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مـعذرة يـاحـبيـبي يارسـول ألـله ... أكتب ألـيك بكل
حـياء .. أكـتب أليك وال أسـتـطيع مـنع دموع عـيني
أن تنهال على وجنـتي .. معذرة يارسول ألله ألني
أعلم أنك حزين على مايجري على أمتك .. معذرة
يـارسـول ألــله إن تـخـلـيـنـا عـن وصـايـاك وخـالـفـنـا
ألـكــثـيـر من أحــاديـثك .. مـعــذرة يـارسـول ألـله إن
تــشـــتت امــتك وأصــبــحـت أجــزاء وكــتل وطــوائف
مـتـنـاحــرة .. مـعـذرة يــارسـول فـقــد قـتل بــعـضـنـا
ألبعض وأصبـحنا نسـير وفق ما أراده أعداؤنا ..
مـعذرة يارسـول ألله فقـد غابت نـخوتنـا وشهامـتنا
.. فهـاهي ألـقـدس تـدنـسـهـا أقـدام أعـدائك وأعداء
أمــتك .. مـعــذرة يـارســول ألــله إن أمـتألت مــوائـد
أفـطارنـا لـنأكل مـنهـا مـالذ وطـاب .. وصنـاديد من
يدافع عن ألقدس يأكـلون ألرصاص وال يأبهون ..
مــعـذرة يــارسـول فألجل عــيـنــيك مـنــحـنــا ألـله كل
خـيـرات وكـنـوز أالرض ولــكن حـكـامـنـا سـخـروهـا

خلدمة أعدائنا ...
 وما تبقى منها يذهب لهؤالء أحلكام من أصحاب
ـعالـي وألسـمـو وألـسـلـطنـة وعـصـابـات من يـفتك أ
فـينـا بـاخملـدرات وألـرذيـلـة ... مـعـذرة يـارسول إن
باع أشـرارنـا ضـمـائـرهم وشـرفـهم وأوطـانـهم من

أجل متاع ألدنيا وزينتها 
مــعــذرة يـارســول إن أتــبــعت نــســائـنــا وشــبــابــنـا
موضات أللباس ألغربي وعاداتهم وتقاليدهم 

فأنـحـدروا في مـسـتـنقـع ألرذيـلـة وهم ال يـشـعرون
..مـــعـــذرة يـــارســـول ألــلـه أذا قـــلت إن إخـــوانـــنــا
سيحي ألذين يعيشون بيننا لم يخونوا أوطاننا أ
ولم يفـعلهـا أليهـود ألذين كانـوا يعيـشون في بقاع
ألبلدان ألعـربية منذ ألـقرون ألوسطى ...فنحن من
خـنـا أرضـنـا وديـننـا وعـروبـتـنـا ... مـعـذرة يـاخـير

خلق ألله .. 
إن طلبت منك ألدعاء لهؤالء ألرجال أالبطال ألذين
يـدافعـون عن أالرض وألـعرض في ألـقـدس ..حتى
أصبـحوا هم من يـقف درعا وسـداً ألمتـهم ألنـائمة
عـلى موائـد أخلمـور وصدور ألـعاهـرات ... معذرة
يارسول ألله فنحـن اثنان وعشرون دولة ..تتالعب
بـنا دولـة صغـيرة يـحـيط بهـا ألعـرب من كل جانب
زقـة .. مـعـذرة ومعـذرة ومـعذرة .. ... ألنـنـا أمـة 
فأشـرافنـا وقـادتنـا ألعـظـام ذهبـوا وقُـتلـوا ولم يبق
يـحـكم شعـوبنـا سـوى ألذئـاب ونفـايـات ألعـصر ..
مـعذرة يـارسـول ألـله إن ودعتك وأنت غـاضب مـنا
... مـعــذرة يـارســول ألـله فــلم أسـتــطـيع أن أعـدك
بـعـودة وحدتـنـا وتـماسـكـنا فـلـيس في أالفق سوى
بــقــعــة ســوداء مــظـلــمــة حتــيط بــواقــعــنــا ألـعــربي
وأالسـالمي .... ألـــسالم عـــلـــيك وعـــلى أل بـــيـــتك

أالطهار وصحبك أالبرار .
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نرحب بإسهام القراء وآراؤهم 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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زعيم سـيـاسي يسـعى جـاهدا إلى
خــلق ثــقــافــة أبــويــة داخل حــزبه
معـززاً عودة ثقـافة توريث كل شئ
مـــجــــدداً  وكـــذلك إلى تـــشـــكـــيل
أجـسـام ضاغـطـة لـتـولي أبـنـائـهم
وذويـهم منـاصب رفيـعة واألمـثلة
عــلـى ذلك كــثـــيــرة ال بــد وان ذهن

القار يحضره الكثير منها.
األمـيـة الـسيـاسـيـة هي إذن مـكون
رئـيـسي من مـكونـات احلـيـاة غـير
ـقـراطــيـة و الـسـلـيـمـة أو إذا الـد

ـعضـلة واآلفة شئـنا الـقول إنـها ا
الـكــبـرى الــتي يــجب مـحــاربـتــهـا
ألنــــــهـــــــا التـــــــخـــــــدم ا ال أعــــــداء
ـــــقــــراطـــــيـــــة والــــعـــــدالــــة الـــــد
االجتـمـاعـية وهي بـذلك ولألسف
الشـديـد تقف حـجـر عثـرة أمام كل
مشـروع يهدف إلى حتقـيق تنـْمية
حـقــيــقــيــة.لـذلـك. كم. هــو. عـددهم
كـبيـر. الذيـن يحـتاجـون الى مـحو
اني االمية السياسية. من البر
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ــــــصــــــالح يــــــفــــــقـه ســــــوى فـي ا
تـاجرة بالـقضايا الـشخصـية.. وا
ـصـيـريـة .. بـعـيـدا كل الـبـعد عن ا

العمل الوطني والسياسي.
نـحن نـحــتـاج إلى مـحــو أمـيـة كل
صــحـــفي مــتــحـــزب ال يــعــرف من
... وقد قدسية الكلمة وحقها شيئاً
بــاع قــلـــمه ... لـــتــأجــيـج نــعــرات
قـيت بدعوى انه حامي التـحزب ا
الــــوطـــنـــيـــة وحـــامـي كل الـــقـــيم
السـيـاسيـة  وغيـر مــقدر أن قـلمه

يـــتـــخـــبّـط في أمـــيــــة ســـحـــيـــقـــة
وهدامة...

نحن بـحاجـة حملو أمـية الـوزير...
الــذي ال يــعــرف أن مــكــتــبه لــيس
مَــضْــيَــفه... وال كــافــتــيــريــا شـاي
وقهـوة مـُـباح تـبرم فـيهـا صفـقات
عــمـومـيـة مـشـبــوهـة ..ويـتم فـيـهـا
تأجـيل كل عـاجل ومـهم إلى الـغد
وأن ديـوانه ليس ضيـعة لـتوظيف

أبناء القبيلة و احلزب.
نـحن نـحــتـاج إلى مـحــو أمـيـة كل

تـحدة األمـية بـأنها تعـرف األ ا
عــدم الـقـدرة عـلي قـراءة أو كـتـابـة
جـمـلـة بـسـيـطـة بـأي لـغـة وتـعرف
الـقـواميس الـلـغـوية ومـوسـوعات
ــصـطـلــحـات األمـيـة بــأنـهـا عـدم ا
ن الـقـدرة علـى القـراءة والـكـتـابة 
هم أكـــــثـــــر من سن اخلـــــامـــــســــة
عـشـرة ?,?وبــعـضـهــا حتـدد الـسن

بالسادسة عشرة  ........
وتـعــني األمـيـة الـســيـاسـيـة جـهل
الـفــرد بـأي مـعــلـومــات سـيــاسـيـة
وعـدم اهتـمامه بالـشأن الـسياسي
الــعـام واألمي في الــســيـاســة هـو
أيـــضـــا الـــشــخـص الـــذي اليـــقــرأ
صــــفـــحـــات الـــواقـع الـــســـيـــاسي
واالجـتــمــاعي كي يــســتـفــيــد مـنه
سـواء كـانت الـقـراءة تـاريـخـيـة أو
واقــعـــيــة  ومــا يـــدور حــول هــذا
الواقع من تداخالت واستنتاجات
 فكما أنه اليسـتطيع أن يقرأ فهو
اليـســتــطـيع أن يــكـتـب في الـواقع
شيئـاً  بأن يسجل موقفـا تستفيد
مــــــنه الــــــنـــــاس في حــــــاضـــــرهم
ومـســتـقـبــلـهم  فــتـتـحــمل نـتـائج
أمــــيــــته األجــــيــــال بــــالـــتــــخــــلف
واالنـحـسـار والفـسـاد االجـتـماعي
واخلـــــلــــــقـي وغـــــــــــيــــــرهــــــا من

التداعيات . 
واألمــيــة الـســيـاســيـة في الــعـراق
عـلى رأس أمـيـات كـثـيـرة مـا زالت
تمسـك بتالبـيبه... وأهـمهـا األمية
التكنولوجية ألن البعض يعتبرها
ـــدخل الـــرئـــيـــسي لـــكـل تـــطــور ا
ـتحـضر معـاصـر يحـققه الـعالم ا
ـراقــبـة بــيــنـمــا نـحن نــكــتـفي بــا
والـــدهـــشـــة والــذهـــول وطـــبـــعــاً
الـــتــهـــافت عـــلى االســـتــهالك أي ٍ

كــــان!!... إنه بــــقــــدر حــــاجــــتــــنـــا
الــقـــصـــوى حملــو أمـــيــة الـــقــراءة
ا أكـثـر حملو والـكتـابـة نحـتـاج ر
أُميـات كـثـيـرة مُـفـزعـة تـقف حـجر

عثرة أمام تنـْمية حقيقية.
فالعراق. الذي نريده بحاجة حملو
ــســئــول الــذي يـجــعل من أمـيــة ا
وظــيــفــته مــصـــيــدة لــكل أشــكــال
ـــنـــافع وألـــوانـــهـــا وال يُـــســـمي ا
ـُـســمـيــات بـاســمـهــا فـالــرشـوة ا
عنده هدية.. والعمولة بقشيش ...
ــطــلــوبـة والـعــطــايــا والــهـدايــا ا

رموز أتعاب. بالواضح وا
نــحن بـــحــاجـــة إلى مــحـــو أمــيــة
أدعــــيــــاء الــــنــــصح ... وشــــيـــوخ
اخلـطاب الد يـني السـطحي الذين
يـتـخـذون من الـدين مـطـيـة خلـدمة
السـياسـة و ال يـعرفـون من رو عة
ديــنـنــا احلــنـيف.. إال الــتــخـو يف
بــــاحلــــرق ... وعــــذاب الــــقــــبـــر...
والــتــفــزيع... والــتــرهـيـب... وسـد
أبـواب الـرحـمـة وتـيـئـيس الـناس
فـنـحن بـحـاجــة إلى خـطـاب ديـني
بعـيـدا عن االنتـهازيـة السـياسـية
خـــطــاب ديــنـي يُــلــيّـن الــقــلــوب ال

يـُنَفرها.
نــحن هـنـا وهـنـاك ... بـحـاجـة إلى
مـــحــو أمــيـــة مــرشـــحي اجملــالس
ـان بغـرفتيه و اجلماعـية... والـبر
الـذين ال يعـرفـون شيـئاً عـن ثقـافة
صـلـحـة العـامـة الـلهم اخلـدمـة وا

ال.... طلب الوجاهة.... وا
نحـتاج إلى مـحـو أميـة السـياسي
الـذي ال يــريـد أن يـعـرف أنه يـومـاً
ـســئــولــيـة سـيــرحل عـن كـرسـي ا

حياً... أو بطلب إلهي.. 
نــحـتـاج إلى مــحـو أمـيـة كل من ال

ـسـلـمون في كل بـقـاع العـالم االسالمـي ينـتـظـر ا
شهـر رمـضـان الـذي يأتـي بالـسـنـة مـرة واحدة -
سلم شـهر تكـثر به الزكاة شهـر تتوحـد به كلمـة ا
والـرحمـة والـبركـة وفعل اخلـيـر تنـتظـره دول حتى
تزين شـوارعها وتسـتقبـله بالفـرح ... لكن هنا في
الــعــراق عــكس كـل مــا ذكــرته فــفي كل ســنــة من
شـهـر رمــضـان يــبـدأ مـســلـسل اطــفـاء الـكــهـربـاء
وسـبـحان الـله يبـدأ االطـفاء اثـناء الـسـحور واثـناء
الـفــطـور وهـذا يـنــعـكس عـلى انـنــا ال نـحـتـرم هـذا
واطـن  وكل سنة اقول سوف الشهـر وال نحترم ا
ال أكــتب عـن الـكــهــربــاء في شــهــر رمــضـان لــكن
اجبـرت على الـكتـابة الن كل سـنة تـكون اسوأ من
ـاضـيــة وألعـرف من يـقــود هـذا االطـفـاء الـســنـة ا
والبرمجة هل هم كفـار ام مسلم كنت اتمنى ان
يــكــون هــنـــاك حــراك اعالمي قــبـل هــذا الــشــهــر
الــفـــضــيل وكــنت اتــمــنـى من امــيــنــة الــعــاصــمــة
واحملـافظ ان يـجــبـروا حـمالت الـتـنــظـيف والـزيـنـة
الستقبال هـذا الشهر مثلـما شاهدت بعض الدول
الـعـربـيـة مـثل مــصـر وبـعض دول اخلـلـيج .. لـكن
عـدم االهـتـمـام بـأهـمـيـة هـذا الـشـهـر يـضـعـنـا بـ
ـثل هـذا الشـهر الـذي انزل به الـدول غيـر مـهتـمة 
الــقـران ... لــذلك اتــمـنى من احلــكـومــة االهـتــمـام
ــسـلـمـ  من رجـال ونـسـاء وشـيب بـالـعـراقـيـ ا
وشـبـاب ومـعـاناة احلـر وارتـفـاع درجـات احلرارة
في ظل هـــذا الــصــيف الـالهب .. ولم اشــاهــد او
ـــســؤولــ انه اهـــتم بــقـــضــيــة اســمـع من احــد ا
الـكـهـربـاء وعالقـتـهـا بـشـهـر رمـضـان  اهـتمـامـهم
انصب على االنتخابات  ونسوا ذكر الله وهذا ما
تـتـكرر كـل سنـة وهل وزارة الـكهـربـاء ال تسـتـطيع
حتــمـل شــهـــرا واحــدا مـن كل عــام حـــتى تـــفــرح
الـــصـــائم لـــكن مـن يـــهـــتم نـــحن فـي عــام 2018
الـعـالم يـتقـدم ونـحن نـعود الى الـوراء بـسـبب هذه
احلـكـومات .. واقـولهـا امـامكم أعـزائي الـقراء كل
ـناسب هـذا بـسبب الـفـساد وعـدم وجود الـرجل ا
ـنـاصب ــنـافـسـات عــلى ا ـنـاسب وا ـكــان ا في ا
ــسـكـ هـو الــطـعم لـهــؤالء الـفـاسـدين ـواطن ا وا

..... رمضان كر وكل عام وانتم بخير .....
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ركـزي الـعراقي فـقد مـني الـبـاج الصـادر من الـبـنك ا
ن يعـثر عـليه rOŽœ .d?J الرجـاء  « b?³?Ž œUL?Ž بأسم

تسليمه الى جهة االصدار.

œuIH  ·U Ë√ rOLFð 
حـضر مـركـزنا اخملـبر (مـحـمد عـبد الـله نـايف) مدعـيا
n¹U?½ tK?? « b?³??Ž b??L?Š« ـدعـو بـفـقــدان شـقـيــقه ا
لصـقة صورته جانبا البــــــــالغ من العمر (٤٣ سنة) ا
بـتـاريـخ ١٢ / ٥ /  ٢٠١٨ اثـنـاء قــدومه من مـحــافـظـة
الـسـلـيـمـانيـة مـتـوجـهـا الى بـغـداد من قـبل مـسـلـح
مــجـهــولــ واقــتـادوه الى جــهــة مــجـهــولــة. عـرضت
الكيفـية على انظار الـسيد قاضي التـحقيق وقرر نشر

اخلبر في الصحيفة لغرض تعميم اوصافه. 
مع التقدير

e d*« jÐU{ ØbOŠË k U(« b³Ž ÂU Š ØbOIF «

الشركة العامة للسمنت العراقية
دير العام - اجلنوبية مكتب معاون ا

قسم التجارية

رقمة (١٠أ/ م/ س ج ن/ ٢٠١٨ نـاقصة ا تقرر تـمديد غلق ا
ــعـــــــــــــامل لــتـجــهــيـز طــابـوق نــاري مــغـنــيــــسي سـبــنل 
ـعاونيـة ليكون مـوعد غلـقها في ١٢ / ٧ / ٢٠١٨  بــدال من ا

٥ / ٧ / ٢٠١٨ لذا اقتضى التنويه.

ال تُقْلِقِيني عَلَيْكِ يا إِلهَامِي
                  وَتُخَاطِرِيْ بِقَوَامِكِ التَمَّامِ

ال تَأْمَنِيْ لِشَواهِقٍ رَجْرَاجَةٍ 
                 وَتَحرَّسِيْ مِنْ زَلَّةِ األَقْدَامِ

أَخْشَى عَلَيْكِ كَلَالَةً فِيْ ضَامِرٍ 
                 قَدْ نَاءَ بِاألَقْمَارِ واألَْهرَامِ

أَخْشَى عَلَيْكِ ظَلَالَةً مِنْ نَاسِكٍ 
               إِذْ تَاهَ بَيْنَ احلِل واإلِحرَامِ

قَد بَاتَ فِيْ جُنْحِ الزهَادَةِ مُحرَجَاً 
                مَا بَيْنَ نَهْرٍ عَاطِرٍ وَسَنَامِ

حَق إِذَا مَا تُعجَبِيْنَ بِمَاِئسٍ 
             فَيَرِفُّ فِيْكِ كَخَافِقِ األَعالمِ

َجْدَ رَافِعَةً يَدَاً  تَتَمَثَّلِيْنَ ا

     كَحَمَامَةٍ تُبِعَتْ بِسِربِ حَمَامِ
حَقٌّ لِكَفكِ أَنْ تَكُونَ عَلَامةً 

              لِنِكَايَةِ األَحرَارِ بِاألَصنَامِ
تَتَوَشحِيْنَ الهَوْلَ دُونَ حَفَاوَةٍ 

              وَكَأَنَّكِ الزَبَّاءُ فِي اإلِقْدَامِ
يَشْكُو "فَتَى الفِتْيَانِ" غُرُّ مَدِيْحِهِ

          لَوْ يَلْتَقِيْكِ "بِثَغْرِكِ البَسَّامِ" ×
وَاخلَوفُ تَحتَكِ رَاعِش مُتَوَجل

         وَثَبَاتُ قَلْبِكِ شَامِخ مُتَسَامِي
لَو حَلَّ فِيْ إِبْنِ الفُجَاءَةِ بَأْسُكِ .

           لَتَدَارَكَ اإلِحجَامَ بِاإلِقْحَام
وألَضْحَى زَجَّاراً لِنَفْسٍ قَلْقَةٍ .

       مُسْتَأْصِلَاً أَوجَاسَهَا بِحُسَامِ

َهَا  َانِ يَاقُدسَ ا أَيْقُونَةَ اإلِ
       يَا جَنَّتِي وَسَالمَتِيْ وَغَرَاميْ

قَد كُنْتُ أَزْمَعتُ الرَحيْلَ ألَنَّكِ 
             مِنْ بَعدِ وِدكِ قَد نَهَجْتِ خِصَامِيْ

وَوَجْدتُ عُذْرِيْ  أَنَّ عُذَْركِ غَائِب 
             وَوَجَدتُ نَفْسِي أَن تَكُونَ أَمَامِيْ

لَكِنَّمَا اإلبْحَارُ عَنْكِ سَآمَة 
ُتَرَامِيْ                وَأَنَا الغَرِيْقُ بِشَهْدِكِ ا

َخَاطِرَ جَمَّةً  فَوَجَدُت قَلْبِيْ  وا
                 قَلِقَاً عَلَيْكِ  يَرِفُّ رَفَّ يَمَامِ

َخَاطِرِ والنَوَىْ  فَتَجَنَّبِيْ مَتْنَ ا
                 حَاشَاكِ أَنْ تَتَلَاعَبِيْ بِسَلَامِيْ
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