
ــثــقف رســالــةً حــيــنــمــا يــحــمل ا
بالضد من مشـاريع التعمية يكون
قـلمهُ مـصدر ازعـاجٍ وإرهاق لذوي
تزمت حتت اإلعاقات الفـكرية وا
نخورة.  ألوية االيدلوجيا ا

ـثـقف ـفـكـر وا فـتـرتـقـي اسـلـحـة ا
الى مــــصـــــاف أســــلــــحــــة الــــردع
وتــقـويض مـســالك اخلـرافـات بل
تــزاحم أفــكــاره هــيــبــة األســلــحـة
ــتــوســطـة والــثــقــيــلـة) اآللـيــة (ا
وتـــــزعـــــزع عـــــروش اجلـــــهـــــلــــة
ـــتــطــرفـــ وأصــحــاب اإلدارة وا
الشمولية والديكتاتورية... وبذلك
يـكـون سالح الــقـلم والــعـقل أشـد
عــمــقــاً ومــهــابــةً من الــســطــحــيـة
الـفـكريـة آلـتي تـتمـتع بـهـا أطراف

مزق..!  الرأي ا
فـيعـمدون عـلَى إنـتاج بـدائل أكـثرُ
شـراسـةً في الــقـمع وهي بـدائل (
االغــتـــيــال اخلـــطف الـــتــهـــديــد
الــوعــيــد االبــتـــزاز الــســخــريــة

التسقيط... الخ) 
ـثـقـف دوماً حـلـقـة الـربط يـحـمل ا
ـفــقــودة بــ الــتــأريخ وشــفـرة ا
دمـجـهـا مع الـواقـع ضمـن "تـنـمـية
احلــــضــــارات" وهــــذا الــــدور اداه
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كبـير هـو العـراق برجـاله بعـلمـائه بشعـرائه وادبائه
ثقفيه بفنانـيه الذين رفعوا اسم العراق عاليا في
ـيه في كل مـيادين احملـافل احملـليه والـعـربيـه والعـا
واخــتــصــاصـــات احلــيــاة .. وبـــالــرغم من ظــروف
الـعـراق االستـثـنـائيه الـتي التـسـر عـدوا وال صديق
ففي كل يوم يبزغ لنا جنم جديد في وسط كل هذه
الفوضى و الـظلمات لـيرفع اسم العـراق عاليا وان
ـا يـدل عـلى أصـالـة اهل هـذا أن دل عـلى شـيء إ
وأبناء العراق البرره فكلما اشتدت عليهم الظروف
زاد ابـداعـهـم وبـرهـنــوا من جــديـد عـلـى انـتـمــائـهم

لوطنهم وامتهم العربيه فهم جزءا
اليتجزا من أمتهم على مر الدهور واألزمان..

وهـاهـو الـشـاعـر (ابـو مـصـطـفى هـاني )احـد ابـناء
مديـنه الـبصـره درة اخللـيج وكوكـبة الـعرب يـسطع
ركز جنمه في سماء الـشعر واالدب ليقـدم فوزه با
األول (بـلـقب شـاعر الـنـيل والـفـرات) لبـلـده الـعراق
ـسـابــقه الـتي أقــامـتـهــا (دار الـنــيل والـفـرات فـي ا
ـصري لـلـنشـر والـتـوزيع بإدارة ورعـايـة الـشاعـر ا

نعم ) الكبير ناجي عبد ا
في دورتها الـثالـثه والتي أقيـمت في الشهـر الثالث

من هذا العام ٢٠١٨
وقد  تكر الشاعر الـعراقي هاني ابو مصطفى
ـكــتــبه الــعــامه في الــزاويه في ٢٠١٨/٩/١٣ فـي ا
احلمـراء في القـاهره بـدرع ووسام الـلقب وشـهادة

التقدير 
وقـد  طـباعـة ديـوانه (هـكـذا اوصـاني ابي)والذي
ـكـتبه سـابـقه عـلى نـفـقـة ا شـارك به لـلـفـوز بـهـذه ا

صريه. العامه ا
وبـحــضـور ..وزيــر مـفــوض اجلــامـعه الــعــربـيه في

القاهره الدكتور حيدر اجلبوري
ــصــريــ وعــلى رأســهم وكــوكــبه من الــفــنــانــ ا

النجمه والفنانه القديره مديحه حمدي 
مــجـمـوعه كـبــيـره من الـشـعـراء الــعـرب الـكـبـار من
غرب .وأنها والله جلائزه مصر وسوريا وتونس وا
ا تمثله مصر العربيه بتاريخها االدبي كبيره جدا 
والـلــغـوي والـشـعـري فـي تـاريخ االدب الـعـربي من
مــنــزله كــبــيـره فــهي أجنــبت الــكــثــيــر من الــكــتـاب
واألدبـــاء والــشـــعـــراء كـــان لــهـم حــضـــورهم عـــلى
ي ويـكـفيـها ـستـوى احملـلي والعـربي وحـتى العـا ا

انها أجنبت امير الشعراء×
الف مـبـروك للـعـراق بـهذا الـفـوز .وعـذرا أن جاءت

هذه التبريكات والتهاني متأخره
والف مبـروك لشـاعرنـا الكـبيـر هاني ابـو مصـطفى
وشكرا لـه ولكل من سعى ويـسعى لـرفع اسم بلده
عــالـيــا في كل مـجــال من مـجــاالت احلـيـاة لــيـكـون
نقطه مضيئه وجنم يهتدي به في اتون زمن اقل ما

يقال عنه أنه زمن الفساد والضياع والظالم.
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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآراؤهم 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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ـتالطم غـرقت في الـنـهـر الـبارد ا
ونسوها..كـانت تلك الطفلة ..هي
انت .. أصبحت انا امك ويعقوب
ابـوك فنـحن عـقـيمـان .. ولم يـشأ
يـعقـوب أن يـغيـر اسـمك كثـيرا ..
فحـولك من جبـرة الى جابريال ..
وعــنــدمــا هــجــرونــا من الــعــراق
حــمــلـنــاك مـعــنـا ... كــنت مـدلــلـة
مـكـتــنـزة جـمـيـلـة.اقـسم ابـوك أن
ــدارس وهــو يــدخــلك في ارقى ا
مـــا حــدث .. وعـــنــدمـــا رأى فــيك
شــجــاعــة وشــراســة قـرر ادخــلك
اجليش رغم استحالة ذلك .. نعم
.. في احـــسن مـــكـــان في الـــقــوة

اجلويـة ..لقد كـان فخورا بك قبل
وت .. أن 

هــا انت يـاجـبــرة .. كـتب الـله لك
أن تـضربـيهم ويـضربـوك .. أنهم
اهــلـك الــقــســـاة.بــقــيـت جــبــريال
طـــريـــحـــة الـــفـــراش .. تـــصـــارع
جرحها العراقي .. واخيراً ماتت
..وكـان من وصـيتـها ..أن يـديروا
وجـههـا جتاه العـراق لتـنظر الى
قبـر امـها الـقـتيـلـة ..وان يكـتـبوا
على قبرهـا (وما تدري نفس باي
ارض تـــمــوت ).. هــكــذا الــعــراق

. واهله وأن مرت السن
s- بغداد   (« Õö

الــزوجـة الـثــانـيـة ألحــد صـائـدي
الـســمك .. وكـان يـســومـهـا سـوء
ـا اضطـرها لـلعمل في الـعذاب 
السر في بيوت األغنياء لتحصل
عـــلى قـــوتـــهـــا وقــوت ابـــنـــتـــهــا
الــــــصــــــغــــــيــــــرة (جــــــبـــــرة)ذات
.وكـنـا من ب تـلك األسر العـام
الــغـــنـــيه لــكـــون ابـــيك صــائـــغــا
يـهـوديا ..سـمع زوجـهـا بـاألمر ..
فـقتلـها غسال للـعار متهـما إياها
بــهـتــانــا بـالــرذيـلــة . ولم تــشـفع
دمــوعــهــا وقــســمــهــا  بــقــرآنــهم
وائمتهم وانبيائهم ..لقد ضربها
حــتى فـارقت احلـيـاة ... ودفـنـهـا

ـضـرجـه جـنب قـبـر البـســهـا ا
سيد يزوره اهل القرية دائماً..
بــقـيت ابـنـتـهـا الـصـغـيـرة جـبـره
جـائـعـة مــريـضـة مـهــمـلـة تـلـبس
اسـمــاالً..وكـنــا نـتـصــدق عـلــيـهـا
وندس لها الـطعام خلسة ... وقد
لــســعــوا يــديــهــا الــصــغــيــرتــ
بــأعـقـاب الـسـجــائـر عـنـدمـا رأوا
عـليهـا ثوبا الـبسنـاه لها وحانت
الــفــرصــة عـنــدمــا هــاجــرنــا الى
بـغــداد .. فـحــمل زوجي يــعـقـوب
تـلك الطفلـة ب االمتـعة وغادرنا

ليال ...
ا لم يـفتقـدوها ابدا .. وقـالوا ر

كــانت جــابــريال ذات الــثــمــانــيـة
والعشـرين ربيـعاً تقـود طائـرتها
الـفـانـتوم االسـرائـيلـيـة وتـقصف
بــشـدة الــقـطــعـات الــعـراقــيـة في
ــشــتـبــكــة مـع نــخــبـة اجلــوالن ا
اجلــيـش االســرائـــيــلـي الــزاحف
باجتـاه دمـشق في حرب أكـتـوبر
عام  ..73كـان لـديـهـا الـكـثـيـر من

ثابرتها وذكائها.. األوسمة 
ــســاء وهي شــرحت المــهــا في ا
مـنـبـهرة ومـتـعـجـبـة من شـجـاعة
الــعـراقــيـ واســتـبـســالـهـم فـقـد
كانـوا يـنزفـون بـغزارة دفـاعاً عن
ارض لـيـست لـهـم واليـتـراجـعـوا
ــئــات جــثــثـا رغـم سـقــوطــهم بــا
هـامـدة واشـالء مـقــطـعـة دون ان
يــتــراجــعـون شــبــرا واحــداً.. بل
إنــــهـم يــــفـــــتــــرســـــون أعــــداءهم

بجنون..
اجــابـتـهــا االم يـاعــزيـزتي هـؤالء
اكـثــر شــعب حـزيـن وغـاضب في
هــذا الــكـــون .. يــتــنــاولــون االلم
واحلــــــزن فـي كـل تــــــفــــــاصـــــــيل
حـيـاتـهم.. وحـتى في اغـانـيهم ..
نــحـن يـــهــود الـــعـــراق اعـــلم من
غـيـرنـا بـطبـاعـهم .. اال تـتـذكرون
كــيف هــجــرونــا من بــغــداد قــبل
عـشـرين عـامـا وانت صـغـيرة في
الـسـابـعة  وكـيـف نـهـبـوا اموال

ابيك الصائغ واثاث بيتنا...
بـعـد يـومــ عـادت جـابـريال الى
اجلــبـــهــة في طــلــعــة قــتــالــيــة ..
وأثناء قـصفـها هنـاك .. ابلـغوها
بوجود طائـرتي ميك عراقيت ..
ولــقــد .. الحـت لــهــا إحــداهــمــا..
فـأطـلـقت بـاجتـاهـهـا صـاروخاً ..

وكـانت فـرحــتـهـا شـديـدة عـنـدمـا
رأتــــهـــا تـــنــــفـــجـــر .. ولــــكن اين
الــــطـــائــــرة األخــــرى .. ولم تــــتم
كـالمـــهــــا حـــتى رأتــــهـــا تــــتـــجه
نحـوها..كـانت تظن أنـها سـتلوذ
بــالـــفـــرار ..لــكن الـــعـــكس حــدث
..فـــهـــذا الـــعـــراقي مـــصـــر عـــلى
االنــــتـــــقــــام ألخـــــيه..وجـــــهت له
صـــاروخــاً ثــانـــيــا ورأت دخــانــا
يـخـرج من طـائـرته .. واسـتدارت
راجعـة ..لكن رجة عنـيفة أصابت
طائـرتـها وانـفجـارا مدويـا وناراً
انــدلــعـت من مــحــرك طـــائــرتــهــا
..أصـــابـــهــــا االرتـــبـــاك والـــرعب
نـدلعة الـشديـد  ..تزايدت الـنار ا
والــدخــان الــذي يــجــري وراءهــا
ـوت .. لقد أصـابها ذلك مـنذراُ با
الـطـيـار العـراقي .. ضـغـطت بـيد
مـــــرجتـــــفــــــة عـــــلـى زر انـــــطالق
الــبــراشــوت .. فـقــذف جــســمــهـا
ـظلـتها بعـيداً وسـقط مـتهـاديا 
لالسفل لـتصل االرض وتـتلـقفـها
سـيـارة اإلسعـاف الى مـسـتـشفى
هاداسا..كان جرح صدرها بليغاً

وتكاد تختنق.
ـسـتـشـفى بـعـد اسـتـيـقــظت في ا
غـيـبــوبـتـهــا لـتـجــد امـهـا بــاكـيـة

بجانب سريرها..
بــقــيت ايــامــاً..تــعــاني ..وشـاءت
امــهـا أن تــخــبـرهــا بــسـر عــظـيم
...فــــشــــنـــفـت اذانـــهــــا بــــصـــمت

..للسماع..
قــــــــالـت إمــــــــهــــــــا :اســــــــمــــــــعي
يـاعـزيـزتي..كـنـا في األربـعـيـنـات
فـي جـــنـــوب الـــعـــراق .. وكـــانت
هناك شـابة جمـيلـة مسكـينة هي
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ــفــكـر احلــر مـجــمــوعـة من لـدى ا
األسـلحـة للـتوعـيـة لكن قـيمـة هذه
األســـــلــــحــــة التـــــرتــــقـي إلى زهق
األرواح تـــــــــــلـك األدوات الــــــــــتـي
يـسـتـخــدمـهـا تـكـاد تــكـون مـثـيـرة
لالســـتـــفـــزاز..! كـــونـــهـــا مـــؤثــرة
بالـشخـصيـات ذات الوعـاء الفارغ
!. فحينما يتكلم عن عمق الضمير
ـــواقف ذلكَ امــر وجتــلـــيــاته في ا

مُستفِز لفاقدي الضمير...! 
حـــيــنـــمــا يـــتــكـــلم عن الـــتــنـــويــر
ــــواقف ذلك امــــرا وعــــقالنـــــيــــة ا
مُستفِـزا لذوي اجلهل واخلرافات
بــيــنــمــا يــتــكــلم عن نــقــد األديــان
والـطـقوس أو الـشـخـصيـات وفـقاً
دالـيل عقـليـة أو مصـادر معـتبرة
ذلكَ امر لـيس مـسـتفـز فـحسب بل
أنه يعد حينمـا يتأكدُ العجزُ بالرد
تــظــهــر إمــارات الــتــطــرفِ جــلــيـةً

وواضحة. 
ـــا يــحـــاكي مــســألـــة احلــقــوق و
واحلـــريـــات وكــــرامـــة اإلنـــســـان
ويـــطـــمح إلـى رفع ســـقف الـــواقع
اخلــــدمي واإلنـــســـاني ســـيـــكـــون
عـنصـراً غيـرَ مرحب به لـدى سادة

العبيد وأمراء الشحن الطائفي.
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رســـالـــتـه من تـــداعـــيـــات فـــقـــدان
الهوية وهو بذلك قد وضع نفسه
ـتـقـدم ضد ـواجـهـة ا ضـمن خط ا
ذيـــول اجلـــهل والـــظـالم وأربــاب

التطرفِ واجلهل.
شكلة هـنا ليست احجية بل هي ا
ي ( ــــــــثــــــــقـف اال رســــــــالــــــــة ا
االنــتــلــجــيــنـســيــا) والــذين وجب
ن عليـهم تقد الرأي لـلمجتمع و
ال يــــدرك ذلـكَ عــــلـه أن يــــفـــــهم أن
"الـشكلـيات الرمـزية" التي يـتمسك
بـهـا ماهي إال زفـرات شـخـصـية..!
لـيس لـها دور او عالقـة في إرساء
أسس دولــة مـتــقـدمــة ولـيس لــهـا
دخل بـــاجلــــوانب الـــعــــمـــرانـــيـــة

والتقدم العلمي. 
ـشكـلـة الـعويـصـة تـكمن حـيـنـما ا
تـــمـــسك أطـــراف من الـــرجــعـــيــ
ـتطـرفـ زمام تـلكَ الـشكـلـيات وا
وحتـيــلـهـا الـى حـقـائق مــفـروضـة
مـقـدسة غـيـر قابـلـة للـرد وبـسبب
ضعف الدور الثقافي الذي يجتاح
هؤالء ونسبة التعصب والتطرف
ـتـمــركـزة في عـقــولـهم وضـعف ا
احلـجج وعـدم وجود بـديل فـكري

رادع سوى السالح..! 

ـفـكــرين والـفالسـفـة الـكـثــيـر من ا
هيغل ابن كأمـثال ( كانط نيـتشه
ديكارت وغيرهم) رشد طه حس
وكــلــمـــا تــطــورت درجــة الـــتــقــبل
لــلــمـفــاهــيم وزادت نــسـبــة الــعـلم
عـرفة والوعي ازدهـرت البلدان وا
فاهيم وقابلها تراجع حتمي في ا
األزلـــــيــــة وقــــلـت نــــسب الـــــقــــمع
والــتـــطــرف وقـــطـــعت الــشـــعــوب
ـــتــــازاً من الــــتـــمــــيـــز شـــوطــــاً 

والتحضر.
بـينـما تـكثـر اإلرهاصـات القـمعـية
ب الشعوب آلتي تعاني التراجع
بـالــوعي الــفـكــري وعـدم تــقـبــلـهـا
ــاضي ومــكـوثــهـا خلــلع رثــاثـة ا
ضــمن الـــتــطــرف ( الــعــقــائــدي) 
وحجر احلريات وضعف للقانون
وتــــراجـع كـــــبــــيـــــر فـي االزدهــــار
اخلـدمي والـعــمـراني والــتـقـدمي[
الــفــردي واالجــتــمــاعي] وتــزداد
الــضــبــابــيــة في إنــتــاج مــجـتــمع
سعيد قادر عـلَى ان يعيش بكرامة
وأمـان مـصـادر هـذه النـتـائج هي
ـفـكر ـثـقف وا مـدار الـبحـث لدى ا
فـهـو يـعمـد عـلى إظـهار الـبـوصـلة
األقـرب لــلـواقع ويــحـذر من خالل
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واحلــــصـــول عـــلـى رجل ولـــكي
تتخلص من كالم الناس 

وهــــذا لـــيـس زواجـــاً بل عــــقـــد
مصلحة.

حـــ يــقـــدم شـــبـــاب طــائش ال
يـــــدرك وال يــــهــــتـم بــــاحلــــيــــاة
الـــزوجـــيـــة الــصـــحـــيــــــــــــحــة
وتـــــكــــــويـن مـــــنـــــزل خــــــالٍ من
الــعــــــــــــــقــد الــنــفــسـيــة الــتي
ســــتــــكـــــــــــــــون نـــهــــايــــتــــهـــا

باالطفال .
هــكــذا زواج يــعــد فـاشـال فـشالً
ذريـعـاً وأحـيانـاً يـنـتـهي بطالقٍ
ضي بـهذا سـريع او ولألسف ا
الـــفـــشل خلـــوفـــهم من إظـــهـــار

فشلهم للناس.
الزواج كلمـة يجب ان يكون لها
قـدسـيـة كبـيـرة واحـترام ووعي
كـامل به فـهـو مسـؤولـية كـبـيرة
يـجب ان يـعـطى احـتـرامـهـا في

اجملتمع.
ال نريد مجتمعاً فاشالً يقلل من
شـــأن الــزواج ويـجـعــله عـبـارة
عـن مـــــصـــــــــــــــلــــــحـــــة وامالء

لرغبات .
الـزواج هـو التـفـاهم واالحـترام
ـــودة والــــتـــوافق واحملــــبـــة وا
ومــســؤولـــيــة جتــاه بـــعــضــهم

البعض.
هــذا مــا يــجب ان يــبــنى عــلــيه
الـــــزواج وخـــــتــــيـــــار شـــــخص
ــنــاسـب الــذي نــتــفـــاهم مــعه ا
ونــشــعــر مــعه بــالــراحـة خلــلق
ــلــئــهــا حـــيــاة زوجــيــة دافـئ 

احلب واالحترام.
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Super- مسـلـسل امـيـركي اسمه
 naturalكان يعرض على احدى
الـشـاشـات كـان يــتـحـدث عن عـقـد
يـبـرمه احـد الـنـاس مـع الـشـيـطان
فـــيـــقـــوم الــشـــيـــطـــان بــتـــلـــبـــيــة
احـتـيـاجـات هــذا الـشـخص حـتى
فترة انـتهاء العقـد وح االنتهاء
يــــأخــــذ الــــشــــيــــطــــان روح هــــذا
الشخص لـيتـغذى بهـا او يرمـيها

في اجلحيم 
ــسـلـسل القت الــعـديـد من فـكـرة ا

التـهـجم حـتى انا كـنت اتـهجم اال
انــــني الـــــيــــوم اقــــول بــــأن هــــذا
ثل الواقع بطريقة سلسل هو  ا
مـخـتــلـفـة فــكـثـيـرا مــنـا قـد صـدق
الـشيـطـان وابرم مـعه الـصفـقة اال
ـا عـليه من ان الشـيـطان لـم يقم 
واجـب حـــيث انـه مـــنـــذ اول يـــوم
ـارس شـعوذتـه لم يف هذا اخـذ 
الـشـيـطـان حـتى بـأبـسط االشـيـاء
وكـلـمــا طـالـبت بــحق من حـقـوقك
ـردة من الـشـيـاط ال تـعـذر بأن ا
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تـكــون الـنــتـيــجـة غــيـر مــتـكــافـئـة
بـالـقــوة و يـعـطي الــسالح ايـذانـاً
بـــــــــإراقـــــــــة الـــــــــدم والــــــــــقـــــــــتل
والـتـصفـيـة...الخ بـينـمـا احلـقائق

تــؤكــد انه ســــالح عــاجــز مــهــمــا
حــقق من أهـــداف آنــيــة قــصــيــرة

األمد.
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يـقبـلـون وهذا غـير مـنـصوص في
دستور الشعوذة

ــا الت لـــعل ابــلـــيس ال يـــرضى 
اليه االمور لو علم هذه احلقيقة 
انـــقـــضت اول ســــتـــة اشـــهـــر من
ابـرامنـا العـقـد مع شيـاطـينـنا في
احلكـومة وكـنا نـتسـابق وجنتـهد
فـي حتـــســـ صـــورهم حـــتى اذا
عـجزنـا عن ذكـر محـاسنـهم ذكـرنا
قـــلـــة ســـيـــئـــاتـــهم وخـــلـــوهم من
احلــســنـة ال اعــتــقــد ان احـدا من
الــشــعب ال يــعـلـم هـذه احلــقــيــقـة
لكننا كنا نـأخذ على عاتقنا تبرير
الكـثير من اعمـالهم متداع وراء
وهم الطـائفـية ومـحاربـة االرهاب
ونـــســــيـــنـــا ان االرهــــاب االعـــظم
يعيش في انفـسهم وليس اكثر لم
يـكن هذا لـيـحدث لـو انـنا رفـضـنا
الـعـقـد مع الـشـيـطـان في انـفـسـنا
مــبـررين ذلك بـأن الــسيء الـقـريب

افضل من جيد بعيد 
لم تـعــد هـنـاك شـيــاطـ ولم تـعـد
هــنــاك مـالئــكــة لــكن هــنــاك نــحن
وحسب حيث اننا الشيطان االول
ـوقف لـكنه الذي ايـقن بـخـطورة ا

استمر بهذا العمل 
ــان الــشــعب الـذي هــنــيــئـا لــلــبـر
ســــيـــتـــقـــاتـل مـــرة اخـــرى الجـــله
وهنيئـا لصفـقات الفـساد العـلنية
وهـنـيـئـا لـكل مـتـأمل كـسـر خـاطـر
اخر ولكل ام شهيد موت ابن اخر
لــتــثــكل مـــثــلــهــا اخــرى هــنــيــئــا
ـوت قـبل ان تـقـتـلـهـا السـمـاكـنـا ا
ـلـوحـة وهنـيـئـا الموالـنـا الـغرق ا
ـاء الفسـاد ثم هنيـئا لنـا جتديد

العقد مع الفساد
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الـــــزواج? تـــــرى هل مـــــا زال في
مــجــتـمــعــنــا من يــفــهم مــفــهـوم

وقدسية الزواج ?!!
أن االمـر مـخـيف قـلـيالً ان يـكون
مـجـتـمـعـنـا ال يـعـــطي اهـتـمـامـاً
بـــأهم عـــنــصـــر به وهــو بـــدايــة
احلـيـاة بـ شـخـصـ وتـكـوين

االسرة.
ال يــوجـد وعي وال ادراك بـقـيـمـة
واهمـيـة مـا يـجب ان يـقـام عـليه
الزواج الـذي يبنى عـلى التفاهم
والـــوعـي والـــتــوافـق االحـــتــرام
واالهــــتـــمــــام بــــ شـــخــــصـــ
نــاضــجــ يــفــهــمــان ويــقــدران
احليـاة الـزوجيـة بـ بـعضـهـما
ضي مـعـاً وخللق ليـسـتطـيـعـا ا
حــيـاة مـسـتـقـرة وبـيت بـأمـكـانهِ
احتـواء الـطـفل وتـربيـته لـيـكون
انسانا واعـيا وناضجا ويواجه

احلياة.
لـــكـن لألسف انــــنــــا ال جنـــد من
يفهم هذا الكـــــــالم ويفكر قليالً

باألمر .
فنـجد االغـلبـية االن من يـقدمون
عــلى الــزواج ال يــدركــون مــا هم
مــقــدمـــون عــلــيه وال يـــفــهــمــون

مسؤوليته.
فالرجل اآلن ح يقرر الزواج ال
يـــبــــحث عـن شــــريـــكــــة حــــيـــاة
وشــخص يــتـفق ويــتـفــاهم مـعه

ويحبه.
بـل عن من يـهــتم به وكــأنه طـفل
ـلـي به رغــبـاته بــالــتــاســعــة و
وإجنـــــاب األطــــفــــال الـــــذين هم

سيكونوا ضحية االمر.
رأة أيضاً تتزوج لكي تصبح وا
عـــــروســـــاً وإقـــــامـــــة احلـــــفالت

الندري مـاهذا الـشغف الـذي يسيـطر عـلى الكـثيرين
اليوم.

فـهـل الـوالء لــبـلــد مــا هـو مــقـيــاســة تـصــرف ضـمن
القوان واألعراف والـوالء أم أن هذه األشياء نغض
الـنــظـر عــنـهــا.لم نـنــظـر بــعـ واحــدة بـحــيث النـرى
ماحـولـنا مـثل مايـجب ان نراه. قـامت الدنـيا وقـعدت
عـندمـا هـزم فريق كـرة قـدم وبفـعل العب يـنـتمي الى
فــريق ودولـة اســتـطــاع ان يـســجل هـدفــا في مـرمى
الفريق الـعراقي. اوال كان العـبا يتـمتع بلـياقه وقدرة
عـلى اســتـغالل الـفــرص بـيــنـمـا كــان أكـثــر أعـضـاء
الفـريق متـعب ومـرهقـ تمامـا فلمـا اليدافـعوا على
ساحتهم وهدفهم?. لو كان العب مع فريقنا ويسجل
هدفـا لصاحلـنا هل نـفعل هـكذا. طيب إذا العب النه
متجنس في دولة ماء وهو ضمن فريقها فماذا يفعل
هل يـــلــزم الـــصـــمت? .هل يـــرمي الـــكـــرة في هــدف
فــريــقه?.مــاهــذا الــذي بــيـده الــبــعـض?.كـذلـك هــنـاك
مــسـؤولـ اتـهـمــوا الالعب بـاخلـيـانــة .طـيب لم أنـتم
عندكم ثالث جناسي وحتى عوائلكم ليست في البلد
ا حتى اليفهون اللهجة وابناؤكم البعرفون البلد ور
الــعـراقــيــة. فـلــمــا التـتــكــلـمــوا عــنـهم . أيـن انـتم من
ـاذا التـعمـلـون من اجل هذا الـشـعب وانتم الـعراق. 
عــراقـون وظــمن حـكـومــته وتـتــقـاضـون رواتـب كـنـتم
حتلمون بها. اذا تاهل خسـرانه بفعل هدف.فمااكثر
مـاخــسـره الــشــعب الـعــراقي.خــسـر امــنه وخــيـراته
ثـيـر الكـثـير اال يـعـادل هذا الـهـدف هذه وكـرامتـه وا
اخلسـارة.كم خـسر ارواحـا بسـبـبكم .اين انـتم منه.
ــواطن اين انـــتم من دعـم الــثـــقــافـــة والــريـــاضـــة وا

العراقي سواء كان العبا ام طبيبا ام عطاال بطاال.
ــا (اتــأمــرون الــنــاس بــالــبــر وتــنــســون أنــفــســكم) 
ــثل االعـلـى لـكل عــراقي في االمــانـة التــصــبـحــون ا
ــــســــؤولــــيــــة واالخالص والــــعــــمـل والــــتــــفــــانـي وا
اذاتطلبون من غيركم وانتم بعيدون اشد البعد من .
ـاذا الحتـاســبـون انـفــسـكم قـبـل ان حتـاسـبـوا هــذا.
ـاذا تـتـهــمـون الـغـيــر بـاخلـيـانــة وتـنـسـون انـفـســكم.

انفسكم.
اال يكفي لـغطا وثـرثرة واتهـاما وتضـليال. لم لم تكن
ــاذا البــتم اخــتــيـار الــرجل ـســؤولــيــة.  عــلى قــدر ا
ـــنــاسـب .كل شيء اصـــبح ـــكـــان ا ـــنــاسـب في ا ا
ـديـر ـنـصـب والـهـدف والالعب وا يـشــتـرى ويـبـاع ا
ا كنا بناء بلد ونحن نتكلم اكثر  والوزير .فكيف 

نعمل ونتقابل التهم والنهتم باالهم?. 

عندما يـسمع البعض عن الـتسامح انا
ارها نظرية التطوير الذاتي او النسيان
االبـدي الن عــنــدمـا تــسـامـح شـخــصـا
مخـطئـا بحـقك يجب ان تـنسى ارتـكابه
اخلــطئ ابـــديــا وان الــصــفـح والــعــفــو
والتـسامح هـو قانـون الهي مـقدس امر
ـــــ يـــــجـب االخـــــذ به من رب الــــــعـــــا
واالبتعـاد عن االخطـاء الغـير مـقصوده
ـغفرة ان الله غـفور رحـيم هنـا جاءت ا
والرحـمـة يـعني عـنـدمـا نغـفـر لـشخص
يـجـب ان نــرحـمـه بـاي شـي االسـالــيب
كثـيره والـصدقـات اكثر مـاهي الـرحمة
هي العطـاء وغسل الذنـوب الرحمه هي
االم هي الــــعــــطف واحلــــنــــان ونــــرحم
الصـغـيـر ونوقـر الـكـبيـر ان رحـمـة الله
وسـعـت كل شي الــســعي وراء حــقـوق
الـلـه وامـر الــله يــجــعــلــنـا نــحس االمن
واالمان حتى لو لن يـكن وعندمـا نعفوا
ن ظــلــمــنــا فـــتــلك من اخالق االسالم
وقــــال رســــول الــــله صـل من قــــطــــعك
واعـطـي من مــنــعك اذن الــتـواصـل هـو
ـــــســـــامـــــحـه وخـــــاصه مع نـــــوع من ا
االشخاص الذين تقاطعوا وذهبوا عنك
وهناك ميزان ب البخل والكرم شيئان
مـتـنــاقـضــان الـكـرم هــو الـعــطـاء بـدون
مــقـــابل والـــكـــر بـــكل شي حـــتى في
الـكالم الـطــيب والـكالم الــطـيب صـدقه
واذا اكــرمت الـــكــر مــلــكـــته والــكــرم
مرتبط بالتسامح انها طيبه القلب نابعه
من حـسن الـنـيـة وصـفـاءهـا لـذلك تـرى
ــتــســامـح به كل الــســفــات االنــســان ا
احلسنه الشهامة واالخالق والشجاعة
والـعـكس هـو الـبـخـيل يـتـجـنك ويـبـتـعـد
وبخـيل وحـاسـد ونحن كـعـرافـي فـيـنا
الصـفات احلـسنه والـغـيرة عـلى وطنـنا
من صــفــاتـــنــا حــتى لـــو كــنــا في بالد

الغرب ونفتخر اننا عراقيون.
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