا يـجلسان في
مـضـيف جدي  ,سـخـرا منـه في باد
االمـــر قــبـل ان يــنـــهـــونـــا بــشـــدة عن
التحـدث بهكذا امـور . زارنا بعد ايام
احد اقربائي الذي فقد جزءا من عقله
بـسـبب التـعـذيب الـذي تـعرض له في
ســجـون الــنــظـام بــسـبـب الـشــعـارات
ـنـاهـضـة لـه والتـي كـان يـنـادي بـها ا

ايضـا من باب كـسر الـنمـطيـة وايضا
ألبـدو مــخـتــلـفــا عن االخـرين . لــكـني
فـوجـئت بان عـمي الـذي انتـقـد صدام
في الـسابق يـتشـاجر مـعه االن ناهـيا

اياه عن االستمرار. 
وقـــفت عـــنـــد دكـــان ابي فـي مـــديـــنــة
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احلرية بـعد ايام من مشـاهدتي لعدي
بــذلك الـوضـع مـرتــديـا سـرواال وردي
قام الـلـون قـصـيـر وعـريض نـسـبـيا  ,
بـــعـض الـــرجـــال الـــذين دأبـــوا عـــلى
الـوقـوف قـرب الـدكـان لـقـضـاء اوقـات
فــراغــهم او لــيــنــظــروا الى الــنــسـوة
ــزاح آلالئـي يـأتــ الى الــسـوق  ,بــا
مـعي وكــأنـهم قــد اتـفـقــوا عـلى ذلك ,
قـــالــوا ان الـــذي ارتـــديه هــو تـــنــورة
وليس سرواال  ,وقد بـاءت محاوالتي
بــالـفـشل وانـا اثــبت لـهم عـكس ذلك .
وضوع عقلي الصـغير جعـلني اخذ ا
عــلى مـحــمل اجلـد . فــكـرت بــطـريــقـة
ــوقف وانــهــاء لــلـــتــخــلص من ذلـك ا

ـــزاح الــذي حتـــول الى ســـخـــريــة . ا
اخــبـــرتــهم مــا الــضـــيــر من ارتــدائي
لـلـتـنـورة ان كنـتم تـعـتـقـدون ذلك فهل
انـــا افــضل مـن عــدي صـــدام حــســ
الـذي ظـهـر على الـتـلـفاز وهـو يـرتدي
التنـورة ! عليكم ان تـعتادوا على ذلك
فـــفي قـــادم االيـــام ســـأرتـــدي ســـتــرة
بلون متناقض اليس هو قدوتنا !
. تفـرق اجلمـيع قبل ان انـهي حديثي
مـعـهـم . حـاولت االقـتـراب من احـدهم
اال انه صــرخ في وجـهي طــالـبـا مـني
زح معي اي منهم بعد االبتعاد ! لم 
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يقول (كينون غيسون) السياسيون االشرار يجيدون السبل غير
ـكـاسب الـشـخـصـيـة وبـذات الـوقت يـلـوحـون الـشـرعـيـة جلـنـي ا
بـأعالم األمة الـتي يـخـونـونهـا كل يـوم بـإدعـائهم الـوطـنـيـة وإنهم
جـراثـيم قـاتـلة تـتـكـاثر بـسـرعـة وتنـمـو كـاألعشـاب الـضـارة على
جـسـد الــدولـة … أنـا مــسـرحي ونــفـسـاني وأجــيـد لـعب الــقـنـاع
وتـقنـياته وأعـرف قراءة األقنـعة الـبشريـة وألوانـها وخاصـة قناع
السيـاسي … إن االدعاء بالنـزاهة قنـاع يلبسه الـسياسي لـيستر
ال ـرتـشي ويقـدم نـفـسه احلـارس األم عـلى قـنـوات ا وجـهه ا
العـام لـسد الـطـريق عـلى منـافـسه الذي يـتـح الـفـرصة لـيـكون
ال الـعام ليـختـلس منـها مـا يشاء احلـارس األم عـلى قنـوات ا
… تعـلـمـنا من الـنـظـام البـائـد نـظام الـطـواح الـتي تـدور بـرياح
الفـساد واإلخـتالس وأصبـحنـا ندرك ونـؤمن أن من النـادر جدا
أن جتـد سيـاسـيا مـؤتـمنـا حـقا عـلى أمـوال عامـة دون أن يـكون
ـرتشي يـبرر مـرتشـيـا … ومن مهـازل الـقدر أصـبح الـسيـاسي ا
فـعـلـته بـدعـوى أن سرقـاته لـصـالح قـيـادة حـزبه لـتغـطـيـة نـفـقات
ـواطن نـشــاطـاتـهـا احلـزبـيـة … فـاألمـوال عـائـدة من جـديـد إلى ا
سـك لكن من أو عبر منافذ وأبواب أخرى وبذلك يصبح فعل ا
الـسـرقـة جـمـاعـيــا يـنـهض بـأعـبـائـهــا مـنـتـسب حـزبي واحـد في
الـسـلـطـة … سـيــحـصل عـلى احلـمـايـة احلـزبــيـة الـتي تـعـفـيه من
ـسائلـة القانـونية . إنـها الفـتوى السـياسيـة اجلديدة الـتي تبرر ا

فعل الرشاوي واإلختالسات والفساد من الدولة
ومن قـواعــد الـلــعـبـة الــسـيـاســيـة عـنــد إفـتــضـاح فـعل الــسـرقـة
ـالي وفشل احلـزب في تـوفيـر احلمـاية لـلـمخـتلس واإلخـتالس ا
فعلـيه حتمل نتائج الـفضيـحة لوحده حـفاظا على سـمعة احلزب
وقـيادته ريـثمـا يجد مـخرجـا لتـخفـيف عقـوبة الـسجن أو تـهريبه
خارج احلـدود وإعالن فصله الشـكلي من احلزب ليـقود منخرط
او مـنـتــسب أخـر مـهــام الـسـرقـة واالخــتالس ويـتـزعم مــنـظـومـة
ال العام الفسـاد ويصبح منفذ اخـر يفتح منافذ وشـبابيك إلى ا

لصالح احلزب وقياداته .
ــعــتـاد إدعــاء الــسـيــاســيـ في يــقــول (مـايــكل مــور) (إنه من ا
ـا يـصـلـون الى الـسـلـطـة يـصـبـحـوا ـعـارضـة بـالـنـزاهـة  وحـا ا
لصـوصـا بـاحتـراف). الـسـيـاسة مـنـظـومـة معـقـدة وخـاوية وهي
قـواعـد خـالـيـة من الـعـواطف وال تـأمن … وال تـقـر … وال تـعـتـرف
باد اإلنسـانية وإن تلـحفت بهـا الستغفـال العامة من بالقـيم وا
الــنـاس لــزجــهم في أتـون الــصـراع الــسـيــاسي وذلك من خالل
إخـتــراق جـدار ال وعــيـهم عــبـر الــشـعــارات الـكـاذبــة وحتـريض
رواسـبهم الـكامنـة وجتيـيشهـا في خدمـة النخب الـسيـاسية وفي
خدمـة مـصالـح هذه الـنـخب السـاعـية أبـدا لـتحـقـيق غايـات غـير
ـرء أن يعـرف جـيـدا أعدائه معـلـنـة. في الـسيـاسـة يـنبـغي عـلى ا
وكيفـية التـعامل مـعهم . الكـذب … اإلبتزاز … اخلـيانة … الـثرثرة
… واالزدواجــيــة من قــواعــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة . إجــادة فن
ـراوغـة هـو الـذي أكـسب الـعـديـد مـن الـسـيـاسـي الـتـضـلـيل وا

الشهرة الواسعة . 
فـقط الـقـلـيل جدا مـنـهم شـرفاء ويـتـحـلون بـالـنـزاهة واإلسـتـقـامة
تمكن من الـوصول الى السـلطة . مـا يثيـر الدهشـة واإلستغراب
في الـعمل السياسي  ‘ليس تـقاضي الرشا واخليانة والكذب …
ا إدعائه عـكس ذلك . ال توجد أفعـال بريئة للسـياسي فكل وإ
ـارســة … طـعن … مـشـاركـة … ال بـد أن تـدل فـعل  ‘سـلـوك … 
عـلـى تـوجه مــا ومــؤشـر عــلى هــدف مـا أجنــز أو ســوف يـنــجـز
مستـقبال . ال يوجد فرق ب السـياسي واللص سوى في طبيعة
األداء  ‘كالهــمـا يــسـرق لـكـن االول يـسـرق بــغـطـاء قــانـوني فال
يـتعـرض للـعقـوبة والثـاني يسـرق خارج إطـار القـانون ويـتعرض

للعقوبة . 
كـمـا أن األول يـسـرق الـوطن بـكـاملـه وال يشـبـع في حـ الثـاني
ــواطن لــســد حـاجــاته الــيــومــيــة ومن قــواعـد الــلــعــبـة يـســرق ا
الـسـياسـيـة … الـكذب … الـسـرقة … واإلخـتالس … الـلـهم إني قد

بلـغت - يـا شـعب الـعـراق احلـذر ثم احلذر
من خيانة البشر …

ال يلدغ العراقي من جحر واحد مرت  
نريد.  ان.  ننتخب. وجوها.  جديدة.  
ننـتخب  يـد. اخلـير. من. يـعـطي للـشعب

حقه .

ســألــني احــد االصـدقــاء عن داعش هل
هـو صــنـاعـة امـريــكـيـة فـأجــبـته هـنـاك
ـتقدمة وعلى رأسها الكثير من الدول ا
ــتـحــدة و اسـرائــيل تــنـفق الــواليـات ا
مــلــيــارات من الــدوالرات عــلى ابــحـاث
ودراســات ســريــة بـاثــولــوجــيــة اشـبه
بـصـناعـة االمراض هـدفـها خـلق اوبـئة
وامراض فتاكة وقاتلة تستهدف تدمير
العـقل البـشري او تهـجينـها لصـاحلها
دون احلـــاجــة لـــشن حـــرب عــســـكــريــة
ــعــنـى الــســيـــطــرة عــلـى احــاســيس
ومشـاعر البشـر وتعمل عـلى زرع افكار
ـيـته ومــدسـوسـة تـســتـخـدم وسـائل
وطــرق واسـالــيب مــعــيـنــة جتــعل مـنه
انـسان ال يـتعـايش مع محـيطه كـمرض
التوحد الذي ال يوجد سجل مؤشر فيه
اضـية والذي ـرض في القـرون ا هذا ا
رض هـو من مصانع يبـدو وكأن هـذا ا
ــــؤســــســــات الـــســــريــــة واالبــــحـــاث ا
الــبــاثــولــوجــيــة الــتي تــســيــطــر عــلى
ــعـنى انـه عـمل مــخـابـراتي االنـسـان 
ــتــقـــدمــة لــهــا بــحت.  هــذه الـــدولــة ا
مؤسـسـاتـها الـعـلـميـة الـرصيـنـة تـعمل
ـؤسسات حـقول جتارب فـتصنع هذه ا
فـايـروس و تصـنع دواء لـلـقضـاء عـليه
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د. مـحمـد الـبرادعي فـجّـر مـفاجـأة في كـتاب أصـدره بـاللـغـت
الـعربـيـة واإلنـكلـيـزية بـعـنـوان (عصـر اخلـداع) أكـد أنه لم يكن
ـا الـرئيس الـسابق احملـرك األسـاسي للـحـرب على الـعراق وإ
حسـني مبارك الذي سانـد وبقوة إدارة جورج بوش االبن ألنه
. فـمبارك كـان يحـمل (ضغـينـة) للـرئيس االسـبق صدام حـس
ـعـروفـة يـعـتـقـد أن صـدام (ورّطـه) في حـرب اخلـلـيج األولى وا
باسم غـزو الكـويت بعـدما وعده بـأنه لن يُـقدم علـى غزوها ثم

فاجأه بهذا الهجوم في 2 أغسطس عام 1990. 
البـرادعي ذكر انه طـلب من مبـارك قبـيل احلرب عـلى العراق
التدخل إلقـناع الرئيس العراقي بالتـعاون احلقيقي مع مفتشي
تحدة فأجابه بقوله (ال تقلق كل شيء على ما الوكـالة واأل ا
يـرام) ولــكـنه سـرّب بـعـد ذلـك أخـبـارً لألمـريــكـيـ مـفـادهـا أن
قـابر وهو مـا تسبب في صدام يخـبئ أسلـحة بيـولوجيـة في ا
انـدالع احلـرب عـام 2003. وذكـر ان مـبـارك حـاول اسـتـثـمـار
غـزو الـعـراق لـلـكـويت لـيـخـرج من أزمـتـه االقـتـصـاديـة اخلـانـقة
آنــذاك بـعــدمـا فــشل في احلــصـول عــلى مـســاعـدات من دول
اخللـيج. مـبـارك حـصل عـلى أكـثر من 12 مـلـيـار دوالر مـقابل
موقـفه وحتريضه ضـد العراق ومـا جرى في مـؤتمر الـقمة في
الـقاهرة  1990كان حتـريضـاً واضحاً عـلى العـراق وتدعـيماً
للـحل الـعـسـكـري في الـكـويت ثم الـغـزو. وقـد خـرجت مـعـلـومة
ارتـبــاط الـعـراق بــالـقــاعـدة ألول مـرة من داخـل أقـبـيــة سـجـون
ـصرية في ظل رئاسة اللواء عمر سليمان له وقد اخملابرات ا
أوصـلـها األخـير بـدوره إلى اإلدارة األمريـكـية الـتي رحبت بـها
ووجدت فيـها مبرراً لـبدء عمـلية الغـزو. البرادعي اسـتهل كتابه
بـعبـارة (سـاعـدنـا.. نـسـاعـدك) الـتي يـدعي أنه وجـهـهـا لـناجي
صبـري وزير اخلارجية علي مائـدة عشاء في بغداد ذات مساء
من عام 2003  وقد شن البرادعي هجوما علي إدارة الرئيس
األمريـكي السابق جورج بوش ودعا إلى فتح احملـكمة اجلنائية
الدوليـة للتـحقيق في حـرب لم يكن لـها داع في العـراق والقيام
بـعـمـلـيـة تــشـويه بـشـعـة قـبل شن احلـرب ضـد بـغـداد بـاإلدعـاء
لكـية العراق ألسلحة دمـار شامل رغم أن األدلة التي جمعها

فتشون الدوليون األخرون لم تثبت ذلك.  البرادعي وا
ـعلومات ومـنها ما ورد ويتهم الـبرادعي بوش باالحـتيال على ا
في تقـرير رفعه بنفسه إلى مـجلس األمن في يناير عام 2003
فتش الدولي يـعتقدون ان ما عثروا عليه في يشيـر إلى أن ا
ـنـيــوم لـيـست لــتـخـصـيب الــيـورانـيـوم الـعـراق من قـضــبـان األ

بغرض إنتاج قنابل نووية.. 
ولكن هي خاصـة بتصنيع قدائف مدفعية وهو ما جتاهله بوش
في خـطــاب في الــيـوم الــتـالي وكــرر اإلتـهــامـات الــسـابــقـة في

الـثــامن والــعــشــرين من يــنــايـر. 2003ومن
ـــعـــلـــوم ان بــــوب وودورد في كـــتـــاته ا
(خــطــة الــهـــجــوم) كــشف ســر ايــفــاد
حـــســـنـي مـــبــارك لـــولـــده جـــمـــال الى
واشنـطن قبيل احلرب يستحث االدارة
االمريكية لالسراع في ضرب العراق.

الــعــشــائــر عـن طــريق تــقــد أمــوال
وامــتـيـازات لـهم; من أجـل اسـتـقـطـاب

أبناء عشائرهم
ـقبـلـة تـبدو ـرحـلـة ا ورغم أن مالمح ا
غامضة نوعًا ما; بسبب رياح التغيير
ـنطـقة; إال أن رصـيد الـتي تهب عـلى ا
األحزاب احلاكـمة قد تـراجع كثيرًا في
الـشارع ولم يـعـد أمامـهم سـوى إثارة
ف طائفية أو قـومية من أجل حتشيد
الـنــاس خــلـفــهم في أزمــة جــديـدة أو
حـــرب جــديـــدة اخلــاســـر فــيـــهــا هــو

الشعب العراقي دومًا.
wLOL² - بغداد « 5 Š d¹bſ

من خاللِ زجاجِ التجاعيد
أكثرَ من ست عاماً

يقتاتُ على فتاتِ احلوادثِ
وحباتِ الرزِ الساقطة من أفواهِ

اجلوعِ.
الرِقةُ في الكلمةِ تبصمُ على بياضٍ

الوجد
والدفعةُ في غصةِ الشبعِ

تعبرُ وجهَ األميرِ
الى منحرِ اخليالِ دون استحياءٍ .
ةِ أهزلُ من الضعفِ ةُ العز هز

وأشدُ من القتلِ
حلظة إنتشال اللقمةِ من قبضةِ الطاهي

إلى هنا وقفَ احللُم
يجلسُ على طاولةٍ  عرجاء

في مطعمٍ شعبي
مركونٍ في زاويةِ الفقر

تكالبت على فنائه قططُ احلي
العقُ  ُ وا واع بينما تشتغلُ ا

على ضجةِ األنامل
هناك ينادي النادلُ
على آخرَ مقعدٍ
ينتظرُ دفءَ ردفٍ

أو ركلةَ حذاءٍ أجرد من خيوطِ الربط 
وعدُ على رطوبةِ القبو عاشَ ا

ينظرُ إلى ما بعد األفقِ

غمّس ت تسقطُ على البالطِ ا ا
بالزيتِ األسمر .

انتهى مفعولُ السك … ما لها لوامس
مرمية في الشرفةِ التي تفترش طقوسَ

الضباب 
تسمعُ بال أكتراثٍ صفيرَ احلفلةِ

وتصفيقَ األرداف.
صريرُ التركيزِ في أركانِ األحداق

يجبرُ الرموشَ 
على التلويحِ للمارةِ 

ال تقصدُ الوداعَ ح االنتباه.
قطراتُ القمرِ تفتشُ عن رحيقِ الهمس

وسطَ أزهارِ الصبرِ

بينما أنفاسُ الصحاري 
تعاني من ضيقٍ في السردِ

ولن يظهر للوجدانيةِ
غير بلل الظاللِ

فخورِ  وط اجلرحِ ا
بتنورِ العودةِ

في محطةِ الشيخوخةِ األخيرة
ينزعُ ثيابَ الروحِ
من جدارِ الدنيا

هذه عجرفةُ األقالمِ الرشيقةِ
وقت تأويلِ األحالم…

b  — البصرة  Uš …d¼e « b³Ž

وترسل هـذا الفايـروس الى الدول التي
تـريد الـقـضاء عـليـهـا و التي تـعتـقد ان
بقـائـهـا يسـبب لـهـا مـصدر قـلق فـتـقوم
بـبيـع هذا الـدواء لـلـمـكـافـحـته بـالـتالي
فـأن حـجم االمـوال الـتي ربـحـتـهـا اكـبر

من بيع االسلحة . 
ـدمر لـلـبشـرية داعش هـذا الـفايـروس ا
ــــصــــانـع واالبــــحــــاث هـــــو من تــــلـك ا
الـبـاثـولـوجـيـة الـسـريـة ولـكن بـنـسـخـة
فــريــدة من نــوعه جنــحت بــشــكل غــيـر
مـتـوقع لـكن هـذه اجلـرثـومـة لم تـصيب
جـمـيـع اطـيـاف الــشـعب بل اســتـهـدفت
اناس لـديـهم افـكـار مـطمـورة مـسـتـغـلة
كـسـب اجلـمـهـور بـاسم الـتـدين في اول
مـراحـلـهـا وثم بث سـمـومـهـا في جـميع
اجـزاء اجلـسم لـيـصـبح بـعـدهـا روبوت
ــكن ايــقـاف خــارج عن الــسـيــطــرة ال 
زحــفـهـا اال بـقـطع رأسـهـا هـذا الـوحش
سعـور لم يختصـر على جتر و قتل ا
الـبــشـر فــقط بل حــتى وصل فــيه االمـر
الى طـــمــر مـــدن و حــضـــارات واثــار و
تـراث يعـود تاريـخهـا الى االف السـن
ا يثبت لـنا انه صناعة ـيالد  ماقبل ا

امريكية بأمتياز .
ÊUŠd - بغداد « b UŠ Ê«“dÐ

اإلسالم ذلك الــــدين الــــذي يــــحـــمل
أبعـادًا شـتى كـلـها تـنـبع من مـصدر
واحد هو الـله الواحـد األحد وتصب
في نقطـة واحدة هي العـمل الصالح

الذي هو ميزان احلق.
ب جـدليـة اإلسالم ورجاالته تـشبث
ـتــربــصــون وصــار لــهم مــوضـوع ا
يـتـغــنـون به أال وهـو أزالم انــتـسـبـوا
لإلسـالم فــــكـــــان البــــد أن نـــــوضح
ونـعـطي لإلسالم صـورته

الواقعية .
ــــــا ســـــــائل ر
يــســال مــا هـو
اإلسالم ? 

نـــقـــول له لـــنـــا
ـكن أن دين له مـجـمــوعـة مـعــايـيـر 

نوضحها باختصار :
اإلسالم هــو الــديـن الــذي وضع في
خيـر امـة أخرجت لـلـناس يـأمرون
ـــعـــروف ويـــنــهـــون عن بــا
ـنـكـر اإلسالم هـو ا
الــبــنـــاء الــشــامخ
ــــــــــرصـــــــــوص ا
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