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من ســيــنـاريــوات سـابــقــة اي الـقــاعـدة
وداعش وغيرها من االسماء .

ان الـعراق عـلى كف عفريت وخـصوصا
مـرحـلـة مـا بـعـد انتـهـاء واليـة الـعـبادي
صــراعـات الـســلـطـة بــ الـسـيــاسـيـ
تـؤدي في البلد الى الهاوية وخلق بيئة
صـاحلة لالرهاب واجلمـاعات االرهابية
وهـذا ما نوه عنه تيلرسون وان مجيء
شـخص غير الـعبادي ورافض لـلتواجد
االمـــريــــكي في الــــعـــراق ســـيـــؤدي الى
نـزاعات جديدة او بـاالحرى العودة الى
مـرحلـة الفوضـى التي مر بـها الـبلد في
ـالـكي  اي أن رسـالـة تـيـلـرسون عـهـد ا
وزيــر اخلــارجـيــة االمـريــكــيـة واضــحـة
كــوضــوح الــشــمس ان في حــال طــلـبت
احلــكــومـة الــعــراقــيـة اجلــديــدة خـروج
الـقــوات االمـريـكـيـة من الـعـراق وانـهـاء
تــكـلـفـتـهـا في تــدريب اجلـيش الـعـراقي
ــوصل وصالح وغــلـق قــواعــدهــا في ا
الـــدين واالنـــبـــار وكـــركـــوك فــأن شـــبح
داعـش او حتت اي مسمى اخر سيظهر
ان مـن جــديـــد بـــصـــيـــغـــة او بـــأخــرى 
االمـريـكـان يـبحـثـون عن مـصـاحلهم في
ـنـطقـة ولـيس تـواجده حـبـا في شعب ا
ــــــســـــكـــــ الـــــذي صـــــدق الـــــعـــــراق ا
ـزعـومـة الـتي اتى بـهـا ــقـراطـيـة ا الـد
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النجف 

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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دون كـلل أو ملل .. وتلك الظاهرة العقيمة
أصــبــحت ســمـة تــمــيــز الـكــثــيـر مـن تـلك
ــتـطـرفــة الـضـالـة اجلــمـاعـات والــفـئـات ا
ـضلـلة .. وهي جـماعـات ال تبـالي كـثيرا ا
ــواقف اآلخــرين حــ تــتــخــذ فـكــرا من
األفـكـار .. وال تـبـالي كـثـيـراَ بـاألخـذ والرد
فـيـما تـراه من األفكـار .. بل تزداد تـمسـكا
وتـعصباَ وعنادا إلرساء قوائم الباطل في
مـــــواقـع احلق .. وهـي تـــــلـك الـــــفـــــئـــــات
واجلـمـاعـات التـي جتعل كل هـمـومـها في
الـدنـيا هـي االستـمـاتة واالقـتـتال من أجل
أفــكـارهــا بـغض الــنـظـر عـن مـدى صـواب
مــزاعــمــهــا أو عــدم صــوابــهــا .. فــهــؤالء
احلـمقى يـحسـبون أن الـفالح والـنجاح ال
يــكــون إال بــالـصــمــود والــتـطــرف .. كــمـا
ثل يـحسبون أن التراجع نحو األصوب 
عـــجـــزاَ وضــعـــفــا ووهـــنـــاَ .. وتــلـك عــلل
ـصـابـة بـداء اجلـهل ـريـضـة ا الـنــفـوس ا
والـتـخـلف .. وقـد كـثـرت الـيـوم فـي أرجاء
الـــعـــالم أشـــكـــال وألـــوان ذلك الـــتـــطــرف
ـميت .. كـمـا كـثـرت في أرجاء والـتـشـدد ا
الــعـالـم أعـداد تــلك اجلــمـاعــات والـفــئـات
ــسـمــيـات اخملــتـلــفـة .. وكـل فـرقـة حتت ا
وجـــمــــاعـــة تـــرى نــــفـــســـهــــا عـــلى احلق
والــصـواب وأن اآلخــرين عــلى الـضالل ..
ـتـصـلـبـة تخـلق وتـلك الـنـظـرة والـوقـفـة ا
مـسـبـبـات الـتـفـرق والـشـتـات .. وهي تـلك
الـظـواهـر الـتي حـيرت الـعـقالء والـعـلـماء
واحلـكمـاء في هذا الـعصـر .. وقد أوجدت
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مـخـطـئـة جـدا وقـد تـتـسـبب لي بـشيء
يـؤثــر في شــخــصــيـتـي وسـلــوكي مع
الني االخــرين ومـعـهـا هي شــخـصـيـا 
كنت اعتقد انها تنزعج منها بال سبب
ولم اكـن اعــــلم ان االبــــاء واالمــــهــــات
يـعـرفـون ابـنـائـهم ويـحـددون االخـطار
احملــيــطــة بـــهم بــســهــولــة..والــســبب
بـبـسـاطـة النـهم اكثـر جتـربـة بـاحلـياة
ومــهــمــا كــان االبــنــاء واكــثــر خــبــرة 
ـــتـــلـــكــون وعـي ودرايــة اذكـــيــاء او 
ـرور الزمن ان اراء االهل سيـدركـون 
غـــالــبـــا صــحــيـــحــة وصــائـــبــة النــهم
يـحـاولون ابـعـاد ابنـائـهم عن اخملـاطر
او ابـعــاد اخملــاطـر عــنــهم..لــكن االمـر
يتطـلب بعض احلكمـة في التعامل مع
االبـنـاء فـيمـا يـخص خـيـاراتـهم سواء
اضي او احلـاضـر وحتى مع كل في ا
هـذا الـتطـور الـكبـيـر يـبقى الـفـرق ب
جـيل االبــاء واالبـنـاء هـو من الـثـوابت
الـتـي تـسـتـوجب احلـذر عـنـد مـحـاولـة
الـتـدخـل في صـداقـاتـهم واالفـضل هـو
تقد النصح والتقرب اكثر لهم وترك
مــســاحـة خلــوض جتــارب تـســاعـدهم
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عــنــدمــا كــانت امي تــبــدي ارآؤهـا في
صــديـقـاتي مـرة بــالـرضـا عن احـداهن
كان من ومـرة بـاالسـتـيـاء من االخـرى 
الطبيـعي هذا االمر يضـايقني الى حد
مـا  الني كـنت ارى نـفـسي وخـياراتي
عــلى صــواب دائــمــا..واذكــر شيء عن
صديقة لي في مرحلـة االبتدائية كانت
ايضا تـأتي للبيـت لنلعب مـعا ونخرج
امي كــالـعــادة كـانت لــشـراء احلــلـوى 
تعترض على رفقتها لكني كنت احبها
كثـيرا مع انـني ارى بعض تـصرفـاتها
غير صحيحة وال تـعجبني ; مثال انها
كانت دائمـا ماتعرض عـليَّ ان نشتري
احلــلــوى بــالــلــون االحـمــر كـي نــلـون
شفـاهـنا و كـنت ال استـسيغ هـذا االمر
مــطــلـقــا. ولــو كــانت امي تــعــلم انــهـا
تــــعــــرض عــــلــــيه مــــثـل هــــذه االمـــور
الجبرتني على قطع عالقتي بها تماما
ــرور االيــام وبــوصــولي مــرحــلــة و
ـتـوسـطـة واالعـداديـة وجـدت نـفـسي ا
ابـتـعــد عـنـهـا تــدريـجـيــا وفي مـرحـلـة
اجلامعـة وجدتهـا تختـلف عني جذريا
وال يــطـيب لـي رفـقـتــهـا بــأي شـكل من
االشــكــال.فــلــو كــانت امي قــد فــرضت
عـــليّ االنــقـــطــاع عـــنــهــا فـي صــغــري
لـتـوقـعت انــهـا ظـلـمـتـنـي واعـتـبـرتـهـا

كن معانـاتك.. لم ترد النـها مـترددة ال 
ان تــقـرر وفي راســهــا اكـوام من افــكـار
مــتــنـوعــة اغـلــبـهــا اصــابـهــا الـتــشـتت
ـرعـبة والـضيـاع في صـومعـة احلـياة ا
فـهدفـهـا في حـكم النـهـايـات  لم اصدق
انها على ابواب الزواج حتى رددت مع

نفسي:
راهقات.. لقد اخذتها احالم الفتيات ا
جـاءني هـاجس ابـرم مـعي عـقـدا سـريـا

ليؤكد لي بهتاف يدوي في داخلي:
انـهـا الـفـرحـة .. بـالـفـعل ان جتـد امـراة
بــهــذا الـعــمــر زوجــا حـتى وان لـم يـكن
مــتــكــامال لــكن فـي الــنــهــايــة انــســانــا
تـــســـتـــطـــيع ان تـــلـــجـــا الــيـه عـــنـــدمــا
كـنت اول يــحــاصـرهــا زمـنــا مــلـعــونــا 
وافقـ كي حتصل هـذه السـيدة على ا
فرصة اخـرى بعد زواجـها االول والذي
بـكـيت من كـان مـصـيـره الفـشل الـذريع 
فـــرحـــتـي في اعـــمـــاقي وحـــمـــدت الـــله
وشـــكـــرتـه في قـــرارة نـــفـــسي الن الـــله
وهــبـهــا هـذه الــفـرصــة الـثــمـيــنـة رجال
مـاتـت زوجـته قـبـل خـمـســة شـهـور وله
ولــدا واحــد عـنــدمــا عـرفـت بـنــفــاصـيل

حياته تراقص السؤال مستعجال
اذالم يزوج ابنه..وفكر بنفسه فقط..
وهل رضى ولـده عـلــيـهـذه الـزيـجـة ولم
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الكثير من الشباب اليوم بل اجيال عدة
وجودة بـالعراق يـتصور من الشبـاب ا
الـعـراق هذا حـاله وحـال اغـلب الـبـلدان
ويـتعـجب عـلـينـا ويـستـهـجن من نـكتب
نحن مـواليـد اخلمـسيـنات والـستـينات
والسـبعـينـات وننـتقـد تصـرفات شـباب
الــيــوم وفــســاد حـكــام الــعــراق وحــالـة

البلد. 
عــراقـنـا يــا احـبــاب غـيـر الــعـراق الـذي
تــعــيـشــون فـيـه الـيــوم عـراقــنــا كـان به
ثل وكـان الطـبيب التـعلـيم يضـرب به ا
الــعـراقي يــشـتــغل بـانــكـلــتـرا بـشــهـاته
الـــعــراقــيــة مــا عـــدنــا دور ثــالث وعــدم
علم اله هيبه وكانت مدام رسوب كان ا
عـادل اذا سـامـعـ بـهـا اقوى مـن وزير
الــــتــــربـــيــــة وخــــرجت رؤســـاء وزارات
ووزراء وقـــادة واطـــبـــاء ومــهـــنـــدســ
وفنان الهم بصمه على تاريخ العراق
الى الـيوم  ,بـعراقـنـا كـان هـناك اخالق
بكل مـعنى الـكلـمة وكـان الصـغيـر يترك
مــكـانه لــلـكــبـيــر بـالــبـاص وكــان هـنـاك
جــابي ومــفـتش بــالــبـاص يــعــني دولـة
وقانون  ,كان عدنا فن اصيل وطرب مو
الـعكـربـة والبـرتـقالـة وعـشيـرتـها  ,كان
عــدنــا مــعــاهـد تــعــلم رقص الــســالــسـا
والـتـانغـو وكـان عـدنـا الـفرقـة الـقـومـية
لـلـفــنـون الـشـعـبـيــة الـلي حـصـلت عـلى
جـوائـز من كل الـعـالم  ,بـعـراقـنـا كـانت
الـنـسـاء تـلـبس بـوشـيـة وتـلـبس مـيـني
جـوب وبـنـطـرون مـا كـان هـنـاك حـجاب

وجـبـة ...  ,الــبـصـرة كــانت فـيــنـيــسـيـا
الــشـرق ودرة اخلــلــيج الـبــصــرة كـانت
حـضــارة وتـاريخ وادب وشـعــر وفـنـدق
شط الــــعـــرب وجــــزيــــرة الـــســــنــــدبـــاد
واخلـــشــابــة والــزبــيـــر والــطــرب لــيس
شـــوارع مــكــســرة ومـــجــاري طــايــفــة ,
ـاركـات الـعـراق كــان به وكـاالت الرقى ا
ـكـائن الى االجـنـبـيـة مـن الـسـيـارات وا
ساعـات الـرولكس  ,بالـعـراق كان عـدنا
اورزدي باك اللي هو مـثل هاردوز لندن
ـــلـــكي االن مـن كـــانت هـــنـــاك دبي بل ا
صـــحــراء حــتـى عــلى اخلــريـــطــة غــيــر
مــوجـودة  ,بــالــعــراق غــنت ام كــلــثــوم
ووديع الصافي وفـيروز وغـلوريا غـينر
وايـربـشن وهـذه لــيـست وبـعـيـدة كـلـهـا
قـــبل كـم عــام ... بـــالــعـــراق كــان عـــدنــا
كازينـوات على ابـو نؤاس جتلس بـيها
النـساء والرجـال مختـلط لرجـال تشرب
والـــنــســوان تـــاكل بــدون مـــشــاكل ابــو
نـــؤاس والـــشـط كـــانـت لـــلـــعــــراقـــيـــ
نـطقة للمـتسـلط  ,بعـراقنا كـان ابن ا
يعرف كل اهلهـا نساء ورجال والغريب
ـــر مــرور مــا يـــســـتـــطـــيع ولـــيس ان 
نـطقـة اال عابرا" وبـدون مشاكل واذا با
تــورط وحتــارش بـــوحــدة (( الــله الــلي
كـاتـبــهـا عـلـيه ))  ,بـعـراقــنـا كـان عـدنـا
ـدارس وكـان عـدنـا بـاصـات مـطـاعم بــا
دارس  ,بعـراقـنا كـان عـدنا نظـامـية بـا
مدرسة للـموسيـقى والباليـة وكان عدنا
حـوزة بـالـنـجف  ,بـعـراقــنـا كـنـا نـذهب

البـريطـانية بـ  3ايام من السـفارة اللي
بـالـشـواكه  ,بـعـراقـنــا كـان الـسـيـنـمـات
الهي اماكن ترفيه للعائلة سارح وا وا
نـسـاء ورجـال ولـيـست امـاكن مـسـخـرة
ونــثـر فــلـوس عــلى الـراقــصـات وســكـر
للثـمالـة وعربدة  ,بعـراقنـا كان الـريسز
ــســابح مــخـتــلط بــيه نــادي عــائــلي وا
عـوائل ونـسـاء ورجـال وشـبـاب وبـنـات
وكان كل واحد منا ينظر للبنت كـ اخته
واالم خالته واالب عمه وكـانت حفالتنا
ـســابح والـنــوادي بـدون رمي تــقـام بــا
اطالقـــــات وال عــــركــــات وبـــــوكــــســــات
وحــمـــايــات  ,بـــعــراقـــنـــا كــانت عـــدنــا
انـــســــانــــيــــة واخالق وعــــلم وقــــضـــاء

المـريــكـا واوربـا ســيـاح غـيــر الجـئـ ,
بـعـراقـنـا كـان جـارنـا من الـيـسـار كردي
ومن الـيـم تـركـمـاني وبـعده  4بـيوت
مسيحي واللي خـلقنا عرب الى اليوم
بـعـراقـنا مـا نـعـرف ديـنـهم ومـذهـبـهم  ,
كان هناك نـوري باشا السـعيد وحس
جميل وفرحان بـاقر وعبداالمير عالوي
وصــائب شــوكت وســلـمــان تــاج الـدين
ويـوسف الـعـاني وبـدري حـسـون فـريـد
والـــكـــبـــنـــجي ويـــوسف عـــمـــر ونـــاظم
الــــغـــزالـي وفـــؤاد ســــالم ورضــــا عـــلي
وسـلـيـمـة مـراد ووحـيـدة خـلـيل  ,وست
الــكل عـفــيــفـة اســكـنــدر ومـائــدة نـزهت
وقـــبـــلـــهم كـــان هـــنـــاك زهـــور حـــســ

ـيعـة تـوفيق اليـة وبعـدهم  وصـديقـة ا
وايقونـة العراق سـيتا هـاكوبيان  ,كان
ـــدفــعي وشـــيــراك ومــا فـــرقــة الـــهــام ا
سمعنا علي العيساوي وحسام الرسام
وربـــعــــهم  ,كــــان عـــدنــــا اذاعـــة اف ام
بــاالنـكــلـيــزي وعـدنــا مـعــهـد بـريــطـاني
اني تـعـلم لغـات ليس ومعـهـد غوتـا اال
عقم قتل وذبح  ,بعراقنا كـان احلليب ا
والــبـــبــسي والــصــمــون يــوصل لــبــاب
ـــا يــســـمى االن بـ (( الـــبـــيت يـــعـــني 
الـــدلــفــري )) بــلـــغــتــكـم من كــانــوا اهل
اخلــلــيج يــشــربــون احلــلــيب مـن صـدر
الـبـعـير !!!  ,بـعراقـنـا كـان الـديـنار + 3
دوالرات وربع وكـــنـــا نــــاخـــذ الـــفـــيـــزا

ومـؤسـسـات  ,بـعــراقـنــا مـا كــان هـنـاك
حـرامـيـة وفـاسـدين ومـرتـشـ وشـرطـة
مرور قفـاصة كـان الشـرطي ابن الشعب
ـلك ال وفي خـدمـة الـشـعب  ,بـعـراقـنـا ا
يـستـطـيع ان يـشـتري سـيـارة ال فـلوسه
مـا تغـطي ثـمـنـها ... عـراقـنـا حلـو حـلو
حلو  ,عراقنـا كان طـعمه شهـد وريحته
عـنـبــر وهـواه نـقي  ,عـراقـنــا كـان جـنـة
والدينا كلها خراب  ,هال عرفتوا الفرق
ب عراقنا وعراقكم  ,عراقنا كان بطعم
الـبـرحي وهـو طـعم الـدم  ,عـراقـنـا كـان

وكان وعراقكم جحيم.

s - بغداد (« Õö

كبـرتـها بـستـة او خـمس سنـوات طوال
مــعـرفـتي بــهـا وجـدتـهــا عـاقـلــة تـتـفـهم
ــنـظــار يــعـجـب بـهــا الــكـثــيـر االمــور 
وبــاالخص شـقــيـقـاتــهـا الــسـبـعــة كـانـا
تخينة بعض الشيء كـصمونة انتفخت
بفـعل نـار الفـرن لكـهـا خالـية كـان هواء
بـداخـلهـا جـمـالـها بـسـيط طـيـبة قـلـبـها
واضحة كل الوضوح كلها تختفي وراء
ابـتــسـامـة جـمــيـلـة تـبــقى مـحـفـورة في
ذاكرة كل من راها وانا اولهم احترامي
يـتـزايـد لــهـا كـلـمـا وجـدتـهـا ضـيـفـة في
داري وترحيبي بها ليس له حدود وكل
يـوم اجـبـر عـلى ذكـراهـا عـنـدمـا اتـذوق

الكبة التي جتلبها لنا قائلة:
انـهــا كـبـة لــذيـذة ..اخـتـصـت كـونـهـا _

معمولة بلحم الدجاج..
الجـد مـالمح الـفــرح تـمـال وجه زوجـتي

التي ترد عليها قائلة:
نعم فانا احتار بفطوره..

انـظـر فـي تـقـاطـيع وجــهـهـا ثـانـيـة الرد
عليها باحلال:

حــــتى تـــرتـــاحـي من حـــيــــرتك.. في كل
حلظة كـانت تمر اجـد ان هناك مـجهوال
ال استـطيع فهـمه الن محـادثات هـامسة
مابـينهـا وب زوجـتي كلـما حاولت فك
الـــغــــازه يـــنـــتــــابـــني خــــوفـــا شـــديـــدا

يــحـاصــرني من كل اجتــاه فــاحس بـان
دوامة تـتـصارع لـتتـركـني صريع افـكار
تتزاحم في راسي حتى يتجدد السؤال
ـراة اخلــمـسـيـنــيـة والـتي _ مـابــهـذه ا
جتــاوز عـــمــرهـــا فــوق ذلك بـــخــمـــســة
اعـوام.. خـوفي لم يـكن مـشـروعـا لـكـني
رجال امـتـلك احلـاسـة الـسـادسـة والـتي
تـنبـاني بـاحـداث كثـيـرة قـبل حصـولـها
فاسـكت حيـنمـا اشعـر ان االشيـاء التي
احس بـهاتـتـحـقق ومـنهـا انـني شـعرت
بهـا قـبل اشهـر من وفاة شـقـيقـاي انهم
يـرحـلــون وابـقى وحـيـدا بــالـفـعل حـتى
حان الوقت وعندمـا جلست لوحدي في
حديقة بيتي الصغيرة فسالت نفسي

لم ابق اال وحدي واثنان من اشقائي _
بعدما كنا سبعة اشقاء.. تنفست بتعب

وقلت:
.. اين ابـي وامي واشــقـــائي الــبـــاقــيــ
بــالـفــعل رحــلـوا بــسـرعــة لم اتــوقـعــهـا

وايقنت اخيرا بالرد:
.. مـثـلـما بـقى ال يـدوم اال وجـهه الـكـر
وجه هـــذه الــســيــدة وهي تــتــنــقل بــ
حلظة واخـرى وب حـيرتهـا بان حتيل
نفسـها على الـتقاعـد لتعـبها وشـكواها
رة االخيرة تكررة حتى قلت لها با ا

هــــيـــــا تـــــقــــاعـــــدي ...واخـــــلص من _

تـــمــر الــذكــرى الــســـنــويــة االولى عــلى
رحيلها واجلحة والعذر غير مقبول: 
ـفروض ان ال احدا يـطبخ لـهم ... كان ا
يزوج ولده الوحيد وهذا ما تاكدت منه
في يوم اعالن اخلطوبة فـوجدته متعبا
مــنـهــوك الـقــوى فـان طــوال عـمــره كـان
ـلـذات احليـاة فـلـيس له بيت مـلتـهـيا 
مسكنـا له بل سكن في شقـة ايجار حلد
االن واحملل الذي يـعـمل به كذلك ايـجار
الشـيء عــنــده ســوى انــفــاســا بــالــكــاد

تصعد وتنزل وعاد السؤال ثانية:
مـا هـدف هـذاالــرجل وهـو بـهـذا الـعـمـر
واحلـــالـــة ..  حـــضــوري الـى مــراســـيم
اخلطوبة كان امرا اجبرت عليه وطوال
هـذه االجــراءات بـقـيت صــامـتـا وغـارق
في سكـوت اتعـبـني كدت اصـرخ عنـدما
وجـدت هــذا الـسـيـد الــذي قـدم لـيـجـري
عـقـدا شـرعـيـا كـمـا اسـمـوه عـنـدمـا كـرر
ـهر قـدره مليـون مقدم خلمس مرات.. 
وثـالثـــة مــــؤخـــر الــــصـــداق.. قــــلت مع

نفسي: 
مــلــيــون مــقــدم ..انــهـــا مــهــزلــة الــزمن
ليون..  لعون.. ماذا سيشتري با ا

رفـعت راسي من وســادتي ونـظـرت الى
ــعـلـقـة جـانـبي سـاعـتـي االلـكـتـرونـيـة ا

ورددت

ــانــيـة األكــبـر يـتــرقب الــعـراقــيــون تـشــكـيـل الـكــتــلـة الــبـر
واحلـوارات الـتـي تـؤدي إلى تـشـكــيـلـهـا ,وتـبـ من بـعض
التـسريـبات حـول االجتـماعـات التـي تعـقد هـنا وهـناك ب
فاوض . دولة الـقانـون وحلفـائهـا بقيـادة ا محـورين مهـم
ـالكي. وجـوالت جـادة يتـحرك فـيهـا رئيس احملـنك نوري ا
قـائمـة النـصر وحـلفـائه مع بقـية احملـاور األساسـية اال ان
كل الـطرف يسعيان بشتى الـوسائل جلذب بيضة القبـان
كـون الكـردي إال ان األخيـر باتت ـكون الـسنـي وا وهـما ا
ـكـونــات الـرئـيـســيـة بـســبب تـشـبث قــائـمـته تـبــتـعـد عــنه ا
فـاوض األول كان ادهى كما بـترشيحه  لـوالية ثانـيه اما ا
رونـة التحاور وجـدية التـفاعل مع الرأي هـو معهـود عنه 
ـقـابل ويحـتـرمه لـكنه ا يـطـرحه ا اآلخـر ,حـيث يسـتـجـيب 
لـيس بـالــضـرورة ان يـنـفــذه حـيث يـعــطي احلق في بـدايـة

النقاش وبعد ذلك يؤشر حيثيات النقاط تباعاً . 
ـقابل لـكنه لم يـنفـذها له ـلبي لـطمـوحات ا وهنـا يـكن هو ا
تـحدث ونوايا كـتلته التي إال بـعد ان يستدرج مـا بجوف ا
تـتـبـعه ,ويـبـدء بـدرجـة عـالـيـة من الـتـفـهم والـتـدبـر الحـتواء
الـفكرة وبعدهـا يقم بتمويـع الـتي ال تنسجم مع أرائه التي
اتفـق علـيـهـا مع حـلـفـائه وكال الـطـرفـ لـديـهـمـا.نـقـطـة قد
يـشترك فيها مع اآلخر او العكس ,حـيث النصر اهم نقطه
لــديـهـا من هـو الــداعم لــواليـة ثــانـيـة لـرئــيـسـهــا وبـالـتـالي
سيـكون حليـفها وقـسيمهـا بتشكـيل احلكومة الـقادمة. أما
دولـة القـانـون تـسـعى إلى تـشكـيل الـكـتـلة األكـبـر وبـعـدها
ـفاوضات تصب تـسمية الـرئيس و الوزارات وهـنا تكون ا
ـسـتـقـبل ـرن مع شـركـاء احلـاضـر وا ـفـاوض ا لـصـالح ا
الـقريب. أما بالنـسبة إلى رأي الطرف الـثالث الذي يشكل
ـكون الكـردي بكال ـقصـود هنـا طبـعاً ا بـيضـة القـبـان  ,ا
جـناحيه  ,فـهم كما عـهدنـاهم أيضاً سـياسـيون اليسـتهان
ـرة  لتـعقب حتـركات الـطرف بـهم كونـهم قد وقفـوا هذه ا
اآلخـرين ,ومن مـنـهم يـأتي بـأكثـر عـدد يـتـيح لـهم بـأن يفي
تـنازع علـيها ,فـضالً عن احلوارات ـناطق ا بـوعده حول ا
والــضـغــوط الـقــويـة الــتي تـمــارسـهــا دول اجلـوار والـدول
ـعـنـية بـتـشـكـيل احلـكـومة وكل ألـعضـمى عـلى األطـراف ا
دولة حسب مصاحلها الشخصية  وعلى حساب االخر.
ـــان الــعــراقي اجلــديــد ادى الــقـــسم وافــتــتح دورته الــبــر
تـد الى خـمسـة عشـر يـوماً. والـعراق ـانيـة بـتأجـيل  البـر
يـغلي بـأجواء حـارة دون كـهربـاء ومـاء والبـصرة مـشـتعـلة
بـرمتهـا وسارت األمور إلى مـا ال يحمـد عقبـاه واليوم في
ـان االستـثنائـية كـشف عن حقـائق ووتضحت جـلسة الـبر
أمــور كـثـيــرة  أهـمــهـا. عــدم انـسـجــام احلـكــومـة احملــلـيـة
ركزية مابينها. وعدم وجود أموال قد خصصت سابقاً وا

ركز.  للبصرة من ا
علن عـنها هي فقط إعالم لناس ال بالغ ا وكـانت كل تلك ا
ـان قال مالم نعرفه غـير  احملافظ البصـري حتت قبة البر
ن ذهـبت . وسرعان ما بالغ وكـيفية صـرفها و نـحن عن ا
وقـفت الكتل الـشيعيـه وكانت قد أجـمعت على أن تـستقيل

احلكومة مع تقد اعتذار رسمي لشعب. 
ــا سـبـبـته لـه من مـعـانـاة  اتــفـقت الـكـتل عــلى تـشـخـيص
اخلـطـأ الـيـوم  لـكن  األوضـاع لم تـتـغـيـر في  رئـة الـعراق
ــعـــطــاء لــكل خــيـــر . هــذا بــقى أهـل الــبــصــرة إلى اآلن ا
يطـالبون بحكومة توفر لـها ماء  شرب!! فـأين جند حكومة

يناء !!! توفر ماء ألهل ا

„bŠË pO ≈

الــثــالـثــة صـبــاحــا.. حـقــا عــيـني مالت
بدمـوع غـزيرة وقـلـبي بخـفق وانـفاسي
تتصاعد وصرت اسمع لها صدى وكلي
حزن قتل فرحتي منذ بدايتها وقد قلت
سـاعـدك الـله فـي مـحـنـتك .. هل اصـبت

باجلنون ?
خــابـت امــالي ونــهــظت مــتــثــاقال وانــا

استمع الذان الفجرمرددا:

الله اكبر...الله اكبـر كبيرا.. ساعدها _
يا ربي لتفهم امرها ..بع بصيرة..

هذه السيدة ستظل طوال حياتها تلعن
ـتوجب مـثل هذا الـيـوم الـذي كـان من ا
به ان ال يـنـسى مـطلـقـا نـسـيـته انا اول

الفرح بقدومه..
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في مـقابـلة تلـفزيـونية لـوزير اخلـارجية
االمــريــكـــيــة تــيــلــرســون  ذكــر فــيه انه
ـتحـدة االمريـكيـة لن تسحب الـواليات ا
قـواتـهـا من الـعـراق حـتى الـقـضـاء على
داعـش والــتـــأكــد مـن عــدم عـــودته مــرة

ناطق . اخرى في هذه ا
كن ان تكون من هـذا نعرف احلقيقة و
هـي االمــر عـــلى الــشـــعب الـــعــراقي في
سـجل تاريخه احلـافل بأن فزاعة داعش
ـنطـقـة وحتى لن تـنـتـهي في العـراق وا
وأن انــتــهت ســيـظــهــر من جــديـد حتت
اســـمــاء اخــرى وعــلى اقـل تــقــديــر في
االعــوام الـقــلـيــلـة االتــيـة اذ مــا خـرجت

امريكا مرة اخرى منه .
ان من مـصلـحة امـريكا بـقاء قـواتها في
الـعراق وبناء قـواعد عسكـرية قوية فيه
ــنــاطـق الــتي احــتــلت وبـــاالخص في ا
ســابـقـا من قـبـل الـتـنـظــيم واجلـمـاعـات
ــسـلــحـة ومـصــلـحــة الـشــعب ايـضـا  ا
ولــيس ــتـــعب من احلــروب والــدمــار  ا
ــا في فـــقط وجـــودهم في الـــعـــراق وا
سـوريـة ايـضـا وحـيث االخـيـر اعـلن عن
تـــكــويـن جــيش بـــقـــيــادته وتـــدريـــبــهم
وتـزويدهم بالسالح وبناء معسكرات له
وبـالـتـنـسـيق مع روسـيـا احلـليف االول
لـنظام االسد وحتت علم جميع االطراف
ـشاركة في الـصراع الدائـر في سوريا ا
 وكل هـذا بـحجـة عـدم تكـرار مـا حصل
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االمـام احلس بن االمام علي بن ابي طـالب عليهم السالم
عـاش وتـرعـرع في بــيت الـنـبـوة ومـهــبط الـوحي فـتـربى في
كـنف جـده رسـول الــله (ص) فـأغـتـرف من عــلـوم الـرسـالـة
ـانــاً وصـدقـاً وشـجـاعـة وحــلـمـاً وورعـاً كـيف ال الــنـبـويـة ا
وابـوه عـلـي بن ابي طـالب (ع) الــعـالم والـشــجـاع والـزاهـد
ـ فكـان جده رسول الـعابـد وأمه فاطـمة سـيدة نـساء الـعا
الـله يجلسه في حجـره ويقبله ويقـول مع اخيه احلسن عليه
الـسالم هذان ريحانتي من الدنـيا ويردد (ص) حس مني
وأنـا من احلـسـ  حـسـ سـبط من االسـبـاط  أحب الـله
حـسيـناً  من أبـغض حـسيـنـاً فقـد أبغـضـني  وهذا يـعطي
بــعـداً رسـالــيـاً بـأنه أمـتــداد لـرسـالـة الــرسـول (ص) فـكـان
االسالم حـديثـاً على مـا كان قـبل االسالم من جهل وقـبلـية
فــمــا أن انـتــقل الى جــوار ربه مـلــبــيـاً نــداء الـســمـاء (ص)
ــان نــوازع اجلــاهــلــيـة و حتــركت فـي قــلـوب ضــعــاف اال
القـبلية وأريـد الى الرسالة النـبوية ان تنـحرف عن مسارها
الـذي أراد لها الـله عز وجل وهذا مـا ذكره الله في قرأنه (
ومـا محمد اال رسـول قد خلت من قبـله الرسل فأن مات او
قـتل أنـقـلـبـتم عـلى اعـقـابـكم ) صـدق الـله الـعـلي الـعـظـيم 
فــكـــان ال بــد لالمـــام احلــســـ عــلـــيه الــسالم ان يـــنــهض
ويـتـصـدى لـهـذا االنـحـراف الذي يـهـدد الـوجـود االسالمي
كـما كان قبله ابيه علي بن ابي طـالب (ع) فثار مستصرخاً
الـضـمـيـر االنسـانـي لـوقف الـظـلم والـفـسـاد شـاهراً سـيـفه
شهورة ( مـضحياً بنفـسه وال بيته وأصحابه وقـال قولته ا
ا خرجت اً وال مفسداً فأ لم اخـرج أشراً وال بطراً وال ظا
ــعـروف وأنــهـا عن لـطــلب االصالح في أمــة جـدي المــر بـا
ـنكر) وكذلك قـال في معركة الطـف ان كان دين محمد لم ا
يسـتـقيم اال بـقتـلي فيـا سيـوف خذيـني  فكـانت حقـاً ثورته
عـليه الـسالم هي أنتـصار لـلحق لم يـذكر لـنا الـتاريخ وقـفة
شـجاعـة وربـاطة جـأش وتـضـحيـة كـموقف االمـام احلـس
ـعركة تـقابل طـرفان طرف (ع) في مـعركة الـطف في هذه ا
ـان بالـرسـالة احملـمـدية والـطـرف االخر الـباطل احلق واال
والـقبـليـة والـنزعـة اجلاهـلـية ولم تـقف ثـورة االمام مـحدودة
كـاني بل أصبـحت صرخـة لكل في تـوقيـتهـا  الزمـاني او ا
ــظــلـــومــ بل هي حــركـت الــضــمــيــر االنـــســاني في كل ا
ــعــمــورة من الـكــرة االرضــيــة وأصــبـحت قــبــلــة االحـرار ا
تـها من هذه وصـرخة الثـوار فكانت كل الـثورات تمـتد عز
ـستشـرق اذكر احلـركة االصالحيـة وكتب عـنه الثوار  وا
هـانتـا غانـدي عنـدما قـال تعـلمت من احلـس كيف منـهم ا
اكون مـظلـوماً فـأنتـصر لـذلك نـرى حرارة الـثورة وتـفاعـلها
ومـنذ اربعـة عشـر قرناً والى يـومنـا هذا وما نـراه اليوم من
حـراك شـعـبي واحـتـجـاجـات جـمـاهـيـرية هـو الـرفـض لـهذا
الــظـلم واحلــيف الـواقـع عـلى الـفــقـراء وغــيـاب الــعـدالـة في
ال العـام والفساد تـوزيع الثروات حيث أصـبح استئثـار با
الي من واالبـتـعاد عن الـقـيم واالخالق هـو مـا دفع هـذه ا
ـا يجري االن أبنـاء الشـعب للـتعـبيـر عن غضـبهم ورفـظهم 
ليعود احلق والعدالة الى مسارها الصحيح وليكن شعارنا
ثــورة االمــام احلـســ (ع) صــرخـة لــلــضــمـيــر االنــسـاني
فسالم عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا

غلبني الشوق اليكِ ووجداني..ورغم ما
يطويني

ي تدريني ألم فراقكِ بكِ يزول أ
وأدري

ال شريك لي سويـ أنتي
غدوتِ لي كشاطيء يرويني ويغسل

يداري أمري أدمعي
أل أنفاسي إن أفاح وفي شوق أن 

ولهواكِ ينفك قيدي وينفك عطركِ البهي
أسري

أسمكِ أختلط بأسمي وبدا يقرأ
وعليـ جبيني مكتوب كوجود الشمس

والقمري
أنتي لي كالنحلة تصنع حولي
كل شيء جميل يا عزيزتي وكل

اليُسري
كل شيء فيَّ يناديكِ وددتكِ

رأسي والتفاتاتي ودربي وقلبي
وبصري

وفي أكلي وشرابي وجلوسي ومعاشي
وكم وددتُ بريق صدركِ يطبق عليـ

صدري

كامل األشواق يرنو اليكِ
وتارةً يقضي تارة في تلهف يشدني

عليـ صبري
ويغمرني العشق وبدا لي ـعيش
كوناً غير كوناً وـعيش راحةً كبريـ
وتزهو حياتي شرط عشقكِ ورغبتكِ
قد أبصرتُ احلظ في عينيكِ والبركة

واخليري
في عز حبكِ أنتي لي مدرسة

يخيفني أكسل فيها أو أنسيـ قلمي
وواجب دفتري

رجوتكِ تدريني وأريدكِ وأرجوكِ
في عقلي وفي كل صباحاتي رجوتكِ

أنتي وتفكيري
ترمينني بشوق لم أعرف له ثبات
وله نعه درعي ولشوقكِ أن أتيـ لم 

أنهزامي وتقهقري
أمد اليكِ كفي حباً وشغفاً

وال أريـ في الدنيا سواكِ نصيبي
وقدري
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لكون وأبـداَ على احلق واالسـتقامـة .. و
ــلـــكــات الــتي تــمــكــنــهم من ــهــارات وا ا
نطق الـسليم مـوازنة األفـكار باحلـكمـة وا
.. وال نـــحس فــيــهم ذلـك الــتــعــصب وذلك
الـتـطرف .. بل يـتـناولـون األفكـار بـطريـقة
عـــصـــريـــة وحـــضـــاريـــة لـــلـــغـــايـــة .. فال
يــتــحــكـــمــون وال يــتــمــســكــون بــاألفــكــار
ـــا ـــطــــروحـــة بـــصـــورة عــــمـــيـــاء .. إ ا
يـتــراجـعـون طـائـعـ في حـال أن تـتـضح
لكون تلك لـهم األخطاء والعيوب .. فهم 
ـهـارات الـثـقـافــيـة والـعـقـلـيـة ـواهـب وا ا
الـعالـية الـتي تمـكنـهم من كشف احلـقائق
وحتــديــد مــواضع الــزيف والــزلل .. ثم ال
يــجـدون في أنـفـسـهـم حـرجـاَ بـاألوبـة إلى
الــصـواب .. وتـلـك صـدورهم رحـبــة تـقـبل
األخـذ والـرد في كل األوقـات .. فال يـكـلون
ـلون من مناقشة تلك األفكار القائمة وال 
ـطروحـة .. يتـدارسونـها ويـناقـشونـها وا
ـنـتـهى الـسـكيـنـة وطـيب األنـفس .. كـما
ـغـايـرة بـرحـابة يـتـقـبـلـون آراء اآلخرين ا
الـصـدور وطيب الـنفـوس .. وهنـا يتـجلى
الـفــرق الـكـبـيـر بـ عـوالم الـعـلـمـاء وبـ
عــــوالـم اجلــــهالء .. وظــــاهــــرة اجلــــهالء
والـتـطـرف والـتعـصب أصـبـحت سـمة من
ســمــات هـذا الــعــصــر الـعــجــيب .. أقـوام
وأقــوام .. جـمــاعــات وجـمــاعـات .. فــئـات
وفـئـات .. طوائف وطـوائف تتـمـسك بفـكر
من األفـكـار البـشـرية الـتي تـقبل الـصواب
ـرصـاد واخلــطـأ .. ثم يـكــيـلـون الـكــيل بـا

ال أريــــد أن أكــــون ضـــــمن هــــؤالء الــــذين
تـــنـــحـــني هـــامـــاتـــهم أمـــام احلـــكـــام في
قـصـورهم وترتـفع هامـاتـهم أمام احلـكام

في قبورهم.
عتقـدات اخلاطئة لدى كـارثة ونكبـة تلك ا
الـــبــــعض .. وهي عـــدة احلــــمـــقى الـــذين
يـــتــشــبــثـــون بــاألوهــام .. وتـــلك األفــكــار
ـضللة ح تسيطر على أمخاخ البعض ا
تـمـثل وباالَ عـلى اجملتـمـعات .. كـما تـمثل
وبـاال عـلى قـضيـة من قـضـايا الـشـعوب ..
وتــقع الــطـامــة الــكـبــرى حــ يـســتــمـيت
أصـحـاب تـلك األفكـار اخلـاطئـة بـاإلصرار
والــعـنـاد .. فــتـصـبـح تـلك األفـكــار لـديـهم
الصـقة وجامدة وثـابتة كصـبغة الدهان ..
ـتـطـرفـون آداب وعــنـدهـا يـفـتـقــد هـؤالء ا
احلوار والسجال .. كما يفتقدون محاسن
ـــرونــة في تــنـــاول األفــكــار بــاحلــوار .. ا
فــنــجــدهم يــتــعــصــبــون ويــتــطــرفــون ثم
يـسـتـمـيـتـون دفـاعـاَ عن بـاطل يـريـدون به
احلق .. وتـنتشر تـلك الصفات في أوساط
اجلـماعـات التي تـدعي العـلم بغـير علم ..
ـعـرفة بـغـيـر معـرفـة .. ومـتى ما وتـدعي ا
تـعـصب الـرجل وتـطـرف وقـاتل وقاوم من
أجل أن يــفــرض فــكــرا من أفـكــار الــبــشـر
اخلـاطـئـة فـأعـلم أنه عـلى الـضالل .. وأنه
قابل هنالك فرط .. وبا هـو ذلك اجلاهل ا
في الــنــاس أصــحــاب الــعــقــول الــواعــيـة
ــتـفــتـحـة الــذين يـتــصـفــون بـاحلــكـمـة وا
عرفة الفـائقة .. وهؤالء دائما ـرونة وا وا

فـي األذهــان الـــعــديـــد من تـــلك األســئـــلــة
احلـائرة .. فلمـاذا انفرد هذا الـعصر بتلك
الـظـواهـر الـغريـبـة الـتي لم يـشـهد مـثـلـها
التاريخ من قبل ?? .. وهي ظواهر خطيرة
لــلـغــايــة .. وأضـرارهــا أشـد فــتـكــا وقـتالَ
ودمـارا وحروباَ على اإلنسانـية والبشرية
جـمـعـاء .. وفي خـطـورتـهـا أشـد فـتـكاَ من
الـقنابل النوويـة .. والعالم أجمع يخوض
الــيــوم مــعــارك الــفــ والــتــطــرف .. وقـد
ــفـاهـيم تــراجـعت الـقــيم واألخالقـيـات وا
الـسامـية إلى احلضـيض .. وما زالت تلك
ـتطرفـة الضالة اجلـماعات وتـلك الفئات ا
تـقاوم وتـصارع في كل شـبر من األرض ..
وكل حلـظـة تعـيـشهـا اإلنـسانـيـة في أتون
اآلالم واألوجـاع ينسبها جهالء الناس في
الـعالم إلى تعاليم العقيدة السامية .. تلك
الـتـعـالـيم الـبـريـئـة الـطـاهـرة الـتي تـنادي
بـإسـعاد الـبـشريـة .. فـهي تلـك اجلمـاعات
ـتطرفة الـتي تلطخ سـمعة العـقيدة غباءَ ا
وجــهـالَ .. وهي حتــسب في ذاتــهــا أنــهــا
تـخـدم الـعـقـيدة .. ولـكن في حـقـيـقـة األمر
أنـها ترتكب باسم العقيدة الكثير والكثير
ـوبقـات واجلرائـم والكـبائـر .. وأنها من ا
تــــعــــطي صــــورة قــــاتــــمــــة ومــــشــــوشـــة

للعالم.
الى الـعقـول.  الراقـية .... والـتي اصبحت

نادرة
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