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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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كلمتهم.. ليخسأ كل فاسد ومرتشي
ـــظــلــوم خــرج ولــيــعـش الــشــعب ا
الشـعب يد واحـدة بغض الـنظر عن
الــقــومــيــة والــديـانــة لـم يـســتــطع
اخـتــراق صــفــوفــهم الــرصــيـنه اي
عـمــيل او مـخـرب.. وقـدمـوا كـوكـبـة
كـبـيـرة من الـشـهـداء وراقت الـدمـاء

في سبيل نصرة قضية الشعب.
مضى ثالثة أشـهر بكل مـا فيها من
مـعــانــاة واراقـة لــلــدمـاء الــطــاهـرة
والنـــنــسى مـــجـــزرة الــشـــمــري في
الـنـاصــريـة والـتـي راح ضـحـيــتـهـا
مائة شهيد بعمر الزهور لم يكونوا
ـظـاهرات يـنـادوا سـوى بـسـلـمـيـة ا
حـمــلــوا الـعــلم الــعـراقي بــأيــديـهم
وجــائــهـم الــرد بــالـــرصــاص احلي
ثــكــلت أمــهــاتــهم بــهم... واكــتــسح
ـديـنه بـأكـمـلـها. ولـكن لم الـسـواد ا
يــتــوقف االعــتــصــام بل كــانت هـذه
احلـادثــة ســبـبــا في صــمـود أبــنـاء
الــــــــشــــــــعـب فـي أرجــــــــاء الــــــــبالد
ومـسـانـدتهم ألبـنـاء ذي قـار وهـكذا
دني.. في جميع استمر العصيان ا

ارجــــاء الـــبـالد من جــــهــــة أخـــرى
وبـــــالــــرغـم من كل هـــــذه األحــــداث
والــتي ال تــخــفى تــفــاصــيــلـهــا عن
ـكن مـعرفـتـها الـقاصي والـداني و
من خالل الـــيــوتـــيــوب وأصـــبــحت
الــصــورة واضــحــة أمــام اجملــتــمع
الـدولي نالحـظ الـصـمت من قـبـلـهم

اجتاه مايحدث في العراق.
ي هل وسـؤال هـنـا لـلـضـمـيـر الـعـا
حتـتــاج إلى بــطـاقــة دعــوة لـتــقـول
كلـمتك أمام مـايحـدث في العراق ام
ان ضـمــائـركم مــاتت ومـنــظـمــاتـكم
االنسانية أصبحت بال انسانية وال
يـــوجـــد حـــقـــوق لإلنـــســـان بل هي
مجرد منـاصب وهيئات شكـلتموها
خلدمـة مصـاحلكم إال تبـا لكم لـسنا

بحاجة لكم :
اذا الشعب يوما أراد احلياة

فالبد أن يستجيب القدر
وهــكـذا سـنـصـنع اقــدارنـا بـايـديـنـا
ولـــســـنــا بـــحــاجـــة لـــكم وســـنــخط
مـــســتـــقـــبـــلـــنـــا بـــأحــرف مـن نــور
وســنـجـعل مـن الـتـجـربــة الـعـراقـيه
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األقدامُ العالقةُ ب أسنانِ الرصيف
هي التي تسبقُ الطريق

شغولِ بالرقصِ مع نحو اللّيلِ ا
النّجوم .

العق األفواهُ الفاغرةُ لتقبيل شفاه ا
ِ الكالم هي التي تسخرُ من مواع

متلئةِ بحساءِ الضجيج ا
دينة . وسط  دواوينِ ا

شنوقةُ ببنطالِ اجلينز اخلواصرُ ا
هي التي تعرفُ كيف تفلّ لغزَ احلزام

غص  عندما تداعبها كفوفُ ا
العيونُ اخملتبئةُ وراءَ زجاجٍ أسود
هي التي حتدقُ في تابوتِ الغد

ديرِ ورقةَ قبل أن تقطعَ سكرتيرةُ ا
التقو .

األرجلُ احملشوةُ باحداثياتِ التسكع
في صباحاتِ الزقاق

هي التي تتحدثُ للصحافةِ 
عن  بحبوحةِ صراعٍ في وطنٍ مبتور.
b - البصرة Uš …d¼e « b³Ž
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عـــقب اإلحـــتالل األمــيـــركي لـــلــعــراق و
سقوط النظـام السياسي فيه في مارس
عـام 2003م وفــقــا لـلــســيـنــاريــو الـذي
تحدة ظهرت منذ خططت له الواليات ا
ذلك احلـ مـجمـوعـات كـثيـرة و كـبـيرة

إدعت أنها أحزاب سياسية .
شحونة واستغالال لألجواء العاطفية ا
فـــقــد حــظــيت هـــذه األحــزاب بــفــرصــة
الظهور على السطح بقوة انسجاما مع
اجلو العـام الذي كان سـائدا بعـد إنهاء
حـكم حزب الـبـعث عـبـر قـوات االحتالل
الــــتي جنـــــحت في اســـــقــــاط الــــدولــــة
الــعـراقــيـة و لـيـس الـنــظـام الـســيـاسي

فحسب .
اصطـنعت االحزاب الـسيـاسيـة بصورة
عامـة واالسالمية مـنهـا بصـورة خاصة
العـديد من االوهام في اذهـان البـسطاء
و الـفـقـراء من ابنـاء شـعـبـنـا و حـاولوا
تـوجـيه بـوصـلـة مـطـالـبـهم فـقط صـوب
ـتـمثـلـة في اهمـية احلـقوق الـبسـيـطة ا
سكن لبس وا أكل و ا احلصول على ا
الالئق بـعـيــدا عن احلـقـوق االخـرى في
احلصـول عـلى خدمـات صـحة و تـعـليم
ـارسـة حـرية الـتـعـبـير بـشـكل جيـد و 
ـشـاركة في دون تـهديـد او تـرهـيب او ا
احلياة السياسية انتخابا و ترشحا .
بـال شك ان االكـــتــســـاح اجلـــمــاهـــيــري
الــكــبــيــر لألحــزاب الــسـيــاســيــة عــامـة
واالسالمـيـة خـاصـة مـنـذ 2003 وحتى
وقت قــريب يــعــود الى اسـبــاب عــديـدة

لعل ابرزهـا التـهميش و احلـرمان الذي
طال فئات شعبيـة كبيرة جدا و حرمهم
حتى مـن حقـوقهم الـسيـاسـية انـتخـابا
وتــرشـحـا عــبـر اخـتــيـار قـوانــ تـمـنع

. ستقل ترشح ا
و اســـتـــنـــادا الـى مـــا ذكـــر انـــتـــشـــرت
واتـسـعت دائـرة االحـزاب سـعـيـا مـنـهـا
اســتـثـمــار حـاله الــطـوار الــتي كـانت
تعـيشـها الـبالد حتت دواعي و مقـاصد
مـخـتـلـفـة . وهـنـاك سـبب آخـر ال بـد من
الـوقــوف و الـتـريث امــامه اسـعف هـذه
التـعددية و افـسح اجملال امـام ميالدها
ــــواطن و الـــفـــرد حـــيث ان افــــتـــقـــار ا
الــعـراقي لـإلدراك و الـوعي الــســيـاسي
الـذي كــان مـعـدومــا لـديه اظف الى ذلك
تراكم االزمات ومـعدالت الفـقر و اجلهل
السـياسي الـتي واكبت الـنظـام السابق
ســاعــدت هي االخــرى ورســمت صــورة
من الـقـبـول واالذعـان بل و حـتى تـبـني
ومنـاصـرة هذه االحـزاب ظـنا مـنه انـها
ــريــر مـــرهــمــا جلـــراحه بــعــد واقـــعه ا
مـــتــجـــاهال هــاجـس اخلــطـــر و الــذعــر
رير اخمليف الـذي يشكـله هذا الـتعـدد ا
و الـغـيـر مـلـبي لـلـرغـبـات و الـتـطـلـعات

الذي عول عليها و تمسك بطياتها .
غطت االحزاب االسـالمية و اسـتحوذت
شهد السياسي في البالد على مالمح ا
. و في الوقت ذاته منحت دائرة شؤون
ــفــوضــيـة االحــزاب الــســيــاســيــة في ا
سـتـقـلة لالنـتـخابـات اكـثر من الـعلـيـا ا

ا في بناء الدولة و القيام بواجباتها 
يـلـبي الـطـمـوح كـمـا أنـهـا تـفـرق جـهود
عارضـة و تقـوم بتمـزيقهـا األمر الذي ا
يـجـعـلـهـا و بـدون أدنى شك ذات تـأثـير
ضعـيف و مـتـواضع على صـانع الـقرار
كــمــا أنـهــا ال تـولــد قــوة ضـغـط كـافــيـة
ومـقبـولـة و الـتي بدورهـا تـكـون كفـيـلة

نع الضرر عن الشعب .
و هذا بـرمته مـا نراه الـيوم في الـعراق
فـبـعد 16 عـام من الـسـلـطـة لم نـلـتـمس
ـثـابـة ورقة حـسـنـة وحيـدة قـد تـكـون 
ضمان و صك امان لهذه االحزاب حيث
باتت عـبئا مـقيتـا على كـاهل الشعب لم

اجـــازة تـــأســـيس ألحـــزاب ســيـــاســـيــة
انـتــحـلت اسـمـاء و شـعــارات مـخـتـلـفـة
فكـانت الشـعارات الـدينـية و اإلسالمـية
عـلى رأس هرم بـرنـامجـهم الـسـياسي .
ووفــقــا ألخـــر إحــصــائـــيــة اعــلـــنــتــهــا
ـفوضـيـة ان عدد االحـزاب الـسيـاسـية ا

في العراق قد بلغ ال  212حزبا .
البــــد مـن أن هــــنــــاك بــــوادر و عــــوامل
ســــاعـــدت عـــلى نـــشـــأة هـــذه االحـــزاب
وانـــتــشــارهــا اخملــيف و مــنــهــا تــعــدد
ثابة طاعونا قاتال االحزاب الذي يعد 
يهدد و يتربص بأعضاء و خاليا جسم
الــدولــة بــاعــتـبــارهــا كــائن حي يــنــمـو

ـتـغـيـرات الـداخـلـية ويـتـغـيـر نـتـيـجـة ا
واخلـارجـية فـكـمـا اإلنسـان كـائن يـنـمو
ــا حـوله الـدولـة هي االخـرى ويـتـأثـر 
ـمـيـتـة كـائن حي و تـســبب هـذه االفـة ا
ضــعف يـعــتـري كــيـان الــدولـة نــتـيــجـة
للـتعـدية احلزبـية الـتي ال تقـوم بدورها
الـسيـاسي كـمـا يـجب و يـذهب الـبعض
من عـلـمـاء الـسـيـاسـة و اخملـتـصـ في
العلوم السياسية الى ان تعدد األحزاب
في الــدولـة الــواحـدة قــد يـنـطــوي عـلى
مـخــاطـر كـثـيـرة و مـن ابـرزهـا ان كـثـرة
األحـزاب تـسـاعـد عـلى تـفـتـيت اجلـهود
ـؤسـسات وتـمـيت الـدور الـذي تـلـعـبه ا

يــتــمــكن من ازاحــتـهــا . والــيــوم جنـدد
الدعوة الى التخـلص من هذا الكابوس
ـشـؤوم الذي ارهـقـنـا و مـزق وحـدتـنا ا
حتت مظـلة احملاصـصة احلـزبيـة فمتى
ــظــلـة ســقط مــعــهـا مــا ســقـطـت هـذه ا
فـــســادهم . حــيــنـــهــا تــشــتل اول بــذرة
لإلصالح احلـقـيـقي و لـيس الـذي يـقـال
فــكم داعـيــا لإلصالح لم يــصـلح نــفـسه
وكم من مرتدي لباس الدين والدين منه
براء كبراء العراق و شعبه من االحزاب

الفاسدة .
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ـسـيـحيـة فـي بـاحة جـلـسـت جـارتي ا
مـنـزلـهـا ... تـلـتـقطُ الـشـوائبَ من بـ
حــبــات الــعــدسِ ... في ذلك الــصــحن
الــقـابع فـي حـجــرهــا ... حتتَ اشــعـة
ــتـكــســرة ... بـ اغــصـان الــشـمس ا
شــجــرة الـســدرِ الــتي تــتــوسطُ فــنـاءَ
احلـديــقـةِ ... كـنتُ انــا فـوقَ مـســطـبـةٍ
مُـعّـدةٍ لـلـجـلـوسِ في بـاحـةِ مـنـزلي ...
مالصـقــةً لـلـســورِ الـفـاصلُ بــيـنـنـا ...
ـكـانَ الـذي أرتب احلـطب ... وأهـيئ ا
ســنـطُــبخ فــيه (الــقـيــمـة) ونــقــيم فـيه
مــراســـيم عـــاشــوراء ... نـــاديت اخي
الـصـغـيـر الـذي كــانَ يـلـعبُ الـكـرة مع
ـــــنـــــزل بـــــأن يـــــأتي األوالد خـــــارج ا
ـســاعـدتي ... قــذفَ الـكــرةَ عـالــيًـا ...
اطـاح بهـا عـلى جارتي الـتي أسـقطت
فجأة ... من يدها الصـحن من هول ا
رفـعت عـيــنـيـهـا وجــدت اخي قـد قـفـز
عـــلى حـــافـــة الـــســـورِ وعـــلى وجـــههِ

عالماتُ السخريةِ ...
ـشاغب .. فـقـالت له: أهذا انت ايـهـا ا

تعلمَ من أخيكَ بعض االدب!
قـلت لـهـا: أنه ال يزال صـغـيـرًا وأمامهُ
الـكـثـيـر لـيــتـعـلم ... ال عـلـيك يـا خـاله
سأزيـد حصـتك صبـاح غدٍ من (الـتمن

والقيمة) ... ابتسمت لي شاكرة.
بــقـيـتُ واقـفًــا عــلى حـافــةِ الــسـورِ ...

حاولتُ ان افتحَ معـها حوارًا ... علّها
تـدعـوني حلــضـور حـفـلــهم الـسـنـوي
الـذي يــقــمـيــونه بــذات الــيـوم من كل
يالد ورأس ناسـبةِ اعياد ا سنةٍ ... 
ـيالديــة ... وقــبل ان أنـبسَ الـســنــة ا
بـــــبــــنتِ حـــــرفٍ فــــهـــــمت مــــرادي ...
واجابـتني قائـلة: لنْ نقـيمَ هذه اللـيلة
ـشـاعـرِ جـيـرانـنـا احـتـفـالًـا احـتـرامًـا 
ـسـلـمـ ... فهـذه االيـامُ وكـمـا تـعلمُ ا
انتَ تــــزامـــــنت مـع مــــحــــرم احلــــرام
ومصاب أبي عبد الله احلس "ع" ...
واردفت قائلـة: لكن ال عليك فـسنصنع
احلــلــوى وســتــبــقى حــصــتـك مــنــهـا

مضمونة.
ـنـزل بــعـد ان شـكـرتـهـا دلـفت داخل ا
عــلـى ذلك ... وبــقــيت ابـــنــتــهــا الــتي
تــصـغـرني بــثالث سـنـوات حتـومُ في
ارجـاءِ احلــديـقــةِ ... سـألــتـني بــحُـزنٍ
ــاذا وحـــيــرةٍ مـــاهــو مـــصــابـــكم?! و
عــارضت امي ان نـقـيم احــتـفـالًـا هـذه

الليلة كما جرت العادة.
شرحت لـها مـا سعـمتهُ من اهـلي وما
حـــفـــظـــتهُ عن ظـــهـــر قـــلـب ... قـــصــة
اسـتــشـهــاد االمــام احلـســ بن عـلي
"عـلـيه الـسالم" حـتـى خـتـمت الـقـصـة
عـــنـــد الـــنــصـــراني وهـب بن حـــبــاب
الــكــلــبي الــذي الــتــحق بــركـب االمـام

في السـبعينات او قبل السبعينات تدهور االقتصاد االوربي
ا اجبـر الكثـير من الهجـرة الى منطـقة اخلليج بشـكل تام 
الـعـربي لـلـعمـل .. الن العـرب مـعـروفـ في انتـاجـهم لـلـنفط
راكـز االولى من ناحـيـة حصـولهـا على وهذا يـضعـهـا في ا
االمـــوال والــشـــركـــات والــســـيــطـــرة في ذلك الـــوقت .. لــذا
اجـــتــمــعـــوا رؤســاء الـــدول االوربــيـــة في لــنـــدن وقــد دعــوا
اســرائــيل في هــذا االجــتــمــاع وقــد لــبت تل ابــيـب الــدعـوة
فأقـتـرحه رئـيس الـوزراء البـريـطانـي  آنذاك بـان يـجدوا حل
ـــأزق الـــذي اثـــر عـــلى لـــهـــذه االزمـــة واخلـــروج مـن هـــذا ا
االقتـصاد االوربي والنهوض مرة اخرى للدول التي انهارت
اقتـصاديـا لذا صـوت اجلمـيع على ان يـكون الـهدف لـسن
ـنطقة سلـم وخلخـلت حركتهم في ا قادمـة هو االسالم وا
وخـاصـة مـن يـصـدر الـنــفط لـغـيــرهم وكـذلك خـيــرات الـبـلـد
ــواجــهــة الــعـرب واقــتــرحــوا ان تــكــون اســرائــيل بــالــوجه 
سلم والعرب ذات سـلم حتى يتم مناداتنـا من قبل ا وا
اخليـرات الكثيـرة  وفعال جنحت اسرائـيل بأول خطوة وهي
ــسـلـمـ وكـذلك الـسـيــطـرة عـلى اجلـوالن والـسـويس قـتل ا
ـشـاكل فـيـما بـيـنـهم وتـدمـير دول ودخل العـرب احلـروب وا
وادخال دول حروب المعنى لها وتدهور اقتصاد هذه الدول
فـــقط الــدول   الــتـي مــدت يــدهـــا بــيــد اســرائـــيل ووضــعت
السـفارة االسرائـيلـية محط اهـتمـامها هـذه الدول ال مـشكله
س باقـتصـادها لديـهـا ابدا من حـيث االمن واالمان وعـدم ا
ـا نــشـاهـدهم تــطـوروا وتـقـدمـوا الـى االمـام عـكس بـعض
الدول ومـنها الـعراق الذي رفض الـتعامل مع اسـرائيل بكل
جـوانب احلـيـاة لذا تـمت مـحـاربتـهم اقـتصـاديـا واجـتمـاعـيا
وتربـويا وهـذا هو اخملـطط الذي  الـتخـطيط الـيه من سن
سـلمـ ... وهذا كالمي طويـله مخـطط يسـتهـدف العـرب وا
سلم حيث يقول الشاعر اقوله الى اشـقائنا من العرب وا

عـروف فأنك راحال وتـرك قلوب عـاشر 
الـناس نـحوك صـافيـة ألن الله ال تـخفى
عـلـيه خـافـيـة .. لـذا اتـمـنى من اجلـمـيع
سلم ان تكون في العراق والعرب وا
قلـوبهم صـافيـة وان ينـتبـهوا لـلمـخطط

الغربي...
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ن نــخـاف نــحن جــيل تــربـيــنــا عـلى احلــروب عــلى صـوت
الرصـاص وعلى مـشاهد الـصواريخ حـ تنطـلق من ارضنا
ن نـخــاف وصـوت الـغــارات اجلـويـة كـانت والـى ارضـنـا ..

ثابة لعبة االختباء ..
ن نـخـاف وكم فـارقـنـا اشـخـاصـا قـد نـسـجـوا في قـلـوبـنـا
حبـاال لم تـقو مـرارة احليـاة عـلى نسـيـانهم..عـشـنا احلـرمان
ــر .. ولم بـكـل انـواعـه ووهــبـنــا ايــام الــشــبــاب الى الــدهـر ا
ة تـستـمر روضـنا انـفسنـا على الصـمت واحليـاة الغـير كـر
الصـبر وتـأبى ضـمـائرنـا اال ان تـنفض غـبـار لتـصـرخ كفـانا
ـانية تقول ان احد صمـتا .. في احد سخريات الـنائبات البر
حراسـها الـشخصـ قام يـسحر عـلى موديل سـيارتـها التي
تـعود الى (2013) االتعـلمـ ياسـيدة الـتي تـشرع الـقوان
ـتلك شاب (تك تك ) اختراع قد نال ان  اصبح حـلم بعيد ا
اضي حـتى بيدأ يـسد جوع انقـرض في االربعـينات الـقرن ا

عائلته االيعلم حمايتك سيارتك كم تسد من عوز عوائل !!!
سـؤال كم يتـقـاضى ذلك احلارس الـشـخصي حـتى تـكون له
سـيـارة راقـيـة ?? من اين له االمــكـانـيـة هل هـو ورث جـاء في
دلـلة في عـهد صدام زمن احلصـار او كان احـد العـناصـر ا

ام هو راتب يتقاضاه من احد الدوائر الرسمية?
كنت اتـعجب من امر اصحاب الكلمة احلرة ح اسمع انهم
ـاذا ال يـتــجـاهل اعـتـقــلـوا اكــثـر من مــرة من قــبل الـســلـطــة 
ـضي في طـريق الـنجـاة ولـكن االن بـدأت ادرك الـيـد التي و
تـمـسك الـقـلـم مـاهي سـوى تـرجـمه لـضـمـيـر يـصـرخ بـداخـله
يـأمــره بـقـول احلق صـوت اقـوى من خـوفه وصـمـته ضـمـيـره

اكبر من حبه حلياة الذل ..
كفـانا صـمت شبـابنا عـلى حافـة الهـاوية شـهادات بال تـقدير
صراعـات عـلى امـوال السـحت احلـرام بـطالـة مـقـنعـة تـسرق
من ســنـ اعــمــارهم يــسـيــرون وحتت اقــدامــهم مـنــاجم من
الـذهب االسـود وهـم يـنـبــشـون الــنـفـايــات قـصــور يـسـكــنـهـا
اشخـاص وخيم تعيش بهـا اقوام .. االغلبيـة الصامته تبا ان

استمر صمتنا الوطن يحتاج لصرخة مدوية
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اعتـدنـا اخلصـام واخلالف والقـطـيعـة بيـني وبـ قلـمي الذي
اجبـره في كـثيـر من األحـيان إن يـخـوض نزاال ال نـاقة له وال
ـعنى (معركة خسـرانه)  وتبدأ نبرة التـهديد والوعيد جمل 
ا يـعيـر احدنا األخـر  إذ كال منـا يدعي تتـصاعـد بيـننـا ور
طـيع لـنـا وانه ينـفـذ ما فـضـله عـلى األخر  فـانـعـته بالـعـبـد ا
ـلى عـلـيه  وهـو األخـر ال يـقف مـكـتوف األيـدي إذ يـتـهـمـنا
بأنه هـو من يهذب األفكار ويضع لها رتـوشا لكي تظهر أكثر
جـمـاال ورونـقـا. وكـثـيـرا مـا نـتـرك ثـغـرات لـولـوج طـرفـا ثالثـا
يـتـقـمص دور الوسـيط بـيـننـا ويـبـدأ بفـرض شـروط عـليـنـا قد
حتجم صالحـيتنا نحن االثنـ ولكننا نتـخذه مصلحا وهو ال
عالقة له بـاإلصالح  وبـعد جـلسـة مـصاحلـة تبـنـاها الـطرف
الـثـالث  االتـفـاق إن يـكـون مـا نكـتـبه يـخـضع لـدور الـرقـابة
وافقة ولكننا سلمنا رقابنا حتت رحمة سيف وهنـا حصلت ا

صلح) . (ا
اقتـربت أنامـلي نحـو القلم لـيمـسك به وشعـرت بهـجران دفئه
ا جلفوته نتـيجة اخلصام  وطلبت منه ال لبـرودة الطقس وإ
ان يكـتب كـلـمـاته األولى في بـدايـة السـطـر  تـخـوف .. تردد

..لكنه اضطر أخيرا .
اكتب يا قلمي في مدوناتي ومذكراتي عن (حب األوطان)!

يـني ولـكن تـب بـعـد ذلك إن الـقلم ارتعـشت .. ارتـعـدت .. 
عاد إلى سـيرته األولى  وهمس لي همسا لطيفا تطلب اكتب
عن حب األوطـان  وهل األوطـان حتـتـاج إلى كـتـابـة األوطـان

انتماء وأفعال وشعور وإحساس .
األوطــان حتــتــاج إلـى ســواعــد حتــمـي أســوارهــا ال تــشــرع
أبـوابـهـا عــلى (الـغـارب) لــعـصـابـات تــغـتـال بـســمـة األطـفـال

وضحكاتهم وتقتلع أرجوحتهم في رياضهم اخلضراء .
األوطان حتـتاج إلى أيـادي تزرع شـجرا وتـغرس نـبتا ال إلى
ـسلم حـفـرة القـبـور والـلحـود اجلـماعـيـة لتـقـبـر حتت ثراهـا ا

وغيره والعربي ونظيره بدون غسول أو استقبال قبلتهم .
وأخـر هـمـسـة له أقـعـدتـني مـفـتـرشـا األرض حتـتي  اعـلم يا
صـاحـبي إن األوطـان ال تـدنس من قـبل األدنـاس إال إذا كان
أهل األوطان أدناس  واكتفى بهذا القول واكتفيت إنا بذلك.

اياما جميلة التنسى ,,كانت لنا هناك
في مـنـتـصف الـتـحريـر..تـلك الـسـاحة
ـلـيـئه بـجـدران بـاردة من الـالمـبااله ا
..لم يـكن هــنـاك احلــيـاة فــقط بل كـان
ـوت نـقـيـضـا لــهـا..فالاعـلم  يـبـدا ا
احلـــديث..هـل بـــرؤيـــتـي لـــهـــتـــافـــات
الشباب وهم يصرخون بالروح والدم
نفديك ياعـراق ومن جهه اخرى ترمى
عـلـيـهم تـلك الـغـازات الـلـعـيـنه واحدة
ـــريب  هـــنـــا انـــهم تــلـــو االخـــرى وا
يـســتــخــفــون بــهــا ويــرقــصـون عــلى
ـشـهد الـذي تعـيده صـوتهـا ام بذاك ا
الــذاكــره الـلــعــيـنه ,,رجال كــبــيـرا في
ــشي مــســرعــا بــ عــربــات الــسـن 
االسـعاف  وبـ يديـه  فتـاة شابه في
غايه اجلمال ذات شـعرا تسقط ارضا
,,يـتـردد مـسـرعـا  ..حـتى يـفـقـد وعـيه
هو االخر,,النعلم لم سقط فكان يبدوا
بــخـيــر لــكن ارتـأى لــنــا وكـانه يــقـول
المــــزيــــد مـن اخلــــطــــوات الى هــــنــــا

فحسب.!
يـتـحـقق الـيـوم مـالم يـراه هـذا اجلـيل
واالجيال التي سـبقته منـذ ستة عشر
عام ,,كأن الله يـرينه امورا اخرى من
زوايــاهـا اجلــمـيـله ,,كــنـا نـقــول انـنـا
شــعـبــا يـحـارب بــعـضـه لـكـنـه تـوحـد
اليوم غـنيا وفـقيرا ,,صاحب مهنه ام

مـجــرد مـنـهـا ,,مـسـيـحـيــا وصـابـئـيـا
,,شــيـعـيــا وسـنـيــا شـبـان اجــتـمـعـوا

يهتفون باسم الوطن  يدا بيد 
لــكن ســوى الـــورد السالح بـــالــيــد  ,,
احالمهم متـواريه عن اذهان اصحاب

الشان,,كانها اخلطه البديله.
في بـدايه شـارع السـعـدون كان هـناك
تضـاهرين خـوفا من خـيم لتـفتيـش ا
ان يكون في جـعبتـهم سالحا  .. لكنًه
كان اعظم من السالح بكـثير بالنسبه
ــتـظـاهــر سـلـمي  ,, ,,عـلـب صـغـيـره
حتـتـوي عـلى اقـوى واجـمل عالج في
الـعـالم,,انه الــشـعــور االقـرب لـوصف
مـــارايت  ..تـــلك قـــواطي الــبـــيـــبــسي
اء,,لـيـحـاربو ـمـزجه بـا واخلـمـيـره ا
انتظر سيـله للدموع ,, بها الـغازات ا
ـــشـــهــد,, قـــلـــيال الصـف لك جـــمــال ا
ماتفعله تلك الـعلب السحريه بالناس
,,تــتــجه مــســرعــا فــور انــفــجـار تــلك
الغازات اللتقـاط حياتك اوماتبقى من
جـسـدك ..تـشـعـر بـاالخـتـنـاق الـشـديد
لكنك ,,كان احلـياة تـوقفت في برهه ,,
وبــــالــــرغم من ذاك االلـم ..تـــتــــســـارع
خــطـواتـك النـقــاذ مـن هم اســوء حـاال
مـنك ..تـرشـهـا عـلى اعـيـنهم بـكل حب
لــتــعــيــد لــهم احلــيــاة الــتـي تــكـاد ان
تـسـلب من عيـنـيك في هـذه اللـحـظات

شهد التي تسرق االنفاس ,,انتظر فا
لم ينـتهي بـعد  ,,فتـيات وبـيدهم ذاك
احملـلـول الـسـحـري يـتـسـابـقن العـاده
احلـيـاة لعـيـنـيك مـرة اخرى ,,كل شي

ينتهي في غضون ثواني.
ـتــظـاهـر الـسـلـمي بـاخـوته يـلـتـحق ا
مــجـردا من كـل شئ تـاركــا وراءه تـلك
ــا حــلـم بــهـا دون االحالم الــتي لــطــا
جــدوى ,,ذهـب بــدون سالح لـــيــقــاتل
جــبـــنــاء اجلـــســر اجلـــمـــهــوري وهم
يـرمون الـقنابـل الصـوتيه واحـده تلو

االخر 
اليـهـمهم مـن ستـقـتل هـذه في كل مره
,,مــجـردين من الــرحـمه لــكن اسـودنـا

اليهابوها 
كـانت هذه اول مـرة فـانا لم اذهب قط
لـــلـــحـــرب ولم ارى كـــيف يـــقــتـل هــذا

ويبكي ذاك على قتله 
فـسـائق الـتـكـتك مـصـابـا بـراسه لـكنه
ــوت يـــدخل بــكل شـــهــامه لـــســاحه ا
ويــنـقــذ روحـا مــنـهـا ,,لم ارى شــعـبـا

يسعد لتلقيه رصاصه ,,
نـعم نحن اولـئك الـذي قيل عـنـا بانـنا
الننفع سوى باللعب ,,لكننا سنصنع
التـاريخ بثورة لم تـرى مثلـها من قبل

انها ثورة اكتوبر ..
“dOLÝ VM¹ - بغداد
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احلس ... وكيف انه آثر االستشهاد
دفاعًا عن االنسانية.

مـــا أن أتـــمــمـتُ قــصـــتي حـــتى رأيتُ
دموعـهـا تـنـهـمرُ عـلى خـديـهـا بـبراءةِ
االطــفـــالِ ... اعــتـــذرت مــنـي قــائـــلــة:
ـراسـيم سـأسـاعـدكم في اتـمـام هـذه ا
وقف ... ثم مر زمن طويل عـلى هذا ا
التـقيـنا صـدفةً في مـحافـظة أربيل ...
تبادلنا التحايا احلارة ... وكنتُ على
عـجلـةٍ من امري ... وبـعد الـسؤال عن
احلـال واالحـوال ...سـردت حـكـايـتـهـا
ومــالـذي اوصــلــهــا ألربـيـل وكـيف ان
جلـهـة مُعـينـة صـلة في تـهـجيـرها من
ــديــنــة بــغــداد ... بــعــدهــا انــتــقــلت 
وصل حيثُ تقطُن اسرة والدتها ... ا
ثم كــيف جنت وعــائـلــتــهـا مـن بـراثن
داعش بـاعـجوبـة ... بـعدَ ان هـاجـموا
قــريــتـهــا وقــتــلــوا رجــالــهــا وســبـوا
أل عينيها نساءها ... قالت والـدمع 
... مـالـذي حـدث لـنـا ?!! طـوال عـمـرنا
عـشـنـا مـعًـا مـتـحـابـ في هـذا الـبـلـد
آمـنــ ... نـتـقـاسم االفـراح واالحـزان
مــعًـــا ... ثـم اردفت أ تـــذكـــر عـــنـــدمــا
ـنـاسـبـتـان مـعًـا قـررنـا عدم تزامـنت ا
ـشاعـركم هل هذا االحـتفـال احتـراما 

جزاؤنا هل هو هذا رد الدين?
هونت عليها ... وهدأت من روعها ...

وقلت لـها ان مـا جرى من احـداث هو
ـثابـة اغـتيـال للـدين واالنـسانـية ...
وأن هؤالء اراذل القوم ... استخدموا
الـــدين خلــديــعـــة الــنــاس ... وغــطــاءً
لــتــنـــفــيــذ مــصــاحلــهـم وأجــنــداتــهم

اخلارجية.
ثم ذكـرتهـا بـقولٍ كـانت حتـبهُ وتردده
لإلمــام احلــســ (ع") حــيــنـمــا واجه
الـقوم يـوم عاشـوراء ((إنْ لَمْ يَـكُنْ لَكُمْ
َــعَـادِ دِيْن وَكُــنْــتُمْ لَـا تَــخَــافُـوْنَ يَــوْمَ ا
فَـــكُـــوْنُــوا أَحْـــرَارَاً فِيْ دُنْـــيَـــاكُمْ هَــذِهِ
وَارْجِعُوا إِلَى أَحْسَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عُُربَاً
كَمَا تَزْعُمُوْنَ)) وقول آخر لإلمام علي
علـيه السالم ((الـنّاسُ صِنْـفانِ إمّا أَخ
لَـكَ في الــــــديْنِ أو نَــــــظِــــــيـــــر لَـكَ في
)) وقـــلـت لـــهـــا: لـــو اردنـــا ان اخلَــــلْقِ
نــحــتــكم الى كــتــاب الــله احلــكــيم ...
لـوجـدنـا الـكـثـيـر من اآليـات الـبـيـنات
ــســـلــمــ و أهل الـــتي تــقـــرب بــ ا

الكتاب ... ثم تلوت عليها
بـــسم الـــلـه الـــرحـــمـن الـــرحـــيم ((وَال
تُــجَـادِلُـوا أَهْلَ الْـكِــتَـابِ إِالَّ بِـالَّـتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِالَّ الَّـذِينَ ظَلَـمُوا مِنْـهُمْ وَقُولُوا
ا بِـالَّـذِي أُنـزِلَ إِلَـيْـنَـا وَأُنـزِلَ ِإلَـيْكُمْ آمَـنـَّ
وَإِلَـــهُـــنَـــا وَإِلَـــهُـــكُـمْ وَاحِـــد وَنَـــحْنُ لَهُ
)) سـورة الـعــنـكـبـوت اآليـة مُـسْـلِــمُـونَ

46.

مــســـحت دمــعــهــا بــعــد هــذا احلــوار
احلـــزين وقـــالت: ســـامـــحــنـي الن مــا

عانيناه أكبر من ان يتحمله إنسان.
قـلت لـهـا: ال ُتـراعِ فـإن جـمـيع طـبـقات
الـــشـــعـب الـــعـــراقـي تـــعـــاني ... وإن
ـوت مـعًا شـعـبـنـا يـتنـفس احلـيـاة وا

في كلِ حلظةً.
تـبـادلنـا التـحـايا مـرة اخـرى ... وقبل
أن أودعـهـا ... وعدتـهـا ان نـبـقى على
تــواصـلٍ دائم ... وأن أزورهم بــأقــرب

فرصة.
الـيوم ... وقـبل أن اشرع بـكـتابـةِ هذه
الـقـصـةِ ... رأيتـهـا قـد كتـبت مـنـشورًا
عـلى صـفـحـتـهـا في الـفـيس بـوك جاء

فيه ((احتراما ً لشهداءِ العراقِ ووفاءً
مـنـا لـهم لن نـقيمَ احـتـفـالنـا الـسـنوي
ــيالد ... وإنـــنــا ســـنــقــوم بــأعــيـــاد ا
بــتــوزيع احلــلــوى ووجــبــات الــغـذاءِ
الــتي كـانت مُــعـدةً لــهـذا الــعـيــد عـلى
ـــرابط فـي ســوح ابـــنــاء شـــعـــبـــنــا ا
الـتــحـريـر ... ونــسـأل الـلـه ان يـحـقق
النـصر لـهم)) وختمت مـنشـورها بأيٍ
من الـذكـر احلـكـيم ((وَإِذْ قَـالَ إِبْـرَاهِيمُ
رَب اجْعَلْ هَــذَا بَلَـدًا آمِنًـا وَارْزُقْ أَهْلَهُ
ــمَــرَاتِ مَـنْ آمَنَ مِــنْـــهُم بِـــالــلَّهِ مِـنَ الــثـَّ

(( وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
كم انت عظيمة ايتها اجلارة
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وذجا يدرس في للتغيير السلمي 
جامعاتكم..

اســتــقــال رئــيس الــوزراء وهــا هـو
رئـيـس الـدولـة يـلـوح بـاالسـتـقـالـة..
والــشــعب رفـض تـرشــيـح األحـزاب
ـسؤولـ عن قرارات فهم لـيـسوا 
الشعب ألن الـشعب رفضهم جـميعا
اضـية في لـفشـلهم طـيـلة األعـوام ا
إدارة الــدولــة الـعــراقــيـة.. لــذا فـأي
مرشح من قبلـهم سيواجه بالرفض
أمـا الــتــزويـر لالنــتــخـابــات اذا مـا
حدثـت فالـشعب أصـبح واعي لـهذه
األمور وسيـقوم بتـرشيح أناس من
خارج العملـية السياسيـة مستقل
ال يـنـتـمـون إلى أية جـهـة سـيـاسـية
نــزهـــاء لم تــلـــطخ أيــديـــهم بــدمــاء
الــعــراقـيــ جل اهــتــمــامــهم بــنـاء
الــــعـــــراق لــــيـــــســــوا بـــــســــراق او
اذج كـثيرة في فاسدين... وهـناك 
العـراق.. هم مثـال االمانـة والشرف

وتاريخهم يشهد لهم بذلك...
نصب مـصدر طمع ولكي ال يكـون ا
يـتـكـالب عـلـيه الـفـاسـدين اقـترح ان

تــلــغى اخملــصــصــات عن أصــحـاب
ـناصب لـيصـبحـوا خدمـا للـشعب ا
ولــــيس مــــلـــوكـــا عــــلـــيه مـن يـــأتي
لـلـسـلـطـة يضـع نصب عـيـنه أنه لن
نصب ادي بل ا يستطيع الكسب ا
امــانه ثــقــيــلــة تــقع عــلى كــاهــله ال
يـستـطـيع حمـلهـا سـوى الشـرفاء...
وكــــذلك اقــــتـــرح إلــــغــــاء اجملـــالس
البـلديـة وكل مايـعيق اويـعطل عمل

واطن... ا
نـتـمنى أن يـعـود الـعـراق مالذا لكل
من يطلب األمـان والبوابة الـشرقية
لــلـوطن الـعــربي وأن تـعـود حـدوده
محـمـية بـفضل الـنشـامى من حرس
احلـدود واحلــشـد الــشـعـبي واألمن
في ربـوعه بـفـضل وزارة الـداخـلـيـة
ولن يـفــكـر جــار بـاالعــتـداء عــلـيــنـا
بفضل جيشنا الباسل ويعمر بلدنا
بــســواعــد أبــنــائه ونــكــون شــعــبــا
واحدا من زاخـوا إلى الفـاو.. أخوة
يجمعنا حب العراق العظيم وتعود

بغداد قلعة الشموخ والكبرياء..
ÍbO³F - بغداد « ÂUN «

في يـوم 25 اكــتــوبــر نــزل شــبــاب
بعمر الـزهور إلى الشارع لـلمطالبه
بحقـوقهم الضائـعة وضعوا
نــصب أعــيــنــهم هـدف
واحــد هــو (( نــازل
أخـــــذ حـــــقي ))
ولـــــــــديـــــــــهم
مــــــــطـــــــــالب
مــــــشـــــروعه
هي الـعـيش
بـــــكــــــرامـــــة
وأمــــــان لـــــكل
مـــواطـن بـــســـيط
ذاق األمــــرين مــــنـــذ
االحتالل األميركي للعراق
عام 2003 ولـيــومـنـا هـذا. .
حـــكـــومـــات تــعـــاقـــبت عـــلى
كــــرسي الــــســــلــــطــــة وكـــان
شــعــارهم نــخــدم أنــفــســنـا
وأهــلـنـا ولـيـخــسـأ الـشـعب
فجاء الرد عـليهم من هؤالء
الــفــتــيـــة الــذي نــزلــوا إلى
ساحـات االعتصـام ليـقولوا


