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بـعـد مـرور سـتـةَ عـشـرَ سـنة عـلى
سقوط الدكتاتـورية ورغم تمتعنا
تـــاجــهــا بــفُـــسْــحَـــة من احلـــريــة
األنــامل الــبــنــفــســجــيــة يـعــيش
ــخـــتــلف الــعـــراقــيـــون الــيـــوم 
قــومـيـاتــهم  أطـيـافــهم أعـراقـهم
وأديــــانـــهـم ضــــمن مــــنــــظــــومـــة
اجــتــمــاعــيـــة تــخــضع لــقــانــون
الــــتــــغــــيـــيــــر وتــــبـــادل األدوار 
ـكن فـالـتـغـيـيـر قـانـون كـوني ال 
الـتأثـير علـيه أو إلغـائه إلى األبد
كــمـا يُـصـوَّر دائـمــا إلى الـعـقـلـيـة
الــعــراقــيــة  من خالل حــكــومـات
مُتتـاليه عميقـة الوالء ذات صبغة
مـجهولـة اللـون الرائحـة والطعم
اخلــالي من مـــذاق قــهــوة بــاديــة
األنــبـار  إمـا هـويـتــهـا الـوطـنـيـة
فـــجــذورهــا تــقــطـــعت عن جــمّــار
نــخــيل الــعــراق وأوْتَــادَ جــبـاله 
عـمــلت تــلك احلــكـومــات جــاهـدة
عــلى مــدار هـــذا الــعــقــد ونــصف
الــعــقـد  لــتــعـطــيل هــذا الــشـعب
والــضــغط عــلــيه  مــنــفــذةً بــذلك
إمالءات قــــــوى اخلـــــــارج الــــــتي
تعاقبة أوجدت هذه احلكومـات ا
مـنـذ إنهـيار نـظـام الصـنم األوحد
وتَـرَبَّـعَت عــلى صـدر هـذه األمـة 
حـتى أنـهـا كـحـكـومـات تـابـعـة قد
حـققت أهـدافا لـصالح أسـيادها 
ضد الشـعب أكثر بكـثير من الذي
طُلب منها أو خُطط لها بأن تقوم

بتنفيذه .. !!
ومن ابـسـط األمـثـله هـو الــفـتـنـة
الطـائـفيـة بـ ابـناءه الـكل يـعلم
بـدايـة شرارتـهـا كـان تـفجـيـر قـبة
األمام العسكري (ع) ومارافق
ذلـك من تــــــمــــــزيـق الـــــنــــــســــــيج

األجــتـمـاعـي الـعـراقـي وحتـطـيم
الـبنـيـة األقـتـصاديـة وغـيـرها من

لفات اخلطيره األخرى . ا
اذا الـشـعب الـعراقي .. والـيـوم 
نطقة  ?? من دون باقي شعوب ا
جتـدهُ قد تـميّـز في العـيش ضمن
عالم مـن الفـقـر والـتـخـلف وسوء
الـتـعـلـيم وتـردي الـصـحة وحـتى
الـــريــاضـــة .. إلخ  عـــالم مُـــعــدم
احلرية وتكميم األفواه اصبحت
ميـزته التـنـاحر  هـويـته الفـساد
واحملـــســوبـــيــة  ووضـع الــرجل
ناسب كان غـير ا نـاسب في ا ا
أو صورة من اخليانة واإلنبطاح
الــتــام لــلــمـلــيــشــيــات واألحـزاب
ـتـنـفذة  والـعـمل الـواضح ضد ا
مـصـلـحت الـشـعب تـمـامـا في كل
اإلجتاهات عالم تسوده ضبابية
الـــــفُــــرقـــــة والــــتـــــشــــرذم وعــــدم
لـكن لـيس عــلى حـسـاب الـوحــدة

تنفذة اخلفية .. ?? األيادي ا
ليس هذا الكالم عـيبا أو خطيرا
بل بــات مــســتــحــســنــا ســمــاعه
خــصـــوصـــا أنّ بـــعض األحــزاب
كاشفة رحلة ا والكيانات تمر 
واإلعالن الـواضح عن تــبـعـيـتـهـا
ن أوجـــدوهــــا وصـــنّـــعــــهـــا في
مـخــتـبـرات الـسـيـاسـة الـفـاسـده
نــوعــا من الــتــأكــيــد عـلـى الـوالء
الــذي يــعــتــبــر من أهم مــعــايــيـر

احلفاظ على بقائها .
قـد جتـد دوَّل عـربـيـة تـتـمـيز بـكل
تـلك الـصـفـات الـقـذرة مـجـتـمـعـة
ومــا أكـثـرهــا گ(لـبــنـان) هل هـذا
ــكن أن يــكـون مــصــادفـة .. ? ال 
كـذلـك وال بأي حـال فـنـحـن جند
تــلـك األذرع الــتي امـــتــدت لـــهــذا

الـبلـد (لـبنـان) هي نـفـسهـا الـيوم
تتحكم بدُمىً السياسة العراقية.
ــلـيــشــيـات عـلى اي حــال فــكل ا
الــــيـــوم جتــــدهــــا حـــريــــصـــة كل
احلرص على مصاحلها واحلفاظ
عـلـيـها وأمـنـهـا  والـغـريب أنـها
غيـر حـريـصة أبـداً عـلى مصـلـحة
شـعـبـهـا وال عـلى مـسـتـقبـله وال

على حياته .
نـحن نكـتب عن واقع حال مُـعاش
كل يـــــوم وكـل حلـــــظـــــة ولـــــيس
مـــحض حتـــلـــيل أو مـــجـــرد رأي
إبـتَـغـيْتَ الـتـعـبـيـر عـنهُ وهـا هـو
ؤلم  وكل أمـامكم حـال واقـعنـا ا
مـــا يــحـــدث لــنــا  هـــو نــتـــيــجــة
األصــابـع الــبـــنــفــســـجــيـــة الــتي
اصــطــبــغت بــصــبغ الــطــائــفــيـة
احلـزبـيـة  الـفـؤيـة  الـعـشـائـريـة
ـصالح اخلـارجية الـتي فاحت وا
ـلوث ـال الفـاسد ا مـنـها رائـحة ا

بدماء األبرياء .
ولــقـــد تـــمـــكــنـــوا من خـالل عــدة
ادوات مُضَلّلِةَ خـبيثة ومَاكَرة (ذر
الــرمــاد في الــعــيــون)  نــعم هـذا
ثـقف صـحيح وأجد أنـنا نـحنُ ا
مـع شديـد األسـف قد مـكـنـاهم من
انـفـسنـا أيـضا  من خـالل تأثـرنا
ــا يَــروج ويــطــرح عــلى مــواقع
الــتــواصل األجــتــمــاعي ونــنــجـر
خـلف مـا يــسـوق  فـبـدايـة الـعـام
ـاضي مـثالً وبــعـد اعـادة الـفـرز ا
يدوياً الـكل شاهد مسـرحية حرق
صنـاديق األنتخـابات في اخملازن

وهَلُمّ جرا .. 
خصخصة الكهرباء  قرب انهيار
ـوصل  سد إلـيسـو التركي سد ا
 إيران تقطع شراي نهر دجلة 
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آخـر بـأن الـطبـقـة الـسـيـاسـية في
الــعــراق (بـشــيـعــتــهـا وســنـتــهـا
وكـــــردهـــــا وتـــــركــــمـــــانـــــيـــــهــــا
ومسـيـحيـيّهـا وأقلـيـاتهـا) فاشـلة
وال تصلح لـلبقاء ولن يـنفع معها
االصالح وانـــهـــا يـــســـتــحـــيل ان
صداقية مع الشعب  !!. تُمارس ا
كـيـف تـزال خــيـبــة األمل هـذه من

ذهنية وعقول الناس ?  
فـلن نـبالـغ ولن نهـدد ولن نـهوّل
ولكن من خالل ولن نثقف لـلعنف
الــعـــقل وحتــلــيـل مــزاج الــنــاس
وقـراءة قـنـاعـاتـهـا ومـا هـو كـامن
في صـدورهـا .. وبـاسـتـطـاعة أي
جـــهــة حـــكــومـــيـــة او مــؤســـســة
مـستـقلة الـقيام بـعملـية استـبيان

وضوع !!!. حول هذا ا
نقسم لكم بالـله لو حتققت فرصة
مـا حتـقق لـلـشـعب الـعـراقي أبـان
الــنـهــوض ضــد حــكــومــة "نـوري
الـــســعــيـــد" وكــذلك لـــو حتــقــقت

ـسؤول الفالني عشـرين مرة أن ا
ــــســـؤول شــــريف ونــــزيه وان ا
ـنجـز الـفالني )ال الـفالني قـام بـا
يـــصــــدقك الـــنــــاس .وان صـــدقك

البعض فهم على أصابع اليد .
ال بل ســيــتــهـــمك الــبــعض بــأنك

أجير ومنافق ومنتفع !!.
ـواطنون) ال اذا بـات اجملتمع (ا
يــــثـق بــــالــــدولــــة واحلــــكــــومــــة
ـــــســـــؤول لـــــهـــــذه الـــــدرجــــة وا

اخلطيرة?
ÍuOMÐ qKš

فـهذا يـؤشـر خلالً بـنـيـوياً كـبـيراً
جــدا. وبـات عــائـقــاً أمـام أصالح
وأي تـــغــيـــيـــر وحـــتى وان  كــان
مالئــكـــيـــا صــادرا من الـــطــبـــقــة
السياسية. فلن يصدق أحد بهذه

الطبقة السياسية!!!.
 فـــكــيف تـــتــمــكن احلـــكــومــة من
تــغــيــيــر مــزاج شــعب وتــغــيــيــر
قـنــاعـته بـاتت تــتـرسخ يـوم بـعـد

كـثـيــرا مـا أسـأل نـفـسي الـسـؤال
التالي :

أيـعـقل ال تـوجـد أفـعـال أيـجـابـيـة
في هــــذه الــــدولــــة صــــادرة   من
"وزيـر  من مـسـؤول  من موظف
 من مـؤسسـة  من جـهة مـعيـنة"
لكي يُسلّط عليها الضوء .وعسى
 يـــتـــشــجـع أخــرون وتـــتـــشــجع
مـؤسـسـات اخــرى لـتـنـتـهج نـهج
األفــعــال اإليــجــابــيــة أو الــقــيــام

نجز  هنا ومنجز هناك!!!?
فحـتمـا هنـاك مـنجـز هنـا ومنـجز

هناك...!!.
اذا ال يُسلّط عليها الضوء ولكن 
لــــزرع األمـل عــــنــــد الــــنــــاس أو
لـــنــتــخـــيل أن هــنــاك مـن يــشــعل
شــمــعــة في الــظـالم أو أن هــنـاك

نوراً في نهاية النفق  ?
ـاذا تعمـمت ثقـافة الفـشل بشكل
ـوضوع ( أفـقي. بـحـيـث أصبـح ا
لـــــو جتـــــيب قـــــرآن وحتـــــلـف به

رقـــاص كـالســيـــكـي)  واحـــيـــانــا
غوغائي!!.  

واخلــــــلـل اآلخــــــر ان الــــــوزارات
ؤسـسات ومـكاتب احلـكومات وا
ال تــــعــــتـــمــــد عــــلى اإلعالمــــيـــ
والــصــحـــفــيـــ احملــتـــرفــ في
ــكـاتب اإلعـالمـيــة . بل تـعــتـمـد ا
عـــلى صـــحــفـــيــ وإعالمـــيــ (
نــــصـف ردن ) او مــــبــــتــــدأين او
مـتـحزبـ او يبـحـثون عن مـكتب
وسـيــارة وراتب ولَم يـســمع بـهم
احد اال ما ندر.وبـالتالي ال يُسلط
الــــضــــوء عـــلـى اَي مــــنـــجــــز في
الــوزارة سـ والـوزارة صـاد .او
ؤسسـة ع أو الدائرة غ في ا
 وحـتى ال يـســلط الـضـوء بـشـكل
مـهــني عـلى مـنــجـزات احلـكـومـة

والدفاع عنها !!!!.
والـــغـــريب ان االعـالم الـــرســـمي
وقـنـواته واإلعالم الـرسـمي "  اَي
إعـالم مــــــــــكــــــــــاتـب الـــــــــوزارات
ـؤسـسـات ومـكـاتب احلـكـومـة وا
"يــــغــــردان خــــارج الــــســـرب. وال
يـكـلـفـان أنـفـســهـمـا بـالـبـحث عن

بدع .. نجزات واإلبداع وا ا
ــبـادرة وبــالــتـالـي اخـذت زمــام ا
قنوات وصحف خلـيجية وعربية
واجــــنــــبــــيـــــة. وأخــــيــــرا حــــتى
اسرائيليـة  باتت هي التي تُسير
الـــشـــارع الـــعـــراقـي. وهي الـــتي
تــــــصــــــيـغ اخلــــــبــــــر وتــــــطــــــلق

البالونات!!.
 وهـا نـحن امـام مـشـروع خـطـيـر
خطير خطير اسمه (mbc عراق)
والـذي يــراه الـنـاس مــجـرد قـنـاة
موجهـة للشعب الـعراقي. ويراها
البعض اضافة جديدة وجيدة....
نـوضح لـكم بـ (ال ....أغـاتي/انتم
جـــدا مــتـــوهــمـــ !!) ان قــنــوات
Mbc تـــشـــرف عــلـــيـــهـــا وكـــالــة
(الــتــنــمــيــة االمــريــكــيــة)  وهــذه
الــوكـالــة تــشـرف عــلــيـهــا وزيـرة
اخلـارجـيـة االمـريـكـيـة الـيـهـودية
السابقة مادل اولبرايت ...وهي
الــقـنــوات الـتي مــدحـتــهـا وزيـرة
اخلــارجـيــة االمــريــكــيـة هــيالري
كــلــيـــنــتـــون الــتي أشـــرفت عــلى
تـأســيس مـا يـســمى بـ  ( الـدولـة
االسالمـيـة) وعــنـدمـا قـالت ( لـقـد
قـــــامت قــــنــــوات الـ mbc بــــدور
ريـادي جـدا في تـغـيـيـر  مـفـاهـيم
اجملـــتـــمع الـــعــــربي) وهي الـــتي
قــالت (االنــقالب في مــصــر عـطل
مـــخــطـط كــان كـــامال لالعـــتــراف
بـالـدولـة االسالمـيـة من قبل 102
دولــة كـــانت جــاهـــزة لالعــتــراف

فـــرصـــة انـــتــفـــاضـــة عــام 1991
فـسـوف نشـاهد مـناظـر لم تخـطر
في بـال الـعـراقـيـ والـعـالم. ولَم
تسجـلها كامـيرات العالم من قبل
مـن شــــدة ردات فـــــعل وقـــــســــوة
الـنـاس ضـد الـطـبـقـة الـسـيـاسـية
تـصـلـ  بـهـا من اقـرباء وضـد ا
ومــنـتــفـعــ ومـؤيـديـن...فـسـوف
يخجل آكلو حلـوم البشر أمام ما

سيحدث في العراق ! 
فالغريب .......!

فـهنـاك سـاسـة ال زالـوا مقـتـنـع
بــــأن لـــــهم شـــــعــــبـــــيــــة وأنـــــهم
مـحـبـوبـون. وأن هـناك مـن يدافع

وت !!. عنهم  حتى ا
وهنـاك سـاسة ال زالـوا مـقتـنـع
بــــأنـــهـم االفـــضل. وان الــــشـــعب
سوف يختارهم في حالة أي هزة

سياسية  النهم األفضل !!.
واحلـــقـــيـــقـــة ان الـــصـــنف االول
مقـتنع و يـفكر مـثلمـا فكّر (صدام
) عــــــلـى ان الـــــشــــــعب حــــــســـــ
ـرتـبـطة  به واجلـهـات اخلـاصة ا
مـتـلـكات .. ستـفـديه بـاألرواح وا
وجميعكم أطلـعتهم على النتيجة

واخلاتمة !!.
والصنف الـثاني يفكر مـثلما فّكر
(حــســ كـــامل) عــلى أنه اجلــزء
اخلــيـر فـي الـنــظـام وان الــشـعب
ــــعــــارضــــة ســـوف الــــعــــرقي وا
تــسـتـقـبـله بــالـورود قـائـدا بـديال
ـعـارضة  والـنـتيـجـة  هـجـرته  ا
ونــــــــبــــــــذتـه واألردن وذبـح ذبح

النعاج  !!. 
ـنـجـز هـنا ـوضـوع ا وبـالـعـودة 

نجز هناك ... وا
يــبـدو أن هــنـاك خــلالً كـبــيـراً في
مجال االعالم الـرسمي الذي ثبت
فـشله تـمامـاً .ويجب حلـه بسرعه
وتـسريح جـيـوش الـفـاشـلـ فيه
وفــسح اجملــال لــطـاقــات جــديـدة
ـهـمـة  ( مع تـســتـطـيع الـقـيـام بـا
االحتـرام للـكفـاءات الـقلـيلـة التي
فــيه والــذين اســتـســلـمــوا لـواقع

يقوده الفشل) ...
يــحب ان يـــحل االعالم الــرســمي
ـــجـــالس احملـــافـــظـــات أســــوة 
وبـاجملــالس الـبـلـديـة الـفـضـائـيـة
اصـال.. إعـالم رســـــمـي فـــــاشل ال
يـسـتـطـيع صـنـاعـة أي حدث وال
ـنـافسـة وليس يـسـتطـيع حتى ا
له تــــأثـــيــــر أصالً فـي اجملـــتــــمع

العراق.
فـهو إعالمـا غـير مُـشاهَـد من قبل
الـعـراقـيـ . والـسـبب النه أعالم
ــاغــوجي" (مـداح مــتــقــاعس ود
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انك االقـرب لنفسي فتربطني معك رابـطة الدين والقرابة واالخوة واشياء
اخـرى فأسمح لي ان اقول ما نخـفيه بداخلنـا من احكام ومشاعر من
جتـارب وخبـرات من احـادث وذكريـات من اسرار وحـكـايات لم نـحكـها
ابـدا ما نخـفيه من اسرار وحـكايـات لم نحكـها ابدا مـا نخـفيه بداخـلنا
ونـوصد االبـواب عـلـيه ونحـكم اغالقـهـا جنتـهـد اال يشـعـر به االخرون
وقـد نـقـول بــخالفه ونـتـصـرف بــعـكس مـشـاعــرنـا وبـعـكس مــا نـخـفـيه

بداخلنا.
ـعـرفـة مـا يــخـفـونه بـ طـيـان عـنـدمـا نـقـابـل االخـرين نـسـعى جـاهــدين 
صـدورهم وما يـخفـونه خـلف حنـاجرهم وحتت الـسـنتـهم. نحن نـحاول
ان نـعـري االخــر امـا بـان نـسـأل اســئـلـة مـبــاشـرة او نـضع االخـر في
الحظة الـدقيقة. نعم نحن نقوم بذلك جتـارب ومحكات أو نضعه حتت ا
ا هـو مـكنـون في الصـدور نخـاف ان ننـخدع ال اراديـا الننـا نخـاف 

ا هو خلف الضلوع. ان تأتينا الصفعات العاطفية 
كل مـنـا يـخـفي الـكـثـيـر بـداخــله وهـذا امـر طـبـيـعي جـدا فـنـحن نـسـتـر
البس ونستر بـداخله وهذا امر طبيعي جـدا فنحن نستر اجسـامنا با
مــشـاعــرنـا بـألــفـاظـنــا ونـخــبئ اسـرارنــا بـالـتــظـاهــر بـانـنــا واضـحـون
وصـريحون. نعم اغـلبنا يـقول اننـا نحب الوضوح ونـحب الصراحة بل
ونـؤكد انـنا ال نـحب اللـف والدوران وال نـحب التـدليس والنـحب التـلون
شـاعـر. لـكن عـندمـا نـأتي لـواقع احلـيـاة في سـلوكـيـاتـنا في االلـفـاظ وا
الـيـومـيـة جنـد انــفـسـنـا تـدعي الـصـراحــة والـوضـوح وقـد النـقـوى عـلى

واقف التي تستدعي ذلك. مواجهة بعض ا
ـاذا نــحب االخـتـبـاء خـلف الـسـتـائـر وخـلف فـلـمـاذا نـخـفي الـكـثـيـر?! و

واقف?!. الكلمات وخلف ا
ان الـسبب االول في ذلك هو اننا نخـاف االنتقاد نعم الكـثيرون يخفون
ـشـاعر خـوف االنـتـقاد خـوف الـشـقاق الـكثـيـر من االراء والـكـثيـر من ا

عارضة والرفض. واالختالف خوف ا
الـكثيرون يـعتقدون انهـم يجب ان يخفوا اراءهـم ومشاعرهم الن اال احد
يـفهـمهم أو ال احـد يفـهمـهم أو ال احـد يشـعر بـهم وهذا بـالطـبع اعتـقاد
غـير صحـيح الن احد س احلـياة واحـدى طبائع الـنفس البـشرية هي
االخـتالف الن طبيعة العالقات بـ البشر حتتم اختالف ردود االفعال
هـنـاك من يؤيـدك وهـناك مـن يعـارضك وهـناك مـن يحـاربك وهـناك من
اليـكترث بك بتاتا فهـذه هي ردود االفعال الطبيعـية جلماعات البشر في
ا في قلبك من مشاعر أو ما يجول التفاعل الطبيعي بينهم. فأن بحت 
في عـقلك يـجب ان تتوقع كـل ردود االفعال الـسابـقة وهذا اليـعني بـتاتا

انك محارب أو منبوذ أو مرفوض.
فــان وجـدت كـل ردود االفــعـال الــســابــقــة فــأعــلم انك تــعــيش في وسط
صـحي الن االختالف من سمات التفاعل الـصحي ب البشر والسبب
شـاعرهم وافكـارهم هو انهم الـثاني جلوء الـبعض لالخـفاء واالحتـفاظ 
لم يـعتادوا البوح النهم نـشأوا في وسط طلب منهم عدم الـبوح فيشبون
عـلى الكبت وعلى االخفاء وعدم التصـريح وهؤالء عادة يعانون سلسلة
من االمــراض اجلــســديــة والــنــفــســيــة الن اخلــالق عــز وجل لم يــخــلق
االنـسان ولم يـخلق لـه لسـانا وقـلبـا لـيكـونا مـقيـدين ولم يـخلق االنـسان

ليكون معذبا في احلياة بشعوره بالوحدة.
هـؤالء فـقط عـلـيـهم الـتـعــلم نـعم تـعـلم فـنـون الــبـوح تـعـلم تـقـنـيـات نـقل
ـشاعر واالفـكار من العـالم الداخـلي للعـالم اخلارجي والسـبب الثالث ا
ـيـلون ـسـا الـذين  هـو اتقـاء الـصـدمـات. فهـنـاك من نـطـلق علـيـهم ا
لـعـدم االنــفـعـال ولـكـبـت ردود االفـعـال خـوف الــصـدام والـشـقـاق الن
الـبعـض يعـتـقـد ان احليـاة الـهـانئـة هي احلـيـاة اخلـاليـة من الـصـدامات
ـعـتـقـدات اخلـاطـئـة ـاء الـراكـد وهـذا ايـضـا من ا احلـيـاة الـتي تـشـبه ا
فـاحلــيـاة الــصـحــيـة هـي الـتي حتــوي االخـتالف واخلالف والــصـدام
ـعارضة الـرفض والقبـول. نعم هذه كـلها والـفشل والنـجاح التـأييد وا
عالمـات نـضج االنـسان الـذي يـعـيش كل هـذه احلـاالت ويـتقـبـلـهـا فـما
دمت حــيــا ومــا دمت مــوجــودا يـجـب ان تــتـفــاعـل بـكـل ردود االفــعـال

السابقة.
واقف او ـواقف او كـنت مـعـارضا في كـل ا فـأن كـنت مـؤيـدا في كل ا
واقف او كنت واقف او كنت معـارضا في كل ا كـنت صامتا في كـل ا
عـاني احليـاة الصـحية واقف فـذاك يعـني انك تفـتقـد  صـامتـا في كل ا
فـنحن الـبشـر نحـمل بداخـلنـا الكثـير مـن االنفعـاالت التـي يجب ان تـعبر

صداقية وذلك هو االتزان. عنها بوضوح و
ـنـا لـكن تـبـقـى هـنـاك مـســألـة مـهـمــة وهي كـيف نـنــقل مـا يـجــول في عـا
الـداخـلي للـعـالم اخلـارجي دون ان تـصاب بـجـراحـات ودون ان تلـحـقـنا

اخلسائر التي قد تدفعنا لالحجام عن البوح?!.
فأن للبوح اصول وفنون وتقنيات..

اوال- ان تـعـرف مـا الذي تـريـد الـبـوح به فـان حتديـدك لـلـمـوضـوع مهم
جـدا فالبعض يريد ان يبوح لـكنه ال يعرف من اين يبدأ وما الذي يجب
ان يـقوله فـتـتالطم االفكـار في ذهـنه فيـصـبح بوحه مـجـرد نقل خـواطر
وضوع الـذي تريد ان تبوح ومـشاعر التخفـي حاجته للبـوح اذن حدد ا

به. حدده بجزيئاته وتفصيالته.
ـاذا تريـد البـوح به? وما الـنتـيجة الـتي تـريد ان تصـل لها? ثـانيـا- حدد 
فـان كنـت تريـد الـبوح فـقط لـلـتنـفـيس عـما في داخـلك فـذاك سـبب كاف
لـكننا عـادة النكتـفي بذلك نحن نـبوح الننا نـنتظـر من الطرف االخر ردة
فـعل معـينـة نريـد استـجابـة معـيـنة ان لم نـدها نـصاب بـاالحبـاط وخيـبة
ـواجهـة مثل هـذه النـقـطة يـجب ان تعـلم الطـرف االخر مـا الذي االمل. و

اذا انت بصدد البوح به. تريده منه و
ن تـبـوح وهي مـسـألـة مهـمـة جـدا فـان بحث لـلـشـخص اخلـطأ ثـالـثا- 
سـتـجنـي احلسـرة وااللم النك لن جتـد عـنـده مبـتـغـاك يـجب ان حتسن
ر بعدة جتارب وخـبرات بعضها مؤلم وبعضها االخـتيار. صحيح اننا 
تلك قابلية احتواء افكارنا موفق حتى نصل للشخص الصحيح الذي 

ومشاعرنا.
وان كـنت في وسط جمع كـبيـر فيجب ان تـراعي احلال الـعام فال ترمي
بـســهــام افـكــارك الـتـي تـخــلف حــولك ثـورات مـن الـرفض والتــمــاريـهم
لـتكسب ردهم. فقط عليك ان تستخدم ذكاءك االجتماعي في قياس مدى
نـضج االطــراف حــتى يـكــون بــوحك مـحـل اهـتــمـام وان كــان هــنـاك من

يعارضه.
ـفـردات الـواضـحـة الـتي تعـبـر بـوضـوح عـما فـي داخلك رابـعـا- اخذ ا
فـالـكلـمـات هي آلـتك في نـقل مـشاعـرك فـكـلـمـا كنت حـاذقـا في اخـتـيار
الـتراكيب اللفـظية السلـيمة وفقت في توصـيل افكارك ومشاعـرك بطريقة

بتغاك من البوح. سليمة وواضحة ووصلت 
ـناسب فالوقت والساعـة والظروف احمليطة هي خـامسا- اختر الوقت ا
من االمـور التي تعينك في نقل افكـارك ومشاعرك لالخر لكن في بعض
االحـيــان مـفــاجـأة الــطـرف االخـر فـي بـوحك قــد تـلــفت انـتــبـاهـه جلـديـة
ـوضوع وهـذا عـادة مـا تلـجـأ له الـنسـاء في الـتعـامل مع الـزوج لـشد ا

انتباهه وتعاطفه وهي وسيلة مفيدة في بعض االحيان.
الـبـوح من الـظـواهـر االنسـانـيـة احلـسـاسـة وحتـتـاج لـكـثـير مـن النـضج
واالدراك لـيصل صاحـبها لالرتـياح الذي يـنشده من الـبوح اما ان كان
الـبـوح مــصـحــوبـا لالرتــيـاح الــذي يـنـشــده من الـبــوح امـا كــان الـبـوح
ـدى ما تـعانـية النـفس من ثقل مـصحـوبا بالـدموع واالهـات فهـذا يرجع 
ـكنـونـات سبـب لهـا الـثقل فـكـما ان كـثـرة االعمـال واالعـباء االحـتفـاظ 

كنونات القلبية تثقل النفس. سؤوليات تثقل الكاهل فان كثرة ا وا
الـبوح هو تـعبيـر واضح عن االحتـياج وهي حالـة انسـانية صـادقة يقف
فـيها االنـسان حلظـات ليسـرد خفـايا نفـسه ويتبـادل االحاديث مع طرف
يــراه اهال لـذلـك. فـكـن اهال الحـتــواء بــوح االخــرين فــأنت بـذلـك حتـقق
الـعطاء واالحتـواء. استقـبالك للـبوح رسالة ضـمنيـة فحواهـا "انا افهمك
واقـدر ماتـقـول". وفي كثـيـر من االحيـان الـبوح يـحـمل معـنى "انـا احبك"
واحتــدث الـــيك ولي ثـــقــة فـــيك وارجـــو ان تــشـــاكــرني االمـي واحــزاني
وتـساعدني حللهـا الننا اخوة فأفـهم ذلك جيدا وكن اهال للـحديث والثقة

ايها العزيز.

Issue 6296 Wednesday 13/3/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6296 االربعاء  5 من رجب  1440 هـ 13 من آذار (مارس) 2019م

ــيـة بــهـا)..فـ mbc مــؤسـســة عـا
خطيرة !!.

فـسوف تـأخذ (mbc عراق) زمام
ــبــادرة تــمــامــا وســوف تــغــيـر ا
مــزاج وثـقــافـة الــشـعب الــعـراقي
وســـوف تـــصـــبح هـــنـــاك دروس
ا انزل بها من سلطان تعليمية 
وال سـيـمـا ان الـدس سـيـكـون في
وسائل الترفيه الذي يبحث عنها
الـــعــراقي من وطـــأة الــســـيــاســة
والــظـروف والــبــطــالــة والـضــيم
سـوف تـذهب Mbc عـراق  نـحـو
مــديـــات في مــنــتـــهى اخلــطــورة
وحتـديــدا  بـعـد جنــاح واشـنـطن
وإسرائـيل في خطة تـغييـر طباع
اجملـتـمع العـراقي وحتـويله   من
كن اختراقه ( شعب أصالة ) ال 
والــــتـــأثــــيـــر  فــــيه الـى ( شـــعب
خـدمـات ) تشـكـله حسـب ما تـريد
وأســوة بـــشــعــوب اخـــرى بــاتت
تـسـمي من يـعـمل في الـسـمـسـرة
والـدعارة رجل اعـمال ويـفرش له
الــسـجـاد األحــمـر ويـســتـقـبل من
قــــــــبـل قــــــــادة ورمــــــــوز الـــــــدول
mbc ولــــقـــد اســـتــــلـــمت.!!!!!!!!!

همة والقادم أشنع!!. عراق ا
انتظروا سوف تكون رموز بلدكم
ومجـتمـعكم وبـدال من اجلواهري
وَعَبَد الرزاق عـبد الواحد وجواد
ســلــيم   وشــعالن ابــو اجلـون 
والــشـبــيــبي  ونــوري الـســعــيـد
وعــــبـــدالـــكــــر قـــاسـم  وَعَـــبَـــد
الرحمن البزاز  وناظم الغزالي 
ومـائـدة نـزهت  وزهـور حـس 
وداخـل حـــسـن وفـــايـق حـــسن 
وعـالء بــشـيــر ....الـخ  ســتــكـون
رمـوز اجملـتـمـع من  مـشـعـوذين 
ومخنث ومن وجوه مغمورة  
ومن هــيـاكل مــنـحــوتـة في ورش
خــــاصــــة بــــأصـــحــــاب اخملــــطط
ـؤخـرات  ومـسـلـكـنـة األوراك وا
ـآ وفــتـيــات  يـأتــون بــهن من ا
لـيـصـنـعـوا مـنـهن رمـوز اجملتـمع
الـعـراقي   وفـنـان مـراهـق  ال
ذوق وال ذائـقـة ورمـوز سيـاسـية
بـــــاهــــــته ...الـخ  وهـــــذا ســـــوف
تـصـنـعه لـكم mbcعـراق والـقادم

اكبر من مشروع mbcعراق...
ـسؤولـيـة في هذا ومـن يتـحـمل ا
الـطبـقـة السـيـاسـية الـتي حـكمت
والـتي رفـعت شـعـار مـنـذ 2003 
الـفسـاد واألفـساد بـدال من البـناء
واإلعـمـار  في الـعـراق واجملـتـمع
الـعـراقي وجـعـلت الـعـراق فـقـيرا
بائسـاً وهو يجـلس على بحر من

الثروات العظيمة !!.
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احـداث الـبصـرة  الـكـتـلـة األكـبر
ن  مـاراثـون تـشـكـيل احلـكـومة
األعـرج  صورة الـعمـلة اجلـديدة
 قــتل احلــيــاة في نــهــر الــفــرات
(نـفـوق األسـماك) الـسـر اجملـهول
وســيـنــاريـو الــســبـعــة مـلــيـارات
(الغرگـانه) التي اصبـحت أيقونة
زاح(التحشيش العراقي الفارغ ا
لألسف) .. عُـمُومـاً نحنُ بـأنتـظار

األفالم اجلديدة القادمة . 
ـقراطية اليوم لذا باتت هذه الد
ــقـراطــيـة مـشــوه مـقــارنـةً مع د
األ األخــــرى هــــذا نــــتــــيــــجـــة
الـسـيــاسـات الـعـوراء واجملـحـفـة
التي تتبعها الكيانات السياسية
بـــحق هــــذا الـــوطن ومـــصـــاحلهِ
احلـيــويـة داخــلـيــا مـثالً قــانـون
إدارة األنــتـخــابــات يــتـغــيــر بـ
دورة وأخـــرى وفـــقـــاً لِـــمــصـــالح
وأهــــواء الـــكُـــتل الــــســـيـــاســـيـــة
ـــتـــنـــفـــذة  وكـــذلك واألحــــزاب ا
فوضـية (الالمـستـقلة) تَـفْصـيل ا
لألنــتـخـابـات حـسـب مـقـاسـاتـهم
ومـايـخــدم مـصـالح الـطـرفـ لـذا
تـالحظ الـــــعـــــديـــــد من أســـــمــــاء
ـــفــوضــيه الــبــارزين في أَرِْوقَــة ا
مــــجـــــلس الـــــنــــواب لـــــلــــدورات
ـهم هو السـابـقـة.. !! والـسـؤال ا
قاعد كيفية حصولهم على هذه ا
.. !! هل هُناك قانون نحنُ ال نعلم
بـه يــــــســــــمـح لــــــهم بــــــخــــــوض
األنـتـخابـات?? أو قـد يكـون هُـناك
قانون هذا منّا وذاك منّكم يسمح
لـهـم .. !! اآل تـبــاً لـلــمــحـاصــصـة

الطائفية العمياء التي دمرت هذا
البـلد  نهايـك عن قانون األحزاب
تضمن ب لذي لم يُقر إلى األن ا

طـــيـــاتـهِ تـــمـــويل أحـــزابـــهم .. !!
وعـلـيه بـدأوا بـالـتـخـطـيط بـطـرق
مُـخْـتِـلـفَـةٍ لـلـهيـمـنـة عـلـى مـصادر
الـــتــمـــويـل الالمـــشـــروع بـــطــرق
مشـبـوه وملـتـويه لـلحـيـلوله دون
فـقدان سيـطرتـها وهيـمنتـها على
كل مفـاصل الدولـة مثل السـيطره
ـطـارات وأرصـفة نـافـذ وا علـى ا
ـوانئ  جتارة الـدم ومـا رافقـها ا
خـالل مرحـلـة الـقـتـال مع داعش 
جتــــارة األوقــــاف الـالشــــرعــــيــــة
(الــــشـــيـــعي -الـــســـني) وأســـرار
امـبـراطوريـتـهـا اخملـفـيـة .. !! إما
أبــــطــــال مـــافــــيــــا جتـــارة الــــظل
األسود(الـنفط)ما خُـفي كان أعظم
.. !! وملف جتارة األثار وغيرها.
أمــــا مــــاراثــــون الــــســــيــــاســــيـــة
اخلــارجــيــة(كــأنه مــوسم لــلـحج)
تـدافـعـوا يـلـهـثـون إلى اِسـتـجداء
ــــواقف الـــســـيـــاســـيـــة من دول ا
اجلــوار لــلــحـــفــاظ عــلى عالقــات
تــضـمن مـصــاحلـهم الـشــخـصـيـة
عــلـى حــســاب مــصـــالح الــعــراق
االسـتـراتـيــجـيـة والـتــفـريط بـهـا
وخيـر دلـيل قضـيـة خور عـبـدالله
ومـيـناء مـبارك الـكويـتي وتأثـيره
االســتــراتـــيــجي الـــســلـــبي عــلى
يناء الفاو ستقبل األقتـصادي  ا
الكـبـيـر وأهمـال واضح وخـطـير
ألنــــــبـــــوب الـــــنـــــفـط الـــــســـــوري
ـا) ــنــجـزَين (قــد والــســعـودي ا

ومـد أنـبــوب الـعـقـبـة بـ18مـلـيـار
نظام عجيب .. !! دوالر

ــا كـــان الــبــعـض يــظن  بــأن ر
يـــتــحــول الـــربــيع الـــعــراقي إلى
مــوسم خـيــر  والـذين عــارضـوه
أيــضــا أقــول: مـــا شــهــدنــاه من
ــة ومـــؤســفـــة بــعــد أحــداث مـــؤ
سـقوط الـدكتـاتوريـة كان رسـالتة
واضـحـة  إنه ال مــنـاص لـكم عن
واقـعــكم  وال عن فــقـركم وال عن
قـهـركم وال عن تــخـلـفـكم وال عن
تأخـركم وجـعـلكم مـا حـيـيتم في
قــاع األ سـوى الــدمـار والــقـتل
والـــتـــقـــتـــيل واجلـــوع واخلــوف
واإلبــادة فــيــمــا لـو بــحــثــتم عن
بديل أو سولت لكم أنفسكم ذلك.
ومع ذلـك أقْــول: واهـم ويــعـــاني
من فكر مريض كل من يعتقد بأنّ
الـتغـييـر مسـتحيـل أو ضربا من
اجلــنـون والـدمــار هـكـذا عــلـمـنـا
ـا نـراه الـتــاريخ فـعـلى الــرغم 
الـــيــوم مـن تــبـــجح احلــكـــومــات
الــســابــقــة واحلـالــيــة هــو نَــتـاج
خـــيـــاراتـــنـــا الـــغـــيـــر مـــدروســة
تسرعة وانحـيازها التام لدولة ا
اخليال السياسي الزائف . 

إذاً .. مـتى يـسـتـفـيق شـعـبنـا من
ـوت البطـيئ ويتخلص سكرات ا
سـتـمر ويـحدد من هـذا الـترنـح ا
مـسار اجتاه الـبوصـلة الـصحيح
نحـو الـوحـدة الوطـنـية ونـسـيان
تراكمـات سنوات احملنـة وأيامها
الـــعُــجـــاف وبـــنــاء دولـــة الــوطن

واطنة . وا


