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ـسـميـات الـسـابقـة حملـافـظة البـصـرة الـزاهرة إحـدى ا
البـصرة حـيث ثـالث اكبـر مـحافـظـة في العـراق األغنى
اقتـصـاديا حـيث عـرفت مـنذ الـقـدم  بـشجـاعـة أبنـائـها
ومقـاومتـهم للـظلـم واالضطـهادعـندمـا انسـحب اجليش
العـراقـي من الـكويـت عام   1991م ضج أبـنـاء الـعراق
نـتــيــجــة اخلـســائــر الــتي حلـقـت بـالــعــراق وإجــبـارهم
بخوض احلـروب فضج الـناس واجتـهوا نـحو الـبصرة
ـعــرفـة مــصـيــر أبـنــائـهم بــعـد احلــرب فـخــرج الـنـاس
باني راكـز الشرطـة وا يهتـفون ضد الـنظام وتـوجهوا 
احلكـومـيـة وإخـراج الـسجـنـاء األبـريـاء  لـكن في الـيوم
الـرابع تــمـكن احلــكم ألـصـدامـي من االتـفــاق مع الـيـد
سؤولـة في االنتفـاضة فبـدا النظـام باالعتقـال والقتل ا
ضد أبناء البصرة  في عام    1999م حدثت انتفاضة
ثانية عـلى خلفـية اغتـيال السيـد محمـد صادق الصدر
وبـــعــــدهــــا ســـقــــوط الـــنــــظــــام الـــصــــدامي في 2003
ومقاومتهم لالحتـالل األمريكي رغم هذه احلروب التي
وت عاشتها أبناء البصرة تواجه اليوم نوعا أخر من ا
ائية لوحة ا ياه العـذبة وزيادة ا احلتمي وهو انعدام ا
ــلــوحـة  بـإحــداث كــوارث بـيــئــيــة أذا وصـلت نــســبـة ا
جزء بااللف وموت النباتات واالسماك البحرية 25000
ـياه وأصبـحت مشـاريعـها مـكبـا للـنفـايات وتـصريف ا
الثقـيلـة منذ  15سنة والـفسـاد السـياسي لم يـقف عند
ـتـالحـقـة فـاإلدارة خط مـعـ ومــسـتـمــر لـلـحــكـومـات ا
ـائية واألخرى وارد ا احملليـة ترمي اللـوم على وزارة ا
ترميها على احلـكومة السابقة  فـساد سياسي متراكم
ـشـكـلة سـنة بـعـد أخـرى وبـدون أيـجـاد حلـول جـذريـة 
ـيـاه في الـبــصـرة أدت لـسـلـســال من الـدم وانـفـجـار ا
كورة الـنـار واقـتتـال بـ أبـناء الـشـعب الـواحد نـتـيـجة
طالب ناصب احلكومية واستهتارهم  فسدين في ا ا
الـشـعب الـبـسـيـطـة والـشـرعـيـة رغم حق الـشـعب لـنـيل
ـاء العذب أال أنهم مطالـبهم البـسيطة وهـي شربة من ا
لم يـحــصـلــوا عـلــيـهــا إال بـتـظــاهـرات عــارمـة أدت إلى
دخـول مـنـدسـ بـيـنـهم خلـلق فـتـنـة بـ أبـنـاء الـشـعب
الواحـد بحـرقـهم بنـايات حـكـوميـة حتتـوي عـلى ملـفات
ـسؤولـ عن خـراب البـصـرة نتـيـجة فسـاد الـساسـة ا
ـطالب الـشعب راح ضـحيـتها االستهـتار والالمـباالة 
ـنـازلهم ـاء الـعذب  شهـداء أبـرياء كل هـمـهم إيـصال ا
وأرضــهم تــســقــيــهــا ذهـب اســود وتــبــقى مــســؤولــيــة
احلكومة العراقية حل األزمـة جذريا للسنوات الالحقة
ـياه بعـقـد اتفـاقـات مع الـدول اجملاورة بـزيـادة نـسبـة ا
وتقليل مـشاريعهم الـزراعية على روافـد دجلة والفرات
داخل أراضـــيــهـم إضــافـــة بــانـــشـــاء ســدود لـــلــمـــيــاه
ياه اجلـوفية وحمـايتهـا من التلوث واستخدام مـوارد ا
يبقى السؤال احملزن بأي مـاء غسلت أجساد الشهداء

?
يـاه والـعـيش لـضـمـائر الرحـمـة والـرضـوان لـشـهـداء ا

ماتت من اجل مناصبها

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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طــهّـر قـلــوبـنـا من الــغل واحلـسـد
ـان واشـرحـهـا بــالـتـقـوى .. واإل
ــا قـضـيت وقــدّرت وقـسـمت وال

هــــواه يــــحــــقــــد بــــدون ســــبب
ويـــعـــادي بــدون ســـبب ويـــكــره
بـدون سـبب واحلـاقـد قـد يـفـجـر
مـخـزونه من الـكـراهـيـة علـيك في
كل حلــظــة ولن يـجــد مــتـنــفــسـا
لتـفجيـر هذه الـطاقة الـسلـبية إال
الـسب والـشـتـم والتـطـاول عـلـيك
ـارسـة الــنـمـيــمـة فـيك في كل و
مـجلس وفي كل مـكان وزمان بل
ويـــطــلـق اإلشـــاعــات واألكـــاذيب
ويـروجــهـا مــحـاولـة مــنه لـلــنـيل
ـعروف مـنك. ومنـهم من يـقـابل ا
واخلـــــدمــــات الـــــتي أســـــديت له
بـالـكره واحلـقـد عـلـيك ويـعـتـبرك
أسـوأ مخـلـوق عـلى وجه األرض
ويـصب عـليك جـام حقـده األسود
ــرضي. هـذا ومـخــزون حــسـده ا
هو إذن احلاقد الذي امتأل قلبه
حــقـــدا وحـــســدا. واحلـل األمــثل
رضـيـة هي لـهـذه الـسـلـوكـيـات ا
الــتــجــاهل الـتــام بــتــركه حلــقـده

الذي سيأكله.
ال يــــعــــرفــــون إال لــــغــــة الــــهــــدم
والـتـخــريب .. فـعن عــبـد الـله بن
عــمـرو رضي الــله عــنـهــمـا قـال :
قــيل يــا رســـول الــله أي الــنــاس
أفــــضل ? قــــال : " كل مــــخــــمـــوم
الـقـلب صدوق الـلـسـان " قـالوا :
صــدوق الـــلــســـان نــعــرفـه فــمــا

مخـموم القلب ? قـال : " هو التقي
الـنقي ال إثم فـيه وال بغي وال غل
وال حـســد" وآخـر دعــوانـا "الــلـهم

أي حــيــاة يـــعــيــشــهـــا من أشــقى
فـؤاده بالـشقاء والـضغيـنة ال تكن
عبدا ألحقادك وقد جعلك الله حرا
خـــلق الـــله اإلنـــســـان في أحـــسن
تـــقــو وشـق ســـمــعـه وبـــصــره
وصـــوره فــــأحـــسـن تـــصــــويـــره
ووضح له طــــريق احلـق وطـــريق
الـضالل ابن آدم مـخـلـوق عـجيب
مـتـقـلب األمـزجـة واألهـواء يـسـير
حـــ يــســـيـــره هـــواه من أخـــبث
األمــراض الـروحــيــة والــنـفــســيـة
الـتي تـتـولــد في أعـمـاق اإلنـسـان
احلـقـد فـاإلنـسان احلـقـود مـعـتقل
مـن الـــــداخل ســـــجـــــ قــــفـــــصه
ـد يـده الـصـدري ال يـســتـطع أن 
إلى أحـــد الن يـــديه مـــغــلـــولـــتــان
وشرايـيـنه مسـدودة وقـلبه يـطفح
بــالــغل وعــادة يــتــمــنى احلــقـود
هالك من يـحـقـد عــلـيه وعـادة مـا
يـــصــــيـب أصـــحــــاب الــــنــــفـــوس
ـقــيـتـة الـضـعــيـفـة والــعـقـلــيـات ا
ـارسـونـها في الـسـر والـعالنـية
ضـد من كتـب له النـجـاح والـتألق
ــهـنـيـة أوغـيـرهـا من في حـيـاته ا
ــكن أن جتــلب ـــنــاصب الــتـي  ا
لصاحبها احلقد واحلسد من لدن
أشـخـاص لم يـجـدوا في حـيـاتـهم
الـــيــومـــيــة إال الــبـــحث عن إيــذاء
ومحاربة من كـان التفوق والتألق

حـلــيـفــا له بــاسـتــعـمــالــهم شـتى
ـــقـــيـــتـــة واألســـالـــيب الـــطــــرق ا
الدنيئة فهناك أشخاص أنانيون
مــغــرقــون في الــلــؤم والــدنـاءة ال
يعـرفون مـعروفـا أبدا واليـفقـهون
إال الـكره الالمبـرر واحلقـد الدف
بني أحيانا على تعصب قبلي ا
مـتـخـلف أو تــنـافس غـيـر شـريف
في نـفس الـعـمل أو حـتى احلـياة
الـيـومـيـة فيـخـاجلـهم شـعور دائم

ركب نقص.
ابن آدم مـخــلـوق عـجـيـب مـتـقـلب
األمــزجــة واألهــواء يــســيــر حـ

يسيره هواه.
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 ظــاهــرة احلــقــد مــنــتــشــرة بــكل
اجملـتـمـعـات لـكن عـنـدمـا تـصـبح
الـظـاهـرة مـرضيـة وتـشـكل خـطرا
مــتـزايـدا عـلى األشـخـاص وحـتى
عـلى اجملــتـمع بـرمـتـه ال يـسـعـنـا
هنا إال أن نتـناولها بشكل صريح
وجريء لـلوقوف عـلى مسـببـاتها
وتــداعـــيــاتــهــا وانــعـــكــاســاتــهــا
الـسـلـبــيـة عـلى الـفـرد واجملـتـمع.
فـعـال قـد ال يـتـعـجب الـبـعض من
هـذه األشكـال فهـذا هو ديدن ابن
ـــــســـــكــــ آدم ذلـك اخملـــــلـــــوق ا
ـــتــــقـــلب األمـــزجـــة الــــعـــجـــيب ا
واألهــواء يــســيـــر حــ يــســيــره

أو أن أزعج الالهوت
ببعض شخير التوسل 
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بعد أن نحتها أولئكَ الراحلون
على أعمدة من رخام

دون أن تهت1ز مشاعرهم
وأنا اتسول في باحات العودة
فاجئ مذبوحا بنسيانهم ا

استجدي منهم بعض الذكريات
قائال : لله يامكثرين

فلم يجودوا علي بشيء
سوى قولهم (من أنت?)!!
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أن نقف مكتوفي األيدي
وحول رؤوسنا 

مجسات من أعباء القلق 
نخالها مفيدة

إال أنها ملطخة تماما 
بكل مايصدنا عن التفكير

ابتكرها تكبر سم 
بجلباب تواضع هزيل

يفضل دائما أن يبتسم صارخا
من أجل أن يساعدنا 

على نهم الفضيلة بكف جنس
ويساعدنا على القتل بطهارة عالية

ويساعدنا على التسول
في باحة الندم

لنتمكن من أن نستجدي 
من صخب النائم

شيئا من سكون االستيقاظ
ونحن نقول :
لله يانائم
لله يانائم

لله يانائم 
حتى يتزحزحوا عن أسرتهم 

وينتفضوا بوجوهنا كخاليا النحل
فيتصدقوا علينا

بأحدث أنواع الشتائم...
słU - بغداد  uÐ« bLŠ«
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النجف

تشهد مـدن العراق عامـة ومدينـة البصرة خـاصة حالة
فـزع وتــرويع غــيــر مــسـبــوقــة حــيث أصـبـح حـال أهل
مـحـافـظـة يـقـدر عـدد سـكـانـهـا أكـثـر من أربـعـة ماليـ
وت احملتم او وباء أخـطر عليهم نسمة تقـريباً مهدد بـا
حتـى من وباء الـكـولـيـرا نـفـسه . ان الوضـع احلالي ال
ـكن تـسـويــفه عـبـر وعـود غــيـر حـقـيـقــيـة من حـكـومـة
ـعقول ان تـنفذ مالم منتـهية الـصالحية ,ألنه من غير ا
تــنـــفــذه قـــبل أربع ســـنـــوات. كل هــذه الـــقــســـوة لــدى
احلكومة. اتت بسبب سكـوت نواب البصرة عن حقوق
الـبـصرة  ,السـكـوت الـذي مـضى عـلـيـة خـمس عـشرة
ـسـؤولـ احلـقــيـقـيـ عن عـامـآ  ,نـعم األعـضـاء هـم ا
تـدهـور الـوضـع االن وكل مـايـجـري او ســيـجـري عـلى
ـعطاء لـلعراق اجـمع. بدأت عطاءات ـدينة ا أبناء هذه ا
الـبـصــرة مـنــذ سـقـوط الــنـظـام مـن تـزويـد احملــافـظـات
العراقيـة بخيـرات موانـئ شواطئ البصـرة وتضحيات
نقطعة النظـير. فقد دافع البصري ستمـرة ا أبنائها ا
عن العراق عامـة وتنازل أبناؤهـا عن حقوقهم من اجل
اء على الوطن لكن ماذا قـدمه الوطن لهم سـوى قطع ا
أطـفــالـهـم ونـســائـهم ,نـعم اقــول الـعــراق هــو من قـطع
إمدادات احلـياة ألن كـل العـراق لم يـكن موجـوداً لو ال
دماء الشهداء من أهالي مدينـة الشهداء الفيحاء ارض
عـطاء .لـو ال تلك الـدماء وتـضحـيات الـرجال السـواد ا
لكان داعش الـيوم يتـربع على صـدر العراق ويـتبجح ,
لو ال تـضـحيـات الرجـال عن ارض الـعراق بـدفع خـطر
ــا كــان لـعــراق الـيــوم وبــنـوك كل ـوت االقــتــصـادي  ا
اخليـرات التي يـنـعم فيـهـا العـراق مصـدرهـا البـصرة.
كيـف يسـكت الـشـعب عـلى انـتـهاك حـرمـة أبـيه الـكر
رجـعيـة الديـنـية الـعلـيا الـيوم وأمه احلنـونه البـصـرة. ا
ومنذ سنوات بُـح صوتها وهـي تطالب بطرد الفاسدين
وإنقاذ الشعب من بطش فسادهم .واالن هي جنبا الى
جنب مـع أبنـائـهـا البـصـريـ فهي تـتـواجـد على ارض
الواقع الـبـصـرة وتعـيش مـعـاناتـهم . اين احلـكـومة من
ذلك هل أعــمي بــصــرهــا ? هل صم ســمــعــهـا? .كــيف
ـكن ان تــطـلـق عـلى نــفـســهــا اسم دولـة والــشـعب ال
يــتــوفـر لـه مــاء شــرب ! كـيـف ان تــكـون دولــة وخــمس
ماليـ سـكـنـوا الـسـاحــات مـنـذ اشـهـر وال احـد يـلـبي
مطـالـبـهم وال يـوليـهم ادنى اهـتـمام ,اي دولة انـتم واي
ساسـة واي رجـال انتم ,والله سـيـلـعـنكم الـتـاريخ كـما
لعن ال امية وال مروان وال زياد والشمر وبن مرجانه
فقد عد اليوم لنا فاجعة كربالء وعطش احلس وآله
وصحبه .نعم كم رضيع يبس كبـدة اليوم بسببكم وكم
عـلـيــآ رجع ألبــيه عـطـشـانــا بـسـبـبــكم انـتم! وكم زيـنب
خرجت خلف جثـام اهلـها بسبـبكم انتم اال لـعنة الله
علـيـكم وعـلى من اتى بـكم علـيـنـا .العـار كل الـعـار لكم
.وعنـد الله احلـسـاب يوم ال يـنـفع مال وال بـنون إال من

أتى الله بقلب سليم.
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تَوجهِوا إليكِ عَادوا
َ على أكتافِهم حَامل
الكثيرَ من االبتسامات

إال أنا
ال أعلمُ كيفَ صَارَ ذَلك !

رُبَّما ألنني أتيتُكِ
بِكَتفٍ مُنتهي احللم والصَّالحيَّة
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إنهم ينتفضون في وجوهنا
كخاليا النحل

أولئِكَ الذين مسحنا وجوههم
بأصابع من ورد !!
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مثل بالونة ناكرة للجميل
تدهس كل مافي طريقها
من معروف قدمناه لهم

أولئكَ الذين
ا ينبغي !!! نفخناهم أكثر 
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يجيدون هداية الناس
لدين التفرقة

أولئكَ الذين صدعوا رؤوسنا
بشريعة الوصال !!
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سنعمل سويا على أجهاض التعاسة
من على وجه بريقنا
لئال يستفحل أمامنا

شيطان الترقب
ويجعلنا متلبس بجن الفرقة
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نستدرج القليل من الوقت
لننصب شباك أحالمنا بوجه القدر

حتى إذا وقع ب أيدينا
نسارع بالقفز على بطنه

من أجل أن يتقيأ كل مافيه من سوء
ويبقى أمامنا خاليا

إال من أرهاصات السعادة
وحينها نكون قد غلبناه
وأطلقنا لعنان حياتنا

حبال االبتسامات
U b¼ „—uCŠ bŽQÝ

ألمرر غيابك مثل كرة الغولف
دون أن استه بأية ضربة
كن أن يسددها القدر

وبعدها أجلب لك
الكثير من األصباغ

لترسمي لي مايدور في رأسك
لكن أرجوك الترسمي بحرا

ألنني أغرق
وأنت جتيدين التبسم
بوجه تلويحتي األخيرة
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كنتم قد قطفتموها من هنا وهناك
حاولوا أن حتتفظوا بها ألنفسكم

أو على األقل
اعملوا بهدوء وروية

على إعادة تدويرها بعيدا عني
سك فقلبي ا

ليس مكبا للنفايات
wML² « —“ jG{√ Ê√ q³

أتذكر مالمحك العابرة للنظرات
متد مثل قطار تائه وسكونك ا
ونعيمك الذي من أجل بلوغه

تصر اجلنان على العمل الصالح
وخطواتك التي تعزز صمود األرض
من أجل أن تدور ضمن مرتكز وقح
وبسمتك التي جتدد عمر الورد

بطريقة تناسخ األبدان
وعبيرك الذي يزكم البؤس

ويخنق أنوف العادات والتقاليد
وروحك التي تلهم الفاكهة

على أن تتخذ لنفسها شكال مناسبا
وصوتك الذي يزود البالبل والعصافير

بعملية سالسة النطق عند الفجر
ثم أجمع كل ذلك

وأوجهه على شكل موجات
عبر نفير إذاعة احلن

دون أن أفارق وسادتي
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الـفـتــاة تـمـر صـدفــة من امـامه وهـو
يـختلس الـنظر اليـها محـاولة الفرار
مـنها وعـدم التفـكير بـها دون جدوى
مـرت االيـام والــشـهـور حـتى ضـاقت
الــفــتــاة صــبـرا وقــفت امــامه تــرمي
نديل الثـارة اتنباهه انـحنى الفتى ا
بأدب ولم يرفع راسه تـبسمت الخذه
وهـــو تــهـــمس اهال يـــكــفـي كل هــذا
ـــرة النــظــر الي الــوقـت جتــرأ ولــو 
واصـل انــحـــنــاءه ولم يـــعــقـب عــلى
كـالمهـا فـصرخت بـوجـهه اني احبك
يـنـا وشمـاال هل توجـه .. تلـفت 
كالمـك لـي.. نــــــعـم انـي احــــــبـك في
خـــــطـــــواتي االولـى من نـــــزولـي من
الـباخـرة وعيـني وقعت عـليك اسرت
قلـبي واحببتك سـرا واني على يق
ــشــاعــرولـكن انـك تـبــادلــني نــفس ا
صـبرك اطـول من صبـري لم يسـتطع
ان يـقـول اي شيء سـوى اذهبي الى
ابـيـك يـا مــدلـلــة فال اريـده ان يــقـلق
عـلـيك تـفـاجـأت  لـرده .. فـانـسـحبت
والــدمـــوع تــمأل عـــيــنـــهــا ومن ذلك
الـوقت لم يهد بـاله وكبـر من عمره
سنـ شغـفا بـحبـها لم يـعد لـلطـعام
مذاق لـلـماء طـعم مـر وعصف بـقـلبه
مـرارة الــعـشق واخـذ يـسـرق الـنـظـر
الــيـهـا وهي عــلى شـرفـة وذات يـوم
حملــته وهـو يــنــظــر الـيــهــا وعــلـمت

ا صـدق حبه لـهـا واحس الـتـاجـر 
يــحـصل فـذهب الى حــجـرتـهـا وهـو
يـصـرخ ويـقـسم سـوف يـعـيدهـا الى
بـالد الــــــــــغــــــــــرب اذا تــــــــــكـــــــــررت
ذلك تــــضــــرعت الى ابــــيــــهـــا وهي
حتـــــاول اقــــنـــــاعه انـه الــــشـــــخص
ـنـاسب لالقـتـران بـهـا وهـذا مـازاد ا
غــضب االب واخـذ يـســتـعـد الـعـودة
الى الـــديـــار واخـــبــرهـــا ان مـــوعــد
رحيلها غـدا صباحا  وفي منتصف
اللـيل لم يظهـر قمر سـماء وكان لون
لــيل دامـس وخــلف االشــجــار بـدات
تختبئ وهرب الى مـبتغاها ولم تكد
ان تـصل حـتى الـتـقـته وجـهـا لـوجه
واخلـوف مـسـيـطــر عـلـيـهـا مـرتـعـبه
حـائرة في امـرهـا اخـذ يضـمـهـا ب
ذراعــيه وهــو يـــردد ال تــخــافي انت
معي سوف احـميك فانت خلف رجل
يـعـشقك .. حـاولوا ايـجاد مـكان امن
فـــذهـــبــوا الى اول مـــكــان راتـه فــيه
وهـنـاك دون سابق انـذار كان كـميـنا
خـرقت رصــاصـات صـدرهـا مـنـطـلق
من سالح ابـيــهـا لـيــتـبـعــثـر قـلــبـهـا
ويـتـحـطم قـلـبه ..وهـنـا اخـذ يـسـقي
الــــورد الـــذي زرع فــــوق مـــرقــــدهـــا

ويذرف الدموع وهو يصرخ .
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زيــادة االجـر فـاجـابه بــالـنـفس الـرد
..اسف يـاسيـديـغضـب التـاجـر وهو
يــــقــــول ســــوف تــــنــــدم عــــلى هــــذا
الــــقـــرار مــــرت االيـــام حــــتى رست
بـاخـرة بدأ الـفـتى اسـتـعـداده حلمل
الــبـضـائـع فـاتـفــاجـأ بـفــتـاة شـقـراء
تـرتـدي احدث طـراز انـذك جذبت كل
عـيـون احلاضـرين نزلت واسـتقـبلت
بحـفـاوة لم يراقـب الفـتى خـطواتـها
النه كــان جــديــا  بـالــعــمل وال شيء
يــشــغــله عن مــســؤولــيـاتـه عـاد الى
ـعتـاد وهو جالس يـتناول الـبيت كا
الـعشـاء حـتى بـدا اخوتـه يتـبـادلون
احلديث عـنها وهـو يقول لـنفسه كل
اشخـاص فتنـوا بجمالـها ولم يغيب
وجـــهـــهــا عـن مــخـــيـــلـــته ويـــعــرف
اسـتـحـالـة ان يـقـتـرب مـنـهـا واخذت

جتعل في قلوبنا غال للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم" .
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اضي في في عـشريـنات من القـرن ا
موانـئ البصـرة كان هنـاك فتى يافع
ـيــز بـ مـكــتـنــز بـاحلــيـاة وكــان 
اشــقــائـه مــظـهــره حــسـن ذو بــشـرة
ســمـراء هــاد بـعض شيء مــفـتـول
العـضالت يثور بـسرعة ان وقع ظلم
عــلى احـد اخــوانه ويـسـانــدهم بـكل
مـــااوتي مـن قـــوة وكـــان دؤوبـــا في
عمله يـخرج باكرا من الـبيت ليحمل
الــبــضـائـع من الــسـفـن الى ارصــفـة
وانئ معروف باالمانة واذا بتاجر ا
اجـنــبي يـنـاديه يـافـتى أتـعـمل عـني
دون غـيــري فـرد وهــو مـسـتــمـر في
حمل الـبـضـائع .. ال يـاسـيدي احب
ان اعــمل لــوحــدي دون قـيــود اكـون
مــلك نــفـسـي .. اعـاد عــلـيـه الـتــاجـر
ـرة اغـواءه الــعـرض مـحــاوال هـذه ا

اخلنجر داعم لـداعش االرهابي واالخير
يعلـنها من خالل قـناة العـربية ان دخول
داعش لـلـمـنـاطق الـغـربـيـة كـان حتـريـرا.
وان قوات احلـشـد الشـعـبي والـذي أحد
قـيـاديه الـبـارزيـن الـعـامـري ان قـواته لـو
 والـيوم يـظهرون دخلت االنبـار ستـقتل 
لنا انهم مجتمعون سـوية لتشكيل الكتلة

ناصب بينهم . االكبر وتقسيم ا
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دمــاء ســالت عــلى االرض وجــرحى إلى
االن راقـــده . والـــســـاسه الـــعـــراقـــيـــون
ـنـاصب الـصـدر يـتـصـارعـون من أجل ا
ـــعــــارضـــة اذا لـم يـــشـــارك يـــحــــذر بـــا
ــنـاصب بـاحلــكـومه واحلــكـيم يــطـالب 
سـيـاسـيــة ووزارات سـيـاسـيــة الـعـبـادي

يريد رئاسة الوزراء بوالية ثانية. 
الكي يـتهم االخـرين بالـتزويـر ويطمح وا
والـعـامري واخلـنـجر لتـشـكيل االغـلـبـية 
والنجيـفي نقيضـان بحلم السـيطرة على
مـفـاصل الـدولــة وتـشـكـيـلــهـا وتـقـسـيم "
نــســوا الــشــهــداء الــكــعــكــة" بــيــنــهــمــا 
ـكاسب نـاصب وا واجلرحى وتـذكـروا ا
ليـكـونوا هم بـعـيش رغـيد وشـعب تـعيس
بكـافـة طـوائـفه ومـكونـاته لـذى اقـول بـعد
كل مــــا ذُكــــر . اقــــرأوا عــــلـى الــــعـــراق

السالم.
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ـرجـعـية في وقت سابـق خرجت عـلـيـنا ا
عتمد الدينية العـليا ومن خالل وكيلـها ا
ــهــدي الــكـربـالئي حـول الـشــيخ عــبــد ا
غــضب الــشــارع وإلـى مــا وصــلت الــيه
ـقــيـته الـتي االمـور جـراء احملـاصــصـة ا
أدت إلى اخـــتـــيـــار رؤســـاء وزراء غـــيــر
اكفاء ووصلـوا العراق إلى هاويـة مظلمة
وخـطــيـرة بــنـفس الــوقت  حـيث أعــلـنت
وفي خطبتها االخيرة عن شروط اختيار
ـقبل ووصفـته بأن يكون رئيس الوزراء ا
شجاعـا وقويا وحـازما . وكـنا ننـتظر ان
تظـهر لـنا شـخـصيـة بهـذه الصـفات وان
ـرجعـيه العـليا تصغي الـكتل الى كالم ا
قـيـته التي وأن تبـتـعد عن احملـاصـصه ا
لم جتـــلب إال الــــويالت والـــدمـــار لـــهـــذا
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ا الشك ان النقـيض ال يجـتمعان إال
في ســاســة الــعــراق وســيـاســة أحــزابه
بنيه على احلـصول على اكبر عدد من ا
ناصب  في اجتماع غير معلن سابقاً ا
زعـيـم الـفــتح الــسـيــد الــعــامـري يــلــتـقي
بـالـسـيـد الـنـجـيـفي واخلـنـجـر في مـنـزله
ببـغداد من.اجل تـشـكيل الـكـتلـة الكـبرى
ــان . وفي وقت ســابق داخل قــبــة الـبــر
اعلن قـيـادي في كتـلـة الفـتح الـنيـابيه ان
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احلركة الـثقافية تـعود لتبرز جوانب
دنية حملافظة األنبار. ا

مع حتـرير احملـافـظة وبـعـد فـترة من
الظلم والتظليم; شباب األنبار ال زال
يحاول أن ينـهض بالواقع وحتس
عيشة والتقبل في مدن احملافظة. ا
يـعـود أبـنـاء احملـافـظـة لـلـتـفـكـيـر من
ـبدأ الـفكري األيـجابي لزرع جـديد با
الثقـافة والوعي في ابنـائها انطالقا
من مبـدأ احلـركـة الـصـحيّـة لـلـثـقـافة
والتـوعـيـة; تـبـنّت الفـرق الـتـطـوعـية
ــخــتــلف تــوجــهــاتــهــا (اإلغــاثــيـة
والـتـنـمـويـة) عـلى حـد سـواء; حـركـة
تطـور فكـري ايجـابي للـشبـاب; وبعد
جــلــســات تــوعــيــة وورش تــطــوريـة
ونـدوات ومـلـتـقـيـات دامت الكـثـر من
سـنتـ كـانت للـمـنظـمات الـتـنمـوية
ـسـبـبات واجلـهات االنـسـانـية أهم ا
لـدعم الـشبـاب واهم فـرض لـتـضـم
ـداخل الفكـرية حيث الـشباب لـتلك ا
انــتـــظم شــبــاب احملـــافــظــة وحــاول
جاهـدا بكل فئـاته الشبابـية أن يكون
ـنـظـمـات ـا دعـا تـلك ا من ظـمـنـهـا 
واجلــــهــــات أن حتــــدد احملــــافــــظــــة
كــمــســتــهــدف بــارز في تــلـك الـورش
والتدريبات فأصبح الشاب األنباري
خــامــة لــيــنــة تــســتــقــبل اإليــجــابي
وتستطيع أن توجه افراده نحو سلّم
ثقافي سليـم. فباتت األنبار األن اكثر
ازدهـــــارا وتـــــقــــــبال وغــــــني جـــــدا
باحلمالت الـثقافية وابـرزها: "ملتقى
األنبـار الثقافي مـهرجانات تـرفيهية
وخيـرية مـهـرجان الـسالم السـنوي
بــازار نـون الــنـســوي والــكـثــيـر من
ـعارض الـفنيـة والفـوتغرافـية التي ا
لـم تـــكـن مـــتــــوفـــرة ســــابــــقـــا داخل
احملـــافـــظــــة اضـــافـــة لــــلـــبـــازارات
ـهـرجـانات الـتـي تـدعـمـهـا جـهات وا
تـربـويـة وثـقــافـيـة ابـرزهـا جـامـعـتي
ـــــنــــتــــدى ـــــعــــارف وا األنـــــبــــار وا
األجــتــمـاعي الــعـراقـي. ورغم تـوجه
الشبـاب نحو العمل الـتطوعي بشكل
بــارز اال أن تـلك األعــمــال يـنــقـصــهـا
العـنـصـر الـنـسـوي احـيـانـا وبـشكل
مـلحـوظ رغم مشاركـة البـعض منهن

وبشكل بارز وإبداعي إال أن العنصر
الـنسـوي الزال يتـعرض لـهجـوم حاد
ـا يـجعل اكـثرهن مـن قبل اجملـتمع 
فـي دوامــة الــتـــخــوف مـن احملــاولــة
ساواة شاركة الفـعالة والبارزة  وا
مع نــــظـــيـــرهـــا الـــشـــاب. رغم وعي
ـلـحــوظ هـذه الـفـتـرة بـدور الـشـاب ا
ـرأة ومــسـانـدتـهـا حـيث بـات األول ا
متقـدما بعض خطـوات عن السنوات
رأة ـشـاركـة ا الـسـابـقـة في الـدعـوة 
في اجملال الثقافي والتطوعي إال انه
ـتــهـمــ في احلـد من يـعــتـبــر أول ا
ارسة اجملتمع مشاركتها من حيث 
الضغط من نـاحية عشائـرية وتقاليد
قـــبـــلــيـــة التـــســـمح بـــذلك إال انـــهــا
استطاعت ان تشارك بحمالت اغاثية
وتــطـوعــيـة في مــخـيــمـات لــنـازحـ
دن والنـشاطات الثقـافية وبشكل وا
مــلـحــوظ عن ســنـواتــهــا الـســابــقـة
فـنـســتـطـيع ان نـلــحظ وجـود نـشـاط
عارض فـنية ثـقافي لـلمرأة مـتمـثل 
ـؤسسـات واجلهات بـدعم مخـتلف ا
بــورش تــدربــيــة وتــوعــويــة تــخص
ـراهــقـات بـشــكل مـركـز الــفـتـيــاة وا
واســــتــــخــــدام وســــائل الــــتــــواصل
ـتاز االجـتمـاعـية بـشـكل ايجـابي و

اعالمـيــا وتـثــقـيــفـيـا
عــــلى شــــكل قــــصص
جنــاح ألهم الــنــســاء
وبــرامج تـــثــقــيـــفــيــة
تـــقــودهــا وتـــقــدمــهــا
النساء تُبث على تلك
ــــواقع.كل شيء األن ا
أكـثـر اشراقـا; لـيـتـنـبأ
ـــســـتـــقــــبل افـــضل
لــلــشــبــاب عــلى ارض
الـــــــــــــــــواقـع رغــم كـل
الــضـغــوط وتـضــيـيق
اخلـنـاق عــلى الـطـابع
دني من الـتطـوعي وا
قـــــــــبـل اجلـــــــــهــــــــات
احلــكـــومــيـــة والــذي
عـده البـعض ايـجابـيا
لــلــحـــد من الــتــســيب
االعالمـي أو مــراقـــبــة

ـشـهـد األنـشــطـة وتـبـعـيـاتــهـا عـلى ا
ـتـطـوعـ من الـسـيـاسي وحـمــايـة ا
دروسة بيـنما عده التـحركات غيـر ا
الـبـعض االخــر شيء سـلـبي وشـبـيه
للدكتاتـورية في تقيد احلركات. الزل
الــتــحــدي مـســتــمــرا ألثــبــات الـذات
الــشـــبــابي في احملـــافــظــة وال زالت
حــركـة الـتــطـوع والــتـطـور الــثـقـافي
واالبـــــداعـي مــــوجـــــودة كـــــمـــــا هي
مـوجـودة اجلهـات الـداعـمة لـلـشـباب
بـعـددهـا الـضـئـيل بـغض الـنـظـر عن
احملـــبــطــ والـــعــادات الـــثــقـــافــيــة
ـنــتـشــرة الى وقـتــنـا الـعــشــائـريــة ا
احلــاظـر; إال إن الــشــبــاب األن اكــثـر
ـدنية تأثيـرا على احلـركة الـثقافـية ا
في احملافظة.من هـنا ادعوا كل نساء
احملافـظة والـفـتيـات عدم االسـتسالم
لـلطـوابـع الـقبـلـيـة في مـنـع احلـقوق
شروعـة دينا أو منطـقا فأنتِ كيان ا
بــأحـالم وطــمــوح ولكِ واقع إبــداعي
فال تـــــخــــافـي من اظــــهـــــار ابــــداعكِ
واحالمكِ أبدا كونـي على ثقة: إن لم
تـثـقي بــنـفـسكِ; فـلـن يـسـاعـدكِ أحـدا
مطـلقـا. وما لم جتاهـدي إلثبات ذاتكِ
فـلن يـعــتـرف فـيكِ احـد مــطـلـقـا. ولن
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