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ديالى

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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ـــا لــــدى ابـــسط مــــواطن حل لــــر
لالزمة اكـثر من اي خـبيـر متـمرس

هامه
احلل بثالثة امور 

اوال :تنـشـيط التـصنـيع الـعسـكري
واعــادة اخلــدمــة النــتــاج حــاجـات
مــدنـيــة مـثل صــنع الـواح الــطـاقـة
الشـمسية حـليب السكـاير القداحة
الــصـــابـــون مـــســـاحـــيق الـــغـــسل
اخلـمـيـرة اخلـبــز ....الخ لـلـعـلم ان
ـوظـفي الـتـصـنـيع الـدولـة تـعـطي 
الـــعـــســـكـــري الـــســـابق جـــزءاً من
الرواتب دون استثمار من قدراتهم

!!
ثـانيـا: اعـادة الـبطـاقـة الـتمـويـنـية
ـــوادهــا  15مـــادة لـــضــمـــان حق
جميع العوائل بقوتهم اليومي 
ثـالثـا:دعم الـفالح بكـافة مـتـطلـبات
االنـتاج احملـلي خصـوصا احلـنطة
االعـالف والـــذرة لــــســـد حــــاجـــات
احلـــصـــة الـــتــمـــونـــيـــة مـــحـــلـــيــا
..وتـشجـيع الـثـروة احليـوانـية من
خالل ايـقــاف االسـتـيـراد مع وضع
تــســعــيــرة ثـابــتـه حلــيــلــولـة دون
ارتفاع اسعارها في االسواق 

ســـــنـالحـظ هـــــذه احلل امـــــثـل من
احلـلول التـرقيعـية مثل تـقليل سن
الـتـقــاعـد وجـعل فــئـة من اجملـتـمع
غــيــر مــنــتج وركــنــهم ضــمن عبء

يزانية الدولة 
بــنـــاء الـــتــجـــمــعـــات الــســـكــنـــيــة
ـدارس اجلـسـور ـسـتـشـفـيـات ا وا
من مـواد انشـائـية مـحـليـة طـابوق
سمنت حديد رمل يد عاملة عراقية
من مــهــنـدســ واشــراف وعـمــالـة
بـعـد اعــادة احلـيـاة لــلـمـصــانـعـنـا
بـــجـــمــيـع انــحـــاء الـــعـــراق وعــدم
ـــــشــــاريع الى مــــقــــاول حتــــويل ا

وجعلها حتت اشراف حكومي ..
نـرفـع رايـة نـعم لـتـأمـيم الـنـفط او
خـــضـــوع الـــشــركـــات لـــضـــوابط
احلــكـومــة من ضــمـنــهـا تــشــغـيل
ايــدي عــامـلــة مــحــلــيــة ..ووجـود
مــقـايـيس دقــيـقـة لـضــبط كـمـيـات
تـــدفق الـــنـــفـط حتت شـــعـــار انـــا

عراقي من حقي النفط
تــأهـيل مــصـانـع االدويـة كــسـابق
عـــهــدهـــا ..كال ..كال لـالســتـــيــراد
...نـــعم لـالنـــتـــاج احملــلـي يـــكــون
خــاضــعــاً لــلــجــودة والــســيــطـرة
الــنـــوعــيــة وســـرعــة االســـتــهالك
جتـعــلــهــا بــعـيــدة عن الــتــأكــسـد

(االكسباير )
اكــتــســاب الـــعــقــول الــعـــبــقــريــة
وجــعــلـــهــا مــشــروعــاً عــلى ارض

الواقع وتشجيعهم
كل ذلك اليحتـاج الى تمويل مادي
كـثــيـر بــقـدر حــاجـته لــلـتــصـريف
ـــعـــامل بـــالــــســـواق حلـــمـــايــــة ا
صانع الناشئة وهي في بداية وا
طـريقهـا ...كل ماذكر كـان موجوداً
في زمن احلصار ..لسنا مواطن
مـســتـهـلـكـ بل ســوء الـتـخـطـيط
جــعل مــنــا عــاجــزين عن االنــتـاج
..وان عجزت احلكومة عنما سبق
ذكـره لنـعـود باتـفاقـيـة النـفط بدل
الـغـذاء والـدواء وجتـعـلـهـا الـنـفط
بـدل االعــمـار وهـذا سـيـحـول دون
ـال الــعـام كــمـا هــو احلـال هــدر ا
االن ...اعيـد لي وطنـي ..وان عجز
حـكـام هـذا الــبـلـد لـتـلــبـيـة ابـسط
ـطـالب واالســتـقـالــة افـضل لـهم ا

ولنا. 
ولك الله يالعراق
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تـعـالى(وَجَعَلَ بَـيْنـكُمْ مَوَدَّة وَرَحْـمَة
) (الـــروم:  21) البــــد من الـــرحـــمه
بـيـنـكم وأن تـعـمل حـسـاب ألهـلـهـا
حـ قـامـوا بـتـزويـجك من إبـنـتهم
لم تأخذ فـلذه الـكبد والـقلب الـروح
مـــنــهـم هــديه حتـــفه أو ســـاعه يــد
ــا أحــد يــعـــطى لك هــديه أوبــدلـه 
فــمــا بــال تــطــيــر بــهــا مـن الــفــرح
كـمــا حتـسن إنـســانه من دم وروح
لـهــا الـلـه يـحــسن لك دنـيــا وآخـره
ويـحـسن ألبــنـائك قـول رسـول الـله
.صـلـى الـله عـلـيـه وسـلم.فى حـجـة
الـوداع : (إن لكم من نـسائـكم حقا

وإن لنسائكم عليكم حقا…)
ÃËe « UN¹√ —cŠ«

وَلَن تَـسْـتَـطِـيــعُـوا أَن تَـعْـدِلُـوا بَـيْنَ
النـسَاءِ وَلَـوْ حَـرَصْتُمْ ـ فَـلَا تَـمِيـلُوا
ُكلَّ الْـمَيْلِ فَتَـذَرُوهَا كَـالْمُعَـلَّقَةِ ـ وَإِن
تُــصْـلِــحُـوا وَتَــتَّـقُــوا فَـإِنَّ الــلَّهَ كَـانَ
غَــفُــورًا رَّحِــيــمًـا ( (129قــال صـلى
الـــله عـــلـــيه وســـلم: اســـتـــوصـــوا
بـالـنـسـاء خـيـرا فـإنـهن خـلـقن من
ضـلع وإن أعـوج شىء فى الـضلع
أعاله فــإن ذهـبت تـقـيــمه كـسـرته
وإن تـــــــركــــــــتـه لـم يــــــــزل أعـــــــوج
فاستـوصوا بالنسـاء . متفق عليه.
لــو بــ وبـ الــزوجه مــشـاكل فى
حـاله غـضب عـنـد أهـلـهـا أو رفـعت
حرام تتركها مثل من قضيه طالق 
ال زوج الله الله يعاقبك أو إن كنت
تـزوجت من أخـرى ال تهـجر األولى
ــا عـــلى ذمــتك إال بــالــتــراضى طــا
بــيـنــكم بــدون قـســوه عـلــيــهـا فَــلَـا
تَــمِـــيـــلُـــوا كُـلَّ الْــمَـــيْـلِ فَـــتَـــذَرُوهَــا

. كَالْمُعَلَّقَةِ
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وَعَــــــاشِــــــرُوهُنَّ بِــــــالْــــــمَــــــعْـــــرُوفِ
(النساء:19) 

عيشه لزوجته على الزوج تدبيـر ا
على قـدر إمكانـياته بدون كسل عن
الـــبـــحث عن عـــمل الـــله خـــلق من
جـنـسـكم إنـاثــاً تـكـون لـكم أزواجـاً
عـلـيك بـالـرأفه بـها وأن ال وسـكـنـا 
تــدفــعــهــا لـطــريق الــهالك وطــريق
يـغضب الـله عـليك ال تـدعهـا تخرج
لـعــمل أو تــعـمل أى عــمل يــغـضب
الله وتذكر القـبر وعذاب القبر وال
حتـرضك على الـقيـام بعـمل يعاقب
علـيه القانـون أو يغضب الله. أنت
أيــهـــا الــزوج ال تــتــركـــهــا لــلــهالك
ولـغـضب الـله عـلـيـهـا هل تـوجـهه
زوجـتك لــلــصالة والــصالة تــنـهى
ــنــكــر والـبــغى عن الــفـحــشــاء وا
تــضـع نــفــسك فى عـــقــاب من الــله
عـــلـــيـك دفع الــــضـــرر عن نــــفـــسك
وتـكـون واعـيا لـسـيـرها وسـلـوكـها
حتى ال يـعاقـبك الله وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ
خَـــلَقَ لَـــكُم مـنْ أَنـــفُــِســـكُـمْ أَزْوَاجًــا
لتَـسْكُنُوا إِلَـيْهَا وَجَعَلَ بَـيْنَكُم مَّوَدَّةً
وَرَحْــمَـةً ـ إِنَّ فِى ذَـــلِكَ لَـآيَــاتٍ لـقَـوْمٍ
يَـتَـفَـكَّرُونَ ( .(21عـلـيك أيـهـا الزوج
أن ال تفشى أسرارك الزوجيه بينك
وبـ زوجتك وعـلـيك عالج زوجتك
واالهتـمام بصحـتها وملـبسها قدر
إسـتطـاعتك وقدرإمـكانـياتك والتذم
والتـــفــشى أســـرارهــا أمـــام أهــلك
يقـول النـبى صلى الله عـليه وسلم
: خـيركم خيـركم ألهله وأنـا خيركم
ألهـلى. فـمـا أكـرم الـنـسـاء إال كـر
وما أهـانـهن إال لـئـيم. ويـجب على
الــــزوج أن يــــراعى حــــاله زوجــــته
شاكل التى الصحـية والنفسـية وا
تمر بـها ويـكون حـنونا عـليـها قال
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ذات يـوم اشـتـد بـنـا الــيـأس واحلـيـاة صـعـبـة جـداً  ال
نـعــرف مــاذا نــفـعل حــيث كــانت هــنــاك مـجــمــوعـة من
اللصوص كانـوا يسرقون في ضوء الـنهار حيث كانوا
يسرقـون يسرقـون عطر الورد وبـرد الشتـاء وكل خير
ــنــعــهم ال احــد  ولــكن حـ مـاذا يــفــعــلــون ال احـد 
سرقوا االعمار والسن  بانت التجاعيد واشتد احلر
وكـــثــر اجلـــوع ويـــبـــست االرض وجـف الــبـــدن وقـــلت
االفعـال  اصاب اجملـتمع الـذهول  حـتى اتفق الـناس
على اخلـروج لردعـهم  ولـكن كيـف ان يكـون اخلصم
هوا احلـكم ! خـرج كل اب وابـنه وكـل اخ وأخوه حـيث
اجــــتـــمـع كل الــــســـكــــان في مــــكـــــــان امـــام مــــنـــازل

اللصوص. 
واجلـمـيع صـاح بـصــوت واحـد ارحل ارحل يـا سـارق
ارحل ارحل يافاسد ...ولم يحرك ساكناً اللصوص ثم
قـام الـنـاس بـطـرق بـاب الـلـصـوص بـادب وايـضـاً كـرر
الــنــاس الــنــداء ارحل ارحل يــاســارق ارحل ارحل يــا
فـاسـد  ثم سـمع الـنـاس اصـوات اطالق الـرصـاص 
قالوا جمـيعاً لن نـهتم ثم توجه اعـوان اللصوص  الى
مكان جتمع الـناس وضربوا الـناس اشد الضرب  ثم
عاد اغـلب الـناس الى بـيوتـهم مـرعوبـ مـندهـش من

  القسوة 
وفي اليـوم الثـاني ايضـا" اجـتمـعوا وصـرخوا كال كال
لــلــفــاســد وبــعــد ســاعــة من االنــتــفــاض خــرج اعــوان
اللـصوص وضـربوهم بـالرصـاص وقتـلوا عـدداً وجرح
اآلالف من الــنــاس  الحــقــوهم في االزقــة والــشــوارع
اسروهم صـعـقـوهم بـالـكهـربـاء عـذبـوهم وضـعوهم في

السجون 
والــيـوم الــثــالث اجــتــمع الــنــاس من كل ارض ســرقت

  ومات اطفالها قتلت شبابها حطمت احالمها 
ليقولوا كفى اليوم يوم الشعب فال ناصر للفاسدين 
اصاب الـلـصـوص الـرعب فـقرروا ان يـحـاربـوا الـناس

  احلرب النفسية 
خـرج احــدهم لــلــنــاس وقـال ســوف اكــون لــكم ســنـداً
وسوف نزرع ونحصد وسوف اعـطيكم حقكم ووعدهم
ـاء والـكـهـربــاء وحـفـنـة من الـنــقـود  فـقـرر الـشـعب بـا

اإلنصات له 
ثم سألوا.

من قتل الشعب?
من ضرب الشعب? 
من سرق الشعب? 

من ومن ....?
ثم وقف وقال لم نفـعل وسوف نـحاسب الفـاعل ونكون

رصاد  له با
ثم قــالت احـــد الــنــســـاء وابــنـــــــي هل تـــعــيــدونه الى

احلياة !
ثم قــال احــدهم ويــدي الــتي قــطــعت اريــد ان احــضن

اطفالي بها هل تعيدونها لي !
فــقــال الـــلص ســنـــحــاســـبــهم اشـــد احلــســاب اؤالئك

الفاسدين
ألم اقل لكم كيف ندعي بحقوقنا واخلصم احلكم .

هـنــا االرض اجــمل واحلب فــيــهـا عــذب فــراتي ..هــنـا
ـلـكـة خـضـراء اال تــعـرف الـغـسق ..مـثل الق االرض 
االجنحه عـندما تـبسط اجـنحتـها في قلب الـسماء رغم
اني ادرك ان االيام االتـيه نحـس ..وبريق شـؤم ..ولكن
تروضني حـبيبـتي لسوعـيات من نور ..بـنظراتـها تترك
الـعـالم مـعـلق..بـبـحـاره وجـبـاله ..جـسـد هـا مـنـحل من
عقيق ..سيـقانهـا من نور ك شوارع الـرشيد في زمانه
..جـمـال حـبـيـبـتي خـلــجـان صـغـيـره جـسـد هـا له لـون
النـهـار سريع الـوثب ..الـعالم كـله شـفاف في شـفـتيـها
..ترتدي لون رغباتي ..ك عـاصمتي..امضي ب اروقة
انفـاسهـا ..اولد من جـديد ...هـناك علـى ضفـاف دجلة
والفرات حيث تنـتهي التخوم ..ويـبداء الصمت ..اتقدم
ببطيء واعـمر الـليل بـالنـجوم ينـعكس ضـوء القـمرعلى
كــؤس وهي تــنــظــر بــزوخ الــفــجــر...يــســتــيــقظ الــلــيل
والنـهـارمن فـراشه احلـجري يـجـوب الـشوارع بـعـيـن
ــنـال الـى حــيث تــتــعـد د صــافــتـ الـى عــام صـعـب ا
اجلراح ..ال احد فيهـا يشتهي التـشرد والترحال حتى
هــذه االرض..كــيف افــارقــهـــا وانــا امــتــهــنت الــتــفــرد
ـنـافق...الـرصاصـة قـاتـلة بعـشـقـهـا..في هذا الـزمـان ا
ولكن ال تزلزل االرضا وهي حتتـوي شهدائها...ومنهم
من ثــبـتــوا في عــيــون الــبـنــادق...واقع ارعـن ..وبـعض
حــمـــقى ..ال يــدركـــون كل يــوم لـــهم مــوعـــدا ونــشــورا
..حــمــقى يــرجــمــونــني ونــســاء يــغــتــصـ عــشــاقــهن
لسوعيات ..والقاضي والشـاهد الظحية في زمن سقط
النظـام والقانـون معا ..قـالو لي استـانف...وياتي جدل
فارغ ال جدوى فـكل االبواب موصـدة ..اصال ال توجد
ابواب ..بل مـرايا ..احسـاس بالـعزلـة ..ونهـار مع خبز
..ودمـــاءولــــيال من دون مــــاء..احـــســـاس شــــفـــاف في
ـــســــتــــقـــبـل يـــشــــتـــعـالن بال بــــريق..وبال ـــاضـي وا ا
رجاء..ياوطـني..الروح حـبلى واجلـسد يبـتكـر الصديق
ـرأة نـقيـضي ..لـقد ولى الذي يـبـتكـرني ..شـبيـهي ..وا
زمن انــتـظــار..يــجيء الــزمن ..زمن الــبــارحــة هـو زمن
الـيـوم زمن الـغـد واالمس هـو الـيـوم ..والـغـد هـو الـيوم
..كل شيء هـــو الـــيـــوم خـــرج مـن ذاته خـــرج في زمن
وت بال شروط مشروط في احلياة مـشروطه ...ولكن ا
ـشـتـعـله .من ظـلم ..رصـاصه تـائـهـهـتطـفـي الـشمـوع ا
الزمان والسراق وقطاع الطرق ..كل طـفولتي التهمتها
هذه احلـظه ..وسهـاد مـدينـتي يتـحـرك في دمي كنـحله
وكل شوارع عاصـمتي مـثقـله بشتـائم ..اصوات تـعلوا
وتتـفرقع اصـوات صـموته اوراقـها اجـوبـتهـا معـصوبه
الـعــيـنـ ..ال تــدرك الـطــوفـان االتي. واقف انــا حـامال
راسي فـوق كــتـفي اريــد ان اقـطع الــلـيل قــطـعه قــطـعه
تـمــثـاال تــمـثـاال ..اه يــا بـغــداد لـقــد جف فـمي مـن لـغـة
الصبر..اقسم لك ان من فمك الظامي استخرج انسام
وازهاراخلير...لعناء...العناء لعناء اولئك الذين وصلوا

الى ميادينك بالفاس.. والفاعي..

بغداد
qBO  œULŽ vM¦

dB  ÷U
في هــذا االيــام وانـظــار الــعـالم
تتجه إلى بالد الـنيل تثور اكبر
ثــــورة فـي مــــواجـــــهــــة احلـــــكم
الدكتـاتوري اي دولـة تخـلو من
قـراطـيـة هي قيـم احلـريـة والـد
دولـــة هــشـــة وإذا مـــا اســتـــمــر
األزهـــر بـــالـــوقـــوف إلى جـــانب
الـسيـسي اي ان كل جـهة تـسـند
االخـرى فـلن تـقـوم قـائـمـة لـهـذا
الــــــشـــــعب اجلــــــريح مـن ويالت
اإلرهـــــاب الـــــســـــؤال األهم هل
ـصـريـون جتـربة سـيسـتـنـسخ ا

سيدة على عـرش الدول العربية
في الـــســيـــنـــمــا في احلـــريــات
الــثـقـافــة في الـتــألـيف ظل هـذا
ـثل رائد لـكن لـيس بعـد الـيوم ا
وان كــانت مــصـر األولى عــربــيـا
في إنـتاج الـكتب لـكن لن تواكب
ثقـافة الـدول األوربيـة والغـربية
ان مـالم تـتـسـلح بـالـوعـي واال
بــقـيم احلــريـة الــنــبـيــلـة حــريـة
الـتـعـبـير حـريـة الـلـبـاس حـرية
اخـتيـار الـديـن دون اتـهـام الـفرد
بالـردة واخيرا تـبقى مصر هي

مصر جـمال عـبد النـاصر والذي
يـشـهـد التـاريخ في مـواقـفـها من
شـقيـقتـها فـلسـط هل سـتكون
هـــذه الـــثــورة هـي ثـــورة الــقـــيم
ـبـاد الـنـبـيـلـة? هل سـيـكـون وا
لـــلــمــصـــريــ مـــقــام في الـــعــلم
والــثـقـافــة واحلـريــة مـســتـقـبال?
واي اجلـواب في األيـام الـقـادمـة
شــكل ســتـكــون عــلــيه مــصــر يـا

ترى.       
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ـثـمــرة واجلـزائـر ام الـســودان ا
ســـيــلـــوذ الــشـــعب إلى تـــغــيـــيــر
شـخص فـقط دون تـغـيـيـر نـظام
الـثــورة احلـقـيـقــيـة هي ثـورة مع
الـكــرامـة مـع احلـريــة مع يـقــضـة
الــــضـــمــــيــــر اإلنـــســــاني بــــوجه
االعــدامــات اجلــائــرة بـحـق فــكـر
االخـــوان والــذي وان كــان فــكــره
ـعـارض مشـوهـاً اال ان إعدام ا
بــهــذه الــطـــريــقــة لن يــكــون حال
مطلـقا مصر العـروبة إبان حقبة
الـسـتيـنـات والـسبـعـيـنـات كانت

الــكـل مــنــا يــعــرف أن االعالم هــو
ـثابة الـسلـطة الرابـعة .وهو من
له الــيـد الــطــولى الـتـي تـصل الى
ابـعـد نـقـطـة واهم حـدث وهـو سـر
فـك الـرمـوز وحتـلـيـلـهـا واخلـوض
ـعـرفة كل مـايـجري ومـايدور بـها 
ـظـلـمـة وخـلف حـتى في األروقـة ا
األســـــــوار النـه الـــــــعـــــــ الــــــــتي
بـاسـتـطــاعـتـهـا رؤيـة كل مـااليـراه
غـــيــره. وله مــواقـف شــتى التــعــد
والحتـــصـى وهــــو قـــاصـم ظــــهـــر
اخملـفـيـات وكـاشف اسـرارهـا.يـعد
ــواطن ــثــابــة يــد الـوطـن ويـد ا
ـــثـــلى الـــتي اليـــنــازعـــهـــا أحــد. ا
ــصـداقـيه واالعالم هـو الـنــقـاء وا
التي تصل لالذهان بدون رتوش .
الن االعـالم هـو الـبــر الـنــقي الـذي
يــأوي له الــكـثــيـر لــرؤيــة صـورته
الــــواضـــحـــة . ومـع مـــرور االيـــام
واالحداث والتغيرات والسياسات
وعـدم الـفـهم احلـقــيـقي له تـشـعب
ـــرات الى طـــرق كــــثـــيـــرة والى 
ضيـقة جدا.ونـتيجة عـدم االهتمام
باالعالمي الـناصح والـوقوف معه
ومعـرفة مايـحتاجه ومايـؤثر عليه
بـدأ بـالــتـأكل واالنــزواء وحتـجـيم
الــدور الــغــعـال لـه الن الـســيــاسـة
واالعالم طـريـق مـتوازيـ دوما.
ومـا نـراه الـيـوم ان االعالم اصبح
يـــفـــتـــقــد لـــلـــكـــثـــيـــر من مـــزايــاه
وســلــوكـيــاتـه وأمـانــتـه ونـزاهــته
كـيال الذي واسـتقراره واخـتلف ا
حـافظ عليه لـقرون من االزمـنة بدأ
بالـتـصـدع وهذا جـاء من مـؤثرات
كـــثـــيـــرة وامــــور شـــتى ومـــنـــهـــا

االعالمي نفسه.

ــتـغــيـرة ونــتـيــجه لـلــسـيــاسـات ا
والـضـروف الـراهـنـة ودور وكـثـرة
االعالمي نــفـــسه والــدخالء عــلــيه
اصـــبــحت صـــورته لم تــعـــد كــمــا
كـانت عـلـيه. وتـعــامـله مع مـهـنـته
الــســـمــحــاء وتـــأريــخـــة الــطــويل
الــعــريض الــنـاصـع.حـيـث اصـبح
االعالم اقل مـهـنـيـة ونـتـيـجـة لذلك
فقـد الـكثـير من مـزاياه وشـفافـيته
وأصـــبـح اقل فــــهــــمــــا وبـــســــبب
ـــؤثـــرات الــتـي اصــبـــحت عـــنــد ا
هنـية الـصحـفية الكـثير اهـم من ا
واصبـحت عالقته مع االحدات في
الـكـثـيـر من االحـيـان عـالقـة مـادية

ابـغــدته عن الــســبل الــصـحــيــحـة
الـتي سـلـكـهـا الـكـثـير مـن اسـاتذة
الــصــحـافــة واالعالم الــذين كــانـو
اشد حـرص على الـقيم الـصحـفية
واالعالمـيـة والـتـعـامل مع مـايدور

يل واحلياد  بصدق وعدم ا
فـاألسس الـعـمـلـية لـلـصـحـافة هي
من اهم مقـوماته وثـبـاته وتأثـيره
في كل زمان ومـكـان.لم يعـد الـيوم
ــــا كـــان عــــلــــيه مــــنــــذ ان كـــان
االعالمي اليقف مـوقفا حـياديا مع
األحــداث وبــيــان مــايــحب بــيــانه
وتــسـلــيط الــضـوء عــلـيـه بـأمــانـة
وشــفـــافــيــة مـن أجل إعالم الــرأي

ـــواطن عــلى مـــايــحــدث وآطالع ا
ومــايــجــري .فـالــصــدق في الــنـقل
والـــبــيـــان اهم األسـس في جنــاح
األعالم وصدقـه وشفـافـيته بـعـيدا
ـــــــؤثــــــــرات والـــــــعـالقـــــــات عـن ا
ـــيـــول.النه يـــكــشـف احلــقـــائق وا
ويـصـورها اجـل تصـويـر من اجل

معاجلة كل مايجري 
كن كشفه  وكشف ما

حـــتى نـــتــمـــكن من الـــتــعـــامل مع
مـايــجــري ومــعــرفــة مـاالنــراه في

حقيقته وواقعيته.
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يـقف ابنه في الـغابـة بانـتظـاره بعد
ان نـبـتت اقـدامه في االرض وحتول
راسه عــلى عشً لـلــعـصـافــيـر و هـو
ينتـظر والده ليـعود اليه مضى على
غــيـابه عــقـود .. سـمـع صـوت اقـدام
قـــادمــة نـــحــوه واجـه صــعـــوبه في
ادارة وجــــهه امـالً لـــيــــرى فــــاذا به
صـيـادان يـحاوالن اصـطـيـاده حاول
الــهـروب لـكن جتـذرت رجاله سـحب
سكية صياد االشقر ورفع يده عاليه
اغمض ولد عيناه خوفاً منه فاذا به
يقطع حبال الذي حوله وحرره شكر

الـصـبي صيـاد االشقـر و بـضحـكات
خبيثة قال له انت سوف تسدي الي
خـدمة مـقابل هـذا فعل ومـرت اعوام
هـو يـسـتـعـبـده بـاعـمـال شـاقـة كـبـر
الصبي و اصـبح شاباً يافعـاً يعتمد
عليه فـي تدير اموره لـكن صبر على
ــا قــدمه الـــصــيــاد من هــذا حـــال 
معروف له اال ان استغالله لم يكتف
احلــد فـذا به يــطـلـب ان يـعــطـيه من
دمـه لـيــروي عـطــشه مــرة بـعــد مـرة
تكرر طلب وبدأت عروق شاب جتف
وهــنــا قــرر فــالــرار من ســيــده واذا

ـــلم نــــهض من صــــبـــاح الـــبــــاكـــر 
حـــاجـــيـــاتـه و غـــادر بـــيت صـــيـــاد
وعـنـدمـا وصل به الى نـهـايه طـريق
راى سـيـارة من بـعيـد قـادمـة فارسل
اشـارات لـها فـصـعد تـبـادال احلديث
و اســئــله هــو مـن انت مــاذا تــفــعل
بـالـطـريق نحـو الى ذلك فـقص عـليه
فــتـذكـر صــيـاد انه ذلـك صـبي الـذي
اسـره االشقـر وبـدا تـفـكـير طـابع به
قـــال اطــمــئن انـت في امــان مــعي و
وعليك انت تطيع كالمي لتنجو منه
فــهـذا ايـضــا وعـداً لي قــال له شـاب

البأس لكن لفترة واكون انا صاحب
كلـمـة في حـيـاتي وال ارضى بـعـدها
بالـتـدخل اجابه بـالـتاكـيد بـالـتاكـيد
وانــا ال اثــقـل عــلــيك بــالــعــمل لــدي
مــــزرعـه وانه وقـت حــــصـــــاد فــــاذا
تــســاعــدني وبـــنــفس وقت اعــطــيك
مـقـابل وافق الـشـاب بـالـعـمل وبـعـد
ــزرعـــة وتــربـــيــة مـــضي فــتـــرة بـــا
حــيــوانــات بــدا يــثــقـل عــلــيه عــمل
ويضع اغالل فـوق عنقه فـصبر على
هـذا حـال ولم يعـد صبـر جـميالً الى
ان طـفح كـيل و لم يـعـد يـسع صدره

وهــرب بــعـــد ان اصــبـح مــطـــلــوبــاً
لــلــصـيــادان فــحــاصــرا الــشـاب في
وسط ســاحـة و بــدا بـنـطـق شـهـادة
بـــــعـــــد ان يـــــاس مـن جنـــــاة فـــــاذا
بـصيـادين اطلـقا نـار على بـعضـهما
ولـقـيـا حــتـفـهـمــا هـنـا وقف الـشـاب
مـهـذوالً بـالقـدر وسـمع صـوت والده
قال حررني وحـرر اخوتك ياابني لم
انتركك لكـني كنا حتت رحمه طغات
.. ياولدي لم يعد الـصبر مفتاحاً بل

فعل باحلق هو جناة .
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ــفـكــرين احلـالـة يـعــزو الـكـثــيـر من ا
ـسـتـقـرة لـلـمـجـتـمـعات الـسـيـاسيـة ا
األوربـــيـــة إلـى الـــوعي الــــســـيـــاسي
ـنـاطق . وأقـصـد هـنا لـشـعـوب تـلك ا
ـفهـوم احلقيـقي للـسيـاسة اي ليس ا
ــقــتــصـر عــلى صــنع ــفــهــوم ا ذلك ا
واتـخــاذ الــقــرارات اإلداريـة الــهــامـة
والشمولية نيـابة عن أبناء منطقة ما
يؤمنون بايديولوجيا شخص او فئة
فـهـوم الفـلـسفي لـتلك ـا ا معـيـنة. ا
الـعبـارة فـالسـيـاسة كـمـا يعـبـر عنـها

شــريـعــتي بــأنـهــا حــالـة وعـي ومـيل
القـلب إلى أن يجعل مـصيره مـرتبطاً
ـصـيـر مـجـتـمـعه وان يـتـدخل وفـقا

لذلك معارضاً او مؤيداً .
اذاً فـالـوعي الـسـيـاسي لـيس خـاصـاً
بطـبـقة دون أخـرى بل هـو مسـؤولـية
اجلمـيع وميلهم الـفطري لـلتفاعل مع

اجملتمع. 
وكمـا قلت فهـو "ميل  فطـري" عادة ما
ـتـلكه الـناس في قـلـوبهم مـا لم تتم

عملية نزعه . 

قــد تــخــتــلف الــوســائل في عــمــلــيــة
نع ال او با االنتزاع اما بااللهاء و ا
والــتــجــويع فــفـي احلــالــتــ يــغــفل
اإلنــســان عن ذلك الــوعـي . وهــذا مـا
حــــــدث في دول الــــــوطـن الـــــعــــــربي

وخاصة العراق .
وبغض النظر عن الوقت الذي  فيه
ذلك (اي نـزع الـتـسـييـس) سـواء كان
في العصـر العباسي او الـعثماني او
حتى في الـدكتاتـورية األخيرة اال انه
ــؤكــد قــد حــدث وفق تــخــطــيط من ا

نهج بحـيث ضرب ذلك الوعي لدى
الناس وأصبح الناس همهم انفسهم
و فـصــلـوا ذواتـهم عـن ذات اجملـتـمع
ـنــفـعــة الـشـخــصـيـة لـتـعــلـو حــالـة ا

نفعة العامة . وتنسحق حالة ا
مــا يـزال الــعـراق يــعـاني تــلك األزمـة
وسيظل يـعاني ما لم تـتخذ إجراءات
لتـغييـر فكر اجملـتمع وإعادة زرع تلك
ـواطـنـ مـنـذ ـفـاهــيم في نـفـوس ا ا

الصغر .
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