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بغداد

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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لوءة باخلوفِ قصعة 
في  ليالي السجنِ
تسدُّ رمقَ العقاب

أمام أبوابِ اخلريف 
ذابَ ضياءُ وجهكَ
على سفوحِ اجلموحِ

كــأنّـكَ في األســبــوعِ األخـيــر من

النضوج 
هذا الكمُّ الهائلُ من صوتكَ

يدورُ في ذهني
يناشدني الكتابةَ
ولو سطر واحد 

على ورقٍ من ضميرٍ شفاف
حتتَ مظلةِ الظلمة 
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بـالــنـمـيـمــة ويـقـنــعك بـأنه مـعك
وهـــــو ضــــــدك إذا كـــــان ذلـك من
مـصـلـحـته.. ولألسف إن نـتـائج
مـا يـقـوم به تـكـون خـطيـرة عـلى
الــفـــرد واجملــتــمـع وعــلى األمــة
بــأســرهــا; فــكم من أ انــكــشف
عـوارهـا ودبت فـيـها اخلـالفات

. بأسباب ذي الوجه

وأخــيـــرًا.. فــإنــنــا بـــحــاجــة إلى
مـــقــــاومـــة أصـــحــــاب الـــوجـــوه
ـزيــفـة ـتــنـاقــضـة واألقــنـعــة ا ا
وعـدم تمريـر ما يسـعون إليه من
تـــفــريـق األُسَـــر واجملـــتـــمـــعــات

والدول
.

الــســيـــاســة ; هي عــلم وفن  ذو
أخالقي وال أخالقي  وجه 

نـتـمـنى ان نـرى الوجه االخالقي
في السياسة
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النبي - صـلى الله عليه وسلم -
أنه قـال: "من كـان له وجـهـان في
الــدنـــيــا كــان لـه يــوم الــقـــيــامــة
لـسانـان من نـار". وذو الـوجـه
ـثل بارع يتـقمص شخـصيات
عـدة ويـستـطـيع إقـنـاع اآلخرين
ـراوغــة وأكــاذيـبه بـأســالــيـبـه ا
ـزيفـة; فحاله يـنطـبق على حال ا
نافق; ألنه يتـملق بالباطل; لذا ا
وصـفه النـبي - صـلى الـله عـليه

وسلم - بأنه من أشر الناس.
ؤسف أن يعـيش بيننا هذا من ا
الـــصـــنف من الـــنـــاس وال جنــد
أحـــدًا يــقف أمــامـه; لــيــردعه عن
فعله وبـين له أن اجلميع عرفوا
شـــخــصـــيـــته وهـم وإن كـــانــوا
ـا من أجل يــتـحــمـلــون أذاه فــإ
اتقاء شره بيـنما هو يقوم بذلك
بدافع نـفعي وانـتهـازي فيـتلوَّن
ـــصـــلـــحــة الـــتي عـــلى حـــسب ا
يــريــدهـا ويــســعى بــ الــنـاس
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االخـتالف كــلــمه تـبــدو مــزعـجه
لدى البعض.

فهي تعني لديهم " الكره 'احلقد
 'عدم الفهم 'اجلهل .....

 لكن في احلقـيقة االختالف هو
ـومـة احلـياة سـر اسـتـمرار ود
ففي قوله تعالى ( ولو شاء ربك
جلــــعـل الـــــنــــاس امـــــة واحــــدة

واليزالون مختلف ) 
فـاخلــالق لـو اراد الــنـاس بـدون
اخــتـالف بــيــنــهم جلــعــلــهم امه
واحــده ذات تــفـكــيـر واحــد لـكن
حــكـمه اخلــالق جـعــلـتـنــا بـهـذه

الطريقه 
ـا وصـلـنا الى فـلـوال االخـتالف 
التـطـور الذي نـعـيشه االن من -
تــكــنــلـــوجــيــا -ومـــعــلــومــات -

وصناعات 
فـاالختـالف اليعـني تـصـارعا او
ــــا يـــعـــني خالفــــا اطالقـــا ;وا
بهدوء ارى غـير ماترى (  كقول
احـــدهم االخــتالف اليــفــســد في
الـود قضيـة ) وخالف االختالف
يكون االنسان دكتاتورا اليسمع

واليرى غير مايريد !

عـندمـا تـختـلف مع صـديقك -او
خيك -او زوجك .....

.....اليــــعـــني هــــو ضـــدك بل كل
مـنكم يـفكـر بطـريقـة تخـتلف عن
االخر فـلـماذا يـتعـصب االخرون
عنـدمـا يـسـمع رأيـا يـختـلف عن
رأيه ? وهـل يــــريـــــد ان يـــــكــــون
اجلـمــيع نــفس رأيه? وتــفـكــيـره

?او يحققون مايريد !
الم يـكن هذا استـنساخ لـلبشر ?

وجتميدا للعقول ?
 فـــأذا حـــدثت مـــشـــكـــلـه وكـــنــا
جميعـا ننضـر للقضـية من جهة
ـشـكـله لكن اذا واحدة لم حتل ا
انـا ارى حـلـهـا من جـهه مـعـينه.
وزيد ينظر حلها. بطريقه اخرى

وعلي يحلها بطريقه اخرى .
هـكــذا يـكـون لــديـنـا الــعـديـد من
احلـلــول وبــالـتــفــاهم. واحلـوار
ناسب والقناعـه سنأخذ احلل ا
ـــا وهــــذا احلل لــــو االخــــتالف 

وصلنا اليه ;;
 ...عــلـــيـــنـــا ان نـــشــيـع ثــقـــافه
االخــــتالف- وتـــقــــبل االخـــر --
واحـــــــتـــــــرام االخـــــــر --فـي كل

يكون الرأيان صحيح ?
..لـكن كل منهـما ينـضر من جهة

معينه للموضوع ....
ن اخــيـــرا عــلـــيــنـــا ان نــنـــظــر 
يـــخــالـــفــنــا بـــنــضــرة واقـــعــيــة
ونناقشها بهدوء واليأخذنا.. 

التعصب !

مـجـاالت حـيـاتـنـا حـتى نـحـصل
عـــلى مـــزيـــد مـن احلــلـــول بـــكل
حـريـة وهدوء وعـلى كل شخص
مـهـمـا كـانت "مـؤهالته" ان يـردد

هذه العباره في داخله
( كالمي صـواب يحـتـمل اخلـطأ
وكالم خــصــمـي خـطــأ يــحــتــمل

الصواب ) 
فـمـن جــهـة هــو يــدلــفع عن رأيه
ويــحـــتــرم مـــا ألت الــيه نـــفــسه
وذاته وما افرزه عقله من رأي..
ومن جــهـة اخــرى يـحــتـرم رأي
مخـالفه وقـد يكـون رأي مخـالفه
صــحــيــحــا وهــو اخلــطــأ  وقـد

واالستعالء !
واالنا. !

االنــا قـد تــصل بـنــا الى مـراحل
خطيره ال سمح الله.
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يـحـكى أن حــاكـمـا مـخـضـرمـا تـربع عـلى كـرسي احلـكم
حـتى هرم  فسـأله أحد أقرانه قـائال له " كيف مكثت كل
هـذا الـعـمـر حـاكـمــا ولم تـتـغـيـر حـاكـمـيـتك وسـلـطـتك ? "
فــأجـابـه ضـاحــكــا " اتـبــعت ســيـاســة مــاكـرة " ثـم سـأله
الـقريـن " وكيف تـكون هـذه السـيـاسة? " فـأجابه" الـوعود
سناه خالل عقود مضت ومازلنا ؤجلة " ما  والـقرارت ا
نـلمـسه أن السـياسـة في بالدنا هي تـلكم الـوعود التي ال
تــعـــدوا أن تــكــون مـــجــرد حــبــر عـــلى ورق   قــال أحــد
احلـكـمـاء " ال تـصـدق حـكام الـسـوء مـطـلـقـا فـإذا وعدوك
ـعـاناة والـفقـر هي اآلثار بـالرفـاه فـتصـور واستـيقن أن ا
الـتـي تـرتـبــهـا تـلـكـم الـوعـود  وإذا وعـدوك بــالـدفـاع عن
حقوقك ضد من يحاول مصادرتها فتصور أنهم أول من
يـصـادرهــا  وإذا وعـدوك بـأن الـشـعب سـيـكـون مـصـدر
احلـكم والـدولـة والـتشـريع  فـتـوقع أن الـشـعب لن يـكون
كـذلك أبدا  فمصدر تلك السـلطات احلاكمون فقط  ألن
سـلــطـتـهـم مـطـلــقـة ال رقـابــة عـلـيــهـا  فـهم مـن يـحق لـهم
مـحاسـبة الـشعب وال يـحق للـشعب مـحاسـبتـهم  اصبح
ثـقف الواعي أن السـياسة من الـيقـ لدى الرأي الـعام ا
في بالدنــا كـانـت وأضـحت ومــاتـزال وســيـلـة لــلـتــخـريب
ـلعونـة مصدرا والـتدمـير  ودائمـا كانت هـذه السيـاسة ا
لـلدمار   يـقول البرت ايـنشتايـن " السياسـة هي البندول
الـذي يـتـأرجح بـ الـفـوضى والـطـغـيـان وتـغـذيـهـا بـعض
ـا يـشـجي احلـكـومـات بــأوهـام مـتـجـددة عـلى الـدوام " 
الـفـؤاد أن زعـمـاء بــلـدنـا كـانـوا في الـعـهـود الـفـائـتـة ومـا
يـزالــون يـتـبـجــحـون ويـبــررون أخـطـائـهم فــهم لم يـقـرروا
الـتـوبــة بـعـد  ألنـهم يـخـافـون الــفـضـيـحـة  فـلـمـسـوا أن
أفـضل طـريق حلجب احلـقـيقـة هي التـبـرير الـدائم  فهل
ـنهج حـتى يبـلغـوا سن الـشيـخوخة ? قـرروا اتبـاع هذا ا
ـال والــثـروة ? أال ألم يــشـبــعـوا مـن مـلــذات الـســلـطــة وا
جتـرحهم معـاناة الفقـراء ? كم ينتـظر الشـعب من السن
والـعـقـود بـعـد الـيــوم لـكي يـتـحـقق مـا يـحـلم به من حـيـاة
زاهـرة ومستقـرة ? يبدو أن هؤالء الـزعماء لم يفـقهوا بعد
عـبـر التـاريخ وقـصـصه وسـننه وكـيف تـنـتفض الـشـعوب
طاف لتـنتصر  فال شيء يدوم إلى األبـد مطلقا  آخـر ا
أن حـساب اجلـمـاهيـر ال رحمـة فيـه  فلـيأخـذ احلاكـمون
الــعـبــر من الــتــاريخ احلــافل بـهــا  لــعـلــهم يــثــوبـون إلى
صــوابـــهم  ونـــحن نـــقــتـــرب من االنـــتــخـــابــات يـــجــيش
ـرشحون جيوش الـدعاية االنتـخابية  ويطـلقون الوعود ا
ـاضي  لكن ـسـتقـبل زاهـر ذهبي مـثـلمـا أطـلقـوه في ا
دون وفـاء  فـهل سيـعـيـد هؤالء الـكـرة مرة أخـرى وتـبقى
وعـودهم بال قيمة ? فمثال لو اطلعنا على برامج الكيانات
رشحة لالنـتخابات  جندها وحسب شهادة الـسياسية ا
مـفوضية االنتخـابات مجرد وعود انشـائية  فلم تتضمن
مـا يـشــيـر إلى خـطط وسـتـراتـيـجــيـات لـلـنـهـوض بـالـبالد
عروف في الـفقه السياسي أن وانـتشالهـا من تيههـا  فا
الــبـرنـامج االنــتـخــابي هـو عـبــارة عن اخلـطــة أو بـرنـامج
نصب ما ليوضح من خالله ـرشح  الـعمل الذي يضعه ا
ـشـاريع الـتي يـسـعـى إلجنـازهـا أثـنـاء فـترة األهـداف و ا
ـرشح علـى عرض هـذه اخلطة ـنصب . و يـعمل ا تـوليه ا
عــلى الــنــاخـبــ و ذلك لــكــسب أصــواتـهم مـن خالل مـا
يـحـدده من أهداف ومـطـالب في هـذا البـرنـامج . فعـنـدما
رشحون بـرامجهم لكن تـبدأ احلملـة االنتخـابية يعـرض ا
حـسب التجارب التي مرت بنـا  لم تعدو أن تكون مجرد
يـافطـات خلداع الـرأي العام  فـلو افـترضـنا أنـها برامج
رصـينة فإنها ستظل مجرد تنظيرات لن ترى النور  فكم
ـرشــحـون خالل االنــتـخـابــات الـفــائـتــة بـهـذه وكم لــوح ا
الـبـرامـج لـكن مـا هي آثـارهـا ? هل حتــقـقت الـتـنـمـيـة في
ــرشــحـ ? وهل س الــنــاخـبــون صـدق ا الــبالد ? وهل 

ـرشحـون اجلدد الـكرة مرة سـيعـيد ا
أخـرى ? ال يتمنى كل مواطن غيور
ذلك  لــكن الــتــجــارب الـســابــقـة
ـــا أدى إلى يــأس أثـــبـــتت ذلك 

واطن .  ا

لـك الــــوجه احلـــــسن ويـــــخــــفي
الـوجه الـقـبـيح الـذي يـستـخـدمه
ـشكلة أن للـطعن في اآلخرين. وا
هـــــذا الــــصـــــنف مـن الــــنــــاس ال
تــكــتــشـفه إال بــعــد فـوات األوان;
ـارس فـهــو في نــظــر اجلــمــيع 
دورًا إصالحــيًّــا وواقــعه يــقــول
غـير ذلـك. وقد نـكـون نحن سـبـبًا
في وجـود مـثل هـذه الـشـخـصـية
ــفـرطـة. بـيـنــنـا بــسـبب ثـقــتـنـا ا
شـكلـة أن فيـنا من يـصفق له وا
ويــعـطـيه أكــبـر من حــجـمه. وقـد
وصـفت األحـاديث الــنـبـويـة هـذا
الــصــنف بــأنه أشــر الــنـاس; عن
رســول الــله - صــلى الــله عــلــيه
واله  وســــلم  - أنـه قــــال: "جتـــد
أشـــر الــنــاس يـــوم الــقـــيــامــة ذا
الـــوجـــهــ الـــذي يـــأتـي هــؤالء
بـحـديث وهـؤالء بـحـديث" مـتفق
عـلـيه. وفي حديـث آخر عن عـمار
بن يـاسر - رضي الـله عنه - عن

.صــفـة مــذمــومــة لـكـل من يــعـمل
عـلـى إثـبــات وجـوده بــ أقـاربه
وجــيــرانه ومَن حــوله بــوجــهَـيْن
يـكـيــفـهـمـا حـيـث يـشـاء ويـتـلـذذ
بهمـا في ايذاء اآلخرين والسعي
تآلفة. (أبو وراء إفساد القلوب ا
) سـواء كـان حاكـمًـا مثل وجـه
(ال  ) في العـراق أو مسؤوالً أو
شيخًا أو مـواطنًا عاديًا ال يرون
عــيــوبــهـم.. ومن غــبــائـــهم أنــهم
يظـنون أن من حولـهم ال يعرفون
الـــــدور الــــــذي يــــــقـــــومــــــون به
ويـعـتـقــدون أنـهم بـتـلك الـوجـوه
ــزيـــفــة ـــتــلـــونـــة واألقــنـــعـــة ا ا
يـحقـقـون أهـدافـهم الـسـيـئة دون
أن يُـكـشف أمـرهم; فـهم كـالـنـعـام
الــذي يــغــطي وجــهه في األرض

ويعتقد أال أحد يراه.
) من أخـطـر الـناس (أبـو وجهـ
ومن أصـعب الـشـخـصـيـات الـتي
تواجـهنا في حـياتـنا; ألنه يُـظهر

ثم يلعقُ مني مالعقَ الشعورِ
بأحلكِ الظروفِ …

راقبة…  ِ العدساتِ ا حتت ع
واقامتي اجلبرية…

ال تتحركُ عني صخورُ السكونِ 
وال يتغيرُ غبارُ احلفظِ والصون 

رغمَ العمر يبور

وأعمالي انتابها اخلسوف 
أسطوانة تعرفُ طريقَ الدورانِ 

وضوعِ حولَ النغمةِ وا
هو أنّكَ واحد 

سألةُ واحدة متفرعة  وا
الى عدةِ آهاتٍ

يبتلعني قرصُ األسبرين

الى نصف 
األولُ عند غبشِ الندى
ألنّ العطرَ ال زالَ طرياً

يودُّ أن يبقى على اخلدودِ 
والثاني عند النومِ

ينثرُ قبضةَ ملحٍ على وجعِ احللمِ
قبلَ أن تفرزهُ الرموشُ 

ب األخذِ واجلدبِ

 يأخذُ القلمُ مكانهُ
على أطرافِ الرضوخ

هذهِ هي احلقيقة…
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ـدعي (مـديـر عـام مــصـرف الـرافـدين / اضـافـة لــوظـيـفـته) الـدعـوى اقـام ا
ـرقـمـة اعاله يــطـلب فـيـهـا بــتـأديـة مـبـلغ اربـعــة عـشـر مـلـيـون الـبـدائــيـة ا
وتسعمائة وخمسون الف دينار مع الفائدة بنسبة ١٥% اعتبارا من تاريخ
٣٠ / ١٠ / ٢٠١٧ ولـغـايـة الـسـداد الـتـام وجملـهـولـيـة محـل اقامـتك حـسب
بلغ القائم بالتبليغ وتأيد اجمللس البلدي عليه تقرر تبليغك اعالنا شرح ا
ـرافـعة بـصـحيـفـتـ مـحـلـيتـ لـلـحـضـور امـام هـذه احملكـمـة في مـوعـد ا
ــصـادف يــوم ٢٧ / ٣ / ٢٠١٨ الـســاعـة الــتـاســعـة صــبـاحــا وعـنــد عـدم ا
ـرافعـة بـحقـك غيـابـيا حـضـورك او من يـنوب عـنك قـانـونا سـوف جتـري ا

وعلنا وفق القانون.
مع التقدير 
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ـدعي (مـديـر عـام مــصـرف الـرافـدين / اضـافـة لــوظـيـفـته) الـدعـوى اقـام ا
رقـمة اعاله يطـلب فيها بـتأدية مبـلغ خمسـة عشر ملـيون دينار البـدائية ا
مع الفائدة بنـسبة ١٥% اعتبارا من تـاريخ ١ / ١١ / ٢٠١٧ ولغاية السداد
ـبلغ الـقائم بـالتـبليـغ وتأيد التـام  وجملهـوليـة محل اقـامتك حـسب شرح ا
اجمللس الـبلدي علـيه تقرر تـبليغك اعالنـا بصحيـفت محـليت لـلحضور
ــصــادف يـوم ٢٧ / ٣ / ٢٠١٨ ــرافــعـة ا امــام هــذه احملـكــمــة في مــوعـد ا
الـسـاعة الـتـاسعـة صبـاحـا وعنـد عدم حـضـورك او من ينـوب عـنك قانـونا

رافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون. سوف جتري ا
مع التقدير 
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بعد سقوط النظام السابق وانتم تعلمون انا اكره كلمة
ـستـقـبل الذي النـظـام السـابق بل عـلـينـا بـاحلاضـر وا
ينتظر ابنـاءنا لبناء بـلدهم وبطريقـتهم الثقافـية اجلميلة
آسي التي مروا وبشبابهم الرائع رغم كل الظروف وا
ـنـعون ـشـكـلـة هي الـسـيـاسـيـ الذيـن  بـهـا .. لـكن ا
ـسـتـقـبل ابـنـاءنـا من الـنــهـوض بـالـواقع والـنـهــوض بـا
والــنـــهــوض بــالـــبــنــاء واالعـــمــار كـــيف ذلك من خالل
اسنجر- التواصل االجتـماعي الفيس  –الفايبر  –وا
واطن الـعراقي ومشـاهدة الـفـلوكـات الذي يـصـنعـهـا ا
ويعرف الناس واالصـدقاء بالبلـد الذي يعيش به كذلك
همة في حيـاتنا واقصد اصبح األنترنيت من االمـور ا
هنـا الـذي يسـتـخدمـه بصـورة مـثالـيـة .. لكن الـشـجار
ـواطن في الـعـراق بـان واالمـور الـسـيـاسـيـة اجــبـرت ا
يكون األنـترنيت ضـعيـفا جدا رغم وجـود األبراج التي
تمأل سطـوح وساحـات بغـداد واحملافـظات .. وسؤالي
ــاذا ال حتـــمل الــدولـــة عــلى عـــاتــقــهـــا وتــبــاشــر هــو 
مـسـؤولـيـاتـهـا وان يـكـون األنـتـرنـيت ضـمن واجـبـاتـهـا
ــواطن  ... ان هـــنــاك اربع ـــواطن وخــدمـــة ا اجتــاه ا
شـركـات تتـنـافس فـي نـظام األنـتـرنـيت وبـسـبب بـعض
شاكل مع احلكومة وب هذه الشركة قامت الشركة ا
ا ـواطن الـعـراقي  بأضـعـاف خـدمـة األنتـرنـيت عن ا
ــــيالت ادى الى تـــــوقف كــــامـل وعــــدم ايــــصـــــال األ
بــصــورة صـحــيــحــة الى انــحــاء الــعــالم وتــوقــفت كل
ـشــاريع وبـدا الــعـمـل بـصــورة بـطيء بــعـد ان تــعـود ا
الــشــبــاب بــالــعــمل عــلـى األنــتــرنــيت وكــذلك الــدوائــر
علومات ومن خالله تطور البلد لكن احلكومية وحفظ ا
هنـاك من يـريـد الـنـيل من هـذه الكـوادر الـشـابـة والتي

تفكـر وتخـطط للمـستـقبل .. واعود
واقـــول اتـــمـــنى من احلـــكـــومـــة
العـراقـيـة ان تـرعى مـثل هـكذا
عـمـل يـخــدم مــصــلـحــة الــبــلـد
ــفــســدين الــذين ال ويــحـارب ا

يريدون اخلير للعراق .....

—uCŠ s  q²  Ê«—b'«
ـمـارسة الـغـفران او اضي او  ا
للـتصـحيح والـتعـديل او للـعظة
واالســتـعـبـار او لــتـشـبـيك عـرى
الــذاكـــرة في جـــســور االجـــيــال
ــتــعــاقــبـة والــتــحــدي الــثـاني ا
يـــتـــمــــثل في ان هــــنـــاك وقـــائع
راســــخـــــة ورازحـــــة في ســـــجل
الـكــتـاب االعــظم وهي صـورة ال
تـنـالهـا يـد الـتالعب مهـمـا كانت
ـــارســـة الـــتــــضـــلـــيل او اداة 
الـــتــــحــــريف او الــــتـــزيــــيف او
الــتــجــمــيـل وهي كــتل صــادمــة

ـــارســة اســتـــعــادة احلــوادث
بـأثـر رجـعي عـمـلـيـة شـائكـة في
مــعـظم االحـيـان إلجــراء عـمـلـيـة
تالعب كبيرة او طـفيفة تبدأ من
الرغـبة في حتـس مـكانـتنا في
احلـــدث وتـــتـــصــــاعـــد إلى حـــد
شــيـــطــة اآلخـــرين وتــبــرقـــعــنــا
بــلــبـــاس الــنــبــوة او حــشــد كل
ـعذريـة الـتي تـسـتـلـنا اسـبـاب ا
كـالــشـعــرة من الــعـجــيـنــة وامـا
اســــتـــــعــــادات االخـــــرين فـــــهي
بــالـعـادة تــنـطــلق من االدانـة او

الـتــمـجـيـد او الــتالعب بـصـورة
احلـدث في اطـار مــتـعـة تـرسـيم
الــوقـائـع بـحــسب مـرجــعـيــاتـنـا

الذاتية.
في هــــذه االشـــكــــالـــيــــة هـــنـــاك
حتــــــــديــــــــان ال مـــــــــنــــــــاص من
مـواجـهـتــهـمـا االول يــتـمـثل في
ضرورة االسترجاع سواء للفهم
االصـح او لـالدراك االعــــــــمق او
للتحديد الصحيح للمسؤوليات
او لالنـفالت من ضـبابـية وظالم
احلـاضر بـاستالل اشـراقات من

سـتــقف شـاخـصــة مـهــمـا كـانت
مخيلتنا االفتراضية خصبة في
رفع هــذا اجلــزء او اضــافـة ذاك

اجلزء.
ر من خالل ان طريق الـغفران 
مــقــولــة انــنــا نـخــطـئ وسـنــظل
نـخطئ وسـنكـرر نفس اخـطائـنا
مـرات مـتـعـددة ولـكن االهـم انـنا
نــريـــد ان نــكــون افـــضل وانــنــا

نحشد كل امكانياتنا لذلك.
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