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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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مالسر قل لي 
في عيونكَ ادمع

المة في احلزن تبحثُ وا
...... عن مرارْ
مالسر قل لي

في الليل يبحثُ داجناً
....... عنكَ النهارْ

اينَ الوعود اما وعدتَ تعود لي
وتضمني وعلى اجلوارح تعتلي......

ذبل الربيعُ والمني ورقُ الشجرْ
وبقيتُ بعدك في اخليال وفي الفكرْ

..... حلم مريرُ وبعدهُ حلم أمرْ
. قل ماذا افعلُ لو بقيتُ بال قرارْ
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انا ما كرهت احلب يوماً في حياتي 
او كنت ازعل لو تغيب وتبتعد

لكن قلبي قد اشتكاه االنتظار........ 
مثل الدماء بداخلي

رحُ النسيان في ذاكرتي 
افكار عنك سهواً تباعدني 

........ وتعيدني الى الهوى افكارْ
عاهدتُ نفسي ان ال تفارقَ ادمعي

وتضمني دماً اليكَ تشوقاً
وتغارُ مثلي لو احبكَ أو اغار..... 
انا ماعرفت احلبَ دونكَ كيف لي

فوق اجلمار على التوجّع اصطلي......
لو مرَّ طيفكَ كلُّ همٍّ ينجلي

ويُزيحُ عن جسدي الهوى الم
....... الدمارْ

أول من شــــرع الـــقــــانـــون في األرض
وعمـل به قبل (7000) سنة من أرض
بـابل  مـهـد اول احلـضـارات واقـدمـها

واحكمها نعم العراق الكبير 
بحضارته وعلمائه ومثقفيه ... 

دائـمـا بــلـد والد لـلـعـلــمـاء واحلـكـمـاء
ولكن مع األسف يـعيشـون ب جهالء
واغبـيـاء الـعـلم والـعلـمـاء مـظـلـوم

في العراق ...
ان عــلــمــاءنـــا لــهم احلق عـــلــيــنــا أن
نــنــصـرهم ولــو بــكــلـمــة فــأرتـأيت أن
أتـكـلم عن أسـتـاذي ومـعـلـمي الـكـبـير
رحوم العالمة حس علي محفوظ  ا
الــذي كـــان واجــهــة الــعــراق األدبــيــة

والعلمية والثقافية ...
ولـــد الــعالمــة في بـــغــداد ... مــديــنــة
ـقدسـة ... محـلة الـشيوخ الـكاظمـية ا
... سنة (1926)وترعـرع فيـها واكمل
ـتوسطة ودخل دراسته االبتـدائية وا
ــركــزيــة وتــخــرج فــيــهـا االعــداديــة ا
ـعـلـمـ الـعـالـيـة بـتـفـوق ودخل دار ا

(كلية التربية حاليا) 
قــسم الــلـغــة الــعـربــيــة وحـصـل عـلى
شــهـادة الــلـيــسـانس (بــكـالــوريـوس)

دخلها سنة (1944)
وتــخـــرج ســـنــة (1948) واســـاتـــذته
مــحـمـد مــهـدي الــبـصــيـر ومـصــطـفى

جواد رحمهما الله تعالى .
واكـــمل الـــدراســات الـــعــلـــيــا بــاألدب
قارن في جامعة طهران .. إيران ..  ا

وحصل عـلى الدكتـوراه سنة (1955)
وكان من األوائل 
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والــذي أبــهـــر به أســاتــذة اجلــامــعــة
لعلمه وأخالقه وتواضعه ;

وله حـكايـة في هذه اجلـامعـة فعـندما
أراد الــذهـــاب إلى طــهــران لــتــكــمــلــة
رحوم دراسته ذهب قبل رحيله إلى ا
الـسـيـد اسـمـاعـيل الـصـدر وسـأله هل
لديـك معرفـة بأسـاتذة جـامعـة طهران
.. فـأجـابـه : نـعم لي مــعـرفــة بـرئـيس
اجلـامــعــة وسـأبــعث مــعك رســالـة له
وعندما وصل وأعطى الرسالة ابتسم
رئـيـس اجلـامـعـة وقـال له هل قـرأتـهـا
اجــابـه كال وبـــعـــد تـــخــرج الـــعـالمــة
بدرجة دكـتوراه كشف له عـن محتوى
الــرسـالــة الــتي يـوصي بــهــا الـســيـد

اسماعيل الصدر  
(بـعد الـتحيـة والسـالم : ها قد بـعثت

لكم من هو أبلغ منكم 
وال تــســاعــدوه إال مـن حــيث الــســكن

فقط ألنه سينال الشهادة العليا 
ويتفوق على كل من في اجلامعة)...
وكانـت هذه الرسـالة شـهادة حـقيـقية

حصل عليها الدكتور 
ولها قيمة معنوية إضافة إلى شهادة

الدكتوراه ...
وكـــان له مـــقـــعــد فـي  روســيـــا وكــان
دة رئيسـا لقسم الـدراسات الشـرقية 
أربع ســنــ ونــال عــضــويــة اجملــمع
الـلغـوي الـهنـدي والـتركي والـفارسي
... وله مــعــجم لـلــغــة الـفــارســيـة وله
ـتني وسـعدي) وسـومة (ا أطروحـة ا
الــتـي نـــالت جـــائـــزة الـــدولـــة آنــذاك
ألحسن كتاب الف سنة (1957) وكان
له (عــــمــــود صــــحــــفي) فـي جــــريـــدة
الـقـادســيـة الـعـراقــيـة آنـذاك ويـصـدر
مـقـاله كل يوم ثـالثاء ويـتـكـلم فيه عن
أدب أهل الــــبــــيت عــــلـــيــــهم الــــسالم
ـلـفت لــلـنـظــر أن اجلـريـدة في ذلك وا
اليوم تنفـذ وتكون أكثر مـبيعاتها وال
ــا أثــار فــضـول يــبــقى أي نــسـخــة 
ــا جـــعل رئــيس احلـــكــومــة آنـــذاك 
الــنـــظــام الــســابق الــذي كــان يــتــابع
اجلـــريــدة بـــشـــكل خـــاص وســأل عن
سـبب نــفـادهــا فـعــرف الـســبب وكـرم

العالمة وقتها....
ــرحــوم واجــهــة الــعــراق لـــقــد كــان ا
الـعلـميـة والفـنيـة واالدبيـة والثـقافـية
فــقـد كــان يـرسل دائــمـا لــلـمــؤتـمـرات
ثالً رائـعاً الـدوليـة والعـربـية وكـان 
وخــيـر ســفــيـراً لــلــعـراق فـي احملـافل
ــــا اثـــــار احلــــاقـــــدين الــــدولـــــيـــــة 
واحلاسدين عليه وقام نفر ضئيل من
ضـعـفاء األنـفس ان يـكـتبـوا عـليه انه
مـن اصل إيــــــــراني (فــــــــارسي) لـــــــذا
يتوجب إخراجه من الـعراق وترحيله
الـي ايـران ولــكن نــظـام احلــكم آنـذاك
دقق بــاألمــر وكــشف زيف احلــاقــدين
وأكد عراقيته وعروبته  وعند معرفة
الــدكـــتــور بـــالــلــجـــنــة الــتـي شــكــلت
لـلـتـحقـيق ومـعـرفة األشـخـاص الذين
كــتـــبـــوا عـــلـــيه وهم اصـــدقـــاء له بل
وأســـاتــــذه مـــعه لـــكــــنه مع األسف ال
ـلــكـون من اإلنــسـانــيـة  شــيـئـا ولم
يتخذ جتاههم اي شئ وعفا عنهم . 
رجع الديني ومن اسرار العالمة ان ا
الـسـيـد مـحـمد مـحـمـد صـادق الـصدر
(قــدس سـره) كـان يـتـردد دائـمـاً عـلـيه
ويـأخـذ درسـاً في عـلم اإلنـسـان وكـان
متفوقاً فيه علماً ان الدرس كان سرياً
رجع لـدوافع اسـتخـبـاراتيـة . وكـان ا

مـــعــركـــة بـــاأليـــدي واأللــسـن فــإنـــهم
سـرعـان مــا يـتـلـفـظــوا بـأسـوا الـقـول
ويــكـفـروا بــخـالــقـهم والــعـيــاذ مـنـهم
والكـلمة الـثانيـة (ان العراقـي ايضاً
اكـثـر شـعـوب الـعـالم تـسـتـهـ بـلـفظ
اجلاللة (الـله) عز وجـل) عنـدما اسأل
ــاذا تــأخـرت عـن احملــاضـرة احــدكم 
فيرد ويقول (والله استاذ ازدحام) او
) او (والـله استـاذ استـيقـظت متـأخراً
(والـــــــــــلــه اســـــــــــتـــــــــــاذ مـــــــــــريـض)

ووووووو.........
ويــعـــقب الــدكـــتـــور ويــقـــول ان لــفظ
اجلاللـه عـــظــــيم فـال يـــجــــوز لـــفــــظه
بـأعـمـالـكم وافـعـالـكم الـتـافـهة وكـلـمه
اخلـالق تطـلق لـلعـبـادة والتـوكل على

الله في اعمالنا اخليرية ..
لـقـد رحل الـعالمة وبـقي فـكـره وعـلمه
وظُــلم بـــســبـب جــهل الـــســاســـة فــلم
يكلفوا انفسهم بتسميه شارع باسمه
او تسمية قاعة دراسية بجامعة
بــغـداد بـاســمه إكـرامـاً له بل
حتى كـتبه ومـكتـبته بـيعت
بـــــــأبــــــــخس األثــــــــمـــــــان
ــفــروض عـلى الــدولـة وا
اإلحــتــفـاظ بــهــا وجــعل
الناس يستفيدون منها

..
وعـلى العـكس نالحظ
انـهم ال يـذكـروا حتى
اسـمه يــخـافـون مـنه

ــقـولـة مــحـمــد الـصــدر يـردد دائــمـاً ا
شهورة الشيخ مرجعي وهذا اللقب ا
للعالمة محفوظ  وفي احد األيام زار
الـدكتـور الـسيـد محـمـد صادق فـطلب
من طــــلـــبـــتـه اخلـــروج من الــــغـــرفـــة
لـيـخـتلي مع الـدكـتـور وكان يـردد لـقد
جاء األستاذ فـيبتسم الـدكتور ويقول
له ال تقل استاذ إنها كلمه فارسية بل
قل مُـدرسي وهـذا التالقـي ب عـلـماء
الدين وعلماء األدب دليل على إرتباط
الــعـلــوم بـعــضـهــا بـبــعض وتـواضع

العلماء فيما بينهم .
ـطـروح مـاذا عـمل سـاسـة والـسـؤال ا
ــصــادفـة لــعــلــمــاء الــعــراق بــكــافـة ا

اجملاالت .
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لــقــد قـتــلــوا مـنــهم الــكــثـيــر وشـردوا
اخـرين وخــطــفـوا اخــرين وســاومـوا
تبق وجعلوا ساحة العراق خالية ا
مـن الــعــلــمــاء واحلـــكــمــاء واألطــبــاء
والـكــفـاءات الـعـلــمـيـة فـبــقى اجلـهـلـة
ـــنـــتــفـــعــ واجلـــهالء والـــقــتـــلــة وا
ـرحــون وامـا الـشـرفـاء يـسـرحـون و
ـلـكـون امـواالً واحلـكـمـاء الـلــذين ال 
لــلــخــروج من بــلــدهم بــقـوا مـالزمـ
ـ ومـظلـومـ جتـرهم بـيـوتـهم مـتـأ

احلسرات لبلد ضاع ب جهالء ..
ـاذا الـدول الغـربـية رب سـائل يـسأل 
وامــريـــكــا وحـــتى الــدول الـــعــربـــيــة
اخلـليـجـيـة تـقـدر العـلـمـاء واحلـكـماء
وحتـتــرمـهم وحتــتـضـنــهم وهـذا شئ
طبيعي ومتوقع من دول حتترم العلم

والعلماء ...
و اود ان انـوه عــلى صـورة انـتـشـرت
في اوربــا وحــتى األن صــورة لــطــفل
وهـــو يـــتـــبـــول وال احـــد يـــعـــرف مــا

معناها!!
وإليكم السبب والقصة لهذه الصورة
: في إحـدى قـرى فرنـسـا نـشب حريق
في الــقـريــة وهـرعــوا الــنـاس إلطــفـاء
احلـــريق الـــذي اخــذ يــتـــسع كـــثــيــراً
ـاء وأثـنـاء انــشـغـال الـنــاس بـجـلب ا
إلطـفـاء الـنـار انـتـبـهـوا لـطفـل يـتـبول
على النار إلطفائـها وبعد االنتهاء من
إخماد احلريق ذهبـوا للطفل وسألوه
ــاذا فـــعــلـت ذلك ? قــال لـــهم إنــني ال
ــاء اســتــطــيـع حــمل الــدلــو وجــلب ا
إلطفاء النار فعـملت ما استطيع عمله
ـسـاعـدة اآلخـرين وإني اعـتـذر مـنـكم

لعملي هذا ...
ا جعلهم لقد فوجئ الناس بجوابه 

يكـرموه ويعمـلوا له تمـثاالً بل اصبح
ــطـاعم والــفـنـادق مـعــروفـاً دولــيـاً بـا
واألماكن الـعامة .. انـظروا إلى هؤالء
ــلــكــون اإلنــســانــيـة الــنــاس الــذين 
كـــرمــوا طــفالً لــتــبــولـه ونــحن نــقــتل
علمائنـا لعلمهم ومعـرفتهم شتان ب

اثن ....!!!!!
ـاً جـلـيالً ومـفـكراً إن الـعالمـة كـان عـا
قـديراً أطـلق عـليه الـعـديد من األلـقاب
فـقـد قـيل عـنه (انه مـكـتـبـة مـتـنـقـله) 

(انه ذخيرة معرفية متنقلة)  
(اكــثـــر عــلـــمه يــخـــتــزنه بـــذاكــرته) 

(ذاكرته صافية وكبيرة)  
)  (األســتــاذ ــســتــشــرقــ (اســتــاذ ا

صدر الكبير)   األقدم)  (ا
ــرجع ــتـــحــركـــة)  (ا ـــوســوعـــة ا (ا

الكبير في العراق)  (شيخ بغداد) 
وهذا احب األلقاب لديه .

وقـد تــخــصص بــعــلم احلـديـث وعـلم
الـرجـال وكان مـوضع اعـتمـاد الـكثـير
من عــلــمـــاء احلــديث واحملــدثــ وله

مؤلفات عديده منها
(كـتـاب األخالق  الـطـب  الـكـيـمـياء 
ــفـردات واجلـواهـر ـصـطــلـحـات وا ا
والـــزراعـــة) ولـه اطـــروحـــات عـــديــده

اچيستير والدكتوراه . لطلبه ا
لــــقــــد أسـس في عــــام (1969) قــــسم
الـدراسـات الـشـرقيـة بـجـامـعـه بـغداد

وكان رئيساً له لعام (1973).
ــقــارن وكــان اســتــاذاً يــدرس األدب ا
لــلــمــرحــلــة الــرابــعــة - قــسم الــلــغــة
الــفـارســيـة - كــلـيه الــلـغــات جـامــعـة
ــتــعـة بــغــداد وكـانـت مـحــاضــراته 
ومـفيـدة للطـالب علـماً ان محـاضراته
ال يتـغيب عـنهـا اي طالب وكـان يبقي
باب الـقـاعة مـفـتـوحاً ويـقـول لـلطـلـبة
من يـريــد الـبـقــاء لالسـتـفــادة والـعـلم
غـادرة فليغادر ال فليبـقى ومن يريد ا
اغــيـب وال افــصل اي طــالب ألنه كــان
يــــتــــعــــامل مـع الــــطـــالـب ابــــاً واخـــاً

... وصديقاً
WI UŽ  ULK

كان يحث الطـلبة على العـلم والثقافة
واألدب ونـقـده بنـاء فـأذكـر له كلـمـت
ـرحـلة قـالـهـا في عام 1989 لـطالب ا
الرابعة وهـي عالقة غي ذهـني الكلمة
األولى (ان الـــشـــعب الــعـــراقي اكـــثــر
شـعوب الـعـالم كفـراً بالـله) واسـتغـفر
الـــله تـــعــالى مـن هــؤالء األشـــخــاص
واتـبــرأ مــنـهـم فـإنــهم في اي مــشـادة
كالمــيــة او خالف بــ شــخــصـ او

ألنه صـاحب فكـر وعـلم والفـكر اخـطر
عليهم من السالح ..

لكن ال يـهم إذا كان الـعالم قـد ظُلم في
ـاتـه .. لـكن عــلـمه وفــكـره حـيــاته و
يـنيـر اصحـاب العـقول واأللـباب وهم
الـذين نعـول علـيهم بـالنهـوض بواقع

ركب ... رير وجهل شعبه ا بلدنا ا
وما كتبنا عن العالمة الدكتور حس

علي محفوظ استاذي ومعلمي 
ا يستحق إال القليل جداً وهذا اقل 
إن عـمـلـنـا إقرار بـاجلـمـيـل والـعـرفان
وألنه يسـتحق منـا الكثيـر رحمك الله

تعالى وادخلك فسيح جناته 
استاذي ومعلمي اجلليل .....

(من علمني حرفاً ملكني عبداً)
( (اطلب العلم ولو كان في الص

علم ان يكون رسوال) (كاد ا

wM -  بغداد (« U{d « b³Ž bL×

مــنــذ ان بـــدأ الــتــنــفــيـــذ خلــطط الــغــرب
ـنـطقـة في صـنـاعة ومـسـاعـدة االعداء بـا
وتــقـــويــة تـــنـــظــيم االسـالم الــســـيــاسي
وتـوسيع قـاعدته فـي الوطن الـعربي اوال
والـــعـــالم االسالمـي يـــرافق ذلك حـــمـــلــة
واسعة لـتشويه صـورة االنظمة الـوطنية
والـتي يـعـرفـون انـهـا سـتـكـون الـرافـضة
ـقـاومـة لـكل مـاهـو يـضـر خلـطـطـهم بل ا
ويـقسم شـعـوبهـا واستـعـملت كل الـطرق
ــبـررات الـكـاذبـة سـواء بـخـلق حـروب وا
عـلى حـدود او حـصص مـائيـة او عـرقـية
او ديـنــيـة ومـذهـبــيـة بـعـد ان  تــهـيـئـة
ـنـطـقـة عـمالئـهـا من احلـكـام في عـمـوم ا
لـتـنـفـيـذ مـا يـتـطـلب الـظـرف الـذي يـخدم
ـائيـة او فتح مـرات ا الـتنـفـيذ من غـلق ا
الــقــواعـــد لــلــسالح اجلــوي او الــوجــود
الــــبـــــري وكـــــذلك اســـــلــــوب احلـــــصــــار
االقـــتـــصـــادي والـــذي وصـل الى رغـــيف
اخلـبز والـدواء واغراق الـسوق الـنفـطية

خلفض االسعار واحلاق الضرر.
كل ذلك كان مقدمة سبـقت التنفيذ وبدعم
مـــــقـــــصــــــود ومـــــدروس ووفق قـــــرارات
وبـيــانـات من مــجـلس االمـن ومـنــظـمـات
ـــتــحـــدة وقــد خـــلق ذلك ضـــعــفــا اال ا
ـنــطـقـة واضـحــا وتـرديـا لالوضــاع في ا
اسـتـسـلم الـكـثـيـر من احلـكـام كـامر واقع
يـضـاف كـونـهم صنـيـعـة من قـبل من نـفذ
ذلك االمـــر امــا مـن تــصـــدى وثــبـت عــلى
موقـفه الوطني ولم يـخضع لالبتـزاز فقد
قـررت دول الـعـدوان ان يـفبـركـوا قـضـايا
ضـد هـؤالء لـتـكـون مـبـررا لالطـاحـة بـهم
بشكل مباشر او بـانابة من استخدموهم
كــادوات تــنـفــيــذ كـمــا جــرى في الــعـراق
ولــيــبــيـــا وبــاقي الــدول الـــعــربــيــة وبال
اســتــثــنــاء وقـــد عــمــلــوا عــلى صــنــاعــة
باشرة حكومات من ازالمـهم او االدارة ا
من قبلهم كـما في العراق الى ح وضع
صــيغ لـطــبـيـعــة الـنـظــام مـدمـرة وقــاتـلـة

للبالد.

في ظل الــتــطــور الــســريع بــالــنــواحي الــتــكــنــولــوجــيـة
تـقدم يـشهـد العالم يـكانيـكيـة والهـندسـية بـالعـالم ا وا
كن أنكاره في مـجال البحث اليوم تطـورا متسارعـا ال
العـلمي والـتقنـي يرافقـه تطور تـقني وصـناعي وثـقافي
ـنـا الـعـربي بـالـتراجع في الـوقت الـذي يسـتـمـر فـيه عـا
حـتى أصــبــحـنــا مـجــتـمــعـا أســتـهـالكـيــا نـعــتـمــد عـلى
االسـتــيـراد وصــادراتـنــا أضـحت أحــاديـة وهي الــنـفط

بطبيعة احلال.
ـاضي وننـتـشي بـبطـوالت أسالفـنا نتـغـنى بـشعـارات ا
وأجنـازاتـهم حـتى أصـبح أقـتـصـادنـا ريـعـيـا وإنـتـاجـنـا
يكـاد يـكـون مـعـدومـا مجـتـمع أسـتـهالكي أتـكـالي غـير
منتج درجات احلـرارة تزداد يومـا بعد يوم والـبيئة في
نـتـدى الـعربي تدهـور مـسـتـمر فـفي دراسـة أجـراهـا ا
للبيئة والتنمية (AFED) والتي نشرت في أواخر عام
2009 يتـوقع الـبـاحثـون أن تـصيـب حالـة من اجلـفاف
الشديـد منـطقـة الهالل اخلـصيب بـ سوريـا والعراق
ياه الـنيابـية والتي إضافة إلى تـقارير جلـنة الزراعـة وا
تـشـيــر إلى أحـتــمـالــيـة نـهــايـة الـزراعــة في مـحــافـظـات
ثـنى والـبصـرة وذ قار ومـيـسان بـسبب شح النـجف وا
يـاه في نـهري دجـلـة والفـرات بـاالضافـة إلى أمـكانـية ا
حدوث شح مروع في ميـاه الشرب كل ذلك بـسبب بناء
تركـيا 14 سدا عـلى نـهـر الـفرات و8 سدود عـلى نـهر
ـائـيـة الـيـومـية حـسب دجـلة وتـقـلـيل حـصص الـعـراق ا
مترا وصل من 240  تصـريحـات مديـر مـشروع سـد ا
ئة كيف مكعبا إلى 120 مترا مكعـبا أي بنسبة 50 با
سنواجه تـلك االزمة الـبيـئية ومـاهي االستـعدادات التي
أتخذناها هل سنـزيد كميات إنـتاج النفط يا ترى ? ! 
ـسـتـوردة لـلـنـفط عن هـذه الـطـاقة قـد تسـتـغـني الـدول ا
تـجددة مسـتقـبال خاصـة مع تـوفر الـبدائل والـطاقـات ا
ـانـيا مـثال إال فـعـلى الـرغم أن الـشـمس ال تـشـرق في أ
بأيام معـدودة إال أنها أستطـاعت بالفعـل أستخدام تلك

الطاقة بكميات كبيرة.
ـكن غض البـصر شـكلـة الـبيـئيـة مشـكـلة خـطيـرة ال  ا
عـنـهـا كـمـا حـدث في شـمـال الـسـودان عـنـدمـا أهـمـلـوا
اجلانب الـبـيئي فـكانت الـنـتيـجـة خسـارة كمـيـات كبـيرة
من االراضي الـــزراعــيــة االمـــر الــذي أضـــطــرهم إلى
الـهـجــرة نـحـو االراضي اجلــنـوبـيــة اخلـصـبـة فــنـشـبت
ــســلــحــة وأنــفــصل اجلــنــوب وأنــتــشــرت الــنــزاعــات ا

اجملاعات.
يجب االستفادة جديا من حداثـة أوربا في تنمية الثروة
الزراعية وتطبيق قـوان حماية البيـئة ومغادرة أبراجنا
العاجـية وإطالق عـبارة وداعـا أسيا كـما فـعلت الـيابان
عنـدما أدركت أن ريـاح الغـرب تـهب حامـلة مـعهـا بذور
التـغيـير واحلـداثـة وفرصـة كبـيرة لـلـتحـول نحـو منـطلق

جديد.
اخلالصـة إن الــتـصــحـر واجلـهـل والـفـقــر والـنــسـمـات
ـوارد الـغـذائـيـة ومـيـاه الـبـشـريـة في تـزايـد مـسـتـمـر وا
الـشــرب في تــقــلص مــســتـمــر لــذا وجب االبــتــعـاد عن
االصولية في الـتفكـير وتقـبل احلداثة وأتـخاذ القرارات
ـؤسـسات الشـجـاعـة بـطـرد الـفاسـدين الـذين نـهـشـوا ا
والـبــلـد كــالـســرطـان إضــافـة إلى أســتـثــمـار نــتـاجـات
عـلمـائـنـا ومـخـتـرعـيـنا بـأيـجـاد مـصـادر جـديـدة لـلدخل

القومي فنـحن النستطـيع شرب النفط
في حال حـدوث حـرب مـاء وأتـخاذ
قــرارات جـــادة بــحـــمــايـــة الــبـــيــئــة
واالراضي الزراعية خدمة لألجيال

القادمة ومستقبلهم.
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كانت الشوارعُ خنادقَ
ومتاريسَ من دموعٍ

يطفرها العاشقونَ علناً
أمامَ العيونِ

تبقى اإلشاراتُ معلقةً 
على األكتافِ طيلةَ الهمس

الذي ال ينقطعُ ب النجومِ 
هي فتنةُ الليالي

كدسَ  تُوقدُ اخلشبَ ا
واقدِ فوقَ ا

يخنقُ الدخانُ الصوتَ
بحبلِ البردِ الكالحِ

على ارتعاشِ الصليبِ
ُ يقفُ كالقنطرةِ كان احلن

يربطُ الطرف

بفتيلٍ من ظاللٍ
أال يبتعدَ أكثرَ من خطوةِ زمنٍ

محسوبةٍ بذراتِ الرمل 
القرارُ صعب  على اخلافقِ
يطمرُ الفجوةَ بأكوامِ األن
حتملها وخزاتُ الوجعِ

حاصلُ الضربِ على الوترِ الرفيعِ
صحيح تتكررُ النغمةُ

لكن تتوقعُ مني  السقوطَ صريعاً
أو أكون هزيالً كاخليطِ يتدلى 

ب اخليوطِ 
ا يضيعُ وجهي  أو ر

في مدينةِ السكون…

b - البصرة Uš …d¼e «b³Ž
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يستمد قوته لو دققت باالثاث واألرضية
ـاذا بـات ــسـتــشـفـى... تــنـدهش من أنه 
حـال مـستـشـفـياتـنـا بـهذه الـصـورة غـير

األنيقة ?...
في مــســتــشــفـى الــزعــفــرانــيــة...اطــبــاء
وصـيادلـة مـستـواهم الـعـلمي وخـبـرتهم
ــــســــتــــوى والــــوصـف ولألسف فــــوق ا
ـكـمـلـة من أجـهزة قـومـات ا ـلـكـون ا ال
ـزاولـة وأدويـة وحـتى مــكـان جـلـوسـهم 

مهنتهم....
ـســتـشـفى احملـتــرمـة....أين أنـتم أدارة ا

ستشفاكم?! ا يدور 
ال نــقـول هــو تـقــصـيــر من جـنــابـكم ولن
نــقــول أهـــمــاال مـــتــعـــمــدا بل نـــرجــوكم
لــتـتــابــعـوا مــا يـحــدث مـيــدانـيــاً ولـيس
ورقيـاً....مهـنتـكم مبـاركة من الـسماء فال
تــســمــحــوا لــلــمــســاس بــهــا من بــعض
ـقصـرة وانتم خـير من يـعلم العـناصـر ا
أن توفيـر جو مالئم للـكادر الطـبي ينتج
عــنه عـمل حـقــيـقي يـعــيـد حـيــاة ويـنـقـذ

أرواح على حافة اخلطر ..
(الي يحبك يگـلك والي يكرهك يگلك ردت

أكلك ونسيت).  
¡«dIH « WOŽdý

ستشـفى يستغيث وها نحن نقـول لكم ا
بال صوت مسموع رفقا بشريحة الفقراء
من مــجـتــمع فــيه مـوج الــغالء عال وعال
ولــيـس له غـــيـــركم لـــيــســـعـف مــريـــضه
الحتــرمـــونـــا من أطـــبـــاء بـــلـــدي بـــعــدم
االهـتـمـام بهـم بحق... كـفـاءاتـنـا تـهـاجر
ـتـضـرر بـحـثـا عن مـن يـقـدرهـا ويـبـقى ا
ـــلك أجــر طـــبــيب الـــوحــيـــد مــواطن ال

بعيادة خاصة..
.لم ينـقل أحد لي هـذه احلالـة بل رأيتـها
ـراجـعة وعـشتـهـا أنـا ولـعدة مـرات من ا
وضـوع يـحـتاج تـنـبيه بال تـغيـيـر أذن ا
ـعـنـيـة لـعـكس االمـور بـشـكل لـلـجـهـات ا
أيـجـابي ولـلــصـالح الـعـام وبـالـتـالي كل

مستشفى ناجح هي فخر لنا...
أحـترامي وشـكـري لـكل الـكوادر الـطـبـية

ستشفى الزعفرانية احلكومي...
wA¹dI - بغداد « œu³Ž bOLŠ UO½œ
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وفعال وضعوا دستورا مدمرا وحكومات
هـزيــلـة وتــابـعــة ووفق اخـطــر االمـراض
ــذهـبــيـة وهــو احملـاصــصـة الــديـنــيـة وا
والعرقـية وقطع صـلة جذر الـعراق بامته

العربية.
فـتـمـزق البـلـد وتـفرق الـشـعب واصـبحت
حدودنا من ورق يدخل ويخرج من يشاء
تركيا في الشمال بجبال قنديل وبعشيقة
وتــلــعــفـــروالــكــويت اخـــذ خــور عــبــداله
ونــــصف ام قــــصـــر ووصـل حـــدوده الى
سفـوان ونفط الـرميلـة اجلنـوبي وغابات
االثل ومزارع الطماطة وايران عموم شط
الـعـرب واحلـدود الـشـرقـيـة وابـار الـنـفط
والـــــزئــــبـق وداعــش مـــــحــــتـل احلــــدود

الغربية.
w³¼c  ‰U²

امــا احلــصــيــلــة والــنــتــائج عــلـى الـدول
الـــعـــربـــيـــة فـــقــتـــال ديـــني مـــذهـــبي في
الصومال وقتال ثالث حكومات في ليبيا
وانـفـصـال جنـوب الـسـودان عـلى اساس
ديـــــــني ومـعـارك مع االرهـاب الـداعـشي
في تـونس وانفـصـال الصـحراء الـغربـية
ـغــرب الـبـولــسـاريــو وعـلى اسـاس في ا
ديـني وعــرقي وقــتـال واعــمــال عـنف في
مـصر واالكـثـر في سيـنـاء وحترك مـسلح
عـــلى حـــدود اجلــزائـــر لــداعـش هــذا في
افـريـقـيا. امـا في قـارة اسـيا فـالـعـراق ما
زال هــنــاك بــقــايــا لــداعـش بــعــد الــدمـار

الرهيب الذي خلفه.
ــذهـبي وفي ســوريــا مـا زال االقــتــتــال ا
والـدمـار الــشـامل وهـنــاك اكـثـر من دولـة
بـيــدهــا الـقــرار امــا لــبـنــان فــحــزب الـله
وايـــران لـــهـم اجلـــنـــوب واحلــــريـــري له
الـــشـــمــال وعـــون فـي بـــيــروت والـــيـــمن
دولــتـان. امــا قـطـر فــهي دولــة مـجــهـريـة
لـكـنـهـا تـريـد ان تـكـون كـبرى فـتـمـول كل
سـلـحـة وقد رفـضـها كل دول احلـركـات ا
اخلـــــلـــــيج وهـــــنـــــاك تـــــدخـل واضح في
االمارات والبـحرين والكويت وتـنظيمات

مـذهـبـيـة الشــعـال الـفـ مـدعـومـة مـالـيـا
وتدريـبا وتوجـيها من ايـران يضاف الى
الـســعـوديــة هي االخـرى مــسـتــهـدفـة من

ايران.
‰UFH½« ZzU²½

كل هــذا هــو من نــتــائـج افــعــال حــركـات
واحــــزاب االسالم الــــســــيـــــاسي والــــتي
ـنــطـقـة صــنـعــته امـريــكـا وبــعض دول ا
ويـنــفــذ من قـبل مـن جـعــلـتــهم عـلى

رأس سلطة القرار.
كـــان ذلك الـــهـــدف االول وهـــو
االضــعـــاف ام الــقـــادم فــهــو
ـقسم اي سـايكس تقـسيم ا
بيـكو جديـد وقد بان والح
هذا بـقـرار االرعن اجملرم
تـــرامـب وســـيـــســـتـــمــر
الــتــنـــفــيــذ في ســوريــا
والــعــراق ومــصــر وقـد
تـوضح ان هـنـاك خـطة
السـكـان الـفـلـسـطـيـنـ
في سـينـاء ايهـا الدمى
ايهـا احلكام الـصنـيعة
افـيـقـوا سـتـكـونون في
ابــشـع حــال اليــوصف
اذا لم تـلتـزمـوا بارادة
شـــــعــــوبـــــكم بـــــرفض
ومـــــجـــــابـــــة الـــــقـــــرار
االمــريــكـي وكــمــا حـدث
سـابقـا في السـبعـينـيات
وكان شعـارا طرحه العراق
في اجــتــمـاع الــقــمــة (الــنـفط

عركة). سالح في ا
وبعد ساعـات تراجع االمريكان عن

قـــــرارهم ان االقــــتـــــصــــاد االمـــــريــــكي
واالوربي والـــته الــــصـــنـــاعـــيـــة حتـــركه
االمــوال الــعـربــيــة واســواق الــعـرب هي
دنية نفذ االكبر لتـصريف الصناعات ا ا
والـــعــســـكــريـــة وان الــتـــلــويح بـــســحب
ـصـارف سـيـكـون ضـغـطـا االرصــدة من ا

مضـافا ان هـناك بديال سـواء لالستـثمار
او االســـتـــيـــراد وهم الـــصـــ وروســـيــا
ومـاليـزيـا واليـابان وغـيـرها فـكروا يـوما
ان تـكــونـوا احـرارا ولــيس تـابـعــ فـقـد
ولدتكم امـهاتكم احـرارا واذا بقيتم اذالء

تـنـتظـرون االشـارة من سـيدكم انـصـحكم
(ارحلوا ايها الدخالء).
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( (الطوار
غـرفة الـطـبيب صـغـيـرة جدا عـنـوة يقف
راجع سـرير الـفحص ومـكتب الـطبيب ا

وموضع قدم....
يوجد بهذه الغرفة ثالثة أطباء اليكادون
ـرضى اطــبـاء يــتــحـركــون لـيــسـعــفــوا ا
اخلـفـر لـيوم 2018/1/29 كـانـوا مالئـكة
بحق بـتـعامـلهـم اإلنسـاني رغم األحداث
الـــكــثـــيــرة الــتـي جــرت وعــدم تـــذمــرهم
ــر وبــســاطــتـــهم ......كــان كل مــريض 
عليهم ليس بشخص عادي بل يرونه من

أهلهم احترامي وتقديري لهم ...
لـكن ثالثـة اطـبـاء بـغـرفـة بـحـجم (حـمـام

منزل بسيط)...
ــراجـعـ بال مـقــاعـد انـتـظـار.. وقـوف ا
أحلاحـهم وتـدافعـهم عـلى األطبـاء أليس
هذا عامال نفسيا مزعجا لطبيب طوار
يحتاج التركيز لتشخيص احلالة!?...

تـفــتـقـر الـطـوار ألمـور كــثـيـرة لـيـنـجـو
ريض.. الطبيب ال يحمل عصا سحرية ا
لـلـشـفـاء وعـلى اإلدارة األلـتـفـات بـجـديـة
ـوضـوع. ..صيـدلـيـة االستـشـارية لـهذا ا
والـطوار يـنـقصـهـا الـكثـيـر من األدوية
ـستوى رضى نـظافـتها دون ا .ردهات ا
..عامل النظافة له سلطة النعرف من اين


