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انه عــنـوان  مــقـتـبـس من مـســرحـيـة
ـسـرحي بـالـعـنـوان نــفـسه لـلـكـاتب ا
االمــريـكي الـعــريق تـيــنـيس ولــيـامـز
ـــعن في الــغـــور في الــنــفس الــذي 
اإلنــســانـيــة والــكـشف عـن الـرغــبـات
واإلدمـان واجلنـون والـقـلق الـنـفسي

والتفرد والعضمة الهشة 
نفسـية شـخص تنطـبق على مـجتمع
صــغــيـر كــان ام كـبــيـر بــتــنـاقــضـاته
وحتى ومـجـتـمع كـبـيـر بتـالطمـاته,,,

عل يشخصية مسؤله وقادته.
ــوضــوع الــذي بـدء به ويــتــمـحــور ا
ــســؤول او رب االســرة الــعــمل عن ا
الــذي كــان بــطال وقــائــدا ومــشــهــور
تاز بالقيادة جملموعة العب وكان 
احلكيمة ولـفترة طويـلة وبقى بنفس
الـــروحــيـــة  وكــان دائم االمـــتــعــاض
ا يدور حـولة حتى بعد واالنزعاج 
ان كـسرة سـاقـة وهـويلـعب لـعـبة في
الــقــفـــز عــلى الــعــوارض في ســاحــة
فــارغـة ,لم يــكـن احــد لــيــهــتم به في
حينها بعد ان هده التعب ,ولكن كان
مراقب من الكثيرين دون ان يعلم

وكسـرة سـاقة وهـويـقفـز عـلى موانع
اصال كانـت اكبـر من طـاقته ,بـعد ان

منوعات عليه اكله الكبر واخلمـر وا
النه كبر ,,لكنه بـنفس الروح الـقوية

والعنوفوان,,
ولم يــتـاسـى او يـحــزن بل ضل كــمـا

هو والكل يعرف انه كسر,,
ـريض كـان احملــور االســاسي االب ا
والـــــذي اليـــــقــــــر انه مــــــريض واالم
الـكـارهه لـلــوضع والـتي التـقـر انـهـا
ـريض الـذي تـكــره الـوضع واجلــد ا
ـرضه اخـفي مـرضه والـكل يـشـعـر 
وكان اجلدهو الفيصل في العالقات
سـئل احدهم مـا هـواجلـحيم بـنـظرك
في الــدنـيــا طـبــعـهـا ,فـكـان اجلـواب

اكثر جحيما .
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وهـــوان اجلــحــيـم يــكـــون في عــيش
مـــجــمـــوعــة من الـــنــســـاء والــرجــال
واالطــفــال واحلـــيــوانــات في مــكــان
واحد واسع  مـتـوفر فـيـة كل وسائل
تعـة ووسائل الترفيه ويتم اللهو وا
تـوفيـر مـايطـلـبون من مـاكل ومـلبس
ومــــنــــام ومالهي اذا ايـن اجلـــحــــيم
,,,امـــا اذا لم تـــتـــوفــــر فـــانـــهـــا دبل

جحيم,,,
ومن هـنــا نـبـدء...شــاب وسـيم يـحب

فتاة وسيمة وهي حتب شخص اكبر
منـهـا سنـا واقل وسـامـة والتعـير اي
اهتمام لشابنا..الشخص الكبيريحب
امــرءة عـــجــوز ذات مــال واليــكــتــرث
بـــالـــفـــتـــات ..ويـــحـب الـــشــاب االول
شــخص مــتـوسـط في الـعــمــر مــثـلي
نهج والـعجـوزحتب تربيـة االطفال ا
وال تكـتـرث الي شـخص كان  وفـتات
حتـب شــــــخـص يــــــقـــــــاربــــــهـــــــا في
العـمروالـشكل انـيق مدبـر لكنـه يهتم
بـتـربـيـة احلـيـوانـات وال يـكـتـرث الي
شـخص  ويــحب فـتـاتـنــا رجل كـبـيـر
ـرة الـسن يـطـمـع بـهـا جـنـسـيـا ولـو 

واحدة .
بيـنهم وفي النـهـاية الـكل يـحب الكل,
عالقـة احـتـرام  ,لـكن ال احـد يـحـصل
على مـراده او مـبتـغـاه وهي متـكررة
ـكـان وصـاحـبـنـا االعـمى يـلـهث في ا
وراء اجلـمـيع لــيـقـودوه الى احلـمـام
ومـا من مـجيب  فـتـيـنس ولـيـامز لم
ية يكن مخـطط لتكون مـسرحيـته عا
من الـناحـية االجـتـماعـيـة وليس  من
ناحية الـشهرة بل وقـوف الرقابة من
بــعـص نــصــوصــهــا واغــتــيــال هــذه
الــــــنــــــصــــــوص كـــــــانت ســــــبـب في

سرحية والفلم اثارةالتدخالت ب ا
كــــقـــوة رغم اعــــتــــراضـه عــــلى ذلك ,
مجتـمعيـة خفيفـة الظل ليس اال  اال
ـــفــســـدون من اجلــهـه الــفـــنــيــة ان ا
الرسـمية اخلـائفـون على مـصاحلهم
من التشبيه لم يجدو بدا من احلذف
واغــتـيــال الــكـلــمه واغــتـيــال الـنص
وهذا بـقــطـعـة ومـنــعه من الـضـهـور,
حــال ضــوء الـشــمــعـة فـي الـضــلــمـة

بصيص امل
وتـبـقى الـعـزة بـالـنـفس حـتى لـوكان
اثم ,وفــيــهـا رائــحــة اخلـيــانــة الـتي
تــكـتــشـفــهـا الــزبــيث النـهــاء صـديق
زوجــهــا وفـيــهــا كــره احـدهـم لالخـر
والـــتــــرقـب والـــتــــربـص والـــضــــيق
ــــوت الــــنــــفـــــسي وتـــــصل بـه الى ا
نحرفة خلشيتها من ثقوية العالقة ا
مـع زوجــهــا لـــيــلـــقى زوجــهـــا الــتي
حتـــاول افـــتـــانه بـــشــتـى الــوســـائل
ليرجع الـيها ودون جدوى النه ادمن
عـــلـى حب الـــذات  ,والــــكل يــــخـــفي
ـتمـثل مـرض االب اوالـكـرانـد فـاذر ا
ـريضة والـذي نهايته بقيم الـعائلة ا
هي نهايـة الصـراع الدائربـ القد
اجلنـوبي واحلـداثة الـشمـالـية وكـما
وصف صاحبنا اجلحيم جاء وليامز

ليجعله سطح صفيح ساخن,
من صــراعـــات الــعــائــلــة والــتي هي
خـلـيــة مـصـغـرة جملـتــمع تـنـقـلك الى
شذرات التصادم الـفكري االجتماعي
وتــــهـــــيئ لـك صــــور الـــــصــــراعــــات
احلــاصــلـة وتــوحي لك مــاهــيــة تـلك
الـصــراعـات الـتي تــخـفـيــهـا ورائـهـا
وفي ضل عالقــات اقل تــمــاســكـا من
عائـلـتنـا التي تـعـيش صراعـات على
ســطح صـــفــيح ســاخن والــذي اخــذ
ســــخـــونـــته من حـــرارة االحـــتـــكـــاك
الداخلي ولـيس هو صاحب احلرارة
 وبـالـتـالـي بـدء تـبـادل االنـعـكـاسـات
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احلــراريـة  والــســخــونـة ,وعــادة مـا
يبقى الـسطح سـاخنا اكـثر من االناء
والـــذي يـــكـــون هــو الـــفـــرد ويـــكــون
الـــســـطح مــتـــقـــبل الي ســخـــونــة او

تسخ
ومن جــزئــيـات مــا عـاشــته الــعـائــلـة
نــتـعـرف عــلى مـايــعـشـة الــشـعب من
ارهــاصـــات لـــفــكـــر وافـــكــار قـــادمــة
ومــعـــتــاشـــة حـــالــيـــا والـــتي تــزداد
سـخونـته يـومـيا من جـراء تـراكـمات
محسـوبة ومتسـارعة لتـعطي دفعات
توقع حراية للسطح الذي ليس من ا
ان يـــرد اي دفــعـــة حـــراريــة  تـــزيــده
سـخــونـة بل يـتــقـبـلــهـا وكـانه مـراءة
تـكتـسب وتـعكـس الى الداخل لـيـولد
تـراكمـا مـعـنوي غـيـر مـلمـوس مـاديا
مـتــخـذ مـاخـذ قــذرمن جـانب االدمـان
عــلى شـيـئ هـو يــجـهــله لــكن يـبــقـيه

متماسك وبشكل هش.
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والعبنا حتول الى شـخصية تكاد ان
تـــكـــون مـــحـــورصـــراع وهــدف مـــثل
الفزاعة لتنـقلب الى السطح الساخن
ومن االسـفل الـى االعـلى مـتــدحـرجـة
ولـيس بــالـعـكس مـحــاوال الـقـفـزعـلى
اذ العـوارض الـتي خلـقهـا لـنفـسه و
يقفـز علـيها لـيالوهو سـكران ومدمن
لــيــتـســبب في كــســر رجــله وكــانـني
اسمع راح اكسر رجلك اذا قفزة لكنه
قــفــز الـى اجملــهــول وجــاء اجملــهــول
ـا كـان عـلـيه بـحـدث هـواالســوء له 
ولــكن ومن ضـــعـــفه وهـــزله مـــثل )),
يحـدونا االمل الى الـتمـعن والوقوف

ولو بشكل متكئ على شيئ 
واللـيـالي من الزمـان حـبالى مـثقالت
يـــــلـــــدن كـل عـــــجــــــيب ,,,رحم الــــــله
الـرصــافي)) عـلـى اقـرب الـنــاس الـيه
الـــقــوة وهـــو خــاوي الـــوفــاض كــره
ومــقت اقــرب الــنــاس له وفي بــعض

الــعالقـات يــعـطي لــلـعــراق راحـة في
الــــتــــفـــاوض مـع الــــدول الــــراغــــبـــة
بالدخول نحو السوق العراقية. وفِي
نــفس الـوقت يــعــطي  الـعــراق راحـة
وقـــوة في فـــرض شـــروطه وتـــنـــويع
أصــــدقـــــائه .فـــــأســــتـــــبــــدال ايــــران
بــالـسـعــوديـة فـقـط هـذا يـعــني حـبـو
ســــيـــــاسي وحــــبـــــو دبــــلـــــومــــاسي
واســتــسالم واضح لــواشــنــطن وتل

أبيب  !!.
فـدولـة قـطـر حـلـيف قـوي الى تـركـيا.
وتــــركــــيــــا خــــصـم قــــوي لألمــــارات
والسـعـوديـة ومصـر .والـدول الثالث
تناصب الـعداء لدولـة قطر عـلى أنها
ــســلــمــ تـــدعم تــنــظــيـم االخــوان ا
حــــسب زعم تـــلـك الـــدول .وعـــنـــدمـــا
حـوصرت دولـة قـطر اسـتـغـلت إيران
وقف وبسرعة لتغيث قطر فسجلت ا
طــهـــران جــمــيال كــبــيــرا في اعــنــاق
الـقطـريـ وسحـبتـهم نـحـوها بـذكاء
!!. فــبـــاتت قـــطـــر من وجـــهـــة نـــظــر
السـعوديـة واإلمارات ومـصر حـليـفة
الى إيـــران أيــضـــا.  وهــكــذا فـــهــمت

واشنطن أيضا !!.
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ومن الـواضح ان الـعـراق لم يـحصل
عـــلى الـــضــوء األخـــضــر األمـــيــركي
بـاالنـفـتاح عـلى دولـة قـطـر. ال سـيـما
وان دولة قطر  انفـتحت على العراق
مراراً وأكثر من الدول اخلليجية بِما
فيها السعودية .ولكن العراق لم يرد
بــحـمــاس عــلى الـزيــارات الــقـطــريـة
للعراق والسبب عدم حصول الضوء

األخضر من واشنطن .
ويبـدو أن واشـنـطن ال حتبـذ الـنزول
الـقـطـري في الـعـراق وعـلى االقل في
ـزاج الـوقت احلــالي لـكي ال تــعـكـر ا
الـســعـودي األمـاراتي مـن جـهـة.ومن
جــهــة  اخـــرى لــكي ال تــفــتح نــافــذة
خلفية إليـران من خالل القطري في

نطق االميركي! العراق حسب ا
ولكن لو كـانت هناك حـكومة عـراقية
حــقـيــقـيــة لـنــجـحت بــعالقــات قـويـة
ومتينة مع دولـة قطر لكي تخرج من
القـيود االمـيركـية. وفِي نـفس الوقت
لــــكي ال يــــبـــــقى الــــعــــراق أســــيــــرا
لــلــســعــوديــة واإلمــارات .ألن تــنــوع

مـن الــواضـح تــمـــامـــاً أن الـــواليــات
ـتحـدة األمـيـركيـة هي الـتي تـعطي ا
األشــــارة اخلـــضــــراء لـــلــــدول الـــتي
تتـقـارب مع العـراق وتنـزل فـيه علـنا
ــمـلـكـة وبـقــوة ومـثـلــمـا حـصل مع ا
العـربيـة السـعوديـة . (وهذا دليل أن
واشــنـطن مــاضـيــة بـاسـتــراتـيــجـيـة
األنــفـراد  بــالـعــراق ولـوحــدهـا. ولن
تــســمـح ألي دولــة بــالــبــقــاء فــيه أو
الـنـزول فـيه بــاسـتـثـنـاء الـدول الـتي
تأخذ مـوافقــــــــة أميركـية باالنـفتاح

على العراق والسعودية مثاالً)....
ـتـحدة ونـعـيد ونـكـرر ان الـواليـات ا
وبــإدارتـهــا اجلـديـدة الــتي يــقـودهـا
الـرئــيس تـرامب وصــهـره كـوشــنـيـر
لـديهـا أسـتراتـيجـيـة حتقـيق الـهدف
األكــبــر وهـي جــعل الــشــرق األوسط
مــسـتـعــمـرة أمــيـركـيــة وعـاصـمــتـهـا
الـــــــــــــعـــــــــــــراق.ومـن خــالل هــــــــــــذه
األستراتيـجية سوف يـصبح العراق
مــجــرد واليــة أمــيــركــيــة وبــالــتــالي
جنحت واشنطن بتدج احلكومات
 العراقية لـتصبح مجرد سـلطة تدير
االمور أسوة بالسلطة الفلسطينية.
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ثل ويـنـشـره بـبـرود قاتل االحـيـان 
كـــرهه عـــلى من حـــوله. وبــعـــدمــوت
الصـديق وكسـررجل االب واكتـشاف
مـرض اجلـد واكـتـشـاف مـرض االبن
الـــنــفــسـي وحــيــونـــة االم في كــسب
ـر بسرعـة لكي تكسب الوقت الذي 
االخرين بتـغطيـة نفسـيتهـا ورغبتاه
ــال اخلـــفــيــة الـــتي تــهـــدف كــسب ا
,,,تـــكــشـف زيف الـــعالقـــات والــغش
والـكـذب والـدجل والـفـسـاد واخلداع
ــراوغــة بــ افــراد تــلك االســرءة وا

,اجملتمع.
لــتـــصـل الى حـــقـــيـــقــة ان الـــســـطح
الساخن تاتي سخونته من ماء بارد
ـعانـات وليس من وليس من لـهيب ا
ســـــخـــــونــــــة االحـــــداث ولـــــيـس من
االحـــتـــكـــات الـــذي تـــعـــلـــمـــنـــاه في
مـدارسـنا بل مـن ميـاه دجـلـة اخلـير
وعـبـر عــبـارته الـتي دخــلت الـتـاريخ
ـــهم جــدا ان وهي مـــتـــهــرئـــة ومن ا
لــيس لــهــا اسم ولــيس لــهــا عــنـوان
ظـحك انه مـشعل لتـكـون مـشعل ,وا
بـارد لـيوقـد نـار ومـاء ولـيس مـشتق
نفـطي او غـاز ليـوقـد نار ,وماء بارد
لــيـــشـــعل حـــرب عــلـى الــكـــثـــيــر من
ــســطـــلــحــات الـــتي عــانت مـــنــهــا ا
ـا يعـانـية وصـل وموحـد  العـائـلة,ا

الشعائلة .. الشعب والعائلة.
واالغــرب انـهم شــهــداء بال دم مـراق
وال حــمــرة تـشــعل االحــداق بــكـاء ك
واالكثر غـرابة انهم مـاتو على سطح
نـهر بـارد ولـيس عـلى سـطح صـفيح
سـاخن دون ان تتـغـيـر مالمـحهم وال

من انتفاخ ?
مع الفرق والفارق .. لننجيك ببدنك.
نحن لم نسمع حـواراتهم ولم نسمع
نــداءاتــهم.. لــكن رســالــتــهم وصــلت

ليس لالفاق بل لتمزق االفاق
{ مستشار ومحكم دولي
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ـاذا تـنـثالُ عـلى ذهـني  _و أنـا اآلن بـاحـثـة دكتـوراه في ال أعـرف 
مـجـال الــقـانـون اجلــنـائي - قـوانــ الـغش الــتي تـتـعــلق بـاجلـانب
الـعـلـمي الذي هـو غـيـر بـعيـد عـمّـا يـجري في بـلـدي الـعراق أو أن
أشك فـيـما إنـطـوى عـليـه فكـري حـتى ألـتمسُ لـنـفـسي عذراً أو أنْ
ا أريده و أدركُ أنّ اإلبداعَ أسطّرَ مقالة لم أبيّن فيها اال عجزي 
نحـها حـيث ما يـشاء. ولكنْ في أي مجـال موهـبة من الـله تعالـى 
سـحة الـتأمـليـة التي تـغلّفُ عـقلي هل أسـتطـيع أنْ أقول: إنّ هـذه ا
ـعرفة احلـقةِ هي نفـحة من طمـوحي أو هي أثر من آثارِ ؤمن با ا
االنكـسـار الـروحي مـنـذ أن اعـتـدنـا مـصـاحـبـة األغـلـبـيـة من حـمـلة
الشـهادات التي ال تُـعْرَفُ مصـادرها و ال مـوضوعاتـها فضالً عن
ـقـارنـة الـتي التـزال آهـاتـهـا عـالـقـة في ذهـني. و أظـن أنّ األمر ال ا
ا كـان ذلك مـبينـاً عَلـى معطـيات وحـقائق ال صـادفة و إ يـتعلـق 

تقبل اجلدل.
وهـذه الـشهـادات الـفضـائـية- إِنْ صـحت الـتـسمـيـة - و أنا مـوقـنة
بصـحتـها هي سـبب من األسباب الـتي جعـلتـني أنطـوي على نوع
ان بـأنْ ال يختلف إثـنان على القـيمة السـوقية التي خاص من اإل
نحَ الـشهادة العـليا التي لم يـهدأ أوارها على أهّلت صاحـبها أنْ 
ـسـتويـ الـفكـري و العـلـمي رفضـاً ال قـبوالً عـنـدما تـكـون ماثـلةً ا
للـعـيـان أو عـندمـا تـنـحـاز لعـقلِ احلـقـيـقـة و فضـيـلـةِ الـعـلم و التي
تـعـكس جــمـيـعـهــا مـحـنـةَ الـعــلمِ و مـصـادرة مـجــهـودات أهـله; إمـا
باإلهمال من قبل السلطة أو بإسباغ الهيمنة العلمية والفكرية على
مـنـاحي احلـيـاة حـتى تـكـاد تـفـضـي بِي حـالـة ال أسـتـطـيع عـلـيـهـا
صـبـراً و ال أطـيق تفـسـيـراً- كمـا يـقـال - لكـثـرة حـملـة الـشـهادات
سؤول العراقيـ على كافة مستوياتهم فأروي غلتي العليا من ا
رء كثيراً سـتور إمّا هباء و إمّـا ال يتيح لي إجباريـاً. وا بكشف ا
ما تهيجه الـذكرى و يعاوده احلنـ إلى ماضيه اجلميل و ترد إلى
شـرقة فيدعـو لتلك األيام الـعذاب مأخوذاً ذهنه صورة الـشباب ا
بـها نـاطقـاً بحـسرة عـلى شبـابه و كأني به يـردد ما قـاله الشـاعر

عبيد بن األبرص:
هلِ اللياليَ و األيامُ راجعة         

أيام نحن و سلمى جيرة خُلُطُ
والـذكــريــات الــعـذاب الــتي نُــقـشـتْ عـلى صــفــحـة قــلب أبي و أي
ذكريات هـذه التي تكـاد تقضي علـيه أسفاً و هـو يقارن ب األمس
و اليـوم و هذا كـافٍ لبـيانِ بـواعثِ االنسـان في أنه لم يفـقد ذكرى
ـا أيـامه اخلـوالي كـلـيـة فـمـا زال يـحـيـا بـبـقـيـةٍ مـنـهـا فـهي صـدى 
ستشري إنطوتْ عليه نفـسه من تذكار مأل جوانحهـا هذا اجلهل ا
في مجـتمعـنا اليـوم و هذا أمر غـني عن البيـان و ال يحتـاج لدليل
أو بـرهان. إلـتمـستُ لنـفسي عـذراً بعـدما أطـعتُ ضمـيري فـآثرتُ
أنْ أقـول: مـا عالقــة الـذكـرى بـالـعـلم? سـوؤال يـلحّ عـليّ وسط هـذه
احلـالـة االسـتــفـهـامــيـة ألقـول: مـا أجــملَ الـيـوم الـذي حــظـيتُ فـيه
بـالنـظـر الى البـوم صـور أبي بعـد أن إسـتجـاب استـجـابةً تـلـقائـية
الى مـا أصابـني من دهـشة و بـعـدما راقـبته فـي صمتٍ و حـيرة و
ـة بالـلـون األبـيض و األسود و هـو يركّـز نـظراتهِ عـلى صور قـد
هـو ال يـتـوقف عن الـنـظـر إلـيــهـا. واذكـر بـالـعـرفـان مـا زرعه ألـبـوم
ان لم يبرح من ذاكرتي ألنه عبّر عما صور أبي في داخلي من إ
امتـزج بالـفؤاد من سـؤال: ما عالقـة الذكـرى بالـعلم? و أي ذكرى?
ا فيه ذكرى صور إمـتأل بها هـذا األلبوم الـذي حظيت فـيه بالنـظر 
ـا فيـها من مـعـنىً و داللة. مـعرض من صـور تمـتّع فـيهـا نظـري و 
أُقــيم هــذا غــريب في مـــعــروضــاته يــقف أبي أمـــام بــعض مــنــهــا
نـاسبة يوم جامعة نصرم  عرض نهاية الـتسعينات من الـقرن ا ا
البصـرة التي كانت فـتية آنذاك حت أنـي لم أستطع أن أصف ما
ـرءَ مـهـمـا أُعطي شـمـلـني من الـسـرور و غـمـرني من الـتـأمّل ألنّ ا
ـعرض بالغـة و وُهب فصـاحة عـاجز عن الـتعـبيـر عن فكـرة هذا ا
رسائل مـاجسـتيـر و أطروحـات دكتـوراه في كافـة االختـصاصات
ألسـاتـذة كـلـيـتي الـتـربـيـة و اآلداب أو كـمـا كـانت تـسـمى بـ (هـيـئـة
اإلنـسانـيات) آنـذاك- عـنوان الـرسالـة أو األطروحـة اسم الـكلـية و
ـشرف وسـنة احلصـول علـيها. اجلامـعة الـتي منحـتهـا األستاذ ا
ــا ظــهـر فـي الــصـور: وقــدّر لي أن أقــرأ عــنــاوين بــعض مــنــهــا 
أطـروحــة بـعـنــوان (أبـو عـبــيـدة: نـاقــدًا و لـغـويــاً) لـلـدكــتـور نـاصـر
ــوت في الـشــعـر اجلــاهـلي) حالوي- جـامــعـة لــنـدن. (احلــيـاة و ا
ـعرفي لـلـدكـتـور عـبـد الـلطـيف جـيـاووك. و قـد اتـسـمت بـالـشـغف ا
حيال اختصاص كل واحد من هـؤالء و غيرهم. واستفزني الشوق
الـى االطالع عـلـى صـور هــذا األلـبــوم الــذي أثـار عــواطــفي لـذلك
غـزى من عـرفتُ قـيـمـة مـا أنـا قـصـدته في سـوْالي بـعـدمـا تـأملـتُ ا
ـعـرض الــذي أراه فـخـراً عــلى زمـني. و الــغـريب في إقــامـة هــذا ا
األمر أنـني ال أزال الى الـيوم أنـطوي عـلى شعـور غامض بـأّن هذا
ـا آلت الـيه شــهـادات الـكــثـيـرين من ـعـرض إنَّــمـا كـان يــتـنـبــأ  ا
ــعـرض ضــالـتــنـا الـتي ـســؤولـ اآلن. و قـد تــوسـمــنـا في ذلك ا ا
ننشدها و الـغاية التي نسـعى وراءها  أو حضّ األساتذة لطالبهم
على أن يـسلـكوا سبـيل اجلدّ و االجـتهاد. وغـاية رجـائي أن أخبر
عـرض في جـنـاح خاص من أبي بـأني أدعـو الى إقامـة مـثل هـذا ا
اجـنـحـة مـعـرض بـغـداد الدولـي للـكـتـاب لـيـتـبـ الزَبَـدُ من احملض
رأيت إبـتسـامة واسـعة تـفـترش وجـهه قائالً لـي: " مَن لم يتـعلم في
صغره لم يتقدم في كبره". لكني ظللت أسأل نفسي: كيف السبيل
الى حتــقـيـق ذلك لــيـطــلع من آمـن بـهــذه الــشــهــادات دون أن يـعي
مـاهــيـتــهـا حـتى لــو كـان مــوضـوعـهــا في (الـدگــة الـعـشــائـريـة) أو
(التفريق ب السـبح: سندلوساً كانت أم كهـرباً) بعدما كثرت اآلن
ن يـكـرّسـون إعـالنـات بـيع الـسـبح. وهـذا اجلـنــاح يـعـرّي كـثـيـراً 
جهودهم لبـناء حواجز تفصـل ب الصدق و الكذب فـيما نالوه من
ألـقـاب عـلـمـيـة دنـست العـلم لـكـنـهـا سـرعـان مـا ذوت و هي بـعد لم
تبرح أيـامها األولى.  وأحقق رجـاء من يتوجه إلى وزارة الـثقافة و
سؤولة عن معـارض الكتب طالبـة العون منها االعالم بأعتبارهـا ا
بـعد اللـه على حتـقيق حـلمي في الـسنـة القـادمة و يـسعد قـلبي و
عرض قد حتققت و يكون هذا أطمئن إلى أنّ أمنيتي بإقامة هذا ا
اجلـناح مـقاربـة رائعـة مـدعومـاً من قبل الـوزارة لـيكـون دليالً حـياة
نـاطقاً و يـعطـي تصوراً صـحيـحاً في مـواجهـة الغش الـذي ترتـكبه
ـا ـا كـان االعــتـراف بـاجلــمـيل لــهـؤالء  عـقــول خـاويـة تــافـهــة.  و
يستحقونه رمزاً حلسنِ صنيعهم فحري بي أن أوجّه حتية صادقة
ألبي ألَني كلـما أزور معـرضاً من معـارض الكتب أسـترجع صور
عطّرة بأن الروح ألبومه فتنبثق قفي ذهني زفرات أبي احلزينة ا
االنسـانية الـتي كنت أشعـر بها عـنده و حري بي أيـضاً أن أذكر
ما مع عليه علماؤنا آنذاك بـأنّ االطالع على مجهوداتهم الفكرية و
ا الـعـلـميـة مـا هـو إال خالصة مـا جـنـوه و هم لم يـقفـوا عـنـده إ

ازدادوا علماً و دراية.
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الـســوريـة . فـوافـقـت دولـة قـطـر و
ذلك وال يُعرف كـم ساعدت دولـة قطر
دمشق بـحـجة الـتـفاوض عـلى اعادة
مرور الطـيران الـقطري عـبر األجواء
ـترتـبـة على السـوريـة وفك الديـون ا
دولـــة قــطــر .ال ســيـــمــا وان ســوريــا
تـــطـــلب قـــطــــر ودوّل اخلـــلـــيج ديّـــة
اخلـــراب الـــذي حــــصل في ســـوريـــا

بدعم دول اخلليج !!. 
فـهــكـذا هي احلـكـومــات الـتي جتـيـد
ـصـلـحـة الـتـفـاوض والـبـراغـمـاتـيـة 
دولهـا وشعـوبـها  .فـلم تفـتح دمشق
ــاضي  مع دولــة قــطـر . جــراحـات ا
ولَم يـــشن االعالم الـــســوري حـــمــلــة
.بل جتـريح وتـوبـيـخ ضـد الـقـطـريـ
ــــــهم فـــــسـح اجملـــــال لـألهم قــــــبل ا
فنجحت الدولتان سوريا وقطر وفِي
قـرارة الــسـوريــ يـعـرفــون ان قـطـر
راغبـة في الـعودة لـلـحضن الـسوري
فـلن وبـتـنــسـيق مـســبق مع األتـراك 
تنفتح الدوحة بهذا الشكل لولم يكن
هــنـــاك تــنــســيق مع تــركــيــا وبــعــلم

إيران!!!.
فـهل تـتـعـلم احلـكـومـة الـعـراقـيـة من
ـمـكن وفن احلـكـومـة الــسـوريـة فن ا
ــــــــــهـم ووضع وضع األهـم قــــــــــبل ا
ـصلـحـة الوطـنـية والـشـعبـيـة فوق ا

كل اعتبار?
فهل تتعلم احلكومة العراقية بل هي
قـــادرة عـــلى  جلـم االعالم الـــعـــراقي
ـاغــوحي عــنـدمـا الــفـوضــوي والـد
تــفـتح األفـق مع دول كـانـت خـصــمـا
للعراق وقررت أخيرا العودة للعراق

وتقد العون للعراق !!?  
وبـالــعـودة لـلــمـلف الـقـطــري فـيـبـدو
هناك مالمح لـوالدة محـور جديد في
نـطقـة وسيكـون قافـز للـعراق وهو ا
سـوريـا) تـركـيـا إيـران مـحـور (قـطـر 
ولن نستبعد نزول وفد قطري ضخم

ولقـد عُرف عن الـقطـري اإلبداع في
الـدبـلـومـاسـيـة وفِي الـفن الـسيـاسي
ـتـلـكون الـبراغـمـاتي. نـاهـيك انهم 
لوبيات مهمـة ومؤثرة  داخل امريكا
ـنــظـمـات الـدولـيـة وفِي أوربـا وفِي ا
.وبـالتـالي أسـتـشعـرت دولـة قـطر ان
احلـكــومـة الـعــراقـيـة أسـيــرة تـمـامـاً
لألمالءات األمـيـركـيـة ( وهـذه كـارثـة
الـعراق والـسـبب الـرئـيـسي بـتراجع
الــــــــــــــعـــــــــــــــراق وفِـي كــــــــــــــافــــــــــــــة
ـتحـدة حولت يـادين...فـالواليـات ا ا
احلــكــومـة الــعـراقــيــة الى الــسـلــطـة
الـعـراقـيـة وحـولت الـدولـة الـعـراقـية

لوالية أميركية).
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فبعد أن يأس اإليـرانيون من العراق
بــالـســمـاح لـهـم بـايــصـال األمـدادات
جوا  وال براً نحو سوريا وذلك بأمر
أميـركي للـعراق.ومن هـناك  حـجز
الــسـفـن الـنــفـطــيـة وغــيـر الــنـفــطـيـة
القادمـة من إيران نحـو سوريا حيث
حُــجــزت فـي قــنــاة الــســويس بــأمــر
أمـيـركي أيـضــا.فـبـاتت هـنـاك مالمح
لشل الـدولـة السـورية قـريبـا السيـما
بعد كـشف التـواطؤ الروسي بـالضد

من ايران في سوريا .
فـــصــار لــزامـــاً عــلى الـــقــطــريــ رد
اجلـــمـــيـل االيـــراني ولـــكن بـــاجتـــاه
دمــشق احلــلــيف الـقــوي لــطــهـران .
فسـارعت دولة قطـر لتـصفيـة الديون
الــتـي عــلى الـــدوحــة من عــام 2002
وهي ديون عبـور الطائرات الـقطرية
عــبـر األجـواء الــسـوريــة طـيــلـة هـذه
احلقبـة الزمنـية.  فتم الـتفاوض ب
الـدوحـة ودمــشق حـول هـذه الـديـون
الـضخـمـة فأشـتـرطت دمـشق فك تلك
الديون مع دفع تأمينات ضخمة جدا
وبالعملة الصعبة للسماح للطائرات
الــقــطــريــة بــالــعــبــور عــبــر األجـواء

في دمــشـق. وســيــعــقــبه وفــد تــركي
ضـــخـم في دمـــشق فـــالـــدول تـــعـــمل
ـصـالح شـعـوبـهـا وال تـبـقى أسـيـرة

خلالفات واخطاء ما  !!..
فـيــبـدو عـنـدمـا عــرفت دولـة قـطـر أن
األميـركي ال يـحبـذونهـا في العراق
لــصــالح الـســعــوديــة ذهـبـت لـوضع
أســتـراتـيــجـيــة الـعــودة الى سـوريـا
وبخطوات مدروسة وال تثير الالعب
االمـــــيــــــركـي النـــــهــــــا حتت ســــــقف

القانون!!.
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الى متى يبقى الساسة العراقيون ال
يـــجـــيـــدون الـــتـــعــــامل اال مع دولـــة
واحــــــــدة... تـــــــــذهـب ايـــــــــران جتي

السعودية وخالص?
الى متى  ال يعـرفون أبجـديات تنوع
العـالقات مع الـدول والـتي هي أكـثر
فـائـــــــدة وراحـة لـلـعــراق.. فـيـمـا لـو
مـــدت اجلـــســـور مع اكـــبـــر عـــدد من
الـــــدول اجلـــــارة والـــــشـــــــقـــــيـــــقـــــة

والصديقة.?
أيــعـقـل تُـفــقـد دولــة مــثل دولـة قــطـر
ـــال والـــنـــفـــوذ تـــمـــتـــلـك الـــغـــاز وا
والـــعالقـــات الــدولـــيـــة والــشـــركــات
العـمالقـة واالقتـصـاد القـوي وال يُرد
عليها بحضن عـراقي ومحبة عراقية

لتدخل العراق ..
وان زعـــلت الــســـعــوديـــة واإلمــارات
فــهــذا شـأنــهــمـا فــيــجب ان تــمـضي
حكـومة الـعراق لـلبحث  عّـن مصالح
الــعـراق و(الــدولـة الــلي مـيــعـجــبـهـا

فلتشرب من البحر).  
ضي الـعراق بـالعـمل اجلدي ال بل 
لـــتـــرطــــيب األجـــواء بــــ الـــدوحـــة
والــريــاض وابـو ظــبي والــقــاهـرة ..
(تـــــره الــــــعـــــراق مــــــو قـــــلـــــيـل بس
الـسـيـاسـيـ كـسروا رجـلـيه وأيـديه

/والله ال يعطيهم العافية) !!.

رات تفـتك بالـشعب والـسالح خارج
سيطرة الدولة

من الـــقـــرارات الــــعـــجـــيــــبـــة الـــتي
أصـــدرهـــا مـــجـــلس الـــنـــواب مـــنع
األلـعـاب االلـكـتـرونـيـة  مع الـعلم ان
مثل هذه األلعاب موجودة في اغلب
دول الــــعـــالـم  وحــــتى في األمــــاكن
ــوالت ــتـــنـــزهـــات وا الـــعـــامـــة كـــا
ــتــرو وفي ومــحـــطــات الــقــطـــار وا
ـــارســهـــا الـــصـــغــار ـــطـــارات و ا
والكبار مجانـاً كما توجد في أماكن
خـــاصـــة بـــهـــا وهـي تـــدخل ضـــمن
الـــهــوايـــات والـــعـــاب الـــتـــســـلـــيــة
ـنافـسات واحلـريـات الشـخصـية وا
وهـي تــنـــمـي الــقـــدرات الـــذهـــنـــيــة
ــهـارات والــذكـاء لــكن في بــلـدنـا وا
حــيث يـأخــذ اجلـانب الــسـلــبي لـهـا
فــيـتم مـنـعـهـا الن بـعـضـهـا حتـتـوي

على مشاهد عنف.
ولــنـسـال مــجـلس الـنــواب أال تـثـيـر
اخملـــدرات الـــعـــنف وتـــتـــســـبب في

جـرائم كثـيرة في مـقدمـتهـا السـرقة
والــتــحـــرش اجلــنـــسي واالعــتــداء
والقتل ناهيك عما تسببه للمجتمع
من تداعيات خطيرة خصوصا على
شـريـحـة الـشـبـاب وطالب الـكـلـيـات
دارس وهم عماد اجملتمع وقادة وا
سـتقبل,لقـد استـفحـلت اخملدرات ا
بشكل مخيف في مجتمعنا وأصبح
العـراق مستـهلـكا كبـيرا للـمخدرات
ــرا لـهـا لـلــدول األخـرى بـعـد ان و
كــان الــعـراق خــالــيـا من هــذه اآلفـة
ميـتة فقد ازدادت نـسبة تعـاطيها ا
بـ العـراقيـ كثـيـرا لتـصل نسـبة
ـئة وعـلى سبيل تعاطـيها الى 6 با
ـثـال ففي الـبـصـرة كمـا أعـلن احد ا
أعضاء مجلسهـا ان نسبة متعاطي
اخملــدرات قــد زادت بـــشــكل كـــبــيــر
جتــــــــاوزت عـــــــشـــــــرات اآلالف وان
األجــهـزة األمــنــيــة وخـالل األشــهـر
األولى مـن الـــعــــام احلــــالي كــــانت
تــعــتــقل فـي كل أســبــوع خــمــســ

مـتـعــاطي لـلـمـخـدرات حـتى ضـاقت
ـتعاط عتـقالت بهم ناهيك عن ا ا
ـتاجـرين الذين لم يـتم اعـتقـالهم وا
إنـــهـــا نــسب كـــبـــيــرة ومـــخــيـــفــة ,
ــشــكــلــة هي عــدم وجــود أمــاكن وا
خـاصة العـتـقـال متـعـاطي ومروجي
اخملــــدرات بـل يــــتـم وضــــعـــــهم في
ـعــتــقالت االعـتــيــاديـة وحــتى في ا
عـتـقل تصـلهم اخملـدرات فيـؤثروا ا
عــلى من فــيه  كـمــا ال تـوجــد أمـاكن
خــاصــة لـــعالج مــدمـــني اخملــدرات
ومـتــعـاطــيـهــا وكل هـذا يــحـدث الن
ن يـتعـاطى أو الـعـقـوبـات مـخـفـفـة 
يـتــاجـر بــاخملــدرات بـضــعـة ســنـ
يـقــضي نـصـفـهـا ثم يـخـرج بـعـد ان
ـتـاجر كـانت عـقـوبـة مـتـعاطـيـهـا وا
بـهـا اإلعــدام ومـقـارنـة مع اإلرهـابي
الــذي قـــد يــقـــتل شــخـص أواثــنــ
ــادة (4) إرهــاب قـد ويــحــكم وفق ا
تـصل عـقـوبـتهـا الى اإلعـدام بـيـنـما
تاجر اخملدرات فانه يـقتل العشرات

ئات وحتى اآلالف ويحكم بأربع وا
ـجلس سـنـ سـجن فـكـان األولى 
الــنـواب تـعــديل قـانـون الــعـقـوبـات
ـتــعـاطي بــاخملـدرات لـلــمـتــاجــر وا
وتـشديـدها  قـبل مـنع األلعـاب التي
قـد تؤثـر على شـريـحة مـحدودة من
اجملـتـمع أمـا تـأثـيـر اخملـدرات فـهـو
كـبـيــر عـلى حـيـاة الـنـاس وعـلى كل
فــئـــات  اجملــتـــمع شــبـــابــا ورجــاال
ونساءاً  وعلى كل الشرائح األخرى
وتــسـبـب تـداعــيــات خــطــيــرة عـلى
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وليسـت اخملدرات وحدهـا من تهدد
شاكل امن وحياة النـاس وتسبب ا
نـفلت واخلارج الكـبيرة فـالسالح ا
عن سـيـطـرة الـدولـة مشـكـلـة كـبـيرة
ـواطـنـ جــدا بـاتت تــهـدد حـيــاة ا
وأمــنـهم  فال يــكـاد يـخــلـو بـيت في
العـراق من قطـعة أو قـطعتي سالح
نتيـجة لظـروف البلـد األمنيـة الغير
مـستـقرة وهـناك مـيـليـشيـات خارج
ســيـطــرة الــدولـة تــمــتـلك مــخــتـلف
ــتــوســطـة األســلــحـة اخلــفــيــفـة وا
وحــتى الـــثـــقــيـــلـــة ولــهـــا مـــقــرات
ومـستـودعات لـهـذه األسلـحة وسط
األحــيـاء الــســكــنـيــة وال احلــكــومـة
وأجــهـــزتــهــا وال مــجـــلس الــنــواب
قــــــــادريـن عن نـــــــــزع سالح هــــــــذه
ـــلــــيــــشـــيــــات الــــذي يـــهــــدد امن ا
تلكاتهم كل واطن وحياتهم و ا
ة يـوم نـاهيك عـن عصـابـات اجلـر
ــنــظــمـة الــتي تــمــتــلك األســلــحـة ا
ــواطــنــ واآللــيــات وتــهـــدد امن ا
كـذلك ,أمــا سالح الـعـشــائـر فـحـدث
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بولندا

وال حرج فبعض العـشائر لديها من
األسلحة أكثر من أسلحة الدولة في
منطقتـها وهي تستعرض به في كل
مـنـاسـبـة مـفـرحـة أو مـحـزنـة وأمـام
أنـظـار األجـهـزة األمـنـيـة الـتي تـقف
عاجـزة أمامـها وتسـتخـدم العـشائر
ـــتـــوسط والـــثــــقـــيل في الـــسـالح ا
الــنـزاعـات الــعـشـائـريــة الـتي بـاتت
تــنـدلع بــ احلـ واآلخــر وألبـسط
ــشـاكل وبــسـبب األســبـاب وألتــفه ا
حــيــوان أو شـجــار أطــفـال أو لــثـأر
قد فـيلعـلع الرصاص من مـختلف
األسـلـحــة  فـتـقــطع الـطــرق ويـخـيم
اخلــوف عــلى األحــيــاء الــســكــنــيــة
ويـــســقط أبـــريــاء نـــتــيــجـــة الــرمي
الــكــثــيـف وال تــســتــطــيع األجــهــزة

األمنية التدخل لوقف النزاع.
ولــقـد عـجــزت كل األجـهــزة األمـنـيـة
العـديدة والكـبيرة لـلدولة عن وضع
خـطط عـملـيـة لـنزع سـالح العـشـائر
فــــأين مــــجـــلـس الـــنــــواب من هـــذه
واطـن صـائب الـتي تهـدد امن ا ا
تلكاتهم وتسئ للدولة وحياتهم و
وتؤثـر على هيـبتهـا فيقـوم بإصدار
ـنع فيه األلـعاب االلـكتـرونية قرار 
ـــصــائب واخملــاطــر ويــتــرك هــذه ا
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وال بــاس بـهــكـذا قــرار لـكـن بـعـد ان
يصدر قرارات أكثر أهمية منه ولها
األولـــويــــة عــــلــــيه وتــــمس حــــيـــاة
ـواطنـ وأمنـهم وتـهدد مـستـقبل ا
أجــيــال الــبــلــد وشــبــابه كــتــشــديـد
ــــتــــاجــــرين الــــعــــقــــوبــــات عــــلى ا
بــاخملـدرات ومــتــعــاطـيــهــا بــعـد ان

اسـتفـحـلت هذه اآلفـة كـثيـرا وباتت
تــؤثـر عــلى اجملـتــمع كـكل والــقـيـام
يلـيشيات بخـطوات لنـزع أسلحـة ا
والـعشـائـر بعـد ان سمـعـنا ونـسمع
كل يـــوم من احلـــكـــومـــة ومــجـــلس
النواب بضرورة حصر السالح بيد
الــدولــة فــمن يــحــصــر الــسالح إذا
كــانت الــدولـــة تــدعــو فــقط وبــدون
خـطط عــمـلـيــة وواقـعـيــة لـلـتــنـفـيـذ
وبــدون وعــقــوبــات رادعــة كــفــيــلـة
بـــحــصـــر الـــسالح بـــيـــدهــا  ,فـــيــا
ـوقــر أصـدروا قـرارات مــجـلـســنـا ا
هـمة التي تـتعلق تعـالج القضـايا ا
بــــحــــيــــاة الــــنــــاس وحتــــقق األمن
ــتــلــكــاهم واألمــان لــهم وحتــمي 
ولـلـمعـاضل الـتي تـهـدد أمن الوطن
وتـــؤثـــر عـــلى مــســـتـــقـــبل شـــبــابه
وأجيـاله أوالً ثم أعرجـوا على باقي
األمــور الــثــانــويــة كــمــنع األلــعــاب
االلكترونية ومنع النساء من العمل
في الكافيـتريات كمـا فعل ن مجلس
مـــحــافــظـــة الــنـــجف وغــيـــرهــا من
ـواطـنـ الـقـرارات الـتي ال تـخـدم ا
وال حتل مـشـاكـلـهم وعـلـيـكـم إيـجاد
ـعـانـاة الـناس من حـلـول حـقـيـقيـة 
ـستـشري فـي البـلد و من الـفسـاد ا
الــفــقــر وقــلــة الــرواتب واألمــراض
وانـــحـــدار مــــســـتـــوى الـــتــــعـــلـــيم
واخلــدمــات الــصــحــيــة والــبــلــديـة
ـشــكـلـة الــكـهـربـاء وإيـجـاد حــلـول 
ونحن عـلى أعـتاب الـصيف الالهب
اء الصالح للشرب واحلد وتوفير ا
ـشـاكل مـن الـبـطـالــة وغـيـرهــا من ا
الـتي تــهــدد حـيــاة الـنــاس وتـعــكـر

أمنهم وترهقهم .   
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