
ـصرفـية صـارف وتـوسع اعمـالـها الـتـجاريـة ا مع انبـثـاق ا
عاصرة التـي هي ضرورة اقتصادية من ضرورات احلياة ا
في جانـبها االقـتصادي تـصاعدت وتـيرة الرغـبة في ايجاد
ا مصـارف اسالمية تسهم في عـمليات النهـوض التنموي 
تقـدمه من خدمـات ذات طابع يـنأى بهـا عن النـفع " الربوي"
ـا يـنـســجم مع مـاجـاء في الـقـرآن في الــودائع والـفـوائـد و
الكـر من حثٍ عـلى الـبـيع وحتـر للـربـا:( أَحَلَّ الـلَّهُ الْـبَيْعَ
وَحَـــرَّمَ الـــربَــا) 275ـ الـــبـــقــرة.                              
ـصرفي هـتم بـشؤون الـعمل ا  دفع ذلك األمـر الدقـيق ا
الى البـحث عـن صيـغـة لـلـمـصـارف االسالمـيـة "الالربـوية"
ـصـرفي عام 1963 فـانبـثـقت أول جتـربة فـي هذا اإلطـار ا
في جمـهورية مصر العربية لكنـها توقفت بعد سنوات قليلة
ألسبـاب خاصة بها وأبقت الفكرة مطروحة للخبراء ورجال
عني باإلستثمار للمضي في جتارب ـصرفي ا ال من ا ا
أخـــرى في هـــذا االطـــار مـع االقـــرار بــاالحـــتـــرام الـــكـــامل
للـمصارف والـبنوك األخـرى سواء منـها احلكـومية واألهـلية
الـتي قـامت عـلى سـيـاقـات مـتـيـنـة وصـحـيـحـة وصـارمـة في
ـوّدعـ ــال واحلـفــاظ عـلــيه وخـدمــة ا احـتــرام الـتـعــامل بـا
ستثمرين.  جاء مؤتمر وزراء اخلارجية العرب وّفرين وا وا
ــوضــوع في اطــار رسـمي في جــدة عـام 1972  لـيــضع ا
عربي فـشرعت بعض االقطار العـربية الى التوسع في فتح
ــقــدمــة مــنــهــا دول اخلــلــيج ــصـــارف االسالمــيــة وفي ا ا
ـال ومـاطـرحه الـعــربي مـسـتـفــيـدة من اخلـبـرات لــرجـال ا
فـكـرون االسالمـيـون في مـوضوعـات الـتـحـول في الـعمل ا
ـصــرفي الى اطــار يـخــرجه من شــبـهــة الــربـا الى الــعـمل ا
ـنــسـجم مع الــطــبـيــعـة الــعـربــيـة االقــتـصــادي الـعــصــري ا
االسـالمــيــة مع شــرط الــتــعــاون الــتــام واالحــتــرام الــكــامل
ـصـارف األخرى الـقـائمـة قبل واحلريـة الـواسعـة للـبـنوك وا
ـشاريع اجلديدة والـتي تمتلك خيـرات ترتقي بها الى تلك ا
ـيـة.  تـأخـر الــعـمل في الـعـراق بـهـذا مـصـاف الـبـنــوك الـعـا
ــصـرفي االسـالمي حـتى الــعـام 1993 حــيـنــمـا الــنــظـام ا
صرف االسالمي العراقي) وهو خطوة أولى في أنشيء (ا
طريـق انشـاء مصـارف اسالميـة صـارت تتـسع السيـما من
ـالي ذات رأس بــعـد أن حتـولت بــعض شـركـات الـتــحـويل ا

ال اجليد الى مصارف ذات طبيعة اسالمية. ا
ـــرتــكـــزات األولى ـــنـــطــلـــقـــات وا جتـــدر االشـــارة الى أن ا
للـمصارف االسالمـية قامـت على فكـرة صحيـحة ومقـبولة
مفـادها حتويل الـفوائد والـودائع الى نظام يـصب في خدمة
"عمل" مـع يسهم في التنميـة بدالً عن فكرة التعامل على
ــعـنى أن ــال وهــو مــايــسـمـى بــ (بـاجلــعــالــة)  أسـاس ا
ـصـرف االسالمي تـذهب الى طـرق مـبـاحـة ـضـاربـة في ا ا
ألنـهـا تـتـجه الى مـشـاريع سـكـنـيـة أو خـدمـيـة مـع االحـتـفاظ
بنسبة من االرباح على مايتحقق من "عمل" أو "بيع" مضافاً
إلـيه نــاجت الـنـفع الـعــام من احلـصـول عـلى مــشـاريع تـنـويـة
حتـتـاج الـيهـا الـبلـدان في الـنـهوض والـتـطـور والبـنـاء وهذا
ـال" الــضــيق الى ســعــة "الــبـيع" أو" الـتــحــول من حــيــز " ا
ـنح الـتـعـامل الـنـقـدي آفـاقـاً أرحب ويـخـرجه عن الـعـمـل" 
اإلطـار "الــربـوي" في حـدود مــقـبـولـة ومــشـروعـة وعـلى وفق
.  ان توسع قـر قـانونـاً ـصرف ونـظـامه الداخـلي ا فلـسـفة ا
ــركــزي الــعــراقي فـي الــســمــاح لـبــعـض شــركـات الــبــنك ا
ـالـي الـكـبــرى ذات الـســمـعـة اجلــيـدة والــكـفـاءة الـتـحــويل ا
ـوضوع يـتقـدم خـطوات مـتـقدمـة عـلى طريق العـاليـة جـعل ا
صرفي في العراق والذي بات يقدم خدمات دعم الـقطاع ا
ـتــابـعــة والـتــدقـيق جــلـيــلـة في أطــر قـانــونـيــة صـارمــة من ا
والـرصـد ضـمن سـيـاقات تـضـمن تـقـد خدمـات مـصـرفـية
ـا يـسـهم مـسـاهـمـة فعـالـة في ـسـتـثـمـرين و لـلـمـودعـ وا

ـنـشـود جـنـبا الى الـنهـوض والـتـقـدم ا
جــــنب مـع فــــعــــالــــيــــات الــــبــــنـــوك
ـصارف احلكومية واألهلية ذات وا
الـبناء اجلـاد واألم الـذي اكتسب
ســمــعــة مــرمــوقــة عــبــر عــقــود من
ـــالـي الـــدقــــيق.          الــــعـــمـل ا
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فقـر حـقيـقي في الـعـراق في الوقت نـفـسه التي
ـتـحده بـه بارتـفـاع نـسبـة الـفـقر تـعتـرف اال ا
ـسـتـويـات ـدقع في الـعـراق سـنـة بـعـد اخـرى  ا
بـاتـت خـطـيــرة ادت بـعــد سـتــة عـشـر ســنـة من
الــنــسـيــان وتــدهـور اخلــدمــات والـبــطــالـة الى
خروج االف من الشبـاب بعمر الـزهور للمـطالبة
بـحــقـوقــهم وانـصــافـهم واالقــصـاء من الــفـسـاد
ـفــسـدين ومـحــاسـبـتـهـم واسـتـرداد االمـوال وا
اضـيـة وبدل من التـي نهـبت طـيلـة الـسنـوات ا
ـفــسـدين الى ايــجـاد حــلـول سـريــعـة بــاحـالــة ا
احملــاكـم اخملــتــصــة يــكــون االكــتــفــاء بــحــلــول
ـدى وغــيـر مـجـديـة تـرقــيـعـيـة ووعـود بــعـيـدة ا
ثل فـعلـيـا. هـذا كلـه يؤكـد بـطـريقـة او بـاخـرى ا
القائل (الشبعان ال يعرف ما في بطن اجلوعان)
ـسؤول الذين شبـعوا بعد جوعا فالعديد من ا
عانوه قبل اسـتيالئهم على الـسلطة بدال من ان
يـشعـروا بـضيق حـالـة الـفقـيـر واحملتـاج بـاتوا
يـــتــبــرون من الـــفــقــر ويــتـــنــاســون وجــوده في
العراق ليطبقوا قول االمام علي كرم الله وجهه
( اطلبـوا اخلير مـن بطون شـبعت ثم جاعت الن
اخلـيـر فـيهـا بـاق وال تـطـلـبـوا اخلـيـر من بـطون

جاعت ثم شبعت الن الشح فيها باق).
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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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قراءة في قصة " الـعصفـورة والسجان
صـرية سـهام " للـقاصـة والروائـيـة ا

الوهيبي
تــدور أحـداث قــصــة " الــعــصــفـورة
والـســجــان " حـول زوجــة تــكــتـشف
مــصــادفـــة أن زوجــهــا قـــد ســبق له
الزواج من أخرى وتتعرف على زوجته
األولى وطفـلـيهـا مـنه  وتـقرر تـركه لـها 

وحتررها منه ..
والدراما في القصة تكمن في اإلجابة
عن سـؤال : مـاذا يــحـدث لـو أن
امــــرأة اكــــتــــشــــفـت عن طــــريق
الصـدفـة الـبـحـتـة أن زوجـهـا قد

سبق له الزواج من أخرى ? ..
واألزمة هنا أن الزوج لم يعلم الثانية بأنه
قـد ســبق له الـزواج لــتـكــون عـلى بــيـنـة 
وتــخـــتــار عـن عــلم  وســـاعــتـــئــذ تـــكــون

مسئولة عن اختيارها..
ويـزداد األمـر تـعـقـيـدا حـ تـكـون األولى
قد أجنـبت طـفلـ  فـما مـوقف الـبطـلة /

الزوجة الثانية من هذا كله ? ..
البطلة تقرر التحرر من السجان ..

من الزواج ..
من الزوج ..

وهـــذا الــــتـــحـــرر لـم يـــكـن نـــتـــيــــجـــة عن
ا اكتـشـافـهـا زواج الـزوج من أخـرى وإ

جاء لوجود الطفل ..
تــقـول الــقــاصــة : " تــنــبــهت إلى طــفــلـ
بـجــوارهـا ....رأيت قــلـبــهـا األبــكم يـدمى
صارخـا  فـأخـرسـته بـنـظـرة كـبـرياء إلى

من يشدان أزرها ..قلت لها :
- ستظل األقوى بهما ..

خلعت القيد الذهبي  وألبستها إياه !
وعدتها قائلة :

- سيزهر بستانك ..
سأحتـرر من زنزانـتي وأعيـد السـجان !

.. ".
وإلى لقاء نكمل فيه القراءة
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احلـال لم تــسـجل الـكــثـيـر من االحـداث
واقف والتـضحيات بـل على العكس وا
ظهـرت مواقف مـروعـة جلسـامة الـعنف
من جـهة وهـول التـضـحيـات والـبسـالة

من جهة أخرى .
W{UH²½ô« ÂU¹«

وما لـفت االنظـار خالل أيام االنـتفـاضة
ومـا رصــدته كـامــيـرات االشــخـاص من
واقف االنسانية لسـيدت عراقيت ( ا
دنـــيـــا و أم مـــحـــمـــد ) الـــلـــتـــان آزرتـــا
أخــوانـــهن وأبـــنـــائـــهن في تـــضـــمـــيــد
جراحهم وما قدمن لهم من روح االخوة
والـشـجـاعـة رغم أزيـز الـرصاص ودوي
االنــــفــــجــــارات وســــقــــوط الــــشــــهـــداء
واجلرحى لـكـنهن أصـرن عـلى التـواجد
في ســـــاحــــة الــــتـــــحــــريـــــر حتت وابل
ـسـيـلـة لـلـدموع الـرصـاص والـغـازات ا
والـدخـان وأصـوات مــنـبـهـات سـيـارات
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ــتــصــفح بــأحــداث األيـام اخلــوالي ا
يــقــرأ جــيـداً تــأريخ عــراقــنــا الــطـيب
الـغـني بـخـيـراته لـكـنه الـفـقيـر في من
يـتحـكم فيه أي فـقدان الـضمـير احلي
الذي يـعطي لإلنسـانية حـقها مـقارنة
مـع شـــعـــوب الـــغــــرب . لم تـــبـــرز من
احلــوادث غــيـر الــغــزوات واالحــتالل
ألجل نشر تـعاليم االسالم فيـما بقيت
األمـور احلـيـاتـيــة الـعـامـة تـراوح في
مكانها أو تتراجع نسبياً طبقاً لنظام
احلــــكم . لـــنــــتـــرك الــــتـــأريخ قــــلـــيال
ونـسـتـشـعر بـاحلـاضـر مـلـيـاً وأخص
بالذكر العراق والدول العربية عموماً
ـتـقـدمـة . لم ـا نـنـظـر إلى الـدول ا طـا
أكن مؤرخـاً وال أحب متـابعـة حوادث
الـتـأريخ على شـعـوبنـا الـفقـيـرة التي
ذاقت وبــال الــفــقــر واجلــهل والــعـوز
واالســتــعــبـاد  فــالــذي يــوالي نــظـام
ـــثـــابـــة ذيــول احلــكـم ومن يـــكـــون 
لألنــظـمــة جتـده مــنـعــمـا في احلــيـاة
بينما عامة الناس تقبع على أو حتت
خط الـفــقــر واجلـهل . ونــسـتــنـتج أن
اجلــهل اجملـــتــمــعـي فــهــو مـــقــصــود
ومــــــدروس دراســـــة دقـــــيــــــقـــــة ألجل
ـومـة احلـكم أو نـظامه اسـتـمـرار ود
عـلى مــجـتـمـع ال يـعي إال عــلى خـبـزه
ومـلـبـسه مـتـناسـيـاً كـثـيـراً من األمور
جتـعـله في مـصاف الـشـعـوب األخرى
من ناحية الـتقدم والرفـاهية والعيش
الـكــر .فـأغـلب أو غــالـبـيــة األنـظـمـة
ــســؤولــة عن تــأخــر احلــاكــمـــة هي ا
الشعوب وعن فـقره وجهله مسـتعينة
بـغـطاء الـدين والـتـرهيب والـتـخويف

في طاعة ولي األمر للمسلم .
بل تـعـدى ذلك قـتل االفـكار الـتـحـررية

والـعـلــمـيـة من خالل جتــمـعـات حتت
ـعـارضة مـظـلـة االحـزاب احلـاكـمـة وا
فهي قـيود جديـدة تفـرض على تفـكير
وثـــقــافـــة الــفـــرد من خالل االنـــتــمــاء
ـعــلـنــة في إطــاعـة كل والــطـواعــيــة ا
ـبــاد الـتي األوامـر والــشـعــارات وا
عنى لم تروجـها تلك االحـزاب  أي 
نشعر من األحزاب أي بـادرة إنسانية
ألنــــقـــاذ اجملــــتــــمع من الــــعـــبــــوديـــة
واالستعباد للـسلطان أو احلاكم فهي
مقـصـرة بـحق تـأريخ شـعـوبـهـا كـلّـما
كانت تعاني من التخلف والتردي في
ـعـيـشــيـة وهـنـا ال نـقـصـد األوضـاع ا
بــالــطــعــام بـل الـرفــاهــــيــة والــعــيش
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لـنعـرج على الـتظـاهرات التـي تعددت
سـواء تبـاعـدأو أقتـرب توقـيـتهـا فهي
جـماهيـرية عـفويـة تفتـقر إلى الـقيادة
ا يـشعـر الشـباب أنـهم هم القادة وإ
بعدما سئموا القيادة التي حتكمهم .
يشـعـر الشـباب أن أحالمـهم هي التي
أيـقـظتـهم لـلنـزول إلى الـشارع بـعـدما
رأوا مــا يـجــري لــشـعــوب الــعـالم من
رفــاه ونـعـيم في حـ هــو يـقـبع عـلى
قـمـامـة األثـريـاء واألغـنـيـاء الـذين ب
لـيــلــة وضــحــاهــا أمــتــلــكــوا األمـوال
والعقارات دون رقيب أو محاسبة في
حـ يـأمــرون الـشـبـاب بــااللـتـزام في
الــتـعـالــيم الـســمـاويــة ومـخــافـة الـله

تعالى من مال احلرام .
لم تـســتـطــيع األحـزاب تــرويض هـذا
اجلــــيل االلـــــكــــتــــروني اجلــــديــــد بل
اعتمدت على اجلـيل الذي أقتات على
حـــبـــيــبـــات اخلـــوف والــرعـب وعــلى

فـي حـــ لم يـــكن أهـــداف الـــشـــبـــاب
ـاء بل يـريـد من الـكـبـار الـرغــيف أو ا
أن يـــســتــشــعــروا بـــوجــوده وكــيــانه
وليبق هو في السلطة بينما هو يريد
حريـة التفكـير والتـنظيـر . قد نحسب
لـلـشبـاب ألف حـساب لـكـننـا ال نـعرف
كيف أن نرشـده خلططـنا الكالسـيكية
التي ال يسـتوعبـها إال الذين جتاوزت
عــلـيــهم حــروب احلـكــام واحلــصـار .
وأعتقد أن القـوة والقتل والتعسف ال
تـــرعــبه أبــداً وال تــخـــيــفه الــهــراوات
والــــرصــــاصــــات وال حــــتى ســــيــــاط
الـتـعـذيب ألنه عـرف كـيـف يـكـون حراً
ذاهب واألديان  ب مئات األفكار وا
هـو ال يـهمه الـفـسـاد وال الوظـيـفة وال
ا يـريد وطـناً نـتائج االنـتخـابـات وإ
فــيه قـــانــون يــحـــتــرم ويــطـــبق عــلى
اجلـمــيع ال يـريـد الــطـبـقــيـة وال يـريـد
نزاعات الكـتل ألجل تقاسم بدن وطنه

أطـعـمة الـطـوار التي تـوزع سـاعات
ــــــعــــــارك . هــــــذا اجلــــــيل يــــــرفض ا
ــا فــوق) الـتي االنــصـيــاع ألوامــر ( ا
كانت تتال عليـهم في طوابير السرايا
صـطـفةَ أمـام النـقيب أو والـفصـائل ا
الرائد . هذا اجلـيل عاش ويعيش في
قــفص مــفــتــوح ويــخــرج حــراً لــيـرى
فـضــاء أوربـا وأمــريـكـا ودوّل الــعـالم
أجــمع دون جــواز ســفــر  فــهــو ضــد
احلــصـار وضـد الـقــيـود وضـد فـرض
أمـــر الـــواقع ألنـه ال يـــقـــرأ شـــعــارات
اجلدران وال يحفظ أقوال الرئيس وال
يريـد أن يكون خـفيراً في بـوابة حزب
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ـقـالي الـشــمـولـيـة والـتـحـلـيل لم أبغِ 
الـدقــيق في األوضــاع احلـالــيــة الـتي
تـمـر بـهـا الـبـلـد بل وضع حـافـة الـقلم
سـتقيم كي يـستمر في على السـطر ا

ا آلت كتابـة العلل واخللل والـنتائج 
ــقـراطي إلــيه سـيــاســة الـنــظــام الـد
اخملطط له من قبل الـطبقة الـسياسية
احلـاكـمـة بعـد تـقـسـيم وتـوزيـع غـنام
الـوطن فــيـمــا بـيـنــهم حـسـب الـنـسب
قراطية تفق عليه وهنا تـنقلب الد ا
إلى الـدكــتـاتــوريـة تــديـرهــا االحـزاب
والكتل بعد االتفـاق وعقد الصفقات .
وقـد أثـبت فــشل الـسـيــاسـة والـنـظـام
الـذي يـديـر به شـؤون البـلـد ويـحـتاج
إلى تـــغــيـــر وتــطـــبــيـع األنــظـــمــة مع
تـطـلـعـات وتـوجـهـات هـؤالء الـشـبـاب
وإن يــتــكــون كل مــخــطــطــات الــدولـة
تـنـصب في رعـايتـهم وتـقـد األفضل
لـــهم . ومـــا الـــعــنـف يــزيـــد الـــعـــنــاد
واإلصــرار ويـــبــقى الـــوطن اخلــاســر
ــعــادلــة بــيــنــمـا الــوحــيــد من هــذه ا
يـتـعـامل الـسـلـطويـون عـلـى التـمـسك
نـاصب بأي ثـمن كان  بالـكـراسي وا

كـان نـصب الـتـحـريـر يـعـد رمـزا وطـنـيا
ــثـله من ـا  جــامـعــا لـكـل الـعــراقـيــ 
رمـزيـة لـلـتـحـرر من االسـتـبـداد والـظـلم
ويـــحـــمـل بـــدالالته ومــــعـــانـــيـه كـــفـــاح
وتضـحيـات العـراقيـ على مـر العـقود
ـرير الـذي عاشوه بالـثورة من الواقع ا
فـثـاروا علـيه وعـلى الـطـغـيـان وكـسروا
قـــيــوده واغـالله وحتــرر الـــشــعـب مــنه
هكذا اريد للنصب من معان ليعيش في
الـذاكرة اجلـمـعيـة لـلـعراقـيـ  لكن في
حقـيقـة االمر مـنذ ثـورة تموز  14تموز
 1958وهـــــو تـــــاريخ هـــــذا الـــــنـــــصب
ومـنـاسـبـتـه لم يـخـلص الـعـراقـيـون من
الـظــلم واالسـتــبـداد من خالل االنــظـمـة

الشمولية التي تعاقبت على حكمه .
بـعــد انـتـفـاضــة تـشـرين  2019لم يـعـد
الــنــصب فـي كل رمــزيــته واشــتــغــاالته
ودالالته أن يـــرتــقي الى الـــتــضــحــيــات

اجلـــســـام الـــتـي ســـقـــطـت في ســـاحـــة
التـحـرير اثـناء انـتفـاضـة تشـرين حيث
سقط في تلك الساحـة عشرات الشهداء
والــــضـــحـــايـــا واســـتـــبـــسل االالف من
الــشـــبـــاب الـــثــائـــر والـــغــاضـب بــروح
مـتـحـدية لـلـظـلم والـعـنف والـقـهـر الذي
واجهـوه طيلـة عقـود . لذا بـات النصب
خجال امـام تـضحـيات وبـسـالة الـشعب
العراقي بكل شرائحه من شيب وشباب
ونـسـاء . لـشــدة الـعـنف وقـسـوته الـذي
ــنـــتــفـــضــ لم يـــتح لـــوســائل واجـه ا
االعالم أن يـرصـد أغــلب االحـداث الـتي
جـرت في سـاحة الـتـحـريـر وغـيـرها من
ـيـادين في بــغـداد وبـقـيـة احملـافـظـات ا
الـــتي انــتــفــضـت والنــقــطــاع شــبــكــات
التواصل االجتمـاعي أصبح من العسر
أن تنشر تـفاصيل االنتفـاضة وأحداثها
وجــزيـئـاتــهـا  هـذا ال يـعــني بـطــبـيـعـة

االسـعـافات ومـنـبـهـات االنـذار لـعجالت
ـــدني االجـــهـــزة االمـــنـــيـــة والـــدفـــاع ا
والطائـرات وغيرهـا وأب أن ينـسح
من سـوح الـتـظـاهـر رغم كل الـتـحـديات
واخملـاطر . هـاتـان السـيـدتان لم يـكـونا
من أصـــحــاب الـــذوات والــثـــراء بل هن
أيــقـونــتـان لــلـعــفـة والــشـرف والــغـيـرة
الــوطــنــيــة اضــافــة لــرفــضــهن لــلــواقع
والبـؤس والظلم الـذي يعـيشـانه كباقي
العراقي والعراقـيات  فهن منتفضات
ضـــد الــواقع أوال ومـن ثم قـــدمن درســا
بـــلـــيـــغـــا وفـــريـــدا من دروس االيـــثـــار
سـانـدة والشـعور بـاألخـوة والغـيرة وا
الوطـنية كي يـكون لـهن بصـمة وموقف
في هـذه االنتـفـاضـة انـتفـاضـة الـغضب
والــرفض لــكل الــســيــاســات الــفــاشــلـة
لـــلــقــوى احلـــاكــمــة والــســـعي من أجل
حتقيق الكرامة واحلـرية والعدالة التي

من خالل الـتجارب احلياتية ومن خالل انـظمة حكم.متعددة
افرزتـها الظروف على مختلف فـترات التاريخ تب لنا فشل
جـمـيع تــلك االنـظـمـة سـواء كـانـت اشـتـراكـيـة او عـروبـيـة او
انــظــمــة حــكم.اسالمــويــة افــرزتــهــا االحــداث الـتـي اعـقــبت
تفـجـبـرات االبـراج في امـريكـا وظـهـور الـتـشنـج في احلكم.
والـــدعـــوة الى اقـــامه انـــظـــمــة حـــزبـــيه اسـالمـــويــة حـــسب
مقـتضـيات الـطائـفة ومـا ان تسلـمت تلـك.االنظمـة احلكم.في
البـلدان العربية ومنها تونس ومصر والعراق وخالطت اجلو
السـياسي فيها واصبح لهـا نهج سلطوي في فرض ما تراه
مـنــاسب عـلى اجملــتـمع اظــهـرت فــشال ذريـعــا في حـيــاتـهـا
كن في ـكن وغير  السـياسية وبـاتت تستـخدم كل ماهو 
ـا ادى الـى تـذمـر شـعـبي سـبــيل احلـفـاظ عـلـى مـراكـزهـا 
كبـير كانت بدايـته في مصر من خالل خـروج مسيره قدرت
الي اطـاحت بـحكم االخـوان وايـضا في تـونس واخـيرا بـا
في الــعـراق حــيث ان اجملــتـمع الــعـراقي بــكل طــيف فـيه او
مكـون ضاق األمرين من تصـرفاتهم وهاهم يـستخدمون كل
اسالـيب الكذب والنفاق والتصفية اجلسدية في سبيل ابقاء
نـفوذهم وعدم تـرك ما جـنت ايديـهم من سحت حرام ..وهي

أحزاب اضرت بالدين ومافيه من قيم وعبر ..
اذن السـبيل الـوحيـد.انظمـة حتتـرم ذاتهـا يكـون فيه احلاكم
موظف ال اكـثر بعيد.عن اي انتـماءات حزببة يؤدي واجبه ال
اكثـر خالل فترة زمنية التزيـدعن فترت في اكثر األحوال..

نظام حكم.علماني يحترم مشاعر اجلميع..
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هــــدرت حتـت ظل احلــــكــــومــــات الــــتي
تـــعـــاقـــبت عــــلى احلـــكم ولـم تـــنـــصف
الـعـراقـيـ وكـرست كل ثـروات الـعـراق

في خــدمـــتــهـــا وخــدمـــة تــوجـــهــاتـــهــا
السياسية وادامة سلطتها .

—rO¼«dÐ« ÷U¹ - بغداد

يـحـكى ان عـربـة جــمـيـلـة صـغـيـرة جــدا مـرتـبـة جـدا وسـهـلـة
الـقـيــادة ويـقــودهـا شــبـاب بل اصــغـر مـن ذلك ولـكــنـهــا لـهـا
بطـوالت وحكايـات ولها مـجد وتاريخ وامـنيات تـريد حتقـيقها
نـاضل انـها الـتكـتك يـشهـد لهـا الـشارع الـعراقي في انهـا ا
ؤمـنـات إلى الشـعب الـعراقي نقل اجلـرحى ونـقل الـطعـام وا
كانت تـقاتل في الـساحـات وتصـول وتكافح وخـسرنـا الكـثير
ـعـارك انـهــا مـعـركـة خـاصـة مـنـهـا الـبــطـولـة لـيس فــقط في ا
ـطـالب مـعـركــة الـشـعب مـعــركـة وطن اي نـريـد وطـن هـكـذا ا
ولكن الـكل قاتل الكل قال كلـمته وننتظـر القادم ال نريد اراقة
ــطـالب الـدمــاء ولـكـن نـريــد الـسالم نــريـد األمــان وحتــقـيق ا

افرحوا ايها الشعب ألنكم اثبتم انكم تقولون وتفعلون

ـسـؤولـ في الـعـراق بـعـد يـعـاني الـعـديـد من ا
2003 من انفصـام واضح تارة يحـارب الفساد
ـفسدين بالـقول والـتوعد لالطـاحة بـالفـساد وا
ليـأتي اخر للـرد علـيه بانه جـزءا من الة الـفساد
بـالـبـلد وان اجلـمـيع يـشـاركـون بـالـفـسـاد سواء
بــشـكل مــبـاشــر او الـرضــاء بـاالمــتـيــازات غـيـر
يزانية وبالتالي نصفة للشعب والتي اراقت ا ا

كاهل الفقير.
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اجلـمــيع يــدعي انـهم يــحـاربــون الـفــسـاد وكـأن
الـفــسـاد مــصـطــلح يـخــلق من ذاته دون وجـود
ايـادي تـوجه وتالعب وتـتـحـكم به الـسـلـطة في
الـــعــراق يــعــتـــرفــون بــوجــود تـــدخالت دولــيــة
خــارجـيــة حتـكم الــسـلــطـة الــفـعــلـيــة في الــبـلـد
صـاحلها في الوقت ذاته يكتفي وتوجهه وفقا 
الـــبـــعض مـــنـــهم بـــاالشـــارة لـــتــلـك الــتـــدخالت
صـطلح (الـبعض). تـناقـضات عـديدة تارة من
ــــفــــســـديـن بـــدون خـالل االشـــارة الـى وجـــود ا
حـــســاب فـــعــلي واخـــر بــاالتـــفــاق عـــلى وجــود
نـاداة بالـبعض تدخالت خـارجيـة واالكتـفاء بـا
وحيـنا اخـر بوجـود تضـارب بتـطبـيق الدسـتور
ذاته وفـقـا الهـواء مـعـيـنـة. واالنـفـصـام الـشـديـد
جنـده ح جنـد مـسؤولـ يـعـلنـون عـدم وجود
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 يروم أن يستنشق تراب الوطن نقيا
دون أن تــــدنــــسه أحــــذيــــة األجــــانب
والغـرباء . قد أثـبت للشـباب أن شغل
نافع احلزبية االحزاب ينصب علـى ا
والـفــئـويــة دون رعـايــة الـوطن فــقـتل
روح الوطـنيـة كان أهم هـدف لهـا وقد
اكـتــشـفــهـا الـشــبـاب وصـبــر عـلى مـا
مـضـى مـنـهم  والـيـوم يـصـرخ بـوجه
ـة الـتـأريخ واأليــديـولـوجـيــات الـقـد
واحلديـثة أنه زرع الوطن ومـا يقطف
ثــمـاره إال الــوطن . قــد يــخــتــصـر لي
ـــشـــاهـــد الـــكـــثـــيـــر مـن الـــكالم عن ا
والــقـصص الــرائـعــة الـتي شــهـدتــهـا
ساحة التـحرير وساحـات التظاهرات
في بــاقـي احملــافــظــات  وأعــتــقــد أن
الـطــبـقــة الـسـيــاسـيـة اآلن عــلـيـهم أن
يـنـزعــوا جـلـودهم الـبـالــيـة فـقـد حـان

تغير فصل احلياة ..
b≠ البصرة Uš …d¼e «b³Ž

مــكـســور الــيــد والـقــدم جــراءضــربــة كـتف
تـلقـاها من ذلك الـرجل الصـومالي اجلـثيث
والـطويل الـقـامة لـيـقع ارضا ويـحـدث الذي
حـدث لي لوال رحمـة الله رفعت راسي الى

اعلى الضريح وفلت
 _جـئتك زائـرا واحلمد لـله لن تـخيبـني ب

يحفظ الله بلدنا العراق.
كانه سمعني من ترافقنا دون ميعاد قائال

 _كلنا لن يخيبنا انشاء الله
الـــتــفت الــيـه وصــرت جــواره وقــبل ان ارد

ك.. عليه سالني: ما بكتفك هل يؤ
انتبهت لسؤاله وكانه عارفا حالتي..

ال ادري مـا اصابـني عـندمـا اقـتدت سـائرا
مـعه دون شـعـور فــقـد تـصـورت انه دعـاني

بنظرات عينيه فنطق
 _لنستريح باخلارج..

_السالم عليك يا كاظم الغيض
رددت مــعه لــنــكــمل الــزيـارة االن نــحن في
الـكــاظـمـيــة ومـنـذ صــبـاح يــومـنـا الــشـتـوي
البـارد بعدمـا احتفظت اعـيننـا بصور شتى
ـقـامة فـي هـذا الـسوق الـعـريق لـلـمحـالت ا
راد متدد ليوصلنا الى باب ا السربادي ا
حـاول احد الداخل الى الصحن الشريف
ان بـدفعـني ضاربـا بكـتـفه كتـفي من جرائه

قلت بصوت مسموع
 _مالذي دهاك..

لم يـنـتـبه لـكـالمي بل اسـرع بـخـطـاه سـوى
انه ترك ابتسامته قائال

 _اسف..
شــعــرت انه اقــتــلـــعــني من مــكــاني وكــدت
اتـهاوى ساقطا علـى االرض وقتها تذكرت
جـاري الذي ذهب مـعـتـمرا لـبـيت الـله وعاد

جلسنا مقترب ليتفحص وجهي ويسالني
 _كالنا من بغداد..

اطــلت الـنــظـر في تــقـاطـيـع وجـهه انــسـانـا
جتـاوز اخلمـس عـام بسنـوات وجه مائال
الى الـسمار ابتسامة منتشرة على مالمحه

احملبوبة فقلت له
 _وجهك ليس بالغريب عني..

شاركني بضحكتي وتابع الكالم
 _تصورت انك تذكرتني..

تمـعنت في شكـله واسعفتـني ذاكرتي فقلت
له

ميز.. .. الطاهي ا  _انت ابو حس
مرت صـورة عربته اخلشبـية التي استقرت
ـقـابل جلـامع احلـيـدرخـانـة بـدايـة الـفـرع ا
اعــدت الــنــظــر الــيه الجــده يــصــحح كالمه

بالقول

ــلـــقب عـــلي ... ا  _انــا عـــلي ابـــو حـــســـ
دهينة..

قهقهت بصوت سمعه من حولي
 _انت عـلي دهيـنـة.. ورائحـة الـدهيـنـة التي

حتملها اخترقت انفي...
تـذكرت انني اخر مرة تذوقت طهيه لصحن
الباميا ومازال الدهن القابع فوقها منتشرا
علـى شفـتي الـتي اصـابـهـا جفـاف كـبـير...
كـان كل هذا فيـما مـضى ولكن الـيوم اجده
بـتــكـتـكه ذو الـلـون االحـمـر يـحـمل مـصـابي
مظـاهرات ساحة الـتحرير واسـعافهم رابته
كمـا هو امام عـربته اخلـشبيـة يقدم الـطعام
ة وثـبات بالنه احب لـزبائـنه بكل جـد وعـز

العراق باجمعه. .
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أقدامهم مـهما كنت وأنت مكـسور النفس ذليل
األحـسن لك حتب الـنـاس وحتب اخلـيـر لـلـناس
تـبـعـد عنـهـم بـرأيك لـو صـواب جـبـال األحزان
تـسعى مـعهم لـلخـير من أجل تـرد عنـهم الوبال
تسـرى عـنـهم تـشـاركـهم حلـظـات جـراحـهم قال

تعالى:
فَـأَمَّا الـزَّبَدُ فَـيَـذْهَبُ جُفَـاءً ـ وَأَمَّا مَـا يَـنفَعُ الـنَّاسَ

فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (الرعد: 17)
تـعـطى الــنـاس من خـيــر تـعـمـر فـى احلـيـاه بـكل
خـيـر ما مـعنى وجـودك فى احليـاة وأنت التفـيد
ـا أنت غير الغيـر لكن ح تـبعد عن الـناس طا
مـحتـاج لـهم تأكـد ستـصـبح كأرض صـحراء ال
أفكار وال فرحة وال طعم للحياة وال معنى لشىء
إزرع فى حــيــاتك حب الــنــاس والــعــطــاء حــ

حتب الناس حتبك احلياة
هـل تــريــد أن حتـــلق روحك بــالـــتــفــاؤل لـــعــنــان
الـســمـاء?هل تـريـد أن تـشـعـر بـاألمل يـتـدفق فى
عـروقك?هل تـريد أن تـشـعر بـبـهجـة احلـياة? هل

حبة??  تريد الولوج إلى لقلوب البشر 
التـعتاد تـكلم معـهم إسمع لهم تعامل مع الـناس
أوأن يــســمــعك األخـر أن تــشـكـى أحـوالـك فـقط
وحـسب وال تــسـمع أنت له رأيـه أو شـكـوته هـو
اآلخر فى هـذه احلالة ستجـد نفسك وحيدا فى
احلــيـــاة وحــيــدا فى الـــنــهــايــة  يـــنــفض الــكل
حـــتـى أقـــرب الــــنـــاس لك كــــمـــا حتب أن عــــنك
يـسـمعك الـنـاس إسمـع لهم وشـاركـهم احلديث
إمـــنــحـــهم فــرصـــة لــلـــفــضـــفــضـــة عن مــا فى
صـدورهم مـن هـمـوم بــكـلــمـة مـنك تــكـشف عن

كل شىء تقدمه حياتـهم الغيوم برأى بنصيحة 
اللـه مطلع عليك ويراك وسيجازيك خيرا لألخر 
ال تبـتعد عن الـناس وأنت تعـرف أن جارك هذا
وصــديـــقك وقـــريـــبك وأخـــوك نــاس عـــلى خـــلق
حسن التبـتعد وتقول ناس ما يجيش من وراها
إال وجع الــقــلـب عن أبي ذر ـ رضي الـــله عــنه ـ

قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :
 ( تَــبَـــسُّــمُك فـي وَجْه أَخِــيك لـك صــدقــة ) رواه

الترمذي 
أنت جتـد نـفـسك مـرتبـطًـا بـنـاس مـعيـنـة نـفـسـيًا
نع أن تسمع لألخر تأكد لكن هذا ال  وروحيًـا
جملـرد أنهم أنك حـ تلـتـزم بـالـبعـد عن الـنـاس 
ـر نــاس بــســيـطــاء لــعــوزهـم أو لـضــيـق حــال 
تـأكـد أن األيـام سـتــمـضى وتـلـقى بك حتت بـهم

ـعــنى وجـودك فى تـقــتـرب من الـنــاس تـشــعـر 
احلــيــاة يــكــون وجــودك طــوق جنــاة لــلــبــائس
لـلـمـحـتـاج  للـمـريض ويـحـتـاج نـفـقه وتسـهم فى
عالجه بــأن تـرشــده حـتى ألى جــهـة مــا تـتــبـنى
طر عالجه كن كالـشمس لتدفئـة الناس كن كا
يـهل باخلـيـر لـلجـمـيع بدون ضـرر ألحـد الجتعل
الـشـيطـان يـضلك بـأنك فى غـنى عن الـناس وال
تـذم فى حق إنـسـان كـن مع الـنـاس بـدون غـيـبه
أو يــجـلس مــعـكم إنـســان ألنه ال يـجــلس مــعـكم
وألنه بسط تـذم فيه أمـامه هذه احلالـة ال تنسى
قول الـله تعالى ((( وَيْل لِـكُل هُمَزَةٍ ) أى الوادي
يـســيل من صــديــد أهل الــنـار وقــيــحـهم ),لِــكُل
هُـمَـزَةٍ ) : يـقـول: لـكل مـغـتـاب لـلـنـاس يـغتـابـهم
ويـبـغـضـهم عن أبي هـريـرة - رضي الـله عـنه -
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قـال: قـال رسـول الـله - صـلـى الـله عـلـيه وسـلم
:(من نــفَّس ( أزال ) عن مــؤمن كــربــة من كُـرَب
الــدنـــيـــا نــفَّس الـــله عـــنه كـــربــة من كـــرب يــوم
الـقيـامة ومن يـسَّر عـلى معـسر يـسَّر اللـه عليه
في الـدنـيـا واآلخـرة ومـن سـتـر مـسـلـمًـا سـتره
الله في الـدنيا واآلخـرة والله في عون الـعبد ما
كـان الـعبـد في عـون أخيـه) رواه مسـلم عن عـبد
الله بن عـمر - رضي الـله عنه - أن رسـول الله
ـسـلم أخو - صـلى الـله عـلـيه وسـلم - قـال: ( ا
سلم ال يظلمه وال يسلمه ومن كان في حاجة ا
أخيه كـان الله في حـاجـته ومن فرَّج عن مـسلم
كربة فـرج الله عنه كربة من كربـات يوم القيامة
ومن ستر مـسلمًا سـتره الله يوم الـقيامة ) رواه
مــســلـم ( من كــان في حـــاجــة أخــيه ) أي: في

قـضـائـهـا بـالـفـعل أو بـالـتـسبـب . وعن جـابر بن
عبد الله / رضي الله عنه - قال: ( لدغتْ رجالً
مـنـا عـقـرب ونـحن مـع رسـول الـله - صـلى الـله
علـيه وسلم / فقال رجل: يا رسول الله أرقيه?
فـقـال / صلـى الله عـلـيه وسـلم -: من اسـتـطاع
منكم أن ينفع أخاه فليفعل ) رواه مسلم. حَدَّثَنَا
أَبُـو نُعَـيْمٍ حَدَّثَـنَا زَكَرِيَّـا عَنْ عَامِـرٍ قَالَ: سَـمِعْتُهُ
: قَـالَ عْـمَـانَ بْنَ بَــشِـيـرٍ يَـقُـولُ يَـقُـولُ: سَـمِـعْتُ الــنـُّ
-: (تَـرَى مَ رَسُــولُ الــلَّهِ -صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَــيْهِ وَسَــلـَّ
َ فِى تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْمُؤْمِـنِ
الْـجَــسَـدِ إِذَا اشْــتَــكَى عُــضْـوًا تَــدَاعَى لَهُ سَــائِـرُ

جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى).
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