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ـالكي انـصافا ما جـرى على الـسنـة في حكـومة ا
ــكن كـان مــؤامــرة فــريــدة من نــوعــهــا وحـدث ال 
الــسـكــوت عـنـه وغض الـنــظـر بــخـصــوص كـشف
مالبـسـاته والتـحـقـيق به وضـرورة معـرفـة أطراف
ـنـاطق الغـربـية ـؤامرة الـتي قـادت إلى مـحرقـة ا ا
تآمـرون جزاءهم الـعادل حتى في العـراق لينـال ا
يكونوا عبـرة لكل من تسول له نفـسه خيانة شعبه
 ووطـنـه من أجل مـصـاحله الـشــخـصـيـة. سـيـاسـة
ـقابر وجرائم صـدام بحق الـشيعـة واألكراد من ا
اجلماعية واإلعـدامات واستخدام الـغازات السامة
(الـكيـمـياوي) في األنـفال وحـلـبجـة وغـيرهـا كانت
جـرائم إبـادة جمـاعـيـة أغـاضت الشـيـعـة واألكراد
ولـم يـهـدأ لــهم بـال ولم تــنـطـفـئ جـمـرة غــضـبـهم 
حــتى قــارعــوا الــنـــظــام الــصــدامي وكــشــفــوا عن
إجـرامه في كل احملـافل الـدولـية والـسـيـاسـية إلى
أن أســقـطـوا الــنـظــام وقـدمـوا رمــوزه إلى احملـاكم
بـكل شـفافـيـة  حـيث نالـوا جـزاءهم الـعادل وذهب
ـعـادلـة صـدام وأعـوانه إلـى مـزبـلـة الـتـاريخ. هـذه ا
يجب أن تطـبق بحق كل من تسـول له نفسـه خيانة
شــعــبه ووطــنه من أي لــون كــان أو طــيف  أبــنـاء
الـوطن جــمـيـعـا أمـانــة في ذمـة احلـاكم ال يـحق له
الـتــفـريط بــهــذه األمـانــة بـأي شــكل من األشــكـال.
نـاطق السـنيـة التي تـشكل ثـلث مـساحـة العراق ا
ســقـطـت حتت وطــأة داعش وأضـحـت اجلـرائم ال
تعد وال حتـصى االغتصـاب وقتل الشـباب وسبي
الـنـسـاء فــضال عن الـتـهـجـيـر والـنـزوح اجلـمـاعي
ناطق دن والبنى التحتية برمته في تلك ا ودمار ا
حتى أصبحت الديار  كأنها ديار عاد وثمود. كان
باد ذلك بسبب السـياسة الرعـناء  وخلع رداء ا
والــقـيم اإلنـسـانـيـة لـيــنـفـذ مـشـروعه اخلـبـيث دون
وصل في ما أدنى رحمة أو إنـسانـية في سقـوط ا
يسـمى( مؤامرة الـثأر) الـتي سنـكشف عن أطراف

التآمر فيها في مقال الحق. 
وضوع إن السنة بكل رموزهم األمر الغريب في ا
وتـوجــهـاتـهم لم يـحـركــوا سـاكـنـا ولم يـقـدمـوا اي
دعوة قضـائية ال في الـداخل وال في اخلارج على
ـنـظـمــات اإلنـسـانـيـة ـتــحـدة أو ا مــسـتـوى األ ا
عـجـبـا هل السـنـة قـد خـنعـوا وأصـابـهم الـذعر من
ذبـــاحــهم إلى هــذا احلـــد? واألغــرب واألعــجب من
ذلك كــله يـعـود ســاسـة وقـادة الـســنـة في الـعـراق
يتفاوضون مع ذبـاحهم لتشكيل احلـكومة برئاسة
ــطه أال من احــرقــهم ســابــقـــا أو من يــكــون من 
يـخـشـون أن يـكـون حـطـبـا حملـرقـة ثـانـيـة? في حـ
يـتـجـاهــلـون الـتـفـاوض مع الـنـفس الـوطـني  ألـذي
كـان يــدعـوا حلل األزمـات واإلشـكــالـيـات بـاحلـوار

والـــتـــفــــاهم دون خــــلق األزمـــات
والــلــجــوء لــلــصـــــراع والــقــتـال
ألــــيـس في هــــؤالء الــــقــــوم  رجل

رشيد?!

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

ÆÆÆÊuJ¹ rÒKF*« œU

f¹bI² «Ë ·u)« WNJ½

في انــعـــدام الــضــمــيـــر .يــعــطي
ل دروسه بـــشـــكلٍ روتـــيـــنيّ و
جـــداً دون االلــتـــفــات لـــتــطـــويــر
وغـرسِ القـيم اجلمـيلة في نـفسه
نــفــوسـهـم اضـافــةً الـى سـمــاحه
ــســـاحــة لـــهم بــالـــكـــثــيـــر من ا
واجملـــال لــــيـــتــــنـــاســــوا هـــؤالء
هـــــــــــــيــــبــــة ..ووقــــار الــــطالّب
ـــــعــــلّـم!.انَّ من بـــــعــــد االســــرة ا
ــؤسّــسـة وتـربــيــتــهــا فــهــنــاك ا
ـدرسة.اين انتَ الـتربـويّة وهي ا
ـعـلّم? من دوركَ كـتـربـويٍ ايّــهـا ا

ان كــانتْ مـعـظـم األسـرِ ال تـهـتم
وانـتَ كـمـعـلمٍ لالجـيـالِ ال تـهـتم?
من ســيــســهم في صــقلِ الــطــفلِ

طالباً ناجحاً مثقفاً مؤدباً?.
من ســيــقــدّسُ ان كــنتَ ال تــهـــتم

علّمُ بعد هذا اليوم? ا
اين نــكـــهــةُ اخلــوفِ واالحــتــرام
والــتــقــديس الــتي كــانت تــنــثــر
ا سكنتْ عطرها على مقولةٍ لطا
ـعـلّمُ ان يـكـونَ افـئـدتـنـا.. (كـادَ ا
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اليـــهــمــهم ان ظــهــور انـــوفــهم 
احـتـرمـهم الـطـالب ام ال ولـيس
مـــهـــمـــا ان ادّوا الــدروس عـــلى
اكـــمل وجـه.مـــتـــنـــاســـ ان مــا
قــــــــدّمـــــــوه مـن بـــــــهـــــــتـــــــــــــانٍ
كيف لـها وشخـصـياتٍ مـعدومـة
من تــأثـيـرٍ صــارخٍ عـلى طــفـولـةِ

الطالّب.
انّ مـايـخـجلُ حـقـاً مـدرّسونَ في
الـثـانويـةِ يـتكـلـمـون مع طالبهم
بـــاســــلـــوبٍ والــــفــــاظٍ بـــذيــــئـــةٍ
جــداً.ضــحــكــات تــعــلــو الــدرس

ــتـــزجُ بــتــلـكَ االلــفــاظِ ومــزاح 
ــدرســة لــيــخـــرجَ الــطــالـبُ من ا
ويـتلفظـها دون شعورٍ بـالضمير
اذا يشعر ومدّرسهُ يفعل ذلك! .
ـــرحـــلــة انَّ الـــطــالـب في هـــذه ا
يـــكـــتـــسـبُ كل شىء! يـــكـــتـــسب
ـــــبـــــادىء والـــــقـــــيم واالخالق ا
واد واحلـكـمـة والـثقـافـة غـيـر (ا

التي يدرسها).
ـعلمُ اليـوم ال يهتمُّ لـغرسِ هذه ا
بال االمـور الـثمـيـنـة في اطفـالـنا
ـا كــان الـسـبب اليـجــيـد ذلك..ر

ال اسـتـغـربُ حـ أرى طُالّبـاً في
ــرحـلـةاالبــتـدائــيـة يـســتـهـزؤن ا
او يـقـلّـلون مـن شأنِ ـعـلـمـيـهم
الــدرسِ او مـن شــخـــصـــيــته.وال
اسـتـغـرب ان رأيتُ طـالـبـاً يـدخلُ
على غـرفةِ مـعلـمهِ دون استـئذانٍ
ويــــكــــلّــــمه كــــأنه صــــديـق له!لن
اسـتـغـرب ان اعــتـرض طـالب مـا
وجـادل مـعـلـمـتـه دون االنـصـياع
او طالباً المرها باسلوبٍ مستفزّ
ـتـوسـطـة يـتـجاوز ـرحلـة ا في ا
بــلــســانٍ يـتــشــحـه الـســوء عــلى
مـــدرّســـيه.ولن اقـــول كــمـــا كــنتُ
اعـتقـدُ سـابقـاً :انَّ اخلـطأ يـتدّفقُ
من يــــنــــابــــيـع اخالق الــــطــــالب
فـحــسب بـاالضــافــة الى تـربــيـة
ال..لقد االهل وانَّه ال شأنَ للمعلم
وجـدتُ انَّ الـعـاملَ االسـاسيَّ في

علّم نفسه!. ذلك هو ا
َ كانت لـلمعلّم عندمـا كنّا طُالّباً

علماتِ هيبة جميلة.. وا
علـمةِ فنـجاهدُ كـنّا نـرجتفُ من ا
في سـبـيل احلـصـول عـلى درجـةٍ
ال تقلُّ عن التسـع حتى تميّزنا
لديهـا فنـشعر انّـنا مكـرّم لدى
ـعـلـمة كـنّـا نتـابعُ حـركـاتَ ا مـلك
في كـلِ شىءٍ مـــتّـــخـــذين من ذلك
شاغبـونَ يقفون في قدوة. كـان ا
بـاب الـصـف فـيـاتــيـهم انـذار من
رسـولٍ لــهم يـصـرخُ وهـو يـدخل
الـــصـف مـــســـرعـــاً كـــأن شـــيـــئــاً
ـعلـمـة!لـقد يـالحقه: لـقـد جـائت ا
جائت!! فـيهرعونَ الـبقيّة كل الى
مـقـعـدهِ مـتـكـتّـفي االيـدي بـعـيونٍ

بريئة..
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مــــنـــذ ســــأخـــبــــركم عن ســــرٍ لي
دخـولي الــصفّ االول االبـتـدائي
لم وحـــتى الــســادس االبـــتــدائي
اكن ادركُ انَّ الـذي يُعـلّـمـني على
ســبّـــورةِ االبــجـــديــاتِ واالرقــامِ
ويـصرخُ ويـأمرنـا بـالكـتابـةِ بأنّه
كــان مــعــلــمــاً!..كــنتُ اعــرفُ هـذا
االسم لـــكــنّـي في الـــواقعِ لم اكن
اعلم مامعـنى معلّم لقد كنتُ في
احلــقـيـقـة اراهُ شـيــئـاً مالئـكـيـاً!
اهــابهُ جــداً وافـــعلُ مــابــوســعي

لـنـيلِ رضـاه وكـأنّهُ شىء مـقدّس
ال اعـلم مـاهـيّـةَ او نـبي حـقـيــقي
ذلكَ الــشــعـورْ لــكــنّهُ كــانَ شـيــئـاً

عظيماً لي.
اتــسـاءل احــيــانــا ان كـانَ طالبُ
هـذا الــزمنِ وجـيـله ان يــشـعـروا

بهذا الشعور ?
ـعـلّمَ قــطـعـاً ال..الــيـوم جنــدُ انَّ ا
ومــكـانـتهِ في تـردّي مـؤسفْ.لـقـد
وجـدتُ الـطالّبَ يـتـهـافـتـون على
ــــعـــلــــمـــاتِ في االســــتـــراحـــة ا
يــدخــلــون الــغـــرفــة (الــتي كــنت
ــقــدســ اراهــا مــقــرّاً لــهــؤالء ا
يرهـبني حـتّى االستـئذانُ لـطلبِ
مــعـلـمــةٍ مـا)يـدخــلـون دون طـرق
بـابٍ او اسـتئـذان.تقـولُ احداهنَّ
اتِ جداً في عـلّمات الـقد من (ا
اذا تـدعيه يـفعل ذلك الوظْـيفـة):
?يجب ان تصرخي بوجهه حتى
اليــــفـــــعل ذلك مـــــرةً اخــــرى اين

مكانتكِ كمعلّمة ??
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جتـــيـــبــهـــا بـــهـــدوءٍ بــارد وهي
حتـشــو الـكـثـيــر من الـطـعـام في
معـدتهـا :اليـزال طفال مـاذا افعل

مثال?
كيف اتأملهما غارقةً في التفكير
ـعـلمـاتِ هـذا الـزمن ان ينـتـجوا
جــــــيـال جــــــيـــــداً حــــــتّـى لــــــيس

جيد فحسبْ ! متميزا
ــعــلّــمــات لــقــد وجــدتُ بـــعض ا
احلـــريـــصـــاتِ جــــداً يـــصـــقـــلن
شــخـصـيــاتـهنَّ بــهـيـبــةٍ وقـسـوةٍ
زائــــفـــة وعــــيـــنـــ جــــادّةً قـــبل
الــدخــول لــلــصــفــوف.بل هــنــاك
مـعلّمـة لفتت نـظري بأسـتغاللها
لـوقـتِ انـتـظـارهـا حلــصّـتـهـا في
وذلك تطـويـر لـغتـهـا االنْكـلـيـزيّة
لكي ال تـنـسى مهـارتـها في ذلك.
ومعلمـة اخرى تبدعُ في االعمالِ
الـفنـيّـةِ دونَ انقـطاعٍ مـتـمنـيّةً ان

يقتدي الطالّب بفنّها.
لـــــــــــــكـن ايـن مـــــــــــــثـل هـــــــــــــاتـهِ
الــــقـــــلـــــيالت?مـــــدارس تــــكـــــتظُ
علمات الذينَ ال همَّ َ وا علـم با
لـهم ســوى اســتالم راتبٍ يــكـفي
يـعــطـون دروسـهم من لـعــيـشـهم

كـثـرة في اآلونـة االخـيـرة حـاالت
ـــراة ووصــــلت الــــعـــنـف ضــــد ا
ـأســاويـة. بــعض احلــاالت الي ا
ـرأة التي هي نـصف اجملـتمع فـا
كـانت ومازالت تعـاني التـهميش
والــعــنف من قــبل فــئــة ذكــوريــة
جــاهــلــة لم تع عــلى مــتــطــورات
احلــيــاة ولم تــعــاصــر احلــاضـر
ــرأة كــائـن خــلق كي .تــرى فـي ا
يـلــبي احـتـيـاجــاته من حتـضـيـر
الـطـعـام وتوفـيـر وسـائل الـراحة
واجنـاب األوالد وعــنــدمـا يــكـون
مـزاجــة ســيــئــا يــنـهــال عــلــيــهـا
بـأبــشع االلـفـاظ ويـصل به احلـد
ـــبـــرح .يـــســـبب الى الـــضـــرب ا
ـراة أثـارا خـطـيرة الـعـنف ضد ا
ـرأة فــقط بل ال تــقــتــصــر عـلـى ا
تـمتـد لـتـشـمل أسرتـهـا احملـيـطة
بـهـا واجملـتـمع .ومن ابـرز اآلثـار
راة. تـرتبـة على الـعنف ضـد ا ا
اوالً اآلثـار الصـحيـة حيث تؤدي
بعض حـاالت العـنف الى اصابة
ـــرأة بـــكـــدمـــات وجـــروح وقــد ا
تــــصل بــــعض حــــاالت الـــعــــنف
والــضــرب الـى الــوفــاة . ثــانــيــاً
اآلثــار الــنــفــســيــة يــتــرتب عــلى
ـشـاكل ـرأة عــدد من ا تـعـنــيف ا
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الــنـفـسـيـة مــثل األكـتـئـاب احلـاد
واالضطـراب النفـسي الذي يقود
ــرأة الـى مــحــاوالت االنــتــحـار ا
نتـيجـة للـضغط الـنفـسي الكـبير
الــذي تــقـع حتــته .ثــالــثــاً اآلثــار
ــرأة عــضـو االجــتــمــاعــيــة ألن ا
فـعال في اجملـتمع فـإن كل مـاتمر
به يــــنـــعــــكس عــــلى أســــرتــــهـــا
ومـحـيــطـهـا األجــتـمــاعي بـشـكل
شاكل التي يسببها كبير. ومن ا
ـرأة االضـطـرابات الـعـنف ضـد ا
األسـريـة الـتي بـدورهـا تـنـعـكس
على االطفال بـشكل كبير وتؤدي
الى اصـابـتـهم بـعـدم االسـتـقـرار
الــنــفـــسي وهــو مــا يـــؤثــر عــلى
سلـوكهم في اجملـتمع في مراحل

متقدمة من العمر. 
ـــنـــظــمـــات الـــدولـــيــة لم تـــقف ا
مكتوفة االيدي بل اطلقت العديد
من احلــمالت لــلـحــد من الــعـنف
ـــــرأة وقــــد خـــــصـــــصت ضـــــد ا
ـتـحدة اجلـمـعيـة الـعـامة لأل ا
يــوم 25 تـــشــرين الــثــاني يــومــاً
يـاً للـقضـاء عـلى العـنف ضد عـا
ــرأة وســعت من خالل ذلك الى ا
ي رفـع مــســـتــوى الـــوعي الـــعــا
ـرأة من حــول مـا تــتــعـرض لـه ا

اضطهاد ودعت اجلـمعية العامة
ـعنية نـظمات الـدولية ا جـميع ا
بــحــقــوق االنــســان الى تــنــظــيم
فـعـالـيات تـعـزز مـفـهـوم مـحـاربة
الــعــنـف بــجــمــيـع انــواعــة ضــد
ــرأة. ال بـــد من وجـــود حـــلــول ا
لـلـحـد من هـذهِ الـظـاهـرة ومـنـهـا
تمـكـ الـنـساء الـلـواتي يـعـان
من ظـــلــمــا وقــمــعـــا وعــنــفــا من
الـــوصـــول الـى آلـــيـــات وامـــاكن
كن احلصول على الـعدالة كما 
تخـصـيص مـؤسـسـات لـتـسـهيل
وتـشــجـيع الــنـســاء عـلى تــقـد
الشـكاوي بسبب مـا يتعرضن له
مـن عــنف. وسـن مــجــمـــوعــة من
الــقـــوانــ الــعــقــابــيــة الــرادعــة
ــواجـهــة مـرتــكـبي الــعـنف ضـد
رأة مـثل خـتـان اإلنـاث وضرب ا
االزواج لــــلــــزوجــــات .أدانــــة كل
ــتـبـعـة في أســالـيب الـتــعـنـيف ا
اجملـتمـعـات كمـا يجـب التـخلص
ـعـتـقـدات والـعادات من جـمـيع ا
والـتــقـالـيـد الـتـي تـعـطي لـلـرجل
ـارسة سـطواته وعـنفه أحقـية 
ـــــــرأة بـــــــأسم الـــــــدين, عـــــــلى ا

اوالشرف ,او غير ذلك.
qOKł ¡UŽœ- بغداد

w³O³Š »d « w  Ê–≈
عـــــذرا قــــد غـــــرقـت في غـــــرارة احلب
ســلـكـت طـريــقـا فَــاعْـفُــوا عـنـي يـارب 
مخالفا لـقوانينك واتخذت احلب دينا
لي والــعــشق إلــهــا أعــبــده بــأتـبــاعي

مذهب الهوى
هل اخـتـرقت الـقوانـ وعـبـرت الـلون

األحمر بحبي 
أجـــيــــبــــوني اي ذنب ارتــــكــــبت أهي

مصيبه عظمى
يـارب احلب هو اجلـبلة الـتي وهبـتها

لنا برحمتك 
هل ستعاقبني مثلهم على فعلتي 

كيف بـكـوني أتـخذت عـشـيقـا حـبيـبـا 
لي أن أحتـــكم بــذلك واحلـب مــفــطــور
بنعمه فطرية منك ياارحم الراحم

تراني أنت وتعلم مافي قلبي الصادق
ولـك أنـحـني بـكل تــضـرع راجـيه مـنك

الرحمه والعطف 
هل هــذه ذنــوب إن عــشــقــنــا بــصــدق

ودخلنا عالم الوجد 
ــا كل هـــذا اذا هل بــفــعـــلــتي أنــزلت
ثمة أمر المة وأغلقت أبواب عليهم  ا
ال افــهــمه هل ســـيــخــتل الــتــوازن في

العالم بعشقي 
هل ستغـير اجلغـرافية االبـدية عمـلها
هل سـتـغـيب الــشـمس وحتـجب عـنـا
إشـراقــهـا ويـغــيب الــقـمـر وال يــعـطي

ـظــلم مـا نـوره لــلـعــشـاق فـي الـلــيل ا
الذي يحدث ياترى 

تتهموني باألعوجاج وعدم االستقامة
عنـدمـا اتخـذت احلب نـاقوسـا يضيء

دربي 
هـل أنــا مـدانـه بــعــد كل هــذا مــاالـذي
أفــعــله يـــا الــله احلــكم الــوحــيــد ولك
تــعـود األمــور يــا إلـهي قــد عـامــلـوني
وكــأني مــصــابــة بــوبـاء او جــرثــومه

يطلق عليها حب 
نـطق الـشك وبـتـصـرفات يتـكـلـمـون 

الريبة 
ـا رحـلت يـا بـتـأثـرهم مــبـدأ ديـكـارت 
ديــكـــارت لــكــنـت بــعــد ســـمــاعك هــذا
لــتــخــلـــيت عن الــشـك والــريــبــة رأفــة

بحالي 
لـقـد انتـهـيت وفـقـدت نـظـرتي الـرانـية
وحتى احلـشـاشة ارحتـلت من الـنوى
والـبــؤس شُل اتــزاني ولــكن لن افــقـد
كـياني احملب ال اريـد ان اسـمع شـيـئا

منكم 
كـنت سأرضى بـعدا الـدهر أهـون علي

من عداكم
فــمـصــيـبــة الـزمــان والـدهــر والـدنــيـا
أهـون من إصـراركم عـلى صـلبـي على

ذنب حبي الطاهر 
مــاهـــذه الــنـــائــبـــة الـــتي حــلـت عــلي

وأصـــبـــحت أريـــد أمـــرا واحـــدا مـــنك
يــاإلــهي أنـصــفــني وبــ مـصــداقــيـة
أمـري انت وكيلي الـوحيد في مـحكمة
ـــة وانت عـــادل في هـــذا الـــكـــون ظــــا
أصــدر أي أمــر وســاتــقـبــله مــنك ولن
اخـالفك وبعـد قرارك ياإلهـي سأتخلى

عـن حــــــــــبي
إرضـــــــــــــــــاء

جلاللتك 
ربـي مـــــــــــــــا
خـــــطــــأي إن
اتــــــــخــــــــذت
حــبــيــبــا من

غير ملتي 
ســــــــمــــــــعت
صــــــــــوتـــــــــا
يــــــــــنـــــــــادي
إلـــهـــامـــا بل
رحــــمـــــة من
عـــــنــــد الــــله
أشــــــعــــــرني
بأمان وغيث
من الـســمـاء
يــــــــــــــــــــروي
عــــــــطــــــــشي
لــتـمــنــحــني
بغدادلتـمنـحني يا

ÊU  q  vKŽ ‚«dF «

كــنـا فـي الـســابق نــتــبــاهى بــالـعــراق وقــوة الــعـراق
ومـازلـنـا نــفـتـخـر بـعــراقـتـنـا رغـم كل الـظـروف الـتي
مــررنـا بـهــا ... ولـكن الـذي يــحـزنـني ويــحـزن اغـلب
العراقي الوطـني هو سمعـة العراق التي اصبحت
ــســلـمــ واالجــانب عــلى كل لــســان من الــعــرب وا
يـة وغيـرها حـيث ان العراق االول ؤسـسات الـعا وا
بـالـفـسـاد  –بـاإلرهـاب  –رداءة الـتــعـلـيم –انـتـشـار
ـسـلـحـة  –انـتـشـار االمـراض  –عدم الـعـصـابـات ا
اء  –الكـهربـاء وغيـرها من االهتـمام بـالصـحة  –با
االمــور الــتي التــعــد وألحتــصى .... عــكس مــا كـان
عـلـيـة في الـسـابق حـيث كـان الـعراق ورغـم احلروب
لـكــنه يـنـعم بـالــتـعـلـيم  –والـزراعـة  –والـصـنـاعـة –
والصـحة .... حيث قـال احد الـكتاب في مـقالـته كنا
نذهب الى فنـادق تركيـا فكانوا يـقولون جـاء البترول
لك ويقصـد هنا ان العـراقي والعراق هو ثـاني بلد 
الـبـترول في الـعـالم واكـمل احلـديث لـلكـاتب  فـيـقول
امــا االن ال تـــكــاد  ان جتــد فـــنــدقــا في تـــركــيــا اال
واخلـدم من الـعــراقـيـ  وان في ذلك أليـة الـلـهم انـا
نــعـوذ بك من زوال نــعـمـتك وحتــول عـافـيــتك وفـجـأة
نقـــــــــــمـتك امـا عام  1977م أعـلنت الـيـونـسـكو أن
الـعـراق أفـضل الدول فـي التـعـلـيم بـالـشرق األوسط
وانا ذكرت ذلك في مواضيع سابـقة لكن الغصة في
القلب تدعـنا نذكرها دائمـا اعود للتكـملة حيث كانت
الـقاهـرة تـؤلف وبـيروت تـطـبع وبـغداد تـقـرأ اما االن
الـقـاهــرة تـرقص وبـيــروت تـســكـر وبـغــداد تـلـطم ...
واخــر من تـكـلـم عن الـشـعب الــعـراقي الـعــجـيب هـو
الــرئــيـس الــروسي ( بــوتن) الــذي قــال اتــعــجب من
تـصـرفـات الـعـراقـيـ حـيث ذهـبـوا الى االنـتـخـابـات
وبـعد شـهـر خرجـوا لـلتـظـاهر والـتـغيـر وهم يـعلـمون
انهـم نفس الـوجوه ويـعلـمون ان الـفسـاد يبـقى نفس
الـفـسـاد وتـقـسيـم النـفط فـيـمـا بـيـنـهم ... لذلـك يجب
عــلى الــعــراقــيـ ان يــعــوا مـن هـؤالء الــذيـن دمـروا
اطفـالـنـا وافـسـدوا تـعـلـيـمـنـا لـذا يـجب عـلـيـنـا اعادة
الــعـــراق الى هــيــبــتـه حــتى ال يــتــكــلـم عــلــيــنــا احــد

(فاعتبروا يا أولي األبصار).....
{ احملــــرر: حـــدث خــــطــــأ غــــيـــر
قـالة الـسابـقة حيث مقـصود في ا
وضعت صـورة للسـيد الـربيعي ال

تعود له .. فنعتذر له وللقراء.

إله الكـون من محـبـتك عطف وسـعادة
ابــديــة بــتـقــديــسك حلــبي ولــصــبـري
ومـنحـي ومـنح حـبـيبـي أكـليـال يـتوج
حـبـنـا الـعـظـيم ورضـاك عـنـا يـا ارحم
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رغم حــيـاتي الــرتـيــبه الـيــومـيه الــتي اعـيــشـهــا كل يـوم كــطـفل
ــسـتــشـفى ـاذا يــنـام ويــركـد عــلى ســريـر ا صــغـيــرال يـعــرف 
طبات ويصـحى يجد نـفسه مازال هـناك هكـذا حياتنـا تاخذنـا 
النـعرف كـيف جاءت لـنا وكيـف نتخـلص منـها وهـو يركـد هناك
ذلك الـطـفـل صـاحب االبـتـسـامـة الـبـريـئه يـنـظـر فـوق يـرى لـون
ان انه عندما يرى االبيض كانه يتخذه شيء يتفائل بيه لديه ا
لون ابيض كـأن بشارة خير تـلوح له.. لذلك حياتـنا ليست على
مايـرام فيـها تـقلـبات كـثيـرة لكن مـازال االمل يزداد في قـلوبـنا
التــبـقى هـكـذا النه كل شـيء يـتـغـيـر ..ابـتــسـمـوا فـالـفـرح قـادم
والـنـور سـيـدخل عـتـمـات الـطـرق الـسـوداء ويـنـتـشـر في ارجـاء

دينه وربوعها ا
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