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اخملــيــمــات تــقـيــمــهــا الــدول إلعـادة
الـــتــأهـــيل وتــوجـــيه أفـــكــار من في
اخمليم تـوجيـها ينـسجم و مـتبـنيات
الـدولـة أمـا تــركـهـا بـهـذه الـكـيـفـيـة
حيث يقتصر واجب الدولة فقط على
سكن وكأنها تدير توفير الطعام وا
مـواقع لـلـتـسـمـ فـقط .. فـهـذا يـنذر

بخطر كبير.
داعش لم تخرج من العراق إال بنهر
مـن الـــدمــــاء الــــطـــاهــــرة من واجب
الدولـة أن تـقدر هـذه الـتضـحـية وال
جتــعل هــذه الــدمـاء رخــيــصــة فـمن
واجـب الــدولـــة أن تـــســـتــأصـل هــذا
الـفــكـر من جــذوره وحتـاربه أيــنـمـا

وجد ودون رأفة.
لـنـحـذر مـخـيـمـات أوالد داعش ألنـها
تـمـثل خـطــر كـبـيـر وال جنـعل مـنـهـا
مـحــمــيــات لــهم يــتــكــاثــرون فــيــهـا
ويــكــبـرون لــكي يــنــغـصــوا عــلـيــنـا
حـيـاتـنـا مـرة أخـرى مـتى مـا تـوفرت

لهم فرصة لذلك.
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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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شفاهَ الصّباح
رغم رعشاتِ بدني
ظلّ اخليالُ وحدهُ 
يرمّمُ فجواتِ الفضاء
يصلحُ حالَ النّجوم

طر  التّرابِ وا يجمعُ ب
كانَ لي دور كبير 

في شتمِ أعداءِ احلصون 
  أتسلّقُ أشجارَ البسات

وأقطفُ أحلى همسةٍ ناضجةٍ
  من عناقيدِ السّهر

قبل أن تأتي حمّالةُ احلطب
صنعتُ فأسًا

من شجيراتِ نفسي
حطّمتُ رأسي

وضاعَ من ذهني كلّ مباح… 
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و أشواقنا كلما ألتقت أعيننا
و ال عادت تضحك .. خلالفاتنا

و لن تبتسم او تصلي ..
و كفي دافئة ب كفيك ..

¡UI

لقاؤنا الثاني .. أتذكره?
مرات يوم كنتُ ضائعة في احدى ا

أبحثُ عن عينيك .. دون ملل
ا وجدتني انت ..  و 

ب يديك .. طلبت مني ان اجلس
كسلطانة ب النساء ..

بدأت حتكي لي .. 
واضيع الباردة  عن تلك ا
التي أضرمت فيّ نارا ..
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رحلتَ ..
أرجتف الشباك الصغير

و صرخت طاولتنا السوداء 
قاعد .. ثم بكت ا

ما عادت تتراقص قصائدنا على
الورق

و عشنا حزين صار ..
كئيب ..

كلما مررتُ فيه ..
أراها باردة .. جدرانه 
تنزف احلروف بصمت

ال تشرق عليها الشمس 
ما عادت تدفئها أحالمنا

مـالحـظـات اعــلم ال يـوجــد حب سـوى
باخليـال انا ملك لـنفسي واعـتز بهذه

الصفة حتى ال تلوثني الشائبات 
يـاسيـدي ح عـرفتك عـشت الفـصول
االربعـة في ليـلة ورحـلت عـبر االزمان
وجت اكــذوبــة في الــتــاريخ يــقــال ان
ـسـلـة انـا يـاسـيدي حـمـورابـي كـتب ا

من شرعت القوان 
وذكــروا من اجل سـيـرامــيس جـعـلـوا

علقة  اجلنائن ا
ولم يــعــلــمــوا كم خـطــطت الجــعــلــهـا
ــعــمــار يـســردون عن اعــجــوبــة في ا
مالحم كـلـكـامش ولم يسـتـطـرقوا الى

عظم ملحمتي 
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ـة والـتـطـور وانـتـشـار في عـصـر الــعـو
البد ان نـستذكر التكـنولوجـيا احلديـثة
دائمـا عاداتـنا وتـقالـيدنـا العـريقـة على
ومن تـلك الــعــادات الـتي مــر الـعــصــور
تــعـــتـــبـــر مـن األركــان االســـاســـيـــة في
االسالم نتطـرق الى موضـوع احلجاب.
احلـــجـــاب :يـــعـــني كل مـــايـــحـــجب عن
احلجـاب في اللغة يـعني الستر الرؤيا
من الفعل حجب اي ستر واخفى فلبس
راة من شرور كثيرة احلجاب يحفظ ا

احلجاب في األديان السماوية:
االحـتـجـاب قد عـنـد الـنـسـاء فـقـد كان
من عـادة نسـاء الـيونـانـي الـقـدماء ان
يـحـجـ وجـوهـهن بـطـرف حـازرهن او
وكــذلك الـفــيـنــيـقــيـات بــحـجــاب خـاص
يـحتـجـ بحـجـاب أحـمر وكـانت أيـضا
نـساء مـديـنة ثـيب الـيـونانـيـة يحـتـج
بحجـاب خاص عبـارة عن غطاء يوضع
عـلـى الـوجه وله ثـقــبـان امـام الــعـيـنـ
رأة وفي اسبرطة لتنظر من خاللهما ا
كــانت الــفـتــيــات يـظــهــرن أمـام الــنـاس
ســـافـــرات ولــكـــنـــهن مـــتى مـــا تــزوجن
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وفي الـــيـــهــــوديـــة جـــاءت الـــشـــريـــعـــة
الــيــهــوديــة بــأوامــر في الــتــحــذيــر من
الــلــبــاس الــذي ال يــوافق احــكــام الـرب
والـــكــتب الـــســمــاويــة ومـــا أنــزل عــلى
مـــوسى كــلـــيم الــلـه عــلــيـــة الــسالم في
سـيحيـة يعد اليهـودية . وفي الديـانة ا
و من احلـجـاب داخل الـكـنـيـسـة مـلـزمـا
ــــرأة بــــاحلــــجـــاب بـــاب أولـى الــــزام ا
ــراحل خـــارجـــهــا واحلـــجــاب عـــبـــر ا
الـتـاريـخـيـة كـان مـوجـودا في الـشـرائع

ـة وكــانت نـسـاء مـا قـبل االسالم الـقـد
يـــرتــــدين مالبـس تـــشــــبه مــــا يـــعـــرف
بــاحلــجــاب او الــنــقــاب وقــبل االسالم
كانت الـنسـاء تضع مـايسمـى ( البرقع)
وهو يعني قناع الوجه ومثال على ذلك

قول احد شعراء اجلاهلية:
جز الله البراقع من ثـياب عن الفتيان

شرا مابقينا
الح فـال أراهــــا ويـــــوهـــــمن يـــــواريـن ا
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أقــر فـقــهـاء االسـالم أن احلـجــاب الـذي
يـستـر اجلـسـد كلـبـاس اسالمي لـلـمرأة
ـرأة لـيـس احلـجـاب فــرض فـقط عــلى ا
ـســلـمـة فـحــسب لـكـنـه مـفـروض عـلى ا
رأة في الديانات والشرائع السماوية ا
رأة ويصونها كافة فهو يحفظ شرف ا
ــرأة ــيـــز ا فـي اجملــتـــمع احلـــجـــاب 
سـلمـة بأي مـكان في هذا الـكوكب عن ا
الــنــسـاء االخــريــات فـيــعـطــيــهـا هــويـة
خــاصــة. وهــنـــالك بــعض االيــات الــتي
تــرمــز الى احلـجــاب والــسـتــر كــسـورة

االحزاب االية 59
 أَيُّــهَـــا الــنَّــبِيُّ قُلْ لِـــأَزْوَاجِكَ وَبَــنَــاتِكَ))
َ عَـلَــيْـهِنَّ مِنْ َ يُــدْنِــ وَنِــسَـاءِ الْــمُـؤْمِــنِـ
جـالبـــيـــبـــهن ذلك ادنـى ان يـــعـــرفن فال

يُؤْذَيْنَ ـ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) 59
كـلـمــة جالبـيب تـأتي مـن جـمع جـلـبـاب
وهو الرداء فوق اخلـمار ثوب تشمل به
رأة او اخلمـار الذي تغـطي به رأسها ا

أجمل ما قيل في احلجاب: وووجها 
فليقولوا عن حجابي

ال وربي لن أبالي 
فليقولوا عن حجابي

و علمتني .. أن أحبك ..
و أن أذبح قلبي أشتياقاً

و ان ينزف كل دقيقة .. ألف مرة
دون ان يفكر للحظة .. 

بأن ينساك ..
يومها .. أخذت دفتري االخضر 

ذاك الذي ملئته شعرا و نثرا 
قصائد و خواطر و كلمات كتبتها لك 

يومها .. أهديتك قلماً و كلمة ..
فأما القلم .. أخذته و ابتسمت
و اما الكلمة .. مازالت غافية 

ب شفتي .. حتى هذه اللحظة ..
لقاؤنا الثاني .. أتذكره?
يوم كتبت لي قصيدة .. 

للنيل منك فتهجري وتهاني
كوني كالؤلؤة يحتار بصيدها

كل مشغوف بكل أتقان
وعن االمــــام الــــرضــــا عــــلــــيه الــــسالم
قــال:(حـرم الـنــظـر الى شــعـور الــنـسـاء
احملـــجـــوبـــات بـــاألزواج وغـــيـــرهن من
ـا فيه من تـهـييج الـرجـال وما الـنسـاء 
يـدعـو الـتـهـيـيج الى الـفـسـاد والـدخول
فيمـا ال يحل وال يـجمل وكـذلك ما اشبه

الشعور ).
يـجب أن تـتـوفـر في الـسـاتـر(احلـجـاب)

األمور اآلتية:
- أن ال يكون مثيراً

- أن ال يكون ضيقاً بـحيث يُظهر مفاتن
البدن

- أن ال يــكــون رقــيــقــاً بـحــيث يُــرى من
خالله ما يجب ستره

انـه يـفـني شـبـابـي 
ولـيـغالـوا فـي عـتابي

إن للديـن انـتـسـابـي 
ال وربــي لـن أبـالـي

هـمتي مثـل اجلـبال 
أي معـنى للجـمــــال

إن غــدا ســهــل الـمـنال
ويعتبر احلـجاب في كل األزمان ظاهره
ديــنــيــة حــثـت عـلــيــهــا جــمــيـع األديـان
الـــســـمـــاويـــة وأكـــده الـــقـــران الـــكــر
وأحـاديث الـنبي مـحـمـد صل الـله عـليه
ــعـصــومــ ( عـلــيـهم وســلم واألئــمـة ا
الـسالم) فـيـنـبغي لـلـمـرأة ان يـكـون لـها
وال يجوز سلطان على رأسها وجسدها
للـمـرأة ان تـصلي الى الـله دون حـجاب
وغيـر مغـطاة ومن آيـات القـران الكر
التي تأمر بـاحلجاب وااللتـزام بأهميته

قول الباري عزو وجل:
(وَإِذَا سَأَلْـتُمُـوهُنَّ مَتَـاعًا فَاسْـأَلُوهُنَّ مِن
وَرَاءِ حِــجَــابٍ ـ ذَـــلِــكُمْ أَطْــهَــرُ لِــقُــلُـوبِــكُمْ

وَقُلُوبِهِنَّ ـ) سوره االحزاب (53)
ــراة يـــحــفظ وفـــرض احلــجــاب عـــلى ا
عـــفــافــهــا وضــبـط الــعالقــات االســريــة
ـفاسد االجـتمـاعية فـاحلجاب وجتنب ا
سلمه عن غيرها. يعتبر حدود للمرأة ا
احلجاب عند اهل البيت عليهم السالم
ـــرأة ركـــنـــا من اركـــان هــذا اعــتـــبـــار ا
اجملـــتــمع يـــجب احلــفـــاظ عــلـــيــهــا من
لوثات وتكفي هذه االبيات من الشعر ا
نـسـوبة االمـام علي عـلـيه السالم فـقد ا

قال:
غطي جمالك باحلجاب الداني
ودعي ثيابك طويلة األردان

وال تخدعي فأن التبرج خدعة

فاحلجاب هو فرض رباني وهو نبراس
سلـمة وقد اكدت احاديث رأة ا لوجه ا
اهل الــبــيــــــــــت عــلــيــهم الــسالم عــلى
ـرأة وحسـن معـامـلـتـهـا وإنـها رعـايـة ا
كــهــرمــانــة ولـيــست قــهــرمــانــة فــيـجب
مـداراتـهــا عـلى كل حـال فــالـتي تـلـتـزم
بـاحلجـاب من الـنـساء تـكـون ذات مـقام
عند الله وسـوله الكر وعـند اهل بيته
االطـهـار عــلـيـهم الـسـالم ألنـهـا الـتـزمت
ــــــــا امــــــــر الـــــــلـه بـه ورســــــــوله وال
فـكوني سيـدتي قدوه لبـناتك ولكل بيته
من حــولـك و وحــبــبي فــيــهم روح هــذا
و في اخلـتـام نبـتـهل الى الـله االلـتـزام 
ان يـــرزقــنــا الـــعــفــاف واحلـــيــاء ونــعم

ان. اإل
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ما اسمكِ ... كم عمرك ?ِ 
ضـــحك لــيـــخــبــرني عـن لــون شــعــره
االبيض لون نقاء لون سافر به الزمن

ونحنت له االيام
اعـطاني جـواز سـفر لـرحـيل الى عالم

العجائب 
عذراً يـاسيـدي لوقاحت كـلمـاتي فتلك
الشـقيـة ستبـعثر كـل مايحـيط بها من
اغـراضك لتـرضى فضـولهـا ستتـسلق
اشـجـار غابـاتك وتـقـطف مايـحـلو في
عـيـونـهـا لتـسـتـرح في فـنـائك الواسع
والول مــرة جتـد مـسـاحـة حـتى تـلـقي

باحلروفها في شواطئ بحارك 
يـاسـيـدي لم تـولـدني امي عـسراً التي

الى احلـيـاة ولم يكـن بأرادتي اجمليء
عشت ثـمانـي عشر بـ جدران الـبيت
لـئ احلب االجواء وتـمر بـ احل
واحلـــ عـــواصف تـــبـــعـــثـــر فـــيـــهــا
االنسجـام هناك يـد امي ترشدني الى
طــريق الـصــائب وكف ابي اذا اسـئت

االختيار 
ـدللة ولم اعاني من ياسيدي لم اكن ا

ضيق احلياة
بــكل بـســاطه حـيـاتـي عـاديـة لم اعش
راهقة كالـباقي اقراني النني اخذت ا
الـــدروس من غـــيـــري وفــهـــمت نـــحن
نـــعــيـش ايــام الـــفــ وكل الـــعالقــات
لـيــست نـقـيـة هــنـاك لـدي الــكـثـيـر من

يـــاســـيـــدي انـــا مـــنـــذ ازل انـــتـــظــرك
لـتـجـعــلـنيً اسـافــر بـ احـرفك اقـطع
صـحـاري افـكـارك وبـ كـلـمـة وكـلـمـة

اعبر متاهات وجدانك 
يـاسـيـدي ال اريـد مـنك سـوى ان اكون
قلماً تضعه فـي جيب سترتك وتنساه
وســرضى بـقـدري او جتـعـلـني هـمـزة
بــجـانب االلف في اخــر احـرف اسـمك

وسأرضى بقدري 
ـتـيـمـة بك سـيـبـكي ان لـم تـبـالي في ا
قــلـبي وارفـع الـرايـة الــسـوداء واعـلن

احلداد 
سانتفض من واقعي النك قدري
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مـسلسل اميركي اسمه Supernatural كان يعرض
عـلى احدى الـشـاشات كـان يتـحدث عـن عقـد يبـرمه احد
الـناس مع الـشيـطان فـيقـوم الشـيطـان بتـلبـية احـتيـاجات
هـذا الـشـخص حـتى فـتـرة انـتـهـاء الـعـقـد وحـ االنـتـهاء
يـأخــذ الـشــيـطــان روح هـذا الــشـخص لــيـتــغـذى بــهـا او
سـلـسل القت الـعـديد من يـرمـيهـا في اجلـحـيم  فـكـرة ا
الـتـهـجم حـتى انـا كـنت اتـهـجم اال انـنـي الـيـوم اقـول بأن
ثل الواقع بطريقة مختلفة فكثيرا منا سلسل هو  هـذا ا
قـد صدق الشـيطـان وابرم معه الـصفـقة اال ان الشـيطان
ــا عـلـيه من واجب حــيث انه مـنـذ اول يـوم اخـذ لم يـقم 
ـارس شــعـوذته لـم يـفي هــذا الـشــيـطــان حـتى بــأبـسط
ردة االشـياء وكـلـما طـالبت بـحق من حـقوقك تـعذر بـأن ا
من الـشياط ال يـقبلون وهـذا غير منـصوص في دستور
ـا الت الـيه االمـور لو الـشـعوذة لـعل ابـلـيس ال يرضى 
عـلم هذه احلـقيـقـة. انقـضت اول ستـة اشهـر من ابرامـنا
الـعقد مع شـياطيـننا فـي احلكومـة وكنا نـتسابق وجنـتهد
في حتـس صورهم حتى اذا عجزنا عن ذكر محاسنهم

ذكرنا قلة سيئاتهم وخلوهم من احلسنة. 
ال اعـتقد ان احدا من الـشعب ال يعلم هـذه احلقيقـة لكننا
كـنا نأخذ على عاتـقنا تبريـر الكثير من اعـمالهم متداع
وراء وهم الـطائفية ومحاربة االرهاب ونسينا ان االرهاب
االعــظم يــعـيـش في انــفــسـهـم ولـيـس اكــثـر لـم يـكـن هـذا
لـيحـدث لو انـنا رفـضنـا العـقد مع الـشيـطان في انـفسـنا

مبررين ذلك بأن السيء القريب افضل من جيد بعيد.
لم تـعـد هنـاك شـياطـ ولم تـعد هـنـاك مالئـكة لـكن هـناك
نــحن وحــسب حــيث انــنــا الــشــيــطـان االول الــذي ايــقن

وقف لكنه استمر بهذا العمل. بخطورة ا
ان الـشعب الـذي سيـتقـاتل مرة اخـرى الجله هـنيـئا لـلبـر
وهـنيئا لصفقات الفـساد العلنية وهنـيئا لكل متأمل كسر
خـاطر اخـر ولـكل ام شـهيـد مـوت ابن اخـر لتـثـكل مثـلـها
ـلـوحـة ـوت قـبل ان تـقـتـلـهـا ا اخـرى هـنـيـئـا السـمـاكـنـا ا
اء الـفساد ثم هـنيـئا لنـا جتديد وهـنيئـا الموالـنا الغـرق 

العقد مع الفساد
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سالم عـلـيك عــلى رافـديك مـوطـني أيــكـفـيك الـسالم حتـيـة
?الني اخـجل ان اقول كـيف حالك واوالدك بـيتـهم الشارع
ووسـادتـهم الــصـخـور وحــقـائـبـهم اكــيـاس فـارغه تــنـتـظـر
رور بقي فيك الضوء االحمر فقط اجريح انت? اشارات ا
ـشي بـطـريق طـويل فـرح بـرؤيـة الـسراب كـنـا صغـارا 
نـنـظـر الى الــقـادم لـنـتـأكــد انه زائل لم نـعـلـم هـذه حـقـيـقـة
حـياتنا واوطـاننا في سـراب كنت مولد ومـهد احلضارات.
مـتى اجـهـضت اي مـرض تفـشى بك وثـكـلت?... تـداعـيات
لـنهوضك وحرية تعبير مرمية برصاص تريد نهوضك بعد

ان كبوت !
نـرفع عـلـما ونـغـني عش هـكـذا في عـلـو. نعـم انت عال مع
اصــوات الـوطـن مع كل رغــيف يــابس يــأكـله طــفل مع اب
انـحـنى به الـزمن لـيــحـمل ثـقال مع ام تـزف ابـنـهـا بـعـلـمك
وتضنه حلما شهيدا. انت ياوطني شامخا تعطرت ارضك
بالدم .. قم وانهض لنرى معا ماحدث بعد سقوط الصنم 
قـالـوا سـيـصـبح بـلــدا مـتـطـورا. بـنـايـات ومـدارس وثـقـافـة
ـقــراطـيــة في احلـكم و احلــديث بـلــدا يـنــام مـســتـقـرا ود

ويصحو بحلم جديد.
فـرحنـا بـكل سذاجـة ونـقاء ونـهـبنـاك وبعـت على االرصـفة

الننا النحتاج الى القد فالقادم قادم
التـتـعـجب اصـبح وطــنـا لـلـجـمـيع كل االديـان تـفـرقت وكل

اجلنسيات سكنت فيه .
انا محتل ?

كال انت تـقسـمت لـنعـيـد التـعـميـر لكـنـنا وضـعـنا حـواجز
كونكريتيه لننجز ماخلفها 

نسيت شيئا اخذوك معهم بهروب وسط بحار ومحيطات 
هل غرقت ?

كال بقيت اثار اقدامك تختفي
تـكـلم لـم انت خـائف فـالـثالثـة عـشـرة

اخذها عالء 
. والرابعة عشرة غلت منذ سن على الغيمات على الهواء ..

و نثرت لي شعري .. 
و عطرته بحروفك .. 

و تركته ينساب .. كنهر صغير
اغتسلت بطهره ..

اتذكر? يوم عانقتني بال عناق
و سقيتني .. بال ماء 

اتذكر ? 
يومها ركع القلبُ لك 

و أقر بأنه صار لك .. 
و مضى و مضيت .. 

أبحثُ عن خيط امل .. 
يأخذني لقلبك .. 
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ـأوى تــوفــر له الــدولــة الــطــعــام وا
ولديه الـوقت الكافـي ليتـغذى الـفكر

الذي سار عليه والده.
إن كـــان ســــجن بــــوكــــا أجنب لــــنـــا
عـشـرات الـقتـلـة واإلرهـابـيـ فـماذا

ستنتج لنا مخيمات داعش?!
األنــبـاء تـتــحـدث عن تــغـذيـة فــكـريـة
مــــتـــطــــرفــــة لــــذوي قــــتــــلى داعش
واخملــيـمــات أصــبـحت مــكــانـا أمــنـا
لنشر هذا الـفكر وتثـبيته يقابل ذلك
ال مـبــاالة من الـدولــة ومـؤسـســاتـهـا
ـــعــــنـــيــــة بـــاألمــــر بل أصــــبـــحت ا
اخمليمات تدار من قبل مـنظمات غير
مــعــروفــة" حتت عــنــوان مــنــظــمــات

مجتمع مدني"!
حتـــدث الــنـــائب الــســـابق مـــشــعــان
اجلــبــوري عـن مــبــاراة أقــيــمت بــ
ـكـلــفـة بــحـمــايـة اخملـيم الــشـرطــة ا
وشـبـاب اخملـيـم كـان شـبـاب اخملـيم
كـلمـا سـجلـوا هـدفـا اخذوا يـكـبرون
ويـهـلـلــون كـمـا كـان يـفـعل داعش ..

فتصور!
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َ أُولِي النَّعْمَةِ بسم الله الرحمن الرحيم (وَذَرْنِي وَالْمُكَذبِ
وَمَــهـلْـهُـمْ قَـلِـيال (11) إِنَّ لَـدَيْــنَـا أَنـكَــالًـا وَجَـحِــيـمًـا (12)

زمل  وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا) 13ا
خـــمــســة عـــشــر عــامـــا ذهب ادراج جــيــوب الـــفــاســدين
والـلـصوص الـذين لـبـسوا عـبـاءة الـتقـوى وهم لـيـسوا اال
نـسـخا شـيـطـانـية فـي ذواتهم الـتي ال تـعـرف سـوى جمع
االمـوال واستنـزاف ثروة الـبلد في مـلذاتـها البـهيـمية ولم
تــقـــدم لالنـــســـان الــعـــراقي وال الـى الــوطـن اال الــويالت
ــرســوم لــهــا ــتــعــمــد ا والــقــهــر واالمــراض واالهــمــال ا
وسـاهمت به مـساهـمـة فاعـلة في تـقويـض البـنى التـحتـية
لــلــفـــرد واجملــتــمع حـــ ســدت جــمـــيع ابــواب اخلالص
وجـعــلت الـبـلـد يــخـرج من ازمـة ويــدخل في اخـرى اشـد
وانـــكى . وجـــعـــلــوا من الـــله عـــز وجل مـــجـــرد وســيـــلــة
اسـتـرزاق سـبـحـانه وتـعـالى عـمـا يـصـفـون ويـفـتـرون من
خالل الـكم الـهـائل من الـفـضـائـيـات الـتي تـتـشح بـالـدين
ظـلـما وبـهـتـانـا لكـنـهـا في حـقـيقـة امـرهـا اشـد عـداوة لله

ولرسوله الكر صلى الله عليه واله وسلم .
همة وهي فـمثال ان التنمية اجملـتمعية تقوم علـى الطبقة ا
الـشـباب مـا بـ سن الـثـامنـة عـشـر واالربعـة والـعـشرين
سـنـة والـنــهـوض بـهـا من خالل تـوفــيـر مـقـاعـد الـدراسـة
كن للشاب ان بـشكل يتناسب وتقدم التكنـلوجيا بحيث 
يـستفـرغ عطـاءه من خالل تشجـيعه وتـنميـة الطـموح لديه
وفي بـلدنـا يحـدث العـكس من ذلك تـمامـا بحـيث اوصلت
تـلك احلكومة الشباب الى مجرد اجساد ال نفع لها وهي
ـستـقـبل مع سبق االصـرار والـترصـد . لذا بـذلك تقـتل ا
اقـول ان استـمر الـوضع عـلى هذا احلـال فانـنا سـائرون
ة التي ال يـردعها الى الـهاوية بـفضل تـلك احلكومـة الظـا
شيء وال تـخاف من احـد . لكـنهم كـمن سبـقهم سـيلـقون

غيا وعذابا من الله وانتقاما قريبا ....

هل يـعـقل أن مـا عـلـمـني إيـاه والدي
غير صحيح!

ـــا.. قــــال حـب وطــــنك تــــعـش كــــر 
ولكوني مخلصا وصادقا مع وطني

لم أحصل على فرصة عمل فيه!
عـلمـني أن بـلـدي عـرضي وأن افديه
ال والـولـد لـنعـيش بـعـزه وسفك بـا
دم ولــدي من أجل حــمــايــته عــنــدمـا
تــعـرض لـلــخـطــر وهـا أنــا وإيـتـامه
نلـوذ ببـعـضنـا لعـلي أوفر لـهم لقـمة
قاييس اختلت فصار أبن العيش. ا
الـشـهـيـد يـقـضي أغـلب وقـته يـراجع
دوائــر الـــدولــة لــعــله يـــحــصل عــلى
حقوق والـده الشهـيد او في البحث
عن لــقــمــة الـعــيش.. وأبـن اإلرهـابي
يــجـلـس في مـخــيـمــات مــحـمــيـة من
خـارجـهـا من الـدولـة ويـدار داخـلـها

من قبل داعش! 
أبن الـــشــهــيــد يـــعــود إلى داره وقــد
أتعبته مصـاعب احلياة وليس لديه
متـسع من الـوقت ليـقـرأ ويطـلع على
مـا يــدور من حــوله وأبن الــداعـشي

عــــاتـــبـتُ يــــومـــا ظــــلّي
النّحيف

الـــــــــــــــــواقــفَ فــــــــــــــــوقَ
نّكسر أعتابِ النّهارِ ا
لــضـــعفِ بـــصـــري بــ

جمعٍ غفيرٍ
من أيائلِ اجلـلـيـدِ تـخطّطُ لالن

فالت
لم تـــــتّــــــضحْ عـــــنـــــدي

الصّورُ
كــــلّـــــمــــا تـــــقــــضي
مــــــــــــنــــــــــــاديــــــــــــلـي

على الضْباب
حتـــــــــــــــــــــــــوّلَ ذهـــــــــــــــــــــــــنــي

إلى مقبرةٍ لألسماء 
 ضحىً وسماء ب

والنّدى فاقدُ الوعـيلم يبلّلْ يومًا 

عـلـيـه من الـفــسـاد والـفــشل وكـأنه
يـقـــــــــــــول ال يــسـتــطــيع أحـد من
كــبـح عــجــلــة الــفــــــســاد والــفــشل
ـصــلـحـة ضـاربـاً عــرض احلـائط ا

الوطنية.
فــهل سـيـمـرر اخملــالـفـون إرادتـهم?
وهل يــــنــــوون إفــــراغ الــــســــاحــــة
الــعــراقـيــة مـن الـكــفــاءات وكل من
ا يـتـصف بـاألمـانـة? ألم يـفـكـروا 
ـــواطن ســــيــــكـــون مـن ردة فـــعـل ا
العراقي الذي يـتهيأ لثـورة شعبية
قد تُطيح باألمن الذي حتقق بدماء

زكية?  
قـال الشـيخ مـحمـد اخلـضر حـس
اجلزائـري األصل" عِلم بـغيـر أمانة
شَـر من اجلَـهل وذكـاء ال يـصـاحِـبه

صِدق اللهجة نكبة على العقل."
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ـالعب الـعــمالقــة في الـعــديـد من ا
احملافظـات إضافة لـسعيه الدؤوب
ـالعب فـي رفـع احلـــــــــظــــــــــر عـن ا
الـعـراقـيـة وبـالـرغم من ذلـك ولـعدم
وجـود مـؤشر فـسـاد أو فـشل ضده
فـــقــــد عـــمـــد اخملـــالــــفـــون لـــرفض
الــتــرشــيـح مــعــلــلـــ رفــضــهم أن
مـنـصب أمـانـة الـعـاصـمـة يجب أن
يكون لشخص بغدادي أصيل ومن
كـون السـني إيغـاالً منـهم برفض ا
اإلصالح واإلبقاء عـلى احملاصصة

والطائفية.
إنَّ مـا يــبــدو من تـصــرفــات بـعض
الــسـاســة; إصـرار واضـح إلسـقـاطِ
احلــكــومـــة اجلــديــدة ومع أنــنــا ال
ـــؤامــرة إال أنَّ من ـــبــدأ ا نــؤمن 
يؤمن بذلك من الفاشل يسعى أن
يقـوم بانـقالب سيـاسي على كل ما
ـا كـان األمر أُتُـفِقَ عَـلـيـهِ والـعـودة 

اإلعـمـار ليـتـفـاجـأ بـحـقيـبـة مـلـيـئة
ـا  طرحه من رئيس باخملـالفات 
مـجـلس الـوزراء أولـئك األشـخاص
 تـــرشــيـــحــهـم حــسب الـــتــوافق
ا السـياسي وهي خُـطوة مـخالـفة 
 التـصريح به لم يـقف األمـر عند
تــــلـك اخلــــطــــوة بـل ظــــهــــر أن أخ
ـرشحـة لـوزارة التـربـية أمـير من ا

أمراء داعش.
لم تـكتـمل احلـقيـبـة الوزاريـة حتى
ظــهــرت أزمــة جــديــدة فــقــد تـداول
مــؤخـــرا تــرشـــيح األســـتــاذ عـــبــد
احلـسـ عبـطـان الـذي شـغل وزير
الــشـبــاب والـريــاضــة في حـكــومـة
الــســيــد حــيــدر الــعــبــادي لــشــغل
مــنـــصب أمـــ الـــعــاصـــمـــة وهــو
شخصية عُرفت بأمانتها وكفاءتها
في إدارة تــــلك الــــوزارة ووضـــوح
عــــمــــله عــــلـى األرض من إكــــمــــال

ـــفـــكـــر قـــال أمــــــــــ ريـــحــــاني ا
واألديـب الـلـبــنـــــاني واحــد أكـابـر
دعـــاة اَإلصالح أالِجــتــمــاعي" إزرع
الـصـدق والرصـانـة  حتـصد الـثـقة

واألمانة."
تــزداد الــصـــراعــات الــســـيــاســيــة
ــنــاصـب الــهــامــة الـــعــراق عــلـى ا
بـالـرغـم من أنَّ الـكــتل الـسـيــاسـيـة
صـرحت بـإعـطـاء الـضـوء األخـضر
هـدي باخـتيار لـلسـيد عـادل عبـد ا
ناصب الـعليـا التي تَقَع وزارته وا
ضـــمـن صالحــــيـــاته بــــعــــيـــداً عن

احملاصصة والطائفية.
هــنـاك مــعـايـيــر مـطــلـوبــة البـد من
ـعــايـيـر الـتي تـوفـرهــا ومن هـذه ا
طُـرحت الــنــزاهـة والــكـفــاءة وعـدم
التشـجيع على الطـائفية واإلرهاب
ـــواطن مـــا أعــــاد جـــزءً من ثـــقـــة ا
ـــان; أمالً لإلصـالح وبــدء بـــالـــبـــر


