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كربالء

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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إن خالصــة مـا نـريــد قـوله هـو أن
التخلف مشكلة يجب طرحها أمام
ــعــاجلــتــهــا واالعــتــراف الـــعــالم 
ـــا هـــو مــوجـــود عــلى واالقــرار 
أرض الـواقع من مـأساة يـعـيـشـها
ابنـاء شعـبنـا العـزيز في اجلـنوب
والــوسط والــشـمــال فـهـي قـضــيـة

أكـبر من أن نـتـناولـها عـبـر مواقع
الـتـواصل االجتـماع الـتي الجتدي
نـفـعـا سـوى الـتـحـزب والتـسـقـيط
الـسـيـاسي والـديـني عـلـى حـساب

اآلخر لكسب مصالح خاصة.
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الـــــتـــــخـــــلف واقـع مـــــريـــــر وآفــــة
اجـــتــــمـــاعـــيـــة يــــجب االعـــتـــراف
ــسـاوئـهـا ومـعـاجلــتـهـا داخـلـيـا
وطرحـها أمام العـالم خارجيا وأن
العامل الـوحيـد للـقضـاء على هذه
اآلفـة االزلـيـة هـو الـعـمل والـتـطور
ـــيـــادين احلـــيـــاتـــيـــة في شــــتى ا
ومـــواكــبــة مـــايــجــري فـي الــعــالم
اخلــــارجـي من ســـــبـــــاق عــــلـــــمي
وصـنـاعي وثـقافـي وزراعي لـلرقي

باجملتمع وتطويره.
..........

ـــثــقـــفــ أن الـــتــخـــلف في رؤى ا
والـبـاحـثـ االجـتـمـاعـيـ وبـقـيـة
الــعــلـمــاء هـو لــيس اسـاءة جلــهـة
مـعـينـة فـهي مـشـكـلـة عـامـة وليس
خاصة مشكلـة تخص بلدا بأكملة
شكلة سوف وعندما تتـفاقم هذه ا
ـكـونات يـكـون تـأثـيـرهـا عـلى كل ا
االجـتماعـية سـواء في اجلنوب أو
الـــوسط أو الـــشـــمـــال الــتـــخـــلف
موجود في أغلب دول العالم ولكن
بـنـسب مخـتـلـفة وهـذا يـتـبع عامل
الـتــطـور احلــاصل في كل بــلـد من

تلك البلدان. 
ـفـهـوم الـعـام يأتي أن الـتـخـلف بـا
هـنــا بـداللــة الــتـأخــر عن مـواكــبـة

الـتطـور والتـخلف إلى الـوراء كما
ـثل العربي(فالن تخلف عن يقال ا
اقرانه كونه لم يكمل تعليمه أو لم
يــحــصل عــلى عــمل يــلــيق به ولم
يتـزوج ليـكون أسـرة أو لم يسـافر
كـبـقـيـة أصـدقـائه ) هـنـا اتـضـحت
صـــورة الــتـــخــلـف عــلى الـــعــكس
مايفـسرهـا البـعض حسب ثـقافته
وتوجهاته أو مايراد من وراء ذلك
الـتــفـسـيـر غــايـة او هـدف مـعـ 
لــيـــصــرح بـــأن نــقـــاش مــشـــكــلــة
الـــتــــخــــلف هي اســــاءة إلى تــــلك
الـرقـعــة اجلـغـرافــيـة والـســاكـنـ
فـيـهـا  باالضـافـة الى إن مـعـاجلة
ـكن أن تـكون مـشـكلـة الـتخـلف ال
داخـــلـــيــــة فـــقط أي مــــاتـــقـــوم به
الــســلــطـات الــثالث احلــاكــمـة من
منـجزات كـخـدمات وتـوفيـر فرص
الـعـمل وتـطـوير الـقـطـاع الـصحي
ـا يـجب والـقــطـاعـات االخـرى وإ
أن تـنـاقش وتـطـرح خـارجـيـا عـلى
ي كـون الــصـعــيـد الــدولي والـعــا
العـراق مـرتبط بـاحملـيط االقلـيمي
وجـزء من الـوطن الـعـربي والـدول
اجملــاورة وبــالـتــالي فــإذا لم يــكن
هـنالك تعـاون دولي واقلـيمي فمن
مكن القضاء على هذه اآلفة غير ا

الــســلـــطــة وخــصــوصــا االحــزاب
االسالميـة  واستخـدمته االحزاب
االسالمــيــة لــتــصــفــيــة واغــتــيـال
مـعـارضيـهـا بـعد ان  اسـتـعـمال
االغــتـيــال اجلـســدي والـســيـاسي
نـحن الـيـوم امـام اغـتـيـال من نوع
جديد هو (االغتيال االلكتروني او
الـشـبــكي)  وهـنــا اود ان اتـنـاول
ثالث شـخصـيات حتـولت لظـاهرة
خــشــيت مـنــهــا احــزاب الـســلــطـة
ارادت االحـــزاب امــا احـــتــواءهــا
واالطـاحه بـهـا او تــسـقـيـطـهـا في

اوساط اجلماهير  
اوال: احلــبــوب في كــربـالء  الـذي
رشح بــقـــائــمه مــنــفــرده وحــصــد
اصـــوات االالف ورغم انه لم يـــكن
ــا يـكـفي لــتـشـكــيل قـائـمه ذكـيـا 
يتراسـها مستوعبـا مخاطر قانون
ـكـر االنـتـخـابـات  لـكـنه  زجه 
كـنـائب حملـافظ كـربالء و حـجب
صـالحــيـــاته وامــتـــصت االحــزاب
بـريقه احلـماهيـري بهـذا االسلوب
ثـــانــــيــــا : غـــازي_اخلــــطــــيب في
الـــســمـــاوة :  االلــتــفـــاف عــلــيه
بـطـرق مـتـعــددة وحتـجـيـمه خلـلل
يــــقـــتــــرب من ضــــعف مــــبـــادراته
الــــســـيــــاســـيـه ادت به االمـــور ان
يتالشى كـعـضو مـجـلس محـافظه

يرفض ان يوصف به 
ثالثـا : هيفاء_االم  بداية اتفق

ان االمـ اصابت في الـتشـخيص
ـقــام والـتــوقـيت  واخـطــات في ا
وهذا مـا يجب ان يـنـتبه له جـميع
ـتـصديـن  ان قبـيل االنـتـخـابات ا
بـعــشـرة اشـهــر يـنــبـغي ان تـدخل
الــــشــــخــــصــــيــــات ذات الــــبــــعــــد
اجلــمــاهــيــري في عــمــلــيـة ضــبط
شــامــلــة في الـــظــهــور واخــتــيــار
البرامج وواحملتوى الذي يريد به
الـكالم  حـتى ال يتـعـرض لـعمـلـية
االغنيال االلكتروني  وبالرغم من
خطب صالة اجلمعة حول التاكيد
عــــلى مــــراعــــاة حـــرمــــة الــــنـــاس
وخـصـوصــا في مـواقع الـتـواصل
ــيـديـا) وحــتى خــطـبـة (الـســوشـا
الـيوم كـانت تـشـيـر عـلى احلمالت
الـتي تـشن ضد الـبـعض واظـنـها
ــا تـــعــرضت له اشـــارة واضــحـه 
ــــا  لـــكن االمـــ او غــــيـــرهـــا ر
ـختلف نالحظ انـسياق اجلـميع 
مستويـات الوعي في هذا الهجوم
الـسـائـل ضـد الـشـخــصـيـات الـتي
ــكن ان تــشــكل تــهــديــدا العــادة
نــفـوذ احــزاب الــسـلــطـة  لــيــفـهم
اجلمـيع ان اجليـوش االلـكتـرونيه
ــا ازمه تـعـود التـصـنع وعــيـا وا
نـتــائـجــهــا لـصــالح زيـادة حــصـة
االحـــزاب الـــتي ال تـــراعي حـــرمــة

وطن ومواطن.
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اجلزائر

كما ينبغي أن نكون تماما بال قيمة و بال زوائد و ال
ثالية  رغم مجامالت ...انها فاجعة ان نـتعلق   با

... اننا بعيدون تمام البعد عنها 
كن للمرأة ان تـكون مثاليـة ايضا فهي كائن ...ال 
غريـزي محـلى ببـعض العـقل و الكـبريـاء ...اغلـبهن
مـثيـرات و يتـمـايلن بـضحـكات مـسـتهـترة أخالقـيا 
يزخرن بالـثرثرة و يزدهـرن باجملوهرات  و يـفتقرن

... لرباطة اجلأش و التفكير العميق
رة االولى التي احبت رجال بهذا احلجم من كانت ا
الـتــركــيـز و الــوعي ...مــنــذ الـوهــلــة االولى أنـارت
ظلمة من قلـبها الفتي و لم تكن عيناه تلك الردهـة ا

... ابدا تفكر باحد غيره
لم يـكن حـبـهـا لـه عـصـبـيـا  مـتــهـورا و صـبـيـانـيـا
...كــان ...لـــقــد كـــان مــكـــتــمل الـــنــضـج و الــفـــكــر 
ـكن االمساك بـهذا احلب  ب افالطونيـا جدا  ال 
االحضان  التـناسي  و ال ب الصراعـات الفكرية

...فكانت له الغلبة على الدوام.
...كــانت جتـتـاحــهـا سـعــادة غـريـبــة بال ريب انـهـا
سـعـادة ... لـقـد نـسـيت طـعمـهـا تـقـريـبـا  ...نـنسى
مــذاق االشـيـاء حـ نـفـقــدهـا قـسـرا لـعـدة مـرات و
ـيز  شـيئـا عادي ...االمر يبـدوا لنـا كل عنـصر  
ليس سيء جـدا لكن مـذاق فقـدان السـعادة نـألفه 

ثم نثور ضده في مراحل تقدمه باالستبداد....
كان بـلنسـبة له أول لـقاء ...كان مـتمـيزا   متـميزا
مـتــمـيــزا جــدا  هـذا الــنـوع مـن الـرجــال من اجـود
اخمللوقـات التي غزت  داخـلها و لم تـستطع ابدا ان
ترى شبيها له  ...هناك رجـال متكبرون  مبتذلون
 بذيئون متربصون بالعمل  صاخبون و متوددون

الى النساء بفضاعة منقطعة النظير  ...
و هناك من الرجال الوسيـمون النرجسيون الذين ال
يـعـنيـهم احـد سـوى جمـالـهم و االطـاحـة بأكـبـر عدد

.... ملكتهم الذكورية  من النساء 
ـوهم عـلى سـواعـد ـدلـلـون الـلـذين كــان  و هـنــاك ا

... امهاتهم و ابائهم 
و هـنـاك اخملـنـثــون و الـفـاقـدي الـعــذريـة الـرجـولـيـة
يشبهون النساء في كل شيء  إال في انوثتهن ...
و هــنــاك من الـــعــابــرين بــصالبـــة و خــشــونــة عــلى
اجلميع  و اللذين يفـعلون اي شيء كي ينجحوا و

.... ليس لديهم مراقب و ال صديق دائم
لم يـشـبه احـدا منـهم  ...لـهـذا كانـت تعـشـقه اكـثر
... لم تـــكن تـــهــتـم لــشـيء ســوى الـــبــقـــاء بـــقــربه و
ـرأة حـ االســتـمـاع الــيه ...لـكن كــمـا تـعــرفـون ا
تـعـشـق  فـانـهـا امـا تـعـشق رجال راته مـنـذ الـوهـلـة
االولى و إال فـلن تــعـشــقه طـيــلـة حــيـاتـهــا  ...لـكن
بــامـكـانه ان يـكــون صـديـقـا جـيــدا فـحـسب و لـيس

... شيء اكثر من هذا ابدا
ـزيج من كـان احلــديث الـيه بـذلك الـلـقــاء شـبـيـهـا 
وسـمـية و الـعاب لـزوجة الـعسل  حـرارة احلـمى ا

خنجر باحللق...
بـالغ فيه ان تـكتم االمـر بعـينـها ...كان مـن الكـذب ا
... انه أمر سيء السـخية  كـانت عينـها تـفضحـها 
جدا ... سـيعتـقد انـها  مبـتذلـة و عاهرة  ... ال بل
سـطــحـيـة بـال عـقل  ...كــيف تـعــشـقه مــنـذ الــوهـلـة
االولى  لـقـد خـلـقـته بـداخـلـهـا كـمـا لـو كـان مـلـحـمة
اغريـقية   كـما لو كـان عمال فنـيا تشـيكيـا  كما لو
كـان مـوسيـقى حـروب الـرومان احلـمـاسـية كـمـا لو
كان غرور ملك فارسي يتشتت بصالة زراديشتية 
....   لقد خلقته بداخلها  بال ضوابط احكام قاتمة 
لكن هـيهات  ...ال يـفهم الرجـال هذا االمر  يـبقون
رجــاال خـــلــقـــوا من مـــضــغـــة قــســـوة و من ذاكــرة

تترجمها اللغة الى جبال   ال يشعرون......

kOHŠ WLÞU

VOD « dŁ_«
ســـكــر...عـــاجلت اكـــثــر من 1400
مــــريض واجـــرى اكــــثـــر من 450
عمـلية لـلفـقراء ...انه لـفخـر ومجد
لــفـكــرة... زيــد مـاضـي الـعــمــيـري
االنــسـان و الــفـرق انه تــربى عـلى
الـعطاء وعـرف ان البقـاء واخللود
بــالـذكــرى الــعـطــرة في مــســاعـدة
اخـــيـه االنـــســـان..... ومــــا ذكـــرته
شيء قليل جدا عـن عظمة مشروع
مؤسسة ام الـبن االنسانية... ثم
تـأتي الـبـصـمـة االخرى فـي تاريخ
الــعـــطـــاء وكـــانـت بــدايـــتـــهـــا من
شخص فـقد امه ومع انه مـقعد اال
انه اراد ان يزرع اثرا جـميال لتلك
ـربية الـفاضلـة.. فحول االلم االم ا
ألمل.. حسـ ابراهـيم زباد ... بدأ
بـأعـالـة عائـلـة فـقـيـرة ثم عـائـلـت
وجتـــمع حــــوله االصـــدقـــاء فـــزاد

الـــعـــدد وهـــا هــو الـــيـــوم اصـــبح
ـــديـــنـــة عـــنـــوانـــا من عـــنـــاوين ا
ـكن تـخيل تـحـرك فال بـكـرسيـه ا
شـــوارعـــهـــا دون مــــرور كـــرســـيه
ــشـاركــته هـذا لـيــسـعــد الــنـاس 
الــفــخــر.. فـصــنع مــؤســسـة االمل
ـدينة لـيعـيل اكثر بتبـرعات اهل ا
ــواد غـــذائــيــة من 250 عــائـــلــة 
مـتــكـامـلـة اسـبــوعـيـا ويـبـني ست
مــــــنـــــازل لــــــعـــــوائل الــــــفـــــقـــــراء
والـــشــهـــداء.... يـــجـــمع بــ روح
الـفكـاهـة واجلد فـي العـمل فـصنع
امال يطرق باب اجلياع كل يوم ...
واكـد ان االعـاقـة احلـقيـقـيـة تـكمن
في الـعـقل الفي اجلـسد... فـهـنـيـئا
ن تــرك االثــر اجلــمــيل وهــنــيــئـا

ألبوين يفخرون باثر كهذا... 
dJ. - قلعة سكر « b³Ž ¡UM¼

عــنــدمـــا يــأتي الـــطــفل المه واقــد
اعطى شيئـا من مصروفه اليومي
لفقـير او سـاعد طـفال محـتاجا او
يحـكي لهـا اي مـوقف انسـاني مر
ـسـاعــدة.. تـشـعـر عـلـيـه وحـاول ا
بـالــفـخـر والـســعـادة الـغـامـرة الن
ابنـهـا وبعض مـنهـا قد فـكر بـهذه
الـطــريـقـة  تـفـخــر الن ابـنـهـا فـيه
شيء من االنــســانــيـة وقــد يــعـني
هـذا ان هـذه االفـكـار سـتـكـبر مـعه

ويصبح انسانا حقيقيا.
الشيء بـاحلـيـاة يـسـعـد الـوالـدين
بــقــدر جنــاحـــهم بــصــنع انــســان
حقـيقي يبقى بـعدهم يروي اثرهم
وجـمال تـربيـتهم... فـكيف اذا كان
االبن بــصـمــة في تــاريخ الـعــطـاء
ــديـنـة بــالـكـامل...!!? هــنـيـئـا ألب
ربى وألم اجنــــبت هـــكــــذا ابـــنـــاء

ســعـادة حـقــيـقــيـة وفــخـر كــبـيـر..
مــديـنــتي اجلـمـيــلـة دائــمـا حتـكي
قـصص الـفـخــر واالصـالـة.. فـكـرة
بـــــدأت من شـــــخص مـن انــــســــان
حـقــيـقي حــاول مـســاعـدة مـريض
اليتـمـكن من جـمع االمـوال الجراء
عـمـليـة جـراحـية.. امـسك مـكـبرات
ـدينة الصوت واسـتنـجد بأبـناء ا
ــال خالل فــتـرة قــصـيـرة وجـمع ا
ـريض وتـكـررت احلـالـة وسـاعـد ا
الى ان اصبحت مشروعا انسانيا
ضخمـا يضم اكثر من  60 عضوا
ــؤســســة والــيــوم تـــتــولى هــذه ا
ـرضى الـفـقـراء في رعـايـة اغــلب ا
ــــديـــنــــة وتــــوفـــر لــــهم الــــعالج ا
ــسـاعــدة اطـبــاء اصالء واجـراء
العـمـلـيات لـكل مـحـتاج بـتـبـرعات
ــديــنــة احلــبــيــبــة قــلــعـة ابــنــاء ا

تـصـاعد ظـاهـرة إنـتحـار إإلنـسان ألـعـراقي صـادمة
ومـروعـة خـاصـة كونـهـا رقـماً قـيـاسـيـاً نسـبـة بـباقي
ا دول ألعالم وغرابـتها على ألـعرف ألعراقي ... و
الشـك فـــيه إنـــهـــا واحـــدة مـن جتـــلـــيـــات أإلحـــتالل
وإفـرازات طـبقـة [ألـكرسـتـال] ألـسيـاسـية واحلـزبـية
ومـا تـمـخض عـنـهـا من فــسـاد وبـطـالـة وفـقـر وقـهـر
وانحالل ما ولد إحـباطات وشروخـا غائرة في عمق
أجملتـمع وفي روحـية مـواطنه حـصاده بـؤساً ويـأساً
ــسـاواة وفــاقم هــذا ألــشــعـور نــكــوص ألــعــدالــة وا
وشــيـــوع أخملــدرات وتــصــدع قـــيم نــبــيـــلــة ... نــعم
سؤول ألرئيسي [ألكارتـالت] ألسياسية واحلزبية أ
رتـزقة واإلنتهـازيون ألذين هم أُس ألبالء وأدواتها أ
فـكـمـا وصـفـهم ألـسيـد ألـصـدر [ حـلـفـاء في سـاحة
] ... كـما أن ألـتحـريـر نهـاراً وندمـاء لـلفـاسـدين ليالً
ــؤسـســات ألــديـنــيـة تــتــحـمل مــســؤولـيــة شـرعــيـة أ
وأخـالقـيـة وإنـسـانــيـة أزاء ذلك وعن (نـطــفـة) قـائـمـة
[ألـشـمـعــة] ألـتي أحـرقـت ألـعـراق والـعــراقـيـ بـدل
ـبـاشر ـفـروض ألـتـصـدي أ إنـارة احلـيـاة واألمل فـا
بـحـزم وحـسم مـعـاجلات جـديـة ( كـفـائـيـة) بكـل ثقل
ـــؤســســـة فــلم يـــتــبق أمـالً عــداهـــا أو ســواهــا إذ أ
الجــدوى من ألــتــمــنــيـات واألدعــيــة واخلــطب وغــلق
ـــا أن كـــثـــيـــر مـن هــذه أألبـــواب مـع أألحــتـــرام طـــا
ـدرسـيـة] هذه وال ألـعـنـاوين التـعـبـأ بـالـتوجـيـهـات [أ
تــخـــشى ســوى ألــعـــصــا ... وكــذلك يـــتــحــمل ذنب
ألــفـوضى أجملـتـمع بـكل مـفــرداته لـضـيـاع بـوصـلـته
[ والــتـخــبط بــازدواجــيـة [يــلــعن قــوالً ويـســنــد فـعالً
ــهــزلـة أنــتـخــابــات صـوريــة و مـزورة ـشــاركـة  بــا
ا تـضفي ألـشرعـيـة على هـذه ألعـناويـن ألطـفيـليـة 
يـكسـبهـا ألقـوة لألستـمرار بـاإلستـهانـة واإلستـهتار
بـحـقـوق ألـعراقـيـ ومـصـائرهـم فتـمـخـضت فـولدت

ألعار و إإلنتحار .

: يَـا أَيُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُـواْ رَبَّكُمُ الَّـذِي خَـلَـقَكُم
مِّن نَّفْسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلَقَ مِـنْـهَا زَوْجَـهَا وَبَثَّ
مِـنْـهُـمَـا رِجَـاالً كَـثِــيـرًا وَنِـسَـاء وَاتَّـقُـواْ الـلّهَ
الَّــذِي تَـسَــاءلُـونَ بِـهِ وَاألَرْحَـامَ إِنَّ الــلّهَ كَـانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
مـا بــيـن صــيــحــات َ الـتَــحـرُر و مــخـاضــة

العولـمة
التي اجنبـت مفاهيـم وحَـورت اساسيات 
في بـــعـض احــيـــانــهـــا تـــكــون مُــعـــتَــمِــدة

اجتهادات فرديـة
غـيـر اكيــدة الـصـحــة ومـن بـ هـذه وتـلك

من التحـورات
ـســاواة بــ اجلـنــسـ كــان لـصــرخــات ا

احملور 
ما تسمى بالنسوية او (الفمنست) ..

استفهم االن اين وجه العدالة فيما لو 
كان حلواء نصيب ادم??

وكان مُقدر لها من الواجبات 
والعكس? فروضة مثلما هي للرجل  ا

ولنحاول هنا مبتعدين 
توارث عتاد وا عن الطرح الروتيني ا

الــذي يــتـنــاول شــخص حــواء بــجــانــبــهـا
الهش 

وويالتها في كنف ادم .

ولــنـطــرح الــقـضــيــة بـشــكــلــهـا احلــقــيـقي
تواريـ  ا

خــلف الـسـتــار ولـنـرغـمــهـا ألن تـكن نـصب
اعيُننا

أن للمرأة من حظ الدنيا ما لها !!
فهي اليد اخلفية خلف قرارات الرجل 

بــيـــنـــمــا يـــدعي انـه هــو صـــاحب الـــقــرار
غوار  وا

وهي ربَ كل منزلٍ بال ارباب ..
فلها ان تكون جنتهُ وصُلحهِ وصالحِه

وبهـا لنزواته ان تـكون قثـرة الذي ياخذ به
لسقر

الــقـدرة لـصــاحــبــة الــعـقل الــنــاقص هــذه 
للعبث بعقله الراجح 

فـكــيف لـو اكــتـمل هـذا الــعـقل اي الـويالت
يعاني ادم?

وايها ال يعاني?
لكوت?? واالن ما شأنها وصفتها و ا

ــأمـور ان فــأن لــهــا ان تــكــون الــقــواريــر ا
يترفق بها !!

لها جنان السموات حتت اسفل سافلها 
لها انتي ثم انتي ثم انتي ثم اباك 

لها قوله تعالى :( بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) 
وكـيف حـد الـله من طـغـيـان الـرجل فـجـعله

رأة. بعضاً من ا
لـهـا كـيف كـانت الدم مـؤنـسـة في مـضـجعهُ

فلم تكن جنات ربه له كافية ! (لالُنس)
ـدرسـة التـي وجودت لـتـعد لـهـا ان تكـون ا

اجيال منهم الرجال (االم مدرسة)
وهي العظيمة التي جعلت منه العظيم

(وحدود طاقات الرجال لصيقة بحدودهن)
(وكل جهودهم للخير رهن جهودهن)

فكـيف لـلـطـريفـة ان تـكـون تـلك هي الـضلع
القاصر!!

وهي ذاتها العورة!! 
ما كنتي يوما هذه وال تلك

ا اردتي ذلك .. طا هيمنة  انتي ا
فال تنحني امام اغالل السيطرة

واكسري قيود ما شأتي فانت امرأة..
وكوني دوماً الدم سند ولك ِ يكون قوة

رأة ليست قيمة فردية فأن ا
لتتساوى باقرانها من القيم 

بل هي منهج متفرد بذاته..
سواتك برجل فال تداعي 

فــلـــيس من شـــأنــنـــا ان نـــداعي بــحـــقــوق
االخرين!

w½UI - بغداد UD « ‰u²Ð

اجلـنــوب هـو األكــثـر تـأثــرا بـهـذه
اآلفـة بـسـبب سـيـاسـة احلـكـومـات
الـدكـتـاتـوريـة الـتي حـكـمت الـبالد
وعـمـلت عـلى اضطـهـاده لـسـنوات
طـويلة حتـى وصلت النـتائج لهذا
تردي.  ستوى من الوضع ا ا

............

ومـعـاجلتـهـا بـالطـرق الـصحـيـحة
والـعـلـمـيـة فـهـنالـك تخـلف واضح
في كل الــقــطــاعــات ومــؤســســات
الدولـة وبشكل ملـموس فمنذ زمن
واطن الـعراقي قد عانى طويل وا
مـاعـانـاه وجتـرع الـويالت بـسـبب
ســـوء اخلـــدمـــات والنـــنـــكـــر بــأن

ـنـا الـيـوم سـواء كانت تـعـش عـوا
االفـتــراضـيـة ام الـواقــعـيـة  حـالـة
ســائــلـة (عــلـى حــد تــعـبــيــر عــالم

االجتماع البولندي 
زيـجـمـونت_بـاومــان تـغـادر فـيـهـا
ــبــنى الــنـــمــوذج واالفــتـــراض وا
الذي حتتـكم له خياراتنـا النفسيه
ـتـنوعه او الـعـقلـيه او قـناعـاتـنا ا
وقيمنـا ومنهـا قيمـنا السـياسية 
طـبعـا هذا يسـود العـالم كله  لكن
فـي الــــعــــراق اخــــذ حــــالــــة لــــهـــا

خصيـصة بحكم البدائـية الثقافية
والسـياسـيه التي حتـكم الظـواهر
االفـتـراضـيـة والـواقـعيـه لالحداث
ـتـكـررة في الـتـنـافس الـسـياسي ا
واحلــــزبـي والــــشــــخـــــصي هــــذا
الــتــشـخــيص لـلــحــالـة الــعـراقــيـة
االجتماعية والتفاعلية مع احلدث
شـخـصـته احـزاب السـلـطـة بـشكل
جـيد  واصبح اداة وظـفها الـتيار
ــدني او جـمــهــوره ضــد احـزاب ا

فقد امه وهوبعمر 21سنة بحادث
حتطم قطار (سامر) كان يذهب كل
ـكـتـبـة لـيـشـتـري مـجـلة يـوم الى ا
تتخصص في نشر احلوادث لعله
يـتـعـرف عـلى صـورة امه بـ تـلك
الــصــور الـتـي تـوضـع في اجملــلـة
لـضـحايـا احلوادث في احـد االيام
ذهب (سـامــر) كـعـادته لـشـراء تـلك
اجملـلـة وعـنـد تصـفـحه اجملـلـة قرأ
قصة يـتيم فقد والـديه وبدأ يتذكر
احلــــادث الـــذي حــــدث مـــعـه قـــبل
10ســنــوات عــنــدمــا فــقــد والــدته
وبــــدأت الــــدمــــوع تــــســــيل عــــلى
وجـنتـيه وفي نفس الـلحـظة كانت
هـــنــاك كــاتــبـــة تــتــصـــفح الــكــتب
كتبة  وقرأت واجملالت في نفس ا

نــــفس اجملـــلـــة ونــــفس الـــقـــصـــة
واخـذت تبـكي تـتـذكر ولـدهـا التي
فــقـدته قـبل10سـنـوات وعـنـد بـاب
ـكـتبـة رأت الـكـاتـبة اخلـروج من ا
شابا يافعا يبلغ من العمر 22سنة
يـبـكي وسـألته مـا بك قص عـلـيـها
قصة احلادث الذي حدث معه قبل
ســنــوات واخـذت تــبــكي وضــمـته
الى صــــــــدرهـــــــا وهي تـــــــنـــــــادي
ولــدي...ولـــدي ســامـــر وقــصت له
الــقــصـة نــفــســهــا وشــعــر ســامـر
بـحرارة دمـوع امه وقـبلـهـا ليـشاء
الـقــدر ان يـجــمـعــهـمــا بـعــد فـراق
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