
واحد،  عامل  يف  نعي�ش  كنا  التفاعلية،  املواقع  ابتكار  قبل 
االإتقان، ونعرفه متام املعرفة، ال ن�شعر بحالة  نتقنه متام 
نكون  ما  غالبا  الواقعي،  عاملنا  يف  والتيه  االغرتاب 
لتفا�شيله،  معرفتنا  ب�شبب  ومتاأقلمني،  معه  من�شجمني 
العامل  اأزمنة واأمكنة واإيقونات ورموز، وحني بزغت �شم�ش 
االفرتا�شي، نعني بها �شبكات التوا�شل )في�ش بوك، تويرت، 
خيايل  اأو  وهمي  عامل  نه�ش  و�شواها،  يوتيوب(  ما�شنجر، 
يف  يناف�شه  جواره،  اىل  ي�شري  الواقعي،  لعاملنا  حمايث 
احل�شور واحلركة والتفاعل وتطوير العالقات املتبادلة بني 
باختالف  واملنظمات  كالدول  االأخرى،  والكيانات  النا�ش 
مهماتها واأعمالها ولي�ش انتهاء بالعالقات الفردية اإنه اإذاً 
افرتا�شيا  اأو  لي�ش كيانا وهميا  بذاته، وهو  عامل ثان قائم 
كما يحلو لبع�شهم نعته اأو ت�شميته، يف بع�ش االإح�شائيات، 
اإح�شائياتها  اأحدث  عن  بوك  في�ش  �شبكة  ك�شفت  فقد 
ال�شبكة ومن خمتلف املن�شات  الن�شطني على  للم�شتخدمني 
التفا�شيل  قيا�شية جديدة ويف  اأرقام  اإىل  لتك�شف و�شولها 
ن�شط  م�شتخدم  مليار   )1.11( حا�رضا  ال�شبكة  حققت  فقد 
و�شطيًا  يوميًا  ن�شط  م�شتخدم  مليون   665 وهناك  �شهريًا، 
الهواتف  م�شتخدمي  واأن  كما  مار�ش،  �شهر  اأرقام  بح�شب 
م�شتخدم   مليون   751 بلغوا  املتنقلة  واالأجهزة  املحمولة 
ومبقارنة هذه االأرقام مع اإح�شائيات �شابقة جند اأن هناك 
زيادة %26 �شنويًا يف معدل امل�شتخدمني الن�شطني يوميًا، 
االأقل على  الذين ي�شجلون دخولهم ولو ملرة واحدة يف  اأي 
وهم  �شهريًا  الن�شطني  امل�شتخدمني  اأما  اليوم  يف  ال�شبكة 
الذين يدخلون مرة واحدة يف االأقل يف ال�شهر فزاد عددهم 
العام املا�شي  باأرقام  �شنوي مقارنة  %23 مبعدل  بن�شبة 
م�شتخدمي  ن�شيب  كانت من  النمو  الكبرية يف  الن�شبة  لكن 
واملحمولة  الذكية  كالهواتف  املتنقلة  االأجهزة  من  ال�شبكة 
مبعدل   54% بن�شبة  عددهم  زاد  حيث  اللوحية  واحلوا�شب 
عامل  باإزاء  اأننا  ال�شك  يقبل  ال  مبا  ت�شي  االأدلة  هذه  �شنوي 
وكيانه  الفارعة  بقامته  وينه�ش  بنف�شه،  نف�شه  ي�شنع 
الكبري )املتج�شد حقيقة( اىل جانب عاملنا الواقعي، ما يثري 
اهتمامنا هنا تلك االآراء التي تتمخ�ش عن مالحظات معظم 
املتخ�ش�شني بالعوامل االفرتا�شية، اإنهم يقولون اإن ال�شباب 
هم ال�رضيحة االأكرب التي جتد �شالتها يف و�شائل التوا�شل 
احلديثة اأو يف العوامل غري الواقعية، وي�شيف هوؤالء اإن �شغط 
الواقع واأعباءه الكثرية والثقيلة، تدفع بال�شباب نحو حافة 
الهروب من حياتهم الفعلية، بحثا عن حياة اأقل عبئا وثقال 
التوا�شل احلديثة عرب  �شبكات  عليهم، فوجدوا �شالتهم يف 
ابتكار جديد،  الفي�ش بوك يف كل  املواقع املعروفة ال�شيما 
حما�شن وم�شاوئ، احلال نف�شها تنطبق على مواقع ال�شبكات 
االجتماعية، خ�شو�شا بالن�شبة لل�شباب، الأنهم الن�شبة االأكرب 
ملن�شوراتها  ومتابعة  املواقع،  لهذه  متابعة  العقول  من 
م�شتحدثة  كتقنية  الفديو  الأفالم  الكبري  وال�شخ  واأفالمها 
وفعالة وجاذبة لل�شباب بوجه خا�ش، وقد اأ�شبح من املوؤكد 

لدى مديري �شفحات في�ش بوك اأن الفيديو يحقق م�شاهدات 
اأكرب من اأي نوع اآخر من املن�شورات، ويقدم التبويب اجلديد 
اأو  ثانية  لثالثني  اأو  لكامل  امل�شاهدات  عدد  عن  معلومات 
اأكرث من الفيديوهات على م�شتوى ال�شفحة، واأي�شًا ميكنك 
معرفة اأكرث الفيديوهات م�شاهدة وتفاعاًل خالل مدة حمددة 
ويف هذه التفا�شيل تطور ملحوظ عن االإح�شائيات املتاحة 
فيديو  كل  عن  رقمية  موؤ�رضات  تعر�ش  كانت  والتي  �شابقًا 
ب�شكل منف�شل اإن اخلطر يكمن يف امل�شامني التي تعر�شها 
االأفالم واملن�شورات االأخرى، منها على �شبيل املثال حاملة 
االإرهاب  ال�شرتاتيجيات  ترّوج  واأخرى  والكراهية،  للتطرف 
االنحراف،  ثغرات  يف  الولوج  على  ال�شباب  ت�شجع  وثالثة 
�شبه  تيه وفقدان  ال�شباب يف حالة  ومنها من جتعل عقول 
اإحلادية  فكرية  موجات  انطالق  مع  خ�شو�شا  لليقني،  تام 
زرعت ت�شاوؤالت خميفة يف نفو�ش ال�شباب، ومربكة لعقولهم، 
كاأن هنالك خمططات ت�شتهدف عقول ال�شباب، تقف وراءها 
والطامة  واملن�شاأ  الهدف  حيث  من  غام�شة  مغر�شة  دوائر 

الكربى تتج�شد يف امل�شكلة التي باتت ال عالج لها، فال�شباب 
عدم  حالة  يف  باتت  بينهم،  من  االأكرب  الن�شبة  اأو  جميعا، 
م�شاحلة مع واقعها، حيث يحا�رضها كل �شيء رديء، حتى 
يف البيت ال يجد ال�شباب ما يبحث عنه، االأب واالأم اأ�شبحا 
عليهم  الت�شييق  جانب  يف  ال�شباب،  االأبناء  اأعداء  األد  من 
ما  ممنوعات  بقائمة  عليهم  والت�شديد  رغباتهم  وحما�رضة 
اأنزل اهلل بها من �شلطان، االأمر الذي حدا بال�شباب اىل اللجوء 
لعامل اآخر اأكرث رحمة بهم.  فتلّقفهم الفي�ش بوك، مرحبا بهم، 
فاحتا اأذرعه لهم، مانحًا اإياهم اأجواء احلرية فيما يريدون 
ويختارون ويف�شلون، حتى �شار هذا العامل )الوهم( �شديقا 
وغرفهم  بيوتهم  ومن  االأبوين،  من  بهم  راأفة  واأكرث  لهم، 
يف  هنا  يتج�شد  اخلطر  املعتادة،  اأمكنتهم  ومن  اخلا�شة 
لدى  والوهم  الواقع  تتو�شع بني  فتئت  ما  التي  اجلفوة  هذه 

ال�شباب. 
وثمة م�شكلة اأكرب تتج�شد يف اخلطر الذي تقدمه هذه املواقع 
فالكراهية  لل�شباب،  وزمنيا  مكانيا  بديال  �شّكلت  التي 

ال�شوقية والثقافات امل�شيئة واملوجات  والتطرف واالألفاظ 
خميفة  خطر  م�شادر  ت�شكل  باتت  كلها  الهابطة،  الفكرية 
عن  للتعوي�ش  ظماأ  حالة  يف  اأنهم  خا�شة  ال�شباب،  على 
اخل�شائر التي يتعر�شون لها يف واقعهم الفعلي، فال فر�شة 
ا�شتيعاب  وال  منا�شبة،  ترفيهية  اأمكنة  وال  منا�شبة،  عمل 
ملواهبهم، وال اهتمام حكوميًا اأو مدنيًا بهم، كاأنهم هبطوا 
فجاأة على هذا العامل من كوكب اآخر، فلم يجدوا ما يبحثون 
ما  لهم  توفر  التي  الوهمية  االفرتا�شية  العوامل  اإال يف  عنه 
يرغبون به، لكنها من جانب اآخر حمملة باأخطار الكراهية 
ال�شباب  اأمام  �شبيل  ال  اأن  املوؤكد  من  واالإرهاب  والتطرف 
عليهم  مفرو�شا  �شار  اأن  بعد  اجلديد،  العامل  هذا  ملغادرة 
كما هو مفرو�ش على الفئات العمرية االأخرى، نحن نعرف 
اأن حالة التعاطي مع هذه املواقع تختلف من �شخ�ش اىل 
يف  يتقوقع  اأن  ال�شاب  على  امل�شتحيل  من  بات  لكن  اآخر، 
عامل واقعي وحيد يحا�رضه بكل ما هو �شال وكئيب ومف�شد 

ومثبط للهمم والقدرات .

 رداً على مقال ن�رضته �شحيفة )اجلورنال( وتتحدث 
املنطقة  حماية  اأفراد  بها  يقوم  اإ�شاءات  عن  فيه 

الرئا�شية جتاه املواطنني نود ان نبني االآتي : 
املتمثلة  الرئا�شية  املنطقة  حماية  قطاعات  ترتبط   
اأرتباطا  والثاين  االأول  اجلمهورية  رئا�شة  بلوائي 
العمليات  ناحية  من  بغداد  عمليات  بقيادة  مبا�رضا 
بوزارة  واللوج�شتية  االإدارية  الناحية  من  وترتبط 
القطاعات  و�شياقات  اأوامر  تكون  حيث  الدفاع 
واآمر  اللواء  باآمر  املعركة  نظام  ح�شب  املنت�رضة 
ومبا�رضة  م�شتمرة  ومبتابعة  الركن  و�شباط  الفوج 
يف  والعمليات  اال�شتخبارات  �شباط  قبل  من 
م�شوؤولية  قاطع  القطعات  تلك  ومت�شك  الوحدات 
يذكر  ومل  بغداد  العا�شمة  و�شط  يف  وحيويًا  مهمًا 
اإرهابي الأي مقرتب من  ا�شتهداف  اأو  اأمني  اأي خرق 
ب�شبب  امل�شوؤولية  قاطع  �شمن  احليوية  املقرتبات 
واملراتب  ال�شباط  قبل  من  والتقيد  احلريف  االلتزام 
بال�شياقات والتعليمات املركزية ولكن قد حت�شل يف 
بع�ش االأحيان خمالفات قانونية من قبل املواطنني 
املكلف  املقاتل  يجعل  مما  بالقانون  التزامهم  بعدم 
اليه  ال�شادرة  للتعليمات  وفقا  باملحا�شبة  بالواجب 
من املراجع ويقابلها عدم االحرتام من قبل املواطن 
اأغلب املخالفني يعتربون  وذلك بدوافع قومية حيث 
له  يحق  وال  الكردية  القومية  اأبناء  من  املقاتل  ان 
املقاتلني  اىل  االإ�شاءات  بتوجيه  ويبداأ  حما�شبتهم 
عرب ال�شباب وال�شتائم واالنتقا�ش منهم. لكن العجيب 

ولي�ش الغريب ان املغر�شني واملت�شيدين باملاء العكر 
يحاولون اأوهام احلقائق من خالل دفع مبالغ مالية 
اىل بع�ش و�شائل االإعالم لت�شويه وت�شوي�ش ال�شورة 
هكذا  مثل  ونقل  بن�رض  العام  الراأي  على  احلقيقية 
وطائفية  قومية  وماآرب  لغايات  وترهات  اأكاذيب 
خمططاته  وينفذ  االإرهاب  نافذتها  من  يت�شلل  لكي 
ان  اجلميع  على  يخفى  وال  م�شاحلهم  تخدم  التي 
قطاعات  حققته  الذي  احلقيقي  االأمني  االإجناز 
ا�شتتاب  يف  االأعظم  االجناز  هو  الرئا�شية  املنطقة 
اأنواع  �شتى  يف  امل�شاعدات  وتقدمي  وا�شتقراره  االأمن 
املجاالت اىل اأهايل املناطق �شمن قاطع امل�شوؤولية 
على  القانون  وفر�ش  ب�شط  اىل  جاهدين  وي�شعون 
املبذولة  اجلهود  تلك  والقت  متييز  دون  اجلميع 
وال�شكر من  التقدير  �شهادات  تقديرا من خالل تقدمي 
قبل جمل�ش حمافظة بغداد املتمثل برئي�شه واأع�شائه 
ومن قيادة املجل�ش اال�شالمي االأعلى ووزارة املالية 
وبع�ش املوؤ�ش�شات الدينية واالجتماعية وال زال اىل 
تقدمون  القاطع  يف  الع�شائر  ووجهاء  �شيوخ  اليوم 
الثناء وتقابل قطعاتنا بجل احرتامها ملا يقومون به 
من مثابره ومعاناة يف �شبيل اأمن وا�شتقرار املناطق 
�شمن قاطع امل�شوؤولية ،حيث هذه النجاحات اأثارت 
لدى الفا�شلني �شعوراً بالبغ�ش وال�شغينة ويحاولون 
النيل من �شمعة املقاتل العراقي الذي رخ�ش الغايل 
الذي  ال�شوؤال  وهنا   ، و�شعبه  الوطن  ليخدم  والنفي�ش 
قبل  من  اليه  ي�شاء  الذي  ان  وهو  الكاتب  يجهله  قد 

ال�شعور  من  خاٍل  فردي  ت�رضف  هو  هل  املقاتلني 
ملاذا  ذلك  كان  واإن  اأخرى  الأغرا�ش  ام  بامل�شوؤولية 
مل يت�شل امل�شتكي باخلط ال�شاخن ويقدم �شكواه اىل 
الفوج  اآمر  اأو  اال�شتخبارات امل�شوؤول املبا�رض  �شابط 
ال�شيطرات  كافة  يف  املدون  ال�شكاوى  هاتف  عرب 
اللواء  اآمر  اأبواب  جميع  ان  العلم  مع  واملرابطات 
واآمرية الوحدات  مفتوحة اأمام املواطنني ومن كافة 
ال�شحيفة  ذكرتها  التي  الت�رضفات  وكل  ال�رضائح 
كما  فردية  ولكنها  حت�شل  قد  ت�رضفات  هي  اآنفا 
زلنا  وما  كنا  كما  ونحن  م�شوؤولة  �شلفًا وغري  ذكرنا 
بالدرجة  املواطن  اأمن  و�شالمة  حماية  يف  و�شنبقى 
االأوىل بغ�ش النظر عن قوميته وتوجهاته والتعامل 
احلماية  وواجب  عراقيًا  لكونه  عالية  مبهنية  معه 
ويف الوقت ذاته املهمة املوكلة لنا اأن نردع كل من 
ت�شول له نف�شه اأن يعتدي على القانون باأي �شكل من 
اىل  االإ�شارة  نود  وهنا   ، واملخالفة  االعتداء  ا�شكال 
اآمري الوحدات للوقوف  اأنه مت ت�شكيل جلان برئا�شة 
على حقيقة وبيان تلك االإعتداءات الواهمة ويف حال 
ورود اأي تق�شري من قبل قطعاتنا فال �شك اأنه ال مير 
نقل  يف  احلذر  توخي  اجلميع  وعلى   ، عقاب  دون 
احلقيقة التي من �شاأنها ان حتافظ على متا�شك اأبناء 
النهاية  ويف  وقومياته  اأطيافه  ب�شتى  الواحد  البلد 
اأبن  فهو  واجبه  اأثناء  القانون  ينفذ  الذي  املقاتل  ان 
امل�شلحة  للقوات  العام  القائد  وميثل  البار  العراق 

والد�شتور .

ال�شفري  لقاء بني  2017/4/4 كان هنالك  يوم 
حول  الوزراء  ملجل�ش  العام  واالمني  الكويتي 
االرهاب  من  املت�رضرة  املناطق  اعمار  اعادة 
2017/4/3 �شدر يف  وقبل ذلك بيوم اي يوم 
اجلريدة الر�شمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد 
)4441( وهي حتتوي على النظام رقم )3( ل�شنة 
2017 نظام �شندوق اعمار املناطق املت�رضرة 
جمل�ش  اأقره  والذي  االرهابية  العمليات  من 
الوزراء لكي يكون ا�شا�شا قانونيا و�رضعيا لعمل 
هذا ال�شندوق وحمددا القواعد واالحكام اخلا�شة 
م�شاريع  تنفيذ  يقت�شيها  التي  االموال  بانفاق 
هذا ال�شندوق بحيث يت�شمن هذا النظام م�شلحة 
وخا�شة  االرهاب  من  املت�رضرة  للمناطق 
حمافظات االنبار و�شالح الدين واملو�شل وهذا 
ما ميكن اخلروج به من لقاء ال�شفري الكويتي مع 
االمني العام ملجل�ش الوزراء بحيث اطماأن ال�شفري 
اىل  �شي�شل  املانحة  اجلهات  تقدمه  ما  ان  على 
وقد  االرهابية  العمليات  من  املت�رضرة  اجلهات 
وردت يف هذا النظام احكام كثرية منها االحكام 
املوازنة  قانون  من   )41( باملادة  اخلا�شة 
 )44( رقم  العراق  جلمهورية  االحتادية  العامة 

تا�شي�ش  املادة  هذه  قررت  حيث   2017 ل�شنة 
دمرها  التي  املناطق  اعمار  العادة  �شندوق 
بال�شخ�شية  ال�شندوق  هذا  ويتمتع  االرهاب 
يتم  واالداري حيث  املايل  واال�شتقالل  املعنوية 
متويله من املنح وامل�شاعدات والقرو�ش الدولية 
وما يخ�ش�ش له من اموال �شمن املوازنة العامة 
وقررت ان عمل هذا املجل�ش ينظم بنظام ي�شدره 
هذا  الوزراء  جمل�ش  ا�شدر  وفعال  الوزراء  جمل�ش 
العامة  واالحكام  القواعد  حدد  حيث  النظام 
التي يجب ان يلتزم بها ال�شندوق العادة اعمار 
املناطق املت�رضرة من العمليات االرهابية وقرر 
الوزراء  مبجل�ش  ال�شندوق  هذا  ارتباط  النظام 
ويكون مقره يف بغداد ويجوز منح فروع له يف 
االرهابية  العمليات  من  املت�رضرة  املحافظات 
يعينه  الذي  ال�شندوق  رئي�ش  ان  النظام  وقرر 
جمل�ش الوزراء بناء على تر�شيح رئي�ش ال�شندوق 
به  اخلا�شة  واالمتيازات  وزير  �شالحية  مينح 
يف  توافرها  يجب  التي  ال�رضوط  النظام  وحدد 
رئي�ش ال�شندوق كاخلربة التي ال تقل عن ع�رضين 
�شنة وال�شهادة العليا وقد قرر هذا النظام اعادة 
االرهاب  دمرها  التي  املناطق  وتاهيل  اعمار 
احلا�شلة  اال�رضار  ومعاجلة  اثارها  وازالة 
التنموية  الفر�ش  وتعوي�ش  التحتية  البنى  يف 

املهدورة وحتقيق االهداف اخللقية واالجتماعية 
مع  بالتن�شيق  عمله  ميار�ش  ال�شندوق  وان 
امل�شاريع  اوليات  بو�شع  املعنية  اجلهات 
والهبات  وامل�شاعدات  املنح  جلب  اىل  وال�شعي 
واملوؤ�ش�شات  الدول  من  والقرو�ش  والتربعات 
ال�شندوق  لهذا  املنح  تقدمي  يف  �شاأن  لها  التي 
ومتابعة  التعاقد  باجراءات  القيام  النظام  وقرر 
التنفيذ والقيام باجراءات اخلطط الالزمة العادة 
واملعار�ش  املوؤمترات  ورعاية  وتنظيم  االعمار 
وان  االعمار  باعادة  املتعلقة  والدولية  املحلية 
ودوائر  ونائبه  رئي�شه  من  يتكون  ال�شندوق 
ال�شندوق وان جمل�ش امناء ال�شندوق يتكون من 
رئي�ش ال�شندوق ونائبه وموكلي بع�ش اجلهات 
واملوارد  وال�شحة  اال�شكان  كوزارات  والوزارات 
واجابة  النظام  عن  وممثل  وال�شناعة  املائية 
باال�شت�شاريني  اال�شتعانة  او  الق�شاء  جمل�ش 
االجنبية  اجلهات  با�شتدرار  والوزراء  واملجل�ش 
واجلهات  الداخلية  اجلهات  من  بامل�شاعدة 
الفنية  بال�شوؤون  يتعلق  ما  وكذلك  اخلارجية 
موارد  النظام  وحدد  الداخلني  بتدريب  والرقابة 
ال�شندوق من املوازنة وامل�شاعدات ومنح الهبات 
اخلروج  بعدم  اخلا�شة  اال�شتثنائية  والظروف 

بالن�شبة لالنثى .

ال�شاعر خلدون جاويد �شاعر عراقي مغرتب، ولد يف 25 ني�شان 
اإداريا ما  1947 يف �شدة الهندية التي تتنقل  1948 وقيل يف 
بغداد،  مدينة  من  ووالده  بابل،  كربالء وحمافظة  بني حمافظة 
ووالدته من مدينة بابل، وكان والده موظفًا يتنقل بني حمافظات 
واكمل  الدرا�شة  مراحل  اأنهى  بغداد.   يف  ا�شتقر  واأخريا  اجلنوب 
الدرا�شة اجلامعية عام 1973، وتخرج من فرع اللغة االإجنليزية 
عام  منذ  ال�شعر  وكتب  امللغاة(.  اللغات  )كلية  االآداب  كلية  يف 
1964 ويف عام 1966 بداأ ين�رض �شعره يف �شحف بغداد با�شم 
ا�شعاره  ن�رضت  التي  واملجالت  ال�شحف  ومن  امل��وايل،  خلدون 
هي املنار واجلمهورية وملحقها االأدبي وال�شعب وجمالت مثل 
ترك  واملتفرج   املعلمني  الحتاد  واالأجيال  والتلفزيون  االإذاعة 
فكرة الن�رض يف ال�شحافة بعد عام 1968 لكنه كتب ون�رض با�شم 
خلدون جاويد يف جريدة طريق ال�شعب وحاول جهده ان ال يظهر 
 1978 املدة  يف عام  تلك  �شواه يف  اأو  ال�شعر  كا�شم يف جمال 
غادر العراق على االأمل ان يعود اليه العام املقبل ولكنه قد مر 
30 عاما على غيابه الق�رضي منه لتوايل االآالم واالحزان  عليه 
عليه  بداأ ال�شياحة من اأول حمطة وهي بلغاريا لقرابة عام ومن 
ثم اجلزائر لت�شعة اعوام   ومدينة دم�شق ملدة ما، ومدينة مو�شكو 
1991 ثم زار العراق ل�شهر  اأ�شهر، والدامنارك منذ عام  لثمانية 

واحد يف نوفمرب عام 2003  اأهم منجزاته  
كتب يف كل هذه املراحل �شعرا وق�شة ونقدا ورواية وخواطر 

اأن  الن�رض وحاول  تنتظر  – 20( خمطوطة   15( نحو  االآن  لديه 
يوم  ياأتي  لرمبا  مكتبته  يف  اإياها  وا�شعًا  ملفات  يف  يجمعها 
ي�شتطيع اإخراجها على �شكل كتب اأو هذا ما يعده ولده نوار به، لو 

قّي�ش له ذلك من بعده 
للعلوم  العاملية  اجلامعة  من  املاج�شتري  �شهادة  على  ح�شل 

االإ�شالمية يف لندن قبل عامني.  
موؤلفاته 

كتابة على �شليب وطن – �شعر 
�شكرا من الكامب – �شعر 

البقايا – �شعر 
ملاذا هجوت اجلواهري ورثيته – مذكرات 

قم ياعراق – �شعر 
احلنني اإىل البيت – �شعر 

اإيزيديون بال تبعيث وال اأ�شلمة – �شعر  
العمل احلايل 

يومي  وبعمل  العراق  عن  للكتابة  ومتفرغ  متقاعد  هو  االآن 
متوا�شل و�شديد الوترية رمبا اأثر ويوؤثر فيه �شحيا. 

عمله هو لي�ش �شعريا بل ن�شاليا،  والعمل من اجل حترر املراأة، 
بل  املن�شودة  الدميوقراطية  للحياة  االآخر  الوجه  املراأة هي  الأن 

اجلانب ال�شديد احل�شا�شية فيه.   

الشباب بين عالمّي الواقع واالفتراض 
عبد الرزاق عبد الحسين

طارق حرب  

دنيا  يف  اخليال  اىل  االتكال  من  واآٍه  البحر  �ساحل  من  اآٍه 
دقائق حتى  �سوى  فيها  األبث  فال  نف�سي  بعيدًا عن  االغرتاب 
اعود اىل مع�سر االفرتاء ولهذا وبدون ان ترتدي احا�سي�سي 
املالب�ش التنكرية ذهبت من نف�سي اىل نف�سها كي اعي�ش يف 
فيه  وتقلبت  فرا�سي  اىل  بج�سدي  فرميت  ال�سايف  رحيقها 
ل�ساعات باحالم مل تتعدى الدقيقة وبو�سادة كانت يل رفيقة 
ال ع�سيقة القرتب ممن جاورتني مب�سافة 25 �سنتمرت ، هكذا 
مل�ساء  لت�سرتخي عظامي على رمال  راأ�سي واكتايف  اطمئن 
حلول  رغم  الربيع  بف�سل  فيها  توطنت   ، القرب  باح�سا�ش 
ف�سل ال�سيف القطف الزهور يف كل ابت�سامة وبعطر متجدد 
، اهو وطن احلب ؟ ام هجرة جديدة اىل ار�ش ثانية ؟ رمبا 
نهو�ش الروح من �سباتها والرقود يف ج�سد االح�سا�ش على 
�سطح رمال متحركة ُتدفئك وحتميك وتغمرك باق�سى درجات 
لينغم�ش  ا�ستلقاءه  ويغري  يلعب  ج�سدي  راح   ، ال�سعادة 
�سعاع  ل�سحب  قليال  عنها  وي�سعد  التع�سق  حني  حباتها  بني 
ال�سم�ش ليعود غارقًا اىل رمال اجل�سد التي جهل املبتعدون 
قد  ها   ، تفكريهم  وتع�سب  تكوينها  لطراوة  ت�سميتها  عن 
انارة  وال  موقد  فال  اجل�سد  لرقود  مكان  اجمل  يف  مكثت 
الغرام  �ساطئ  قرب  ب�سرتها  بني  جل�ست   ، دفئها  انبعاث  يف 
ومددت ارجلي لالمام فمنها ك�سب الراحة واال�سرتخاء ومنها 
ال�سم�ش فبني ا�سبع واخر تت�ساجر  تعري�ش ج�سدي ال�سعة 
حتى  ا�سبعني  فوق  فبدئت  القدم  لتعانق  االمواج  قطرات 
ومن  االوىل  اخلم�سة  اال�سابع  واغرقت  القطرات  فا�ست 
الطريق  اعمدة  وازاحت  الع�سرة  القدمني  ا�سابع  ملئت  ثم 
اكرتث  فلم  ال�ساق  منت�سف  نحو  �سعودًا  في�سانها  واجتاح 
اين  كما  اال�سفل  يف  وانا  الروعة  عامل  المتالكي  ذلك  لروؤية 
مطمئن لكل ما يحدث فقد اح�س�ست باالنغما�ش بني االمواج 
وحني  مكانها  تفارق  وال  للمتعة  حتتويني  فهي  ال�سوداء 
اقرتابها �ستتحول اىل غطاء امل�ساعر وبعد ان متتعت بالعوم 
لتحويلهما اىل  راأ�سي  يدّي خلف  املنفرد و�سعت  يف ربيعي 
و�سادة بعد نفي الو�سادة اىل خارج حدود ال�سرير ونظراتي 
متجهه اىل االمواج ال�سوداء التي احتلت الو�سادة اجلديدة 
واثناء تاأملي لها راحت تغطي ج�سدي �سيء ف�سيء من غري 
وثقتي  ملعرفتي  املحتمل  لغرقي  اهتمامًا  اعر  فلم  حتركي 
 ، النف�ش  بدواء  عظامي  امل  عاجلت  التي  الوئام  برمال 
فكيف ال اذهل لالمواج التي اجتاحتني دون هوادة لتقلبني 
من  اعمق  ب�سورة  حركتها  اع�سق  مرة  كل  ويف  تقلبات  عدة 
�سرها  ملعرفة  �سغفي  اأثار  ما  هو  اال�سود  لونها  لكن  �سابقتها 
عني  الرمال  مع  تتحدث  وهي  و�سيطرتها  وتو�سيالتها 
وكيف يجعالن حلظاتي ا�سعد من اي كائن فمددت يدي بني 
االمواج ال�سففها فكانت ناعمة والمعة فاأي جزيرة اجد فيها 
هذا الواقع املح�سو�ش وحني ا�سبح نور ال�سم�ش يف عيوين 
الرمال  نه�ست من و�سادتي فوجدته ينبعث من عينيها وان 

هي ج�سدها واالمواج هي خ�سالت �سعرها اال�سود .

مبدعون
من العراق "الجورنال" تتلقى ردًا من الفوج الرئاسي

“الجورنال تنشر رد الفوج الرئاسي كما ورد نصا عمال بحرية الصحافة وحق الرد”

مجلس الوزراء ونظام صندوق إعادة اإلعمار العراقي

 خلدون جاويد

  ساحل بحر 
بجسٍد وَشعر 

بسام القزويني 

أقالم حرة

االأدوية  اأ�شعار  ارتفاع  الكثري من املر�شى وذويهم من  يتذمر 
العالجية، فقد اأ�شبح ارتفاع اال�شعار "مر�ش اآخر" يعاين منه 
جديدا  عبئًا  اأ�شافت  املرتفعة  فاالأ�شعار  املي�شاين   املواطن 
ذوي  من  املزمنة  االأمرا�ش  اأ�شحاب  �شيما  ال  هوؤالء،  على 
بني  العالج  نف�ش  �رضاء  اإىل  م�شطرون  فهم  املحدود  الدخل 
نو�ش يطالب  اجلهات احلكومية  املواطن جليل  واأخرى.  فرتة 
الالزمة  باالأدوية  ال�شحية  املراكز  اإغناء  ب�رضورة  املخت�شة 
لتفادي وقوع املواطن فري�شة �شهلة بني اأ�شحاب ال�شيدليات 
اإالأى اأن دوائر ال�شحة  ال �شيما الدخل املحدود خا�شًة. م�شرياُ 
تعمل اليوم بنظام اجلباية من املواطن بعد ان و�شعت الوزارة 
الت�شعرية اجلديدة والتي الزمت املواطن بتطبيقها فلذلك اأ�شبح 
لزامنًا على احلكومة  توفري جميع اأنواع العالجات يف املراكز 
ال�شحية. وا�شاف املواطن ان ارتفاع ا�شعار العالج  تتحملها 
وزيرة ال�شحة عديلة حمود وذلك لعدم وجود ت�شعرية موحدة 
الوزارة،  من  معتمده  تكون  و  ال�شيدليات  جميع  لها  تخ�شع 
قبل  من  م�شكلة  جلان  هناك  تكون  ان  �رضورة  اىل  م�شريا 
دائرة �شحة املحافظة ملتابعة عمل ال�شيدليات يف املدينة و 
حما�شبة املق�رضين منهم. وي�شري املواطن املعروف ان عملية 
بيع الدواء  متر بثالث مراحل هي ا�شترياد االأدوية من اخلارج  

واملكتب الرئي�شي للوزارة الذي املعني بت�شعريت االأدوية.

ع�رض  خم�شه  منذ  الزراعة  بوزارة  اعمل  زراعي  مهند�ش  اإين 
اهتمامي  يرث  وما  عملي  جمال  يف  وخربه  بحوث  ولدي  �شنة 
بعد  املقولة  اإىل معنى هذه  نرجع  وقد  دائم  نفط  الزراعة  بان 
انهيار اأ�شعار النفط وكما �رضح ال�شيد رئ�ش الوزراء باالهتمام 
باملجال الزراعي واللحاق بالدول املتقدمة زراعيا واإنا ا�شاأل 
ال�شيد رئي�ش الوزراء كيف نقارن الزراعة يف العراق مع الدول 
بالنخيل  اله�شاب  حتى  زرعت  التي  االإمارات  دوله  وخا�شة 
 1983 ل�شنه   35 رقم  الدولة  اأرا�شي  اإيجار  قانون  اإن  حيث 
مينع زراعه النخيل واأي �شجره مثمره فيه وهذا القانون ميثل 
واإنا  قبلك  من  الزراعة  دعم  وكيف  العراقية  اأرا�شي   80%
قمت برتويج قر�ش زراعي مو�شمي ملده �شتة اأ�شهر من تاريخ 
2015-9-29 واىل اأالن مل اأكمل املعاملة من كرثه الروتني 
ترويج  يف  ون�شط  جاد  اإين  العلم  مع  الزراعية  امل�شارف  يف 
ثكنة  اإىل  البلد  حولتوا  لقد  وبعد  املو�شم  انتهى  وقد  املعاملة 
ع�شكريه وموظفني وانتم متنعون تاجري االأرا�شي لهم ومن اأين 
ناأتي باالأيدي العاملة كذلك األزراعه الن�شيجية مراحل األزراعه 
يف املخترب ثم زراعه يف حقل موؤقت ثم احلقل األدائمي وقد مت 
�رضف املليارات على ا�شترياد املرحلة االخرية من و�شع هذه 
الفكرة يف وزاره األزراعه وبعد متى نرى �شوء الطاقة ال�شم�شية 
يف البادية واأخريا زيادة ال�رضائب ع�رضه اإ�شعاف ياترى هل 

مت بيع الوزارة عن طريق تدمريها اإىل جهة م�شتفيدة ؟

مواطنو ميسان يشكون ارتفاع 
أسعار األدوية.. أين الرقابة؟

وزارة الزراعة تقتل الزراعة 
في بالدنا.. فمن يغيثنا؟

المواطن و المسؤول
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