
www.azzaman.com

¡bÐ vKŽ œuŽ

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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عن احلـــكم حـــتى يـــحــكـم أولــئك
الـــــرجــــال الـــــعـــــدول ?! البــــد من
االعتراف من أن احلـزب سيتولى
بنـفسه احلـكم  فـحيـنئـذ البد من
االعتراف أيضاً بان األفراد الذين
لم يلـتـزمـوا بالـعـبادات  –مثالً -
يــوم كــانـوا أعــضــاء عــاديـ في
احلـــزب  لن يــقـــيــدوا انــفـــســهم
بـــاألحــكـــام اإلسالمـــيـــة عــنـــدمــا

ان حتــول حـزب مـا أو تــنـظـيم من
احلـالة العـسكرية  و مـن االعتقاد
الــتـام بـلـغـة الـسالح  إلى احلـالـة
دنـية و اعـتمـاد الفـكر و الـثقـافة ا
في اإلصالح و الـتغـييـر و البـناء 
ال يـتم بإنـزال الفتـة و رفع أخرى 
أو بــتـغـيـيـر األسـمـاء و حـسب  و
ـــا يــحــتــاج األمــر إلى تــغــيــيــر إ
ـا ال يـتم مـنـهــجي و حـقـيــقي  ر
ب ليـلة و ضحاها  فـهو مطلوب
في كل األحـوال في ظــروف كـالـتي
ــر بـــهـــا الــعـــراق بــعـــد خــوض
جتربـة عسـكريـة فريـدة من نوعـها
بــالــتــصــدي الــشــجــاع و الــبــاهـر
لـــــتـــــنــــظـــــيـم داعش اإلرهـــــابي و
اســتــعــادة جــمــيع األراضي الــتي
احــــتـــلـــهــــا مـــنـــذ عـــام  2014م 
ــرحــلــة الالحــقــة بــحـاجــة إلى فــا
شــجـاعـة تــفـوق بــكـثــيـر شــجـاعـة
عارك إلجنـاز هذا الـتحول سـوح ا

احلقيقي و الكبير .
اخلطوة األولى تنطلق من القاعدة
اجلمـاهـيـريـة التـي انطـلـقت مـنـها
هـــذه األحــــزاب في تـــعـــبــــئـــتـــهـــا
العسكرية ألهداف تراها مقدسة و
ـقــاومـة "  لـتـصل حتـت شـعـار " ا
ـشروعة إلى األهـداف السيـاسية ا
ــــقـــراطي فـي ظل الـــنــــظــــام الـــد
السائد في الـعراق  رغم هشاشته

و الثغرات التي يعاني منها .
فاذا تعـد نفسـها أمـينة عـلى القيم
الدينية  و أنها تنظر إلى اإلسالم
كـنـظـام مـتـكـامـل لـلـحـيـاة  عـلـيـها
الــتـــخـــلّـي عن لـــغـــة الـــتـــطــرف و

التعصّب في اخلـطاب السياسي 
ــــراحل " و مـــــحــــاولــــة " حـــــرق ا
لـــلـــوصــول إلـى الـــســلـــطـــة حتت
شــعــارات ديـنــيــة ألن " هــذا لـيس
مـنـطقـاً واقـعـيـاً يعـبـر عن طـبـيـعة
احليـاة  و سير احلركـات الهادفة
باشر فيـها ألمرين : ان الـواجب ا
لكل من يعمل من اجل اإلسالم في
مـــســـتـــوى احلــــكم  ان يـــوسع و
يــؤصل الـــقــاعــدة اإلسـالمــيــة في
ـسـتوى الـشـعـبي تسـمح لـلـحكم ا
اإلسالمي ان يـسـودهـا  و تـؤيـده
حـتى يـبـقى طـويالً بعـد تـكـونـها 
الن لــــو افــــتــــرضـــــنــــا ان احلــــكم
اإلسالمي اسـتـطـاع ان يـقـفـز عـلى
ــنــاصب احلــكــومــيــة الــعــلــيـا  ا
بواسـطة ثورة عـسكرية  –مثالً –
و كانت الـشعب ال يؤمن بأفـضلية
احلــــــكم اإلسـالمـي  بل يــــــعـــــرفه
بأبـشع مظاهر الـتخلف و اجلمود
 فــــان احلـــكـم ال يـــســــتــــطـــيع أن
يـــســتــمـــر و لــو تــوسّـل بــالــسالم
إلرغـام الـشــعب  فـانه ال يـكـتب له

البقاء .
فالواجب عـلى األحزاب اإلسالمية
الـــــعـــــمـل اإلسـالمي فـي مـــــجـــــال
الـعـبـادات  قـبل الـعـمل اإلسالمي
في مـجــال احلـكم . و الـثـاني : لـو
ـــتـــطــرف حـــتى تـــوسع احلـــزب ا
وصل إلى احلـــكـم فـــمـــاذا يـــكــون
مــوقـــفه من احلـــكم ? هل يــلـــتــقط
الـرجـال الـعـدول األكـفـاء من شـتى
أنـحـاء الــبالد  بـقـطع الــنـظـر عن
انـتمـائـهم احلـزبي ? و يعـتـزل هو
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لـتـحـون أين أنتم من والسـاسـة ا
هذه الـعـدالة  من مـنـكم يقـول أنا
عدلت فأمـنت فنمت ? هل جاع في
سـلـمون ? زمـنـكم ومدة حـكـمـكم ا
اجلــــواب نــــعم  األن أنـت أيــــهـــا
سؤول أيها الراعي أين أنت من ا
عـمـر وأين عـمـر منك? تـأخـذ لـقـمة
الـيـتـيم وتأكـلـهـا أنت لـتـعيش كم
مـــســلم جـــاع في زمــانـك كم طــفل
يــــــصــــــرخ من األلـم من دون دواء
وأنت الراعي كم من أبـناء شعبك
مـــشــردون يــبـــحــثـــون عن األمــان
بعيـدا عن الدماء ..? وأنت احلاكم
ـــســـؤول والــراعي والـــرئـــيس وا
ـدير. مـا فـائـدة مـنـصبك اذا لم وا
تعـمل من اجل شعـبك ولم تنصف
ـظـلــوم وال تـعـ الــضـعـيف وال ا

تجبرين  تقول احلق في وجهه ا
مــات عـــمـــر وهـــو خـــائف من ربه
وهــو لم يـــرتــدِ احلــريـــر بل ثــوب
مرقع ولـيـست لديه سـيـارة فخـمة
وال قـصـر فــخم وكـان عــادل عـابـد
زاهـد يـخـاف الـله في رعـيـته يـنام
حتت ظل شـجــرة من دون حـارس
وال حمـاية  الرقـيب واحلامي هو
ــــســـؤول من الــــله وأنت أيــــهـــا ا
رقيبك اليوم ح تشتري منصبك
بـأمـوال االيـتـام والـفـقـراء من أين
لــك ? وأنـت مـن كـــــــــــــان فـي أدنـى
طبـقـات اجملتـمع في حـال الفـقراء
ـعـدومــ  ويـتـغــيـر فـجـأة بك وا
احلـال تــتـقــلـد مــنـصــبـاً وتــرتـدي
ثيـابـاً راقـيـة كيـف تتـجـرأ بـسـرقة
أمـوال الــشـعب  وأبــنـاء الــشـعب
يـبـكـون جـوعـا يـفـتـرشـون االرض
وقــد أحـرقت الــشـمـس وجـنــاتـهم
بـــعــــد ان اغـــرقـــتــــهـــا الـــدمـــوع 
وأجسادهم عارية بال ثياب هزيله
ال تــــقــــوى عــــلى صــــد الـــشــــمس
بحرارتـها واشـعتـها وفي الـشتاء
يـلــتــحـفــون الــسـمــاء بــأمـطــارهـا
ــتــســاقــطــة عـلــيــهم دون ســقف ا
يـحمـيـهم دون مـلجـأ يـأويـهم على
أرض كــاجلــلـيــد  وحــقـوقــهم في
جــيــبـك  أتــرضى هــذا ألبــنــائك..
فـأبـناء الـشـعب هم أيـضـا أبـناؤك
ـــســؤول عــنــهم(كــلــكم راع أنت ا
وكـلـكم مـسؤول عـن راعيـته) وعن
رعــايـــة مــصـــاحلـــهم ال لــتـــســرق
حـقوقـهم ال ليـموتـوا وتعيش انت
وابــنــاؤك في رفــاهــيــة  الــشــعب
يتـسول لـقـمة الـعيش وأنت تـملك
من الــســيــارت الــراقــيــة ومــنــازل
فخمة وامواالً مكدسة خارج البلد
حتـــتـــفظ بـــهـــا فـي بـــنــوك االردن
ولـبنـان وغيـرهم من الدول لـيست
ماليـ هـذه االمـوال بل مـلـيـارات
ــاذا أمــوالك مــكــدسـة مـكــدســة  
وأبـنــاء شـعـبك يـعــيـشـون بـالـذلـة
والــــهــــوان واجلـــوع  مـن أين لك
هذه االمـوال الطائـلة رزق من الله
بـاحلرام  جـهـود وتـعب بالـفـساد
أبـتــزاز االيـتـام والـفــقـراء لـسـرقـة
ـنـاصـفة امـوالـهم امـا الـرشـوة وا
في حـــقك أو ال حق لـك  عــمــر بن
اخلــطــاب ضــمــيــره يــؤنــبه وهــو
الـعــادل بـعــد الـلـه ورسـوله وانت
الــطـاغــيـة الــظــالم تـبــارز الـله في
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رغم العقبات و الـتحديات  عليها
ان تـتسـلح بـرؤيـة جـديدة و إرادة
صالح الوطنية شجاعة بتغليب ا
وتــــعـــمــــيق الـــوعـي الـــديــــني في
صـفـوف أفـرادها  ثـم في صـفوف
أبــنـــاء الـــشـــعب  الســـيـــمــا و أن
العـراقـيـ بـلـغـوا مـرحـلـة ال بأس
بهـا من وعي األحداث الـسـياسـية
واالقـتصاديـة في العـراق و العالم

ـسـتــمـرة عـبـر ـتـابـعــة ا بـفـضـل ا
مختلف وسائل اإلعالم و االتصال
تعلم  ال سيمـا شريحة الشـباب ا
الطامـح للـرقي و التـقدم العـلمي 
ثم التـطور االقتـصادي  و هذا لن
يتم إال في أجـواء آمنة و مـستقرة
تـــــــوفــــــرهـــــــا هــــــذه األحــــــزاب و
التنظيمات اخلالية من السالح .
œuLŠ tLFÞ œU−Ý- البصرة

نـاصب احلكـومية  يـصلـوا إلى ا
كمـا انـهم لن يـتـمـكنـوا من تـقـيـيد

اجملتمع بتلك األحكام " .
إن وجـود التـنـظيـمات الـسـياسـية
في الـعـراق أمـر مـطلـوب لـلـغـاية 
فـــهي تــمـــثل مـــحـــرك الــعـــمــلـــيــة
قراطية  و أبرز مصاديقها  الد
و حتى تـكون مسـاهمة في إجناح
هذه التـجربـة الفـتيـة في العراق 

عـمـر عدلـت فأمـنت فـنـمت ــ أمـير
ـؤمـنـ ! هـذا هـو ابن اخلـطـاب ا
ؤمن (رضي الله هذا هو أميـر ا
عـنه وأرضــاه) هــذا هـو الــفـاروق
ــوت خـاف ان الــعـادل قــبـل ان 
يــــكـــون أســــمه مـن بـــ اســــمـــاء
نافقـ  وهوالذي لم يكن هناك ا
ــســلــمـ فـي زمـانه  جــائع من ا
وبــلـغت عـدالـته وجـهـاده مـشـارق
االرض ومـغـاربـهـا خـاف ان يلـقى
ربه وهـو مــقـصــر في حق رعــيـته
فـكـيف يــلـقى ربه وبـأي وجه وأي
عــذر يـــتــعـــذر أن وقف أمـــام الــله
ـسلم يـحاججه بأنه جائع من ا
جــــاع في خـالفــــته.. فـي زمــــانه 
الـعـادل بـعـد الـله ورسـوله أيـكـون
ــســـؤولــون مـــنــافـــقـــاً ..? أيــهـــا ا
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بغداد

ـائـة من ـعـتــبـرة عن االيـة عـشــرين بـعـد ا ورد في الـتــفـاسـيـر ا
نيهم ومـا يعدهم الشيطان اال غرورا) سورة النـساء (يعدهم و
صـدق اللـه العـظيم وهـذا اخـبار عن الـواقع فـان الشـيـطان يـعد
نيهم بان هم الفائزون في الدنيا واالخرة وقد كذب اوليـاء٠ه و
نـطـقة وافـترى فـي ذلك. وقد وعـد الـشيـطـان اليـوم الـقـابع في ا
شـهـد السـياسي واالمـني بـرمته ـسـار ا ـتـحكم  اخلـضراء وا
والــذي عــبـر احملــيـط االطـلــسـي من اجل غــزو الــعــراق وانــهـاء
وجـوده وحـاضره ومـستـقبـله كدولـة واولئك الـذين يدعـون انهم
ــثـلــون الـعــرب في الـعــمـلــيــة الـســيـاســيـة قــد وعـدوا من ذلك
انـيـة القـادمـة لعـدة شـهور الـشـيـطان بـتـأجيل االنـتـخابـات الـبـر
حلــ عـودة الـنــازحـ الى ديــارهم ومـدنـهـم لـكـنه ســرعـان مـا
تخـلى عن وعده ذاك ووضعهم في موقف حرج بعد ان صدعوا
رؤوسـنـا في االعالم عن اهـمـيـة الـتـأجـيل من اجل تـوفـيـر بـيـئـة
سـلـيـمـة لـهؤالء الـنـازحـ ومـعـلـوم ان هـذه الـطـبـقـة الـسـيـاسـية
تـعـودوا عـلى تـقـبل الصـفـعـات لـهـا من قـبل نـظرائـهم بـالـعـمـلـية
ـهانة ومنذ تشكـيلة مجلس احلكم السيـاسية دون االحساس با
ا يـقول قار ان قـرار احملكـمة االحتـادية هو سيء الصـيت ر
من حـسـم مـوضــوع عــدم الـتــأجــيل عــبـر االســتــنــاد الى مـادة
دستوريـة على خلفية استفسـار تقدم به رئيس احلكومة لها وال
ـوضـوع بل اتـركه للـقـار احلـصيف اريـد الـتعـلـيق عـلى هذا ا
ـقــال وغـالـب ظـني انه لـن يـنــشـر وقــد صـرح هــذا اذا نـشــر ا
ـعـتـاد قــبل بـضـعـة رئـيس احلــكـومـة في مـؤتــمـره االسـبـوعـي ا
اسابـيع ردا على سؤال من احد االعالمي بان االصوات التي
تـطـالب بالـتـأجيل بـانه (رأي غـير مـحتـرم) وبـرر ذلك النه يدخل
الـبالد في فـراغ دسـتـوري وفـي ذاك الـوقت هـو تـعـطـيل مـسـار
ـا قــرأ رئـيس ـقــراطـيــة في الــبالد وال ادري ر الـعــمـلــيـة الــد
ـفـكـر والرئـيس الـتـونسي احلـكـومة او لم يـقـرأ كـتاب االديب وا
ــرزوقـي والــذي يـــحـــمل عـــنــوان (عن اي ـــنـــصف ا االســـبق ا
قراطـية يتحدثـون?) وهل تخصيص مـبلغ مائتي مـليار دينار د
وازنـة لـلعـالم احلـالي الى ديـوان الوقف ضـمن ابـواب صـرف ا
ــذهب اجـراء مـحــتـرم مع حـرمـان الـشــيـعي حتت بــنـد خـدمـة ا
طبق وعدم ديوان الـوقف السني من اي مبـلغ وصمت رئيـسه ا
التعليق وموقفه هذا يذكرني باحدى روائع الفنانة القديرة جناة
الـصــغـيـرة وهي تــقـول (يـا من يـفــكـر في صـمت ويــتـركـني في
الـبحـر ارفع مرسـاتي والقـيها كـفاك تـلعب دور الـعاشـق معي
وتنتـقي كلمات ليست تعنيها) ومن الصفعات التي تلقاها هؤالء
ان زعـيم حزب ارادة في لقاء االقزام مـا ذكرته النائب فـي البر
متـلـفـز عن عالقـة حـزبـهـا بقـائـد فـيـلق الـقـدس االيرانـي اجابت
ـنـضـوية ـانيـة ا بوضـوح تـام بـان جـمـيع االحزاب والـكـتل الـبـر
بالعـملية السـياسية تـتمتع بعـالقات وطيدة معـه ومنها االحزاب
الـكرديـة وكـذلك كتل الـتـحالف الـوطنـي جمـيعـهـا وذكرت ايـضا
احتاد الكتل السنية بفعل ذات الشيء معه من اجل نيل الرضا
وقبول الـثناء علـيهم وهم ال ينفـكون عن دعوة ابنـاء جلدتهم الى
ـشاركـة الـفاعـلة في االنـتـخابـات الـقادمـة والنهـم تعـودوا على ا
تـلــقي الــصـفــعـات رفض رئــيس احلــكـومــة الــذي اعـلــنـوه وعن
رغبتـهم بوضع قوات امريكـية في محافظـتي نينوى واالنبار من
ــانـيــة خــوفــا من عـدم اجل االشــراف عــلى االنــتــخـابــات الــبــر
نزاهتـها عبر تـأثير فصائل مـسلحة مـتواجدة على االرض. وما
انـية قـبل بضـعة ايام ساءلـة والعـدالة الـبر اعـلنه رئـيس جلنـة ا
عن نــفـاق هـؤالء االقــزام حـول تــمـريـر قــانـون مــصـادرة امـوال
نـقولـة في شهـر ايلول نـقولـة وغيـر ا عـناصـر النـظام السـابق ا
اضي وهو ال يـحتـاج الى تعلـيق والتعـليق متـروك الى القار ا
ـال والعيش بـرفاهـية ولبس الـثياب اللبـيب امتـلك هؤالء وفرة ا
الباهظة الثمن عبر اقتنائها من محالت هارودز وسط العاصمة
لــنــدن اال ثـوبــا واحــدا لـن يـقــدروا عــلـى ارتـدائـه اال وهــو ثـوب

الكرامة للحديث بقية ان كان للعمر بقية.
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أال ليتَ احلن يطوفُ وجداً

ويَأخذني أليك حَنيني بِأزديادي
شوقي إليكَ تَجَال آماالً

تَشُدَني إليك رُغمْ البُعادِ
وأَطالل ذاكِرَتي أستَهامتْ

راحتْ تَطوفُ كَلحنٍ شادٍ
قَدْ هامَ الهُيام يَمْشي نَدياً

يَسعى بي وَئيداً في البوادي
سَهم قاربَ احلِشى منكَ

مُنطلقاً فَأَصابَ مني الُفؤادِ
فَعافتْ روحي مِنكَ عِلَة

فَكُنتَ بَلْسَمُها مِن الرُقادِ
شُعر يُراودني بهِ أَحيا

تَجَلتْ بهِ روحكَ لِأسعادي
وَدموعي للُقياكَ سارتْ بِهمسٍ

كنهرٍ على اخلَدِ بانَ عادٍ وغادٍ

كَسرِ قَيدٍ أصابني 
مِنكَ جوراً وإجحادي

يَرنو قلبي الى سماءِ داعياً
ربي لِعَلَهُ يَهديكَ للرشاد

وجد مِنكَ أَصابَ حَشاشَتي
وما عُدتَ يَهُمُكَ مني بُعادِ

عِيونهم تُراقبُ خَطواتي
ياولي من عِيونِ قومٍ حُسادِ

ي يَعتَصرَني اجلوى يَفرحونَ أل
يَتَغَنون بِما أَصابني من قَهر الشِّدادِ

وما دَروا إني خَيمَتُكَ 
وأني لكَ رَديف األوتادِ

لِزَهوَنا يَمْقَتون كُرهاً
وفي النائِبات كُلهم إلينا يُنادي

كَوميض البرقِ أفكاري تُخبرني
ا أَضمرو لنا احلُسادِ

نـــــفــــاقك عـــــلى أرضه تُـــــجــــاهــــر
ـعــصـيــة والــفـســاد والـســرقـة بــا
واالحــتـيــال أين الــذي اوصـاك به
الــلـه  أنت ال تـــعـــرف الــلـه الــذي
يـعرف الـله يعـرف وصايـاه  أيها
ـنــافق أتــريــد الـله أن ــســؤول ا ا
يـظـلك فـي ظـله يـوم ال ظل اال ظـله
كـيف أنـت وامـوال اقـتــرفـتــهـا من
طرق مـلـتـويـة غـير شـرعـيـة وغـير
ـهـم مـصـاحلــكم أمـا قــانـونــيـة  ا
تدني ال فساد الرعيـة وتعليمهم ا
يـهم لـيـست من مــسـؤلـيـاتـكم مع
ـســؤولـ شـديــد االسف هــؤالء ا
والــقـادة الــذين احتـدث عــنـهم هم
أبـناء بـلدي ماذا سـيكـتب التاريخ
? أبنـاء العـراق ماذا سَـترث عـنكم
االجـيال ? ومـنهم أبـناء األنـبار وا
أســفي هل تــتــذكــرون قـبـل أعـوام
وقوفـكم على ذاك اجلسر بـإنتظار
كــفــيل  أبــنــاء الــعــشــائــر هم من
صلب الـديـار هل نسـوا خـروجهم
من الـديار بسـبب طغيـانهم أبناء
الــعـــرف والــعـــادات والــتــقـــالــيــد
شبـعانـ ال جياع حـتى تـسرقون
الـشــعب واخلـزنـة والـدولـة وانـتم
ـــضــــايف والــــديـــوان  صــــدور ا
تـفــصــلــون بــاحلق والــعــدل أنـتم
اذن ال نعتب على دخيل تسرقـون 
أتى بـحجة الـتغيـير محـتل عميل
ــقـراطــيـة والــتـغــيـيـر جــاء بـالـد
وصـدوركم رحـبه لـهـذا الـتـغـيـير 
ـا ال يـرضي الـله وال من تـغـيـيـر 
تـعالـيم الـدين تـغـييـر بـاحلرام كل
شيء مــبـاح فــيه تــغـيــيــر لـلــقـتل
ـــال الـــعــام والـــنـــصب وســـرقــة ا
وســـلـب الــــفــــكـــر وجتــــريــــده من
التمييز ب الصح واخلطأ أحذر
ــنــصب ال يـدوم ــسـؤول ا أيــهـا ا
والـدائرة تدور وتـعود مثلـما كنت
بـــدون مـــنــصـب ولــكـن مــســـلــوب
الـــكــرامــة مـــذلــوالً أحـــذر ال تــكن
عمـيالً على حساب ابـناء بلدك عد
ــا يــرضـي الــله وطــهــر وأعـــمل 
أبـــنــاء ـــال احلــرام  ثــيـــابك من ا
بــلــدي أبــنــاء مـحــافــظــتـي أبــنـاء
االنــبــار دعـــوا عــنــكم الـــطــغــيــان
لتـعيشـوا بامـان وبالـتالي مـقولة
سرقت فأكلت فشبعت ــ كل فاسد 

لكن لم أ يوما مطمئن..!?
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ـا غـربـة لـيــست الـغـربـة فــراقـاً إ
الـروح اخلــالـيــة من الـطــمـأنــيـنـة
ستقبل أفضل. غربة وطن افنينا
سـنـون في الـهـتـاف له والـتـشـرف
بـاألنــتـمــاء إلــيه. وطـنــنــاً عـاق لم
يـخـجل أمـام تـشـقق شـفـاه ابـنائه
وهم يسـتجـدون حقـوقهم مـكتـفياً
بـسـرد قــصص سـنــدبـاده الـتي ال
يـحـدهـا جـرف نـهر وال يـحـصـيـها

زمان . 
مـرقوعـات وألواح سـومريـة صدع
رؤوســـنــــا بــــهـــا وأطــــفــــاله فـــدم

قاهي .  يجالسون ا
مسالت وسيل من الـقوان جرف
بـهــا الـعــالم وهـو اشــبه بـاحلـارة
الـتي يحكـمها الـفتوات يـعتاشون
عـلى األتـوات من الـفـقـراء بـحجج

شتى.
غــيـر أن الـشـرائع واالنـبـيـاء الـتي
تتـعالى أنـهم كانـوا يومـاً ضيوف
بيتك ومـؤسسـاتك الديـنيـة تخرج
رجـال دين ال يسـتـذكـرونـا إال أيام
ـعـارك وال يـرون في نـسـائـنـا إال ا
ــتــعــة. لــقــد جـــعــلــوا من جــثث ا
أبـنـائك مـحـرابـاً يـقـيـمـون عـلـيـهـا

صلـواتـهم اخلمـسـة ( الله اكـبر ..
سرقه.. طعام .. نكاح .. نوم ) 

فـعالً ان لـقب أرض الـسـواد يلـيق
بك وانت تــلـــد جــيالً من األحــزان
ــــأسـي تــــعــــتــــصـــــرهم أرضك وا
وتبصقهم بصناديق من التخلف.
فال بـد من اخـصائك إليـقـاف سيل
ـتــشـردين الــذين تــدفع بـهم إلى ا
ـلــكـون غــيـر الــشـوارع. أنــهم ال 
الــتـــفـــاخــر بـــأجــدادك احلـــجــارة
لفق. لقد وتوارد اخبار تـاريخك ا
اكــرشت بـطــون تــمـاثــيل اجـدادك
تـاحف. انها وهي تالزم جـدران ا
عاجزه حتى عن صد سرقتها. لقد
دفـــعــتــنــا الــســـتــة أالف ســنه من
تــاريــخك إلى الــعــزلــة وآن األوان

للتخلي عنك . 
عذراً يـاوطني فالـكالم غليظ ولكن
تكبرين وأعلم القساوة حقـاً في ا
ان الـشرانق الـتي تـتـبغـدد عـليـها
قد نبت ريشها وحلقت بجناحيها
في سـمـاء الـعـلم والـتـكـنـولـوجـيـا
والـــفـــضــاء وابـــقى انـت جــلـــيس

االهازيج والوني
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عـود مـحـقق ان شـاء الله لـقـد الـزمـني ما طـرح في الـصـفـحة
ـوافق 6 اخلـامـسـة من الـزمـان الـغـراء اجلـامـعـة يـوم االحد ا
ايــار  2018 حتت عــنــوان (رؤى مـقــتــرحــة من اجل تــطــويـر
االهـوار) من قـبل السـيـد نعـيم عبـد مـهلـهل شـاكر له مـبادرته
ـوضوع الـهـامـة التي دفـعـتـني ان اسطـر مـا لـدي حول هـذا ا
هاجرة فـيد لعل ذلك يعيد سـكنة االهوار النازحـ وطيور ا ا
اجلـمـيلـة الـيهـا. كـان حقـا قـد اخافـتـني تالطـمات امـواج نـهر
الـفــرات الـثـائـر بــفـيـضـانـه عـنـدمـا كــنت انـفـرد جــالـسـا عـلى
صخـور منحدرات قلعة راوة التي بنيت في زمن مدحت باشا
ابـان حـكم الدولـة الـعـثمـانـيـة يوم كـان الـعراق حتـت حكـمـها
وعـنـدمـا كـنت اواصل دراسـتي في مـتوسـطـة قـضـاء عـنة في
عـام  1946الى 1949. لـقــد زاد اهـتـمـامي بـتـطـويـر االهـوار
الـكــائـنـة في مـحـيط مــحـافـظـة الـنـاصـريــة عـنـدمـا كـنت اعـمل
مالحـظـاً فـنـياً في شـعـبـة ري نـاحـية الـرمـيـثـة في عام 1950
وزاد اهتمامي بعد ابعادي سياسيا الى مدينة الناصرية ايام
ـرحوم عـبـد الكـر قـاسم وبعـد تـعرفي عـلى صـديقي حـكم ا
ـرحـوم عـادل عـبــد الـغـني من اهـالـي الـنـاصـريـة الـذي كـان ا
شغـوفا بتطويـر تلك االهوار والذي نـستأجر الـزوارق لنتجول
فـي االهـوار عـلى شــوارعـهــا اجلـمـيــلـة الـتـي حتـدهـا نــبـاتـات
االهوار الـعاليـة واكواخ ساكني االهـوار وزرائب احليوانات.
ولـكن اغـضـبـني كـثــيـرا اهـمـال االهـوار الـذي تـسـبب بـنـقص
ـنحدرة شتـركة ا ـنسـابه اليـها من مرتـفعـات االنهـر ا ياه ا ا
من مـرتـفـعات دولـتي اجلـوار ايران وتـركـيا خـاصـة بعـد قـيام
احلــرب بـ الــعـراق وايــران في سـنـوات  1980- 1988 ثم
بعـد سيطرة الدواعش على محـافظة نينوى في سنة  2014-
 2018بعـد انخفاض سـقوط االمطار ونـقص تصاريف نهري
دجــلــة والـــفــرات الــتي كـــانت تــورد الى الـــعــراق في اشــهــر
الـفيضـانات اكثر من 3500- 4000 مـتر مكـعب بالثـانية من
الشـهر الواحد حيث كانت تـفيض عن احتياجات االهوار بل
تـنـقص عن كفـاية الـسـاكنـ على سـواحل الـنهـرين. لقـد كان
سـؤولون الـعراقـيون واخملـتصـون في وزارة الري والـزراعة ا
ـياه ـياه الـواردة من ا يـرسـلون وفـودهم الـدائمـة عـند نـقص ا
ــشــتــركـة ويــطــالــبــون بــاحلــاح بــحــصــصــهم مــنــهــا لــسـد ا
احتـياجاتهم. كانت وفود الدول الـثالث العراق وايران وتركيا
ـشتـركة قـسمة ـياه ا في مقـابالت مسـتمـرة من اجل قسـمة ا
ـيـاه ـتــبـعـة لــقـسـمــة ا عـادلـة مــتـقـيــدين بـاالعــراف الـدولـيــة ا
ـشـتـركة اخـذين بـعـ االعتـبـار احلـاالت االقتـصـاديـة التي ا
ـائي في كل بـلد صـدر ا ـة وطـول ا مـنـهـا التـعـامالت الـقد
واحلضـارة التي احـدثهـا في ذلك البـلد ومـلتـزم بـان الدولة
شتركة ال يحق لـها ان تقيم مشروعا مائيا تصـدرة للمياه ا ا
ــشـاريع الـقــائـمـة في دول لـديـهــا اذا عـلـمت انه يــؤثـر عـلى ا
الـذنـائب وبـالـفـعل الـزمت ايران بـاالسـتـمـرار عـلى االحـتـفاظ
ـة من اجل اسـتـمـرار العالقـات الـودية بـحـصـة العـراق الـقد
شـتركة يـؤثر في ـياه في الـبلـدان ا معـها. الن نـقص قسـمة ا
ـو االقـتـصـاد فــيـهـا ويـؤثـر عـلى ـسـتـفـيـدة ويــؤخـر  الــدول ا
انـعـاش االهـوار بل يتـسـبب بـجـفـافهـا او يـعـطل بل قـد يـبطئ
عـودة اهـلـها الـذين نـزحـوا عنـهـا االمـر الـذي يؤكـد اسـتـمرار
شتركـة من اجل اعادة احلياة ثـانية الها يـاه ا حصـتها من ا
ياه والسيما وقد ورد عتمدة على تـلك ا ـصادر ا وان عاش ا
ـاء كـل شيء حي) وهـذا في الــقـران الــكـر (وخــلــقـنــا من ا

هدفنا الوصل اليه بعزة القادر ان شاء الله.
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احقا بأن الزمان بات

يعترف بأسره
الى حيث ال يسكنه

اخلوف
او وجل االيام

فعنده في ثنايا القلب
وجع ا

اذ ضاع مع سرب الرحيل
واالمل الضائع
محض ذكرى
فلم يسبق

غير الفضول
قل في ثنايا ا

غير ان ما ارجتيه
عودة الطريق
لزرع الرياح

ورسم وجوه العشاق
القادم في االفق
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شوق يَحتَويني في البُعادِ
تَهاوت سن العمر فَصِرن مدادِ

وعاصفة هوجاء عصفتْ
في أعماقِنا باليا مِن سَوادِ

مُرهَفَة أحاسيسي مُتعبة خُطاها
لطولِ البعدِ شاب منها الفؤادِ

سكِ أشعاري اءِ ا تَضوعتْ 
وشَذاها صارَ للتائهِ هادي

أيامي بكم مَسَرَةً أحياها
ُرادِ وصحبتكمْ صارتْ لروحي ا

جَنة الفردوس مَؤى تَزَيَنَت
بِقربكمْ فَأمسى حُلو الوِدادِ

عيوني تَراكمْ لِسحرِ سِحرا
وإن غِبتكم سَرقَها السُهادِ

بَسمَتكمْ تُسعدني تُفرحني
فَيَصير شَوقي لِشَوْقِكَ مُنادي

مِن سماءٍ الى سماءٍ مُحَلقةٍ
أَحملُ زَوادتي تَحوي حِكَمٍ وَسُدادِ

أشكو للسن عَذابات عمٍر
ماهَمَكَ فيهِ حِضوري وإفتقادي

أما كَفاكَ من الفراقِ وِطراً
لتعود صاغِراً مُستَسلِماً لِوِدادِ

دَع عَنكَ لَومْ عُذالِ
هَلُمَّ إلي مؤمِناً بأعتقادي

لِنكتبَ قِصَة عِشقُنا 
دَمُنا ودِموعنا لَها مِدادِ

أيا رجالً أما أكتفيتْ سُقماً
ويحكَ أال تَخشى أَهبُ لغيركَ فُؤادي

تَمَسك بروحي فَهيَّ 
ال ولنْ ولمْ لِغَيرِكَ تُنادي
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