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ŽƺƟřŵƾƟřƺƬƄƟơřźƘƫřƺǀſŚǀſ
تفاجأنا عند مشاهدتنا إن من يمثل العراق في
منتدى دافوس االقتصادي المنعقد في العاصمة
األردنية  -عمّان الذي انتهت أعماله يوم السبت
الماضي خمسة وفود ،حيث يرأس احدها نائب
رئيس الجمهورية اياد عالوي والثاني يرأسه
رئيس البرلمان سليم الجبوري والثالث نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك والرابع أيضاً،نائب
رئيس الوزراء بهاء االعرجي والخامس كذلك
نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس !!
سؤال يطرح نفسه هنا لما لم تذهب رئيس
الوزراء حيدر العبادي للمنتدى وبهذا يمثل وفداً
سادساً للعراق  ،ويضاف الى تلك الوفود وفد
كردي يرأسه مسعود بارزاني ..هنا أنا ال استغرب
حضور بارزاني بوفد خاص باالكراد ،ألنهم
لديهم إقليم والجميع يعترف به ،لكن هنا اريد أن
اطرح سؤالين  :األول ..الى رئيس الوزراء :
كيف سمحت لنوابك الثالث الذهاب الى المنتدى
دافوس ..اما كان يجدر أن يذهب احدهم ً
بدال عن
ترك البلد وهو في حالة حرب وحضرتك كنت
في دولة روسيا ؟ السؤال اآلخر  :من الذي ّ
مثل
العراق اذاً ..هل هو سليم الجبوري ،اياد عالوي
 ،صالح المطلك  ،روز نوري شاويس أو بهاء

ŚưƫŚƏƮƬůǃ

فاطمة كمال

األعرجي ؟
دولة عجائب وغرائب من هو رئيس الوفد ال نعلم
!؟ ألن جميعهم رؤوساء احزابهم ،ذهبوا ليمثلوا
انفسهم،وطوائفهم  ،ولكن ما استغربه هنا أن ُه حتى
لو إن مسؤولي بلدنا ،ارادوا أن يعطوا انطباعاً
بنيّتهم على التقسيم ..كان يجدر بهم أن يذهبوا
ثالث وفود سني وشيعي وكردي وبذلك يكونوا قد
بشكل غير مباشر على التقسيم
اوصلوا موافقتهم
ٍ
 ،ولكن هوالء الساسة يفكرون فقط بانفسهم،
ويضربون الشعب وكل معاناته بعرض الحائط من
أجل تحقيق غاياتهم الذاتية ومصالحهم الشخصية.
ّ
كل ما يقوم به السياسيون فاشل حتى إن رئيس
ّ
المنتدى كالوس شواب أكد في كلمته الختامية
للمنتدى ( إن ما يمكن استخالصه من مجمل
النتائج التي توصل إليها المشاركون هو غياب
الثقة الناجمة عن عدم ممارسة القيم الفضلى )
بالفعل ..الثقة انعدمت بين الساسة لذلك وصل
العراق الى هذا الحال المشين  ،المشكلة تكمن إن
كل شخصية سياسية تعمل لوحدها حتى أننا بدأنا
ال نعرف هل نواب رؤوساء الجمهورية والنواب
والوزراء يسيرون على نفس طريق رؤوسائهم أم
إن ً
كال منهم لديه طريق معاكس لآلخر؟

śƺƘƄƬƫşżŬƗŹřŵ

أحمد حسن الزعبي
لم ننته من لملمة أشالء بالون رفع الخبز
بعد ،حتى أطلقت الحكومة بالون رفع
أسعار المياه بنفس األسبوع ..ما العمل
؟؟؟....طبعاً ليس بوسعي اال أن انصحها
ان تستخدم كريم «فوكورت»  ،وهذا
كريم مقاوم للحكة ومب ّرد للجلد ،حتى
تتخلص من «ح ّكة» الرفع ،و»هرشة»
زيادة األسعار التي تنتابها كلما ارتفعت
درجة حرارة الطقس..
لماذا تصر الحكومة على خلق عداء دائم
بينها وبين المواطن؟ لماذا تصر على ان
تستحوذ على دعاء يوم الجمعة بين أكف
المصلين؟ لم ال تترك هذا الشعب يعيش
حياته كبقية الشعوب من غير ّ
منغصات او
استفزازات؟ لماذا تص ّر منذ ان استلمت قبل
عامين ونصف أن تقوم بــ»ل ّزه ع لحيط»
وهو يأبى ويفلت ويرفض المواجهة..؟؟
بعد ان اقترحت رفع سعر الخبز -محاولة
االلتفاف على ذكاء األردني بقصة «آلية
الدعم» و»البطاقة الذكية»  -هاي هي
تخرج لسان استشعارها على مادة حياتية
أساسية ثانية وهي «الماء» وتدرس
رفع سعر مياه الشرب في محاولة جديدة
للجباية الممجوجة ..وقد ال نستبعد ان
تصرف لنا بطاقة ذكية جديدة للمياه على
«غص» أحدنا
غرار بطاقات الخبز  ،وكما
ّ
او «عطش» او ّ
«فك وضوءه على ابو
غفلة» ..دس بطاقته بالصراف اآللي وأخذ
إبريقه و»زوبع» نحو المرحاض...وعندما
يستنفذ الشخص كميته المدعومة من المياه
فان صوت الرد اآللي سيجيبك :عذراً ان
رصيدك ال يكفي «لفك الوضوء» يرجى
سحب بطاقتك والتيمم فيما بعد...
الغريب اننا نطلق مثل هذه «المفرقعات»
بحجة المديونية وضعف الموارد  ،ونحن
نستضيف مؤتمر دافوس االقتصادي للمرة
الثامنة  ،والغريب أيضا أننا نتكلم أمام
العالم بلغة أوروبية لكننا نعامل شعبنا
مثل شعب الصومال الشقيق ،نحلّق أمام
الضيوف بمشاريع فضائية على شاشات
العرض  ،وال يرى المعازيب خارجاً اال
«الشرقية واألكياس المتطايرة» ...
الحكومة تعاملنا مثل «الكنة» القاسية
للحماة العاجزة..تحسب عليها لقمتها
وشربتها وهدمتها ونومتها...وال تفوت
فرصة للتأفف عليها والشكوى منها امام
كل الزائرين  ..الحمد هلل أنه ال يوجد «دار
عجزة للشعوب» ألودعتنا فيه منذ زمن
وارتاحت...
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ƾƳƺŤƿżƫřźƧŸƿŚƴƬƧ
م����ن األمثلة الت����ي مافتئنا نردده����ا في حال
ازدرائنا من ش����خص يه����ول موضوعا ،او
يس����تهين به حسب أهوائه ،او بما يصب في
مصلحته ،هو المثل؛ (يريدها چبيرة چبيرة..
يردها زغيرة زغيرة) ،وقطعا هو في الحالتين
يتبع من أس����اليب الكالم مايتناس����ب مع كل
حالة ،لينقل مايريد نقل����ه الى أذن المتلقي،
ويوصل مايريد إيصاله من تأثيرات -سمعية
تموه المقابل وتدعوه الى تصديق
او مرئيةّ -
كل مايسمعه ،وأحيانا كل مايراه ،والأحد ينكر
أن هذه المهمة صعب����ة الى حد ما ،وتتطلب
تواف����ر خاصيات لدى القائ����م بها من مهارة
وخبرة ،بجانبها حيلة ومكر ودراية تامة عن
ثقافة المتلقي ومستواه االجتماعي وخلفيته
التوعوية ،كما أن لعنص����ر الوقت والظرف
والحالة النفسية ،وانتقاء المالئم منها أهمية
في إتمام المهمة على أحسن وجه ،واليفوت
على القائم به����ا التهويل والتطبيل والتزمير
لقدراته وإمكانياته لتعظيم شأنه وشأنها ..في
ظرفنا العصيب الذي يمر به بلدنا ،والمتمثل
باس����تيالء عصاب����ات داعش عل����ى أراض
شاس����عة من بالدنا -بعد تسهيالت وخيانات
من ش����خوص باعوا ضمائره����م -واحتاللها
أجزاء كبيرة من محافظة نينوى ومدن أخرى
من محافظات عراقية آمنة ،اس����تند كثير من
األعداء على ه����ذه الخاصية ،واعتمدها في
تمويه الرأي العام  -والخاص أيضاً  -لدرجة
ما ،فراح ّ
يجند من وس����ائل اإلعالم المرئية
والمق����روءة والمس����موعة -الورقي����ة منها
واإللكترونية -ماش����اء له تجنيده ،سيّما وإن

هناك وسائل إعالم صفراء كثيرة على أهبة
االس����تعداد ،هي األخرى ّ
مجندة بدورها من
جه����ات إقليمية لها غايات معلومة ،واألمثلة
على هذا تزخر به����ا قنوات فضائية ومواقع
إلكتروني����ة وش����بكات تواص����ل اجتماع����ي
كثيرة ،فعلى سبيل المثال هناك مقطع فيديو
اليتجاوز ث��ل�اث دقائق ،يصور لنا كيف يقتل
أفراد عصاب����ات داعش عدداً من المواطنين
العراقيين العزل ،والتمثي����ل بجثثهم ،وعلى
بش����اعة هذا المنظر ،إال أن����ه قد يأخذ صداه
في نفوس الس����ذج م����ن المواطنين من غير
المتفتحي����ن ألبع����اد لهذا األم����ر ،ويتخذون
موقف����اً أو رأياً بأن هذه العصابات ذات بأس
وقوة ..في حين أن حقيقتهم أضعف من هذا
يصور للمش����اهد
بكثير ،ومقطع قصير آخر ّ
كيف يلعب أفراد داعش برؤوس المغدورين
من أبناء العراق بعد فصلها عن أجس����ادهم،
وكيف يركلونها بأقدامهم ويدحرجونها على
األرض ،والهدف من ه����ذا إثارة الرعب في
نف����وس المواطني����ن ،وكذلك أف����راد القوات
العسكرية واألمنية وأبطال العشائر المنتخية
والمتطوعة ،تلبية لنداء المرجعية الرشيدة،
فقسم من هؤالء غير بعيدين عن التأثر بهذه
بش����كل أو بآخر ،بحكم طيبة قلبهم
اللقطات
ٍ
وبساطتهم وفطرتهم التواقة للخير والكارهة
للشر وصوره.
إن هذه اللقطات م����ع أنها خزي وعار على
مرتكبيها ،إال أنهم يبثونها لتهويل حجم هذه
ً
فضال عن هدف
العصابات الصغير والحقير،
تشويه الدين اإلسالمي ،س����يّما إن عمليات

علي علي

التعذي����ب والتنكيل وقطع الرؤوس ،تتم كلها
تحت راية (الإله إال اهلل) ويرافقها نداء (اهلل
أكبر) ،وبالمقابل  -طبعاً -هناك جهات وطنية
ش����ريفة ,تمتلك مؤسس����ات إعالمية نزيهة
تنتم����ي روحا وفكرا وكلمة الى وطنها بحق،
تؤازر القوات المقاتلة بتواجدها على حدود
المحافظ����ات او في العم����ق ،وتنقل الصورة
الحقيقية التي تحدث على أرض الواقع ،من
دونما تزويق أو فبركة ،بُغية وضع المواطن
أمام األمر الواقع ً
فعال ،وبالتالي تتعمق الثقة
بينه وبين هذه المؤسسات ،وفي نفس الوقت
يفق����د ثقته بتلك العصاب����ات ويضع إعالمها
ف����ي مكانه الصحي����ح من الزي����ف والخداع
والكذب والتزوي����ر والتلفيق..المطلوب هنا
من المواطن أن يكون ذا فراس����ة بما يسمعه
او يق����رأه أو يراه ،وأن يمي����ز بين الصادق
والكاذب في القول ..بين المرائي والش����فاف
ف����ي التصريح����ات ..كذلك بين الت����ي تتأبط
ش����راً للعراقيي����ن ،وبين الوطنية الش����ريفة
من الجهات اإلعالمية في الس����احة العراقية
وخارجها أيض����اً -من القن����وات الفضائيةالعربية والعالمي����ة ،إذ الدور في بناء الرأي
واتخ����اذ الموقف يجب أن يتبلور على حقيقة
صريحة ،وليس على أكاذيب وسيناريوهات
مفبركة ،وهنا يكمن محل اش����تغال التثقيف
الذات����ي ،وهو لي����س ببعيد ع����ن العراقيين
الذين م ّرت عليهم عقود تس����يد الموقف فيها
ش����خوص ،اليختلفون في تصرفاتهم الشاذة
عن عناص����ر داعش إال باللباس ،والزيتوني
أقرب مثال !

ƁǈŞŝƭǈůǃř

جعفر عباس

ال يكاد يم ّر شهر في منطقة الخليج ،من دون أن
تقرأ أو تسمع خبراً يستفزك ويرفع «ضغطك»:
تيس بـ 200ألف دوالر ،ناقة بمليون ونصف
المليون ريال .ش����ركة تنتج سيارات مرصعة
بالماس والياقوت خصيصاً للسوق الخليجي،
حمامة بعشرين ألف دوالر .رقم هاتف بـ700
ألف ريال!!! ولوحة س����يارة بمليون! وتذهب
إلى مديرك لتأخذ إجازة عارضة ألس����بوع ألن
حالة والدك الصحية خطرة ،فيقول :ولولول..
أبوك حي للحين؟ زين نعطيك ثالثة أيام بدون
راتب! وفي تقديره فإن ذلك قرار منصف ،ألن
راتب����ك لثالثة أيام لن يش����تري لك حتى رقماً
مميزاً على بطاقة مستشفى ،وأنت في انتظار
دورك لمقابلة الطبيب!!ثم طالعنا في الصحف
بيع رقم س����يارة في إمارة رأس الخيمة بدولة
اإلمارات بعش����رة ماليين درهم ،أي أكثر من
مليونين وربع المليون دوالر ،أمريكي وليس
أثيوبيا يا جاهل!! ماذا تستطيع أن تفعل يا أبو
الجعافر لو كان لديك مثل ذلك المبلغ :تتزوج
نانسي عجرم وأليسا وهيفاء وروبي وتلزمهن
بارت����داء النق����اب ،فيقبلن بكل س����رور! بس
هؤالء أربع ومعنى هذا أن تطلق أ ّم الجعافر؟
سامحوني ،فالفلوس تنسيك كل شيء! كلهن
ال يساوين عندي ظفر أم الجعافر ،بنت الناس
علي كل هذه
المؤدب����ة الخلوقة التي صب����رت ّ
الس����نوات وأعطتن����ي أجمل الهداي����ا ،ولدين
وبنتين.بمثل ذلك المبلغ سأش����تري لزوجتي
خاتماً بألف ريال ،وعقداً من الباليتن بس����بعة
آالف .منشان خاطركم بعشرة آالف وهذا آخر
كالم عندي!! وعشرين فستاناً .وزوجين من
األحذية «عندها س����لفاً نحو مائة زوج منها،
فهوايته����ا جمع واقتناء األحذي����ة ،ربما ألنها
من أس����لحة الدمار الشامل النسائية ،وسمعت
أن هناك نوعاً من العط����ور تباع القنينة منه
بمائتي دوالر ،سأش����تري لها منه خمسا دفعة

ƲǀŤƯŚƈƫřƞƬů
الح ْر ــ يس����تحق التأيي����د واالحترام
َ
صو ُتك����م ــ ُ
والتقدي����ر وهو يُعل����ن إدانته الش����ديدة لجريمة
س����بايكر ،وس����بي النس����اءااليزيديات،وتهجير
نض����ع أكث����ر مِن عالمة
المس����يحيين ،إالّ أنن����ا
ُ
الح ْر ـ على
اس����تفهام وتعجب،أمَ����ام َ
صمتك����م ـ ُ
مش����هد األنباريين وه����م يقفون يائس����ين على
جس����ر بزيبز،ينتظرون السماح لهم بأن يدخلوا
بغداد!!!..؟؟؟؟؟ فهل صمتكم يعني أنكم تؤيدون
ْ
أن يبق����وا في العَراء ينتظ����رون موتهم البطيء
تحت ح����رارة الش����مس ؟أم تج����دون في موت
النساء واالطفال والشيوخ المدنيين أمرا طبيعيا
بع����د أن تآلفتم مع صور الم����وت اليومي طيلة
االع����وام العش����رة الماضي����ة ؟أم أن الموضوع
ً
أصال طالما ــ هؤالء ــ على غير
برمَّته اليعنيكم
ودينك����م وطائفتكم ؟ أم ألنكم تؤمنون بأن
مِلتكم ِ
َ
الموت َح ٌق في العراق ــ بس����بب وبدون س����بب
قوة تس����تطيع أن تق����ف بوجهه ؟أم
ـ����ـ ومامِن َّ
أن َحالكم المُزري ق����د وصل بكم الى درجة من
اليأس والعجز بالشكل الذي اصبحتم تجدون فيه
ْ
أن الجدوى والمعنى من االحتجاج السلمي على
قرارات سلط ٍة جائرة،طالما التصغي والتستجيب
وال ُتعر اهمية ألي صوت قد يحتج أو يستهجن او
يدين ممارسات اجهزتها االمنية والعسكرية ضد
المواط����ن ؟أم أن الخوف بات يداخلكم ويحذركم
في أنكم س����تنتهون بنف����س الطريقة إلتي أنتهى
إليها الفنان هادي المهدي والمدرب محمد عباس
واالعالمي رعد الجبوري والشيخ قاسم الجنابي
إذا م����ا اعلنتم احتجاجكم ؟أم أنكم تخش����ون بأن
تتهموا بدعمِكم لِم ْ
َن تتهمهم الس����لطة على َّأنهم
كانوا ومازالوا حاضنة لألرهاب واالرهابيين ؟
أم َّ
صمتكم ــ االس����تراتيجي
ألنك����م في ق����رارة َ
صر الس����لطة على
العمي����ق ـ����ـ تتأملون ب����أن ُت َّ

ƮƔƘƫřŶůƱƺǀƠŗŚƏƮƸƴƨƫƱƺǀƳŚưƬƗƹŌŚŝŵŏƹƱƺƠƤŨƯ
من����ذ ان بزغ فجر الخليقة  ،لم يش����هد العراق
عصرا مغمس����ا ببحور الدم وقطران الطائفية
اللعي����ن  ،مثلما ش����هده هذا الزم����ن الرديء
الذي نعيش����ه االن من مالمح مرحلة غاية في
الس����وداوية ،يقف على رأس حربتها مثقفون
واعالميون وادباء كبار على مستوى عال من
الحرفية وإتق����ان الصنعة!!أجل..العصر الذي
نعيشه اآلن ،هو من أسوأ العصور في تاريخ
البش����رية إجراما وتحريكا لالحقاد والضغائن،
لم تش����هده حتى عص����ور البريرية والهمجية
والتخلف األعمى والجهل المريب،الذي يصل حد
إستباحة القيم وانتهاك المحرمات!!علمانيون
 ،أو مم����ن يدعون العلمانية ،أو كانوا يدعون
انهم يمقتون الطائفية  ،واذا بهم يشربون االن
من كؤوسها المترعة وينهلون من بحور دمها
مايروي عطشهم الى السنين العجاف المختبئة
داخل نفوس����هم  ،ليفجروا مالمح س����لوك من
اإلجرام والحقد على اآلخر غريب في أش����كاله
وألوانه القبيحة ،المثخنة بسكاكين الغدر التي

التدري متى تفتك بجس����دك لتحيلك أشالء ،ال
لش����يء س����وى انك تدعي العراقية االصيلة،
او يش����م م����ن رائحتك بقايا م����ن ( وطنية ) ،
تقاوم بها الزم����ن األغبر اللعين!!وقوى كانت
محس����وبة على اليس����ار  ،كانت تتغنى بأمجاد
جيفارا  ،ولينين  ،وكاس����ترو وماركس  ،وكل
ابطال التاريخ المؤثرين  ،ذوي السمعة الطيبة
 ،تحول����ت بقدرة قادر الى أكثر عناصر اليمين
المتط����رف غلوا ف����ي تأجيج ني����ران الطائفية
والحق����د األعمى وفي صب الزيت على لهيبها
لتزداد إشتعاال!!بعضهم كان يدعي انه ( سفير
الكلم����ة الطيبة ) وآخر قائ����م بأعمال ( مملكة
الش����عر) وثالث في والية ( حريم الس����لطان )
واعط����ى ( البعض ) منهم ألنفس����هم ( منازل
) أدبي����ة وثقافي����ة عليا ما أن����زل اهلل بها من
س����لطان  ،وحس����به ( البعض ) هكذا وفرحوا
بما كانوا يدع����ون حمله من قيم وافكار خيرة
ف����ي ظاهرها ،ولكن ما ان إنغمس����وا في لعبة
تأجي����ج الطائفية ،حتى وج����دوا فيها فرصتهم

للظه����ور المميز ،ليحملوا راياتها وليبش����روا
بالزم����ن الجديد ،زمن ذبح العراقيين ووأدهم،
ألن ه����ذا ( البعض ) منهم لم يغير من طباعه
ومعدنه األصي����ل ليلتقي أو يتناغم مع الجوقة
والنغمة السائدة ،وعلى نطاق واسع هذه االيام
 ،وترى كبار المثقفين او ممن هم محسوبون
على جمه����رة الثقافة يحملون معاول الطائفية
وينبش����ون بقبور الكراهي����ة والحقد األعمى،
علها تتحول ال����ى براكين تقتل وتفتك بكل من
اليلتق����ي معهم في التوجه����ات ويتناغم معهم
في ترديد مايس����عون لفرض����ه على المأل من
أفكار ورؤى وتوجه����ات ينفر منها كل طامح
الى الحرية والى الكرامة والى بقايا إنس����انية
مستباحة بين ركام الموت الذي هو لغة الهوية
العراقية هذه االيام!!ما يش����هده العراق اليوم
فاجع����ة أليمة وكارثة تح����دق باألجيال يتطاير
شررها كنار في الهشيم ،تحركها أفاعي الشر
وغربان الموت  ،وه����ي تفتك بالعراقيين ألن
هن����اك من بقي حتى اآلن من يرفض ان يدخل

واح����دة ..خليها
تبحبح ..وس����أفتح لكل واحد من عيالي حساباً
مفتوحاً لمدة شهر في بيرغر كنغ وماكدونالدز
وبيت����زا ه����ت ،وآيس����كريم باس����كن روبنز،
وسأشتري لخالتي طقم أسنان من سن الفيل،
وسأشتري لكل واحدة من أخواتي زوجين من
األحذي����ة بكعوب عالية ،فمن حقهن أن يلحقن
بركب الحضارة ،وإذا أصيبت إحداهن بكس����ر
أو التواء في الس����اق فذنبها على جنبها ،ألن
تلك ضريب����ة «التخلف».يام����ا عانيت عندما
لحقت بركب الحضارة ولبست البنطلون خالل
أول زيارة للخرطوم .كنت أحس بالخجل ألنني
حسبت أنني صرت أمشي كما سعاد حسني في
تلك األيام ،ويوم زواجي « ُدخت» حتى عثرت
على شخص يساعدني على ربط الكرافتة ،إذ
أي من معارف����ي وأصدقائي قد تعامل
لم يكن ّ
مع تل����ك الخرق����ة الملونة ،وبع����د الجلوس
س����اعتين وهي تخنقني ،حاول����ت فكها ولكن
من حول����ي قالوا لي :عي����ب أنت عريس وال
بد أن تظل بكرافتة حت����ى نهاية الحفل ،فقلت
لهم :يا تفكوها ،يا أطلق!طيب ماذا عن نفسي
وتل����ك الماليين في يدي؟ بصراحة ال أظن أنه
ينقصني ش����يء ،وعلى كل محتاج أن يتصل
بي فور س����ماعه خبر حيازتي لتلك الماليين،
فعن����دي زوج����ة وعي����ال وأق����ارب ،وعندي
س����يارة قادرة على الس����ير وعندي وظيفة،
وعندي عدة قمص����ان وبنطلونات« ،ال أملك
عمام����ة ألنني ال أس����تخدمها ،ألنني أعتقد أن
العمامة والغترة هي التي تكبس على أدمغتنا
ً
أصال بالكب����ت والقهر» ،وعندي
المكبوس����ة
كذا جاكيت ،وقد هرولت إلى أوروبا الشرقية
عندما أدركت أن االش����تراكية في طريقها إلى
ال����زوال ،وهناك وجدت أن س����عر «أجعص»
جاكي����ت نح����و  30دوالراً فاش����تريت منه����ا
بالطن المتري ،وإذا رأيتني كاشخاً أنيقاً على
شاش����ة تلفزيون فاعرف أنني أرتدي مالبس
تعود إلى الحقبة االش����تراكية ،وربما يفس����ر
هذا إعجابي الش����ديد بالزعي����م الكوبي فيدل
كاس����ترو ،ذلك الطود األش����م الذي ظل يعطي
أمريكا بالشلوت ،وعاش هو وشعبه مرفوعي
الرأس وموفوري الكرامة .ولم يتعرضوا لما
تعرضنا له في س����جون أمريكا في العراق من
انتهاك للرجولة بأعواد المكانس ،وتقبلنا ذلك
صاغرين ألن ماما امري����كا تعرف مصلحتنا،
وتري����د أن تصلح أحوالنا ومن حق الـ«ماما»
أن تقسو على عيالها ،ونحن كما أثبتت األيام
عيال بـ«ريالة» وبرابير.

في لعبة تأجيج الطائفية والمش����اعر العدائية
حد إبادة اآلخر والغائه م����ن الوجود!!غريب
أمر هذا الزم����ن العراقي البائس اللعين..وهو
الزمن نفس����ه ال����ذي أنتج لنا اجي����ال داعش
والميليشيات وعصابات الجريمة ،توزع على
العراقيي����ن الم����وت المجاني وحس����ب الطلب
ونوع التقطيع ،ومن اليس����اير هؤالء األشرار
علي����ه ان يرح����ل مرغم����ا ،واال يواجه قدرا
اليحمد عقباه!!..وه����ذه المرحلة التي نعيش
أيامها الس����ود ه����ي كل ما أتحفن����ا به الزمن
اللعين من حقبة س����تبقى االجيال تلعن أيامها
الس����ود  ،بكل قبحها ومرارتها وس����وداويتها
..لكن رب الس����موات واالرض البد وان تكون
لديه ( حكمة ) في هكذا خلق..هي ( مرحلة )
أبعد مايكون من االقتراب من الخالق سبحانه
وتعالى !!
وهناك من السذج والناس البسطاء من يدعي
ان هذه المرحلة انما يريد اهلل ان يقرب بها من
آجال البشر  ،وان ( يوم القيامة ) قاب قوسين

مروان ياسين الدليمي

موقفها هذا،وأن التسمح لألنباريين ابدا بدخول
بغداد،لكي تزداد مش����اعر الكراهية والحقد بين
الطرفين،فتتس����ع بذلك المسافة بينهما،إلى الحد
الذي يصبح العيش المشترك على ارض واحدة
ً
ً
وصوال الى أن
مس����تحيال،
ووط����ن وواحد أمرا
يصبح قرار التقس����يم أمراً واقع����ا ومقبوال من
قبل الجمي����ع ؟أم ألنكم وصلتم ال����ى مرحلة مِن
الغيبوب����ة ــ لكثرة الصدمات والنكبات والطعنات
ــ إلى الحد الذي اصبحتم فيها غير قادرين على
التفكير والتميي����ز والتحليل والتقدير،فس����لمتم
أمَركم وحالكم ومس����تقبلكم ومصيركم ووجودكم
ـ����ـ المُش����ترك الديموقراط����ي االتح����ادي ــ إلى
أولي األمر منكم،في أن يق����رروا وينفذوا نيابة
عنكم،وماعليكم إالَّ أن تؤيدوا أو تصمتوا ؟
هذه االسئلة،لن تنتظر اجابة منكم،فالوقت كفيل
بالرد عليها بش����كل واضح وصريح،واالجابة ــ
حسب ّ
ظني ــ ستكون قاس����ية لِمن َآث َر الصمت
ً
ً
وفعال ــ
ق����وال
ولم يش����ارك اآلخرين محنتهم ــ
حتى ْ
وإن كانوا من غير ابناء جلدته ،وعذره لن
َ
َ
ً
مقبوال،فيما لو أق َّر َّ
بأنه ل ْم يَجد ما يستوجب
يكون
االهتم����ام بمصائ����ب اآلخرين ــ حت����ى لو كانوا
ش����ركاءه في الوطن ــ لعِظم المصيبة التي كانت
عليها مِللت ُه ..كلنا ف����ي مركب واحد،ولن يكون
أمامنا إالّ خيار وحيد يفرض علينا بأن نتش����ارك
معا في أختيار وجهة ومسار الرحلة،وأن النترك
مصيرنا مرهون����اً ،بقرار يتخذه ف����رد واحد أو
حزب واحد أو طائفة واحدة،وإالَّس����نكون حمقى
بامتياز،النملك ذاكرة حيّة تحمينا من الوقوع في
مرة وأخرى .
المحنة َّ

سراب آل جالل
او أدنى..لكن البشرية ستعيش سنوات وعقود
وربما لقرون..عندها قد يأتي (يوم المحش����ر)
زمن����ه بعد ان ينفخ ( ملك الم����وت ) بالبوق،
لتلقى مليارات البشر حتفها الموعود وتصعد
أرواحه����ا الى ( الرفي����ق األعلى ) بعد ان كان
البع����ض منهم ينتمي ال����ى ( أحزاب ) يقودها
( رفيق ) وتؤمن باالشتراكية واأللحاد طريقا
للبش����رية  ،وقد تحول بعض ( رفاق األمس )
بقدرة قادر الى ( أئمة ) يضعون العمائم على
رؤوس����هم في النهار  ،وما ان جن الليل حتى
تحولوا الى ( الحانات الحمراء ) و( علب الليل
) وينهلوا من ( عرق السيد ) مايروي عطشهم
حد الثمالة!!وقد اليخلق اهلل جلت قدرته بشرا
من هذا النوع  ،ويغلق صناعة البشر ويجعلها
من ذكريات الماضي ،لكل اليعيد سبحانه إنتاج
( جينات ) و ( كروموسومات ) من النوع الذي
ذكره لنا ( أس����تاذ ) علم النفس العراقي موفق
الربيعي ،وهو ما ال يرتضيه خالق الكون جلت
قدرته ان يعيد خلقه مرة أخرى!!

