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وأستمـعت إلى فكـري ألذي ينم عن ألعالـم
في هذه أالثـناء لم اسـتمع إال نغم صـمتـي
ـســار إلـيه.أثـنـاء خلـطـة الــله وومـضـات أ

تلك أللحظات 
أتامل الطبيعة باحثا عن الله في هندسته
من خـيط ألـعـنـكـبوت لألشـيـاء ألـبـسيـطـة 

إلى شرنقة دودة ألقز
 UE×K « qLł«

مـــارا بـــأجــمل مــذهـــول بـــجـــمــيل خـــلـــقه
أللحظات أال وهي ألفجر

 حلــظـة أنــصـهــار ضـيـاء ألــقـمــر مع نـور
ألــشـــمس  حلـــظـــة أنـــشــراح ألـــقـــلب مع
ألــنـــفس أكــاد أبــكـي بــاحــثــا عن حــروف
تصف شـعـوري عجـزت عـلى غيـر عادتي
مـرت ألــثـواني كــنت أسـأل نــفـسي مــا أنـا
ن وأإلجابة كـانت قبالـة ضميـري يقظة 
بها أخلـالق على محـبيه أإلجابـة كانت:ها

أمامك. أنا 
ال  هـنــا أدركت ان الـلـه يـقف مع أجلــمـيع
نحتاج سوى صدق في ألتواصل ألروحي
معه أدركت أن ألكلمات ألـنابعة من ألقلب
مـا هـي إال بـذور لن تـنــمـو إال بــنـمـو ذاتك

روحيا وأخالقيا.
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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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اســـتــوطن احلـــزن قــلـــبه  وقـــلــقـــلت حــواسه
الــذكــريــات عــنــدمــا وقــعت عــيــنــاه عــلى وجه
ـوظفة اجلديـدة التي بدأت قبل يـوم العمل ا
مـعهم في القناة اإلخبارية  فوجد نفسه يعود
لـذكرى مرت عليها ثـماني سنوات  يسير على
رصـــيف الـــشـــارع واذا بـــعـــيـــنـــ ســـوداوين
تـقـتـحمـانه وتـأجج فـيه عـاطـفة نـائـمـة  بوجه
شـبه هزيل ومالمح كسلى وشعر أسود متهدل
يــكـاد يـعــبـر مـنــطـقـة اخلــصـر الـنــحـيل  يـلف
جـسـدهـا فـسـتـان زهري قـصـيـر يـعـكس انـوثة
بـاهـتة وقالدة حتـيط عـنقـهـا ناصـع البـياض 
ولـكـنه وجد نـفـسه منـقاداً نـحـوها  اضـطربت
خـطواته واوشـكا أن يـتصـادمان  ثم اجـتازته
ـا ـا زاد من إعـجــابه  حـا ـالمح خـجـولــة 
ســارت ألــتــفت وراءهــا والحــظـهــا تــقف حتت
مــظــلــة لـلــبــاص  أكــمل طــريــقه مــتـردداً وفي
ـزيـد  خـاطـره فـكـرة الـرجـوع لـيـعـرف عـنـهـا ا
ـا يـلـتـقي بـهـا وقـال لـنــفـسه أن شـاء الـقـدر ر
يـوماً  ولـم تغب نـظرتـها عن بـاله فأخـذ يرسم
في خــيـاله صــورة جـمــيـلــة وهـمـا يــلـتــقـيـان 
ويـــتـــبـــادالن األحـــاديث والـــكـــثـــيـــر من احلب
وكــلــمـــات الــغــزل  والــتــقى بــهــا مــرة أخــرى
واحـتــرقت عـيـنـاه بــنـظـرة مـنـهــا جـعـلت قـلـبه
يـخفق بـقوة عنـد ناصـية مقـهى قد دأب على
رة حلق بها اجلـلوس به  ولم يستسلم هذه ا
ـارة تطـارده وترمقه وخـيل إليه أن كل عـيون ا
كتبة جـانبية  واقترب منها بـذهول  فدخلت 

بـتودد وهي تقلـب في صفحات كـتاب وحلظها
غــارقـة بـ الــسـطـور  بــحـركــة مـنه وقع أحـد
الـكـتب الذي كـان يلـمسه دون تـركـيز فـأنتـبهت
عــنـدئــذ  أســرع بـاالبــتـســام جتــنـبــاً لـضــيـاع
الــفـرص  بــادلـته إبــتـسـامــة قـصــيـرة وعـادت
لــلـقـراءة  وأحس أن شـيـئـاً غــريـبـاً يـطـفح من
عـينـيها لـم يدرك كنـهه بعـد  وود لو توغل في

أعماقها  تشجع وقال بصوت مرتبك : 
ا من فضلك ما عنوان الكتاب الذي في يدك ر

سأقرأه الحقاً . 
رض . أجابت بنبرة حزينة : التكيف مع ا

قـطب حاجـبيه وسـقطت إبـتسـامة من فـمه كان
قـد هــيـأهـا لـيــمـنـحـهــا إلـيـهـا  تـعــرق جـبـيـنه
وأحـس أن حـرائق تـشـتـعل بـداخـله لـكن يـجب
عـليه أن يـقول شيـئاً حـتى لو يبـكي أمامـها لو

يصرخ .
قـال بـصـوت يخـتـنق : ولم ? تـرى هل تعـانـي

مرضاً ما ? 
ود لـو جتـيبـه بكال  لـيـست مريـضـة ومن باب
الــفـضـول هي تـطــالـعه  ولـكن ســمع صـوتـهـا
ـسـتـعـصي اخلـافـت وهي تـعـلن عن مـرضـهـا ا

عن العالج . 
تـسـمرت قـدمـاه في األرض  كأنـه جذع شـجرة
خـاوية  وشعر بأنه يـنهار وأن روحه تنسحق
كتبـة مذعوراً من واقعه سـحقاً  هرب خـارج ا

رير . ا
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انطـوت كل صـفـحـات الـظالم واجلـور الـذي يـعانـي عراقـنـا احلـبـيب مـنـهـا خالل سـنوات
داعش االجـرامي الـذي دامت مـايقـارب اربع سـنـوات وبـعـد الـنـصـر الـكـبـيـر الـذي حقـقه
الشـعب يجب ان يـنتـصر عـلى اعوام الـفساد الـتي اطاحت بـعراقـنا مـنذ عام 2003 الى
يـومـنـا هذا وبـعـد الـصـحوة الـكـبـيرة الـذي افـاقت الـشـعب بالـقـضـاء عـلى االرهاب عـلـيـنا
عركـة السـياسيـة في داخل قبـة الفـساد ادرك اليـوم الشـعب العراقي التـوجه الى انهـاء ا
لكل الـعالم بانه قوة وشعب قادر عـلى تغير كل خطر محـدق به ستكون االرادة والنهوض
كشـعب واع مثقف باجتاه خطـوة جديدة ومستقـبل زاهر الجيال قادمة خـالية من الفساد
ـتاجـرة به سـننـطلق ـتلـكات هـذا الـشعب وعـدم ا تنـعم بـالروح الـوطنـيـة واحلرص عـلى 
ـسيسة ليكون تـطرف واخلوف الذي اصاب اغلب مدن الـعراق والطائفية ا لنـغير الفكر ا
هنـاك عراق واحـد خال مـن التـفرقـة بعـيد عن الـطائـفـية والـتحـزبات وخـال من الفـاسدين
فـسدين فـانتم يامن اصـدحتم باقـالمكم وحنـاجركم والسـنتـكم وكل دمائكم ال جتـعلوا وا
الوضع يـتكـرر من جديـد كل اعوام الـسابـقة فـلنـغيـر نحـو شبـاب طمـوح قادر علـى قيادة
الشـعب نحو اصالح وسالم وامـان فال جتعلـوا بعض الشـخصيـات تصعـد على حساب
دماء شـهدائنا وتضـحياتهم فـمثل ما انتـصر عسكـريا انتصرو خـدميا وتوعـويا وفكريا
وسيـاسيا لنجعل العراق موحدا بغير تسميات فصدحوا باقالمكم نحو توعية هذا اجليل
وجعـلـة بعـيـدآ عن الفـسـاد وليـحـقق النـصـر االكبـر بـزرع احلب والسالم وال جتـعـلوا من

خلف الدمار واحلقد الطائفي وزرع الفتنه يصلون مرة ثانية الى مبتغاهم.
ÍbÝô« wKŽ - العمارة

ومن رحم الغموض موت آخر
في شريعة العشق دستور

أحبك أكرهك أجدك أفقدك ...
أشتاق إليك حتت سماء ال تمطر ...

في أعماقي يتردد صوتك ...
وفي برد الشتاء على رصيف األمنيات

ثلج لوثته أقدام الغرباء ...
اذا جتعلني طائرا خذلته أجنحته ...

طر ... أو  غيمة عقيم هجرها ا
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كلما نظرت للمرآة ...
أرى وجهك ماثال أمامي ...

برغم األلم كلما مررت من شارع
الذكريات ...

أجدك على أبواب ذاكرتي ...
تتسلل خلسة  ب أفكاري ...

وحتزم أمتعة صمتك ...
وتمضي ببقايا قلبي ...

ما زلت أحبك ...
مطر حضورك على وعد مع غيماتي

اذا حكايتنا لم تكتب ...

واسـتـطـعت ان اشـتـري مـاكـنـة خـيـاطـة
أمــارس فـيــهـا عــمال اضـافــيـا من خالل
اخلـيـاطـة لـلـمـنـطـقـة الـتي تـسـكن فـيـها
واأليـــام تـــمـــضي مـــســرعـــة واالطـــفــال
صـــاروا شــــبــــاب ومـــحــــبـــوبــــ لـــدى
ن ســاعــدوني في مــحــو الــكــثــيــريـن 
اضي وقريتي ذكريات االلم واحلـزن وا
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فـي الــــوقت الـــــذي تــــتــــصــــاعــــد فــــيه
ــني االســتــعــدادات لالنـــتــخــابــات و
ـرشحـون أنفـسهم بـالـفوز يـشتـد فيه ا
ـواطـنـ من الـسـلـطات الـثالث يـأس ا
وتــــتـــــصــــاعــــد مـــــوجــــات الـــــغــــضب
اجلـماهـيـري لتـردي أوضـاع البالد في
مـــخــتــلـف الــصــعـــد إذ تُــصـــعــدُ أزمــة
خصخصة الكهرباء حالة االنكسار في
ـتهم عن واطـن وتـثني عز نفـوس ا
ـقـبلـة التي ـشاركـة في االنـتخـابات ا ا

ان لم يفلح الداعون الى تأجيلها .
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ـواطـنـون الـطرف الى وعـنـدما يـرمق ا
الـثـمـر الـذي جـنـوه من مـشاركـتـهم في
االنـــتـــخـــابــات وحتـــمـــلـــهم مـــخـــاطــر
االنتـحاريـ والتـفجـيرات وغـيرها من
مـخــاطــر الـفــوضى األمــنـيــة مــنـذ أول
انــتـخــابـات جـرت بــعـد ســقـوط صـدام
حـســ وانــهـيــار ســطـوته الــفــوالذيـة
يــرون تـــراجع الــواقع الــصــحي الــذي
حـرمـهم من ابـسط حـقـوقـهم في تـأم
ــــرضــــاهـم وتــــردي أوضـــاع الــــعالج 
ـســتـشــفــيـات في عــمـوم الـراقــدين بــا
الـبالد وقـد صـرفت أمـوال كـثـيـرة عـلى
ـشافـي وبنـايـات مـنـعت الـهواء بـنـاء ا
ـرضى الــراقـدين فـيـهـا , الـنــقي عـلى ا
بـــســـبب عـــدم الــتـــخـــطـــيط وحـــســاب
اجلـدوى الفـعـلـية واحلـقـيقـيـة من هذه

البـنـايات  ,ونتـجت هـذه البـنـايات من
اجــتـــهــادات شــخـــصــيـــة ألعــتــزاز كل
مـسؤول فـي السـلـطات الـثالث بـنـفسه
ورأيه هو االصوب يـضاف إليـها تعدد
ــسـؤولــة عن إدارة األمـوال اجلــهـات ا
شاريع التي أجنزت فهي األخرى أما ا
يزانيات مشاريع دفنت تخصـيصات ا
االنــفـــجــاريـــة حتت الــتُـــراب وذلك من
خـالل إلـــزام احلــــكــــومـــات احملــــلــــيـــة
بــــاحملـــافــــظـــات عــــلى صــــرف أمـــوال
ـيــزانـيـة قــبل حـلــول نـهــايـة الــسـنـة ا
ـاليـة لكـونهـا بال تخـطيط لـلمـشاريع ا
وجـدواهـا االقـتـصـاديـة والـنـفـعـيـة أما
ـنـافـذ الـذي يـرجع الـبـصـر إلى بُـئس ا
احلـــدوديـــة فـــيـــرتـــدد إلـــيـه خـــاســـئــا
مـتحـسـرا عـلى األموال الـتي تـقبـضـها
ـنــافــذ وهـو ال يــجـد الــدولــة من تــلك ا
دورة مـياه أو مـصـطـبة يـجـلس علـيـها
ويزداد لـيـنــتـظـر دورة في اإلجـراءات  
حـــســـرة عـــنـــدمـــا يـــعـــبـــر الـى الــدول
اجملــاورة ويـقــارن خـدمـات تــلك الـدول
بدولتنا وغـيرها من اخلدمات وال أُريد
أن اعـرض خـيـبـة األمل الـتي مُـني بـها
العراقيون بعد نيلهم احلرية التي كان
ثـمنـها غـالـيا  كـلفـهم اآللف من األمـتار
ــــكــــعــــبــــة مـن الــــدم وغــــيــــرهــــا من ا
الـتـضـحـيـات الـتي لم تـثـمـر حـتى أالن
شاريع التي مازالت ناهيك عن تمـدد ا

االنـفـجاريـة وانـتـهـاء باالنـتـحـارية !!!,
ــــواطن إن خـــصــــخـــصـــة وقـــد أدرك ا
اخلــدمـات ومـنـهــا الـكـهــربـاء ال تـشـمل
ــواطـــنــ األصـــلــيـــ في الـــبــلــدان ا
اجملاورة أو غيـرها من البـلدان بعد أن
فُـــكت أغالل قـــدمــيه وأصــبـح بــوســعه
ــا الــســفــر والــعــودة مــتى مــا شــاء 
يـــســـهل نـــقل اخلـــدمـــات الـــتي تـــقــدم
لـلـمـواطـن  ,الن مـعـظم اخلـدمـات في
ـواطنيـهم مجانا أو تلك البـلدان تقدم 

برسوم رمزية تتقاضها الدولة . 

أعمالها متعثرة .
ـــوانئ ولـــو حتـــدثـــنـــا عن خـــدمـــات ا
والدوائر الساندة لـها وكذلك البلديات
وشــــركــــات االتــــصــــال الــــتي تــــلــــعب
ــواطـــنــ من خالل رداءة ـــقــدرات ا
االتصال ورفع تـعرفه بطـاقات التـعبئة
ــــصـــارف الـــتي بـــات والـــضـــرائب وا
ـــــواطـن ال يُـــــؤمن عـــــلـى أمـــــواله إن ا
ــصـارف ألنه ال اســتـودعــهـا فـي تـلك ا
يــســتــطــيع اســتــردادهــا إال بــعــد دفع
ـساكـ الذين يبـيعون الرشـا خاصة ا

بيـوتهـم ليـشتـروا غيـرها ولـيسـتفادوا
من فــائض الــثـمن لــيـواصل عــيـشه أو
إنـــفـــاقـه عـــلى مــــرض احـــد من إفـــراد
عائلته  ,لوجدنا احلسـرة تكبر ويزداد
ـشـاركـة غـيـظ الـنـفـوس وأسـفــهـا عن ا
باالنتخابات التي نـتج عنها السلطات
التشريعـية والتنفـيذية منذ عام 2003
إلى أن وصــلت إلى حــد ســكــاكــيــنــهــا
ـواطنـ وتخـصخص لـتسـلخ جلـود ا
الـكـهـربـاء الـتي أنـفـقـت عـلـيـهـا الـدولة
ـيزانـيـات بكل تـسـميـاتـها ابـتداء من ا

وفي الـــوقـت الـــذي نـــقـــتــــرب فـــيه من
االنتخابات  ,تتصاعد أزمة خصخصة
الـكـهـربـاء وتـسـهم في صـعـوبـة أقـنـاع
ـشــاركـة بــاالنـتــخـابـات ـواطــنـ بــا ا
ـا يـطـيح بكـراسي احلـكـومة ـقـبلـة  ا
ـرشح بـالفوز . ويهد أمـال وأماني ا
وال يالم الـــذي انــذر ألنه اعــذر . وقــبل
ذاك وهذا نتـساءل ماذا قدم الـسابقون

حتى يُقدم الالحقون ?
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ولـكن السـعـادة ال تـدوم فـعنـدمـا تـكتب
ـــقــاديــر في الـــســمــاء فـــلــيس بــوسع ا
األرض مـحــوهـا وهـا قـد حتــقق الـقـدر
اإللـهي الـيـوم قـبل أن تـستـيـقظ األم من
سبـاتهـا فـمعـظم احلكـايات الـتي كانت
تـرويـهـا األم لم تــكن تـعـني لـفـاطـمـة إالّ
شـيئـاً واحـداً فـقط وهي أنهـا حـكـايات
من امرأة عـجوز تـسردهـا على أبـنائـها
لـــتـــطـــرد من أذهـــانــــهم شـــبح اجلـــوع
والـدمـوع تنـسـاب عـلى خـديـهـا لـبست
ثـيـاب الـسـواد في ذلك الـيـوم رأت بـيت
الــكــبــريـاء يــخــر ذلــيالً المــحــال يـجب
الــرحـــيل في عــام  1970هــاجــروا الى
بغداد بصحبة اطفالها الصغار وعندما
وصلـت الى هنـاك كـان لديـها مـال قـليل
ـكن ان يـكـفـيـها التـعـرف الى اي مدى 
كانـت خائـفة لـكن مـطمـئنـة النـها دائـما
تدعو لـلسـيد جلـست تستـريح من عناء
السـفـر رقدت هي وأطـفـالهـا في الـكراج
ـســافـرين مـتـعـبـة مع دوي االزدحـام وا
مـنـهــكه تـخـاف من الـســؤال انـتـبه لـهـا
رجل كـبيـر في الـسن يدعى احلـاج عـبد
الــكـــر حــيث قــام الصــطــحــابــهــا الى
اجلــامع وعـرف انــهـا امــرآة مـســكـيــنـة
وعـلـيه مـسـاعـدتـهـا هي وأطـفـالـهـا كـان
أكــبــرهم مــحــمـد ذا الــثــمــاني ســنـوات
تكـبره فـاطـمه بسـنتـ اما زيـنب وعلي
اصـغـر مـنـهـما احلـاج لـديه عالقـات في
منـطقـة الـرحمـانيـة وقام بـاستـجار لـها
سكن بسيط وايجـاد لها عمل كي ترعى

التي تـربيت فـيها وخـرجت منـها ذلـيلة
منكسرة خسرت فيها كل شيء من اجل

احملافظة على ابنائي 
ولدي احلبيـب! ال تدعني أرحل عن هذه
الـدنـيـا قـبـل أن تـعـدني بـأنك سـتـصـبح
إنساناً صاحلاً.. هل تسمعني يا بني?
اتكـأت األم عـلى السـرير ونـظـرت عالـياً

إلى الضوء وبدأت تبكي
اخـــاف عــــلـــيـــكم يـــااوالدي تـــعـــبت من
احلـيـآة وضـحـيت من أجـلـكم وهـاجرت
الى هنا ولم يكن لدينـا فيها اقرباء لكن
محبة الناس لنا جـعلتهم اقرباء لنا انا
وحيدة وانتم أنيس لي في وحدتي 

اندفع مـحمد إلى جـانب فاطـمة وأمسك
بـيدهـا نـظرت إلـى وجهه فـرأت دمـوعاً

في عينيه قال لها :
قال محمد متأثراً بدموع أمه :

كن أن – أرجـوك ال تـذهبـي ياأمـي .ال 
تكوني جـادة في رحيلك وتـتركيـنا على

هذه احلال التعيسة.
 امــتألت عــيــنــاهــا بـالــدمــوع وعــبــثـاً
حاولت أن جتد بضع كلمـات تتفوه بها
عدا كلمة واحـدة قالتهـا وهي تبكي لقد
تعـبت يـاابنـائي اريـدكم ان تـكونـوا يدا
واحــدة وتــعــاهـدنـي يـابــني ان حتــافظ
عـلى اخوتـك فاطـمـة وزيـنب وعـلي بكى
ـسـكـيـنـة مـحـمــد وهـو يـنـظـر الى امـه ا
ـــرض يـــريـــدهــا ان ال وهـي تـــصـــارع ا
تــرحـل وتــتــركــهــمــا لــكن الــقــدر اقــوى
أغـمـضت االم عـيـنـاهـا بـسـبـات وهـدوء

وجــدتـــهـــا تــســـتـــغــيث لـــيس بـــحـــروف بل بـــدمع وأنــ
استوقفتني تلك العينان جترأت واقتربت ...

مابك يا خالتي ?
وصل من أين ابـدأ ياابـنتي..?..أسـتشـهد أبـني البـكر بـا
والـثـاني فـقد سـاقه بـنـفس حـرب الـتحـريـر...لـيـست هذه
شـكلة أن الـدولة تـكتب شعـارتها بال ـشكلـة يا ابـنتي ا ا
تـنـفـيـذ فال الـشــهـيـد له راتب لـيـعـيل اطـفـاله وزوجـته وال
يزات أما أخـاهم األصغر بال وظيفة أو الـذي تعوق له 
ـوظـفـ ضاعت األوراق قـبـول أكـمـال دراسة ...مـابـ ا
وضــاعت الــرحــمــة ..عــوائل الــشــهـداء الــذيـن بال ظــهـر
يـسندهم ووسـاطة قـوية ضائـعون أحالمهم مـجرد دخان

سيجار ينفثها موظف ما بدائرة ما وتتالشى بال أثر..
يـا أبنتي وهبـناهم أرواح فسلبـونا ماتبـقى لنا من احلياة
وهـا أنـا ال أقـوى عـلى الـبـكـاء وال أقـدر عـلى الـصـبـر وال
احتـمل الــصـمت حــائـرة كـطــائـر ألـتـف جـنـاحه بــشـبـاك

صيد.
كان الله بالعون يا خالة ...

ـواساة أسـتحيّ مـن نفـسي ألني ال املك سـوى كلـمات ا
لـهـا..أين الـوعــود لـتـلك الـعـوائل ??..كم نـحن مـقـصـرون

بحقهم ..أما آن االوان لنلتفت لهم بحق ..
.الـشـهــيـد ال يـريـد حـفـل تـأبـ لـذكـرى أســتـشـهـادة هـو
يـتـرقب أن يـرى عــائـلـته بـأمـان من الـفـقـر والـعـوز والـذل
تسـاقطة من تلك الـثكلى به ..حترق ه تلك الدمعـات ا تـؤ
قـلبه تلك اآلهـات التي تـطلقـها أرملـته ..يصرخ مـستغـيثاً

أليتامه.. 
فــهل من مـهـتم ? أين تـلك الـقـرارات اخلطـيـة ألنـصـافهم

اذا تبقى حبرا جامدا بالتنفيذ واقعي ...
األهـمـال نـصيـبـهم اقـصـائـهم بـعيـدا عن مـواكـبـة احلـياة

يعذبهم أكثر من فقد األحبه ...
ـجــتـمــعـنـا كـفــاكم جتـاهـل لـهــذه الـشــريـحــة الـكــبـيــرة 
..تـضحـياتهم تـستـحق التبـجيل فـعال وليس لـفظا ...الى
ـدنـية والـعـسـكـريـة جنيع من يـهـمهُ األمـر من الـوزارات ا
أبـنائهم روى الـثرى فأزهـر.. بشـهادتهم ثـبتت منـاصبكم
فال تبخلوا على عوائلهم بعطف ورحمة حقيقية تعيد لهم
بذولـة في سبيل ـان بأن التـضحيـة ا ـفقود واأل األمل ا

العرض واالرض والدين التضيع هباءا بشبك....
ألتفتوا لعوائل الشهداء..
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احلـكومات ومجـلس النواب بعد 2003 ان انشأت وزارة
نـظمـات التي ال نـظـمات اجلـماهـيريـة اي ا تـشرف عـلى ا
تـرتبط بـاحلكـومة لنـعد قـليال" الى الـوراء قبل عام 1990
حـيث انتـهى االحتاد الـسوفـيتي وبـدات جمـهوريـة روسيا
ـســتـقــلـة االحتـاديــة الــتي ضـمـت مـجــمـوعــة من الــدول ا
نظمات سـتقلة وموضوعنـا اليوم ا يـربطها احتاد الدول ا
اجلـمـاهيـريـة حـيث كـونهـا مـنـظمـة مـسـتـقلـة عن احلـكـومة
ومـنــظــمـة ال تــبـغـي الـربح وهــدفـهــا انــسـاني يــغــلب عـلى
ـصلحـة العامة سـواء كانت مصـلحة اجتـماعية نـشاطها ا
نـظمـات نـشأت وكـثـرة في الدول او اقـتـصاديـة ان هـذه ا
الـنامـية كي تـكون مـنافـسا" لالحـزاب السـياسـية خـاصة"
وان نـشـاط االحزاب ذات الـطـابع اليـسـاري اخذ يـنـكمش
ـتطـرفة ـيـول اليـميـنـية ا كـذلك االحزاب الـسـياسـية ذات ا
ـنظـمات الـيمـينـية في اوربـا واخذا تـنحو وقـد كثـرة هذه ا
مـنحا قوميا عنصريـا او يرتبط بلون االنسان والغرابة ان
ـنظـمـات تسـتخـدم الـعنف في اوربـا ضد جنـد مثـل هذه ا
ـنـظـمات ـهـاجـرين النـها مـنـظـمـات عـنـصريـة بل كـثـرة ا ا
الـيمـيـنيـة حتى في اوربـا الـتي اخذت تـتصـدى لـلمـلونـي
في امــريـــكــا وهـم ابــنـــاء بــلــد واحـــد بل ان الـــغــريب في
ـلـونــيـ احلـمـر هم اهل الـبـلـد االصـلـيـ ـوضـوع ان ا ا
الـهـنــود احلـمـر لـكـن الـسـيـطــرة اصـبـحت لـلــبـيض النـهم
اصـحاب سلطـة ونفوذ االمر الذي يـجعلهم هم االقوى ان
نـظمـات اجلـناهـيـرية في الـقـطر الـعـراقي كان مـوضـوع ا
لــهـا قــانـون خــاص يــبـ اجــراءات تـاســيــسـهــا وشـروط
نـظمات وان االنـتماء واعـضائـها ونشـاطهـا وتمويل تـلك ا
جلس الوزارء وهي التي جتيز تلك هـذه الدائرة مرتبطة 
ـنظمـة بل ان القـانون جعـلهـا شخصـية معـنويـة مستـقلة ا
نظـمات بعد الية لـقد كثـرة هذه ا من نـاحية القـضائيـة وا
ـناطق الـتي سلـبتـها داعش حيث احـداث داعش وحترر ا
ـكن ان يـوضع ـتــطـرف اجلـنــوني ال ان داعش بــفـكـرة ا
حتت مــظـــلــة اي فـــكــر ســوى االجـــرام والــقــتـل بل انــهم
يـبتـعدون عن كـلمـة انـسانـية في سـلوكـهم من حيث الـقتل
وقـطع االيـدي وغيـرهـا من االعـمال الـشـنـيعـة الـتي التمت
دني نظمات اجملتمع ا بـاي صلة للجوانب االنسانية ان ا
في الـقــطـر كـانت والزالت فـيــهـا جـوانب انـســانـيـة تـخـدم
نظمات خالية من ـواطني وهذا اليعني ان جمـيع تلك ا ا
االرتـباطـات االجنـبيـة او السـياسـية بل ان قـسمـا من تلك
ـنـظمـات لـهـا ارتـباطـات صـهـيـونيـة وقـد دعـيت حلـضور ا
ــنـتـدى ـؤتــمـر الـذي عــقـد في اســطـنـبــول الـذي اقـامه ا ا
الـعــراقي لــلـنــخب والـكــفـاءات الــذي ضـمن شــخـصــيـات
سـيـاسـيــة بـارزه وشـخـصـيـات اقـتــصـاديـة وشـخـصـيـات
مـصـرفـيــة وشـخـصـيـات لـهــا بـاع طـويل في االكـادمـيـات
واضـيع الـتي طـرحت كـانت عـراقـية في اجلـامـعـيـة وان ا
كل مـا فــيـهــا لـغـرض مــعـاجلــة سـلـبــيـات مــا بـعـد داعش
ـقـراطــيـة في مـرحـلـة قــبل االنـتـخـابـات والـتـوجــهـات الـد
ــقـبــلــة الــتي سـتــكــون بــتـاريه 2018/5/12 حــتى ان ا
نـظـمات ـنـاقـشات لم تـكن عـلى اسـاس دعم  قـسـما من ا
سـيـاسيـة مـرشـحة فـي االنتـخـابـات القـادمـة بل كـان على
نـهـوض بـالواقـع االجتـمـاعي الـعراقي ـهم هـو ا اسـاس ا
بـعـد االحـداث الـتي تـلت عام 2003 الـتي سـبـبت ضعف
سؤول الـنسيج االجتماعي نـتيجة سياسـيات قسم من ا
سـواء كانت تلك السياسيات عن قصد او دون قصد لكن
الـسـيـاسي الــبـارع يـحـسب لـلـنـتــائج نـاهـيك عن الـقـصـد
نظمات التي اطلعت الـسليم او القصد غير السليم ومن ا
عـلى نـشـاطـهـا بل ان تـمـويـلـهـا كـان من اعـضـائـهـا حـيث
شــاركت في تــرمــيم مــدارس ومــســتــوصــفــات وجتــهــيـز
الـطالب بالـقرطـاسيـة لـيس في منـطقـة االنبـار قفط بل في
ــوصل ان مـــوســســة مــنـــطــقــة صـالح الــدين وديـــالى وا

كـلـكامش لـلـعلـوم والثـقـافة يـنـطبق عـلـيهم
ـرحــوم مـصــطـفى جــواد انـهم قــول ا
((يـطـلعـون احلـيف من الـضيف)) اي
انـــهـم عـــنـــدمــــا يـــعــــقـــدون نـــدوة او
اجــتــمــاعــا يــطــلــبــون من احلــضــور

التبرع .

 ال تــنــظـر إلـى أحملـبــطــ فـيــثــبــطـوا من
ـتك إشـتــري مـذكـرة أكـتب مـا تـريـد عـز
أجنـــــازه قـــــلل مـن وســـــائل ألـــــتـــــواصل
ال أإلجــتـمــاعي قـلل أصــدقـاءك ال تــعـشق
تـتــذكـر هـزائــمك ثق بـنـفــسك وأنـظـر الى
إنــتــصـــاراتك أشــحن نـــفــسك بـــالــطــاقــة
أشــــرب ألـــقــــهــــوة بـــدون اإليــــجـــابــــيــــة 
لــتــتـذكــر لــذة بــعض اإلنــتــصـارات ســكــر
ال تـقل ما رارة ألـصـبر وألـعـمل الدؤوب
ال تـكن دع إجنــازك يـتــحـدث عــنك تــسـعى
كـــاتـــبــــا صـــعـــلـــوكــــا ال تـــصـــدق كل مـــا
صدق ما تمـليه عليك مبادئك وإن لم تقرأ
تـقـرأ فـأقــرأ جتـارب ألـنـاس في عـيـون من
هنـا ستـصدق قانـون أحلياة بـعيدا حولك
حـتى ألـقـمر له ال أحـد كامل ـثالـيـات عن أ
ومــا مــا ألـــيــقــظـــة إال نــور جــانب مــظـــلم
أحب بـصدق مـا ألـعشق ألسـبـات إال ظالم

إال حب كاذب.
كـان لهـذه ألـكلـمـات التي كـتـبتـهـا عالمات
أســتــفــهــام لم ابــلغ مــا كــتــبــته حــتى ذاك
ألــيـوم.هــذه ألـكـلــمـات هي مــخـتــصـر  مـا
كـتـبـته مـن مـقـاالت وخـواطـر وغـيـرهـا من

أالعمال أالدبية.
في أحـد أاليــام أبـتـعـدت عـن ضـجـيج هـذا
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يــتـمــنى أحــدنــا لـو يــصــيــبه مـرض
ــآسي من ــر لــتــمــسح كل ا الــزهــا

نكوبة ذاكرته ا
 تــــلك الــــتي حتــــفـــر عــــمـــيــــقـــاً في
اجلمـجـمة تـسـتـوطن الرأس والـفـكر
ــغـادرة تــبـقى في والــعـقل تــرفض ا
أذهـاننـا مضطـجعـة ما من احـد منا
ؤلم مـعـصـوم من هـذا االستـيـطـان ا
ــأســاويـــة  الســيــمــا لــلــذكــريـــات ا
ذكريات احلروب التي تـشعل لهيبها
في قــلـوبـنــا بـ الـفــيـنـة واالخـرى 
متى يتعافى الوطن من تلك احلروب
مــتى تـتـعــافى ذاكـرتـنــا من مـشـاهـد
احلـــرب والــقـــتــلـى واالشالء امــا آن
االوان لـلــسالم ان يــسـود .اال يــكـفي
مـن الـــتـــاريـخ عـــار ان يـــســــود فـــيه

االشقياء 
 مـــتى يـــحل الـــسالم ? مـــتى تـــهــدأ
النفوس الغـاضبة و تنتشي األحالم
? مـتى يـستـيقظ الـنـاس من سبـاتهم
فـقد طـال أتـعـبـتني مـشـاهـدة الـدماء

واألموات 
تـعـبـت من رؤيـة احلــزن عـلى وجـوه
األطفال البريئـة الذين نالوا قسطهم
من الــعـذاب و ذاقـوا مـرارة احلـروب

لكنهم ما زالوا يبتسمون 
فمتى يحل السالم عليهم

دارسهم و متى يعودون 
و متى ستطمئن نفوسهم

فقد طال االنتظار ...
فــفي الــذاكــرة رمــاد دخــان فــتـافــيت

سبورة
أحرف هربت من عمود اجلريدة
لى االرض مستنقع من ركام 

زوبعة ال جتيد التحرك
في الذاكرة أغنية ال معنى لها
صورة يكره العابرون مالمحها

الفتات تثير التقيؤ
وشوارع خالية تبكي سكانها

وابواب قد اصدئت اقفالها  وشرف
نازل ساجده

في الذاكرة دكـاك تكحـلت بدخانها
وتغرس في مقلت الفـقراء سكاكينها
 في الـذاكــرة عـجـوز تـشــحـذ رغـيف

من فم اجلوع
في الــذاكــرة اطـــفــال دفــئــهم حــنــان

الشمس
والـلـيل وحش كـاسـر يـحـمـلـهم عـلى

جناح اخلوف .
 في الذاكرة 

 ظـــنــوا ان احلـــيــاة مـــتــوقـــفــة وان
صالبتها ب ينتمون اليه .
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واسمِ تشتهي جناحَ ا
الذي ال يتعبُ من دفعِ الرياح 
وكلّ العصافير على اليابسةِ
 لها مناقيرُ متعددة األغراض
أسمى ما فيها زقزقةُ الصباح

ليبدأ بها النهارُ …
ماذا لو يسمعني النبضُ
مرةً واحدةً في اليومِ

لصرخَ بوجهي 
أن أكتبَ بال صوت
داد… والدمعُ هو ا

b - البصرة Uš …d¼e « b³Ž

من أين لي
ارة   أن أجدَ أعمى من ب ا

أسأله عن لونِ احللمِ الذي يراه…
من أين لي
أن أجدَ أبكمَ

يغني لي في صاالتِ الشيخوخة 
أغنيةً يحفظُها عن ظهرِ زمنٍ ماض…

من أين لي
أن أجدَ في منحنياتِ الصمتِ أصمَ 

َ الشوقِ يسمعُ أن
ِ الذي يعاشرُ حلكةَ الليل… وهديلَ احلن

كلّ الطيورِ في زمنِ اللوعةِ

ــان احلــاج عــبــد اطــفــالــهــا شــكــرت إ
الكـر كـان وجه نورانـيا يـشـبه السـيد
ـا هـو لـكن بـهـئـيـة مـخـتـلـفـة وحاول ر
مــسـاعــدة االطــفـال في تــسـجــيــلـهم في
مدرسة قريبـة من البيت محـمد وفاطمة
وكانوا فرح فـي مجانية الـتعليم كان
عملي في معمل اخلياطة تعلمت الكثير

فـاحتـة كـفـها ألبـنـائـهـا صـرخت فـاطـمة
وزيــنب واحـتــضن مــحـمــد عـلي وهــمـا
يبـحثان بـرحيـلها واحـتضنـتهم فـاطمة
وحتـاول ان تــواسي اخـوانــهـا وحتـمل
سؤولية بعد رحيل امها حيث االم لم ا
تــفـرق بــ ابـنــائـهــا وقـام احلــاج عـبـد
ـراسيم العـزاء لها وكـان يقول الكر 
ان أمـكم في اجلــنـة كـرمـهــا الـله بـثـوب

ابــيض كــانت تــطـوف فــيه عــلى ســتـار
ـشرفة وواصتني فـيكم رحمها الكعبة ا
الله رحمهـا الله كان احلاج عـبد الكر
يــحـبــنـا النه لم يــكن له ذريــة وجـعــلـنـا
نـحن ابنـاءه يـتعـامل مـعـنا كـأب حـنون

عوضنا الله فيه خيرا.
تمت 
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