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بغداد/مهدي عزيز العيسى

ايهـــا الــشــيخ اجللـيل كـم انـــا سعـيـــد
ألزف لكـم بــاسـم مـتقــاعــدي العــراق
ازكـى التهـاني الـصادقـة ومن خاللك
الــى نــائـبـيكـم االسـتــاذيـن الكــرميـني
مبنــاسبــة اعتـالئكم هـذا املــوقع املهم
يف حيـاة العراقيني جميعاً النه ميثل
الــــرمــــز الـــسـيــــادي واالمل املــــرجتــــى
لالطـمـئـنــان الــذي غــاب عـنــا طـيلــة

فترة احلكم الديكتاتوري البغيض.
لقــد كنــا ننـظـر الـى قـوات االحـتالل
ــــاتهــــا وهـي جتــــوب الـــشــــوارع بــــدبــــاب
بخوف وهلع حتى بات صوت السرف
الـــصــــادر مــنهــــا مــــوســيقــــى فــيــــروز
ــــاح وأمـــســــى اخلــــوف شــبحــــاً الــصــب
اليفارقنا عندما يرخي الليل سدوله
خـاصة عـندمـا يبـدأ هديـر الطـائرات
املـدوي يف السماء ليالً لـتفسد بهجة
ــــة ــــة لــــشــــواطـــئ دجل املـــتعـــــة اخلالب

اخلير.
ـــــا فجـــــأة ـــــون علــيــن وهـــــا انــتــم تــــطل
ــــا االحــــســــاس الــصــــادق لــتــمــنحــــون
ــــــــســــمـــــــــــات ـــــــــــاالمــــن واالمـــــــــــان ون ب
الـدميقــراطيـة العـذبـة الـتي تـتنــاغم
مع وطـنيـتنـا يف ظل الـسيـادة وتـزدان
مشاعرنا بـالبهجة الصادقة والشعور
االنسـاني الـذي حلمـنا به عقـوداً من

الزمن.
ــــوطــن وفقـكــم اهلل خلــــدمــــة هــــذا ال
املهــضــــوم وشعــبه املـــظلــــوم مـن قــبل
قـــوى االسـتكـبـــار الـتـي تـــآمـــرت علـــى

كرامته وكبريائه.
سيـــدي احملتــرم نعــاهـــدكم، شــريحــة
املــتقـــاعـــديـن، بــــأنهـم ســيكـــونـــون يف
مقدمة فـيالق احلق اذا مادعى داعي
الــوطـن كمــا هــو العهــد بهـم ومثـلمــا
هـم كـــذلك فـــأنهـم سـيــتعهـــدون لكـم
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املتقاعدون ينتظرون قرارات احلكومة اجلديدة
االعلـى لـشـريحــة املتقـاعـدين ونـأمل
منـكم ادامــة التــواصل مـن خالل مــد
جـسور املـودة مع هـذه الشـريحـة التي
غابـت واحيانـاً انقطعـت خالل الدورة

السابقة.
وانـا واثق من مـبدئـيتك التـي تستـند
علـــى انك التــأخـــذك يف احلق لــومــة
الئـــم وكـــثـــيـــــــــرة جـــــــــداً مـــــــــواقـفــكـــم

االنسانية.
اقــــول لـكــم ايهــــا االخ العــــادل بــــاسـم
جمـيع متقـاعـدي العـراق ان ال تخلـو
اجنــدتـكم الـشخـصيــة والــوزاريــة من
معــاجلــة حتــديــد رواتب املـتقــاعــدين
النها متثل معـاناة ثلث سكـان العراق

مع عوائلهم يف هذا الزمن الصعب.
ـــــى ـــــرضــي أي مــنـــصـف عل وهـــــذا الي
االطالق فـهل يـعقـل ان يعـيـــش هــــذا
الكـم الهــائل مـن اجليـــاع منــذ تــاريخ
سقــوط الـنـظـــام املقـبــور وحـتــى االن
على منح الطـوارئ واملبالغ املقـطوعة
تلـك املبـالغ الـتي التــشبع وال تـسـمن
من جـوع؟!.النريـد ايها االخ الـفاضل
ســـوى حتـــديـــد رواتـبـنــــا علـــى اســـاس
قـانوني يـأخذ بعني االعـتبار الـشهادة
الــــدراسـيــــة وعــــدد سـنــــوات اخلــــدمــــة
والعنوان الـوظيفي هذا الـراتب الذي
يضـمن العدالة ويوفـر العيش الكرمي
وبـأثــر رجعي اعـتبـاراً مـن نيـسـان عـام
2003 وكــــذلـك اجلــــرحــــى واملعــــوقـني

واسر الشهداء.
هـــذه هـي كل مـطـــالـيـب املـتقـــاعـــديـن
ونــــأمل مــنكـم بلـــورة تـصـــوركـم حـــول
تلك املطاليب ونكون يف قمة السعادة
لــو تكـرمـتم بـبيـان رأيـكم الـسـديـد ان
شــاء اهلل من علـى شـاشــة )تلفـزيـون(
ــــــة لـكـــي يــــســـمـعـه جـــمـــيـع الـعــــــراقـــي
متقـاعدي العـراق ونكون قـد انصفـنا

يف عراق الكرامة والعزة.
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ومحــاربــة االرهـــاب واستـتبـــاب األمن
ـــــة وتعـــــديل ورفـع القــــدرة الــــشــــرائــي
الـرواتب للعسـكريني واملتقـاعدين. ان
ذلك ينبع من الرغبة االكيدة خلدمة
هذا الشعب الذي وضعكم يف حدقات
العيـون ورفعكم علـى اكتـافه من اجل
حتقيق عزته وكرامته وعيشه الرغيد
وفقـكـم اهلل لـتـحقــيق ذلـك االلـتــــزام
ـــــد املــــشــــــرف، ونهــنــئ االخ عـــــادل عــب
املـهدي وزيـر املالـية بـاعتـباره املـسؤول
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اعمـاقنا اوالً ومن خاللكم الى جميع
الـوزراء احملتـرمني الـذين حتـدوا هذا
الزمن الـصعب لكي يحـققوا لعـراقنا
الغـــالـي مـــانـــريـــده جـمـيعـــاً ويقـــولـــوا

كلمتهم الفصل.
سـيـــادة رئـيــس الـــوزراء لقـــد افـــرحـنـــا
جـميعــاً ذلك العهـد الـذي قـطعـتمـوه
البنـاء شعبنـا الغيـارى ببـذل كل مايف
الـــوسع خلـــدمـــة العـــراقـيـني جـمـيعـــاً
مـتمثالً ذلك بـإكمـال انتقـال السـيادة

بــأنـهم سـيكــونــون يف مقــدمـــة فيــالق
االعمار ايضـاً اذا مااحتـاجهم الوطن
ــــدل ـــــدون مقـــــابل التــتــب ـــــائه وب يف بــن
مـــشــــاعــــرهــم علــــى الــــرغـم مــن انهـم
ظلـمــــوا مـن قـبـل سلــطــــة االحــتالل
ومجلـــس احلكـم وازدادت معـــانــــاتهـم
االنـســـانيــة املــريـــرة منــذ تــاريخ 4/9/
2003 حــــتــــــــــى اآلن ومـع هــــــــــذا وذاك

فانهم اوفياء اصالء ان شاء اهلل.
ــــــاد عالوي مــن ـــــدكــتـــــور اي ونهــنــئ ال
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بغداد- د.عصام كاظم الراوي
كلية العلوم جامعة بغداد

يقــــول رســــول اهلل )ص( )مـن غـــشـنــــا
فـليــس منـا( واحلــديث ومـشهــور فقـد
رأى بـــائعـــاً للـتـمــر وقـــد أخفــى الـتـمــر
الرديء حتـت التمـر اجليـد.. فقـال له
مــــا هــــذا يــــا صــــاحـب الــطعــــام.. قــــال
اصــابـته الــسمــاء يــا رســول اهلل.. قــال
)ص( أفال جعلـته فـوق الـطعــام حتـى
يـــراه النـــاس.. من غــشنــا فـليــس منــا.
رواه مسلم وابـن ماجة والتـرمذي وابو
داود. فــإذا كــان الــذي يغـش املــسلـمني
بـتـمــــرات معــــدودات يقـــال لـه كل هـــذا
الكـالم.. فكـيف مبـن يغــش املـــسلـمـني
بـأطنـان من الطعـام الفاسـد وبأطـنان
مـن االدويــــة الفــــاســــدة الـتـي تــصـيـب
مـئـــات األلـــوف مـن املـــسلـمـني وعـمـــوم
الـنـــاس بـــاألمـــراض واآلفـــات.. وكــيف
مبــن يغـــش املــــسلــمــني بـــــأطــنـــــان مــن

البضاعة الفاسدة املغشوشة.
مـن افـــرازات احلـصـــار الـظـــالـم الـــذي
فـرضـته قـوى الـشـر والـبغـي والعـدوان
علـى بلـدنـا العـراق وعلـى مـدى أربعـة
عشـر عامـاً متواصلـة ثم ختمـته بهذه
احلرب الـوحشيـة ظهور جتـار احلروب

مـــن غـــــــشـــنــــــــــا فـلـــيـــــــس مـــنــــــــــا

بغداد/اهوار اجلبوري
تعلـمنـــا ومنـــذ اليــوم االول يف الـصف االول احلــرف االول
والــــرقــم االول فعــــرفـنــــا ان الــــواحــــد اول رقــم وااللف أول
حــرف ولم نـشهـد يـومـاً ان ادعـى احـد مــا ان اثنـني تتقـدم
علـــــى الـــــواحــــــد وثالثـــــة تــتقــــــدم علـــــى اثــنــني اال يف زمــن
العجــائب، نعـم يف زمن الـطغـاة فقـد سـمعنـا ذلـك ورأينـاه
وعــانـيـنــاه مـنه والـيـــوم يعــود ايـضــاً فــالـبعـض مـن الــذيـن
يدعـون العلم يسعون إلـى  قلب االرقام مرة ثـانية يفعلون

ذلك.
فحياة االنسان هي اوالً.. والوطن ثانياً.. وخيراته ثالثا..
وهكـــذا.. أمـــا الـيـــوم فـيقـتل اوال لـيـتقـــدم ثـــانـيـــاً ويــــذبح

ويحرق ثانياً من اجل ثالثاً وهلم جراً.
انـه علم الـريــاضيـات احلــديث )ريــاضيـات خـضيـر هـادي(
10+1=10 الن الـواحـد ال قـيمــة له يف هــذا العـلم احلــديث
وهو حيـاة انسـان أي انسـان الن أي واحد من الـبقية )10(
هـو عـرضــة الن يكـون هـو الـواحـد وبــالتــالي فــانهـم كلـهم
معـــرضــــون الن يكـــونــــوا صفـــراً الن اهـم شـيء هـــو ثـــانـيـــاً

)الوطن(.
انهــا الــريـــاضيــات احلـــديثـــة التـي ابتــدعهــا فـطــاحل هــذا
العـصــر فمـن اجل الــوطن يــذبح الـشـعب ومـن اجل ثــالثـا
)خيـــراته( يحــرق ثـــانيــاً ويعــرض مــا تـبقــى مـنه يف ســوق
اجلـمعـــة. فـهل هـــذا مـــا يـــريــــده اهلل ام انهـم اكـتـــشفـــوا ان

الرياضيات خاطئة ام انهم ضعيفون يف احلساب؟.
ان اوالً أي االنـسـان هـو االسـاس فـال تعمـر االوطـان اال به
ولـــذلك فــان حـيــاته تــأخــذ املــرتـبــة اوال فلـــوال الفالح مــا
زرعـت االرض ولــــوال العــــامل ملــــا دارت محـــركـــات املــصــــانع
ولـوال االنـسـان ملـا وجـد الـديـن النه ال يعقل ان يـرسل اهلل

الرسل إلى االرض وهي خالية من الناس.
فــمـــــــاذا جــــــــرى؟ انهــم أي الـــبعـــض يـــــــؤمــن ويـــصـــــــر بـــــــأن
الـريـاضيـات الـتي اختـرعهـا خـضيـر هـادي هي االصح. بل
اضـافــوا إليهــا نظـريـات جـديــدة.. منهـا اذبح االنـسـان الن
اهم  شيء هـو الـوطن؟!!! وطـن من اذا ذبح النـاس؟؟! انه
وطنهـم هم فقط الن اآلخرين مجـرد فوارز او فواصل بني
االول والثـاني والثـالث فيجب ان يـزيلوهـا لتتقـدم االرقام

ويرتبوها حسب رياضياتهم اجلديدة.
قــالــوا وقــال آخــرون ان الــوطـن محـتل.. أســألـكم بــاهلل هل

الوطن يحتل إلى االبد؟
وعندما يخرج احملتل هل سيأخذ الوطن معه؟ أجيبوني

ان االحتـالل يا سـادة ال يقع علـى االرض فقط وامنـا يقع
علــى االنـســان واالرض معـــاً بل انه علــى االنـســان حـصــراً
النه االول واحملـتل احلقـيقـي هــو مـن يـبـيح دمــاء الـنــاس
ورقـابهم أيـاً كان عـراقيـاً او عربـياً او اجـنبيـاً اشقـر كان ام

اسمر اللهم نعوذ بك من رياضيات هذا الزمان.

اللهـم نعــوذ بك مـن ريـاضيــات 
هــذا الــزمـــــن

بغداد/د.حميد مجيد هدو
تعــود بـي الــذكــريــات الــى نهــايــة اربعـيـنـيــات
القـرن املـاضي وبـدايـات العقـد اخلـامـس من
القــرن نفـسه الــى ان معلـمنــا يف االبتــدائيـة
كان يدرسـنا كتاباً اليـزال عالقاً يف ذهني ويف
اذهــان ابنــاء جيـلنــا الــذين هــرمــوا وشــاخــوا
الـيـــوم، الكـتــاب عـنـــوانه: الــواجـبــات املــدنـيــة
واالخالقية، فلـو رجعنا بـالذاكرة الـى فصول
ذلـك الـكــتــــــاب لــــــوجــــــدنــــــا ان اهــم اهـــــــدافه
ومبــاحثه هــو خلق املـواطـن الصـالح وغـرس
الــــروح اإلنـــســــانـيــــة والــــوطـنـيـــــة يف نفــــوس
الـنــــاشـئـــــة ولهــــذا بــــدأنــــا نـتـعلـم دروســــاً يف
الـوطنـية احلقـة واالخالق التي ورثـناهـا عن
ابـــائـنـــا واجـــدادنـــا ومــــايجـب ان يـتـحلــــى به
املــواطن مـن سلـوك حـسـن مع االخـريـن من

فـعل هــــذا ويـفعـله الـكـثـيــــر مـن جتــــار
احلــــــروب واالزمــــــات وبــــــالـــتعـــــــاون مع
جهات اجنبية ومعادية ال تريد لبلدنا
وامـتـنــــا غـيــــر الـــشــــر وغـيــــر الــــدمــــار
واخلـــــــراب. وســـــــاعـــــــدهــم عـلـــــــى ذلـك
العـديـد مـن املسـؤولني احلكــوميني يف
العهـــد الــســـابق ومــســـؤولـي االحـــزاب
املــرتبـطــة بقـوات االحـتالل يف زمــاننـا

البائس هذا.
ومن منـاذج الغـش والـرشــوة استخـدام
الـنفـــوذ للحـصــول علــى عقــود العـمل
وعقود املـقاوالت وعقـود االستيـراد ثم
بيع هــذه العقـود علــى التجـار ورجـال
االعـمـــــال واملـــــواطـنـني ممـن  لـــــديهـم
القــدرة علــى أداء االعمــال وتنـفيـذهـا
وليــست لــديـهم حـظـــوة عنــد صـــاحب

السلطان.
مـنـــذ كـنـــا تالمـيـــذ كــــان املعلـمـــون مـن
ابـنــاء املـنـتـمـني بحق إلــى هــذه االمــة
يعلـمــونـنـــا ويحفـظــونـنــا )مـن غــشـنــا
فـليــس منــا ومن حـمل علـينـا الـسالح
فلـيـــس مـنــــا ومـن تـــشـبـه بقـــــوم فهــــو
مـنهـم(. فهل يـتــذكــر مـن عـنــده بقـيــة

من ضمير ومن خوف من اهلل.
تقــيــيــمـــــات انــكلــيـــــزيــــــة لقـــــادة ثـــــورة

اجلمهورية األولى

وجتـــار االزمـــات الـــذيـن بـــاعـــوا ديـنهـم
وبـاعـوا أمـتهم ووطـنهم وبـاعــوا أهلهم

وعشيرتهم بدراهم معدودات.
مـن اجلـــرائـم الـتـي ميـــارسهـــا الـتجـــار
تهــــريــب العــملــــة والــــذهــب وكل انــــواع
املعــادن الـثمـينــة واملعــادن الــصنـــاعيــة
وتـهـــــــريـــب اآلثـــــــار والـــتـحـف الـــنـــــــادرة
واخملـطوطات واللـوحات الفنيـة ومنها
لـوحـات اخلط العـربـي اجلميـل والتي

يعود تاريخها إلى مئات من السنني.
ومن تلك اجلرائم تهـريب املواشي من

االغنام واالبقار.
ومن جرائمهـم استيراد االدويـة واملواد
الغـــذائـيـــة الـتــي اوشكـت صالحـيـتهـــا
لالســتخــــدام الـبـــشــــري علــــى الــنفــــاد
بـأسعــار زهيـدة وبـيعهـا إلـى املـواطـنني
بـاعتبـارهم اصحاب حـاجة مضـطرين

لشراء الرخيص من تلك املواد.
ومـن جــرائـمهـم االتفـــاق مع اصحــاب
الــشـــركـــات االجـنـبـيـــة لـتـصـنـيع مـــواد
مغشـوشة كالتالعـب يف نسب النحاس
بالنسبة لألسالك الكهربائية.. وهكذا
بـالنـسبـة جلميع املـواد الصنـاعيـة من
مواد كهـرباء وإنـشائـية ومالبـس.. إلى
آخــــر القـــائـمـــة مـن املـــواد الـضـــروريـــة

حلياة االنسان.

بغداد/مزهر جاسم الساعدي

)بهـيـته( امـــرأة جـنـــوبـيـــة متـتـــد
جــــــــذورهــــــــا الــــــــى حـــيـــث الـهــــــــور
والقـصـب والـبــردي، تـبـــدو رائعــة
اجلمـــال حني تــضع علــى رأسهــا
عمـامتهـا السـوداء املنـسوجـة من
)امللــمـل-العـــصـــــابـــــة( لـــم تعــــش
عـــــصـــــــــر الـــــــــدش و)الـــــــــرميـــــــــوت
كونترول( والفضائيات العربية.

حتتفظ مبسبحتها السوداء بيد
وجهــاز )الــراديــو( الـصغـيــر بـيــد
اخـرى، تسمع منه احيـاناً القرآن
واذاعة )لنده( على حد تعبيرها،
فهي الــوحيـدة بعـد اذاعـة بغـداد

التي ميكن التقاط بثها.
تكـــون لهـــا خـــزيـن معـــريف جـيـــد
لفهـم وحتليل املـشهـد الـسيـاسي
العــراقـي ومـــدخالته اخلــارجـيــة

والداخلية.
نشـاكسها كثـيراً لتدلـي برأيها يف
مـــواضــيع الــســـاعـــة وهـي املـقلـــة
بالكالم غير انها تتدخل باحلوار
يف الــوقت الــذي تختـاره وحتـدده
لـتـلقـمـنــــا حجــــة المفــــر مــنهــــا،
بـلهجـتهــا اجلـنــوبـيــة الـصــافـيــة
وصـــوتهـــا املهـمـــوس، دون تـــزويق
لـفــــظـــي او دعـــــــائـــي، النـهـــــــا وهلل
احلمد لم تطلع على نظرية ابن
قـتيبـة يف االلفـاظ واجلـاحظ يف

املعاني والنظم للجرجاني.
ولـــم تـعـــتـــــــد ان تـــــــراعـــي شـعـــــــور
سـيـبـــويه واملـبـــرد وابـن هــشـــام يف
تقعيد القـواعد واختالف تقدمي
ـــــــــــــى الـفـعـل ودور الـفـــــــــــــاعـل عـل
الـنـــــواسخ واخــتالف املــــدرسـتـني
الـبـصــريـــة والكــوفـيـــة يف كالمهــا

لتكون مقدمة ملا تقول.
لهـــذا كـــانـت مــصـيـبــــة يف آرائهـــا
النهــا خــرجـت بـصـــدق وعفــويــة
وحـكمــة اكـتنــزتهـــا من مــوروثهــا
الهائل يف االمـثال واحلكـايا لكل

ـ ـ

قريباً من السياسة

اليفهـمهــا اال الـــذين يـهمـس يف
اذانهم همـساً واالخـرون يدورون
حــــولهــــا مــن بعـيــــد اليقــــاربــــون
املــوضـــوع وليــس لهـم عالقــة به،
ســـــوى ان يف جعـبــتهــم رداً علــــى
الـرد وتعليقاً علـى التعليق، وهو
الـذي يـشغلـون االخــرين به دون
االكتراث ملا يـسببه هذيانهم من
اوجــــاع ومــــآسٍ لـلعــــراق املـــشــبع
بـاجلـراحــات، وعلـى اخلـصـوص
اذا مـــاكـــان هــــؤالء علــــى الهـــراء
مبـاشرة مع مـذيعي الفضـائيات
واالرضــيــــــات الــــــذيــن يــــضعــــــون
االخـتالف قـســراً وكــرهــاً. ورمبــا
نسوا انهم يناقضون انفسهم يف
اجلـسلـة الـواحـدة مــابني بـدايـة

احلوار ونهايته.
وطبعـاً يختلف االمـر كليـا حني
يكـــون احملـــاور مـن بـنـــات حـــواء،
فــالـصــوت العــالي يـصـبح عــذبــاً
واملقــــــاطعـــــة يف احلـــــوار تــصــبح
مـــــداخلــــة بـــسـيــطــــة ممــــزوجــــة
بعـبـــارة )سـيـــدتـي العـــزيـــزة( وال
ادل علــى ذلـك من ان بــرنــامجــاً
يـبث عبـر فضـائيـة عـربيـة يعنـى
بثـقافـة االختالف وتـأصيلـها يف
اجملتمـع، حني غاب عـنه مقدمه
العــروبـي السبــاب فـنيـــة، انبــرت
لــتقـــــدميه )انـثــــى( حـتــــى صــــار
املتعاكـسان سمناً على عسل كما
يقـــولـــون، وحـــسـمــت اخلالفـــات
االيــــــدلــــــوجــيــــــة والـعقــيــــــديــــــة
والقـوميـة )ربـي اجعلهـا كـذلك(
ورمبــا هي تفهـم اللعبــة فتقـطع
بــني احلــني واالخـــــــر خــــطــبـهــم
املعـدة سلفـاً، لـذا لـو قـدر لهـا ان
تسـتمر يف تقـدمي هذا البـرنامج

لقالت يف ختامه:
)وقـــبـل ان نـــــصـل الـــــــــى خـــتـــــــــام
حلقتنـا هذه نقول لـكم سيداتي
انــــســـــاتــي ســـــادتـــي ان )احلجــي
ماكله الثور( ونستودعكم اهلل(.

منـهم قــد اعــد خــطبـته وشحــذ
هـمته لـينـال اعجـاب االخــرين،
ولـكي يقـولـوا عـنه ان له القـدرة
ـــــــــــــة االزمـــــــــــــات ـــــــــــــى حـلـحـل عـل
املـــــســـتعـــصــيــــــة الــتــي تـــضــــــرب

املنطقة.
وكعـــادتهـم امــر رئـيــس القـبـيلــة
بالغداء تكرمياً ملقدمهم، فنادى
علــــــى القـــصـــــاب لــيــــــذبح ثـــــوراً
كــبــيــــــراً، شــمـــــــر القـــصــــــاب عــن
ســاعــديه وبــدأ الـــذبح وتقـطـيع
االوصـال، واذا بثيـاب الشـابة يف

بطنه.
صـعـق االهـل وحـــــــار االب مـــــــاذا
يـفعل، جلس بالقـرب من رئيس
قـــبـــيـلـــتـه وهـــمـــــــس يف اذنـه، ان

االمر فيه لبس كبير.
فهـم الـــرجل مــاجــرى وتـصــرف
بـكــيــــــاســــــة وهــــــدوء وامــــــر بــــــأن
اليكـــون كالمـــا اال بعـــد الغــداء،
نـــــــزل اجلـــمـــيـع عـــنـــــــد رغـــبـــتـه،
ارتـــشف رئـيــس قـبــيلـــة الــشـــاب
الــشـــاي، فجلــس بجـنـبه بــرهــة
وهـمـــس يف اذنه بـــأن االمـــر قـــد

اتضح وانت منه براء.
تنـفس الــرجل الصعـداء وحمـد
اهلل حلـل االزمـــــــــــــة، اســـــتـعـــــــــــــد
اجملـتـمعـــون يف امـــاكـنهـم لـبـــدء
الـنقـــاش والقــاء اخلـطـب، واراد
الــــســيــــــد ان يفــتــتـح اجللــــســـــة،
قاطعه رئيس القبيلة )ياسيدي
العـــــزيـــــز( ان االمــــــر اليحــتـــــاج

للكالم فانه قد اكله الثور.
أحـبط الـسيـد وهـو الـذي يـريـد
ان يـكلل بــالنـصــر حلله االزمـة،
وذهـل االخــــــــرون الن الــــــــذي يف
جعـبتـهم قـــد انتـهت صـالحيـته
فـهــــــــــــو اليـــــــصـلـح االن لـهــــــــــــذه

اجللسة.
نعـم، فــــان املـــشهــــد الـــسـيــــاسـي
الـعــــــــراقـــي هــــــــو كـــمــــــــا تــــصـفـه
)بهــيـــته(: فــــــأطــــــراف الـلعــبــــــة

ـ ـ ـ

ـ ـ

واقعة حياتية.
والــسـيـــاســـة والـــسلــطــــة واقعـــة
حـيـــاتـيــــة تلقـي بــظاللهـــا علـــى
هــــذه املــــرأة فـتــصــــرح حـيــنهــــا:
التـــــــســـــــــرفـــــــــوا يف الــكـالم فـــــــــأن

)احلجي ماكله الثور(.
ولطـاملـا رددت هـذا القـول وكـأنه
االثـيــري يف اجـنــدتهــا ملعــاجلــة
االزمـــــات وبـــــؤر تـــــوتـــــرهـــــا، والن
الكـالم مبهـم او لنقـل نظــريتهـا
الـسيـاسيـة يف املعـاجلـة تتـطلب
التــوضيح والـشـرح ونــزوالً عنـد
ـــــــــــــدنـــــي ـــــــــــــة اجملـــــتـــــمــع امل رغـــــب
الـدميقــراطي املــسلم، افـصحت
عن كـنه هــذا القــول بــاحلكــايــة

اخملتصرة التي تقول:
)ان شــــابــــة حـــسـنــــاء تــــرعــــى يف
مـزرعـة اهلهـا املـمتـدة لـدومنـات
عــــدة والـتــي يجــــري بجــــانــبهــــا
جــــــدول صغــيـــــر، تـــــرمتــــس فــيه
ظـهيــرة الـصـيف الـالهب، تـضع
مالبـسهــا عنـد الـنخلـه وتنـدس
حـــيـــث بــــــــرودة املــــــــاء اجلــــــــاري،
صــــادف ان مــــر بــــالقــــرب مــنهــــا
شــــــــاب مـــن اهـل الـقــــــــريــــــــة دون
االلــتفـــــات الــيهـــــا وحــيـــــاء مــنه
ارمتــست كـليــا يف املــاء، فــاطــرق
ومر، ويف االثناء اقتربت املاشية
من مكـانهـا واحـاطت بــالنخلـة،
حــــني هــــمــــت بــــــــــاخلــــــــــروج مــــن
اجلـــدول لـم جتـــد مـــاتغـطـي به
جـسـدهـا املـبتل، فـآثــرت البقـاء
يف اجلــــــــــــــدول حلــــــني غــــــــــــــروب

الشمس.
عـنــدهــا جـــاء اهلهــا فــشــاهــدوا
مـاهـي علـيه، فــاخبـرتـهم مبـرور

الشاب.
وحسب العرف العشـائري فأنها
جـرمية شرف تـتطلب )الفصل(
مـــن اهل الــــشـــــاب لـــــذا اقـــبلـــــوا
)للستر( وجـاءوا معهم بالسيد،
الـشـيخ، العـلم، والــسيـاسـي وكل
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الرتبية الوطنية درس من اجل بناء جيل جديد صالححيــــــن يــــأكل الثـــــــــــور الكــــــــــــــــالم!
وتـاريخهـا، فـتغيـر احلـال مـن كتـاب تـوجـيهي
ودرس اخالقـي عــــام الــــى كـتــــاب مــتخــصــص
لـفكـــر محــدود قــد يــرضـي الـبعـض ويغـضـب
اخــرين وميـس ال بل يجـرح عـواطف العـديـد

من ابناء شعبنا.
املـنـهج اجلـــديـــد كـــان قـــد غـيـــر رسـم الـــدرس
والـكتــاب مـتخـــذاً عنــوانــاً بــراقــاً يف الـظــاهــر
وملعــونــاً يف بعـض مفـــرداته فقــد دس الــسم
بـــــالعــــسل، فـــــأول فقــــرة يف كـتــــاب الـتــــربـيــــة
الـــوطـنـيـــة الــــذي مت الغـــاؤه وجـــدنـــاه يـــؤكـــد
احلرص على مبـادئ يرفضها جمهور الشعب
وهـي الـتــــاكـيــــد علــــى فـكــــر محــــدد وتــــوجــيه
النـاشئة علـى تأليـه االشخاص وعبـادة الفرد
ومتجــيـــــد مـــــااليــــســتـحق اجملـــــد والاريـــــد ان
اضرب االمثلة على ذلك فهي معروفة باالثر

والواقع.
انـنــــا مع تـبــــديل عـنـــوانـــات كـتـــاب الـتـــربـيـــة
الوطنية وليـس مع االلغاء الكامل بل تأليف
جلـنـــة وطـنـيــــة مخلـصـــة تـــدرك املــســـؤولـيـــة
الوطـنية والقومية واالخالقية وتدرك اهمية
هذا الـدرس خللق جيل يـؤمن بقيم املـواطنة
احلقـــة وميـــد اجلــســـور بـني املـــاضـي املـــوروث
النــاصع وبـني واقع االمــة املعـاصــر ونبـذ روح
الفرقـة والتـشتت وزرع بـذور احملبـة واملواطـنة
الـصـــاحلـــة ونــسـتـثـمـــر هـــذا الـــدرس لــتعلـيـم
اوالدنا والنشء اجلـديد معنى الـدميقراطية
وكـيفـيـــة ممـــارسـتهـــا واحـتـــرام آراء االخـــريـن
ونبــذ التـعصـب بكل اشكـاله والـوانه والـسعي
مــن اجل عــــراق حــــر مـــســتقـل بعـيــــد عــن كل
مـــايــشـني كـــرامـــة ابـنــــائه وعــــزتهـم ونــسـيـــان
مــــارسخ يف اذهــــانهـم مــن مقــــوالت ووصــــايــــا
وخـطـب )جـلجلــوتـيــة( بــاهـتــة تـتقــزز مـنهــا
النفـس والتـطلع الـى مجـتمع مــدني جـديـد
ودولـة دميقراطـية ينعـم فيها الـوطن بالـرفاه

واالمان والتقدم.
وانـنـي كــــرجل ممـن عــمل يف حـقل الـتـــربـيـــة
والتعليم بكل مـراحله اجد نفسي مـلزماً بان
يعـــاد درس الـــوطـنـيـــة الـــى مـنـــاهج الـــدراســـة
بـالشكل الـذي يتنـاسب مع معـطيات الـظرف
اجلــديــد والعـــراق املتـطــور ودولــة املــؤسـســات

والقانون لنخلق جيالً يفخر به الوطن.

ابنــاء البلــد وتعلـمنــا من خـالل فصــول ذلك
الكـتــاب وحـيـثـيــات الـــدرس نفــسه علــى قـيـم
املـروءة واالمـانــة واالخالص لكل مـاهـو نـافع
للمجتمع واداة فـاعلة للنهـوض به واالرتقاء
مبــسـتــوى ابـنـــائه وكـنـــا نحـــرص علــى سـمــاع

مايلقيه علينا معلم املادة املذكورة.
ومـــرت الــسـنـــون واألعـــوام وتغـيـــرت االحـــوال
حـتى طالـت مناهج دراسيـة كانت اسـاسية يف
الـتــربـيـــة االخالقـيـــة وذلك بـفعل الـتـبــدالت
واالهــــــواء والـــتغــيــــــرات الــــســيــــــاســيــــــة الــتــي
اسـتهـــدفـت عـنـــوانـــات لـــدروس اعـتقــــد انهـــا
التـقـل اهـــمـــيــــــــة عـــن الــــــــدروس الـعـلـــمـــيــــــــة

االساسية.
ان االخالق واالستقـامة والـوطنيـة واالعتزاز
بــــاملــــاضــي العــــربــي واإلسالمـي واحلــضــــاري
اإلنـســاني هـو جـزء مـن كيـان االمــة وقيـمهـا

دعوة الى السيدين رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء  

بغداد/ستار البغدادي
يف تـقيـيمــاتهـم االوليـــة لثـــورة 14 من
ــــدة ولقــــادة ووزراء متــــوز 1958 اخلــــال
الثـورة وهم يف دهـشتهـم )االنكليـزية(
مـن الـســرعــة والــدقــة الـتـي متـت بهــا
سيطرة الثوار على مرافق البالد كافة
بــرغـم بعـض العـــراقيـل غيــر اجملــديــة
والتي حـدثت هنا وهنـاك مثل حترك
الفــــرقــــة االولــــى الـتـي كــــان يقــــودهــــا
ـــــــراحـل املـــــــرحـــــــوم )عـــمـــــــر عـلـــي(، ال
واحلريق الـذي حدث يف مخـازن كمب
الكـيالني، وبث اخلـوف بني املـواطنني
مـن انــــزال اجلـيـــش الـبــــريــطــــانـي يف
االردن واجلـيــش االمـــريكـي يف لـبـنــان
ولـكـن اميــــان ثــــوار متــــوز أحــــال تلـك
اخملاوف الـى فقاعـات هوائـية سـرعان

ما افرغت مما بها من هواء عابث!.
*الفريق الركن جنيب الربيعي ويأتي
علـــى رأس الهـــرم كـــونه ميـثل رئـــاســـة
مـجلـــس القـيــــادة العــــراقـي ولـم يـكـن
يـبــــدو راضـيــــاً. درس يف كلـيــــة ســــانــــد
هيـرست بشخصية انعـزالية والى حد

ما غامضة.
يخـفي كــرهــًا مــريـــرًا لالنكـليــز، حـيث
عـومل بخـشونـة من قـبل بعض طلـبة

الكلية، مخلص ومستقيم.
*محمـد مهــدي كبــة- عضــو مجلـس
الـــسـيــــادة. رئـيـــس حــــزب االسـتـقالل.
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تعـــاطف مع احملـــور وزار املـــانـيـــا سـنـــة
1930، ســانـــد احلكــومــة االيـــرانيــة يف
عهـــد مــصـــدق عـنـــد تـــأمـيـمه شـــركـــة
الـنفـط االيـــرانـيـــة االنـكلـيـــزيـــة سـنـــة
.1951 شــريف وعــاقل ومعـارض قـوي

لبريطانيا االستعمارية.
*العـقيــد الــركن خــالــد الـنقـشـبنــدي
عضـو مجلـس السـيادة. ضـابط كـفوء
سلــس ومنـكت يـنتــسب لفـرقـة ديـنيـة
ــــة معــــروفــــة لهــــا فــــروع يف دول كــــردي

مجاورة للعراق.
*الــزعـيم الــركـن عبــد الكــرمي قـــاسم
يشغل منـاصب رئيس الـوزراء والقائد
العــــام لـلقــــوات املـــسـلحــــة العــــراقـيــــة
ووزيرًا للدفاع. كان آمر لواء يف االردن
اثنـاء أزمــة قنـاة الـسـويـس سنـة 1956
مـحبــوب مـن قبـل اجلنــد وله شعـبيــة
كــبــيــــرة بــيـــنهــم. مـخلـــص ومــتــــديــن
ومـثــــالــي، اال انه مـتــطــــرف وعــــراقـي

متميز.
*العـقيــد الــركـن عبــد الــسالم عــارف
نــائب القـائــد العــام للقـوات املـسلحـة
ــــــر ــــــوزراء وكــيـل وزي ــــــائــب رئــيــــس ال ن
الـــداخلـيـــة مغـــرور وغـيـــر كفـــوء وقـبل

الثورة كان يتولى منصباً غير مهم.
*الـزعيم الركن احمـد صالح العبدي
رئيـس اركان اجليش يتصف بـالسمنة
املفــرطــة، مـنكـت، ســاخـــر، سهل، كــان
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آمــر مــدرســة املــدفـعيــة، مـحبـــوب بني
ـــــرة ـــــرتــب الــــصغــي ـــــاط مــن ال الـــضــب

واملتوسطة.
*صــديق شـنــشل وزيــر االرشــاد، درس
احلقـوق يف بغداد ودمـشق والسـوربون
يف فــرنـســا. مــديــر الــدعــايــة العــام يف
وزارة رشــيــــد عــــالــي الـكــيالنــي. احــــد
مــــؤســـســي حــــزب االســتقـالل. معــــاد
ــــز العــــراق لالنـكلـيــــز يـــسـمــــى بغــــوبل

)غوبلز مدير دعاية هتلر(.
*محـمـــد حـــديـــد وزيـــر املـــالـيـــة درس
االقـتـصـــاد كـــان وزيـــر الـتـمـــويـن سـنـــة
1946 معــارض قــدمي لــرئيـس الــوزراء
نـوري الـسعيـد، دميقـراطـي مييل إلـى

االشتراكية املعتدلة.
*الــزعـيـم الــركـن نــاجـي طــالـب وزيــر
الشـؤون االجتماعيـة، درس يف انكلترا
ــــة شخــصـيــــة حـيـث عــــومـل بخـــشــــون
معقـدة. البعـض يعتبـره ضابـطًا قـويًا
وذكـيــــًا وآخــــرون يجــــدونـه شخــصـيــــة

ظريفة وغير متزنة. معاد لالنكليز.
ـــــــار اجلـــــــومـــــــرد وزيـــــــر ـــــــد اجلـــب *عـــب
اخلارجية صحفي من املوصل، أصبح
نـائبـًا عنهـا عـدة مـرات، خـطيب مـؤثـر

واحد الشخصيات املعارضة املهمة.
ــــركــــابـــي مهــنــــدس يف وزارة *فــــؤاد ال
االعمــار، ويعـتبــر أصغـر الــوزراء سنـاً،

عضو اللجنة املركزية حلزب البعث.
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*ابـراهيم كبـة وزير االقتصـاد، مدرس
يف كـليـة الـتجـارة، أخــرج من وظـيفـته
سـنـــة 1954، عـضـــو يف حـــركـــة انـصـــار

السالم، متعاطف مع الشيوعيني.
واملالحـظ علــى هــذا الـتقــومي املـغلف
بــالعجــالــة والـصــدمــة،   يالحــظ من
واضع هــذا التقـريــر حلكـومـته، ولعل
هـذا مـن وضع الــسيـر أو املــستــر رايت
الـسـفيـــر االنكـليــزي يف بغــداد ســاعــة
اعالن الثـورة الـتمـوزيـة اخلـالــدة، هي
محــاولــة املــس بـبعـض الــشخـصـيــات
الثورية ووصفها بالتنكيت والسخرية
ــــزان والــــسالســـــة والغــــرور وعــــدم االت
والهــوس والـسـمنــة املفــرطــة وغيــرهــا
ممـــا يـبعـــد الـتقـــريـــر عـن الـعقالنـيـــة
واملــــوضــــوعـيــــة الالزمـتـني ملــثل هــــذه
االمـــور. وبـــالـنــسـبــــة للـــزعـيـم الـــركـن
نــاجـي طــالـب حـيـث تــركــز الـتحـــامل
عليه بوضـوح الن املعروف عن الزعيم
ــــزان والعـقالنــيــــة يف طــــالــب هــــو االت
معــــاجلــــة املــــشـــــاكل واملـــصــــاعــب وله
احلـصافـة يف الرأي والـقومي يف خلقه
والعفة يف نـفسه كمـا هو حـال اغلبـية
ابناء شعبنا العراقي االصيل. وقدميًا
قـيل )رمتـني بـدائهـا وانـسـلت( وشهـد
شـاهـد مـن أهلهــا علـى مــا يتـصف به
االنكليـز مـن اخلشـونـة بتعـاملهم مع

اآلخرين.
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