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عتمدة بكتاب الله العزيز ضمن االية 204 من وردت التفاسير ا
سـورة الـبقـرة (ومـن النـاس مـن يـعجـبـك قولـه في احلـيـاة الـدنـيا
ويـشــهـد الــله عــلى مـافـي قـلــبه وهـو ألــد اخلــصـام) صــدق الـله
العـظيم. حيث قال ابن جـرير: اني الجد ناسـا من هذه االمة قوم
يحتـالون على الديـن السنتـهم احلى من العسل وقـلوبهم امر من
الـصبـر يلـبـسون لـلنـاس مـسوح الـضأن (اي جـلـودهم) وقلـوبهم
وضوع لزاما ان يعرف قلـوب الذئاب وقبل ان ادخل في صلب ا
ـقال اصال ان نـتائـج االنتـخابات الـقار الـلبـيب هذا اذا نـشر ا
انية االخيرة في البالد ليس بعيدا عنها شارع  10 داوننغ ـ البر

ستريت ومن يعتقد خالف ذلك فهو واهم أو عد البصيرة.
وقد اسـتمـعت الى مـا قاله وزيـر االتـصاالت االسـبق عن احلزب
احلـاكم في الـعراق ضـمن بـرنـامج (في متـنـاول اليـد) الـذي يبث
من فضائـية الشرقية نـيوز قبل بضعة اسـابيع حيث فجر الرجل
قـنـبـلـة من الـعـيـار الـثقـيل حـ قـال ان رئـيس احلـكـومـة الـسابق
اخـبره انـه علـى استـعـداد ان يـبـقي احلـكـومـة حـكـومـة تـصريف
اعــمـال عـلى ان التــخـرج عن عـبــاءة احلـزب احلـاكم بــيـنـمـا راح
يصـدع رؤوس النـاس طوال سـنوات حـكمه عـلى ضرورة ارساء
ـقراطية واهـمية التـداول السلـمي للسلـطة وليس لدي دعائم الد
سـؤول االعـلى في البالد ويـطلق تـعـليق? واخـر من شـكله وهـو ا
عــلـيـه راعي الـدســتــور صـرح الـى وسـائل االعـالم قـبل بــضــعـة
اسـابـيع بـانه لن يـســمح المـريـكـا بـشن عـدوان ضـد احـدى دول
ـتـدخـلـة في الـشـأن الـعـراقي حـد الـنـخـاع بـاسـتـخـدام اجلـوار ا
االراضـي العـراقية وذلـك الرتبـاط العـراق معهـا بروابـط تاريـخية
ومـصـير مـشـترك مع ان اجلـميـع يعـلم ان وزارة الـعدل جتـاهلت
اضي في طلبـا تقدم به يتـضمن عدم نشـر موازنة البالد لـلعام ا
جريدة الـوقائع الرسمية بـعد ان اكتشف مستـشاروه القانونيون
وجود  31 خرقا فـيها وفي حـالة اصرارهـا على النـشر سيـلجأ
الـى احملـاكم القـامـة دعـوى ضـدهـا وهي مـفـارقـة تـثـيـر الـدهـشـة
ان بل وجـلهم اليعرف الفرق وللتـذكير فقط فأن اغـلب اعظم البر
ان. يزانية اثناء مناقـشتها كل عام حتت قبة البر وازنـة وا ب ا
ا رئيـس حترير الـصحـيفـة ليس افـضل منهم رغـم عمله في ور
مهنـة الصحـافة منذ اكـثر من اربعـة عقود واخـر من شكله شغل
اضية اطلق قبيل االنتخابات منصب رئـيس السلطة التشريعية ا
اضـية مقتـرحا يدعو فيـه الى اصدار عفو خاص عن ـانية ا البر
وزيــر الـدفــاع في عـهــد الـنـظــام الـســابق ومـعــاونه من اجل طي
صاحلة وطنيـة لبناء عراق جديد. وكلنا اضي والبدء  صفحـة ا
يعـلم كيف بـاع ابنـاء جلدتـه بابخس االثـمان دون ادنى وازع من
ضميـر ولو كان صادقـا فيما ذهب اليه الرسل رسـالة تعزية الى
يد وزير الدفاع وذلك لوفاة جنله في حادث سير مؤسف في السـ
الـعــاصـمـة الـسـوريــة دمـشق انه بال شك االنـحــطـاط الـسـيـاسي
والقيـمي وهو يعلم جيدا ان من نـاشدهم بأصدار العفو اخلاص
ـقـال ـة الـتي وردت في صـدر ا يـنـطـبق عـلـيـهم نص االيـة الـكـر
واخر من شـكله وهو رئيس احتـاد القوى الـعراقية وقـد تقدم هو
قـتـرح لـيتـضـمن (االعـمـار مـقابل الـنـفط) عـلى غـرار ما االخـر 
كان معـموال به في عهد الـنظام السـابق عبر توقـيع مذكرة تفاهم
ـتـحدة مـفـادهـا الـنـفط مقـابل الـغـذاء وقـال ان الـهدف مع اال ا
مـنـها هـو عـدم ذهاب االمـوال الى جيـوب الـفاسـدين فـالرجل من
تواضـعة يصلح الن يـكون معلـما للوقـاحة موقفه وجهة نـظري ا
قولة سمعتها قبل اربعة عقود عن جهاز السافاك رني  هذا يذكـ
انذاك في ايـران ومن اليعلم شيئا عنه هو جهاز استخباري كان
يـعـتـمـد عـلـيـه شـاه ايـران انـذاك في تـثـبـيت دعـائـهم حـكـمه ضـد
خـصومه وبـقـبـضة فـوالذيـة ومـفاده ان كل اثـنـ ثـالثـهم سـافاك
والـيـوم نـعلـم ان كل اثـنـ في بالد الـرافـدين ثـالـثـهم يـعلـم مدى
قترح ولكنه الزمن الرديء. واخر من شكله وقد اد صاحب ا فسـ
شغل منـصب نائب رئيس اجلـمهورية في احلـكومة السـابقة وقد
وجب مرسوم رئاسي قبل بضعة تقاعد مع اقرانه  احيل الى الـ
ايـام وهـو احد اعـضـاء مجـلس احلـكم االنـتقـالي صـرح لـوسائل
ــمـلــكــة الـعــربــيـة االعالم في حــيـنــهــا عن تــضـامــنه الــتــام مع ا
ودية في خالفها مع دولة قطر قبل اكثر من خمسمائة يوم. السعـ
والـذي ادى الى قطع الـعالقـات الدبـلومـاسيـة بـينـهمـا وهو الـيوم
يصمت كـاألموات عما جرى لـلصحفي السعـودي داخل قنصلية
بالده في مـديــنـة اســطـنــبـول الــتـركــيـة وبالشك يــعـد ذلـك شـأنـا

سياسيا داخليا انه النفاق السياسي بأبشع صوره.
واخـر من شـكله وقـد شـغل منـصب نائب رئـيس اجلـمهـورية و
اتهامه بـاالرهاب وفـرّ هاربا الى اقـليم كـردستان وعـندمـا طالبت
غادرة ركز بتسلـيمه حملاكمته طالـبه االقليم بضرورة ا حكومـة ا
فـمـصـالح االقـلـيم فـوق كل اعـتـبـار خـاصـة وانـهم يـسـتـلـمـون ما
وازنـة الـعـامة. كـتب عـلى صـفـحته في ـئة مـن ا نـسـبته   17 بـا
كن اجراء انية االخيرة انه ال تويتـر معلقا على االنتخابـات البر
االنتـخـابـات النـزيـهـة واحلـياديـة في ظل الـظـروف الـتي تعـيـشـها
ـشــاركـة ــدافـعــ عن ضــرورة ا الــبالد مع انه كــان من اكــثـر ا
تلك شبكـة اعالم واسعة يعتقد واهما الفاعـلة. واخر من شكله 
ستقل) مع او جازما انها مستقلة واطلق عليها (شبكة االعالم ا
ان اسـتــقاللـيــتـهــا التـخــتـلف كــثـيــرا عن اسـتــقاللـيــة مـفــوضـيـة
قـال سـوف لن يـنـشـر ألسـباب االنـتخـابـات وانـا عـلى يـقـ ان ا

باتت واضحة ومعروفة وللحديث بقية ان كان في العمر بقية.
ا فتحت (الزمان) صفحاتها لالراء اخملتلفة { »;d—: لطا
قال ووضعت ضمير الكتاب رقيبا عليهم . وها هي تنشر هذا ا
لتأكيد استقالليتها واحترامها حلرية الرأي.

بغداد

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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دةٍ طـويلةٍ و جتنب بـالهرمـونات 
تناول الكحول والتدخ ويفضل
ــارســة الــتــمــارين الــريــاضــيـة
وحتديد نـظام عذائي صحي غني
عادن ومضادات بالفيتامينات وا
األكـــســدة واأللـــيــاف الـــغــذائـــيــة
واإلكــــثـــار خــــصــــوصــــاً من زيت

الـزيتـون واالبـتـعاد عن الـتـعرّض
ــلـوثـات ــضـرة وا لإلشــعـاعـات ا
ـبيـدات احلـشـرية ونـنـوه على وا
ضـــرورة احلـــفـــاظ عـــلى رشـــاقــة

اجلسم).
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حماه

أو الـعالج الكـيـمـيـائي او العالج
الـبيولوجي أو الـعالج بالعـقاقير
واألدويـة) مـوضحـ انه (تـترتب
وســائل الــعـالج بــحــسب تــطــور
ــريـضه ومع أي ونــسـبــة وضع ا
ـد حــيـث أكـَّ األدويـــة يـــتـــنــاسـب )
جـمـيع األطبـاء (ضـرورة الـوقـاية

مـن ســرطـــان الـــثــدي و االلـــتــزام
بــــالــــفــــحـص الــــذاتي والــــدوري
للكشف عن وجود سرطان الثدي
بـكـر حيث وضـمان بـدء الـعالج ا
ـبــكـر عن الـسـرطـان أن الـكـشف ا
يـــســاعـــد جــداً فـي الــعالج. ومن
الـضـروري االبـتـعـاد عن الـتداوي

يُــعـتـبــر سـرطـان الــثـدي من أكـثـر
السـرطانـات انتـشاراً بـ النـساء
في اآلونـــة األخــيــرة عـــلــمــاً بــأنّه
يُصيب الرجـال أيضاً إال أن نسبة
اإلصابـات التي تـسجـلهـا النـساء
به مـــرتـــفـــعـــة أكـــثـــر . وهـــو من
األمــراض الـتي تــثــيـر الــرُّعب في
قـلوب الـنـساء ويـعـود ذلك لكـثرة
خـصوصاً ِالوفـيات الـنَّاجتـة عنه 
ـبــكـر له أو في غــيـاب الــكــشف ا
ّـا جتــاهل الــنــسـاء لــطــرق ذلك 
يـسـبّب تـفـاقم احلـالـة الـتي تـصل
أحـيانـاً إلجراء عـملـيةُ اسـتئـصال
ٍلــلــثــدي بــشــكـلٍ كــامل وتــشــويه
اجلـــسم أو حــــتى اســـتـــئـــصـــال

بيض! ا
ـــا أنَّه و فـي الــــوقت احلــــاضـــر إلـَّ
تـنـوّعت عالجــات سـرطـان الـثـدي
لتُصـبح أكثرَ فاعلـيَّةً وسرعة مِماَّ
أدّى النــخـفـاض نــسـبـة الــوفـيـات
الــنّــاجتــة عــنه حـتّـى أنه سُــجـلَت

حاالتُ شفاءٍ تامٍّ منه.
ويـــشـــيــــر االطـــبـــاء ان (أعـــراض
ســرطــان الـثــدي في الــبــدايـة هي
خروج إفـرازات شـفافـة من الـثدي
أو دم من حـلـمـة الـثـدي الـشـعـور
ناطق بوجود كتلة في الثدي أو ا
احملـيـطــة فـيه حــدوث ضـمـور أو
تـراجع أو تــســنّن في احلـلــمـة و
ر الشكـل العام لـلثدي وتـغير تغيـُّ
في مالمـــحه وتــغــيــر شــكل جــلــد
الـــثــدي كــأن يــصــبح خــشــنــاً أو
شبـيهاً بقـشرِ البرتـقالة على شكل
حتفـرات في اجلـلد وأخـيـراً تغـيّر

لونه).
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وعن اسبـاب حـدوث يقـول خـبراء
مــــرض الـــســـرطــــان (أن َّ مـــعـــظم
الـدَّالئل تـشيـر إلى أنَّ أهم أسـباب
سـرطـان الــثـدي هي وجــود عـامل
وراثي يـرتـبـط بالـتـاريـخ العـائـلي
رض للمرأة وإصابة قريباتها با
مـــثـل: األم اجلـــدة واخلـــالــة أو
ـــا بـــســبب الــعـــمـــة مــثالً  أو ر
ــبـكـر جــداً أي قـبل سن الــبـلـوغ ا
انـقـطاع اثني عـشـر عـاماً لـلـفـتاة 
دورة احلــيـض في سنٍ مـــتــأخــرةٍ
قـصود في ذلك تأخـر الوصول وا

ـواد لــسن الــيــأس و الــتــعــرض 
ـــســـرطــنـــة مــثـل اإلشــعـــاعــات ا
الــــــــــــــــضـــــــــــــــــارة وغــــــــــــــــازات
الــــــــهــــــــيــــــــدروكــــــــربــــــــونـــــــات
وغيـرهـا. التـدخـ أيضـاً وشرب
األرجـيلة. سـوء التغـذية. اإلصابة
بـنـوعٍ آخـر من الـسـرطـانـات مثل
سـرطان الغـدد الليـمفاويـة ارتفاع
الــوزن بــشـكلٍ مــفــرط الـتــقـدم في
الــعــمـر  أيــضــا قـد يــكـون من األ
سباب لذلك. كذلك تعاطي عقاقير
منع احلـمل ووجـود كثـافـة عالـية
ــرأة فـي نــســـيج الـــثـــدي لـــدى ا
جـمـيع هـذه االســبـاب تـسـهم إلى
حــد كــبــيـر في تــنــشــيط ســرطـان

الثدي).
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وعن الــعالج يــقــول االطـبــاء (أنه
بــاإلمــكـــان تــلــقي الـــعالج بــأحــد
أنـــواع الـــهـــرمــــونـــات حـــيث من
ـــفــتـــرض بــدايـــةً : تــشـــخــيص ا
ــرأة ســـرطـــان الــثـــدي وإجـــراء ا
الـفـحص الـذاتي لـلـثـدي وفحص
بنـية الثـدي ومالحظـة التـغيرات
احلــــاصــــلــــة فـي شــــكــــلـه كــــمــــا
االســتــعــانـة بــالــطــبــيب اخلـاص
لـــلــــفــــحص وإجــــراء الـــفــــحص
الـيــدوي لـلــبـحث عن وجــود كـتل
غـــريــبـــة في الــثـــدي و إخــضــاع
الــثــدي لـــلــتــصــويـــر الــشــعــاعي
بــــاســــتــــخــــدام أشــــعــــة إكس و
اخلــضــوع لـلــتــصــويــر بــالــرنـ
وجات غـناطـيسي الـفحص بـا ا
فــوق الـصـوتــيـة أخــذ خـزعـة من
الـثـدي وحتـلـيلـهـا إجـراء حتـليل
ــــســــتـــــقــــبالت اإلســــتــــروجــــ
والبروجستيرون  حيث يتم بعد
ـذكـورة الــتـأكـد جـمـيـع الـنـقــاط ا
بشـتى الوسائل للـتأكد قبل إعالم
ــريــضـه بــذلك و عالج ســرطــان ا
الـثدي غـالـبـاً :اخلضـوع جلـراحة
اسـتـئـصـال الـورم الـسرطـاني من
الـثدي واستـئصـال اخلاليا التي
في مــــنـــطـــقـــة اإلبـط وأحـــيـــانـــاً
بيض أو استئصال استئصال ا

الثدي بشكلٍ كامل. 
ـــــمــــكـن أيـــــضــــا الـــــعالج ومـن ا
اإلشـعــاعي أو الـعالج الـهـرمـوني

رعب حقيـقي يعاش دون وعيك 
بـ جـدران مبـنى مـكـتظ بـأناس
فقـدوا الكنز الثـم الذي ال يقدر
ــال الــعـالم كــله وهــو الــعـقل .
ـــزوجـــة بـــالـــذهــول الـــوجـــوه 
ـا األلـم الـفــعـلي بــالــسـبــات ور
لــلــمــصــيـر الــذي وصــلت إلــيه 
ضـــحــكــات بــلـــهــاء  أحــاديث ال
تـفــهم  ادعــاءات كـاذبــة واكـوام
من أجـــســاد مــعــلـــقــة بــاحلــيــاة

بخيوط ضعيفة جدا ... 
نـبه ضـجـيجـاً في غـرفة أصـدر ا
الطبيب  حاول أن ينعم بقيلولة
قـصـيـرة لـكـن أنـتـبه إلى سـاعـته
وأدرك أنــهــا اخلــامــســة عــصـراً
ــــنـــبه وهـــنــــا تــــأكـــد مـن وقت ا
اخلـاطئ  نــهض بـعـجــلـة وفـتح
نـافــذة الـغـرفـة ورجع إلى إحـدى
اخلزانات إلحـضار بعض احلقن
فـمنـذ قـليل حـان موعـد إعـطائـها
لـــلـــمـــرضـى الـــذين يـــرقـــدون أو
ــبـنى يــتـســكــعــون في ردهــات ا
الـــعـــمـــومي  غـــادر الـــغـــرفـــة و
أبـــتـــسـم ألحـــدهم وهــــو الـــرجل
األربـعـيـني  فــكـان يـجـلس عـلى
ـياه مـقـعد قـرب إحـدى نـوافيـر ا

وراح يردد كـلـمات غـير مـفهـومة
ومــنـظـره بـدا كـومــيـديـآ بـشـعـره
ــــنـــكـــوش وثـــوبـه الـــقـــصـــيـــر ا
الـــــفــــضـــــفــــاض وذقـــــنه غـــــيــــر
 دخل الـطـبـيب إلحـدى احملـلـوق
الــردهــات من جــنــاح الــســيـدات
وحلــــقـت به إحــــدى الــــعــــامالت
حتـمل بـيـدهـا صـنـدوقـا مـعـدنـيا
صـــغــيــرا يــحــتــوي عــلى بــعض
ستلزمات الطبية  العالجات وا
وأحس لوهلة أن هناك حادثا ما
قــد حــدث وألول مــرة يــشــعـر أن
الصـمت يـحتل اجلـزء األكـبر من
تـلك الـردهــة بـعـدمـا عـرف عـنـهـا
بـالــضـوضـاء والـتي كـانت تـضم
ــريــضــات وهن الــعــشــرات من ا
ــرات يـــرقـــدن أو يــســـرن بـــ 
األســرة  كـانـت الـعــيــون حتـكي
قصة هذا الصمت اخمليف وبحر
الـــذهـــول الـــغـــارقـــات به  لـــفت
انــــتــــبــــاهه أن هــــنــــاك ثالث من
ريـضات يقـفن بالقرب الـنسوة ا
ياه ويشرن بأياديهن من دورة ا
نـــــحــــو الـــــداخـل وأجــــســـــادهن
تـــــرتـــــعـش من اخلـــــوف  ركض
نــــحــــوهـن ثم دلف إلـى الــــداخل
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ـاضـيـة كـان عـبـر احلـقب الـتـاريـخـيـة ا
االنــســان يــخــتــار الــدين الــذي يــوافق
أل فـؤاده وعــقـله مـصـداقـيـة مـيـوله و
بـتعـالـيـمه الـسـمـاويـة وخـضعـت لذلك
البشرية حينها جمعاء فاختار االنسان
الـيـهـوديـة حـ جـاء بهـا مـوسى عـلـيه
ـســيــحـيــة بـفــضل الــنـبي الــسالم او ا
الـروحي عـيـسى عـلـيه الـسـالم واخـيرا
تعددة حتول الكفـار من عبدة االوثان ا
لعـبادة اللـه الواحد الـقهـار عنـدما جاء

النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
كانت حريـة االختيـار متروكـة للبـشرية
فانك مخير لست مسيرا وحسابك يوم
الـقيامة بـيد الله وحـده مفاهيم تـربينا
ونـشـأنا عـلـيـهـا ولـكـني اجـد الـيوم ان
ـفـاهــيم اخــتـلـفـت فـاصـبـح االنـسـان ا
مسيـرا وليس مـخيـرا فرضـا واجبارا
فـكل طـفل يـولـد لـيـجـد ابـويه عـلى دين
مـعـ وبلـد مـع فـيـلتـزم بتـعـاليم ذلك
الـدين وبـتـقـالـيـد الـبـلـد.وعـنـدمـا يـكـبـر
ويـنضج عقـله ويبـدأ بالـتفـكيـر ليـختار
مــا يــوافق مـــيــوله وتــفـــكــيــره يــواجه
صـــعــوبـــات ويـــتــهـم بــاالحلـــاد جملــرد
ـا ال يوافـقـها تـفكـيره اشارتـه المور ر
وعقـله وبـدل توضـيح االمـور واالرشاد
له يـكرر التاريخ نـفسه ليـتهم باالحلاد

ـفـضل والـكـفـر كـمـا فـعل ازر مع ابـنه ا
ابـراهــيم اخلــلـيل عــلـيـه الـسالم ودين
االسالم قد يـكـون االشـرس بـ االديان
بــذلك الـــتــوجه فـــان كــانت الـــديــانــات
ن حتـول عن االخـرى تـكـتـفي بــالـطـرد 
دينـه لدين اخـر وجد فـيـها مـنابع فـكره
وتـــعـــلـــقه الــــروحي فـــان دين االسالم
ن هـجر دينه يـوجب القـتل والتنـكيل 
ودين ابـائـه مـتـنــاسـ امــرا في غـايـة
االهـميـة انه لم يـتـحول ولـم يغـيـر دينه
فـعـليـا النه لم يـتـرك ليـخـتـار ذلك الدين
ـا فـرض عـلـيه حـ ولـد لـيـكـتب في ا
ـدنــيـة (االسم الـدين هــويـة االحـوال ا
الــبــلــد) فـبــذلك يــعــد اجملــتـمـع من قـام
بـاالختـيـار نيـابـة عنه وعـنـدما يـحاول
االخــتـيـار يـعـد مـلـحـدا وعـلـيه فـريـضـة

القتل او الطرد.
اي مجـتمع ظالم ذلك الذي يـقتل ابناءه
النـهم يفـكرون واي دين ذلك الـذي يسن
شـريـعـة الـقـتل جملـرد الـتـفـكـيـر وحـرية

االختيار?.
ـقـال وحـده كـفيل ال اعـلم ان كـان هـذا ا
بـالـتـفـكـيـر لـتـرك الـسـاحـة مـتـاحـة امام
الـبـشــريـة حلـريــة االخـتـيــار ثم اتـخـاذ
ــــــضــــــادة عــــــلـى اســـــاس ــــــواقف ا ا
اخـتياراته الـشخصـية ام قد يـجابهني

الـعـالم بـاالتـهـام حـيـنـهـا لـكن بـات من
الـضـروري ان يـطـرح مـواضـيع بـحـرية
وعـقـالنـيــة لـيــعـاد الــنــظـر بــالـقــوانـ
والـتـشــريـعـات والـتي تــضع الـعـراقـيل
ـيل اليه امام من يـفكر بـاختـيار دين 
النه مسـؤول امـام الله عن عـمـله وحدة
والن الـتـبـاين لــيس عن عـمل احـد اخــر
الـديني في اجملـتـمـعات عـلى حـد سواء
تـعـد اشـارة ايـجــابـيـة تـدل عـلى الـرقي
والتقدم للـبلدان فكيف احلال ان تركت
هـنـاك مـسـاحـة وفق الـقـانـون الخـتـيـار
ضامينه وان الفرد الدين الذي يقتنع 
اخـتـلف ذلك مع اراء ومعـتـقدات ذويه 
اليسـت هذه احلرية اوصت بـها تعاليم
الـدين االسالمي الـسـمـحـاء حـ اشار
فـي اكـثــر من نص بـضــرورة الـتــفـكــيـر
والـتـمــعن بـعـجـائب خــلق الـله وقـدرته
ـان بــالـرسل واالنــبـيــاء وعـبـادة واال
الـله الواحـد وحـسن معـامـلة الـوالدين
وان جـاهداك عـلى الـشرك فال تـطـعهـما
واحـسن اليـهم وصـاحبـهـما فـي الدنـيا
مـعــروفـا وغــيـرهــا من الـتــعـالــيم الـتي
تشير لضرورة التفكير وحسن االخالق

وبالتالي حرية االختيار.
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بغداد

في الـوقت الـذي نـنـتـظـر الـتـشـكـيل الـنـهـائي لـلـحـكـومـة اجلـديـدة او
باحلـرى ليست باجلديدة ال نها نفس الوجوه ونفس االحزاب ونفس
واطن الـتنـافس ونـفس الـتـقسـيم عـلى الـكرسي الـذي اهـلك كـاهل ا
العـراقي .. ندرك ويدرك الشعب العـراقي مدى اهمية واردات النفط
ـعـيـشي وكـيف تـذهب هـذه االمـوال بـدون االهـتـمـــــــــــام بـالـواقع ا
لـلــبـلـد .... حـيـث قـال نـائب وزيــر الـدفـاع االمـريــكي من داخل قـبـة
الـكونـغـرس السـيـد ( بول ولـبنـت ) وفي دراسة مـسبـقـة عن الوضع
في الـعراق .. ان الـعراق يدر (100) مـليار دوالر من عـائدات النفط
في نحو عـام حيث قـال نحن نـتحدث عن بـلد يسـتطيع اعـادة بناء
نفـسه بـنـفسـه وفي فتـرة وجـيـزة لكـن احلكـومـة الـعراقـيـة واكـثر من
 (15) ســنـة لم حتـرك سـاكــنـا وحـتى لـم تـكن تـلـوح ولــو بـبـريق من
ر به العراق واليوم يـنتج العراق اربعة مالي االمل للـوضع الذي 
وثالث مـئـة الف بـرمـيل من الـنـفط في كل يـوم واذا مـا ضـربـنـا هذا
نـتج مع سـعر الـبرمـيل الواحـد وهو (66) دوالر لـلبـرميل سـيكون ا
عـائد الـعراق (264) ملـيون دوالر كل يـوم واركز عـلى كلـمة كل يوم
ي ولفترة وهذا وحده يـكفي ال عادة اعمار العراق وعلى مستوى عا
ـيـا في تـصـديـر الـنـفط اخلـام ـركـز الــثـاني عـا وجـيـزة بـلـد يـحـتل ا
ـئة ) وبـعشر الـعالم كله ,هـنا يـكمل الـسيد ويـحتفظ بـعشرة (10 با
(بـول) كـيف يـخـاطـر شعـبـة مـن اجل وظـيـفـة وخدمـات وهـذه ابـسط
ـتحـدة فأن بـنحو ـواطن العـراقي .. وحـسب تقـارير اال ا حـقوق ا
ـئة ) من الـناجت الـقومي تـصرف الى االمن والـدفاع ورواتب  (99با
ـوظــفـ والــقـطــاع اخلـاص وعــلى مـشــروعـات الــبـنــيـة الــتـحــتـيـة ا
واخلدمات ولـكن جانـبا مهـما جدا من هـذه اخملصـصات يتـبخر في
دهاليـز الفساد .. الـفساد الذي اثـر تأثيرا فـادحا  على الوضع في

الـــعــراق والـــذي اخــتــرق جـــمــيع وزارات
ا جعل البلد يبتعد عن ودوائر احلـكومة 
ـتـطـورة عـلـمـيـا وثـقـافـيـا وفـنـيـا الـبـلـدان ا
وصنـاعيا .. امنياتنـا من احلكومة القادمة
ان حتــقق ولـو شــيـئــا بـســيـطــا لـلــمـواطن

العراقي .
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ـــريـــضــات وهي كــانـت إحــدى ا
ذات الـثالثــ ربـيـعــاً غـارقـة في
بركة من الدماء ورأسها محطم 
عـاريــة اجلـســد وتـظـهــر عـلــيـهـا
الـكثـيـر من الكـدمـات واجلروح 
ـشهد وحـ فزع الـطبـيب لذلك ا
وســقـطت نـظــارته الـطـبــيـة عـلى
األرض واخــتل تـوازنه  انــطـلق
ــريـضـات وســرعـان مـا صـراخ ا
انــتـشـر ذلك الــصـراخ الى بــقـيـة
الردهات األخرى وجناح الرجال
أيـضــا وجـاء األطـبـاء اآلخـرون 
ــرضـى فــيـمــا بــيــنــهم وتــدافع ا
يــــودون الــــهـــرب إلـى اخلـــارج .
فيـمـا غـمـغم الـبـعض بـكالم غـير
مفـهوم وكـأنه يرمي تـهمـة القتل
عـلى غـيـره  أســرعـوا لألتـصـال
بـــســـيــــارة االســـعـــاف و نـــقل
اجلـثة وسط صـيـحـات وبـكاء لم
يـــنـــقـــطع اال بـــعــد أســـابـــيع من
هـدئة  وقد ثبت إعطـاء احلقن ا
أنـه هــو مـن يـــقف وراء مـــصــرع
أســمــاء بــعــد قــصـة حـب دامــيـة
حـيث فــقـدا طـفــلـهـمــا ذا الـسـبع
ـنزل سـنـوات غـرقـاً في مـسـبح ا
الـفــخم الـذي كـانـا يــقـطـنـانه في

بــيـــروت  وبــعـــد فــقـــدان ثــمــره
حـبهما لم تـبق للحـياة معنى بل
لم يـبق لــلـحب أي بـريق خـالص
يذكر وبطـبيعة احلال رمى اللوم
على زوجته مدعـياً بأنها السبب
في مـوت طـفـلـهمـا وذلك لـولـعـها
بـــأقـــامـــة احلــــفالت الـــســـاهـــرة
والـتـجمـعـات النـسـائيـة  فـجنت
من الـبـكـاء والـصـراخ عـلى مـدى
ثالثــة أســابــيع و نــقــلـهــا إلى
صـحة  وبـقى مـحمـد يكن لـها ا
األحـقـاد ووعـد نـفـسه بـأن الـقتل
سيـكون مـصيـرها ألطـفاء بـركان
غـضـبه وادعى ذات يـوم بـفـقدان
الــعــقل أيــضــا  فــرثى كــثــيـرون
حلالـته وظنوا أن ابـتعاد زوجته
عـنـه هي سـبب مـأسـاته فـأقـتـرح
أحـد أصـدقـاء العـائـلـة أن يـنضم
إلـى زوجـته وال يــعـلــمـوا من أنه
ارتـدى قـناع اخلـداع والـتـضـليل
للـقـضـاء علـيـهـا  فتـسـلل لـردهة
النساء واختبأ في احلمام حل
دخولها وقتلها بواسطة صنبور
مـياه قـد مـلـقى هـناك في دورة
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ــلـك ثــمـن لــفـــة فالفل.??? هل يـــقـــبل ضـــمـــيــركـم مــواطـن ال 
ـانـكم .....نـعم أمـلـنـا فـيـكم  الـعـراقي اعـتـرافـكم حتت قـبــة بـر
لك ينـتـظر تـخصـيص جزء من واردات الـنـفط لكل مـواطن ال 

راتبا في هذا الوطن ..
تعمد.. نحن في زمن االلتباس ا

حيث:
ـوت..حـتى صــار الـعـراقـيـون الـتـبـس..خـفق احلـيـاة بــرفـيف ا

وتوا! يولدون لكي 
وبـوءة بالـيورانـيوم والـتخلف ـقراطـية اجملنـزرات ا التـبست د
ـوبـوء بالـكراهـيـة لآلخـر..بحـلم الـعراقـي ـتوارث ا وروث وا ا

باحلرية!
الـتـبـست الـوطـنــيـة الـرافـديـنـيـة ..بـ(وطــنـيـة!) جتـار الـسـيـاسـة

! تجول ا
شاريع االعمار السياسي! فضوحة.. التبست اللصوصية ا
ــريــرة..بــازدهــار ســوق ضــمــائــر بــعض الــتــبــست الــغــربــة ا

السياسيي ( العراقي ) الرخيصة في االسواق االجنبية!
التبس بريق سيوف القتلة..بنجيع دم القتلى!

واعظ) التضليلية! التبس ألَق الثقافة التنموية..بغبار (ا
الــتـــبس أُفــول الــعــقل في الـــرؤوس..بــإنــفــجــار الــتــوحش في

الشوارع!
التبس التحرير باالستعباد!

وكــذا الــتـــبس تَــذكُّـــر االمــوات مــنّـــا..بــ صـــخب الــتـــعــظــيم
والتقديس..وصمت االهمال واالستخفاف?!

.. 
ـان الـعــراقي الـذي هـو  أمــلـنـا  وانــتم من نـتـرجى ..الى الـبــر

ونتوسم 
ان احملترم اخلير فيكم  وكذلك رئيس البر

الى متى نبقى في بؤس وشقاء وفقر 

انا اتكلم معكم ومع ضميركم احلي   
انصفونا 

نشود شباب يحلم بفرصة عمل  اعطونا حقوقنا  انتم االمل ا
يحلم بتع 

واطن العراقي وكمـا قالت النائـبة ماجدة التـميمي احملتـرمة  ا
ال يستطيع شراء لفة فالفل  

هل يقبل ضميركم  ان يصارعون اجلوع والفقر أبناء جلدتكم

ولكم األمر
انتظر ردكم يا اصيل
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فـنــان تـشــكـيــلي من مــوالـيــد الـعـراق
ـدارس بـغـداد /1979يـجـمع مـابـ ا
الـواقـعـية واإلنـطـبـاعـية والـتـجـريـدية
ـكننا والـتكعيـبية والـتركيبـية حيث 
دارس في لـوحة أن نـشاهـد كل هـذه ا
واحـدة بـإسـلوب فـريـد من نـوعه وهو
تـعـدد اخلـامـات بـطـريـقـة ال تـخلـو من

  األلغاز والتالعب باالع
وهـــــاهـي أخـــــر لـــــوحـــــاته (عـــــروس
الـسبـعة)إن نـظرة مـتأنـية إلى الـلوحة
تكـشف لـنـا بوضـوح لـيس ببـعـيد عن
تــفــاصــيل الــيـوم الــســابع لــلــعـروس
الــبــغـداديــة يــسـود الــلــوحــة جـو من
الطمـأنينة والهـدوء جتلب االسترخاء
لـلـعــ مع إفـاقـة فــجـائـيــة إلكـتـشـاف
ا ـزيـد من األمـور الـتي ال تالحـظ ر ا

في الـوهــلـة االولى حـيـث انـنـا نالحظ
في الـــبـــدايـــة ونـــكــاد نـــســـمع هـــديل
احلـمامـة ونـشم رائـحـة احلـنـاء ونرى
بريق الـسـريـر اجلديـد وسـواد الـكحل
الـفاحم وتـدريجـيا وكـأننـا نصـحو من
جـلـسـة تـنـو مـغـنـاطـيـسي نـكـتـشف
أشياء أعمق حـيث ان اللوحة تتأرجح
مـابـ الواقـعيـة وقلب احلـدث إعتـماد
ـنظـور وكسرهـا في آن واحد مـباد ا
بطـريقـة ساحـرة تتـحرك اخملـيلـة اكثر
ونرى انـعكاس أعـمدة السـرير على يد
الــعــروس وفي كل جـــزء من الــلــوحــة
هـنـالك ظل وضـوء علـى عكس الـسـائد
من الـلوحـات حيث نـشاهـد مصدر ظل

وضوء واحد .
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