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شــــعـب ضــــاق مـــــرارة االمــــريـن واصــــبح
ــريـرة وان الــعــادات تـقــتل تــلك احلــيــاة ا
ـذاهب بـدأت تـتـحــكم فـيـنـا ومـهـمـا قـلـنـا ا
ــذهب هـو االسـاس وهـو يــجب ان يـكـون ا
العرق الواجب احلفـاظ عليه اصحوا نحن
بــلـد غــني وجــدا كــذلك ولــكن اين الــوعـود
الكـاذبة مـهـما انـتفـضـنا نـحن فئـات قـليـلة
تـتكـلم الثـقافـة ثم الثـقافـة فهي الـتي حتدد
ـصـيـر االنتـظـار يـعني ذهـبت سـنـي من ا
الــعــمـــر في مــهب الــريـح وكل يــوم يــذهب
يــعـــني امــواال تـــذهب ســـدى مــاذا هـــنــاك
االمــراض كـثــرت واجلــرائم عــمت الــعـراق
عندما يسقط الـشعب تكثر اجلرائم والقتل
كـونـوا حــذرين ايـهـا الـشــعب احلـريـة لـهـا
ثـمن وال  اقـصــد هـكـذا حــريـاا كــمـا يـدعي
البعض او كما نـشاهدها االن من انترنيت
وكـوفي شــوب ومـقــاهي وشـرب الــنـراكـيل
ودخـولـهـا الى الـبـلـد ال احلـريـة هي حـريـة
الـفــكــر والــنــضـوج الــعــقــلي ونــنـتــبه الى

مايحصل بالدي اوال واخيرا ..
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البصرجة

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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ـضي عــلى تـخـرجي أيـام قــلـيـلــة و
عام كامل ...

لن انسى تلك النظرات ... مازال ذلك
الـــــوجـه الـــــبــــــريء مـــــحــــــفـــــور في

ذاكرتي... 
في طريـقي الى اجلامـعة جـلست في
احلافلة وأنا في كاامل اناقتي أحمل
دفــتـري وحــقــيـبــتي ...كل مــايــشـغل
تـفكـيـري هو .. كـيف سـيكـون شـكلي
في يوم تخرجي بعد أيام قليلة ? 
تـــوقــــفت احلـــافـــلـــة ...جـــلـــست الى
جانـبي طفـلة في ربـيعـها الـتاسع ...
ثيابـها رثـة تخـبىء خلف ذلك الوجه
ـــتـــعب بــراءة الـــطــفـــولــة الـــتي لم ا
تـسـتطع قـسـاوة الـزمن ان تـمـحـوها
...يــــخــــرج من حتـت احلـــجــــاب ذلك
الـشـعـر االشـقـر ... نـظـرت إلي نـظرة
طـويـلة شـعـرت ان وراء تـلك الـنـظرة
ألف كلـمـة ... كأنـها تـقـول لي ليـتني
كـــنت مـــكـــانك ...ال اعـــرف مـــا الــذي
انـتـابـني حـيـنـهـا ..شـعـرت بـاخلـجل
وبااللم ... لم اسـتـطع ان اسألـها عن
اسمها ..بيني وب نـفسي أسميتها

(قــمــر)رأيــته اسم يــنــاســبــهـا حــيث
أضـاءت بـبـراءتــهـا وهـدوئـهـا عـتـمـة
قساوة الزمن ... تـسائلت في داخلي

من أين لها تلك اجلرأة ?? 
كـــيف تــســتــطــيـع ان تــركب حــافــلــة
لوحدها وهي بهذا العمر ?? ...اتذكر
جــيـدا عـنــدمـا كــنت في سـنــهـا كـنت
اخاف ان اخرج لوحدي حتى ذهابي
درسة كان برفقة اختي ...ترى الى ا
أي ظـروف عــاشـتـهــا صـنـعـت مـنـهـا
طفلة جريئة لكن بقلب بريء ... جال
في خاطـري جـيش من االسئـلة وهي
تـنـظـر إلي نـظـرات مـتـقـطـعـة ... بـ
أسـئـلــتي الـتي لم أســتـطع أن أنـطق
بـهـا وبـ نـظـراتـها ... شـارفت عـلى
الوصول الى اجلامـعة ... نزلت امام
اجلـامـعـة وهي تـنظـر إلي مـن زجاج
احلــافــلــة ... الى هــذا الــيــوم كــلــمــا
مــررت بـــذلك الــطــريـق بــدأت ابــحث
بـأنــظـاري عن قـمــر ... تـرى كم قـمـرا
تـركت لـنــا احلـروب وكم قـمـرا غـطت

براءتها قساوة الزمن .
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تــــســـتـــدعي ردود افــــعـــال غـــاضـــبـــة
اضـطــرت احلـكــومـة االيــرانـيــة وبـعـد
ـان في  الـنـصف الـثاني مـوافـقـة البـر
ـالي عن من عام  2016 لـرفع الـدعم ا
الـف شـــخص لــــتـــقـــلــــيل عـــجـــز 200
ـوازنـة وايـقـاف تـدهـور سـعـر صرف ا
الـريــال أمـام الــعــمالت االجـنــبــيـة في
ـهـدة لــرفع هـذا الـدعم خـطــوة اولى 

عن مالي االشخاص وهي خطوة 
تــأجـــيــلــهــا مــراراً تالفــيــاً لــتــصــاعــد
الـغــضب الــشــعـبـي وفي نـهــايــة عـام
ازداد تـــراجـع قـــيـــمـــة الـــريـــال 2016
مـاسـاهم في ارتـفـاع الـتـضخـم والقى
بـظــله عـلى الــطـبــقـات الــفـقـيــرة الـتي
حـرمت من السـلع االسـاسيـة وقـد بلغ
عـدد الـشبـاب الـعاطـلـ عن الـعمل في
الــــعــــام نـــــفــــسه  5ماليـــ شــاب من
اجـــمـــالي  7مـاليــ عــاطـل وتــتــوقع
احـــصــاءات رســـمـــيـــة أن يــصـل عــدد
الـعـاطــلـ عن الـعـمل الى  13مـلـيـون
عـــــاطل في بــــدايــــة 2026 مـع عــــجـــز
حـــكـــومـــة روحـــاني عـن ايـــقـــاف هــذا
االرتــفـاع في اعـداد الـعــاطـلـ ويـقف
وراء هـــذا االرتـــفــــاع ســـبـــبـــان االول:
هروب االستثمارات االجنبية والسيما
االوربـــيــــة خــــوفـــا مـن الـــعــــقــــوبـــات
االمـريـكـيـة والـثـاني : اسـتـمـرار أزمـة
قــطـاع الـصـنـاعــة مع تـوقُّف عـديـد من
ـــصــــانع والـــشـــركــــات عن الـــعـــمل ا
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بالدي وإن جارت علي عزيزة
واهلي وإن ضنوا علي كرام

تعـد منـطقـة اجلزيـرة العـربيـة (احلجاز)
واليـمن مـهـد الـقـبـائل العـربـيـة األصـيـلة
وانتشرت بعـد ذلك في الوطن العربي ما
بعـد ظـهـور اإلسالم وتـعد االمه الـعـربـية
خـيـر األ الــتي خـلــقـهــا الـله ســبـحـانه
وتـعـالى وكـرمــهـا بـخـيــر األنـام وحـبـيب
الـرب اجلــلـيل الــرسـول الــكـر الــعـربي

القريشي اآلمي 
ـصـطــفى صل الـلـه عـلـيه و اله مـحـمــد ا
وسلم فأصبحت من خير األ واحسنها
وكما جاء في قوله عـز وجل (وكنتم خير

امة اخرجت للناس) 
ولـكن هـنـاك بـعض الــنـفـوس الـضـعـيـفـة
الـتي تـسـتـهـ بـعـروبـيـتـهـا وانـتـمـائـها
الــعــربـي ولــيس هـــذا فــقط بل الـــطــامــة
الــكـــبــرى والءاتـــهم لألجـــنـــبي ويــعـــتــز
ويفتخـر بعمالـته وإذالل نفسه وإهـانتها
ــبــكي الــلــذين ــضــحك ا وحــقــارتـهــا وا
يـرتــمــون بـأحــضــانـهـم ال يـعــيــرون لـهم
اهـــمـــيه بل يـــذلـــون بـــهم ويـــهـــيـــنـــوهم
ويطـبقـون مقـوله نابـليـون علـيهم (احـقر

الناس من يخون وطنه) ???!!! 
وال اخفي عليكم ان الغربة دمار لإلنسان
يعيش احلرمان واالشـتياق لوطنه تصل
واطن به حلد اجلـنـون ولكن مـا رأيـكم 
يـعـيـش بـوطـنه الــذي ضـاع بـيــد سـاسـة
الصـدفة اقـزام السـياسـة وارادوا انتزاع
هويته العـربية . إن األمـور التي حصلت
في بلـد جريح كـبيـر بتـاريخه وحـضارته
ومكانته مأساة حرقت األخضر واليابس
قيـتة عملت ما عملت برغم  فالطائفية ا

الوردي لإلمبراطوريـة الواهمة التي هي
اوهن من بيت العنكبوت .. 
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وامـا اجلـانب االجـتـمــاعي فـهـو احلـفـاظ
على وحدة العراق وعلى الهوية العربية
التي ال نتنازل عـنها في اصعب الظروف
واتعـسهـا ... رغم هـذه اإليجـابيـات التي
حـصــلت والـبــهـجـة والــفـرحــة الـكــبـيـرة
لـشـعـبـنــا الـعـراقي الـكــبـيـر فـأهم االمـور
وافـضــلـهــا حب الــشـعــبـ لــبـعــضـهــمـا
وتقاربـهما من بـعض ورجوعنـا للحضن
العربي الدافئ واصلنا الكر لهو الفوز
الــعـظــيم فــطــوبى لــكل الــعــرب في وطن
ـغــرب الـعــربي إلى اخلــلـيج كـبــيـر مـن ا
الـعــربي بالدي هــواهــا في لـســاني وفي
ـجــدهــا قـلــبي ويــدعـو لــهــا فـمي دمي 

الــسـعــودي والــعــراقي وقــد كــان عــرسـاً
عـربـيـاً اخـضـراً ابـهـر اجلـمـيع من مـحب
ومـبـغض  يـومـاً تـاريـخـيـاً كـسـر حـاجـز
عمره ما ال يقل عن 37 عاماً من القطيعة
ب اإلخوان وفـجأة اصـبح يوم انـطفأت

فيه األحقاد واألحزان .
 وكان دور اجلـمـهـور الـبـصـري الـعراقي
الذي يـرفع لـه القـبـعـة بـارزاً ورائـعـاً لـقد
ابهر األشـقاء باسـتقبـالكم البـهيج لهم
واحلفاوة الـتي قمـتم بها إلخـوتكم وهذا
ـسته بالـقنوات الـسعودية ما شاهدته و
الــــــتي نــــــقــــــلـت احلــــــدث مــــــبــــــاشـــــرة
وباخلصوص (قناة الرياضية السعودية
و  MB أكـشن دوريــنــا) وكـادرهــا الـذي
غمرتهم الفـرحة والبهجـة وكلهم يقولون
ان هــذه اخلــطــوة جــاءت مــتــأخــرة كــان

ـبادرة قـبل سـنوات باإلمـكـان ان تكـون ا
فـعـالً كـانـت مـتــأخــرة جــداً لــكن ال ضـرر
اخليـر بـاأليام الـقادمـة وتـعمـيق الـعالقة
ب الـشـعـب الـعـريـق والبـد ان نـشـكر
لك سـلـمان ومـبـادرته اجلمـيـلة بـإهداء ا
وبناء ملعب كـبير في بغـداد يتسع ألكثر
من مــائـــة ألف مــتـــفــرج وهـــذا هــو كــرم
الـعرب الـذي امـتـاز به عـن بقـيه األ إن
ــبـاراة عـدة جــوانب اجـتـمــاعـيـة لـهـذه ا

واخالقية وسياسيه وغيرها ... 
وكانـت إيجـابـيـاتـهـا كبـيـرة اولـهـا الدور
الرئيسي للملكة العربية السعودية لرفع
احلظر عن مالعبنا العراقية الذي رافقنا
ــنـصـرم هـذا من مـنـذ نـهــائـيـات الـقـرن ا
جانب ومن جانب اخر اآلمور الـسياسية
فـقــد دُق اخــر مــســمـار فـي نـعـش احلـلم

ويبـقى الـعـرب اسـيـاد الـعـالم وخـيـر امة
اخـرجت لــلـنــاس ...  ونــخـتم بــقـصــيـدة

الشاعر فخري البارودي:
بالد العرب اوطاني

من الشام لبغدان 
ن ومن جند إلى 

 إلى مصر تطوان 
فال حد يباعدنا
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حتــظى احـــتــجــاجـــات بــازار طــهــران
بتـغطـية اعالمـية مـركزة في االعالم
ي قـــوامــهــا اخلــبــر الــعـــربي والــعــا
والـصـورة والـتـحـلـيل والـرأي بـيـنـمـا
يـعتـمـد االعالم الرسـمي االيـراني على
التعمية في مقاربة هذه االحتجاجات
مثالً أقلب النظر في صفحات صحيفة
الـوفــاق االيـرانــيــة وهي الـصــحـيــفـة
ــتـــشــدد احملـــســـوبــة عـــلى الـــتــيـــار ا
والـوحيـدة الـتي تصـدر بـالعـربـية في
وافـــــــق عددها لـيوم اخلــــــــــميس ا
فال أجـــد شـــيــئـــاً يـــوحي2018/6/26
بـوجـود ازمـة ســيـاسـيـة واقــتـصـاديـة
داخـــــلـــــيـــــة بـــــانـت مالمـــــحـــــهـــــا في
االحــتـــجــاجـــات االخــيــرة بـل يــراهــا
االعالم االيــــرانـي أزمــــة مــــفــــتــــعــــلـــة
ـقابل تأتي مستـوردة من اخلارج. وبا
إحــدى مـقــاالت الــصـحــيــفـة بــعــنـوان
(سالمـات ...ايـران ثم ايـران ثم ايـران)
بقـلم مـحمـد صادق الهـاشمـي لتُـصعِد
لهجتـها جتاه بعض دول اخلـليج عبر
سـيل من الـشـتائم الـعـنـصريـة وتُـذكِر
كــيف اجــتــازت ايــران كل الــعــقــوبـات
الـغـربـيــة بـنـجـاح وتــؤكـد ان الـرهـان
عـلى هـبـوط قــيـمـة الـعـمــلـة االيـرانـيـة
رهــــان خــــاســـر والـالفت أن يــــرد في
ـقــال الـقـول أن " ايـران الـيـوم تـزخـر ا
بــالـرجـال واالفـكـار وااليــديـولـوجـيـات
فــمن يــفـــرح بــحــزنــهــا مــصــنف عــلى

ا ينتمي االعداء ومن يفرح لفرحها ا
الـى الــعـــزة والـــكـــرامـــة والـــنـــهــوض
االسالمي خصوصا ان مـا تعانيه كان
ومـــازال إلجل الـــدفـــاع عـن الـــشـــرفــاء
ؤمن والثـوار"  ويرى موقع قناة وا
الــعـالم االخــبـاريــة أن االضـراب شـمل
ندسون تصعيد محاالَ قليلة وحـاول ا
االحــتـجــاجـات وان احلــكـومــة قـدمت
ـشـكــلـة الـتـضــخم وتـنـقل عن حـلـوالً 
الــرئـيس روحـاني "انـنــا لن نـسـتـسـلم
أمــام أمــيــركــا وســنــحــتــفـظ بــعــزتــنـا
وكـرامـتنـا عـلى مـدى الـتـاريخ ". لو أن
طـــهـــران تـــخـــلت عـن هـــكـــذا خـــطــاب
خــشـبي وكـفـت عن تـصـديــر أزمـاتـهـا
ا كـانت في عزلة الى االقليم والـعالم 
ــا احـتـاجت الى اقــلـيـمــيـة ودولـيـة و
تبرير االخطاء بـأخطاء جديدة . كانت
طـهـران عـلى مـدى ثالثـة عـقـود تـطـبق
سيـاسة دعم كـبيـرة للـسلـع واخلدمات
لــضــمــان الــهــدوء ولــتــلـمــيـع صـورة
الـنــظـام بـاعــتـبـاره نــصـيـرا لــلـفـقـراء
سـياسـة الـدعم هذه اثـبـتت فشـلـها في
دول كثيرة لسبب بسيط أن هذا الدعم
يـفـتـقد لـلـبـوصلـة الـصـحيـحـة فـيذهب
الصحاب الدخول العالية مثلما يذهب
لــذوي الـدخـول الــواطـئـة أنــظـر كـيف
تعاني مصر والعراق من تبعات عقود
طـويـلـة من سيـاسـة الـدعم وتـتـخلص
منها االن بصعوبة وباجراءات قاسية

ومـــعـــروف عن الـــقــطـــاع الـــصـــنــاعي
استخـدامُه الكثيف لـلعمالـة بعد قطاع
الـزراعــة فــبـعــد ســنـوات طــويــلـة من
احلــــظـــــر االقــــتـــــصــــادي أصـــــبــــحت
تـكــنـولـوجــيـا اإلنـتــاج مـتــقـادمـة وفي
حـاجـة إلى تــطـويـر  لــتـنــافس الـسـلع
ـــهـــرَّبـــة إلى األســـواق األجــــنـــبـــيـــة ا
اإليرانـيـة والرخـيصـة الثـمن في نفس
عطيـات وغيرها الكثير الوقت . هذه ا
كانـت نُذر أزمـة اقتـصاديـة كبـيرة زاد
من تـفـاقمـهـا إلـغاء الـرئـيس االمـريكي
هـذا الـعام االتـفـاق الـنـووي من جانب
واحـــد وعـــجـــز الـــدول االوربـــيـــة عن
طمـانة اجلانب االيـراني بشـأن االبقاء
زيد من على هذا االتفاق وانسحاب ا
ـــيـــة من الـــســـوق الـــشـــركـــات الـــعــــا
االيــرانــيــة وأيــضــا اسـتــمــرار تــدفق
االمــــوال الى اخلــــارج بــــحــــجــــة دعم
وضـوع الذي ـقاومـة وهـو ا حـركات ا
تـظـاهرون فـي هتـافـاتهم كـان يـردده ا
في احــتـجـاجـات بـازار طـهـران بـقـوة
وهي احــتــجـاجــات تــمــثل رأس جــبل
اجلـلـيــد في ظل نـظـام يـفـقس االزمـات
ويــعــتــاش عــلـــيــهــا . وصل اجملــتــمع
الـدولي الى مـرحلـة الـسأم في تـعـامله
مع النـظام االيـراني بعـد استـنفاذ كل
الـــطــرق ومــنـــهــا مـــثالً الــلـــعب عــلى
موضوع صراع أجنحة مفترض داخل
الــنـظـام وهـو أمـر غــذاه الـنـظـام عـبـر

روه قـد تـبـ ما ـرحـلـة جـديدة ومـر سـابـقـاً و ـر الـبـلد 
أنـتــجـته الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة الــتي كـانت عـمـلـيـة مـتـخـبـطـة
ـقـيـتـة ونـتـائـجهـا عـلى ومـتالطـمـة بـ امـواج احملـاصـصـة ا
الواقع فـكل حزب ظـهر منه مـيولة و انـتمائه ومـصاحله فوق
برنـامجه السياسي والذي تـب انه حبر على ورق ال جدوى
مـنه وال جـدوى من كل البـرامج االخـرى لألحـزاب والـتي لو
رجعت واطـلعت عـليـها سـتجـد النـسبـة من تطـبيـقهـا ضئـيلة
جـدا اتــخـذو من شـعــارتـهم ذريـعـة خلــداع الـنـاس فـمن من
يتـكلم بأسم مذهبه وقـوميته وانتمائه وتـتعدد األساليب التي
خدعـو النـاس بهـا  وبـسبب سـياسـاتهم الـعـنصـرية تـشتت
الـعـمـلـيــة الـسـيـاسـيـة واصـبـحـت ال تـصب مـصب الـبـلـد بل
اتخـذت سبل الرضاء بـعضهم الـبعض من خالل امـتيازتهم
وتوزيـعـهم للـمـنـاصب واالدوار هذا كـله انـعـكس سلـبـاً على
الواقع مـاتـسبب تـدهور احـواله في جـميع اجملـاالت بالـتالي
قــد كــشـفـت لـنــا هــذه الــتـجــربــة نــوايـا االحــزاب احلــاكــمـة
رحلة هو تغير من كشفت ا يتطلب في هذه ا ومقـاصدها 
ن فكرهم وسـبيلهم واحـد وكل ما يهدفون نوايـاه واجمليء 
اليه هـو خدمة للصالح العـام ال اخلاص كما فعلت األحزاب
في الفـترة السابقة كذلك ضرورة االعتدال بالفكر الذي يعد
مـنطـلق للـعـملـية الـسيـاسيـة فال تغـير بـعمـليـة سيـاسيـة مالم
ثل الوسـطية ب هوالء يؤمن يكن هـناك فكر ونهج مـعتدل 
ــوازنــة بــ جـمــيـع افـراد اجملــتــمع بــالــتــعــدديــة ويــؤمن بــا
وحقـوقهم بغص النظر عن اختالفهم فـهو نهج وفكر يتعامل
مـع انسـان ولـيس يـتـعامل مع كـيـان وانـتـماء وبـهـذا تـتـحقق
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اســـتـــبـــدال رئـــيس مـــتـــشـــدد بـــأخـــر
إصالحـي بـإجـراء انـتـخـابـات شـكـلـيـة
يـــحــــدد مـــرشــــد الـــثــــورة ومــــجـــلس
تـشـخـيص مـصـلحـة الـنـظـام ومـجلس
ـرشـحـ صــيـانـة الــدسـتـور شــروط ا
لـهـا وقـد ثـبت فـشل هـذا الـرهـان بـعـد
ــراهــنــة عـــلــيه وكــانت عــقــديـن من ا
ـــفــاوضــات احملــاولــة االخـــيــرة هي ا
اراثونية لعـقد االتفاق النووي الذي ا
يبدو في الظاهر أنه يخص منع ايران
من حـيـازة القـنـبلـة الـنوويـة لـكنه في

الـــعــمـق يــتـــنــاول وقـف تــمـــدد ايــران
وتـعــديل مـسـار عالقـاتـهـا اخلـارجـيـة
وهو األمر الذي لم يحصل . اليستحق
ــبـرحـة الــشـعب االيــراني هـذه األالم ا
الـتي يـعـانـيـهـا والـعـزلـة عن جـيرانه
وقــمع احلـريــات والـعــوز واحلـرمـان
لــيــســتـمــر هــذا الــنــظـام فـي أخـطــائه
االقتصاديـة والسياسـية وخلق أزمات
أقليمية واشعال احلروب هنا وهناك.
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فـي وصـيـةٍ لـلـيلِ قـبل أن يـوّدع أذيـاله عـلى خـريـطـة اخلـوف
لة مارقـة ب أضالع الط رسـومة بريشـاته احلالكـة   ا
ـنـتظم بـخـطى حـثيـثـةٍ نـحو إيـقـونة تـوجس خـيفـة الـعـسكـر ا
ـســتـشـريـة عــلى حـافـات الــسـيـوف الالهــثـة بـبـريق ـوت ا ا
ـلوك شحـوب الـرقصـة األخـيرة فـوق بالط أحـمر يُـسـتقـبل ا
والـوزراء حتـت قـوس الــنـصــر في حــ بـرـــــوتــوس يـبــلـور

فكرته. 
قبل أن يـبـتلُ صمت الـيمّ أثـناء انـتـحار حـجـر عقـيم كـان قد
ة ـسـتـد أغـواه الـيـأس بـعـد سـويـعـات األصـيل  احلـركـة ا
تـشــبه دبــيب اخلــدر في عــطـر الــقــدوم مع أصـابـع الـغــيـوم
ــمـتـدة فـي خـاصـرة الــسـمــاء بال خـجل وال كــلل وأطـراف ا
طـر مـتعـددة األلوان يـقـترض قـوس قزح مـنه سـبعـة ألوان ا
ـكـتظـة بـالدعـاء  عـلى جرفٍ عـلى عـمـوم النـاحـية الـغـربيـة ا
متدة ـسات اليق كأذرع أخـطبوط ا مرفـوضٍ تتسارع فيه 
تهالكة من رجان ا وج وهو يغني على ليـالي ا فوق لـسان ا
شـبـاك الــطـحـالب والـشــوك الـبـحـري الـذي يــعـطي لـزعـانف

الفرار احلجة الداحضة لهذا القرار .
كثـرت الثقوب في بـالونات الـذهن واحلصيات تـتابع مسالك
وديان العبور وكانت هي كما هي على شفير انكسار يعاني
من عـمـقٍ يسـتـفـيـض بحـافـات مـنـحـدرة األخـبـار عن ســابع

جد. 
هيـكل عربة خشبيـة غادرها الركاب وتركـوا اخليول والبريد
ـرسل من والية … إلى والية … وعلى بعـد أمتار يقبع حذاء ا
منـفرد مـتعب من البـحث عن غربـةٍ تدفع ثمـن اللجـوء وأقيام
ثـياب التشـرد رغم مرور مدة حتـسب من صالحية األمور 
ترمش فـي ظاللها أهـداب الرّيحِ  وعلى أكـتاف النـهار قصة
عـلى عـاتق الـراوي مـصـداقيـتـهـا حـينـمـا وجـد يـونس خارج
احلوت يـبـحث عن يـقـطـ مـشرد في فـيـافي احلـيـاة وهـناك
أستـرشد جندياً عـائداً منكسـراً من وقف أطالق النار وظمأ
النـحور يـعاين حـفرةً بـطول مـنارةٍ كـانت تنـادي للصالة  ال
ـــاء يــنــادي هل مـن شــفــاه تـــتــلــو آيــات مــجـــيب  صــدى ا
العقٍ من االستـسقـاء . أما الـغيـوم تطعـم عصافـير احلي 
ـغـالــيق األنـفـاس ـوصــودة  صـقــيعٍ في غـرفِ الــفـردوس ا
والتـرقب يـحـبس الـنبض عـلى شـواطئ الـروح علـيـهـا ولدان
طارئـون يرتـلـون ترانـيم الـدخان بـألـسنـة من خـشب مسـندة
وقـودهـا صـخـرة تــتـوسـد الـيـأس الـيـابس وأعـواد الـكـبـريت
ــتـأجج ــيل الــلـونُ الى الــرمــادِ ا تـرتــدي فــســاتـ ورديــة 
هجورة أال بالـفراغ يسمع وصية اخلوابي فـي أقبية الدور ا
يـفـتحـوا الـغـطاء فـفـيهـا تـفـضح عورة الـنـجـوم . وأما الـعـمر

يـقـوده الـزمن وفي رقـبـته يـرن اجلـرسُ
ا إما إلى الكإل أو إلى اجملزرةِ  ر
سـيكون كـبش الفداء ألنه نـال مطلبه
بـيـنـمـا الـقـافـلـة تـسـيـرُ عـلى ظـهـرهـا

غنائم غير قابلة للتقسيم …

اصبـح من الواضـح ان احلكـومـة احلـاليـة واحلـكـومـات التي
سـبـقـتـهـا مـنـذ عام  2003 لم تـهتـم بالـتـعـلـيم بـقـدر مـا تـهتم
ـناصب السياسية .. لقـد كان العراق قبل هذا التاريخ من با
ـنـطــقـة من حــيث الـتـعــلـيم وهـذا مــا كـنـا افـضل الــدول في ا
نــشـاهــده من خالل الـطـالب الـعـرب واآلســيـويــون من شـرق
اسيـا الذين كانوا يدرسون في اجلامعـات العراقية للحصول
ــعـتـرف بـهـا دولــيـا .. ولـكن بـعـد عـلى الـشـهــادة الـعـراقـيـة ا
سقـوط النظـام وجاء من جـاء ليحـمل شهادات مـزورة لغرض
ــنــاصب وفـــعال جنــحــوا في ذلك ان يــتــســلم مــنـــصب من ا
وتركـوا التعليم في هباء مـنثورا .. واصبح الطالب يبحث عن
عـاهـد االهـلـية وامـوال طـائـله لكل درسـ اخلـصـوصي وا ا
درس خـصــوصي والــتي تـتــراوح بـ 500000 الف ديــنـار
الى  800000الـف ديـنــار والــفـقــيــر له الـلـه .. وفي ظل هـذا
الفـساد احلـكومـة ال حترك ساكن واصـبح العـراق من افسد
ؤلم حـقيـقتـا عنـدما ـؤسف وا الدول في الـتعـليم ...واخلـبر ا
قـرأت بـان .... الــيـونـســكـو يـشــطب الـشــهـادة الـعــراقـيـة من
الــتـعـامل مـعـهـا وال يـعــتـرف بـهـا كـشـهـادة ويـعــتـبـر الـتـعـلـيم
يـة وتـسقـيط الشـهادة العـراقي خارج نـطاق الـقـياسـات العـا
الـعـراقـية من الـتـعامـالت مسـتـقبال كـذلك قـام الـيونـسـكو في
ـيـة دون ابـعـاد الــتـعـلــيم الـعـالي مـن مـؤشـرات اجلـودة الــعـا
ـــؤشـــر ... وهـــذا مـــا يـــؤكـــد كالمي فـي بـــدايــة مـــســـتــوى ا
مــوضـوعي بـان الـتــعـلـيم في الــعـراق فـاسـد ... ومع االسف

اقــولــهــا واحتــصــر عــلــيــهــا حــيث كــانت
الـشهادة الـعراقـية من ارقى الـشهادات
ــيــة ...فــأنــظــروا  اين وصل بــنــا الــعــا
احلـال في ظل هـذه احلكـومـات التي ال
تشبع بطونها من خير العراق .... فأن

الله به عليم ..... 

واعيون ماويه
يابو گصايب خصل

سالوفة گلب ضوَّه الليل
فـَتـَّح ورد باس الوجن
يالبيك روحي تمتحن
وبشوفتك ضحكة نهر
ن تمر عنبر ورد 

رصعة ضوه فوگ النحر

يا بـو گصايـب ذهـَب..
 واعيـون ماويـه
بالگلب حبه وشـم

وامطرِزه خدوده جنم
لو حچه صوته حلم
قداح من دربه نلـِم
ابن اجلنوب الترف

الفي الشمس روحي ترف
احلب كلف.. كلش كلف
يحله الغزل .. بيه او إله
يتنعثر  ابشفته عسل
جمار يا دمع النخل
.. ضي او كحل للع
فرحة گلب صبح وامل

حسنه حسن شع الضوه
نسمة سحر.. يا طلته

مشتاگه روحي اوبس إله
تسـألني وآنه شلوني
والضيم غير لوني
والدنيه ضاگت بيه

يابو گصايب ذهب..

حبك صبي كل العمر
بعيونك احللوه فرات

واهوار والبردي او گصب
دجله عذب .. كلش عذب

ك فرح بچفوفي ا
والرمش علمني غزل
ياحلبك اهالله كمل

راحت سنه وجتي سنه

ن تهل دنيه زهت.. 
كهرب ضوه .. عيون الشهل

تسألني وآنه اشـبيه ?
والدنيه مالت بيه

يابو گصايب خصل
واعيون ماوية

w - ستوكهولم Ëd « rOF½ Êu O

ÕU¹d «
الرياح تهب

تتشكل زوبعة في الفيافي التي
الماءفيها 

وحتث الرمال
دن   مجلجلة نحو قلب ا

الرياح تهاجم 
تستثير الدف 

وتسرع مجنونة في العراء 
ال احد قد رأى 

وال أحد كان يدري

الرياح مصممة وتريد الوصول 
ماذا تريد الرياح?

في البيوت 
كان الرجال يعودون بعد نهار طويل 

متعب من الكدح 
والنساء يحضرن زادا لهم 

رايا  او يطلن الوقوف امام ا
ليكن اجلميالت في سهرة الليل 

الرياح تهب 
الشوارع مكتظة 

كل له وجهة 
قاهي على عهدها  وا

دخان االراجيل يصعد 
واحلديث الطويل

وت واحلب عن احلرب وا
ال احد كان يدري 
وال احد قد رأى 

الرياح مصممة وتريد الوصول. 

q  - البصرة U  rþU½

انــتــهــائـــهــا واخــدهــا خــيـــرة شــبــابــنــا
ــة واخلـيــر بـالــبـقــيـة وعـوائــلـنــا الــكـر
البـاقيـة للـنهـوض ببـلد انـهكـته احلروب
والــطــائــــــــفــيـــة ومن ورائــهـــا الــعــمالء
اخلــونــة الــلــذين بــاعــوا الــعــراق ارضـاً

وشعباً !!!
نــعم الــتــاريخ ال يــحــمي احــد وال يــرحم
فيذكـر الصغـيرة والـكبيـرة ولكل مجـتهد
نـــصــيـب اصــبـــحـــنـــا بــاألمـس الــقـــريب
ضـائـعـ بـ اخـوة بـعـدوا عـنـا واعـداء
يـتـربــصـون بـنــا وبـقــيـنـا نــحن احملـبـ
لـوطـنـنــا (بـ حـانه ومــانه) واصـبـحـوا
يطلقون علينا انتم القوميون ألننا ندعو
إلى قومـيه الـعـرب التي هـي اصلـنـا فإذا
ة فـأنا أول كانت قـوميـتي الـعربـية جـر
اجملــرمـــ بـــحب عــروبـــتي وقـــومـــيــتي
وعراقـيـتي وتعـسـاً للـذين بـاعوا اصـلهم

ونسبهم بأبخس األثمان ..
qðU  dOB

اعــزائي إن اخــوة يــوسف الــنــبي عــلــيه
الـسالم تــركـوه ولـكــنه عـاد بـهـم وإلـيـهم
فأنتم ايهـا االشقاء العـرب تركتم العراق
وحيداً يالقي مصيرًا قاتالً مـظلماً مرعباً
ت جـرح كـثـيراً ومـرض كـثـيراً لكـنه لم 
ونهض من جـديد فـنـحن اهل مبـدأ وعلم
وأخالق وال يـصح إال الــصـحــيح ... عـاد
الـــعــراق إلـى احـــضـــان اخــوتـه الـــعــرب
والـعـودة مـيـمـونـة والبـد لـلـوقـوف لـهـذه
ــفــرحــة الــتي اثــلـجـت صـدور الــعـودة ا

العراقي شعباً عريقاً
يحمل احلب للقريب والبعيد للشـــــــقيق
والــغـــريب نـــعم لــقـــد شـــــــــــــــهـــد يــوم
28/2/2018  مــبـــاراة كـــرة الـــقـــدم بــ
ــنـــتــخــبـــ الــشــقـــيــقـــ األخــضــرين ا


