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أحـزاب مــراهـقــة لم تــبـلغ بــعـد سن الــرشـد
الذي يؤهلها لكي تقود البلد .
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اجلزائر

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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الـــكــاتب بـــحــاجـــة الى من يـــنــشــر
مــقــاالته الـــثــقــافــيــة واالدبــيــة في
لــكي ــواقـع واجملالت والــصــحف ا
تـــصل الـى الـــقـــاريء بـــســـهـــولــة 
وهـنـاك مـقـاالت لـهـا قــيـمـة ثـقـافـيـة
ويسعى وادبية يحتاجها القاريء 
شكـلة تكمن لـكن ا للحـصول علـيها
في سـيـطـرت السـيـاسـة  ووجـهات

أخرى عليها.
ـواقـع تـعـمل وفق اهـدافـهـا وهـذه ا
وتــضع بـــعض من وتـــطــلـــعــاتـــهـــا
الن الـكاتب الـكتـابـات خارج الـنـشر
وقسم واقع عليه حظـر من بعض ا
ـواقع تطـلب من الـكـاتب عدم من ا
ومهـما كانت قيمة قاالت ارسال ا
وتعتذر قاالت االدبية والثقافية ا
مسـبقـا عن نشرهـا ألنهـا اتخذت
مـوقفـا سلـبيـا ضده نـحن بحـاجة
ـواد اجلـيـدة الى مـواقـع تـنـشـر ا

للجميع.
رسلـة هي في خدمة ـواد ا ا ا  طا
ان ابـعاد الـسيـاسة الثـقـافة واالدب
عن الــــثــــقــــافــــة يــــحــــقـق اهــــدافـــا

انـا اعـلم ان هـنـاك حارس ايـجـابـية
للبوابة في كل مجلة او جريدة هو
قاالت وفق شروط الذي يقرر نـشرا
عـامـة بـعـيـدة عن الـسـيـاسـة هـنـاك
ــواقع والــصــحف تــنــشــر بــعض ا
ــواد اجلـــيــدة وتــخــبـــر الــكــاتب ا
انهانشرت له مقـاال على صفحاتها
وهذذه بادرة جيدة تساهم في نشر
ــســتـوى الــثـقــافــة أن االرتــقـاء بــا
الـــثــقــافي مـــهــمــة ألبــد لـــلــجــمــيع
مـواقع الـنـشـر الـقـاريء) (الـكـاتـب
ـــســاهــمــة فــيـــهــا وان تــتــظــافــر ا
ونـــحن اجلــــهـــود لـــهـــذا الــــغـــرض
بـحاجـة الى واقع ثـقافي بـعـيدا عن
ألـتـفـرقـة والـتـنـاحـر والـسـعي لـكي
تـكـون الـثـقـافـة في خـدمـة اجملتـمع
وأن ترفع الـقيـود التي تـفرض على
وان يــكــون الـنــشــر ضــمن الــنــشــر
مـــعــــايـــيـــر وشـــروط تـــطـــبق عـــلى
اجلميع وان يكـون الهدف االساس

في خدمة الفرد واجملتمع.
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إذَا مَا تداركتني . . 
أَنَا هَالِك لَا حدود 

جلنوني 
سا مِسْك حَبْل وَأَخَذ تفاحة 

وَأُصْعِد عَلَى خَدّ الوقت 
وَأَجْلَس حَوْل العالم 

وَاقِف أَمَامَك . . 
وَأَسْأَلُك بِكُل مَا استطع 

أَمَامَك طَرِيقَان لَيْس 
 لَهُمَا بديل 

إمَّا أَنْ تَكُونِي لِي أَو الَبُدّ 
أَنْ أَكُون لَك . . 

عَقَارِبُ السَّاعَة أَكْثَر صدقا 
مِنْ الْبَشَر فَمُذ رَأَيْتهَا تتعانق 

كُل سَاعَة عَلِمْت 
 نَحْن نُدُور حولنا 

لنتعانق أَيْنَمَا دَار الزَّمَان 
فرُوحِي ملكك 

وَحْدَكَ لَا شَرِيك بِك . . 
فَلَا جتعلي لِي شريك 

مِنْ الْوَقْت . . 

الَشَيْء إمَام مَا أشعر 
بِهِ وَأَنْت تمألين 
الْعَالِم بداخلي 

لَا طَرِيق أَجْمَلُ مِنْ 
السَّيْر بالذاكرة حَوْلِك . . 

لَا طَرِيق أَجْمَلُ مِنْ 
التَّوَجُّه إلَيْك 

الْمَسَافَات بَنَاتُ أفْكَار اجلنون 
الْقَلْب يَشْتَدّ وَالنَّفْس يضيق 

وتتسارع االحداث 
الَّتِي تَأْخُذَنِي 

إلَيْك . . 
أَبْوَاب تُفْتَح بسرعة 

دَرَج واقف 
شَبَابِيك مُغْلَقَة 

صَوْت حَشَد الْعَصَافِير 
 مُشَجع لِي . . إذهب 

حَتَّى الْجُدْرَان تَنْظُر لِي 
صَدْرِي الَّذِي أَعْرِفُه يَكَاد 

 يَخْرُجُ مِن قَمِيصِي 
أَهَمّ بِك وروحي تأن 

ـروءة   وهي الــتي تـصـنع جـوهــرة ا
الـــســـعــــادة بـــ الـــبــــشـــر ) / هـــاني

السليمان .
- عـندمـا تـتمـكن من حتـرير روحك من
ن تسببوا لك طوق الكراهية مبتدءا 
بـاألذى ومـنـتـهـيـا بكـل من يـسكـن على
هذه األرض  حـينهـا ستـتعرف روحك

على نفحة من ذاك الشعور اجلميل .
( قـررت الـتـمـسك بـاحلب  فـالـكـراهـية
عبء أثـقل من أن يـتم حتـمـله / مارتن

لوثر كنغ الصغير ).
ن التعرفهم  وإزدد تعلم ثقافة احلب 
رفـــعـــة بـــتـــــــــــعـــلـــيـم روحك حب من
عــرفــتــهم وآذوك  حــيــنــهــا ســتــكــون
أنــســـــان بــحق (من الــسـهل أن تــكـره
ومن الــــصــــعـــــــب أن حتـب  هــــكـــذا
تــسـيــر األمـور  كــافـة األمــور اجلـيـدة
يـصـعب حتـقـيـقـهـا  واألمـور الـسـيـئة
يـــــســـــهل احلـــــصـــــول عـــــلـــــيـــــهـــــا /

كونفوشيوس).
همات الصعبة . فكن من أصحاب ا

- تستبقيك ألـوان احلياة عندها رغما
عــنك  وحـــ تــعــجـــز أمــام غــمــوض
جــاذبـــيــة األخـــضــر واالزرق مـــنــهــا 
تذهب وأنت منحاز إليهما ال لشيئ اال

ألنهما أجمل األشياء وأقلها تكلفا .
صــادق الــطــبــيــعــة لـتــكــتــسب بــعض
صــفـاتــهــا  ( أن تـكــون بــسـيــطــا هـو
افــضـل شــيـئ في الــعـــالم  أن تـــكــون
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أن مـانـشـاهـدهُ ونَـسـمـعهُ بـ الـفَـيْـنةِ
واالخرى من تَهويالت اعالميه عديده
فـي مُـــخـــتـــلف اجملـــاالت واالصـــعـــده
سـواء مايتـعلـق بالواقـع االمني مـنها
َـــشـــهـــد الــــســـيـــاسيٍ او حـــتى فـي ا

واالجتماعي بشكلٍ عام 
 من تــنـــاقل ألخـــبــار مُـــبــالغ بـــهــا او
مَغـلوطـةً في بعض األحـيان ماهي إِال
مُـحـاولـة لِـخـلط االوراق عـلى الـشـعب
وإشـغال الـرأي الـعام بـأوهامٍ وأحالم
ـأجور الذي هي من صنـيعة االعالم ا
يُــحـاول أن يُــزعــزع الـنــفــوس ويَـزرع
اخلــوف ويُـــربك الَــمـــشـــهــد بـــالــبِالد
عموماً حتت مُـسمى السَبق االعالمي
وأســــتـــقـــطـــاب اجلـــمــــهـــور بِـــشـــتى

االساليب والوسائل . 
أن إنـهِزام وإنـفضـاح الفـكر الـداعشي
الــظالمي وشِـــيــوع إجـــرامهُ وتالشي
مـشـروعهُ في بُـلـدانِــنـا جـعـلـتهُ يـلـجئ
ــثل هــكــذا أســالــيب وطُــرق يــائــسـة
ن يُـمـهد لهُ ومُـفـلـسـة  فـهو بِـحـاجـةٍ 
ُـتـطرفه االجـواء ويُـسوق لـهُ االفكـار ا
لـكي يَـعيث خـرابـاً وإجـراماً من خاللِ
ـــواقـف واألحـــداث ورسم تَــــأجـــيـج ا
ُــشـاهــدين صــورة ظالمــيه فـي ذِهن ا

ُتتبع عموماً .  وا
 أن إســــتــــخــــدام سـالح  االشــــاعـــات
وتَهـويل االحداث لـيس بجـديد حيثُ

كان والزال واحداً من أخطـر االسلحة
 وخـصــوصـًا في ضِل تَـواجـد أفـراداً
سُـذج وغـير يَـقـظ يُـسـاهمـوا بـشكلٍ
او بـآخـر بِتـداول االكـاذيب والـترويج

لها .  
 وألن االعالم بـشـكلٍ عـام يُعـد من اهم
ركائز احلَرب العصريه احلديثه التي
تَعتمد علـى النَيل من اخلصوم بطرق
ذكـيه ومـخـطط لـها ومـن دون احلاجه
الى مُــحـــاربــتــهـــا بــشــكـلٍ مُــبــاشــر 
ـــانـــهـم بـــأن االعالم إنــــطالقـــاً مـن أ
ُـــوجه يَــــتـــغـــلـــغل داخل ُـــضـــاد وا ا
النفوس البشريه بشكلٍ اسرع وتأثيرٍ
أعمق  سيـما وأنهم يَـملكـون ماكنات
أعالمـــيـه مُــمـــوله تُـــجـــيـــد صـــنـــاعــة
الـــفَـــبـــركـــات وتَـــســـتـــغـل الـــثـــغــرات
واخلــروقــات وتــوظـفــهــا لــصــاحلـهم

لدوافع وأغراض عديدة 
خـــصـــوصـــاً في ضِـل غــيـــاب الـــوعي
ُـــجــتـــمع الــذي الـــكــافـي بــ أفــراد ا
يَـتــفـاعـل مع إِشـاعــات هـنــا وأكـاذيب
هُـنـاك وفي حـقـيـقـة األمـر هـي التـعدو
عن كـــونــهــا تَـــضــخـــيم ومُــبـــالــغــات
التـسـتـحق االكـتـراث بـهـا او الـتـفاعل

واالنسياق عاطفياً معها
يــؤسـفــنـا الــيـوم ان يــتـواجــد بـيــنـنـا
الــبــعض من االفـــراد اجلُــهالء الــذين
يُــطــبـلــون لإلشــاعــات ويـتــنــاقـلــوهـا
آخـذينَ دور  "الــبـغــبـغــاء" الـذي يُـردد

اهدمي كُل شَيْءٍ 
 وعانقيني وتلمسي 

صَدْرِي فَهُو الْحَقِيقَة 
 الَّتِي أُخْفِيهَا عنك 
لِأَنَّنِي أَعِيش نزاع 

كُلَّمَا ذكرتك 
رَاحَت تَخْرُج روحي 

ُضاد األشاعـات التي يَبـثهـا االعالم ا
ــــــأجـــــورة وتُــــــروج لــــــهــــــا االقـالم ا

ويتناقلها االفراد اجلُهالء . 
فالبُــد لـلـعــراقـيــ أن يَـعــوا خـطـورة
مـايـحــدث اآلن وان يـنـتـبــهـوا لـلـقـادم
ويـــحــــرصـــوا عـــلى عــــدم الـــتـــفـــاعل
والترويج لألكاذيب ولـألشاعات إلننا
اذا أســـتـــيــقـــضـــنـــا وأدركـــنــا حـــجم
ؤامرة نكـون قد فوتنـا الفرصةَ على ا
االعداء من خِاللِ عدم االنـسياق خلف
الـتـعـاطف اخلـبـري لـدوافع عـرقيه او
سـيــاسـيه ومُـجـتــمـعـيه حــفـاظـاً عـلى

مـــــــايــــــســــــمع مـن دون إدراكٍ ووَعي
مُـنـسـاقـ خـلف الـعـنـاوين الـوهـمـيه
والـصـور الــضـبـابـيه  فــالـذي يَـنـشـر
االشـاعـات ويُسـاهم بـتـداول االكاذيب
ُــمــهـد لــقـوى هــو يَـقــوم بــلـعب دَور ا
الشـر والبُـغي سواء عن درايـه وقصد

ام من دونهِ .
ان الــتــرويج لـالشــاعــات وتَــضــخــيم
االحـداث سالح يَــسـتــخـدمهُ أعــدائُـنـا
لــــضـــرب عـــدة أهــــداف في آنٍ واحـــد
اهـمـهـا هـو تَـسـويق اخلـوف لِـزعـزعة
ــشـــهــد بــالــبالد الـــنــفــوس وإربــاك ا

عـــمـــومـــاً ورسـم صـــورة ظالمـــيه عن
مـايــحـدث بـالـداخـل تـمـهــيـداً لِـضـرب
مَــصـالح الـبالد الـوطــنـيه من خاللـهـا
وإيــصــال صــورة عَـــتــمــة الى من هُم
بـاخلـارج من مُـراقـبـ ومُـسـتـثـمـرين
وشـركات بـشـكلٍ عـام  لكي يُـجـبروهم
عــلى إعــادة حـــســابــاتــهـم وتَــغــيــيــر
إنـطـبـاعاتـهم مُـعـتمـدين عـلى عـناوين
وصــور بـعــضـهــا مُـفــبـركــة واآلخـرى
ُـحـصـلـة مُـبـالغ بـهـا ومُـضـخـمـة وبـا
ـــــصــــــالح الـــــوطــــــنـــــيه تُــــــضـــــرب ا
واالقــــتـــصــــاديه لــــلــــبالد عن طــــريق

بلدنا احلبيب من الضَياع . وباخلِتام
أقـــول (ان خَــراب وطــنـــنــا لن يُـــكــلف
الـعـدو إال الـقـلـيل من الـدوالرات الـتي
يَــشـــتــرون بـــهــا ضِـــعــاف الـــنــفــوس
ُــقـابل فـأن وبـائــعي الـذ  ولــكن بـا
ـلكـون أعجز من ان ثرواتـهم وكل ما

تعطينا وطناً ثانياً).
 ولــو ضـاع الــوطن السـامح الــله فـلن
يتـمـكن احـد بـالـتصـدق عـلـيـنـا بوطنٍ

آخر نَحتمي بهِ ونلجئ إليهِ.
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أن يــقــيم إنــســـان واحــد داخــلك عــلى
نـعك عن كل احلياة سواه  الدوام و
وأد هو إلنسانيتك متعددة احلاجات .
أن تبـقى محـتفـظا بـخيـبتك األولى في
جـيب بـنـطـالك كـتـذكـار عـلى مـا مر بك

سابقا  موت على قيد احلياة هو .
ان تعـلق بك رائحـة اإلنكـسار فـتصبح
الـدالـة علـى حضـورك لـتـلغـي بذلك كل
روائــحك االخــرى الـــشــامــخــة  طــعن

لذاتك بسكينك .
          ( كن سعيدا ... لتكن ناجحا )
ال زلـت اذكـــر جــــيــــدا تـــلـك احلـــكــــمـــة
الــصــيــنــيـــة ( ال يــؤدي كل جنــاح الى
الــسـعـادة  وحـتـمــا كل سـعـادة سـبب

لنجاح )
قـبل سـنــ كـنت اعــتـقـد أن الــسـعـادة
ـتـلـكه من شـهـادات او ـا  مـرهـونـة 
وظـائف  ويـرتفـع منـسـوبـها بـأرتـفاع

تلك الشهادات .
اما اليوم  فـيمكنني الـقول بثبات  ان
ا لكه   بل  ا  السعادة ال تتعلق 
ـلكه  سـواء أكـنا نـشـعر به جتـاه مـا
أطـبـاء ام أســاتـذة ام فالحـ او حـتى

عاملي نظافة .
لـو تــأتي تــلك الــنـفــحـة مـن الـســعـادة
ريحة للقلب ليال او نهارا !! لكنها ال ا
تــوهب لـغالء ثـمـنــهـا  بل يـجـدهـا من
يـبحث عـنهـا ساعـيا  فـما هي حـقيـقة

السعادة بنظر احلكماء ??

الــــســـعـــادة كــــمـــا يــــقـــول نــــيـــكـــوس
كـازانـتـزاكيـس وهو كـاتب وفـيـلـسوف
يــونــانـي  ( الـســعــادة  هـي ان تـؤدي
واجبك  وكـلمـا كان الـواجب اصعب 

كانت السعادة اعظم ).
وهي كـمـا يـصـفـهـا أرسـطـو (ان تـكون
ســعـــيــدا فــهـــذا اليــعــنـي أن كل شــيئ
مثـالي  لكن هـذا يعـني أنك أستـطعت

جتاهل كل شيئ غير مثالي).
لـعـلـهـا اذا فـرصـة أن جتـرب حـصـولك
كن ان يهـبك االخرون إياه على مـا ال
 فـهــات يـدك لــتــأخـذ مــا تــوصل ألـيه
عـلمـاء الـنفس بـعـد عدة ابـحـاث عسى
أن تــشــعـر يــومــا بــالــســعـادة ألبــسط
مـاتــمــتـلــكه فــتـكــون نـاجــحـا ألي دور

تؤديه ..
ن بــات وأصـبح وشـجـرة   - هــنـيـئـا 
الـثـقــة بـالـله تـعــالى تـنـمــو في قـلـبه 
سـقـاء تـلك الـشـجرة يـسـتـمـده من هـنا
(قال تـعالى بـسم الله الـرحمن الـرحيم
"وفي الــسـمـاء رزقــكم ومـا تـوعـدون  )
سورة الـذاريات االية 22  ليس تواكال
ـانـنـا بــهـذه الـقـاعـدة  بـل سـكـيـنـة إ
ـا هـو قـادم  لـكن وهـدوء وأطـمـئـنـان 

بعد أن نؤدي ما علينا من واجبات .
- مـا أجـمل ان تصـحـو وكـأن الـعالم- 
بأسره بدأ للتو وهـو ينتظر عطاءك له
 فجزء من العالم يعـتمد عليك كل يوم
أينمـا كنت ( فالتـضحية والـعطاء هما

متـواضـعا هـو أفضل شـيئ يلي ذلك /
تشيسترتون ).

عش حـيـاتك كـما حتـب ال كمـا يـريـدها
االخـرون  إلـبس ماتـراه جـمـيال عـليك
ـوضة ومـريـحا لـروحك ال مـاتـفـرضه ا

عليك .
- مـحــظــوظ من يــولـد حــامال صــفـات
االرض الـتي اجنبـته  وكـأن شيـئـا ما
يــشــدهم لــكل من حــولــهم  هل كل من
يـــصــــادفـــهـم أقـــربــــاء لــــهم لــــذلك هم
دون مستعدون دوما للعطاء معهم و

أنظارهم بعد ذلك للسماء فقط.....
فكن كاألرض في عطاءك لكل من حولك
ــتــعـلق وقـلـل من سـقـف الـتــوقــعـات ا
باالخرين حـتى التصدم  وأرفع سقف
تـعلقـة بالسـماء الرحـيمة طمـوحاتك ا

فهي عند حسن ظنك بها دوما .
بــعـد الــيــوم ال تــبــحث  عن الــســعـادة
بــعـيــدا عن ذاتك  أبـقـى تـدقق الــنـظـر
بـــ خــبـــايــا روحـك  ومــا اجـــمل مــا
ستـجـده  ما أجـمل أن تـرى في مرآتك
سـعادتك ألنك صـرت تـشعـر بـقيـمة كل
مـا تـملـك حتى كـوب الـشـاي خـاصتك
ــبـعــثـرة والــتي حتـمل حــتى أوراقك ا
بـعــضــا من جــراحـك  حـتـى أشــيـاءك
ـركونـة جـانبـا والـتي كانـت يومـا ما ا

كل طموحاتك .
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اصـبــحـنــا نــعـيش في عــالم ســريع جـدا ولــكن اذا كـان
الـغـرب بــغـالـبــيـته يــتـفـاعل مـع هـذه الـســرعـة في األمـور
واطن الـعربي يتمـاشى مع هذه السرعة األسـاسية فإن ا
ة الـقيمـة. وكمثال في الـتفاهـات واألمور السـطحيـة وعد
ـواطن اجلـزائري فـبـعـد تـفاعالت عـلى ذلك نـسـتشـهـد بـا
حـزيـنة ضـنـنـا لـلحـظـة أنـهـا بدايـة الـتـفـاعل اإليـجابي مع
األمـــور الــهـــامـــة وذلك عــقـب حــادثـــة ســقـــوط الــطـــائــرة
العسكرية وكذلك صمود حملة خليها تصدي إال أنه ومع
بـدايـة الـشـهـر الـفـضـيل عـاد األغـلبـيـة إلى تـفـاهـاتـهم مع
الهي الليلية بالغ بالكاميرات اخملفية لنجوم ا االهـتمام ا
ـمـثل أو ـظـلـمـة. واالهـتــمـام بـجـمـال ا ـنــاطق ا وحـثـالـة ا
ـمثلة الفالنية والذين حسب معايـير التمثيل احلقيقية ال ا
يــســتــحـقــون حــتى دور كــمــبـرص كــمــا يــقـول إخــوانــنـا

صريون.  ا
ـشـاهد تـتـبـعـنا لـبـعض الـبـرامج الـرمـضـانـيـة ورد فـعل ا
اجلـزائري وحتى بعض القنوات عـلى نوعية هذه البرامج
ــا هـنــاك خـطــة مـدروسـة لــتـســفـيه جـعــلـنــا نـدرك انه ر
الـشـعب وتـتـفيـه شبـابه. وادخـالـهم في صـراعـات وهـمـية
فـايسبـوكيـة وحروب انـستغـراميـة عقيـمة حـول أشياء بال
قـيمة. في ح أن قضـايا مصيريـة تسير من وراء شعب
بـكـامـله وأمــة نـائـمـة كـالــعـهـدة اخلـامـســة وكـالـتـهـديـدات
األمـنـيـة عــلى طـول احلـدود الـشـرقـيــة واجلـنـوبـيـة وحـتى

برر.  غربي غير ا التصعيد ا
كـذلك الــقـضــيـة الـعــربـيــة واإلسالمـيــة األولى  الـقــضـيـة
الـفــلـسـطــيـنــيـة فــرد الـفـعـل كـان هـزيـال من طـرف الـدول
الـعــربـيـة واإلسالمــيـة وايـضــا من طـرف الـشــعـوب الـتي
نـست الــقـضــيـة واهــتــمت  بـتــفـاعـالتـهــا الـوهــمـيــة امـام
شـاشات الـكـمبـيوتـر وعـلى صفـحـات الفـايسـبـوك لنـجوم

نحط. ن الفن ا
ـواطن اجلـزائـري في غـالـبيـته نـحن عـلى يـقـ تـام بـأن ا
سـيبـقى مشـغـوال بتـفاهـات نهـائي الـشامـيونـز ليغ وبـعده
كــأس الـعــالم وبــعــده الـصــيف والــدالع االصــفــر ولـبس
اجلـلــبـاب اإلسالمي أو الــبـيـكــيـني في الــبـحـر. ســيـاسـة
في تـدميرية مدروسة أو جينات انحطاط و تفاهة موروثة 

احلالت الوطن هو اخلاسر األكبر.
لــكن نــحن نــعــلم أيـــضــا انه مــازال هــنــاك بــعض أبــنــاء
اجلـزائر أرواحهم سـاميـة وهممـهم عالـية سيـدافعون عن

غد أفضل يوم يح الوقت.
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مـا اجـمل مـا يــكـتب عن الـعـظـمــاء في الـعـالم والـتـطـورات
الـوطنـية والـقومـية فـقد قـرأت اجمل كـتاب الـتاريخ ويـاليت
ـلك فــيـصل نــعــرف احلـقــيــقـة  ,حــيث دار احلـديث بــ ا
والـرئــيس الـفـرنـسي ديـجـول  ,حـيث قــال ديـجـول بـلـهـجـة
ـلك انـكم تـريـدون ان مـتـعـالـيـة : يـقـول الــنـاس يـا جاللـة ا
تـفذفوا بـاسرائيل في الـبحر اسـرائيل هذه اصـبحت امرا

واقعا وال يقيل احد قبول هذا.
لك فيصل : يافخامة الرئيس انا استغرب كالمك اجـاب ا
هــذا... ان هــتــلــر احـــتل بــاريس واصــبـح احــتالله امــرا"
واقـعــا" وكل فــرنــسـا اســتــسـلــمت اال انت انــســحـبت مع
ـقاومـة االمـر الواقع اجلـيش االنـكلـيـزي ... وبـقيت تـعـمل 
حـتى تــغـلـبت عــلـيه .. فال انت رضــخت لالمـر الـواقع وال
شـعبك رضخ .. فانا استـغرب منك االن ان تطلب مني ان
ارضى باالمر الواقع .. والويل يافخامة الرئيس للضعيف
اذا احـتــله الــقــوي ... وراح يــطـالب بــالــقــاعـدة الــذهــبــيـة
لـلـجــنـرال ديـغـول .. ان االحـتالل اذا اصــبح واقـعـا" فـقـد

اصبح مشروعا" .
ـلك فـيـصل  دهش اجلـنـرال ديـجـول من سـرعـة بـديـهـيـة ا
ـلك يـقـول ـنـطـقي فـغـيـر لـهـجـته وقـال : يـا جاللـة ا ورده ا
الــيــهــود ان فــلــســطــ وطــنــهم االصــلي وجــدهم االعــلى
ــلك فــخـامــة الـرئــيس انـا أسـرائــيل ولــد هـنــاك.. اجـاب ا
معجب بك النك متدين مؤمن بدينك ... وانت بال شك تقرأ
ـقــدس امـا قـرأت ان الــيـهـود جــاءوأ من مـصـر الـكــتـاب ا
ـدن وقـتـلـوا الـرجـال والـنـساء ?غـزاة فـاحتـ .. أحـرقوا ا
واالطـفال فكيف تـقول ان فلسـط بلـدهم وهي للكنـعاني
الــعـرب  ,والـيــهـود مـســتـعـمــرون ... وانت تـريـد ان تــعـيـد
االسـتعمـار الذي حققـته اسرائيل مـنذ اربعة االف سن ??
فـلماذا التعـيد روما اسـتعمار فـرنسا الـذي كان قبل ثالثة
االف سـنة فـقط ? اتـصلح خـريـطة الـعالـم من اجل اليـهود
وال تـصلحهـا من اجل روما ? نحن الـعرب امضيـنا مائتي
ـكـث الـيــهـود في سـنــة في جــنـوب فــرنـســا في حــ لم 
فـلـسـطـ سـوى سـبـعـ سن ثم انـفـوا بـعـدها ,حـيـث قال

ديغول : ولكنهم يقولون ان اباهم ولد فيها .
لك فـيصل : غـريب .. عنـدك االن مئـة وخمـسون  اجـاب ا
سـفـارة فـي بـاريس واكـثــر الـسـفــراء يـلـد لــهم اطـفـال في
بـاريس فــلـو صــار هـؤالء رؤسـاء دول وجــاءوا يـطــالـبـونك
ن بـحق الـوالدة في باريـس.. فمـسـكيـنـة باريس..ال ادري 
تــكـون  ?? ســكـت ديـجــول وضــرب اجلــرس مــســتــدعــيـا"
(بومبيدو) وكان جالسا" مع االمير سلطان بن عبد العزيز
ورشــاد فـرعــون في اخلـارج وقــال ديــجـول : االن فــهـمت
صدر السرائيل الـقضية الفـلسطيـنية .. اوقفوا الـسالح ا
... وكـانت حــيـنـذاك حتــارب بـأسـلــحـة فــرنـسـيــة ولـيـست
لك فيصل في امـريكية ... ويقول الـدواليبي : واستقبـلنا ا
ـقـابـلـة ... وفي الـصـباح الـظـهـران عـند رجـوعه من هـذه ا
ـلك فـيـصل الـيـوم الـتـالي ونـحن في الـظـهـران اسـتـدعى ا
رئـيس شركة التابالين االمريكية سـتجعلني اقطع البترول
ـا عـلم بـعـد ذلك ان امـريـكـا ارسـلت مـسـاعدة عـنـكم ... و
ظاهرات في امريكا السـرائيل قطع البترول عنها وقامت ا
ووقف الـنـاس في صـفـوف امـام مـحـطـات الـبـترول وهـتف
ـتــظــاهــرون : نــريـد الــبــتــرول وال نــريــد اسـرائــيل ( من ا
ـلك فـيـصل بن مـذكـرات مـعـروف الـدوالـيـبي). رحم الـله ا
ـلــوك وانـبل الــرجـال عـبــد الـعــزيـز فــقـد كــان من اعــظم ا

سلم .  واستشهد وهو يدافع عن قضايا العرب وا
من هـنـا نـنـاشد أبـنـاء الـعـالم الـعـربي واالسالمي لـيـحذوا
ــلك فـيــصل بن عــبـدالـعــزيـز لــتـكــون كـلــمـة احلق حـذوه ا

والـــعـــدل واالنـــصــــاف بـــيـــد الـــعـــرب
ـسـلمـ دون الـتظـهـر واستـعراض وا
الــــعـــضـالت والـــهـــتــــافـــات الــــرنـــانه
واالسـعتـراضات التي تـدع الى محو

اسرائيل كالما" دون .. 

مِنْ صَدْرِي لَوْلَا لطف 
الْخَالِق . . ل مِتّ بِك 

ستك  فَإِذَا 
دَعِينِي أَشَم فمك 

لِأَنَّنِي ساشم اجلنة 
أَوْ أَحْرَق بِـ النَّار !!!

włUH)« dLŽ - ذي قار

الواقع اخلـدمي في العـراق هو ذاته الواقع
الـذي عـرفـنـاه مـنـذ خــمـسـة عـشـرة عـامـا لم
يـتـقدم خـطـوة إلى األمـام  بل عـلى الـعكس
هــو في تــراجع مـســتـمــر رغم تــعـاقب ثالث
حــكـومـات عــلى قـيــادة الـبــلـد  والــعـمــلـيـة
الـسـياسـيـة هي ايضـا ذاتـها الـعـملـيـة التي
طُـبــخت وآْعـدّت عـلى نـار هـادئـة لـيـأخـذ كل
شـريك فـيـهـا سـهـمـه الـذي يـدر عـلـيه ربـحـا
وماال وفيرا يعزز فيـها مكانته  كذلك الكتل
واألحزاب الـسيـاسيـة الكـبيـرة التـي تشارك
في السباق اإلنتخابي كل أربع سنوات هي
ذات الكتل واألحزاب وإن تغيرت مسمياتها
ومـالمح شـكل قـادتـهـا بـفـعل تـقـدم الـعـمـر 
ـقابل هـناك احلـوزة العـلمـية وفي الـطرف ا
الــتي تــقف مــنــذ اإلنــتــخــابــات األولـى عـام
وحـتى الـلـحـظة عـلى مـسـافـة واحدة 2005
ـــرشــحــ  كل هــذا وال يــزال من جــمــيع ا
البلد قابع في مستنقع الفساد وسوء تردي
األوضــاع وابـــنـــاءه مـــشــردون فـي الــداخل
واخلارج  ال يـوجد في عـراق مابـعد 2003
شـيء جـــديـــد ســــوى الـــزواج الـــســــيـــاسي
ـصـلحي الـذي يـخـلف كل دورة انـتخـابـية ا
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a¹—U² « W−NKÐ Y¹bŠ

·uNMJ¹u  WI¹bŠ
ورد احمر ورد اصفر

عشر يخلب اللب ويطيب ا
ورد ابيض ضاحك حتت الشجر
اء سارح واحلسناءتتبختر وا

وذات الشعر االشقر
تسلب القلب وتتنمر

ابتسامة من ثغرها االحمر
اندالع فجر اصفر

ر والنسيم يتهادى في كل 
ظهر والساحرات يعشقن ا
اهي جنة الله ام صنع البشر

واجلمال لله واكثر
والورد كانه قالدة من صنع االكبر
اجمل الغيد تضيع بينهن والبشر
والعيون تاكلها رقة الورد والصور
ورد احمر وبنفسجي على بساط

اخضر
حتتار فيه العيون والعقل يتفكر
اهي اجلنة ام الورد ام البشر
ام وطن محبة خال من الشر

lOÐ— uÐ« Íd³- ستوكهولم  b³Ž

شي  تَعَانَق الْأَرْضِ عِنْدَ ا
وَجْهِي الَّذِي ماعدت 

أَعْرِفُه كَثِيرًا مُذ رَأَيْتُك . . 
كُلّ أَشِعَّة الْكَوْن الَّتِي 

 تَقَفَّز كُل صَبَاحٍ 
 لتعانقني بِالدَّهْشَة . . 

الرُّوح الَّتِي تَسْكُن ب 
جنبي 

الْهَوَاءِ الَّذِي يَمْلَأ رئتي 
الضَّوْء الْمُجَسم الذي 

اشاطره الرُّؤْيَا . . 
ا  أَصَابِع اقدامي الَّتِي طا


