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والــتــكـنــولـوجــيــة وجـامــعـة واسـط ومـيــسـان
والــبـــصــرة وأخــرهـــا جــامــعــة كـــركــوك الــتي
أعــتـرضـت اجلـبــهـة الــتـركــمــانـيــة عـلى أقــالـة
رئـيـسـها واعـتـبـرته أسـتهـداف لـلـحق الـقومي
لـلـتـركـمـان. وشـمـلت قـرارات الـوزيـر جـامـعات
أخـرى مـهـمـة لـيـخـتـار من يـديـرهـا وكـالـة مـرة
ـلفت ثـانـية حلـ أخـتـيار رؤسـاء بـاألصالـة ا
بـهذه الـقرارات سـرعتهـا وشمـولهـا على أغلب
ـعـايـيـر اجلــامـعـات بـالـرغم من عــدم وضـوح ا
الــتـي  من خاللــهـــا اتــخــاذ قــرارات اإلقــالــة
والـتكليف والتي بال شك سببت بعض اإلرباك
ـقـابل والــفـوضى في اجلـامــعـات لـكـنــهـا في ا
أنــهت حـقـبــة هـؤالء الـرؤسـاء الــتي أسـتـمـرت
ا قدموه لـسنوات بدون أي تـقييم أو مراجـعة 
أثـناء تـرؤسهم لـلجامـعات وتـراجع التـصنيف
ـا أعطى صـورة سـلبـية ي جلامـعـاتنـا  الـعـا
ـؤسـســات الـتـعــلـيـمــيـة في الـبالد عــلى أداء ا
ـــهم الـــذي نــطـــرحه األن مـــا هي والـــســـؤال ا
ـعــايـيـر الـتي سـيـتم عــلى أسـاسـهـا أخـتـيـار ا
رؤسـاء جـامعـات وعمـداء كـليـات باألصـالة في
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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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حبـيب عـمرهـا عـماد بـهذه الـلـحظه عم
الـصـمت بـيـنـهـمـا ويـده تـصـافح يـدهـا
ـا عاد بـهـمـا ألـزمن ألى أكـثـر من وكـأ
خـمــسـة عــشـر عــامــا. في هـذه أألثــنـاء
عادت ذاكـرتـهـمـا ألى أول لـقاء بـيـنـهـما

وكيف تعـرفا عـلى بعضـهمـا بعد أن 
تعـينـها بـشهـادة الثـانويه مـعه في نفس
الـوزارة وكـيف أحـبـهـا حب النـظـيـر له
وكــــيف أن جـــــمــــيع زمـالئــــهم كــــانــــوا
يــــحــــســـــدونــــهــــمــــا عــــلـى هــــذا احلب
أألسطوري وكيف كانت تشعر بقدومه
من الـســفـر دون أن يــكـون لــديـهــا عـلم
وعد عودته أال أنها تشعر بخطواته.
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وكـان اجلـمـيع يـسـتـغـرب مـنـهـا عـنـدمـا
يجدونه واقف أمـامهم رغم عدم وجود
وســـائل األتـــصـــال احلـــديـــثـــة في ذلك
الوقت فقط ألـهواتف األرضـية وعـندما
يــســألــوهــا كــيـف عــرفت بــقــدومه تــرد
عـلــيـهم مــبـتــســمـة قــلب األم فـيــضـحك
وكـيف كـان يــشـعـر بـقـدومـهـا اجلـمـيع 
عــنــدمــا تــقــطع أجــازتــهــا ويــقــول لــهم
اقــتـــربت ســـهــام وفـــعال يـــتــفـــاجــؤون
بوجـودها وعـندمـا يسـألونه كـيف عرف
بقدومها يـرد مبتسما أشـم عطرها يهز
كـيـاني هــكـذا كـانت عـالقـتـهــمـا قـويـة

كان الشـارع مكتـظا بالـناس فهـو شهر
ـــبـــارك وأعـــتـــادت الـــنــاس رمـــضــان ا
اخلــروج من مــنــازلــهم مــســاءً لــلــتــنـزه
ساء والتبضع فجو بغداد رائع وقت أ
ـا تراه تـتـنـقل بنـظـراتـها كانت فـرحـة 
بــ احملالت تــارة وبـــ الــنــاس تــارة
اخـــرى فــــهي تــــنـــشــــد راحـــة الــــبـــال
والـســعــادة وتــرى ذلك في ســعـادة من
حـولـهـا فـالـطـاقـة االيـجابـيـة تـنـتـقـل ب
األشخاص كسـرعة البـرق أستوقـفتها
فـاتــريـنـة أحــدى أحملالت فـهـي تـعـرض
أجـــــمـل مـــــوديـالت مالبـس أالطـــــفـــــال
ن وبــألــوان زاهـــيــة جتــلب ألـــســعــادة 
يـراهـا وبيـنـمـا هي كـذلـك وأذا بـصوت
يــأتي من خـــلــفــهــا ســـهــام ..! هل أنت
سـهــام..? ســمــعت صــوته ولم تــصـدق
مـاســمـعــته أذنـاهــا وخـافت أن ألــتـفت
ـا تتـفـاجأ بـأنه وهم من صنع للـرد فر
خـــيـــالــهـــا وتـــصـــحـــو من هـــذا أحلـــلم
أجلــمــيل ولــكـن الــنــداء تــكــرر ســهــام
أولـست ســهــام...!? وهـنــا تـأكــدت بـأن
ماتـسـمـعه لـيس وهـمـا أو خـيـاال بل هو
حـقـيـقه ال مـحـال فــالـتـفـتت فـأذا به هـو
نـفــسه نـعم تــغـيــر قـلــيال بـفــعل ألـزمن
أبــيض ألــشــعـــر ونــحف قــلــيال أال أن
مالمحه ذاتهـا لم يتـغيـر شيئ مـنها أنه

بــعـــيــشه الـــكــاتب  وهـــو أن احلــيــاة
ـشاعر االوربيـة خاليه نـوعاً ما  من ا
الودودة واأللـفـة احلمـيمـية  وهـذا ما
يفسـره تساؤله واسـتغراب صـديقته 
فـيمـضي بعـدهـا باحلـديث حتى تـبرع
أحد األشـخـاص بقـلـبه له  وجتري له
الـعــمـلـيـة ويـزرع له الـقـلب  لـكن هـذه
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عنـوان مـقالي هـذا هو حـديث لـرسولـنا
الكر محمد صـلى الله عليه وسلم في
ـشـركـ في مـعـركة حـادثـة اسر الحـد ا
بدر .. ال اريد اخلوض في هـذه الواقعة
ل من كي ال اطيل عـلى القـارىء الذي 
ــقـاالت الــطـويــلـة وان كـانت ذا قـراءة ا

فائدة كبيرة ?
ـــهـم لـــقــــد تـــعـــودنــــا نـــحـن الـــعـــرب ا
وخـصـوصـا حـكـامـنـا اصـحـاب الـسـمو
عـالي والسـلطـنة ان ال يـتعـضوا من وا
ـــواقف الـــتي ـــصـــائب وا الـــدروس وا
تـصدر من حـلـفـائهم مـن الدول الـكـبرى
الـتي حتلب امـوالـهم وثـرواتهم بـحـجة
حـــمــايـــتــهم والـــتــصــدي العـــدائــهم ...
ـعـاصر وعـودة بســـــــيـطـة لتـاريـخـنا ا
فقـد خذل االحتـاد الـسوفـيتي مـصر في
حــرب 1967 واوقف دعم الـــعــراق في
ذروة حـــــرب اخلــــــلـــــيج االولـى رغم ان
هناك معـاهدة دفاع مشـترك ب العراق
واالحتــــاد الـــســـوفـــيـــتي انـــذاك .. امـــا
ـواقف االمــريـكـيـة مـع الـعـرب الـتي ال ا
تعد والحتـصى دون ان يتعض حـكامنا
ـــبـــجـــلـــ مـــنـــهـــا فــفـي الـــقـــضـــيــة ا
الـفــلــســطــيــنـيــة مــنح الــعــرب الــضـوء
تحدة االمريكية كي االخضر للواليات ا
تكون راعيـة السالم ب حكـام فلسط
قـابل كانت هذه الدولة واسرائيل ... با
الــكـبـرى تــشـهـر الــفـيـتــو عـلى كل قـرار
لصالح القضـية الفلسـطينية ?? وماهي
اال ايــام حــتى يــعــود حـكــام فــلــســطـ
لـيــمـنـحــوا عـدوهم امـريـكــا االسـتـمـرار

لـــلــــتـــفــــاوض بـــ الــــطــــرفـــ الحالل
الــسالم..!! عــلــمــا لـم جنــد هــنــاك عــبـر
الـتـاريخ او مـنــذ احـتالل فـلـسـطـ الى
يـــومــــنــــا هـــذا قــــرار واحـــد صــــدر من
ـتـحــدة االمـريـكـيــة لـصـالح الـواليــات ا
القـضيـة الـفلـسطـينـية  اضـافة الى ذلك
ان امريكـا اعترفت بـدولة اسرائـيل بعد

اقل من ساعة على اعالنها ?? 
واخــيــرا اعـــتــرفت امـــريــكــا بـــالــقــدس
عاصمة لدولة اسرائيل وموافقة ترامب
عـلى ضم اجلـوالن الـعربـيـة الـيـهـا امام
انــظــار حـكــامــنـا الــعــرب ودول الــعـالم

كافة??
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ثم نــعـود لــدول اخلـلــيج وعــلى راسـهم
ملـكة العـربية الـسعوديـة التي تعـتبر ا
احلــلــيف االقـوى بــ الــدول الـعــربــيـة
واالقـلــيـمـيـة مـع امـريـكـا مــنـذ تـاسـيس
مـلكة في ملـكة عام (1932) وكانت ا ا
تحدة االمريكية ستراتيجية الواليات ا
بـقــرة حـلـوب جتــني من ثـرواتــهـا مـتى
بالغ التي جـنتها تشاء .. حتى قُـدرت ا
ـمـلـكـة مـنـذ حـرب حتـريـر امـريـكـا مـن ا
الـكــويت ثم حـرب احـتـالل الـعـراق عـام
ثم صـــفــــقـــات بـــيـع االســـلـــحـــة 2003
واالتاوات التي فرضها زعيم الكاوبوي
وحــجـم االســتــثــمــار لــشــركــات الــنــفط
االمريكية مـبالغ تستطـيع بها بناء دول

بحجم الوطن العربي ??
والــيـوم رغم كل تــلك الــعـبــر والـدروس
سرحية عاد العرب مهرول مصدق ا

أجلميع كان يـقف معهم حلبـهم ألطاهر
إال والـدهــا ووالـده فــبـيــنـهــمـا عـداوة ال
أحـد يـعـرف سـبـبــهـا فـوالـدهـا يـقـول ال
أحد يصلح البنتي فهي ذهب وأريد لها
زوجـا ذهــبــا مــثـلــهــا فــلم يـوافـق عـلى
زواجـهـمـا وتـعـاهـدا أن اليـفـرقـهـما إال
ــوت وبـــقي حـــبــهـــمــا صـــامــدا ست ا
وفي يوم سنوات ويزداد يوما بعد يوم 
تــفـاجــأت وهي تــقــرأ الــبــريــد اخلـاص
بقسمهـا بورقة عقـد قرآنه على جارتهم
الــــــــــتي كــــــــــانـت تـــــــــطــــــــــارده وهـــــــــو
لم فـصـدمت لـم تبـك وقـتهـا  يـرفـضهـا
تسـقط مـغـشيـا عـليـهـا لم تـمت مثـلـما
كانت تـتصـور في مخـيـلتـها ال لم تـفعل
كل ذلك ألــتــزمت ألــصــمت وجــلــست
على أقرب كرسي وعـندما دخل باركت
له أمـام أجلــمــيع فـدهـش ألـكل نــظـرت
لصديقاتها وهن يبك بصوت عال من
شدة الـتأثـر. وزمالؤهـا أجتـمعـوا حوله
غير مـصدق اخلـبر بعضـهم يحـسبها
وهي ترى مقلب وبعضـهم يريد ضربه 
كل ذلك أمامها فخافت أن تبك ويشمت
بها لذا أمسـكت حقيبـتها وخرجت من
الوزارة مـسـرعة وحـاولت الـصـعود في
ألتكـسي فأذا بـها تراه يـركض خلـفها
وأصـدقاؤه خـلـفه فـطـلـبت من صـاحب

وصــــول هــــذا الـــعــــديــــد مـن الــــقـــوات
االمريـكيـة الى مـنجم الـثروات الـعربـية
له تـداعيـات خـطـرة جدا .. واعـلـموا ان
اخملــطــطــات االســرائــيــلــيــة واالطــمــاع
االمـريكـيـة واطـمـاع بـعض دول اجلوار
قد خَطت خطـواتها االولى الـتي ستبدا
بـتــقـسـيم الــعـراق .. وامـتــداد الـتـوسع
اجلــغــرافي االسـرائــيــلي عــلى حــسـاب
العرب  وانـشاء دولة كـردستان الـكبرى
ـزمع االجـتـمـاع .. ومـا صـفـقــة الـقـرن ا
ـلكة الـبحـرين اال بداية لتـنفيـذها في 
لـهــذا اخملـطط .. الـذي ال يـنــتـهي بـهـذه

ؤامرة.. ا
ـقـاالت كـتـبـتـهـا مـنـذ واخـيـرا اذكـركم 

الكبرى عـنوانها ( بـ امريكا وايران )
تـصـريـحـات وعـنـاوين تـتـصـدر وسـائل
سـموعة .. رئيـة وا قـروءة وا االعالم ا
وهي حــديث الـســاعــة الـيــوم ..حتـركت
االســـاطــــيـل والــــبـــارجــــات وحــــامالت
الـطــائـرات .. وتـصــريـحـات (بــومـبـيـو)
تـقلبـة واستمرار وتصريـحات ترامب ا
فـرض الـعـقـوبـات عـلى ايـران .. ووعود

خليجيه بضخ االموال 
من اجل اخلالص من اخلــطــر االيـراني

..وماذا بعد ياحكام اخلليج ???
متى تـتعـضون دولـة واحدة (اسـرائيل)
اسـتـطـاعت ان تــمـزق ووطـنـنـا الـعـربي
ـكــون من (22) دولــة والــيـوم اصــبح ا

حكـامنا يـتسـابقـون الى التطـبيع مـعها
ســـراً وعـالنــــيـــة ...  والــــيــــوم مــــئـــات
ليارات تضع امام الرئيس ترامب من ا

اجل احلرب مع ايران ... ?? 
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فــهل هي ســيــاســة اجلــهل ام ســيــاسـة
العمالء .. انتم ونـحن من جاء بالقوات
االمـريـكـية الى مـنـطـقـة اخلـلـيج بـسبب
غـــزو الـــعــراق لـــلــكـــويت ... وانـــتم من
وافقتم باالمس القريب على دخول اكبر
ــخــتـلف عــدد من اجلــيش االمــريــكي 
صـنـوفه بحـجـة حـمـايـتكـم من ايران ...

فمتى تتعضون ?? 
اقـــول واتــــمـــنى ان تـــدركـــوا قـــولي ان

هذه الرواية األروع واألعمق واألفضل
من ب روايات الكـاتب محمود جاسم
الــنــجــار  إنـــهــا تــســرد مــأســاة وأيُّ
مـأسـاة ! إن بـطـلـهـا يـعـيش عـلـى شـفا
حــفــرة من الــقــبــر  كــتــبــهــا الــروائي
جتسيداً حـياً ألحداث شاهـدها بنفسه
وعصفته به  وكادت أن تودي بحياته
 القلب هو مركز األعضاء وسيدها إن
أضطرب إضطربت له سائر األعضاء 
ـشـكـلة كـبـرى يـصـاب بـها ومـا بـالك 

هذا السيد ! 
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حاول أن يـسرد مـحنـته منـذ بدأها أي
مــنـذ حلـظــة تـعـرفه عــلى مـرضه  وثم
مـراجعـته لـلمـسـتشـفى الـتي أجرت له
الــفـــحــوصـــات  ومن ثم يــبـــدأ بــذكــر
مـعــرفـته بـالــسـيــد جـارته جـولــيـانـا 
وكــانت خــيـــر صــديــقه لـه في غــربــته
رض  تتفاجأة جوليانا ومحنته مع ا
بــأن له أخــاً يــعـيش فـي لـنــدن  وكـان
إخــــتـــــصــــاصـه الــــقـــــلب فـي كــــبــــرى
مـــســتــشــفـــيــات لــنــدن  فـــردت عــلــيه

جوليانا
- مـــا دمت تــــقـــول إن لك أخـــاً بـــهـــذه
ـواصـفـات  فـلم ال تـنـتـقل إلـى هـناك ا
ويـتم عالجك بـطـريقـة أفـضل  وتـكون
قـــريــبـــاً من أخـــيك  وســـيــقـــدمــوا لك
الـعـنـايـة عـلى أفـضل مـا يـكـون  فـيرد

عليها مستغرباً من كالمها 
- مـعـك حق جــولـيــانــا  لــكن حــيـاتي

ومتـعلقـاتي مرتـبطة هـنا في هـولندا 
أطــفـالـي وبـيــتي وأصـدقــائي وعـادات
يــومـــيــاتي بــعــد تــلـك الــســنــ الــتي
أمــــضـــيت وعــــشت  ثـم إني قــــطـــعت
شوطـاً طويالً في مـشوار الـفحـوصات
الطـبية هـنا  وبـاتت النتـائج واضحة
اً . هذا التساؤل ب صديقته يخفي أ

ـعنـانـاة جسـدهـا بأسـلوبـه السـلسل ا
اجلـمـيل  حـتى إنـنـا عـايـشـنـا احلـدث
ـشاعـرنا ـسك  مـعه  واستـطاع ان 
ويـأخــذنـا إلى الــتـعــاطف مع مـحــنـته
ـجـمـلـهـا هي الـعــظـمى  إن الـروايـة 
حتدي كـبير يـواجهه اإلنـسان  وكيف
له أن يكون قـوياً ليـتمكن مـن الصمود

امرأة سـتيـنية تـقود احـد أحفادهـا في الطـريق وعلى مـقربة
دينة تعثر الطفل وسقط على من وقفـتنا في احدى طرقات ا

رأة بصوت عال تصيح : االرض واذا با
ة سور سليمان يحميك)  )

ا علق من احـد الواقف تـوجه الى الطفل ونـظف مالبسه 
ا كنا عليه  رأة حلالها وعدنا نحن  اتربة ومضت ا
شهد يتكرر يوميا وليس فيه نوع من الغرابة  هذا ا

نعم.. يـتكرر يوميا وحـقيقا لم نتوقف نـحن عليه ولكن عبارة
ــة ســور ســلــيــمــان يـحــمــيك) هـي الــتي اوجــبت عــلــيــنـا )

الوقوف 
اجلمـيع يعـلم بان اليـهود مـازالوا يـبحثـون عن الهـيكل الذي
بنـاه نبي الـله سـليـمان وقـد نشـرت عبـر الـتاريخ الـكثـير من
الـوقائع والقصص بهذا اخلصوص ‘وقـد اختلفوا حتى في
مـكان الـبـناء بـالـضبط  ‘وذهب الـبـعض الى انه ذريـعة لـفـئة
ــقـدس وتـهــيـئـته من الـيــهـود حتـاول الـســيـطـرة عــلى بـيت ا
السـتـقـبـال اخملـلص الـذي سـبـعث ويـخـلص الـعـالم مـن غـير

الدين اليهودي 
رأة ليحمي حفيدها نعـود لسور سليمان الذي صـاحت به ا
حيث يـرجع لتلك االسـوار الثالثة التي بـنيت حلمايـة الهيكل
بــعــد وفــاة الـنــبي ســلــيــمـان وبــدا يــردد عــلى االفــواه عـلى

احلماية احملصنة حماية سور او اسوار سليمان 
ا ان الـثقافة اليهودية كانت من ضمن فسيفساء النسيج و
الــعـراقي ضــربـا من الــدهـر فــقـد اعــطت واخــذت من بـاقي
كـونات واصبح قوال يـتردد على ألـسنة الـنساء كثـيرا عند ا

رض او االبتالء  ا
عمي.. سـور سـليـمـان على جـمـيع الـعراقـيـ بلـگت تـخلص

هذه البلوة ونرتاح
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انه رض ويتغلب عليه بقوة إ أمام ا
ــــرض كــــانت  رحــــلــــة صــــراعه مع ا
قـــاســيـــة جــداً  ألن مـــرضه كـــان بــ
ـوت  وهـنـا يسـود الـقلق احلـياة أو ا
وتـبــدأ عـمــلـيــة الـتــحـدي الـكــبـرى في
مــســار الـروايــة  فــنـرى إن احملــنـة لم
تـنــتـهي حـتـى بـعـد جنــاح الـعـمــلـيـة 
فمازالت صحته مضطربة قلقة ! ولعل
مـن أروع من حــــــاولـت الــــــروايــــــة أن
ــان بـــالـــقــوة جتـــســده هـــو قـــوة اإل
اإللـهـية  وإن الـرب سـيـنـجـيه من هذا
ــرض الــعــضـــال  وتــكــمن عــمــلــيــة ا
ــريض ـــرض وذات ا الـــصـــراع بــ ا
حاولـته أن يعيش ويـتلذذ بـحياته 

إنه لم يـنـفـر من الـدنـيـا ولـم يسـتـسـلم
لـلـمـوت  بل بـقي رابط اجلـأش  قوي
ة  ثـابت اجلنـان  لكن اجلانب العـز
الـســوداوي واأللم هـو اجلــانب األبـرز
واألكــثـر كــثـافــة في أحــداث الـروايـة 
إنـــهـــا تـــصــــلح ألن تـــكـــون درســـاً في
احلـيــاة والـصـمـود والـتـحـدي  وكـمـا
أحملـنـا إنـها مـن أجمـل وأروع رواياته
فهي جـديرة بـالدراسـة والتـمعـن بها 
إلســتـكـشـاف الـروح الـفـنـيـة واجلـمـال
الــــســـردي الــــذي حتــــلى به الــــروائي
الـــعـــلـــيم  وهـــو يـــســـرد قـــصـــة األلم

رض القسري . وا
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ـرحـلـة مـا بـعد  2003م و االحـاديث مـنذ الـسـنـوات األولى 
عن الـفساد  مواجـهته في بالد الرافـدين تزداد بشكل واسع
حتى بـلغت مـستوى كـبيـر ب األوساط الـشعـبية و الـنخـبوية
عـــلـى حـــد ســـواء  فـــضال عـن أحـــاديث رجـــاالت الـــنـــظـــام
الـسـيـاسي القـائم " خـاصـة أعـضـاء السـلـطـتـ التـنـفـيـذية و
التـشريعيـة " عن ذلك  حتى صار الشـماعة التي تـعلق كثير
ـؤسـسـات فـشـلــهـا عـلـيـهـا . هـذا اســهم في الـتـركـيـز عـلى ا
الظـاهرة في العراق و الـتي نتلـمس مخرجاتـها في كل حلظة
ا تؤكد و في كل مكـان عبر مـظاهر الفـشل و اإلخفاق . وطـا
اجلمـاهير و الرأي العـام ان من ينجح في التصـدي للظاهرة
ســيـدخل الـتـاريخ مـن أوسع أبـوابه  و سـيـكــون هـو الـزعـيم
احلـقيقي لـلدولة الـعراقيـة بعد  2003م . ال ريب أن الـفساد
وصـل إلى مـراحل خـطـيـرة جـدا  إذ لم يـسـتـثـني قـطـاعـا أو
مؤسـسة أو كـيانا إال و نـخره  لـيصـبح تهديـدا وجوديـا بعد
ـنــاســبـة لــظـهــور اعـتى الــتـنــظـيــمـات ان أوجــدت الـظــروف ا
اإلرهــابـيـة في الـعــالم و هـو تـنـظــيم داعش اإلرهـابي و الـذي

وصل إلى حدود العاصمة بغداد . 
اضي كـان إعالن رئـيس مجـلس الـوزراء في أواخـر الـعـام ا
ــكـافـحــة الـفـســاد في الـعـراق عن تـشــكـيل اجملــلس األعـلى 
إعالنا مـهما خاصة و أنه جاء إحلاقـا بإجراءات سابقة حول
وضـوع ذاته . و يبدوا انه جاء التزاما بالبرنامج احلكومي ا
الذي عـرضه رئيس احلـكومة و صوت عـليه مجـلس النواب .
و أشاد بـعض الساسة و قـادة الرأي العام بـتشكيل اجمللس
ـلـقـاة عـلى عـاتـقه  لـكن الـكـثـيـر رأى أنـهـا خـطـوة ـهـام ا و ا
صـوريـة ال تـعـدوا كـونـها تـعـبـيـر من رئـيس احلـكـومـة إلثـبات
التزامه ببرنامجه احلكومي الذي تضمن مواجهة الفساد . 
كانـية لظـاهرة الفـساد لتـشمل كل إقلـيم الدولة إن التـغطيـة ا
ـكن مـجـابـهـتـهـا بـدون تـوفـر إرادة سـيـاسـية الـعـراقـيـة  ال 
وطنـية قـوية . و عـندمـا نـقول إرادة سـياسـية نـسلم بـضرورة
شاركة وجود ادراك لـدى كل القوى و التـيارات السياسـية ا
ـؤسـسـات الـتشـريـعـية و في إدارة السـلـطـة في األجـهزة و ا
الـتـنـفـيـذيـة بـخـطـورة الـفـسـاد  و هذا اإلدراك هـو مـن يخـلق
اإلرادة الـسـيــاسـيــة بـعــد تـوفــر عـوامل مــسـانــدة كـالــضـغط

اجلماهيري و الرأي العام و أدواته .
نـشـود في جـانـب ما أو ـكن حتـقـيق الـتـغـيـيـر ا بـال شك ال 
ؤسسات قطـاع ما  إال اذا حتققت مـوافقة تلك األجـهزة و ا
ـوافـقـة عـلى إجراء أو و الهـيـئـات  عـلى ان إصـدار قـرار بـا
قـرار سـيـاسي بـاجتـاه الـتـغـيـيـر أو جتـاوز أزمـة مـا ال يـكـفي
بــحـد ذاتـه لـكي يــصـبـح الـتــغـيــيـر حــقـيــقــة واقـعــة بل يـجب
االسـتـمـرار في إصـدار الـقـرارات الـالزمـة لوضـع مـتـطـلـبات

هذا التغيير موضع التنفيذ .
همة الكـبرى ضد الفسـاد حتتاج إلى جهود نرى ان جنـاح ا
اجلمـيع و قيـادة هـذه اجلهـود هي مهـمـة القـوى السـياسـية .
ومن دون ان تتـخـلى تـلك الـقوى عن آفـاقـهـا الضـيـقـة وتضع
بعـ االهتمام بناء الدولة  لن يُكتب النجاح للمجلس األعلى
ـكـافـحـة الـفسـاد وال ألي جـهـة رقـابـية أو قـضـائـيـة أخرى و
بالـتالي لن يـنـدحر الـفـساد  بل سـيتـعـاظم و تتـعـزز سيـطرة

الفاسدين ويكون عند ذاك الذهاب إلى اجملهول حتميا .

التكـسي األسراع لـلمنـزل ولم تعد من
وقتها وأرحتلـت مع عائلتـها ألى مدينة
بعيـدة وبقت تـتابع أخـباره فـقد أصبح
أب لثالثة أبـناء وهنـا أنتبـهت لسؤاله
كـــــيـف حـــــالـك هل تــــــزوجت مــــــاهي
أخبارك وهـنا كان يـجب عليـها أن ترد
عــلى أســـئــلـــته فــقـــالت له أنــا بـــخــيــر
تزوجت ولدي خمـسة أبناء فـأبتسم لها
كونه أطـمـئن عـلـيهـا وهـنـا أشارت الى
داخل احملـل أتــــــرى ذلـك الــــــرجـل مع
أنـه زوجي وأطــفــالي جــئــنـا األطــفـال 
للتـبضع وخـرجت من احملل ألختار من
فـاتـريــنـة احملل هــذا الـفــسـتــان ألبـنـتي
ـتـبـقيـة لـديهم كونه الـقـطـعة الـوحـيدة ا
وهـنــا تــغــيــرت مالمــحه ودعــهــا وسـار
مـســرعــا ال يــعـرف ألى أيـن... ودخـلت
احملل و هي تــدعـــوا ربــهــا أن يـــتــأخــر
الـرجل وأطـفـالـه الـذي أشـارت ألـيه في
ألـبـقـاء داخل احملل حـتى يـبـتـعـد عـمـاد
أما عماد فقد وال يراها تخرج لوحـدها
أغـرورقـت عـيــنــاه بــالــدمــوع ألنه عـرف
بأنـها مـازالت باقـية عـلى عهـدها له ألن
من أشارت له هو صـديقه واالطفال هم
اطـفــاله تـركــهم مع صـديــقه وخـرج من

وقف. أحملل ليركن سيارته في ا
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من اإلقـاالت لـرؤسـاء جـامعـات مـخـتلـفـة أولـها
جــامـعــة بـغـداد الــتي كـان يــقـودهــا عالء عـبـد
احلـــســــ الـــذي لم يــــتـــوقع أن تـــتـم أقـــالـــته
بــالـطـريــقـة الـتي  إتــبـاعـهــا من الـوزيـر ألنه
رفض اإلقــالـة واألتـهــام بـالـتــقـصـيـر واألخالل
بــالــواجــبــات الــوظــيــفــيــة لــكن صــدر الــقــرار
الك الـوزاري شـديد الـلـهجـة بأقـالـته وإعادته 
الـتدريس في نفس اجلـامعة ولم يـكتف الوزير
بـــأقــالـــته بـل أعــطى نـــفـــسه تــكـــلـــيف بــإدارة
ـا يعتـقده من أهـمية اجلـامعـة من موقع أدنى 
لـهـذه اجلـامـعة الـرصـيـنة. اجلـمـيع يـتـمنى أن
تــكـون هــذه اخلـطــوات عـلـى أسس وتـخــطـيط
سـلـيم ولـيس رد فـعل عـلـى مواقـف مـعيـنـة مع
اجلامعة ورئيسها السابق كما أثيرت مخاوف
وشـكوك عـلى أن الوزيـر يسـتهـدف شخـصيات
مـعينـة ليست ضمن الـتوجه السيـاسي للوزير
وأن مـثل هذه اخملاوف والـشكوك أذا أسـتمرت
قــد تـؤثــر عــلى مـســيــرة اجلـامــعـة وكــوادرهـا
الـعلـميـة. وبعـد أيام وأسـابيع جـاء الدور على
بـقية اجلـامعات لـتشرب من نـفس الكأس الذي
شــربت مـنه جـامــعـة بـغـداد حــيث أمـر الـوزيـر
ــســـتـــنــصـــريــة بـــأقــالـــة رئـــيس اجلـــامــعـــة ا
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فــرحتُ يــومــاً عــنـدمــا إمــتــلـكـتُ ألول مـرة ســيــارة أحــبـبتُ
تعة..ال أتوقف االّ السـياقة حينهـا حيث أتنقل ب األحـياء 
روريـة. تذكـرتُ تلك االيـام وأنا أقفُ لإلشـارات واألضويـة ا
أسيـراً بسيارتي ب صفوف السـيارات في أحد التقاطعات
زدحـمة حينها جـال في خاطري كم هي أعداد السيارات ا
سـتوردة الـتي أثقـلت شوارع الـعاصـمة. يـاترى هل خطط ا
اصـحـاب الــقـرار إلسـتـيـراد تـلك االعــداد الـهـائـلـة? والـواقع
اليبـدو كـذلك فـاالسـتـيـرادات الزالت مـسـتـمرة!.. ألـيس من
األَوْلى تأسـيس شركـات للنـقل العـام كما كـانت منـشأة نقل
اذا لم  .? الركـاب تغطي بـغداد ببـاصات النـقل ذو الطابـق
ـا شـابه من الـبـلدان ـعلق أسـوة  ـتـرو ا يؤسـس خلطـوط ا
ـائي في نـهـر دجـلـة الـذي كـبله ـزدحـمـة? او حـتى الـنـقل ا ا
لوثة?.. ولـكن مهالً فبدل االهمـال واصبح مكبـاً للفـضالت ا
هـذا وذاك فـقـد أسـتـورد الـشـطّار ! آخـر صـيـحـات تـقـنـيات
النـقل الـعام او مـايـسمى ب (الـتك تك)!! حـيث امتألت بـها
ـديـنـة  فهي تـتـسع لـنـفرين يـقـودهـا حدث(اي لم شوارع ا
يبـلغ الـرشد) اليـحمـل اجازة يـقودهـا بـرعونـة عـكس السـير
شي ويـصـعد الـرصـيف احيـانـاً اليحب الـوقـوف واليلـتزم
ـرور وووو!..هـذا هو احلـال ويـبدو ان الامل في بـضوابط ا

حلول قريبة.

تحدة سنوات بينت فيها ان الواليات ا
االمـريـكيـة اسـتـطـاعت حتـويل الـصراع
من عـربي صـهــيـوني الى صـراع عـربي
ايرانـي ... وهاهي تـرسخ هـذا الـصراع
وتـنـمــيـة... نـتـيـجـة لـغـبـائـنـا وتـمـزقـنـا
وجهلنا وتمسكنا بكراسي احلكم .. لقد
رات دون ان لُدغنا من جحورنا مئات ا
نــتــعـض ... يــاحــكــام الــعــرب يــاحــكـام
الـعـرب ايـتهـا الـشـعـوب الـعـربيـه اقسم
انه لم يـبـقى لـنـا اخلالص اال بـالـوحدة
الــعــربـيه فــهي ســبـيــلــنـا لــلـنــجـاة واال
فطريق العبيد هو طريقنا ال سامح الله

... اللهم اشهد اني بلغت .
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ومن ال ضـمـيـر له يـسـتـمـد مـنـهـا مـاله وقـوته وشـهـرته..شـهـره
بنيت عـلى اساس جـثث ودمار ومهـازل ما يـعرف بانـتصارات
ـغـفل..مازال هي في األساس وهم ال اكـثـر او كذبه صـدقـها ا
هذا السيـناريو قائـم ومازالت غرف اخملابـرات تصنع احلروب
بـعــد ان تـخــلق مــشـاكـل وهـمــيه او جتـاوزات عــلى أمــتـار من
االرض لـو كـان هــنـاك عــاقل مـا قـام عــلـيــهـا اي خالف او مـا
قـامت عـلـيــهـا اي حـرب.يـقــول بـعض الـعـقالء فـي كـتـبـهم وفي
دراسـات لـهـم وضـعت من أجل حتــسـ احلــيـاة عـلى االرض
ومن اجل ابعاد شبح اي خالف او حـرب قادمه. لو تربع على
عرش االمر رجل حليم او رجل يحمل ما يحمل من رؤى ثاقبه
ان بحـياة هذا الكائن ما وقع شر ونظره مستقبـليه للحياة وإ
وما قامت حرب طاحنه.. في هذه احلياة صور عده فهناك من
يـفــتت ذاته ومن اليــؤي او يـنـصـت الى لـغه احلــوار او لـغه ان
احلياة عباره عن بصمات من خير ال اكثر وان الشر وان كان
مزروع في الـذات االنسانـيه لكن عـليـنا ان جنـنبه الـظهور وان

أل. نطبق عليه وان النسمح له بأن يحاك او يظهر على ا
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لهـذه احلـياة صـور لـكن من يـتعظ مـنـها ومـن يتـرك في بـصمه
من امل او يترك فيـها شجره مـثمره يـنال بركتـها من بعد.ذاك
جـيل وآخــر. من يــتـعظ من أخــطـاء اآلخــرين ومن يــتـعظ بــهـذا
التـنوع احلـياتي والـثقـافي والـذي هو حـصيـلة جتـارب مراحل
عـده مـن خالفـات او اجــتــهــادات مـا أثــمــرت عن شي..بــاكـرا
عـرفت ان كل مــايـدار من من رسم في عــالم الـســيـاسه او مـا
يخـطط له الـبـعض هي لـعـبه ال اكـثـر او شـراء ذ او مـصالح
بعيـده كل البعد عـن اي عالم إنسـاني وان ما يقال عـلى العلن
هو ضحك على الذقـون ومحاوله الستميـالل البعض واقناعهم
بجـدوى مـا سيـكـون.وادركت ان غالـبـية احلـروب الـتي أهدرت
احلرث والـنـسل وخلـفت تـبـعات انـسـانيه واجـتـماعـيه كـثر هي
حروب كـاذبه جـاءت من خالل حـمـاقه او فهـم خاطى من رجل
القرار فضاع ما ضاع من ثـروات وبشر وخلفت كوارث تبقى
في ذاكــرة الـبــعض عــقـود وعــقــود..ادركت ان مــا يـجــري هـو
ضياع ال اكثـر واختالل في الفهم ووضع رجل في غـير مكانه
واستـيالء األحـمق عـلى الـسـلـطه فخـلف مـا خـلف. عـالم الـيوم
اضي واقع ضحيته الفـقراء بينما صناع القرار وهو امتداد ا

يــدرك الــكــثــيــر من األوســاط اجملــتــمــعــيــة إن
ا اجلـامـعات هـي رصانـة حـقيـقـية لـلـمجـتـمع 
تــقــدمه من مــجــمـوعــات كــبـيــرة من الــشــبـاب
واخلـريج والـقادة ذو التخـصصات العـلمية
ــهـنـيـة اخملــتـلـفـة حــتى يـأخـذو دورهم في وا
تـطويـر وتنمـية اجملتـمع واألرتقـاء بالقـطاعات
احلــيــويــة لــلـدولــة بــوصــفــهم أدوات الــتــقـدم
والـتــغـيـيـر ويـتـرأس هـذه اجلـامـعـات رؤسـاء
بـالـوكـالـة مـنـذ خـمس سـنـوات وأكـثـر وال أحد
يـسـتـطـيع تـغـيـيرهـم أو أنهـاء تـكـلـيـفـهم لـعدة
أسـباب أهمـها االنتـماءات احلزبـية والطـائفية
أو الــقـومـيـة. إن الـبــعض مـنـهم قــدم مـا عـلـيه
سـؤولية واأللـتزام بـواجباته وكـان على قـدر ا
ستوى الـوظيفيـة أما البعض اآلخر لم يـكن با
ـــطــلــوب وأخل بـــواجــبــاته وكـــان ســبب من ا
أســبــاب الــتــراجع الــعـلــمي لــلــجــامــعـة الــتي
يـقودهـا لـكن وبعـد تشـكيل حـكومـة عادل عـبد
ـهدي وأختيار السهيل وزيراً للتعليم العالي ا
ـيـاه والــبـحث الـعــلـمي كـان البـد مـن حتـريك ا
الـــراكــــدة وإجـــراء تـــقـــيـــيـم نـــوعي لـــرؤســـاء
اجلــامـعــات وعـمــداء الـكــلـيــات واإلبـقــاء عـلى
ـقصـر شرع الـسـهيل بـحمـلة الـكـفوء وإقـالة ا

انزلي عليّ بأشد قسوة
زقة أضربيني بعاطفة 
تمرد تمزق ذلك القلب ا

وتقطع في ديجور الروح أسراراً
أرشقيني بسهام عينيك الساحرة
وبريق وجهك وخفقان صوتك

عذبة آه على ذاتي ا
أكاد أعدم تعذيباً دون موت

بــزمن خــالـــد مــا بــ الــوالدة
والقبر

لي عـــذري ألجنـــو من بـــحــار
هيامك

لـــكن قــــهـــر حــــبـــالك
يكسو صدأ القدر

d Ë oAŽ
أنا وحدي وطن قاحل دون ألم
ومعك مدينة فاضلة تعزف
بخناجرها على رقيق جلدي
فالسكر ال يباري وطني

الني أمارس حريتي في حلمي
وأفسر احللم باحللم

ومساحات الضعف في عشقي
هو قدري ارادك في قلبي
فانزلي عليّ بأشد قسوة
ألن في صغري لدي دمية
سرقها الغضب واجلهل

وبقيت ألعب في الصخر.

5 - بغداد (« b³Ž ÂU Š


