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العدد 2404 :

شيء للكالم

المدينة في الذاكرة
ابتسام ابراهيم

كنت ق���د زرته���ا قبل
ُ
وتوقف���ت
س���نتين،
ش���وارعها
عن���د
الم ّ
ُحفرة بسبب أعمال
الصيانة,قيل لي وقتها
(ي���ردون يس���وون
الش���وارع مقرنص)،
ع���اودت زيارته���ا
ُ
وجدت
األمس ،لكن���ي
ّ
إن الش���وارع مازالت على حالها(سنتين
وم���ازال المقرنص في الس���جالت فقط)
والكهرباء تحتضر ،رغم ّ
إن ثلثي شبابها
مابين شهيد أو مشروع شهيد ،ونسائها
ل���م يغادرن الحداد يوماً ،تس���اءلت :من
المس���تفيد من تردي الخدمات فيها ؟من
المستفيد من تراجع التعليم فيها وتحميلها
زخماً س���كانياً اكثر من طاقتها مع هجرة
أغلب س���كانها األصليين ؟ خصوصاً بعد
دخول ع���ادات وتقاليد ل���م نألفها يوماً،
ُ
ولدت فيها وترعرعت
احدثكم عن مدينة
عر ُ
فت الش���وارع النظيفة
بين جدرانهاِ ،
العبور..عر ُ
فت
والرصيف الالمع وخطوط
ِ
الب���اص األحمر الذي يم ُر ع ّدة مرات من
الش���ارع العام قرب بي���ت أهلي,عرفت
الترفكاليت على رأس الشارع ،وحف ُ
ِظت
وجه رجل المرور الواقف هناك ،احدثكم
عن طفولتي ومدرس���تي االبتدائية التي
خر ْ
ّج���ت النوابغ..ع���ن جارن���ا مهندس
ُ
تتوسط جامعاً
الصواريخ ..عن س���احة

ومدرس���ة ،كان���ت تحتض���ن المواهب
الكروية ..تالش���ت هي األخرى,احدثكم
ُ
الباعة يضعون
سوق ش���عبي ،كان
عن
ٍ
ً
أس���عار الخضروات واللحوم ،خوفا من
الرقابة..أحدثك���م عن نفس���ي ورفيقات
طفولت���ي ،حيث كنا نتناف���س (منو باب
بيتهم انظف واحلى) ,أحدثكم عن منظمة
تتابع
الطفولة والش���باب ،حيث كان���ت
ُ
حرب مس���تعرة,أحدثكم عن
نشأتنا رغم
ٍ
مدرس���تي الثانوية وتنافس���نا الدراسي،
ُ
حيث لم نع���رف معنى كلم���ة مذهب أو
قومي���ة ،احدثك���م عن زميالت���ي الالئي
ص���رن اليوم أمهات فاضالت وس���يدات
مجتمع راقيات ،بين تربوية ومهندس���ة
وصحفية وأستاذة جامعية...ألخ.
احدثكم عن عش���رين عاماً م���ن اللهفة
لوج���ه األرض النقي���ة ،وجيراننا الذين
بدأوا يغادرون المنطقة واحداً تلو اآلخر
..احدثك���م ع���ن تراث س���وف ينقرض،
صدام غيّر أس���مها من الثورة الى مدينة
ص���دام ،وكان حريصاً على أن تليق بهذا
األس���م من خدمات وتعليم ،وأخذ ضريبة
ذلك اآلفاً من الشهداء في حربه البائسة،
فم���اذا أعطيت���م أنتم أله���ل المدينة بعد
أن س���لبتموها فل���ذات اكبادها وصعدتم
على اكت���اف الباقين؟ هم ال يس���ألونكم
مقابل ،لكن العدل أن تحترموا ش���هدائها
وتحترموا أهله���ا الطيبين وتقيموا وزناً
ألسم محمد الصدر!!

سورية ..احللول السياسية أكذوبة كبرى
املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

واحلرب مستمرة بوجوه مختلفة ؟!
مع أس���تمرار الحديث عن قرب إنطالق
مس���ار الحلول والتحالف���ات الغامضة،
والخاص���ة بالوصول إلى ّ
حل سياس���ي
للح���رب المفروض���ة عل���ى الدول���ة
الس���ورية ،ولتوحي���د الجه���ود للحرب
عل���ى اإلرهاب  ،يب���دو واضحاً في هذه
المرحلةّ ،
إن مسار الحلول «السياسية»
للحرب على سورية  ،ما زال مغلقاً حتى
اآلن ،وخصوصاً ّ
إن استراتيجية الحرب
التي تنتهجها واش���نطن وحلفا ُئها تجاه
ُ
تفرض واقعاً جديداً ،فلم
س���ورية ،بدأت
ٌ
مجال للحدي���ث عن الحلول
يع���د هنالك
السياس���ية ،فما يج���ري اآلن ما هو إلاّ
اس���تنزاف لس���ورية ،ومن ينظر
حرب
ُ
ٍ
إلى العملية العس���كرية الكبرى»عاصفة
الجنوب – درع���ا والقنيطرة» التي كان
جرى تنفيذه���ا بدرعا والقنيطرة ،بقيادة
ما يس���مى «معارض���ة معتدلة وأخرى
متش���ددة» تتحالف مع «إس���رائيل»،و
بدعم استخباراتي إقليمي واسع ،والتي
ٍ
أفشلها الجيش الس���وري ،وص ّد وهزم
غزواتها االربعة ،س���يالحظ بوضوح ّ
إن
التعويل على ّ
الحل السياسي في سورية،
ف���ي هذه المرحل���ة تحديداً ،فاش���ل ّ
بكل
المقاييسّ ،
ألن الره���ان اليوم هو على
المي���دان فقط.الي���وم ،هن���اك معلومات
موثقة ،تقول ّ
إن الدولة السورية تتعرض
اس���تنزاف كبرى ،وتشي ُر إلى ّ
أن
لحرب
ٍ
هناك ما بي���ن  42و 53ألف مس���لّح،
يقاتلون في شكل كيانات مستقلة مثل «
داع���ش» و»النصرة»  ،أو في صفوف
ما يس���مى «قوات المعارضة السورية
المعتدلة» ،وتفيد المعلومات عينهاّ ،
بأن
هنالك حوالي  90ألف مس���لّح س���وري
يقاتلون الجيش السوري ،وهؤالء عبارة
ع���ن أدوات في يد أجهزة اس���تخبارات
الدول الش���ريكة ف���ي المؤام���رة على
س���وريةّ ،
وإن هنالك حوالي  20جهاز
اس���تخبارات غربي وعرب���ي وإقليمي،
ُ
يعمل اليوم داخل أراضي س���وريةّ ،
وإن
أدوات الحرب المذ ك���ورة كادت ،خالل
فترة ما ،أن تنجح في إس���قاط س���ورية
ف���ي الفوضى العارمة ،لوال يقظة الدولة
الس���ورية منذ اللحظ���ة األولى إلنطالق
الحرب عليها ،فقد أدركت س���ورية حجم
خطورة الحرب مبكراً ،وتنبهت لخطورة
ما هو قادم ،ورغ���م حجم الدمار الهائل
الذي أصاب س���ورية بعد أربع س���نوات
من التدمير الممنه���ج والخراب والقتل
والتهجي���ر ،تمكنت م���ن الصمود ،ومع
اس���تمرار فصول الصمود السوري أمام
موجات الزحف المس���لّح إلى العاصمة
دمش���ق والمس���تمرة لآلن ،والتي من
ً
بشكل أكثر
مس���تقبال
المتوقع أن تكون
ٍ
كثاف���ة ،خصوصاً م���ع المعلومات التي
تشير إلى قرب تنفيذ تنظيم «داعش «
لغزوة كبيرة لمحيط مدينة دمشق ،ومع
انكسار معظم هذه الموجات من الغزوات
السابقة على مشارف العاصمة دمشق،
وأمام عجز الدول الش���ريكة في الحرب
ع���ن إح���راز أي اخت���راق ،انتقلت هذه
الدول إلى حرب االس���تنزاف ّ
لكل موارد
وقطاعات الدولة الس���ورية في محاولة
أخيرة إلس���قاطها ،وهنا ،عندما نجد ّ
إن
ً
هائال من المسلّحين العابرين للقارات
كمًّا
والمدججين بالس�ل�اح ،ق���د أدخلوا إلى
س���ورية خالل الفترة األخيرة ،وبعضهم
ينتظ���ر دوره للدخ���ول إلى معس���كرات
تركيا والس���عودية ،يتضح لنا ّ
أن الهدف
م���ن التوري���د المس���تم ّر لإلرهاب ،هو
ضرب منظومة صمود س���ورية وعقيدة
جيشها واستنزاف قدراته
اللوجستية والبشريةّ ،
ألن
تفكي���ك الدولة وجيش���ها

الوطني ،هو الشرط األساسي الستكمال
تفكيك مجتمعها ،رغم ذلك ما زالت الدولة
الس���ورية قادرة على أن تبرهن للجميع
أنها قادرة عل���ى الصمود ،والدليل على
ذلك قوة وحجم التضحيات واالنتصارات
الت���ي يق ّدمها الجيش العربي الس���وري
بعقيدت���ه الوطنية والقومي���ة الجامعة،
والتي انعكس���ت مؤخراً بظه���ور حالة
واس���عة من التش���رذم لما يسمى بقوى
المعارضة المس���لّحة ،فحالة التش���رذم
داخل هذه المجاميع المس���لّحة ،يقابلها
حال���ة صمود وصع���ود لق���وة الجيش
الس���وري في الميدان ،وإن استم ّر هذا
الصعود فمن ش���أنه أن يُضعف الجبهة
الدولية الساعية إلى إسقاط سورية ّ
بكل
الوسائل والسبلّ ،
وإن استمرار انتفاضة
الجيش الس���وري األخيرة في وجه ّ
كل
البؤر المس���لّحة في العاصمة دمش���ق
وريفها خصوصاً ،وفي جنوب س���ورية
درعا والقنيطرة والشمال حلب وإدلب ،
ستش ّكُل حالة واسعة من اإلحباط والتذمر
عند الشركاء في هذه الحرب المفروضة
ُ
سيخلط أوراقهم
على الدولة السورية ،ما
وحس���اباتهم لحجم المعرك���ة من جديد،
ومن يذكر هنا حديث الس���فير األميركي
السابق في سورية وعرّاب الحرب عليها
ومهندس ما يس���مى االئتالف السوري
روبرت ف���ورد ،بمطلع الع���ام الحالي،
والذي تحدث من خالله عن فشل أميركا
في قيادة الحرب على س���ورية ،ودعوة
واش���نطن إلى التدخل المباشر،سيالحظ
إن ه���ذا الحدي���ث ماه���و إلاّ دليل على
سقوط جميع رهانات واشنطن وحلفائها
على ما يس���مى «المعارضة المعتدلة»،
وبذلك ب���ات واضحاً ّ
إن بع���ض القوى
ً
ً
التي كانت س���ابقاً ش���ريكا أساس���يا في
الحرب على س���ورية ،بدأت باالستدارة
والتح���ول في مواقفها ،وقامت بمراجعة
شاملة لرؤيتها المستقبلية لهذه الحرب،
تأت إلاّ تحت ضربات
وهذه االستداره لم ِ
وانتصارات الجيش السوري الميدانية،
وبعد تضييقه الخناق على المسلحين في
كثير من مناطق دمشق وريفها ،ودرعا
والقنيط���رة وريفهما ،وحل���ب وريفها،
لذا من هنا نس���تطيع أن نقرأ ّ
أن األدوار
والخطط المرسومة ،بشأن الحرب على
سورية ،قد تغيّرت وأخ ُر الخطط التي ما
زالت تعمل بفعالي���ة نوعاً ما حتى اآلن
عل���ى األرض ،هي حرب االس���تنزاف،
وقد استطاعت سورية أن تصمد وبقوة
كما صمدت أمام خطط س���ابقة ،وسوف
تتمك���ن من حس���م المعرك���ة ،ميدانياً،
خالل فترة زمنية متوس���طة األجل ،لن
تتجاوز ربيع عام  ،2016والس���بب ّ
أن
خطة االستنزاف التي تنتهجها واشنطن
وحلفا ُئها في س���ورية له���ا أمد معين،
وستنتهي بانتهاء مدة صالحيتها ،وبذلك
تكون س���ورية أمام أخ���ر خطط الحرب
الغي���ر مباش���رة عليها ،بعد أن تحس���م
مبك���راً هذه الح���رب المفروضة عليها.
ختاماًّ ،
إن على الدولة الس���ورية اليوم،
ّ
وبكل أركانها ،تمتي���ن الجبهة الداخلية
أكث���ر وأكثر ،حت���ى وإن كان ذلك على
حس���اب تنازالت مجتمعية ومصالحات
وطنية كبرى وعقالنية ،تقوم بها الدولة
الس���ورية ،للتخفي���ف من وط���أة هذه
الغزوة األخي���رة ،وإن نجحت في ذلك،
واس���تطاعت بناء تحالف���ات جديدة مع
قوى مجتمعية سورية كبرى في الداخل
الس���وري من خالل تن���ازالت عقالنية
ومُهيكلة ُتق ّدم لهذه القوى ،س���تكون بال
ش���ك قد قطعت شوطاً كبيراً في مشروع
حلف دولي ،كان
االنتصار األكبر عل���ى ٍ
يطمح إلى إسقاطها.
وما زال
ُ

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com
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الحياة في امريكا
ً
دائما اسمع عبارة :امريكا
عبارة عن عصابات مافيا
وقت���ل ،وس���ارقة أم���وال
الش���عوب وق���وة خارق���ة
للدم���ار وغازي���ة للعالم،
ومواطنيها جيّاع يعيشون
ُ
وتأخذ
على فتافيت الدول،
اتاوات من الدول الصغيرة،
وخارقة قوانين العالم.
أن���ا كبير الس���ن ،ولدت
في بغداد ،ولم أس���افر في
حيات���ي ( يق���ول المث���ل :
من أمّي للقبر ) ،ش���اءت
الظ���روف وس���افرت الى
ومكث���ت عاماً
ُ
(امريكا )،
هناك للعالج واالس���تجمام
عند أبني المقيم ُ
منذ خمسة

ً
عاما ،كان أبني
وعشرون
معلّم���ًا في زم���ن صدام،
والمعلّ���م جائع ومالبس���ه
ممزق���ة ،وح���ذاء اعوج،
سافر الى ليبيا ومن ثم الى
ألمانيا في قوارب الموت،
واس���تقر ف���ي امريكا اآلن
ُ
،وج���دت إن امريكا الداخل
تهت ُم بس���عادة ّ
كل إنسان،
مهم���ا كان مذهب ُه أو دينه
وج���دت( قانوناً
ُ
أو لون���ه،
ودس���توراً للب�ل�اد ) وهما
الحاك���م والقائ���د واألب
واألخ والعائلة والعشيرة،
ُ
وج���دت (ال���زاد الطي���ب
والشرب واألمان والتعليم
والنظافة واللهو) و( الدين

علي محمد الجيزاني
ّ
والصحة..كل ما
والعب���ادة
يتمنى الم���رء من جوامع
وحس���ينيات وكنائ���س)
وحري���ة ال���رأي وال���رأي
اآلخر،وحري���ة العقي���ده
وحق���وق ل���كل المواطنين
( م���ن المهد ال���ى اللحد)،
متس���اوين ف���ي الحق���وق
ُ
ش���اهدت
والواجب���ات،
أس���واقاً عربية على عدد
ُ
ش���اهدت
ال���دول العربية،
المعاقين اصحاب العاهات
الخ���اص ،لهم بيوت وخدم
وروات���ب وتعلي���م وعالج
ُ
ش���اهدت كِب���ار
مجان���ًا،
ّ
الس���ن ،لهم بي���وت وخدم
مجانًا،
وتقاع���د وع�ل�اج ّ

ُ
شاهدت السعادة والنظافة،
ُ
شاهدت الس���يارات نظيفة
ج���داً ،وس���ياقة هادئ���ة
ومت���وازن ،والس���ائق
يق���ف للكبي���ر والصغي���ر
احترام���اً ،ول���م أش���اهد
س���واقًا يخترقون القانون
ّ
ومتهوري���ن ،ل���م أش���اهد
مشاجرات وال رصاص في
الهواء لألع���راس والمآتم
واألف���راح ،ول���م أش���اهد
ذباباً أو حش���رات أو تراباً
أو أك���داس م���ن النفايات
والق���اذورات بالش���وارع،
ُ
شاهدت األس���واق كلها (
مول) ،تختلف عن أسواق
التنك والوحل ( الطين) في

ُ
ش���اهدت األبتسامة
بلدنا،
الحل���وة والس�ل�ام الطيب،
ُ
ش���اهدت امري���كا تعط���ي
مس���اعدات للدول الفقيرة
ُ
شاهدت
مجانًا بدون قيود،
ّ
النظافة والعطور الطيبة في
وجوه البشر ،أشرب قهوة
(..) STARBUCKS
طيبة ج ّدًا ًج��� ّدًا وتناولت(
 ) Hamburgerتش���به
همبرك���ر اأو يونان ..أيام
زمان في بغداد السعدون،
لم أش���اهد بيوت سكن من
الصفيح والخ���رق البالية،
ً
متس���وال أو
ل���م أش���اهد
ً
مخبوال بالشارع ،لم أشاهد
مشاجرات على الطيور بين

الجوي ؟
بتحالفها
ثانية
أمريكا
جائت
لماذا
ّ
ال اإليزيديي���ن وال االكراد وال
العراقيي���ن ( األربعيي���ن –
المذاهب األربع اإلس�ل�امية)
أو المس���يحيين وال أي عرق
ُ
يجع���ل
أو دي���ن أو اثني���ة،
تذه���ب ال���ى مجلس
امري���كا
ُ
بقرار منه ض ّد
األمن ،لتخرج
ٍ
داعش  -هؤالء المرتزقة ،ولم
ترسل طائرة حتى ولو ورقية
للع���راق ،لك���ن نداء بس���يط
من الس���يد البارزان���ي :هذه
فهب ابناء
مصالحكم احموها ّ
العم سام !!
أيام الجامعة ،اوجع رؤوس���نا
احد االس���اتذة الكِبار ،بعبارة
كتبها أول يوم م���ن المرحلة
األولى واستمر بكتابتها فترة
ليس���ت بالقصيرة وهي  ( :ال
يوجد في السياس���ة عدو وال
صديق ولك���ن المصلحة هي
ً
وفعال
التي ُتس���يّر السياسة )،
وبع���د التخرج م���ن الجامعة
وكلية العلوم السياسية ،بدأت
تتبل���ور تل���ك العب���ارة لذلك
االس���تاذ الكبير ،وبدأنا نراها
على الواقع يومياً وبالملموس
 ,ليس من دهاقنة السياس���ة،
بل حتى م���ن أقزامه���ا ،فهم
ي���دورون في فل���ك المصالح،
وال يأبه���ون للكالم وال للحياء

وال لمش���اعر المجتمعّ ،
وكل
ذلك يعتب ُر من الضروب الغير
الئق���ة ف���ي السياس���ة ,وفي
الع���راق يومي���اً ،ن���رى كيف
تلعب مصالح الكيانات وقادتها
ُ
بمق ّدرات الشعب ،وفي الدول
المج���اورة كذلك ،واليوم نراه
بوض���وح في أفع���ال العاهرة
والموم���س امريكا ،معلوم إن
يروج لها
داعش ليس���ت كما ّ
أنه���ا دخلت الع���راق في يوم
 ،10/6واحتلت الموصل ،بل
إن داعش موجودة بتس���مية
س���ابقة – القاع���دة ،وتعل���م
امري���كا ذلك ومنذ الس���نوات
األولى لسقوط النظام السابق،
لكن امريكا لعبت على المسرح
العراقي بكل األدوار ..المخرج
والمؤلف والمنت���ج والممثل،
وحت���ى أحيان���اً تقمصت دور
المجتم���ع ،لتعي���ش الواق���ع
العراق���ي وتس���تلهم من���ه ما
تس���تطيع أن تق ّدم���ه في الغد
على اطباقها المزينة المسلفنة
لشعوب أخرى ،تري ُد منها أن
ٍ
تنفذ اجنداته���ا ،وهذا ماحدث
بالفعل مع س���وريا ،وفي الغد
دول أخرى ،بعد
س���يكون مع ٍ
أن امتدت وليدتها داعش الى
بتمويل واضح من قبل
العراق،
ٍ

أن تجع����ل م����ن وجه����ك
مرحاض����اً
لصغار نهش����ت
ٍ
���رب أحالمـــهم ،فذاك
الح� ُ
يعن����ي أن����ك تعي����ش أعلى
درجات فهـــمك للذات  ,إذ
تحقق شغبهم الجريء،
في
ِ
جاء
ُ
أقطع ش���� ّكي بوجود ِه ٍ
لوقاح����ة ش����قاء حضوري
الس����يمــيائي الي����وم وغداً
والى م����ا بع����د  ,فمن هنا
س����أدعو كل مـــن يجد في
طــــــــفل����ه أو طفــــــلته
الب����راءة ..ف����ي الق����درة
عــل����ى التبــــوي����ل فــــي
وجهي ،فأنا س� ُ
���أقف ممتناً
ً
لزالل
���ــــاكرا
تجاه���� ُه وش�
ِ
���ينهمـــر مـــن تـــلك
ما س�
ُ
المــثانة.
���اء الحنفي����ة م����ا ع����اد
م� ُ
ً
مؤهـــال لش����ـطف وجهي
أيــــها الصـغار،مــمن لـــم
يمـــــسسهم الكذب والحـقد
والــكــــ����ره ..تبــــول����وا
عــــلى وجـــهي ،أغسلوه
مــ����ن دنــ����س مالمــ����ح

األسالف ,أنبيائي الصــغار:
���ول على
ب����ادروا بالتــبـــ� ِ
وجوه آبائـــك����م ,وأولــهم
ً
تقليال
محــرضك����م !! ليس
ّ
م����ن إحترامهم ,بل لتطهير
مالمحه����م مـ����ن عــــورة
غـُــب����ار الح����رب  ,كي ال
تتـــــس����لل تجاعيــــده����م
صـــوب وجـوهـكم الـمرحة
!! أطف����ال الــــف����ردوس :
أدعـــوك����م إن كان هنالك
فردوس طبعاً الى تعـــــميد
ٌ
���ات
وجـــه����ي برشرش� ِ
الحقيق����ة  ,فـقــــــ����د
وولـــــجت ِش����عاباً
ُ
ُ
قــرأت
شـــــرس����ة بـوعـــيها وال
جدوى ،فالمـــغـامر والغائر
���رح م����ن الالمعقول
كـــج� ٍ
���ب
بلــ����وغ تخوم����هِ ,أكت� ُ
ً
مصارحــــــة
هذا الوج����ع
ومعــترف����اً بع����اري ،ف��ل�ا
مصادر للكاتب ،أفضل من
أس����باب إحساس����ه بالعار،
بحــــسب سيوران الملعون
بصدقه  ,فبرش���� ٍة حامضة

ه����ل تعلم ي����ا س����يدي إن
الكهرب����اء ت����كاد تك����ون
غائب����ة عن بيوتن����ا تماماً
 ،ودرج����ة الح����رارة ق����د
تجاوزت الخمس����ين مؤية
 .هل أخبرك مستش����اروك
وم����ن حولك بذلك؟ أم إنهم
ل����م يتجاوزوا ح����دود نعيم
المنطق����ة الخض����راء وال
يعلمون ما يدور خارجها ؟
من� ُ
���ذ بداي����ة الصي����ف
والكهرباء غائبة في معظم
مدن الع����راق ،كغياب أمنه
وراحة البال لدى مواطنيه
 ،الكهرباء ضائعة كضياع
مؤسساته الدس����تورية ..
سيدي رئيس الوزراء نحن
ُ
نعرف
نخاطبك أنت ،ألننا ال
غيرك  ،ثقافة نشأنا عليها
من����ذ طفولتن����ا  ،أن يكون
القائد بيده كل شيء  ،بيده
���ح المُكرمات
الكريمة يمن� ُ
 ،ويلغ����ي القوانين ويضع
قوانين أخرى  ،بيده يطعمنا
ويمنحنا الهواء كي نتنفس

 ،وبيده يرس����م لنا خرائط
قبورنا ومقابرنا الجماعية
 ،بمزاجه الملك����ي يدخلنا
في الح����روب واألزمات ،
وبرغبات����ه يمن����ح ثروتنا
لمن يش����اء من خلق اهلل ،

وبخطط مرسومة
االمريكيين،
ٍ
م���ن قبل األقم���ار الصناعية،
وعن طري���ق حليفتها تركيا،
والحلف���اء الس���تراتيجيين-
السعودية وقطر واألردن ،وال
ينتهي األمر عند هذا الحد ،بل
س���يتمدد الى هؤالء الحلفاء،
ش���ائوا أم أبوا ،أنها مس���ألة
وقت ليس إلاّ  ،كل ذلك من أجل
اسرائيل ،حليفة امريكا األولى
واألخي���رة ،ومايح���دث هذه
األيام خير مص���داق على هذا
ُ
ومنذ اليوم
التوجه االمريكي،
المش���ؤوم  ،10/6وس���قوط
مدينة الموصل ،الغريب اصبح
وضع العراق مختلفاً ،واصبح
البعض يجاه���ر باالرتياح من
الساسة االكراد ،بل ّ
إن البعض
منهم ،رسم خريطة حلمه كيفما
يش���اء ،واصبح���ت عصابات
داعش تلعب بالمدن العراقية،
كما يحلو لها ،ت���ارة كرة قدم
ب���رؤوس األطف���ال ،وأخرى
لعبة الركب���ي ،وأخرى هوكي
وأخرى (طم خريزة) ،ومرات
نراه���م يلعبون لعب���ة النكاح
والزن���ا ،وكل لعب���ة من تلك
اللعب له���ا العبيها ومريديها
م���ن دولٍ تش���ته ُر فيه���ا تلك
اللعبة ،واصبح اكثر من مليون

عراق���ي وعراقي���ة ومن كل
الطوائف من الس���نة والشيعة
والتركم���ان والمس���يحيين
والش���بك ومن مذاهب مختلفة
وم���ن كل االجن���اس آناس���اً
ُهجرين ،يبحثون عن مأوى
م ّ
يبيتون فيه ،ليصحوا في الغد
وهم يتلمس���ون رؤوسهم بين
اكتافهم ،مليون نازح عراقي،
ملئوا الجهات العراقية األربعة
ن���زوح عرف ُه العهد
ف���ي أكبر
ٍ
الحدي���ث ،مصحوب���اً بالجوع
والعط���ش واألل���م والظروف
الجوية القاس���ية ،ولم تتحرك
ّ
أيّة دولة م���ن الدول المودرن
أو المتم���دن ،كما يس���مّوها
لنجدة هؤالء ،ولم يعقد مجلس
األم���ن وال االتحاد االوروبي،
لنج���دة هؤالء ،وف���ي الوقت
عين���ه وفي مكان���ات أخرى،
تج ُد داعش أيضاً ،وقد احتلت
مدن���اً مثل األنب���ار والفلوجة
والصقالوي���ة وراوة ،وأيضاً
هج���رت وقتلت وذبحت ،وهذا
ّ
من���ذ فترة ليس���ت بالقصيرة،
وامريكا غي���ر آبهة ،مع العلم
ّ
إن الع���راق لديه م���ع أمريكا
اتفاقي���ة تعاون اس���تراتيجي
أمن���ي ،موقع���ة ومص ّدقة من
قب���ل األمم المتح���دة ..أي إن

الم����ذاق ،إمنحون����ي نكهة
حقيقة مالمـــحي ,أرجوكم
أفعلوه����ا ,ع� ّ
���ل المــــرآة
تعــاود رشدها وتصارحني
بقبــح����ي  ,أصدقائ����ي :
إعــلــم����وا ّ
إن م����ا تكتنز ُه

مثانتك����م ،م����ا هــــ����و إالّ
���كــر
زح��ل�اوي آلهة  ,تس� ُ
ب����ه المالئـكة  ,لتنـــس����ى
عص����ف الس����ــــــــيارات
المفخخة ,أتعلــــــمون كم
فرح� ُ
���ت عندم����ا علِّمُت أن
ِ

ونحن نأكل الحصرم ،عذراً
سيدي فهكذا نشأنا  ،حين
ُ
نصطف كل
صغ����اراً،
كن����ا ِ
يوم في س����احة المدرس����ة
مؤدلجين رغم����اً عنا ،كي
نصف����ق للقائ����د األوحد ،

يس���يرون إينما وجد الجنس
وجدت النس���اء
والمال وإينما ِ
والغلمان ،فقرروا التوجه نحو
سنجار واربيل ،دخلوا سنجار
بس���رعة البرق ،ليتجهوا بعد
ذلك ال���ى اربيل التي هي على
مرمى الكاتيوش���ا الداعشية،
هن���ا فقدت امري���كا صوابها،
وخرج���ت عن طوره���ا ،ولم
يس���تطع االمريكيون القادة ،
عدم اظهار اس���تنكارهم لهذا
العمل الكارثي ،فقرروا التدخل
بحجة إنقاذ اإليزيدين مع العلم
إن التدخل االمريكي وأرس���ال
الطائ���رات االمريكي���ة بعد أن
ذه���ب اإليزيدي���ون الى جبل
سنجار ولمدة خمسة أيام ،لكن
هذا التدخل ج���اء ليس ألنقاذ
هؤالء المساكين ،وكل من قال
ذلك فهو واهم وفاقد للبصيرة،
فلقد جاء ذل���ك التدخل بعد أن
ش���عرت امريكا إن مصالحها
والمصالح االس���رائيلية باتت
ف���ي خط���ر انكش���افها للعالم
ولل���دول المج���اورة لألقليم،
كإي���ران وتركي���ا ،ألن امريكا
لديها مخطط عاب���ر للمخطط
العراق���ي ،أال وه���و مخط���ط
تحطيم الدولة الفارس���ية التي
بات���ت تهد ُد اس���رائيل ..األبن

المدلل ،وبما إن هذه القواعد
ُ
تعم���ل ومنذ اكثر
األمريكية،
م���ن عقدين م���ن الزمن على
األراضي الكردي���ة ،ووصلت
الى ح���دود عليا ف���ي عملها
ض ّد إي���ران النووية ،فإن أي
س���قوط ألربيل من قبل هؤالء
ٍ
الطارئين على الحياة الحديثة
(الدواع���ش ) ،يعني تقويض
برنام���ج كلّف أكث���ر من 50
ٍ
ملي���ار دوالر امريك���ي لبناء
هذا الجهد ض���د إيران !! فال
اإليزيديي���ن وال األك���راد وال
العراقيي���ن ( األربعيي���ن) أو
المس���يحيين وال أي عرق أو
ُ
يجعل امريكا تذهب الى
اثنية،
بقرار
لتخ���رج
األمن
مجلس
ٍ
منه ض��� ّد ه���ؤالء المرتزقة،
وملي���ون ه���ارب م���ن بطش
امريكا ولم ترسل طائرة حتى
ولو ورقية للعراق ،ولكن نداء
بسيط من الس���يد البارزاني:
فهب
هذه مصالحكم احموها ّ ..
ابناء العم سام !!

محمود عواد

رامبـو تب����ول على الكتب
ــــــــز ُ
نت أهدار ُه
,لكن����ي َح
ِ
مـــــؤلفات
الــــطاقة علــى
ٍ
باردة ..كان االجــــدر به،
فـــتح سدادة دوشه عـــلى
وجـــه����ي م����ن ب����اب ّ
إن

نريد الكهرباء  ..يا سيدي رئيس الوزراء
ُ

ونتغن����ى بأمجاده الزائفة ،
ننش ُد ألمة العرب  ( ..بالد
العرب أوطاني من الش����ام
لبغ����دان )  ،وحي����ن كبرنا
أدركن����ا إن مصيبتنا كانت
في قائدنا األوحد وفي هذه

ُ
وتس���رق ث���روات بلده���ا
ّ!! خالص���ة القول،نتطلع
إل���ى مس���تقبل افضل من
حكومة العب���ادي المقيّدة..
أن تكسر القيود وتبذل كل
ماتس���تطيع لتحقيق ماهو
أفض���ل للش���عب العراقي
من خدمات وأمان وس���كن
وعمل ،واتمنى أعواماً من
الخير والمحبة للعراقيين..
اللهم ألعن داعش وكل من
يساعدهم من الدول العربية
واألجنبية.

حمزة الجناحي

الع���راق حليف ألمري���كا في
اعت���داء،
حال تعرض���ه ألي
ٍ
ُ
يس���تهدف وح���دة أراضي���ه
وزعزعة أمنه الوطني ،ولكن
هذه أيضاً لم تأكل وال تش���رب
في المصلحة االمريكية ،حتى
ح���دث الذي حدث في ش���مال
العراق ،يوم تنزهت عصابات
داع���ش ،وق���ررت تغيي���ر
اس���تراتيجيتها نحو الشمال،
بع���د أن تقهقرت نح���و بغداد
فعل ش���عبية عراقية ،لم
بردة ٍ
تألفها امريكا وال اوروبا سابقاً
من قبل العراقيين ،وال الس���يد
مس���عود البارزاني التي كانت
قواته تتبج���ح وتتمختر على
ّ
المواطنين العراقيين ،وتقضم
األرض العراق���ي في المناطق
أراض لألقليم،
التي ت ّدعي أنها
ٍ
وهي الحارسة لها ،ويوم قرر
األخ���وة ف���ي الموص���ل وفي
األقليم ،السماح لداعش ،كانت
المواق���ع الداعش���ية بمحاذاة
القواع���د الكردية ،ب���ل أنهم
يتقاس���مون األكل والش���رب،
بحب���ل ال
وحدوده���م معلّم���ة
ٍ
يتجاو ُز سمكه النصف مليمتر
،كثيرون رأوا ذلك ،ولكن قادة
داعش ليس لهم برنامج معين
وال اس���تراتيجية معينة ،فهم

رسالة مفــتوحة الى أطفال الخراب
دعوة للتبــويل بوجهي

الشباب والعشائر ،مثل ما
ُ
يحص���ل عندن���ا بالمناطق
ُ
ش���اهدت بيوت
الش���عبية،
جنة على األرض ،والحديقة
اربعمائة متر ،وفيها بعض
ُ
وشاهدت
المالعب لألطفال،
إن الش���عب والحكوم���ة
متعاوني���ن لصناعة الجنة
ُ
األرض،نسيت الموت
على
لكن تذك���رت اآلية الكريمة
التي كن���ت اردده���ا دائماً
 (:أينم���ا تكون���وا يدرككم
الموت ولو كنتم في بروج
مش���يدة ) ..الحمد هلل على
كل حال..حكومات تبني في
بلده���ا وتعمّر والتس���رق،
وحكومات ال تبني والتعمّر،

األمة التي ُ
تبين أننا عض ٌو
���ب عنه����ا  ،وها هي
غري� ٌ
تس����عى للقضاء على الشام
وبغداد  ..ثقافتنا الجمعية
والوعينا يفرض علينا أن
نخاطبك سيدي ألنك رأس

الرائــــين أول����ى بالتبويل
كمش����ه ٍد تطهيري ,واآلن
أقـــصى ش����ــــواغلي كيف
أع����و ُد طــفــ� ً
�ل�ا ألمارس
التبوي����ل عل����ى خــــ���� ّدي
وأنفـــــــ����ي وأُفــــ� ُ
���رغ ما
أذني  ,ش����اطفاً
يتبقى فــي ّ
إيّاهما مـن زعق نش����رات
���ار خبيث����ة بص����دى
أخب� ٍ
التآمرات ,أتوسلكم ..تبولوا
على غرار تبول الس����ماء
���رني كولن ولـسن
كما أس� ّ
في إله متاهته ,إغـسلـــوا
زغب بش����رتي مـن أكاذيب
���واءَ ،نبـــــت����ت زهـرة
هـ� ٍ
بجـــذر ش����وك  ,إشطفوني
 ..إغسلوني  ..عــــمّدوني،
المهم أفتــــــحوا خــزانات
خراطيمك����م بـــــوجه����ي ,
مرحاض
فمــــا أجمل ُه مــن
ٍ
لمي����اه طفولتك����م  ,وم����ا
ه����ذه الص����ورة إالّ بطاقة
تخـتصر
���ص ودعوة
ُ
ترخي� ٍ
اإلس����ـراف في سرد الحالة
الت����ي إقتـي����د نحوها طفلنا

حــقب
���راء
البريء جــــــ� ّ
ٍ
داعــــ����رة بصواريخه����ا،
ودوني����ة عجرف����ة موتها،
وقد أحللتها مكان وجــهي
لتأصي����ل الدع����وة الغــير
,حي����ث نفذها الصــــــديق
التش����كيلي كرار سهيل بعد
إقتراح����ي علي����ه الفكرة,
ً
قائال
لــــيردف بع����د اللقـط
 “ :لــــــــ����دى محم����ود
ع����واد مراحي����ض التي����ه
تــماماً كدودة الفواكه لدى
س����ارتر ,فــــــف����ي عبارة
ُ
فــــــعل
لس����ارتر تقول“ :
الوعي بالعـــقل يشب ُه فعل
الـدودة ف����ي الــــفاكهة” -
ش����كـراً لرؤيـــته طبــعاً ,
لكني أش����ارك ُه مرحاضيّتي
بالر ّد الـــصريح  :تـــــأكد
ياصـــــديقي كــــرار ،أنني
ُ
لست س����ـــــوى مرحاض
لخراب أس����ــم ُه محـــــمود
ٍ
عواد  ,وسأُناضل محتفظاَ
بهــــذا اللقب ،متلمساً بذلك
فقداني الوجودي .

احمد عواد الخزاعي
هرم الس����لطة  ..في بل ٍد قد
غابت عنه دولة المؤسسات
ألكث����ر من خمس����ة عقود
مض����ت  ،نحن نعل����م جيداً
إن حكومتنا ه����ي حكومة
محاصصة حزبية وطائفية
وقومي����ة  ،ووزاراتن����ا
أصبحت كانتونات تتقاسمها
األح����زاب والطوائف فيما
بينه����ا  ،وينخرها الفس����اد
اإلداري والمال����ي  ..لكننا
���س في����ك عف����ة اليد
نلم� ُ
والوطنية والتواضع ،وهذه
من صف����ات القادة النبالء،
فكن حاضراً بيننا  ،نحن ال
نع����رف وزير الكهرباء وال
من هو المس����ئول عنها ..
نعرفك أنت ونطالبك
لكننا
ِ
بالكهرباء  ..اإلرهاب اخذ
مأخ����ذه منا ومل����ئ بيوتنا
بالحزن وباألرامل واأليتام
والمعاقي����ن  ،وس����حقتنا
األزم����ات واالنتكاس����ات،
بحر من
ونحن نع����وم على ٍ
البت����رول ل����م نلم����س من ُه

غير الب����ؤس والحرمان ..
لقد أحرقتنا ش����مس صيف
العراق ،وال كهرباء تلوح
باألفق حتى ب����دا ما يحدث
كأن ُه عقوب����ة جماعية لهذا
الشعب المغلوب على أمره
 ..فكن بيننا وامنحنا جزءاً
يسيراً من ّ
حقنا كبشر  ،فقد
تس����اقطت أحالمنا في هذا
الوط����ن كأوراق الخريف
 ،وأمس����ت ُج ّل أمانينا أن
ننال أبسط مقومات الحياة
 ،نحن ال نطلب المس����تحيل
غي����ر إننا نريد الكهرباء ..
في هذا العالم الذي تجاوز
الفرد في الكثير من بلدانه
عقدة الحقوق والواجبات،
ليتحول فيها اإلنس� ُ
���ان إلى
غاية  ،كل ش����يء فيها من
أجل����ه ولخدمت����ه ولحفظ
كرامته .

