
الــكــتــابــات والــنــداءات لم حتــفل بــهـا
الــســلــطــات ولم تــعــبــأ بــهــا بـل إنــهـا
ضـــربت صــفــحـــاً حــتى عن األصــوات
ـؤثـرة الــتي يـحـتـرمـهـا ــسـمـوعـة وا ا
الــكــثــيــر من أبــنــاء الــشـعـب الـعــراقي
بحوح نتيجة كثرة رجعية ا كصوت ا

ناشدات والطلبات. ا
لـقد حدثت االنتفـاضة الشعبـية بقيادة
الـشـبـاب الـفـئـة األكـثـر تـضرراً مـن ب
فـــئــات الــشـــعب األخــرى حـــيث أنــهم
األرق قـلـوبـاً واألسـرع تـأثـراً كـمـا إنهم
فـي اخلـطــوات األولى لـعــتــبـة احلــيـاة
ــــا تـــرتب عـــلـى ذلك كـــثـــرة اجلـــادة 
إحـتـياجـاتـهم وأمنـيـاتهم وطـوحـاتهم
الـتي لم يجـدوا من يُـلبيـها لـهم فبـقيت
حـبيسـة الصدور لتـنّفجر في األول من

تشرين األول لهذا العام
وتـواصل تفجرها في أسـتعراض كبير
شــــمـل وسط وجــــنـــــوب الــــعــــراق مع
الـعـاصـمـة بغـداد ومن الـقـلب الـنابض
ســاحــة الـــتــحــريــر يــتــدفق احلــمــاس
الـثوري إلى كل األجزاء لـتتحـول فيما
من انـتفضاضـة شباب إلى ثورة شعب
يـــــعـــــلـن رفـــــضه الـــــقـــــطـــــعـي إلى كل

الـوجودات احلـزبيـة والسـياسـية التي
شهد السـياسي والنيابي منذ تـشغل ا

سقوط النظام السابق
ومـــهـــمـــا تـــكن االتـــهـــمـــامـــات لـــهـــذه
االنــتـفــاضـة من قــبل احلـكــومـة أو من
قـبل أية جـهة بـوجود اصـابع خـارجية
تُــســيّـــرهــا صــادقــة أو كــاذبــة تــبــقى
مــســؤولــيـة مـن سـمح لــهــذه اجلــهـات
اخلـــارجــيـــة إن تــفــعـل مــا تـــفــعل هي
ــتــعــاقــبــة مــســؤولـــيــة احلــكــومــات ا
ناخ بـإحزابها كونها هي من أوجدت ا
ــــنــــاسب إلن تـــنــــفـــذ ـالئم واجلـــو ا ا
أصــــابع اآلخــــرين نـــحــــو شـــؤونــــهـــا
الـداخـليـة من خالل الـثغـرات الواسـعة
ـتراكم واألخـطـاء الـفـادحـة والـفـسـاد ا

الذي تركته دون اهتمام.
وهــكـــذا فــالــلــوم كل الـــلــوم يــقع عــلى
احلـكـومـات الـفـاسـدة واخملـطـئـة بـحق
ـا يـجـعل اآلخـريـن يـنـفذون شـعـبـهـا 
بــطــريق أو بــآخــر لــتــحــقـيـق مـآربــهم
وأجـــنــدتـــهم اخلــاصـــة عــلـى حــســاب
ومـــعــانـــاة ومــشـــاكل أبـــنــاء الـــشــعب

العراقي.
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هـذه الـصـفـات بل حـتـى وإن كـان لدى
الـبعض شيئاً من ذلك فـهو كمن يسبح
ــكن له إن عــكـس الــتــيــار اجلــارف ال

زري يغير شيئاً من الواقع ا
لقد انعكست مظاهر الفساد على أبناء
الـشـعب بـصـورة عـامـة وعـلـى الـطـبـقة
الـفـقـيـرة بـصـورة خـاصـة وهي تـشـمل
األكـثرية من أبنـاء الشعب ولم تنفع أو
تـشفع كل تلك األنعكاسات التي تمثّلت
ــشــاهـد الــفــقـر والــبــؤس فـالــنــسـاء
تـبـحت عن الـطـعـام في مـنـاطق الـطـمر
دارس الـصـحي واالطـفـال قـد تـركت ا
والـــتـــزمـت مـــفـــارق الـــطـــرق لـــتـــبـــيع
احلــاجـيـات الـبــسـيـطـة مـن أجل لـقـمـة
الـعيش وشبـاب قد يئـسوا من احلياة
وعــلـى الــرغم من تــعــلــقــهم بــهــا فــقــد
غـادروهـا أنـتـحـاراً غـرقـاً أو حـرقاً أو
شــنـقـاً وكـانت أعــدادهم في تـزايـد مع

مرور األيام
نــاهــيك عن الــتــدهــور واخلــراب الـذي
ضرب أطناب البالد في كافة أصعدتها
احلـــيـــاتـــيــة الـــصـــحـــة والـــتـــعــلـــيم

واخلدمات واإلدارة وغيرها
ــشــاهــد والــصـور وكـل تـلك كـل هـذه ا
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هـانـئـة مـدلـلـة بـ جـنـاحـيك لـتـغـادرنـي فـجأة
وتكسر روحي من جديد..

ــفــعــمــة بــاألمل يــا أبي صــار مــا عــدتُ تــلـك ا
الـتـشـاؤم رفـيقـي الذي يـلـتـصق بي و مـا عدتُ
تــلـك الــتي تــثق كــثـــيــرا بــاحلــيــاة بل صــارت
احلــيــاة مــصـدراً لــرعــبي و مــا عــاد لي رغــبـة
لـلتشبث بيديها و أشعر بأني مستعدة لنبذها

و اجمليء إليك متى شاءت هي ذلك..
أكـــتـبُ لك كـــثـــيـــراً يـــا أبـي.. أكـــتب لك طـــوال

الساعات التي كانت تهاجمك اآلآلم فيها.. 
أكـتب لك في الرابعة فجراً.. في اخلامسة.. في
الــسـادسـة.. و حــتى رفـرفت بــجـنـاحــيك نـحـو
أحـضـان الـسـمـاء في الـسـابـعـة.. و حـتى كـنت
جـــســـداً بال روح و قـــلـــبي في يـــدي ســـلــمـــته

ليديك..
أكـــتبُ لك و أنــا أبــغـض الــوقت ألنك رحــلت و
أعـلـم بـأن رسـائـلي الـبـاكـيـة تـلك لن تـصل الى
شــبـاك روحك و لــكـني أكــتب عـسـى أن يـشـفي
قــلـمي وجع غــيـابك.. لــو تـعـلم يــا أبي أن تـلك
ـلـونة الـتي غـرسـتهـا في قـلـبي.. يا احلـدائق ا
غـارساً لـلمـحبـة و السالم أيـنمـا كنت إتـشحت

بعد رحيلك بالسواد احلزين..
إبنتك و ما بقي من الذاكرة..

وصل tD  ≠ ا « ÊU½bŽ ”—Uſ Õd

W² U  WO³Kſ√

www.azzaman.com

بغداد

k¼U‡Ð sLŁ W‡¹d×K‡

بيروت

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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اجتماعي متجذر . يجب على اجلميع
في الدولة الـعراقية حـكام و ساسة و
أدبــــاء و وجــــهـــــاء و نــــخب و قــــادة
اجملـتـمع و حـتى عـامـة الـشعـب يجب
ـشكـلة عـليـهم جـميـعا إدراك حـقيـقة ا
الــتـي يــعــاني مـــنــهــا جــســـد امــتــنــا
الـعـراقيـة و الـعمل عـلى إحـداث ثورة
اجـتـماعـيـة حـقيـقـية تـسـهم في إعادة
بـنــاء دولـة عــراقـيــة قـويــة و مـوحـدة
ـواطن و خـدمته قـادرة عـلى حـمايـة ا

و حفظ كرامته و اعتزاز بالوطن .
ال ريـب أن اإلصالح احلـــــقـــــيـــــقي في
ــشــكــلــة بـالدنــا يــكــمن فـي حتــديــد ا
الـــعـــصـــيـــة الـــتي فـــتـــكـت و ال تــزال
ــقـدرات وطــنـنــا الــعـزيــز و أزهـقت
اليــ من أبـنــاء بــررة لــهـذا أرواح ا
الــوطـن الـــعــظـــيم مـن قــيـــام الـــدولــة
العراقية احلديـثة قبل ما يقارب 100
عــام و إلـى يــومــنــا هـــذا . لــذا يــجب
سـؤولية علـينـا جمـيعا و من مـوقع ا
الــتـاريـخـيـة الـتي تـقع عـلى عـاتق كل
مــواطن يــعـــشق تــراب هــذا الــبالد و
يروم خدمة أبـناءه و رفع راية الوطن
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أنتـفض شيـبنـا وشبابـنا ونـساؤنا
وأطـفــالـنــا لـلـمــطـالـبــة بـاألصالح في
بـغـداد وجمـيع احملـافظـات الـعراقـية
وقـد جتـلـى فـيـها الـعـديـد مـن الـصور
ـشـرقة الـتي تعـبـر فيـهـا عن محـامد ا
وما يتحلون به من خصال العراقيـ
الـــشــــجــــاعـــة واإليــــثــــار والـــصــــبـــر
والتـضـامن والتـراحم فيـما والـثبـات
بـيـنهم إذ نـتـذكـر الكـوكـبة األولى من
االحـــبــة الـــشـــهـــداء األبـــطــال الـــذين
ضـحـوا بـأرواحـهم وبدمـائـهم الـزكـية
من أجل أبـنـاء شــعـبـهم الــنـبـيل ومن
إذ أن مــنـذ أجـل احلـركــة اإلصالحــيـة
بدايـة انتـفاضـة تشرين الـشبـابية هم
النـجوم الـتي أشرقت فـي التـظاهرات
بـتـضـحيـاتـهم اإلنـسـانـية من أجل أن
يعـيش أبناء شـعبـهم بسالم ليـمحون
ومن أجل أثر كل فـاسد عـنيـد وجبار 
ـةمـتـمـسك تـكـوين جـيل  قـوي الــعـز
بـــبــلـــدهَ حــريـــصــا عــلـى اَمن وطــنهِ
لــذلك يــســتــحــقــون أن ومــســتــقــبــلـهِ

نذكرهم بالذكر احلسن.
WOÝUOÝ Èu

ـمـسـكة إن أمام الـقـوى الـسـيـاسـيـة ا
بـــحــبل الـــســلـــطــة فـــرصــة ســـريــعــة
ــطـالب الــصـامـدين في لالسـتــجـابـة 
ســـاحــة الـــتــحـــريــر من أجـل حــقــوق
ـــواطــنـــ الــعـــفــيـــفــ ومـــا عــلى ا
احلكـومـة الـسـاذجـة فعـلهِ هـو تـنـفـيذ
تـظاهـرين وإسـتقـالـتهم من مـطالـب ا
السلطة احلاكـمة فهؤالء خرجو وفق

ـسـاواة التي احلـقـوق و احلريـات وا
تـعـتبـر ضمن الـقـوان الـتي ضـمنـها
الـدستـور العـراقي الدائم لـعام 2005
امـــا احلـــكــومـــات الـــتي تـــســـتـــخــدم
مصاحلـها على حسـاب مصالح أبناء
شـــــعـــــبـــــهـــــا. والـــــتالعـب في أمـــــنه
وإسـتـقـراره والـتـحـكم فـي مـصـيره ال
تدوم!فمـا نالحظه في وقتـنا احلاضر
من تــأزم الـــبالد والــصـــراعــات الــتي
حتـدث في احلـكــومـات الـعــراقـيـة من
فــســاد في دوائـــر الــدولــة الـــتــابــعــة
إذ أن كل حلـقــوق الــشــعب الـعــراقي 
مسـؤول في هذه احلـكومـة يبحث عن
مـصــاحله الـشــخـصــيـة عــلى حـسـاب
مـصـالح أبـنـاء شـعبه لـيـسـد حـاجاته
من اجلــــشع والــــطــــمع .ولــــيــــســـدوا
رغـبــاتــهم بــجـمع صــفــقـات من خالل
ـــوظــــفـــ أو إســــتـــقــــطـــاع رواتـب ا
اخـتالس امـوال مـقاولـة بـنـاء مدارس
او اجلـامـعـات فـكل هـذه األمـوال يتم
تـقـســيـمـهــا فـيــمـا بـيــنـهم .لـيــكـونـوا
إمـــبــراطـــوريــة امـــوال ال تــعـــود لــهم
أن أمــــور احلـــكــــومـــات والجــــدادهم 
فــإن كل من الــعــراقــيــة لــيس بــيـدهــا
أمـريكـاوإيـران من فرضت عـلـينـا هذه
احلـكـومـات الـســاذجـة ووضـعت لـهـا
خــــطـــــوطــــهـــــا احلــــمـــــراء وشــــروط
اســتــمـرارهــا .الــعـراق يــبــقى مــتـأزم
اقتصاديا وعدم توفير اعمال للشباب
والــشّـابــات حـتى يـبــقى وضع الـبالد
متشتت.ليخيم الفقر عليهم وإضعاف

أن يـعـيـشـوا بـعــزٍ وكـرامـة في بـلـدهم
لـكي اليحـتاجـون الى مـغادرة وطـنهم
لـذلك يـريـد أن والــتـذلل في بـلــد آخـر 
يـــســتـــقـــر الــعـــراق ويــعـــيش بـــرغــد
وسـالم.ويـــــشــــــعـــــرون بــــــوجـــــودهم
ــتـظــاهـرين .قــتل بــعض ا كــعـراقــيـ
ــســيل لــلــدمـوع األبــريــاء بــقــنــابل ا
دلـيل على اخلوف وبالـرصاص احلي
من صــوت الــشــعب وهـي انــتــفــاضـة
تـشريـن الشـبـابـيـة انـتفـاضـة سـلـمـية
وليس تظاهرات مدنسة مثل ما تقول
ـهـدي الـسـاذجـة لذلك حـكـومـة عـبد ا
سيكتب التأريخ الشهداء الذين نزفت
دمـــائــــهم مـن اجل حـــمــــايــــة الـــوطن
ـقــدسـات وســوف تـشــهـد ســاحـة وا

ــتــهم لــيــســيــطـروا بــذلك عــلى عــز
مـــصــاحلــهـم لــيــســـدوا نــقص إيــران
إذ وأمريـكا بخـيرات الشـعب العراقي
ال يـخــلـو الــعــراق من االسـتــيـراد من
جــهــة الــدول األجــنــبـيــة والــعــربــيـة
صــنــاعـة الــعــراق تـســد احــتـيــاجـات
الــشـــعب الـــعــراقـي وتــغـــطي الــبـــلــد
وتمنعه من االستيراد.لذا فإن األوامر
لـذلك تبـقى حكـومة إيـرانيـة-امريـكـية
هـدي باألمر والتـنفيذ من طرف عبد ا
إيــران وأمــريــكـا.رغـم الــظـروف الــتي
واجهـها الـشعب الـعراقي في الـسن
ـاضـيـة أثـارت دهـشـة بـلـدان الـعـالم ا
عـلى مـأساة احـتالل داعش لـلـموصل
واالنــبـار وديـالى ومـحـافـظـات أخـرى

احـــتــلــهــا داعش ووصـل حــد الــفــقــر
الـــــــعــــــراقـي إلى أقـــــــصى حـــــــد رغم
لكن حتـمـلوا الـعـراقيـ على خـيـراته
مـا جـرى بـهم من مـصـائب ومـصاعب
احلـيـاة لــذلك صـبـروا صــبـرا جـمـيال
وضـحوا عـلى الـظـروف اإلقتـصـاديـة 
أكثر بدمائهم الزكية وأعطت األمهات
الـعـراقـيـات شـهـداء فـداءآ لـلـعراق.كل
تــلك الـســنــ مـرت عــلى الــعـراقــيـ
ـهدي تـريـد أن تـلعب وحـكـومـة عبـد ا
ــــواطـــنـــ ـــســـتــــهـــ بـــا دورهــــا ا
وبتـضحيـاتهم رغم كل هـذه الظروف
التي مـر بهـا الشـعب العـراقي ال تريد
احلـكـومـات الـسـاذجـة االنـتـفـاض من
ـتلـكـاتهم ومن أجل أجل حـقوقـهم و

منذ بدء االحـتالل األمريكي للبالد في
آذار 2003م وإلى وقت قـريب لم يـكن
في تــــصــــور أي مــــراقب أو مــــتــــابع
لألحداث السياسية و االجتماعية في
بـالد الـرافــدين  لـم يـكـن في تــصـوره
إمــــكـــانـــيــــة حـــدوث حـــراك شــــعـــبي
ــسـتـوى عـال مـن الـنـضج و الـوعي
ــشـوه يــرفض الــنــظـام الــســيــاسي ا
واجلــاثم عــلى صــدور شــعـبــنــا مــنـذ
قرابة 16 عاما بـهذا احلجم الـكبير و
بـتـلك الـقـوة الــهـائـلـة الـتي شـهـدتـهـا
ســـاحــات الـــتــظـــاهــر مـــنــذ األول من
أكـــتــوبـــر من الــعـــام اجلــاري في 10

محافظات منها العاصمة بغداد .
أمــــا الــــيــــوم فـــقــــد تــــمـــكـن األحـــرار
الـعـراقـيـون و بــعـد طـول انـتـظـار من
إحـداث هـزات اجتـمـاعيـة و سـياسـية
كـبيـرة تسـتحق ان نـقف جمـيعـا على
أعـتـابـهـا إلدراك أهـمـيـتـهـا اآلنـيـة من
جهة و إبراز دالالتها وتأثيراتها على
ــتـوسـط والــطـويـل من جــهـة ــدى ا ا

أخرى . 
إذ أن اإلنتفاضة اجلماهيرية احلالية

سـاهـمـت بـشـكل حــقـيـقي في تــغـيـيـر
الـصورة الـنـمطـية لـلـمواطن الـعراقي
عموما و فئة الـشباب خصوصا التي
حاولت و ال تزال تـرسمهـا له األنظمة
الــدكـتــاتـوريــة وإن تــعـدد صــورهـا و
تــغــيـــرت مالمــحــهــا وعـــبــر أذرعــهــا
اإلجـرامـيـة الــتي تـعـاقــبت عـلى حـكم

البالد منذ ما يزيد على 50 عاما .
بال شـك ان األداء الـســيـاسي الــهـزيل
لألحزاب السياسية عموما يقف وراء
احلــراك اجلــاري فـي الــعــراق  و لـذا
نـرى هذه األحـزاب تنـأى بنـفسـها عن
ـسـبـوق في احلـراك  الـفـسـاد غــيـر ا
الـعــراق سـد اآلفـاق و بــالـتــالي نـحن
أمـام مـجـمـوعـة من الـشـبـاب الـيـائس
الـــعـــاطـل الـــبــــاحث عن عــــمل  وقـــد
خـــرجــوا يـــطــالـــبــون بـــحــقـــوقــهم و
يـدافعـون عن أنفـسهم  هـذه األحزاب
كـلـها غـيـر مؤهـلـة ألن تقـود الـشارع 
وإن شاركت في التظـاهرات فستؤدي

إلى فشلها .
إن الــفـســاد و لألسـف أصــبح الــيـوم
ثـقــافــة ســيـاســيــة ســائـدة و تــقــلــيـد

ـهـد عــالـيـا من خالل إعــادة األمـجـاد 
احلضـارات و موطن الـبطوالت " بالد
الــرافــدين " يــجـب عــلــيــنــا جــمــيــعــا
ا يتـحتمه بـادرة الفوريـة بالقـيام  ا
ــقـدس فـي الـبـدء الـواجب الــوطـني ا
بإصالح ذواتنـا الشخصـية و أبناءنا
و عــــوائـــلـــنــــا و أصـــدقـــائــــهـــا و كل
ستطاع من خالل احمليط بنـا قدر ا
االلـتـزام بـاآلداب و األخالق الـعـامة و
اخلاصة من جهة و من خالل االلتزام
الــواضح بـالــقـوانــ و الـتــعـلــيـمـات
الرسـمـيـة الـتي تـعزز هـيـبـة و مـكـانة
الدولة و من قبلها تعزيز قيمة الوطن
ــوطــنــ االعــتــبــاريـــة في نــفـــوس ا
للـمساهـمة الفـعالة في بـناء وطن حر
و شــعـب ســعــيــد بــغـض الــنــظــر عن
االنــتــمـاءات الــفــرعـيــة الــتي يــحـاول
االنــتــهــازيــون تــكــرارا إعــادتـهــا إلى
ـشـهـد لــضـمـان بـقـاءهم في واجـهـة ا

كنة . السلطة أطول فترة 
ال بـــــد أن نــــدرك نـــــحـن كــــشـــــعب أن
الـتـغـيـيـر احلـقـيـقي ال يـكـمن فـقط في
تـغيـيـر احلكـومـات و الشـخوص دون

 الى أبي الراقد ب أضلعي 
أحــيــيك بــكل مـا فـيّ من حب و أعــدك بـأني لن

أتوقف عن إرسال خطاباتي لك.. 
(إني اشتقتُ اليك ) 

ــرات الــتي دلــلــتــني فــيــهــا عـدد قــطع عــدد ا
الـشوكوال التي جلبتـها لي و بحجم النصائح

التي كنت تقدمها ألذني بكل هدوئك..
ـا شـعـرتُ بأن الـكـون مـظـلم بـعـد رحـيلك لـطـا
أُقـنع الـقـلب بـأنك مـسـافـر و في يـومٍ من األيام
ســتــعـود ألتي الــيك و اعــانـقك فــتــضع يـدك ع
ظـهـري و يلـتصق قـلبك بـقـلبي و تـردد جمـلتك

احلنونة تلك ( هال بنتي).. 
أبي.. لــو تـعــلم بـأن ســاعـات نــومي الـطــويـلـة
الـهـادئة مـا عـادت كمـا هي فـأنا و مـنـذ رحلت
أغـفو لـساعـات قلـيلـة قلـقة و أراك في بـعضـها
حــزيــنــاً او مـــبــتــســمــاً إال إنك شــاب صــغــيــر
تــسـتــرخي مالمـحـك عـلى وجــهك تـبــتـسم لي

دائماً و تتركني أُقبِل كفيك..
في إحداها قلت لي :

اذا انتِ بعيدة ?) )
وت له عطر قبيح ال يشبه تلك فأجبتُك : (ألن ا

العطور التي كانت أمي تنثرها فوق ثيابك)
احـالمي الـســعـيـدة صــارت تـطــاردني يـا أبي
حتـاصـرني عنـد عـينـيك فأكـون كـما كـنتُ دوماً
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يـحـدثنـا ألـتـاريخ أن ألصـراع بـ أخلـير وألـشـر وأحلـرية
ـراحل ألزمنـية للشـعوب ألتي وأالسـتعبـاد أستمـرت عبر أ
ــوذجــا عــاشت عــلـى كــوكب أالرض ... وكــانـت بــغــداد 
لـلمدن ألتي عانت شراالطـماع وألعبودية وأالسـتعمار عبر

مراحل متفاوته من تاريخها ... 
ـظـلــــــــمـة هـو أالحتـالل أالمريـكي ـراحـــل أ وأخـر تـلك أ
لـها عام 2003 ومـاحل لشعب ألعراق بـشكل عام وبغداد
بــشــــــــــــكل خــاص من تــداعــيـات هــذا أالحــتالل مــا لم
تـعرف الـبشـرية مـثيـل له في زمن أحلضـارة وألتـكنـلوجـيا
ــقــراطــيــة وحــقــوق بل في زمن أدعــــــيــاء أحلــريــة والــد

االنسان ..
ــقــاومــة فـي عـام 2011 وحتت تــأثــيــر ضــربــات رجــال أ
ألـعراقية أحلقيقية انسحبت الواليات أالمريكية من ألعراق
عدات بـعد أن دفـعت ثمـنا باهـظا من أالمـوال وألرجـال وأ
إال إنـهـا تـركت ألـعراق حتـت رحمـة رجـال حـاصـلـ على
درجـة إمتيـاز من جامعـة (( علي بابـا )) وأألخطر من ذلك
أن ألـبعـض من هؤالء مـايسـمـون أنفـسـهم رجال دولـة لهم
والء وعــمــالــة لــدول مـــجــاورة لــلــعــراق أكـــثــر من والئــهم

وأنتمائهم للعرق وشعبه
حـتى أنـهم فـتـحـوا خـزائن ألـعـراق وأرضه وخـيـراته حتت
لـيارات سُربت ومالي من تـصرف تلك ألبـالد ... مئات أ
أطـنـان ألــنـفط هُــربت وتـعـطــلت الـزراعــة والـصـنــاعـة بـكل
أشـكــالــهـا من أجـل أسـتــيـراد صــنــاعـة وزراعــة أالخـرين
وتـشكـلت أحزاب وحـركات ومـنظـمات لـوأد أي صوت حر
يـصدح هـنـا وهنـاك قـتلـة مأجـورون مـتخـلـفون لـصوص ال

يعرفون معنى ألوطن وألوطنية ... 
ئـات من خـيرة أبـناء شـعبـنـا حتت يد هـؤالء وقبـلهم قُـتل أ
ـسـتـعمـر فـيـنـا قـتلـة أخـرين حتت مـسـمـيـات أخرى زرع أ
كـالقـاعـدة وداعش أستـبـاحوا ألـكثـيـر من مدنـنـا وأرتكـبوا
أبـشع أجلرائـم أالنسـانيـة بـحق ألعـراق وشعـبه ولم تـسلم

من شرورهم حتى أثارنا ألتاريخية ألعظيمة .. 
بـأخـتـصـار أوشك ألـعراق عـلى ألـضـيـاع بـعـد أن أسـتـمر
أالحـتالل (أالستـعـمار) أحـتالل ألعـراق بـوجه أخر .. هـنا
كـان البـد من صحـوة وصـرخـة كبـيـرة تنـطـلق بـوجه هؤالء
أالشـرار لتعلن لـلعالم أن من كـان يعتقـد أن شعب ألعراق
رير وأالحتالل ألبغيظ هو واهم قـد أستسلم لهذا ألواقع أ
فـجاءت ألساعة وخرج شباب ألعراق بـأنتفاضة عظيمة ما
أن أنـطـلـقت حـتى أنـطـلق مـعـهـا كل شـعب ألـعـراق أطفـاله
ورجـالـه شـيــبه وشــبـابه عــمــاله وفالحــيه تالمــيـذه وطالبه

أساتذته ومثقفيه وفنانيه وكل شرائحه .. 
ــوتى في قــبـورهـم يـصــرخــون نــحن حتت ألــثـرى حــتى أ
وت .. أمـوات ال نتـحرك إال أنـنا نـعلم أن ألـعراق حي ال 
أيـهــا ألـشـبــاب أيـهــا االحـرار يـامن أرتــوت أرض ألـعـراق
بـدمائـكم نتيـجة رصـاصات ألـغدر ألـتي أنطـلقت من ذئاب
دولة ألطمع وأالحتالل .. أعلموا أن للحرية ثمنا باهظا ..
رأة ألـعـراقيـة ألـعظـيـمة فـأسـمحي لي أن أمـا أنت ايتـهـا أ

أنحني لك بكل أحترام وتقدير
فـوألله أنت أيـقونـة نسـاء ألعـرب بل وألعـالم في ألتـضحـية
وألـفداء وألثورة .. فال تسـتطيع كل ألكـلمات أن تفي حقك
ــا قـدمـتــيه ... نــعم انت شـرفـي وشـرف وعـزة بـالــوصف 
وكـرامة كل عـراقي وطني شـريف ... واخلزي وألـعار لكل
من عـمل عــلى خـطـفك وقـتــلك ومن كل من حـاول أسـكـات

صوتك من ساحة احلرية والتحرر ..
أيـها ألثائـرون أالبطال لتـستمر انـتفاضـتكم ألعظـيمة حتى
يـندحر أللصوص ويبزغ فجر أحلرية في ربوعنا فأنتم من
صـنع ألـثورة وأنـتم من سـيـبني ألـعـراق .. ويـعيـد أمـجاده
ـا رغم أنفكم أيـها ألطـامعون وحـقه في ألعيش عـزيزا كر

أالشرار .

التحرير بصمةالشهداءاألبرياء الذين
انـتـفــظـو من أجـل حـقـوقــهم وحـقـوق
أبـنـاء شعـبهـم.فإن تـظاهـرات الـشعب
الـعـراقي مــازالت تـظـاهــرات سـلـمـيـة
واضـــحـــة وانـــتـــفـــاضـــتـــهم من أجل
ـــطــالـــبــة بــدم حـــقــوقـــهم ومن أجل ا
الـــشــهـــداء.ف سالم لـــشــهـــداء نــزفت
الـــدمـــاء بـــاأرضـــهـم . و سالم جلـــيل
يـخـلـدهم بـاألنــاشـيـد ومـؤرخٍ يـسـطـر
لـضـمـيـره ال لــلـسـيف والـفـ ُ. واَخـر
دعــوانــا ان يــحــفظ الــلـه الــعــراقــيـ
ويـؤيـدهم بــروح الـنـصــر ويـحـقق مـا
يصـبون إليه والـله في عون العـبد ما

كان العبد في عون أخيه.
“¼U³Ž ¡«d”≠ بعقوبة

يا عراق اشبيك ما تنشف الدموع
ونهر دمعك سال فيض دجلتك

ال تسوهي ارجوك ما تفيد الظنون
ويرفع التاريخ حتما كصتك

بيك ابد ما نعرف احنه الشتات
وبثغرها الشيعة باست سنتك
سيحي إبجفه جف التركمان وا
واليزيدي يشد نطاقه الصبتك
الكل مذاهبنا صبح دين العراق

وجعفر الطيار رافع رايتك
اوبيد ابو احلسن يلمع ذو الفقار
امس اعلى اركاب كلمن طبتك
وندري ذو الفقار ما الزم سؤال
ويكلب الدنيه اذا ابهم غثتك

ونشعل شموع الرؤوس تضوي ليك
وحته جنم الله ايداوي ابعلتك

احنه حب إعراق عدنه بكد عراق
الن جبرائيل صله ابتربتك

—UE²½« ≠1
ان يتهيأ الـصغار للـخروج من بيوتهم
ـالبــس مــــــــــرّتـــــــــــبــــــــــة وآخــــــــــرون
حــضـروابــالـدشــداشـة ومالبس الــلـعب
يـقف هـؤالء يـجمـعـهم اإلنـتـظـار لـشيئ
ـكــان الـذّي مــا. لـذافــإنـهم لم يــتـركــوا ا
سيفرحهم ويغيّر من سحنات وجوهم
حلــظــةحـتى قــام الــصــبي الــذّي حـصل
ايـذكّـره بـرفعـة الـعـلم يوم عـلى أغلـى 
اخلميس حصل عـلى علم العراق يزّين

يده. 
وقــــام الـــثـــاني والـــثـــالـث... كـــنت أقف
اذا ـنـتـظريـن سألـت أحدهـمً:  بـجـوار ا
تقف هـنا? أجـاب أريد رسم عـلم العراق

على يدي وآخر
أراد الــرسم عــلى خــدّه. كـانــوا واقــفـ
بإنتظار حسم قصـة حبهّم للعراق وقد
حــصـــلـــوا عـــلـى مــا أرادوا تـــغـــمـــرهم

الفرحة.

Ÿ—Uý ≠2
الـشــارع طـويل جتـوب فــيه الـدّراجـات
البـخاريّـة والـستـوّتات بـالوانـها تـقوم
ــتــظــاهــرين. الــشـارع ــهــمــات نــقل ا
اش رافعي الـعلم العراقي. يستقـبل ا
ينزلون بصيحات عسى أن تقضي على
الــفـسـاد وتــمـحي الــطـائــفـيّـة حــنـاجـر
تظـاهرين لم يـصبهـا اجلفاف مالمح ا
احلمـاس تـشتّـد مع شـمس األصيل إلى
ـساء. هـذا هو الغـروب وفعـالّـيات في ا
الـشّارع الـذّي حتّـول من سـير الـعـربات
شاة اشدُّ ازدحاماً. زدحم إلى سير ا ا

ÆW uHÞ ≠3
ـشهـد الـذّي يـتكـرر يـومـياً من أظنّ أنّ ا
ــتــظــاهــرين قــد تــسّــرب إلى حــمــاس ا
األطـفال وهم يـحـمـلون الـعـلم الـعراقيّ
وابــتـســامــات عـلى وجــوهــهم وسـوف
ــاذا خــرجـوا مع يــعــرفـون مــســتـقــبالً 
أهــلـــهم وحتــجـــجــوا بـــالــبـــكــاء إذا لم

ÂöJ « Ÿ—Uý

وانته محراب او منارات او جنوم
وبيك حتى الدعوة تدعي الدعوتك
وهي يا حوته الكلت ضلع العراق
وانته يونس ما تهضمك حوتتك
انته وابل للعده تمطر رصاص
وتنكلب سجيل للطب كعبتك
انته بالكعبة الك موضع رفيع
جيفن ابراهيم جان ابحضرتك
وانته مهبط كل رساالت اآلله

وبيك لسّه الكون خايف حوبتك
انته عصه موسى من ذاك الزمان
وكل سيوف الكون باست كصتك

وانته مدري وشنهي اوصاير شكول
يلي جف الكون ماسح دمعتك
وانته ياس ومحمد واآلم
انته معراج الرسول ابناكتك

wÐU²F ≠  بغداد « b³Ž .d  ÊULKÝ

يحـضروا إلى سـاحة الـتظـاهرات اجل
سـيــقــولــون كـلــمــة لــلـمــســتــقــبل الـذّي
ســـيــــحـــافظ عــــلـــيــــهم من االنــــهـــيـــار
والـــســقـــوط والّــذل وقــد اصـــاب جــيل
الـواقــفـ في الـتــظـاهـرات هـي طـفـولـة

تغّني للوطن.
 UÒO UF  ≠4

ثمة مؤسسات تربوية وأخرى لنقابات
الـعـمال وحـصـة خلـريـجي اجلـامـعات
ؤسسات واحتاد األدباء والـفنانـ وا
الــصــحّــيــة نـزلـت الـشــارع تــســتــجـوب
التاريخ حلالة اليأس والتعب وضياع
ستـقبل كانـوا ينشـدون لقمـة العيش ا
ا وجـدوا السلطة الكر سابقـاً لكنهم 
طـاليـبهم اسـتبـدلوا الـعيش متـغافـلـة 
الكر بتغّير السلطة وسلطاتهاجميعاً
لــيــعــود وطــنــاً واحــداً يــعــطـي حــقـوق
واطـن كمـا يحـاسـبه علـى الواجـبات ا
ــرتـفـعـة وعـدم احملّـشــوة بـالـضـرائب ا

الـتـعـيـ لـسـنـوات وضـعف شـديـد في
ؤسسـات التعـليميّـة والصحّـية وهما ا
ـواطن فكان الصحاب تلك ما يحتاجه ا
ــتــنــوعــة أن عــبــرّت عن ــؤســـســات ا ا

فعالّيات في تظاهرات تشرين األول.
sÞu « ‚«d  ≠5

طالبـة باحلقوق ب خضم الصـراع وا
شروعة للـمواطن وب تسويف وغدر ا
الــسـلــطـة ولـعــبـهــا عـلى عــامل الـوقت
كـانت قـوافل الــشـهـداء من الـشـبـاب قـد
بدأت وكانت حلـظات وداعـهم وفراقهم
للوطن واألهل والزوجة واألوالد صعبة
ة ومـا قُـدّر لـهم كـان وحصل. هي ومـؤ
الـشهـادة وصـرخـةبوجه كـل من جتاهل
خطابهم السلمي فقرروافراق الوطن _
غـفرة_كي يبـقـوا شعـلة لهم الـرحمـةوا
تـضيء الــشـوارع لـلـمـتــظـاهـرين الـذين

يرددون على سلمّية التظاهرات.
rO¼«dÐ≈ wKŽ ≠  البصرة

تغـيير اخلـيارات االستـراتيجـية التي
وقـعـنـا جـمـيعـا فـي جـانبـهـا اخلـاطئ
منـذ سـنـوات طويـلـة  يـنـبغي عـلـيـنا
ــثــلـــ عــنــا في مــجــلس اخــتــيــار 
الــنـواب يــسـهــمـون فـي تـغــلـيب لــغـة
الــقـانــون و حــفظ كـرامــة اإلنــسـان و
ــــشـــروعـــة في حـــيـــاتـه و حـــقـــوقه ا

احلــصـول عـلى اخلــدمـات األسـاسـيـة
من صـحـة و تـعـلـيم و غـذاء و مـسـكن
عـلى مسـتوى جـيـد ورفاهـية مـعقـولة
عـلى اقل تـقديـر وإنهـاء الـفسـاد الذي
اســــتـــنـــزف الــــكـــثـــيــــر من قـــدرات و

واطن. إمكانيات الوطن وا
œuLŠ tLFÞ œU−Ý≠ ذي قار

حـدث مـا كـنـا نتـوقـعه ومـا حـذّرنـا منه
ـقاالت الـسـابقـة حيث في الـكـثيـر من ا
ركّـــزنـــا في أغـــلـــبــهـــا عـــلى الـــفـــســاد
احلــــكـــومي الـــذي وصـل إلى مـــديـــات

كن حتمله وغض النظر عنه ال
ولــقـد أشــرنـا فـي عـنــاوين كـثــيـرة إلى
ـفاسد العامـة واخلاصة التي طفحت ا
بـهـا الـسـيـاسـة الـداخـلـيـة لـلـحـكـومات
ـتعـاقبة وكـانت هذه العـناوين جزءاً ا
مـن تـــيــــار ثــــقــــافي واسع تــــمــــثّل في
أصـــنــاف ثــقــافـــيــة مــتـــعــددة من أجل
تــــشـــخــــيص الــــفـــســــاد ومن أجل دق
ـاســكـ نــاقــوس اخلـطــر في أذهــان ا
بــزمـــام الــســلــطـــة من حــدوث مــا هــو
مـــتــــوقع من مـــشـــاكـل ومـــخـــاطـــر في
احلـسـابات الـسيـاسيـة واالجتـماعـية
نظورة. عطيات ا والتأريخية وفق ا
ــثل هــذه األصـوات إن عــدم اإلصــغـاء 
وغـــيـــرهـــا كــان نـــتـــيـــحــة اجلـــهل أو
الـطغيان أو التقوقع بعيداً عن معاناة
أبـناء الشعب التي اليـتحسسها إال من
كــان قــريــبــأ مـنــهم مــنــتــمــيــاً إلـيــهم
مــشــاركـاً لــهــمــومـهم صــادقــاً مــعـهم
ولــيس من مـثل هـؤالء مـن يـحـمل مـثل

حينما تنحرف األفكار كل األشـياء تبدو فوضوية أحيانا 
عن طريقها ولو لوهلة واحدة .

كـتب الضاد للـوفاء وانقسم الـبشر على أشـكال فكل منا
يـعــمل عـلى شــاكــلـته الــتي فـطـم عـلــيـهــا مـذ كــان يـنــظـر
مـنـهم من تـلـون بـهـا لـلـمـوجـودات عـلى أنـهـا ألـوان فـقط 

حتى بات شكله يليق باالماكن على اختالف االزمنة .
الـوفـاء اسـاس الــعالقـات واسـتـمـراريـتــهـا حـتى مـا بـعـد

الفقد .
ـا تطرح التـساؤالت نفـسها رغم ضجـيج هذا العالم  ر

اذا هذا الوجوم في النفوس?
بات الـتفـكير رغم الـتطـور الهـائل في كل ميـادين احليـاة 
اكـثر انفتاحـا والثقافـة مشرعة ابـوابها اينـما كانت. يبدو
ـاضي كــان اكــثــر سـعــادة مع حــالـة الــفــقـر ان الـزمـن ا
ا الن الـنفـوس كـانت راضيـة قـانعـة  واجلـهل واحلـاجة 
هـي عــلــيه وابــتــســامــة الــفــرح كــانت صــادقــة الــتــعــامل
عالم حتى احلاجة كـانت واضحة التعـابير وا واالنـدفاع 
طـامع بـعيـدة عن الـبغض يـوم كانـت احليـاة خالـيـة من ا
راضية بقضاء القدر ان بالنفس  واحلسد قريبة من اال
ة بـنـفسـهـا ورزقهـا مهـمـا كان مـحـدودا او ناقـصا. غـا
تــنــبــجس الـــيــوم كــآبــة الـــوجــوه وعــبــوس األرواح وشح
الـنـفوس. انـقـسـمت اجملـتمـعـات في ارائـهـا واختـيـاراتـها
فـمنـها التي تـسوق الالمـباالة في احلـياة وال يـعنـيها من
ومنها تعي احلالة تعتاش على الهامش  والى اين تـصل 
ومنـها ماكانت ـوجودة وتكتم تـفسيـرها بحقـد وجحود  ا
تــشـغــلـهــا الـفــتـنـة تـطــعن في كل شيء  االكـثــر فـســادا 
حـتى تـؤثـر عـلى النـفـوس الـطـيـبـة وجتـردها من وحـسب 
ـسـتـفـيــدة من كل مـا يـجـري ضـمن ومــنـهـا ا ـا  الـثـقـة 
مــنــظــومــة" اغـــرف من كل مــا هــو امـــامك ولــو من دمــاء
االخـرين. يـبدو ان هـذا كـله هـو سبب الـتـعاسـة والـوجوم
في ظل هـذا الـرخـاء التـطـوري والـتـقدم الـتـكـنـولوجي في
يـومنا. من هنـا نستـطيع القول ان سـر تغلب هـذه الفئات
لـلوجوم والتعاسة في هـذه الفترة رغم ما في الوجود من
مـسـرات بـريـئـة وامـتـالء الـعـالم بـكل مـا يـفـرح ويـبــــــهج
ويـريح حاجات االنـسان مـهما اخـتلـفت االمزجة وتـباينت
نتفع هو الشـحن الثقافي زاحفـا فوقها بيـد ا ـفاهيم  ا
استـمتاعا لـقدرتهـا على البطش ـتعطشـ للفـتك فقط  وا

أي : احـراق الـوجـود وايالم االخــرين 
االنــسـاني داخل الــفـرد من خالل
ـــــــد اجلــــــــرثـــــــومي الــــــــهـــــــالك ا
لـلمـجتـمعـات التي تـورث فايروس
ليـنـتقل الى ابـنائـنا حتت احلـرب 

جنح التغيير .


