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جـرت انتخـابات نـيابيـة منـذ وقت ليس بـقليل والى
ــان ومــنـذان  اعالن االن لم يــتم تــشــكـيـل الـبــر
ـؤاطـنـ بكل النـتـائج بـدات االنـفـجـارات مـاذنب ا
ـشـاركـ هـذه الـعـمـلـيـة اليـوجـد مــسـتـفـيـد غـيـر ا
بالعمـلية االنتخابـية يتنافـسون على سرقة االموال
وال نالحظ اي شي عـلى الــتـطـويـر او الــبـنـاء فـقط
ــشـادات الــتــخـريب والى مــتى ســتـســتـمــر هـذه ا
ــان الـــعـــراقي والـــتي ادت الـى اذيــة داخل الـــبـــر
الـشـعب من انفـجـارات وترهـيب وغـيرهـا والوجود
لـغة تـفاهم مـنظـمة واصـبح الوضع نـحو االنـحدار
الوجـود الي ســلـطـة الــوضع مــشـتت ومع االسف
عــنـدمــا نــقــارن الــعـراق بــلــد الــنــفط االغــنى نـراه
يـــنــــحـــحـــدر الـى االســـفل فـي كل مـــرة والوجـــود
لـلـضـمـيــر في نـفـوس الـسـيـاسـ واصـبح الـنـاس
مــدركــ بــان الـعــمــلــيــة الــســيـاســيــة هــيــة لــعــبـة
تـدوروتـدور وتـعـود الى نــفس الـشـخـصـيـات الـتي
مـتشبـثة بـاڈسنـانهم بكـرسي احلكم والـبلـد يضيع
ـسـؤولـيـات الـتي يـجب يـومـيـا بـعـد يـوم وتـتـراكم ا
ـهـا لـلــنـاس عـلى جـهه اخــرى اليـصـلـهه اي تـقــد
الـعـراق ضـائع بـ ايـدي التـسـتـحق ان مـسـؤول 
تــكـول مـســؤولـة عــنه والى مـتـى يـبـقـى االل مـعـلق
هـكـذا ال احد يـعلـم فانـهم يـداورون سرقـة االموال
بيـنـهم وكل هـذا الـتاخـيـر في تـشكـيالت احلـكـومة
هية غـطاء للسرقـة وذلك اتفاقات تـتم بينهم لي يتم
يومـا بعد تشـيل حكم بـ ايديهم ولـيس خارجـها 
يوم نـرى مـالين الـطالب يـتـخـرجـون من جـامـعات
بال عمل اجلرائم تـنتشر بشـكل كبير جـدا البطالة
شكالت كاالفـة وتنتج من هـذه السـياسيـة مالين ا
ـكن حلـها وال احلد مـنها الن االجتـماعـية التي ال
االســاس الــذي يـقــوم عــلـيه الــبــلـد فــاشل ومالين
الـطاقـات الـشـبـابيـة الـتي التـستـثـمـر خلدمـة الـبـلد
نـذكر جـزء من حـديث نبـينـا الكـر محـمد (كـلكم
ـسؤلـ يجب راع وكل مـسؤل عن رعـيتـه) كذلك ا
ان يــكــونــو مـســؤلــ عن الــنــاس ومع االسف هم
سـؤلـيـة خـانو كل لـيسـو كـفـوئـ لهـذه اخلـدمـة وا
ــبــاد واالخالقـيــات في الــعــمل وكـذلـك خـيــانـة ا
ملـيارات واكـثر تـضيع هـبائا لـلمـصداقـية ولـلنـاس
ن ان تــــوظف خلــــدمــــة الـــعــــراق ولــــكن اين ان 
قـضية العراق الضميـر? واين النزاهه في العمل? 
لن جتـد لـهـا احلـلــول شـخص واحـد فـاسـد يـنـهي
الـعمـلية الـسيـاسية فـما بـالكم بوجـود االغلـبية من
الـفـاسديـن اواجمـعـهم فـهـو كـالـداء ينـتـشـر بـيـنهم
الـــوضـع مـــؤلم جـــدا هـــذا مـــايـــحـــصل فـي بـــلــد
اخليرات بلد النفط الذي كانت الدول تتنافس على

استغالله ومازالت كذلك .

øwEŠ s¹√

احللة

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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الــبــرتـقــال الــذي يـبــيـعـه بـســعـر
أرخص من بائع مـجاور  وهناك
عــمــلــيــة الــغش كــبــيــرة في بــيع
زجــاجــات اخلــمــر وكـذلـك احلـال
إلى الـســكـائـر وغـيــرهـا من سـلع

استهالكية . 
أمــا غش في األلـبـان والــعـصـائـر
فـهـي عـلى قـدم وسـاق ال يـشـعـرن
به أحدا في مـقبـولـة ولو أخـتلف
ـذاق بـ عـامـة الـنـاس عـلى أن ا
الــغـالــبــيـة الــعـظــمى تــذم الـغش
ذمة لكن لو نقارن بشتى أنواع ا
أن نــــســـبـــة الــــغش تـــرتــــفع إلى
مــســتــويــات قـــد تــتــعــدى الــذين
يــذمـون الـغش بــأنـواعه الـضـارة
عقدة في والنافـعة والبسيـطة وا
مـــجـــاالت احلــيـــاة كــافـــة .أغــرب
وأقـرب عـمـلـيـة غش هي تـسـريب
أســـئـــلــة الـــتـــربـــيـــة اإلسالمـــيــة

لالمـتحانـات الوزارية لـهذا العام
رغـم بـسـاطـة الــدرس مـقـارنـة مع
الدروس األخـرى الـتي ال يفـوتـها
فــرص الـغش بـطــرق أكـثـر دقـة ال
يـكـتــشـفـهــا أدهى مـراقب وأعـتى
ـرور .نـاهـيك عن جـهـاز فــحص ا
الـــغـش في لـــعــــبـــة كــــرة الـــقـــدم
ـسـابـقـات الـريـاضـيـة األخـرى وا
لــلـــنــيل مـن جــوائــز يــحـــلم بــهــا
الكـسالى .أخـيرا وجـدت عمـليات
كن حـصرها الغش واسـعة وال 
في مــقــال مــثل هــذا الـذي ذكــرته
لــكن البــد من الــتــذكــيــر بــبــعض
الـــشــرائح الـــتي ال تــســـمح بــهــا
الـغش مـنهـا األدب والـفن وكل ما
يــتــعــلق في الــتــعـبــيــر الــصـادق
ـضلل يسـتـثـنى من ذلك االعالم ا
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الـبــاطل ولـيـقـيم احلق في مـسـار
ـقاوالت الـدولـة وغش عـمـلـيـات ا
لــتــعـــزيــز قــدرة حـــزبه األسالمي
ـواكــبــة نـشــاطه الــسـيــاسي في

الـبــلـد وتـوزيع الـثـروات الـتي 
ـنـتـمـ احلـصـول عــلـيـهـا عـلى ا
ثــمــنــاً لــدورهم وأفــعــالــهم الــتي
استـفاد منهـا احلزب كذلك احلال
بــالــنــسـبــة لــتــزويــر الــشــهـادات
الــدراسـيــة في ســبـيل احلــصـول
ناصب ان وا على امتيازات البر
في الـدولة ومـنها الـعيش الـرغيد
ـة بيـنمـا هناك له وألسرته الـكر
نـوع من الــغش بـعـد عــودة أكـثـر
ـــهــــاجـــرين مـن بـــطـش احلـــكم ا
البائد ويـروم في تعويضه كل ما
فاته مـن ثروات الـبالد ومـكـاسبه
هـذا البـاب مفتـوح لآلخر لـلسادة
الـــســـاســـة وطـالب االمـــتـــيــازات

ـــــكــــاسب احلـــــزبــــيــــة . غش وا
اخلــريـج إلجل الــربـح لــتـــســديــد
االقـسـاط اخلـاصـة برأسـمـاله في
الــتــجــارة والـــبــيع والــشــراء في
احلارة لكسب عيشته وعيشة من
يعيله  نـرى بعض الشباب يقوم
بـالـغش لـتـصـريف بـضـاعـته وإال
خلسـر جهـده ورأسمـاله فيـضطر
الــكــثــيـــر مــنــهم لــلـــحــفــاظ عــلى
ومـة عمـله في الـتجـارة  وقد د
وجـدت بـعض مـنـهم يـضـطـر إلى
تــــبـــديـل مـــهـــنــــته من بــــائع إلى
ـا مــصـلح حـاجــات مـنـزلــيـة ور
سـيمرّ عـلينا زمـن نرى فيه أنواع
من عـمليـات الغش احلديـثة التي
ال تــخــطــر عـــلى الــبــال أبــداً .في
الـــســــبـــعـــيــــنـــات ذكــــر لي أحـــد
األصـدقـاء أن بقـاالً يغش أسـلوبه
في زرق حقنة ماء ( االسالة ) في

كـــثـــيـــرة قـــصص الـــغـش أثـــنــاء
الـدراســة بـكل مـراحـلــهـا وأتـذكـر
ـارســة الـغش أحــد أوالدي بـدأ 
في الــــصف األول إبـــــتــــدائي كي
يــنــال درجـــة الــنــجـــاح  لــلــغش
أساليبه وطرقه اخلاصة لتضليل
راقـبة . أثناء الـكشف عنه عـند ا
الـطـفـولـة تـسـود عـمـليـات الـغش
في ســبــيل الــنــجــاح والــربح من
خـالل الـــلــعـب اجلـــمــاعـي وكـــنــا
نتـخـاصم كـثـيـراً ويكـثـر الـنـقاش
والــصـيــاح وأخـيــرا نـحــتـكم إلى
أكبرنا من أجل كشف غش أحدنا
الـذي ال يـعـرفه احلـكم طـبـعـاً .في
حـديث عائلي حـول مائـدة الغداء
لم أكـن أعـــلـم أن أحـــدى بــــنـــاتي
ذكـــرت عـن طــريـــقـــة نـــقل بـــعض
الـفـقـرات بـ أنـامـلـهـا  فـي ح
هناك طـرق حديثة في عـملية نقل
األجـوبة في االمـتـحـانات الـعـامة
بـتقـنـيـة بارعـة مـنـها الـسـمـاعات
واالجـهـزة االلـكـتـرونـيـة . تـذكرت
أيــام الــدراســـة الــثــانـــويــة كــنت
أعــانـي من نــســـيــان الـــقــصـــائــد
فأعتـمد على نقل احلروف األولى
من كل بـــيـت شـــعــر ســـواء عـــلى
أطــــراف الـــلــــوحـــة اجلــــداريـــة (
السبورة ) أو على جدران الصف
ـراقب ـدرس ا بــدون أن يـشـعــر ا
عن ذلك . وفي مـجـريـات احلـيـاة
تـعـددت األسـالـيب والـغش واحـد
ـا فـيه مردودات وال يسـتـهان به 
مــسـتـقــبـلـيــة خـطـيــرة قـد نـعـرف
نــتـــائــجـــهــا بـــعــد حـــ وتــضــر
باجملتمع كلـما تعلمناه ( الغش )
مـذ الــصـغـر سـيــكـبـر مـعــنـا عـنـد
ــا إن تــأســـلــمت أكــثــر الــكـــبــر 
األشــــيـــــاء عــــنــــدنــــا فـي الــــوقت
احلـاضـر فـهل عــمـلـيـة الـغش في
االمـتـحــانـات اخلـاصــة بـالـطالب
حـالل أم حـرام ? وهل يـشـمل ذلك
الـــغش في اخـــتـــبــارات لـــغــرض
التعـي أو نيل الدراسـات العليا
والـنــوع اخلـطــيـر هــو الـغش في
الـتـربيـة والـتعـلـيم وينـتج قـاعدة

غيـر سلـيـمة عـلى مدى الـدهر في
مـجاالت مـهمـة في اجملتـمع ويعمّ
الــضـرر فـي الـصــحــة والــقــانـون
والزراعة والصناعة وغيرها وقد
يدمر مستقبل البالد بالكامل . 
قال منـعطفاً آخر من هنا يـأخذ ا
نـحو الـتـبـريـر الالمـنـطـقي وغـير
الواقـعي عند تـصديق كل ما جاء
عن طـــريق الــــغش  ال نـــريـــد أن
نتـوسع في مـجـاالت الغش مـنـها
في عمـليات االنتـخابات وقرارات
ـان واألحـزاب واحلـكـومـات الـبـر
هنـاك نوع مـحمـود للـغش عنـدما
يــقـوم اجلــنــدي بـإجــراء عــمـلــيـة
اإلخــتـفـاء والـتــمـويه لــيـضـلل به
عــــــدوه في احلــــــروب خــــــاصـــــة
صورون الـطائرات احلـربيـة . وا
عـادة مـا يـقـومـون به من جتـمـيل
وتزين الـصـورة قبل طـبعـها بـعد
وضع الـرتــوش إلظـهـار الـصـورة
بـــــأفـــــضل حـــــال مـن الـــــصــــورة
الــواقــعــيـــة  وتــطــابق عـــمــلــيــة
الــفــوتــوشـــوب . ونــوع آخــر من
الــــغـش عــــلـى حــــســـــاب بــــعض
اإلجـراءات الـتي تـتـخـذهـا بـعض
ــواطــنــ الــذين الــدوائـر ضــد ا
يضـطـرون عـلى فـعل الغش إلجل
إعـفائـهم أو قـبـولهم فـمـثال زيادة
أجـور الــكـهــربـاء يــتـعـمــد بـعض
أرباب األسـر إلى عـملـيـات الغش
في ســـحب الـــتـــيـــار مـن أعـــمــدة
الـــــتــــوصــــيـل وكــــذلـك الــــبــــنــــاء
الــعــشـوائي فـي األمـاكن الــعــامـة
الـتي تـعــود لـلـدولـة ومـهـمـلـة من
قــبــلــهــا لــكـن ســكــان هــذه الـدور
ــشـيـدة بـصـورة غــيـر قـانـونـيـة ا
يــقـومــون بـاعــمــالـهم ويــقـيــمـون
الــصـالة ويــؤتـــون الــزكـــاة عــلى
حــسب األصــول فــاحلــديث ( من
غـشـنـا لـيس مـنـا ) أصـبـح مـجرد
شــعـار لــدى بـعـض الـنــاس. أمـا
غش الـــــســـــاســـــة في مـــــجــــاالت
مـتـعـددة مـنـهـا االنـتـخـابـات لـكي
يـــــــتـــــــرشـح فـي اجملـــــــلـس ألجل
ـطالـبـة بحق الـشـعب ومحـاربة ا

((عندما وزع احلظ ..لألسف كنت نائما ))
هــذا مـــا  نـــشــره قـــبل يـــومـــ وان جتــاوز فال
يـتـعـدى الـثالثـة من قـبل احـد األصـدقـاء االعزاء 
ـزحة ولم اسـتطع مـعـرفة هل كـان ذلك من وحي ا

أم من حقيقة مالزمة لهذا الصديق .
لم يـقـتـصر احلـال عـلى هذا الـصـديق فـحسب بل
أصــبح لـعن احلظ والــتـهــجم عـلـيـه نـكـاد نــسـمـعه
يـومـيـا في الــعـمل في الـبــيت في الـشـارع في كل
مـكـان مثـال (مـا عنـدي حظ) أو (أنـعل أبـو حظي)
بل وتغنـى بعض الشعـراء والكتـاب في لعنة احلظ

منها :
إن حظي كدقيق ب شوك نثروه 
ثم قالوا حلفاة يوم ريح اجمعوه 
صعب األمر عليهم ثم قالوا 

أن من أشقاه ربي كيف انتم تسعدوه 
فــمـا هـو احلظ الـذي يـتــحـمل الـلـعـنــة يـومـيـا عـلى
جمـيع األلسن (احلظ ) هو الـنصيب  أو الـقسمة

الـتي قـســمـهــا وكـتـبــهـا الـلـه تـعـالى لــنـا  وقـد 
حتـويـرهـا في زمن كـثـر الـتـحـويـر والـتـحـريف في
األلفـاظ لتـعطي لـنـا ذريعـة وحجـة وشـماعـة لنـعلق
علـيـها فـشلـنـا نتـيـجة خـطأ مـا صـدر منـا او قرار
غـير مـدروس اتخـذنـاه ولم نعـترف به فـرميـناه في

سلة احلظ لنجعل أنفسنا ترتاح وتستريح .
يـلـعن احلظ عنـدمـا نشـاهد الـناجـحـ وقد اعـتلت
رايـات مـراكــبـهم عـالـيـا في بــحـار احلـيـاة وبـقـيت
ـيـاه األنـهر رايـات زوارق الـفـاشلـ مـركـونة في ا
غـامرة أو الـرهـبة من صـعود الـراكدة خـوفـا من ا

األمواج .
يلـعن احلظ عنـدما نشـاهد الـغير وقـد حصل على
رموقة بـعد إن تخلوا ـراكز ا الشهـادات العلية وا
عـلى نـزواتـهم وشـهـواتـهم في مـرحـلـة الـتـحـصـيل
ـثـابــرة  بـيـنـمـا اسـتـرخـى الالعـنـ في غـيـابـة وا
النزوات والشهوات حتى إذا أدركهم ضوء الفجر
صـرخـوا العـنـ ومـهــاجـمـ حلـظـهم الـعـاثـر ولم

يكن من عاثر سواهم .
هـنـاك فـرق بـ احلظ والــطـرق غـيـر الـشـرعـيـة أو
اخملالفـة للقانون أو األعـراف فهذا بعـيد كل البعد

ا يدخل في مسميات أخرى . عن احلظ إ
وأخـيـرا نبـقى نـردد ..أين حظـنـا يا تـرى وهل كـنا

نائم بالفعل عندما وزعوه ?...
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ــــــتــــــبع لـألحــــــداث اجلــــــاريـــــة ا
والـسـيـاسه األمـريـكـيه بـعـد تـولي
تــرامب رئــيــســاً لـهــا قــد تــغــيـرت
بــشــكل جــذري فــجـــعل زعــيــمــهــا
مصـلـحة بـلده فـوق الـكل فقـد وفر
امواال لـبـلده عـجز عـنـها الـرؤساء
الـذين سـبـقـوه فـال يـخـتـلف عـنـده
الـصــديق والــعــدو فــكــلــهم سـواء

صلحه بلده وشعبه ...
…PłUH  ÀËbŠ

تــــتــــســــارع األحـــداث مـع حـــدوث
ـفـاجـئـات وتـصـفـيـة احلـسـابات ا
وطُبقت عـلى أرض الواقع فدخول
روسـيـا إلى سـوريــا بـعـد اإلتـفـاق
مع امـريــكــا وإسـرائــيل الــلـقــيـطه
بــتـقــاسم األرض واخلـيــرات دلـيل
ــــنــــهــــجــــيــــة عــــلـى تــــغــــيــــيــــر ا
والـــدبـــلـــومـــاســـيه لـــدى الـــقـــوى
العـظـمى  اصبـحت ارض سـوريا
غــنـيــمـة لـكـل األعـداء فـقــد أُدخـلت
إيــــران بـــشــــكل عــــلـــنـي ورســـمي
للصراع احلاصل وكشفت اوراقها
وانــهـــار إقـــتــصـــادهــا لـــدعــمـــهــا
ـا ادى لـلتـذمـر من ـلـيـشـيـاتـهـا 
سـيـاستـهـا لدى شـعـبهـا الـذي بدأ
بـالـتـذمــر والـتـظـاهـر واإلنـتـفـاض
لــــرفض اجلــــوع والــــفـــقــــر الـــذي
اصــابــهم نــتــيــجــة دعم نــظـامــهم
وإنفاقه الكثير من األموال ألتباعه
في كل مـن سوريـا واليـمن ولبـنان
والبحرين والعراق وكلها بالعملة
ـــا ولّـــد انـــهـــيـــارا الـــصــــعـــبـــة 
اقــتــصــاديــا رهـيــبــا فــقــد اصــبح
الـريـال اإليـراني في اسـوأ حـاالته
فــقــد تــدهــور سـعــره فـي الــسـوق
ــــيــــة فــــقـــد اصــــبح  800 الــــعـــا
لـلـدوالر بـعـد ان كان   350 ونتج
عن ذلك تــخـــبط الــنـــظــام احلــاكم

فمـرة تقـرر الـتعـامل بالـيورو دون
الـــدوالر وهــو خـــطـــأ جـــســيم ألن
ية األولى في الـدوالر العمـلة العـا
عمـورة ومرة ثانية يطلب ارجاء ا
فـي ســـــحب امــــــواله اخملـــــزونـــــة
(اإلحـتــيـاطي ) وهــذا خـطـأ كــبـيـر
ومرة ثـالثـة سحب امواله من دول
اوربــيــة وبــطــلب رســمي بــسـحب
ــانــيــا  300 مــلــيــون يـــورو من ا
ــــطـــاف حــــجـــز األمـــوال واخـــر ا
بالبـنوك اإليـرانية وعـدم إعطـائها
ألصحابهـا الذين اودعوها لغرض
ـــــودعــــ من األربـــــاح واكــــثــــر ا

العراقي .
ـكن عالجهـا لكن كل هـذه اآلمور 
الـطـامـة الـكــبـرى تـخـلي الـصـديق
ـسانـدتها وهي واحلـليف األوحد 
روســيـا الـتي اعــلـنت طالق إيـران
خلـدمـة مــصـاحلـهــا لـنالحظ مـثالً
الـغازات اإلسـرائيلـية عـلى سوريا
وقــتـــلــهــا لـــلــقــيـــادات اإليــرانــيــة
والــعـديــد من عـنــاصـر حــزب الـله
الـلـبـنـاني والـعديـد من الـعـراقـي
وعــدم الـرد اإليــراني بــعـد اإلعالن
الـرسمي لـلـغارات وعـدم اسـتنـكار
روســيــا لـهــذا الــعـمـل بل طـلــبــهـا
بإنسحـاب إيران من اقرب نقاطها
احملــيــطــة بــإســرائــيل الــلــقــيــطـة
ـا وخـاصــة اجلـوالن الــسـوريــة 
ولد استهجاناً للسلطات اإليرانية
بـل األكـــثـــر من ذلك فـــقـــد الـــتـــقى
نــــتــــنــــيــــاهـــو رئــــيـس الــــكــــيـــان
الــصـهــيــوني بـالــرئــيس الـروسي
بـوتن مده  40دقيـقـة في مـوسـكو
ورغم إنــشــغــال روســيــا بــاحلـدث
ي الـكـبيـر وهو بـطـوله كأس الـعا
قامه حالـياً فيها . العالم  2018ا
وقـد طــلــبت إســرائــيل إنــســحـاب

إيران نـهائـيـاً من سوريـا مع طلب
روسـيـا اإلبـقـاء عــلى نـظـام األسـد
حيـال ذلك وكـالعـاده روسـيا تـقبل
وتـــســــعى لـــذلك   وقـــد تـــنـــاسى
اإليـــرانــيــون تـــخــلي روســـيــا عن
حـلـفائـهـا فقـد تـخلـفت عن الـعراق
بـحربهـا ضد امريـكا وتخـليها عن
لــيــبــيــا واألن تــتــخــلى عن إيــران

حليفتها الكبرى واألكثر اهمية .
…dO³  WLOMſ

إن الـطالق إليـران يـقـابـله غـنـيـمـة
كـبيرة وجـائزة عظـيمة من امـريكا
ـدللـة إسرائيل الـلقـيطة وابنـتها ا
وهـــو الــــتــــحـــسـن اإلقـــتــــصـــادي
الــــروسـي وإعــــطــــائـــــهــــا اراضي
ســوريه مــجــانــاً بــحــجـه حــمــايـة
ــعـــقل الـــوحــيــد الـــنــظـــام وهــو ا
واآلخــيــر لــلـــقــوات الــروســيه في

نطقه ... ا
ــطــروح هل ســيـبــقى والــســؤال ا
الـنــظـام اإليـراني مـتــمـاسـكـاً بـعـد
احلـصـار األمـريـكي لـهـا وتـهـديـها

بــــعــــدم شــــراء الـــنــــفط اإليــــراني
ومـــغـــادرة الـــشـــركـــات الـــكـــبــرى
األوربـــيـــة واآلســـيــويـــة وإيـــقــاف
ـشـاريع الـكـبـرى هـنـاك وتـدهـور ا
الـريـال ( الـتومـان ) ووصـوله إلى
اسوأ حاالته وكثرة الفقر وإنهيار
الـــــــوضع الـــــــداخــــــلـي وخــــــروج
ــظـــاهــرات ورفـــضـــهم الــنـــظــام ا
وتـــخـــبـــطـه الـــواضح لـــلـــقـــاصي
والـدانـي وهـذا مــا اكــده الــرئـيس
اإليــــراني الــــســــابق ( خــــاتـــمي )

زرية . ووصف حالة إيران با
كل الـظـروف تـؤكــد إنـهـيـار إيـران
ــوصل بــيــد اســرع من إنــهــيــار ا
ـــكن الــــدواعش اإلرهــــابـــيــــ و
وصف إنـهيـارهـا ( اوهن من بـيت
الـعـنـكـبـوت ) إن الـشعـب اإليراني
شعب حر ال يقبل الظلم على غِرار
شـعـبـنـا الــذي يـقـبل الـذل والـظـلم
واإلهــانــة األغـلــبــيــة مــنـهـم ولـكن
هـناك صـحـوة عشـائـرية انـفـجرت
لـرفض الـظــلم احلـاصل بــالـعـراق

هذا ما تشهده البصرة حالياً فهل
هـنـاك ثــورة الـعـشــرين جـديـدة ام
هـنـاك مـسـاومـات وتـنـازالت وهـذا

لك وهذا لي ...!!!???
WKŁ œułË

مع ذلك وجود ثلة قـليلة من شعب
غـــلب عــلـــيه اجلـــهل والـــعــاطـــفــة
وينـعـقون مع كل نـاعق فـقد يـكون
اخليـر بالقـليل فليـعلم اجلميع من
دول عربيـة شقـيقة ودول إقـليـمية
مــجـاورة ارادت بـالــعـراق شـراً إن
الـكأس التي شـربنا مـنها بـأيديكم
ســتـــشـــربـــون مــنـــهـــا بــإذن الـــله

تعالى...
ثل العربي ( من حفر وعلى قول ا
بــــئـــر ألخــــيه وقـع فـــيه ) وخــــيـــر
اخلتام قول الله الـعزيز القدير عز
كر الله ـــــــــــكـرون و وجل ( و
ـــــاكـــــرين ) (30 والـــــله خـــــيـــــر ا

األنفال).
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يرسخ احلب ..ويتعافا
كـحب الـله لرسـوله ..فـكـان حـبـيبـا ازلـيـا .احـبه الله
ـطـلع والـعـالم بـكل شيء قـبل كل بـعـد اطالع وهـو ا

شيء
قـيــقـول أو كـمـا قـال جل وعال ..اطــلـعت عـلى قـلـوب
خـلـقي فـلم اجـد ارق وال احن وال ارأَف وال ارحم وال
اصـدق وال اعــذب وال اكـمل وال اصــفى وال اتـقى وال
انــــقى وال اجـــــود وال اكــــرم وال اشــــجع وال اكــــثــــر

انا..من قلب حبيبي محمد ا
فاحببته.. فهذا احلب من ذاك 
فاذا وقع احلب كان قضاء

ان صار عشقا فاذا صادف اال
.. لكِ قائال ..فانا امنت بحبكِ بعد اخذ ورد  فاكملتُ

ب عقلي وقلبي .. فآمنت بحبكِ بعد اطالع 
..وهل اطلعتَ على قلبي? قلتِ

قـلت لكِ ..الـقـلـوب اليـعـلـمـهـا اال رب الـقـلوب ..ولـكن

الـقــلـوب اذا احـبـت وآمـنت كـان ســرهـا كـضــاهـرهـا
..فيغدو حالها ومقالها سواء..

وهل الـلــسـان اال مـغــراف لـلــقـلـوب..فــيـغـرف مــنـهـا
مايحسه بها 

..قد اُبْدي لكَ ما اخفيه عنكْ قلتِ
قلتُ لكِ في حينها 

هـل تـؤمــنــ بــالــله..?.. قــلتِ نــعم..فــسـألــتكِ.. وهل
رايـتيه..?فـقلتِ ال..فـقلتُ لكِ ..اذاً.كيـف امنتِ بهِ? قلتِ
بــاالحــســاس اوال..ثم تــفــكــرتُ في.. ضــاهـر اخلــلق
وعــظـمــته فـعــرفت ان له مـدبــرا وخـالــقـا.فــآمـنتُ به

وعرفتهُ سبحانه
فقلتُ لكِ متعجبا !

لفرط مابك من التلقائية والطيبة والسذاجة معا
فقلتُ لكِ..

ان بـوجود ان اعظـم حقـيقه في هـذا الـكون هـو اال
الله

ونحن نؤمن به ولم نره..
ووجدناه باحساسنا

فقـلتُ لكِ..انا ..وكل من يـؤمن بالـله امنـا به ولم نره
بعيوننا بل رأيناه بقلوبنا وعقولنا وأحسيسنا
فقلتُ لكِ في حينها مستغربا..لعدم استيعابكِ

لعمق احلوار
ـهـمـة في حـيـاتـنا قـلتُ لكِ..في كـثـيـر من احلـقـائق ا

ندركها بظواهرها واحاسيسنا
اَفـَــأَعْـجَــزْ انـا من ان احس بــحـبك وَاُؤمِنْ به وادركه

باحساسي وانت ماثلةً امامي .
فــحــبكِ لي قــد طـــغى في قــلــبكِ نــورهْ وبــدى عــلــيكِ
.ِ في حـالكِ ومـقـالكِ وبـاطـنكِ وظـاهـركِ حـتى سـرورهْ
كـنـوكِ الـنـاس بـكـنـيــتي واشـاروا الـيك بي ولـقـبـوك

بلقبي ياحبيبتي. 

wÝU³F- بغداد « wKŽ

شــهـدت األيــام األخــيـرة تــطـورات
جــديــده عــلى الــســاحــة الــدولــيــة
ــا ولّـد حتـالـفـات واإلقـلــيـمـيـة  
ومــعــاهــدات ســريـعــة ومــفــاجــئـة
فـــاإلتــفـــاق األمــريـــكي مع كـــوريــا
الشمـالية فاجأ الـعالم بأجمعه من
عــــدوين لــــدودين إلى صــــديـــقـــ

حميم .
نـعم الــوتـد اإلقــتـصــادي له الـدور
الـــكـــبـــيــــر لـــتـــقـــد الـــتـــنـــازالت
والــرضـوخ إلى الــدولــة الـعــظـمى
وشـــرطـي الـــعــــالم امــــريـــكـــا  إن
احلـدث اسـقط عدة دول ووضـعـها
في حــالـة يــرثى لــهــا فـقــد عــمـلت
امـريـكا عـلى إغالق جـبـهـة ضـدها
والـتفـرغ إلى جـبـهات اخـرى اكـثر
اهميـة  إن العقلية الـغربية تفوق
بدرجـات كبـيرة جـداً عقـليـة الدول
ـتــخـلــفـة الــتي هـمــهـا الـنــامـيــة ا

الكرسي ومصاحلها الشخصية.
إن احلـــــرب اجلــــديـــــدة لـــــيـــــست
بـالـسالح والــهـجــوم الـصـاروخي
والـهـجــوم الـبـشــري بل بـاجلـانب
اإلقتـصادي الـذي له الدور الـكبـير
بــتــهـد الــدول  ( وهــذا مــا اكـده
ـغفور فـيلسـوف القرن الـعشرين ا
له مـحـمـد بـاقـر الـصـدر في كـتـابه
الـشـهـيـر إقـتـصـادنـا ) إضـافه إلى
الــدور اإلعالمي والـتــجــربـة اكــبـر
ا حـصل بـإحتالل الـعراق برهـان 
من قبل امريكا    2003 فقد سقط
الـــعـــراق إعالمـــيــاً قـــبل ســـقــوطه
ـا يــسـبـب بـخــسـارة عــسـكــريــاً 
ـعـدات لـلـدولـة قـلـيـلـة لـلـجـنـود وا

احملتلة ...?
وجتـربه احلـرب عـلى الـعـراق لـها
سلـبيـات حتاول امـريكـا جتاوزها

بحروبها على الدول اآلخرى ...

w½«d¹ù« wÝËd « ‚öD «

ذات يـوم وفي عالم االحالم.. سألـتيـني..هل حتبني?
لء ارادتي  ..!!فقلتُ لكِ و

ـــان بــــحـــبكِ وصـــدق نـــعم احــــبكِ ومـــؤمـن كل اال
!.. مشاعري لكِ

ان واحلب معا.. ..تتكلم عن اال قلتِ
قلتُ لكِ ...في حينها على مااذكر..
ان سيان اليفترقان.. احلب واال
اي هما وجهان لعملة واحدة

فاحلب يحدث بلحظة كالقضاء ليس فيه نقاش 
كالفأسْ ح تفجُّ رأساً حينها×××والفأس قد وقعت

بالرأس.
ان ..ففيه اخذ ورد.. اما اال

ونقاش وجدالً ب ..القلب ..والعقل ..

قد يطول او يقصر ..او يحدث بلحظة.
فيكون .. ..او..اليكون
ان ولكن ح يقع اال


