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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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األُخـرى فمـن الضـرورة ألَّا نـنسى
ـئة تُـستـقطَع أنَّ هنـاك نسـبة 5 با
من بــيع الــنـفط الــعــراقي; بـصــفـة
تـعــويـضـات لــلـجـارة الــكـويت عن
حــرب اخلــلــيج الــثـــانــيــة ســيــئــة
الــصــيت وكـل مــا ذُكِــرَ آنــفًــا تـرك
عــجـــزًا بـــدت آثـــاره واضــحـــةً في
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وكـان أيـضًــا لـلـتـداعــيـات األمـنـيـة
ـــوصل الــــتي أعـــقــــبت ســـقــــوط ا
ومـحـافـظـات أُخرى ومـا تـرتّب من
رصـد ألموال ميـزانيـة احلرب تلك
وما جنـم عنـهـا من خـسائـر مـادية
ومـعـنـويـة آنـذاك فـقـد كـان الـناس
وفي الــعــام األخــيــر بــالــتــحــديــد
يُـمـنُّـون الـنـفس بـتـشـكـيل حـكـومة
تـــنــهض بـــهــذا الــبــلـــد وتــنــفض
التراب عنه بعد أن حترّرت البالد
وتـعافى سـعر الـنفط ومـا صاحب
ذلك من وجود فسحة أمان أنتجت
انــفـتــاحـاً عــلى احملــيط اإلقـلــيـمي
ي ولكن في اجلهة األخرى والعا
وعـــلى الـــنـــطـــاق احملـــلي أُصِـــيبَ
الـناس بـخـيبـة أمل كـبيـرة بـعد أن
بدا واضـحًـا أنَّ احلكـومـة احلالـية
لـم تــــــنــــــفّــــــذ مــــــا وعــــــدت بـه من
إصالحـات اقــتـصــاديـة وخــدمـيـة
ـســتـشـري.. ومــحـاربـة لــلـفــسـاد ا
الـلـهم إلّـا مـا يُـحـسَب لـها مـن فتح
ـــنـــطـــقـــة الـــطـــرق واألســـواق وا
اخلــــــضـــــــراء ورفع احلــــــواجــــــز
والـــصــبــات اخلـــرســانــيـــة حــتى
ُســمّـيت (بــحــكـومــة الـصــبـات).بل
على الـعـكس راحت تـلك احلـكـومة
بجـرافاتهـا ومعاولهـا تضرب على
رؤوس الـــبـــيـــوت الـــعـــشـــوائـــيـــة

في نـظـرة اقـتصـاديـة سـريـعـة على
مـــا خـــلَّـــفـــته (ثـــورة الـــتك تك) أو
(ثــورة اجلـيّـاع) سـمّــهـا مـا شـئت
اضي نستـشفُّ منها في أكتوبـر ا
أنّ تــــلك اإلطـــارات وحــــرائـــقـــهـــا
ـــيـــاه واحلــــجـــارة وخــــراطـــيـم ا
ـســيل لــلـدمــوع كُلّ هـذه والـغــاز ا
ـجــمـلــهـا حــزمـة األُمــور أنـتــجت 
إصالحـات حكـوميـة سريـعة راحت

تسابق الزمن إلجنازها.
حـكـومــات سـابـقـة وحــالـيـة خـلَّـفت
وراءهـا تركـة ثـقيـلـة ألقت بـظاللـها
ـــعـــيـــشي حلـــيـــاة عـــلى الـــواقـع ا
الناس فـقد كان واضحًـا استشراء
الـفـسـاد واحملـسـوبـيـة والـقـصور
احلــــكـــومـي في الـــواقـع اخلـــدْمي
وتـرهُّل أغلـب القـطـاعـات الصـحـية
والـتربـويـة وغـيرهـا وعـدم وجود
سياسة اقتصادية ومالية واضحة
وعــــجــــز فـي الــــقـــــطــــاع اخلــــاص
ـــهــــمّـــتـه في هـــذه لـــلــــنـــهــــوض 
الـــظــروف فــفي غـــضــون ســاعــات
قـــلــــيـــلــــة بـــعـــد أن خـفَّ أوار تـــلك
التظاهرات وأُفول نيران اإلطارات
أذعنت احلكومة مـرغمةً على حزمة
إصالحــات جنــمت عـنــهــا إعــانـات
مـالــيـة عـاجــلـة وتـوزيـع عـشـوائي
ـــفــــســـوخـــة لألراضي وإرجــــاع ا
عـقـودهم بـعـد أن انـتـظـروا سـن

وقـــد بـــحّـت أصـــواتـــهـم عـــلى أمل
عودتهم وتـعي حلمـلة الشهادات
الـعــلــيـا من الــذين دفــعـوا ثــمـنــهـا
ـيــاه الـســاخـنــة الـتي بــخـراطــيم ا
رُشَّت على رؤوسهم وإعـادة النظر
ـــتـــقـــاعـــدين كُلّ تـــلك فـي رواتب ا
اإلصالحـات التـرقيـعيـة عجّـلت بها
اإلطـارات الـتي أُوقـدت. وفـي نـظرة

ـمـكن لـو أطـلقت سـريـعة كـان من ا
اإلصـالحـــــــــات في وقـت ســـــــــابق
وبـدراســة واعــيـة لــكــانت قـد آتت
أُكـلهـا فقـد كان واضـحًا أنَّ الـناس
قــــد ضــــاقت ذرعــــاً بــــالــــقــــصــــور
احلــكــومي في مــجــمل اخلــدْمــات
ــنـتـج الـوطــني وعــدم تــشــجــيع ا
واعــتــمــاد االقــتــصـاد الــريــعي من
خالل عـائـدات الـنـفط واالقـتـراض
ـيزانـية في اخلـارجي الذي أنـهك ا
الـسـنــ األخـيـرة وكــان لـلـرواتب
الـعـاليـة ومـخـصصـات الـرئـاسات
الـثالث والـدرجـات اخلـاصـة أثرًا
ــــيــــزانــــيـــة كــــبــــيــــرًا في تــــرهُّل ا
التـشغيلـية. فضالً عن أنّ الـتعطيل
ـتـعمَّـد لـلـقطـاع اخلـاصّ قـد ألقى ا
ـعــامل بــظاللـه عـلـى تـوقُّـف آالف ا
والــورش األهــلـــيــة الــتي ســرّحت
آالف الــعــامــلــ فـيــهــا مــعــتــمـدةً
ـــســـتـــورد الـــذي أغـــرق ـــنـــتج ا ا
نتجات الرديئة. السوق احمللية با
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وفـي ضـوء مـا جــاء آنـفًــا فـإنَّه قـد
ـيـزانـيـة الـعـامـة بـدا واضـحًـا أنَّ ا
أُرهِــقَت بـــعــد أن أُضــيــفـت إلــيــهــا
ـذكورة ... اخملـصـصـات الفـلـكـيـة ا
ـــشــاريع االســتــثــمــاريــة وتــركــة ا
أيضًـا تلك الـتي يشـوبهـا الفـساد
فــــبــــعــــد أن اطّــــلــــعت عــــلـى آخـــر
احـصــائـيــة (شـبه رســمـيــة) الـتي
بـيّـنت أنَّ هـنـالك أكـثـر من  50ألف
مــشــروع مـــتــلــكئ أو مـــتــوقّف عن
الــعــمل يــبــرز هـذا الــرقم اخملــيف
لـــيـــبـــيّن مـــدى الـــفـــســـاد اإلداري
وضــعف اجلــانـب الـرقــابـي وعـدد
ـشاريع. ومن ـنتـفـعـ من هـذه ا ا
باب عدم إغفال التكاليف اإلضافية
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واجلــرحى هــنــا وهــنــاك. وبــحــكم
ـركزي الـعراقي عـمـلي في البـنك ا
ولـــقـــربـي من صُـــنّـــاع الـــقـــرار في
ـالي بدا لي الـشأن االقـتصادي وا
واضـــحـــاً وأنـــا أدلــو بـــدلـــوي في
الـواقع االقـتصـادي عن قـرب فإنّي
أرى أن ال جــدوى من هـذه احلـلـول
الـــتـــرقــيـــعـــيـــة الـــتي أصـــدرتـــهــا
احلــكــومــة (كــأســبـريـن) مـســكّن..
وذلك ألنَّ الـناس تـطمح إلى مـا هو
أكــثــر مـن ذلك كــإعالن احلــكــومــة
استقـالتـها وتـشكيل حـكومـة إنقاذ
وطـــني يُــــصـــار من خـاللـــهـــا إلى
تــــعــــديل الــــدســـتــــور بــــرمّـــته أو

االحتـكـام إلى مـا اقتـرح من إنـشاء
جلنة مـستلقـة من خارج احلكومة
تــمــتــلـك صالحــيــات إلدارة الــبالد
ـان بـرمّـته انـتـقـائـيًّـا أو حل الـبـر
وفي حـــالـــة تــطـــبـــيق أيٍّ من تـــلك
االقـتـراحـات نـسـتـطـيع أن نـنـتـشل
ـظـلم الـبالد والــعـبـاد مـن الـنـفـق ا
الـذي يـسـيـران فـيه وهـو مـا نـأمل
ومـا نـرجو حـصـوله لـتـكـون ثورة
االطـارات هي بوابـة األمل لشـعبـنا
.. وقــانــا وإيَّــاكـم وبــلــدنــا الــكـــر

احلبيب كُلَّ مكرو.
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وساكنـيها لتدفع بـعدها بخراطيم
ــيـاه بــاجتـاه حــمـلــة الـشــهـادات ا
العـليـا الذين هم طـليـعة الـشريـحة
ـثــقـفـة في الــبالد بل عـمـدت إلى ا
أكــــثــــر من ذلـك بـــرفـع الـــضــــرائب
والـــــرســـــوم عــــــلى الــــــعـــــقـــــارات
والسيـارات وكان ذلك واضحاً في
ــرور اجلــديــد وقــوانــ قــانــون ا
أُخَـر. ونــتـيـجـةً لـكُلّ مـا ذكـرته فـإنَّ
(ثـــورة اإلطــارات) لم تـــنــطـــلق عن
تـــرف!! بـل جـــاءت بـــعـــد أن ضــاق
الــنــاس ذرعــاً بــاألوضــاع الــعــامّـة
لـلــبـلـد مـخـلــفـة وراءهـا صـيـحـات
االســـتــهــجـــان ومــئــات الـــشــهــداء
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بابل

ودخـــول الــبـالد بــحـــالــة من بـــعــد احـــداث عــام 2003
وإنـتـشار اجملـاميع واالنفالت االمـني الـكبـير  الـفـوضى
إزدادت عــلى غِـرارِهـا ــسـلــحـة خـارج إطــار الـقــانـون ا
العـامـل ظـاهـرة إستـهـداف االعالمـي او الـصـحفـيـ
ـؤسـسـات الصـحـفـية بـدواعٍ خـارجـية او طـائـفـية في ا
فـأصبح اإلعالمي يعيش حالـة من الهلعِ والرُعب خوفاً
او اإلخـتطـاف على او التـصفـية اجلـسـدية ُـالحقـة من ا
عـلى الـرغم من ان تـلك الـفـتـرة الـدمـويـة لم اقل تــقـديـر
ـواطـن الـبـسـيط إال و إسـتـهـدافه يـســلم مـنـهـا حـتى ا
حـــيث نــرى الـــيــوم مـــضــايــقـــات كــبـــيــرة تـــطــال هــذه
ــهــني ــارس عــمــله ا فــلم يــعــد االعالمي  الــشــريــحــة
وايضـاً عدم توفير بيـئة مُناسبة واالخالقـي بكل اريّحيّة
فــالـدســتـور فـي ظل وجـود الــتــشـريــعـات والــقــوانـ له
ـادة الــعــراقي تــكــفل بـحــريــة الــرأي والــتـعــبــيــر وفق ا
وإحـــتـــرام الـــكـــلـــمـــة احلـــرة ذات الـــوســـطـــيــة الـ(38)
ُــحـايــدة ضـمن اطُــر دسـتـوريــة وقـانــونـيـة ال خالف وا
نظومة واصبحت هناك اتفاقيات ومواثيق تدعم ا عـليها
اإلعـالمـــــــــيــــــــة او الـــــــــعـــــــــمل  اإلعـالمـي عـــــــــلـى وجه
وتـؤصل وتــعـزز من قــوة الـرأي والـتــعـبـيـر اخلــصـوص
حـــــيث يـــــؤدي االعالم دوراً بـــــارزاً في الـــــقــــضـــــايــــا
ـثل واألمـنــيـة والـثـقـافـيـة و واإلقـتـصـاديـة الـســيـاسـيـة
ُراقبة ويقوم بدور ا في بُنية اجملتمع ككل مـنعطفاً جدياً
والـتـتـبع بُـغـيـة الـوصـول إلى خُـطط واهـداف مـدروسة 
اذ ان دور تـؤدي إلى حـلـحـلـة بـعض الـقـضـايـا الـعـالـقة
اإلعالم ال يـقتصـر فقط على قـضايا سيـاسية او ثـقافية
بل يـحمل في طيّـاته منـظومه إخالقيـة مُتكـاملة فـحسب
ولـكـن مـايـحدث ويـحـمل تـطـلـعـات اجلـمـهـور بـكل فـئـاته
الـيـوم هو مـحاولـة واضـحة لـتكـميـم االفواه والـتضـييق
ـثل حـيث  وإنـتـهـاك صـارخ لـلـدسـتـور  عـلى احلـريـات
ومرآة عاكسة لها فمن شرقة للدولة االعالم الـواجهة ا
ـنـطـقي ان يُـهـمّش دور االعالم والـتـضـيـيق عـلـيه غـيـر ا
اليوم اصبحت هناك مسؤولية بـشتى الطرق واالساليب
تتـمثل في تـوفيـر احلمـاية كـبيـرة تقـع على عـاتق الدولـة
الـكافـيه للهـذه الشـريحة ومـحاسبـة كل من يعـتدي على
كـما ع االعالمـي مـسؤولـية األعالمـيـ او الصـحفـي
وهـذا الـشيء في فـي نـقل احلـقــيـقـة الـى الـرأي الـعــام 
مُــنـتـهى اإلهــتـمـام عـلـى ان يـتم نـقل احلــقـيـقــة بـتـجـرد
وايــضــاً الــتـــصــدي لإلفــتــراءات ُــصــداقــيـــة وتــوخـي ا
ُــقــرِضــة او مــحــاولــة تــزيــيف واإلدعــاءات الــكــاذبــة وا
ـكن ان ننـكر مـاقدمته احلـقائق او تـضلـيلهـا حيث ال 
هـذه الـشـريـحـة من قـرابـ ضـحـوا بـأنـفـسـهم من اجل
وبــيــان الـنــبــأ الـصــادق الى الــعـالم ايــصــال احلـقــيــقـة
لـتتضح احلـقائق لـلرأي العـام دون مُعرقالت او بـأسره
شـكـوك حيث ضـربت السـلـطة الـرابعـة اروع البـطوالت
لكن واجـادت بنفسها لتكون مـناراً يُضيءُ عُتمة الطريق
اليــزال الــقـمع يُـالحق االعالمـ والــصــحـفــيــ ايـنــمـا
او ـــــبــــاني كـــــانــــوا بل تـــــعــــدى االمـــــر الى إحــــراق ا
ــؤوســســات االعالمــيــة وإســتــهــدافِــهــا امــام  مـرأى ا
ومـسمع من الـناس وفي وضح النـهار دون محـاسبة او
عِــقـــاب فــإلى  مــتى والـــظــلم والــتــهـــمــيش يُالحق هــذه
الـشريحة كان االجدر على احلكومة ان تراعي  حقوق
وسـن قـوانـ تـتـمـاشى مع الــصـحـفـيـ او االعالمـيـ
وعدم الـتـعدي عـلـيهم وإعـطـائهم عـمـلهم بـكل انـسـيابـيـة
لــيــتـســنـى لـهـم الــقـيــام بــدورهم دون مــســاحــة كــافــيــة
ان نقل احلـقيـقة لـلـرأي العـام ليس بـالشيء مـضـايقـات

السهل  .
من اجل نـقل ـراسل اثـنـاء اضـاءته لـلـمـعـارك فـوجــود ا
امر شاق جداً ومحفوف باخملاطر إلى احلقيقه كما هي
فـاليوم وفي عصـر التكنـلوجيا والـتطور كثُرت حـدٍ كبير
فـــمـــواقع او شـــبـــكـــات الـــتـــواصل مـــنـــصـــات اإلعـالم
اإلجـتمـاعي او ما تُسـمى بـ "السـوشل ميديـا" اصبحت
إعالمـاً رديـفاً ومـساعـداً رئيـسـاً في سرعـة نقل اخلـبر
كـــثُــرت مــجــاالت اإلعالم او االحـــداث اآلنــيــة اجلــاريــة
واصــبح له دور وثُــقل في رسـم األوضـاع وتــقــيـيــمــهـا
وإعـطـاء دراسـة شامـلـة حلـدثٍ او موضـوعٍ مـا يـساهم
ـــفـــاهـــيـم والـــتـــنـــمـــيــة اإلعالم فـي تـــكـــريس الـــقـــيم وا
ويـــعــطي دالالت ذات رؤيــة صـــاخــبــة حــول الـــبــشــريــة
صاحب ُـزيف ا مـجريـات الظروف مـبتعـداً عن الدور ا
بات اإلعالم اليوم بـتمزيق اواصر او النسـيج اجملتمعي
سـالحاً ذا حـدين يُسـتخـدم في بث اإلشاعـات الكـاذبة
ومــحـاوالت تـضـلـيل الـرأي الــعـام او تـكـريس حـالـة من
الـعـدائـيه والتـنـاحر بـ الـبـلدان او اجملـتـمعـات بـشكلٍ

اذا ما اسُتخُدم بطريقة غير منطقية . عام
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ÎU¦¹bŠË ÎU1b  ÆÆ W¹œu³F «
الـــــفِـــــعل احلـــــسَن واألحـــــرارُ من

النّاس: أخيارُهم وأفاضِلُهم).[2]
تـعريف احلـريّة اصـطِالحاً تـعدّدت
مــعـاريف مُــصــطـلح احلــريّـة عــنـد
ـذاهِب اخملــتــلـفــة لــكـنّه ورَد في ا
إعالن حقوق اإلنـسان الصّادر عام
م عـــلى أنّه: (حقّ الـــفــرد في1789
أن يــفـــعل مــا ال يَـــضُــرّ اآلخــرين)
واحلُـــــريّـــــة فـي اإلسالم هـي: (مــــا
وهـــبه الـــله لإلنـــســان مـن مــكـــنــة
الــتــصـرُّف الســتــيــفــاء حـقّه وأداء
واجــبـه دون تـعــسـف أو اعــتـداء)
وعــنــد الـغَــرْب هي: (االنــطالق بال
قـــيـــدٍ والـــتـــحـــرُّر من كلّ ضـــابطٍ
والــتـــخـــلُّص من كلّ رقـــابـــةٍ ولــو
كـانت تـلك الـرّقـابـة نـابعـةً من ذاته
هو).[2]تـعـريـفي لـلـحـريـة احلـرية
هي قـدرة اإلنـسـان علـى أن يعـيش
بـــبــلــده بـــكــرامــة وأن يـــكــون حــر
ا يـراه صائبا التـصرف بأمالكه 
دون الــتــعــدي عـــلــيه من اآلخــرين
حــــولـه ســــواء كـــــانــــوا الـــــنــــاس
احملــيـطـ به أوحــكـام وسـيـاسـ
وإداريــ دولـته كــمـا يــحـدث هـذه
األيـام من سـيـاسـات حـكم مـسـبـدة
تـــغـــرق شـــعــوبـــهـــا بـــالــضـــرائب
وتــضــيق عــلــيــهم عــيــشـهـم وهـذا
يعتبر نوع من العبودية وجتعلهم
يــعــمـــلــون بــدوامــات طــويــلــة وال
تـوفــيـهـم حـقــهم في أجـر مــنـاسب
ة . يجـعـلهم يـعيـشـون عيـشة كـر
فـــتـــكــــثـــر الـــســــرقـــات واجلـــرائم
واإلعتداء عـلى اآلخرين من يصنع
اجملـــرمــ في الـــعــالـم هي الــدول
الـغـيـر مـنـصـفـة بـحـقـوق اإلنـسـان
الـتي تـرفع شـعـارات وهي تـمارس
الـنقيـد من هذه الـشعارات الـكاذبة
. العـبـودية حـاربـهـا اإلسالم ولكن

ــؤسـف أن جنــدهـــا بــدولـــنــا مـن ا
اإلسالمـيــة حتت مـسـمـيـات أخـرى
وألــيـات أخــرى فـاإلنــسـان يــفـتــقـر
ـارس عـلـيه احلـظر لـلـحريـة إلنه 
فـي الــعــلم واإلخـــتــراع وســيــطــرة
الدولة عـليه بكل ما يـقدمة تريد أن
تــكـون شــريــكــا له به وإذا إخــتـرع
شيء وأراد أن يــصــنــعه عــلــيه أن
يراجع التـجارة والصنـاععة ليدفع
ضرائب وغـيره حتى رغـيف اخلبز
الـذي يــشـتـريه يــشـاركــونه به لـهم

نسبة منه .
 ال أظن أنـنـا نــتـمـتع بــاحلـريـة في
دولـــــنــــــا دول تـــــغـــــرق الـــــشـــــعب
بــالــضـرائـب بـكـل شيء وتــشـتــكي
ــيــزانـيــة الــدولــة شيء الــعــجــز 
غـريـب حـقــا . الـفــشل فـشل كــلـوي
بـــدولـــنــا . واخلـــدمـــات اخلـــاصــة
ستوى بالشـعب ومتطلـباته دون ا
. وتعـزيز الـطبـقيـة في اجملتـمعات
شيء أخـر تـفاخـر به دولنـا . وهذا
من عـقــلـيـة تـعـزيــز الـعـبـوديـة بـأن
هنـاك يجب أن يـكـون طبـقة أسـياد
وطــبـقــة عـبــيـد(( عــامـلــة)) خلـدمـة
األســيــاد . مــجـتــمــعــاتــنــا ال تـزال
مــــقـــــيــــدة ومــــأطــــرة من اخلــــارج
والداخل . سـأغـني لـلحـريـة عنـدما
أمـــلــكــهــا . احلــريــة تــطــلق عــنــان
السـماء تـطـلق لي فكـري تـطلق لي
يـديـا إذا عـمـلت حــقـقت شـيـئـا . ال
أسـتطـيع أن أحدد مـكانـا وال زمانا
لـلمـمارسـة الـعبـوديـة إلنهـا وجدت

بكل العالم دون إستثناء .
W??E???Š ö ∫ الــفـــقــرتــ بــتــعــريف

احلـــــريـــــة فـي لـــــســــــان الـــــعـــــرب
وإصـطالحــا أخــرجـتــهــا من بـحث

وضوع على النت .
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عــنـدمــا تـتــدهـور االوضــاع الـســيـاســيـة واالجــتـمــاعـيـة
واالقـتـصـاديـة في دولة مـا من دول الـعـالم سـيؤدي ذلك
الى تفشي الفساد بكل أشكاله في مرافقها ومن ضمن
ــتـفــشـيــة في بــلـدنــا اآلن هي الــرشـوة تــلك الــظـواهــر ا
والفساد االداري الذي أستشرى في جميع مؤسساتها
ومن بـينها مؤسسـة التربية والتعـليم !!!فكيف سيُصلح
مجتمع وصل الفساد فيه الى (منظومة التعليم )!! التي
ـفــروض أن تـكــون مــسـؤولــة عن تــربـيــة جـيل ذي مـن ا
ـسـاهـمـة في بـنـاء بـلـده ولـكن أخالق وقــيم لـيـسـتـطـيع ا
ـربـيّن يـفـتـقـرون واقـع احلـال لالسف إن مـعـظم هـوالء ا
الى االخـالق واالنسـانـيـة مـابالك أن يـطـلق عـلـيـهم لقب
ــصــاف االنــبـــيــاء !! إن أغــلب مـــعــلم ..والــذي وِضـع 
وظف سيطر عليها صغار ا مـؤسسات الدولة أصبح ا
ـرتش والفاسدين والـسراق !فمن النادر ان جتد من ا
ـواطن !! .. ـصــلـحــة الـعـامــة وخـدمــة ا من يــكن هــمه ا
ـــكـن أصالح مــــجـــتــــمع قــــادته وأُلــــو امـــره فــــكـــيـف 
فــاســدون?ومـرتــشــون ...!!!!مع أنـنــا مــجـتــمع اسالمي
ــارسـون الــتــدين !!!والـديـن له مـوقف واالغــلــبـيــة فــيه 
ــكن إنــكــاره  فــلــقــد لـــعن الــنــبي الــراشي صــريـح ال
ـرتشي ..النـهمـا السبب في تـفشي الـفسـاد والسبب وا
ــؤلم في االمـر ..إن ا فـي إسـقــاط اخالقـيــات اجملـتــمع 
ـؤسساته مـامر به الـعراق لم يكن هـدما لـلبُنى الـتحـتية 
بـل كـانت خـطـة مـدروسـة لـتـدمـيـر البـنـى الـتـحـتـية فـقط 
الخالقـيـات اجملـتـمع وهـتك قـدسـيـة االعـراف والـتـقـالـيد

وخلق طبقة من اجلهلة لتتسيّد أشرافه ومثقفيه . 

ياايتها االمة  التبكو على شعبي
 ابكى الصبر ولم يبكي سالطينا
كل البالد بوجه العراقي مقفلة
االالسماء اراها رحبت فينا

فأشهد ايها الزمن ولتقر ايامنا
ر فينا على االبادة وما

اصوات  تتعالى وال مجيب علينا
نـسـتـغـيث بـضـمـائـر بـاتت كـاحلـديد

التل
بيوت ثوارنا اصبحت توابيت
اللهم استودع لديك بالدي 
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ب اوجاع سنيني وب ضحكاتي
ابحث عن مالمحك حزينه هاربات
الاجد من يواسي  وتخونني مقلتي
كانها تصر على نبض سوى بهواك

قلبي
ال ترحم فؤاداً يتمزق عتمة الليالي
والالشمس تذوب جليد اشتياقي

ســـارســـمك حـــلم الـــوذ مـن اوجــاع
زماني

لن ارحل عنك ليقتلني عليك حنيني
 لن اموت اال بـأحضـانك واعلـم منذ

يوم والدتي
انت اعظم جرح نسجته لي ايامي
عشقت عطرك بدماء شهدائي

بفراتك اخلجول وبنخلك الباسقات
انت حلم تتمزق في الثنايه االهتي

وانت انت بهجتي واحزاني
بك اتـغـزل  كـرجل يــسـكن نـبـضـات

قلبي
كم يعشقوك ويقتلون في سبيلك

قم اســـتــحـــلـــفك بـــالــله لـــقـــد طــالت
لوعاتي

في عينيك ترسم ضحكات دنيتي
واخلــوف عــلـــيك يــكــســر مــجــاذيف

بطوالتي
عـــــزيـــــز عــــلـي وعــــلـى من تـــــعــــالى

صرخاته موطني
فيا دجلة اخلير التبكي وتبكيني

وامـــســـحي دمـــوعـك فــانـه الـــدمــوع
تؤذيني

فـليـس لي سواك مـوطـننـا فـليس من
بلد يؤديني

ــرجع األعـلى مــنـذ ســنـوات قـال ا
عــلى احلـكــومـة انــصـاف الــشـعب
ــواطــنـ دون وإعــطــاء حــقــوق ا
تــمـــيــيــز عــرقـي او مــذهــبي كــان
لـكـنـهـا صـمـاء ال تـسمـع وقد ذهب
بـصــرهــا بـعــيـداً عـن طـريق احلق
فـإنــهـا ال تــسـتـمـع وال تـرى سـوى
مــصـاحلــهـا وشـؤونــهـا احلــزبـيـة
اخلــاصــة الـــتي هي مـن أتت بــهم
ـسـتنـزفـة ألموال ـنـاصب ا لـهذه ا
الـعـراق وتـقـسـيم ارضـة وخيـراته
صالح مابينهم هم دون التفكير 
اآلخـريـن من عـامــة الــشـعب هــنـا
ومن مـنـطلق قـول احلق ومـتـابـعة
ــرجــعــيــة احلــقــائق نــقــول بــأن ا
الـديـنـيـة الـعـلـيـا لم تـقف مـكـتـوفة
امـام الفسـاد يوماً فـقالت ووجهت
وحذرت وارشـدت وانذرت فال هذا
وال ذاك نفع مع هذه الفـئة الضالة
من احلــكـام ولم يـعـرق لـهـا جـبـ
الن الديـنار احلرام قـد أخذ مأخذه
مـنــهم الـيــوم بـعـدمــا خـرج عـامـة
الـنـاس لـلمـطـالـبة بـاحلـقـوق التي
سـرقت مـنهم مـنذ زمن بـعيـد جداً
تظاهرين احد و كان لم يقف مع ا
ـــطــــالـــبـــ احلـــوزة عــــلى رأس ا
رجع تـمثلـة بسمـاحة ا الـعلمـية ا

األعـلى دامت تــوفـيـقـاتـه فـقـد قـال
وســــانــــد وابـــذل ودعـم ودافع عن
احلـقـوق وطالـبـيهـا بـكافـة الـطرق
والـوسـائل الـشـرعـية والـقـانـونـية
ـدوي بـاحلق إليـصــال صـوتــهم ا
نـافقون عن حديث هنـا لم يكتف ا
الــزور والـــتـــعــمـــد عـــلى تـــشــويه
الـــصـــورة احلـــقـــيـــقـــة لـــلـــســـيـــد
تـظـاهـرين فقـد درسـوا الوضع وا
ـطــالـبـ مـابــيـنـهـم ووجـدوا ان ا
اقوياء متحدين أرادوا ان يغيروا
ـطالـب واجتاه بـوصلة مـسيرة ا
ــرجــعــيــة الـــتــظــاهــرات صـــوب ا
الـديـنيـة وبث صوت نـشاز يـطالب
ــرجــعـــيــة الــعــلـــيــا ان تــســحب ا
الــــبـــســـاط مـن احلـــكـــومــــة الـــتي
رجـعـية يـتـهـمونـهـا أنهـا ولـيـدة ا
الـــديــنــيــة الــشــريــفــة احلــقــيــقــة
واضـحــة كــوضـوح الــشــمس بـأن
احلـوزة الـعلـميـة ال تتـدخل إطالقاً
بــاالمــور الـــســيــاســيـــة وطــرقــهــا
تـلوثـة باحلـرام وفعالً الشـائكـة ا
ن ال يــتــبــعـون طــالب الــبــعـض 
ـرجــعــيـة واليــعـلــمـون خـطــوات ا
ـكـتب شـيـئـا طـالـبت هذه بـأمـور ا
ـــرجــعــيـــة الــديـــنــيــة األصــوات ا
الــتــدخل حلـل احلــكــومــة وإنــهـاء

عــمـلـهـا كـون هـنـاك من يـدعي بـأن
مــكـتب ســمـاحـتــة يـتـدخل بــهـكـذا
أمـــــور ومـن أصـــــحـــــاب الـــــقــــرار
الـــــســــيـــــاسي فـي احلــــكـــــومــــة 
ــكـــتب وحـــاشـــهم ذلك قـــد قـــال ا
ـكتب وسـيـدنا اجـمع بأن وسيـد ا
االدعـــــاءات بـــــاطـــــلــــــة وال تـــــمت
احلــكــومــات اجــمــعــهــا لــلــحــوزة
الـعـلـميـة بـصـلـة  والـدليل واضح
لـعامة الـناس حيث يـعلمـون جيداً
ان سمـاحته ومكتـبة ال يستـقبلون
او يـــتـــواصـــلــــون مع اي احـــد له
عالقـة باحلكـومة وقد عمـلوا على
إيـــصــــال صـــوت الـــنــــاس لـــهـــذه
احلكومة الصماء عن طريق خطب
ــبــاركـــة وكــانت هــذه اجلــمـــعــة ا
اخلـــــــطـب عـــــــبـــــــارة عـن نـــــــصح
وإرشـــــادات تـــــصـب في خـــــدمـــــة
الـعــراق لـكن ولألسف الــشـديـد لم
يـــســتـــمع هـــؤالء لـــهـــذا الــنـــصح
والـتوجيه واقـتصـر سماعـها على
تــأيــيــد اخلــطب إعالمــيــاً ال غــيــر
تـفــجـر صـبـر وإهــمـالـهـا بــالـواقع
الفقراء وخرجـوا للشارع مطالب
بـأنهـاء حقبـة الفـساد والعـمل بيد
واحـــــدة إلصـالح مــــــا افـــــســـــدوه
الـــســـاســــة وتـــعــــالت األصـــوات

ـطــالـبـة وتــأزم الـوضع بــسـرعـة ا
بــسـبب طــول االنـتـظــار لـتــحـقـيق
مـاخـرجـوا ألجـله وسـقـط الـشـهـيد
تــلـــو الــشـــهــيـــد واجلــرحى مألت
ـــســتــشـــفــيـــات ولم يــرف طــرف ا
ـمـاطـلة لـلـحـكـومـة وعمـدت عـلى ا
والــتــسـويف وحتــريف احلــقـائق
رجـعيـة الديـنـية الـعلـيا حتـركت ا
طالب وكانت واقفه مع ابنائها ا
جلــانـبــهم وســارت أمـامــهم لــتـقل
للعالم اننا مظلومون وحقنا سلب
ـن يـدعــون انــهم خــدام هـذا من 
الـبـلـد اجلـريـح وقد ثـبـت لـلـعـيان
بأن احلـكومة بـعيدة كل الـبعد عن
ـرجعيـة ولم تكن يوماً من طريق ا
اتــبــاعــهـــا وال تــمت بــصــلــة المن
قريب وال من بـعيد لـها ولو كانت
غيـر ذلك لـوضعت اسـتـقالـتهم من
ا ـناصب فـورًا احـترامـاً  جمـيع ا
ـرجــعـيــة لـكـن كـشف زيف قـالـت ا
أعدائهم وبأنت حـقيقتهم بأنهم ال
ن يــــقـــلــــدون وال يــــأتـــمــــرون إال 
سـلـطـهم عـلى الـعـراق  هـنـا يأتي
اجلــــواب لــــكالم اجلــــاهـــلــــ هل
اقــــتــــنــــعـت عــــقــــولــــكم اآلن بــــأن
احلكومات ليس اتباع احلوزة وال
ــرجـعـيـة الــديـنـيـة وال هم رجـال ا

ـــــــتـــــــثــــــلـــــــون بـــــــاالرشــــــادات
والتـوجيهات الـتي تقرأ في خطب
ـبـاركـة ام مـازال احلـقد اجلـمـعة ا
راقـداً عـلى مسـامعـكم  اعلـموا ان
رجع األعلـى ال يوجد له أحد من ا
خــاصـــته يـــدعم أو يــســـانــد هــذه
احلــكـومـات الـتي حــكـمت الـعـراق
دون استثناء ومن يدعي غير ذلك
ـرجـعــيـة فـهـو كـذاب كـذاب عـلى ا
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ـا كـانت قـسـريـة ولـكن بـرؤيـة قـد
عـــصـــريــة حتـــولت إلى عـــبـــوديــة
إخـتـيـاريـة من يـقـول أن الـعـبـودية
ألـغيت بتـحرير الـعبيـد من احلياة
ـــــعـــــاصــــــرة أنـــــا ال أؤيـــــده إلن ا
الـــعــــبــــوديــــة ال زالت إخــــتـــلــــفت
التسميات ولكن العبودية ما زالت
قائمـة حتى يومنـا هذا وليس فقط
عـلى اجلنس ذي البـشرة الـسمراء
ولـــكن عـــلى الــبـــشـــر أجــمـع عــلى
إخـــتالف ألـــوانــــهم . مـــاتـــراه من
إحـتالل دول وتـسـخـيـر مـقـدراتـهـا
وجــعل أهــلــهـا يــعــمـلــون من أجل
إقتـصـاد دول متـنفـذة هـو نوع من
ـــقــنــعــة . تـــخــتــلف الــعـــبــوديــة ا
ــفــاهـيم والــتـســمــيـات ولــكن مـا ا
ا يجري حديثا . جرى وحدث قد
وعــادة مـا تــكــون الـدول الــفـقــيـرة
إقـتــصـاديـا أبـنـائــهـا خـدم وعـبـيـد
ــتــنــفـذة عــلى لــلــدول الــغــنـيــة وا

مـستـوى العـالم . اإلقتـصاد الـقوي
ال واألعمال تسير العالم. ((عالم ا
يـستعـبد عالم ...هـو عالم العـبيد))
الــــعــــبـــوديــــة لإلنــــســــان مـــازالت
مــوجـودة وتــمـارس عــلى اإلنـسـان
بـكل العـالم . إلن العالـم كله أصبح
عـالم عـبــيـد ال عـالم أحـرار . جلـعل
ـــــاس والـــــعــــاج الـــــثـــــروات مـن ا
ال هـدفـهم األول والـذهب وجـنـي ا
غـير مـراع حق اإلنـسان وحـريته
عـلى بـقـعـة من األرض ولـد فـيـهـا .
ونزيف الدم قائم إلى يوم الدين .
هي طـــابــور لــيــوم الـــدين اجلــشع
اإلنـسـاني لـيس له زمـان وال مـكـان

Rich and poor ي هو عا
W¹d(«

في الـلّــغــة هي حــسب مــا جـاء في
مـعـجم لِـسـان الـعـرب: (كـلـمـة احلُرّ
من كلّ شيء هي: أعـتَــقُه وأحـسَـنُه
: هــو كلّ وأصــوبُـه والــشّيء احلُــرّ
شيءٍ فـــاخـــرٍ وفـي األفـــعـــال: هـــو

مـفــتـري عـلـى مـقـامـهــا الـشـريف 
والـــدلــيـل االن بــ ايـــدي و أعــ
رجـعية تطالب منذ ا العالم أجمع
ســتـة عـشـر عـامـاً و اليـوجـد احـد
ـطـالب بـاحلـقـوق يـســمع صـوت ا
ــتـظـاهـرين أنــفـسـهم ألنـهم غـيـر ا

اتباعها احلقيقيون.
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اغالل تقيد اناس افارقة

جانب من االحتجات الشعبية

متظاهرون يقطعون طريق محمد القاسم من جانب الرصافة ببغداد


