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ـسـاتك السـحريه عمل مـبـتكـرآ فيه شيء من 
اخلاصه بك فال جتعل عـملك همآ وغـمآ تريد
االنتهـاء منه حتى تـرتاح بل ال تنـجز أعمالك
كـما أجنـزهـا اخرون بل كـن رائدآ في طـريـقة
أبــتـــكــار افـــكــار جـــديــده وكـن شــجـــاعــآ في
ن حـولك فـهي الـتي سـتـجذب لك تـرجـمتـهـا 
األنـتـبـاه والـثــقه في ذاتك وأعـجـاب األخـرين
ـفروض ان تـقـوم بـها ـهـام ا وان ال تـخشى ا
ـسـؤولـيه او الـصـعــاب الـتي تـعـتــرضك او ا
حـتـى وان كـان مـاتـقــوم به يـبــدو في بـدايـته
ه في صعـبـآ فال مفـر من الـهروب ألنـهـا جر
حق نـفسك وظـلم لـهـا بتـهـاونك وخـوفك فأذا
أردت ان تطور من ذاتك وترفع من قدر شأنك
ف عــلــيك بـتــحــمل أعـبــائك وأن تــنــتـمي الى
ـسـؤولـيه تـزيدك اهـدافك واحالمك فـتـحـمل ا
قـوة وثـبــات وتـكـتـشف من خـاللـهـا مـواهـبك

ومدى طموحك فكن سيد ذاتك .
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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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ليس هـو احلـقـيـقـة اجملردة! انـه مثل
الساحل الـبحـري الصخـري الطويل
يتـنـاقص ارتـفـاعه حتى يـتالشى في
األفق الــبــعــيــد. الــسـاحـل الــبــحـري
الـطويـل والذي فـي واقـعه هـو بنـفس
األرتفـاع ومـثل اعـمدة الـكـهـرباء في
الـشـارع الـطــويل ذات االرتـفـاع
الــثــابت الــواحـــد...لــكــنــنــا في
الـصـورة نــراهـا وكـأن طــولـهـا
يتناقص تدريجيا كلما ابتعدت
عـنــا ..وهــذه من نــعم الـلـه جـعل
لكي العـ كـروية كـالعـدسـة الالمة ,
ـكنـة...احلـقيـقة نرى اكـبر مـسـافة 
هي ان الساحل البحري واعمدة
كــهــربـــاء الــشــارع هي
بنـفس األرتفـاع....لكن

نـطقية الع وهي احلاسـة العقـلية ا
بـصـرة لـلـحـقـيـقـة اجملردة ,ال ترى ا
ـــمــســـوخــة اال صــورة احلـــقــيـــقــة ا
شـوهة لـكي نـتمـكن من حتـسسـها ا
والــتـــعــايـش مــعـــهــا والـــتـــحــرك في
فـضــائــهـا...او مــثــلـمــا نــرى الـقــمـر
قرصا بينما هو كرة...او مثلما نرى
الـسـراب فـنــحـسـبه مــاءا..او مـثـلـمـا
ـرآة اليد الـيمنى نرى صورتـنا في ا
تـصــبح يـســرى والـعــكس بـالــعـكس
ـلـحدون فـي مـعـرفة .وهـكـذا سقـط ا
كــنه الـــذات األلـــهــيـــة ألنــهم وقـــعــوا
اسرى للمنطق وليس للحقيقة ودمتم

اصدقائي بخير.
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يــجب تـظـافـر كل اجلـهـود والـطـاقـات
حلـمـايـة اجـيالـنـا الـواعـدة من سـموم
الــتـغــيـيـر نــحـو االنــحالل والـتــسـكع
والـفـجـور واجلـهــالـة وال سـبـيل غـيـر
العلم فهو السالح القادر على تعطيل
كل االســلــحـة االخــرى وهــو فــقط من
ــؤامـرات يـطــيح بــكل اخملـطــطـات وا
الـــشـــريــرة  ,فـــالـــعــلـم عــنـــد الـــعــالم
احلـقـيقـي الذي يـسـتطـيع ان يـتـعامل
معه بـكل حرفـيه ومهـارة حتى يـنجح
في اصابة اهدافه بـدقه واما غير ذلك
مـن شـعـارات ومـحــاوالت خـجـولـة لن
ـكن ــا  تـفــلح في اصــابـة الــهـدف 
الـعـدو من حتـقيـق تقـدم ومـوطـا قدم,
لــذلك اتــبــاع الــعــالم جنــاة ومــنــفــعه
ـته , والــكـفـيل بـدحـر الـعـدوان وهـز
ومـا نــراه ونـلــمـسه مـن تـغــول الـشـر
وتمـدده يجعـلنا نـدرك مدى التـقصير
احلـاصل فـي مـنع ودرء اخلـطـر الـذي
بـات يـهـدد اركـان اجملـتـمـعـات عـنـدما
دب في نـــواحي ومــفـــاصل اجملـــتــمع
واصـــــبح مـــــثل مـــــرض الــــعـــــضــــال
واجهة ستعصي ,ومالم تتكافىء ا ا
وتتوفـر مستـلزمات االنتـصار سندفع
ثــمن فـادح ومـكـلف لـذلك عـنـدمـا نـرى
شـبــابـنـا واشـبــالـنـا الـيــوم يـنـظـرون
ويـنــتـظــرون مـد يــد الـعــون لـهم وهم

كم جـمـيل ونافـع ان ينـشـغل الصـبـية
والشباب بدروس اخالقية تربوية من
ــسـرح قــراءة الــقــرآن واخلــطــابــة وا
الـهـادف واالنـاشـيـد واالبـتـهاالت وكم
هــو مــهم ان يــتــرك هــؤالء الــصــبــيــة
والشباب مجالـس اللهو التي سحبت
الـكـثـيـرين من اقـرانـهم وجـعـلتـهم في
تــيه وضــيـاع وبــؤس امــام الـهــجــمـة
الــشـرســة الـتي تــسـتــهـدفــهم جلـرهم
وشـغــلـهم عـن حتـصــ انـفــسـهم من
الـــفــســـاد االخالقي والـــفــكـــري الــذي
يـجـتـاح اجملـتـمـعـات العـصـريـة الـتي
تـعـاني من ريـاح الـشـر التي تـهب من
اعـــداء الـــشــعـــوب واحلـــاقــديـن عــلى
االديان السمـاوية والساعـ لتضليل
الشباب واالشبـال النهم يجدون فيهم
امل االمة ومصـدر قوتهـا ومستقـبلها
ـؤامـرة الـواعـد  ,ولــو قـدرنــا حـجـم ا
وخيوطها سنجد كيف ان االستهداف
عــمــيق ومــتــواصل وبــجــمـيـع انـواع
االســـلـــحـــة احملـــرمـــة وخـــالي من كل
اشــكـــال الــرحــمـــة واالنــســـانــيــة الن
اخملطط كبير جدا وال يتوقف عند حد
ولـهـذا امـام هـذا اخملـطط نـحـتاج الى
وقفه جادة وصـادقة للـحد منه ووقف
حتــركـه اذا اردنــا حــمــايــة انــفــســنــا
ومستقبلنا من خطر االستهداف لذلك

ــــلك وفـي عـــام ــــلـك مـــا ال  ووهب ا
اعــلــنت بــريـــطــانــيــا انــتــهــاء 1948
االنـتـداب عـلى فلـسـطـ واعالن قـيام
دولـة اسرائـيل عـلى االراضي احملتـلة

.
ولـنـعـود الى مـا قــدمـنـاه في الـبـدايـة
حــيث تـزامــنت الــتــوتــرات مع ايـران
ــتــحــدة الــقــدس بــاعـالن الــواليــات ا
احملــتل عــاصــمـــة إلســرائــيل ومن ثم
مـشـروع جـديـد لـفـلـسـطـ احملـتـلة و
اسـرائـيل  ,مـشــروع يـهـدف الى بـنـاء
دولـــة اســـرائــيـل كــكـل والــغـــاء دولــة
فـــلــســطـــ وحــصــرهـــا في جــزء من
يا سيناء و هـو ما يسمى عربـيا وعا
بـ( صــفـقــة الـقــرن ) وعـرابــهـا صــهـر
الـرئــيس االمـريـكـي كـوشـنــيـر والـذي
عـبــر عـنــهـا و وعـد الــصـهـايــنـة بـانه
شروع (( مهما كلف االمر )) سينفذ ا
وان مـا يقـوم به االن كـوشنـيـر والذي
يريـد انهاء مـلف اسرائيل والـتخلص
مـن اعبـاء اتـفـاقـيـة سـايـكس بـيـكو ((
الــتي انـــتــهت فــاعــلـــيــتــهــا رســمــيــا
وقانـونيـا عام  2016بعـد مرور 100
ــلك احلـر او ســنـة وحــسب قــانــون ا
ا التـملـيك طويل االمـد )) هو تـعديل 
قــام بـه اجــداده بــاســتــبــدال الــعــنف
بـــاالغــراء بــدايــة بــتـــزيــ مــشــروعه
وحــسب مــا وصـــفه هــو في مــؤتــمــر
نامـة التنـموي انها (( فـرصة القرن ا
)) وانه مـشـروع تـنمـوي و اقـتـصادي
لفـلسـط و الـعرب وجتـنبـهم مشاكل
مــســتـقــبــلــيــة دون االفـصــاح عن حل
ســـيـــاسي وكـــيف ســيـــكـــون الــوضع
سـياسـيا مع ان الـتسـريبـات وضحت
بـان حل الـدولـتـ مرفـوضـا تـمـاما و
ــــتـــــحــــدة وضـــــعت ان الـــــواليـــــات ا
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يــعــد هـــذا الــعــام دراســيــا من افــشل
االعـــوام عـــلى مـــســـتـــوى الـــنـــتـــائج
ـــتـــحـــقـق في مـــدارس الـــعـــراقـــيـــة ا
ومــحـاوالت الـبـعـض بـرمي الـكـرة في
ــعــلم وإيــهــام االخـريـن بـان مــلــعب ا
ـعـلم هو الـسـبب الـرئـيس في تردي ا
واقع الــتــعــلـيم  ,مـراجــعــة بـســيــطـة
لــلــقــرارات الــتي صــدرت في الــفــتـرة
ـاضـيـة وعلـيـنـا ان نـنـتـبه الـى حال ا
التلميذ نفسه  ,اوال جند بان التلميذ
ـثـل االعـلى له ــعــلم ا لم يــعـد يــجـد ا
ــعـلم وأخـرى جنــد خـوف وتــخـوف ا
ـنــاطق الـتـربـويـة مـن االقـتـراب الى ا
ــادة واالخـــتـــصـــار عـــلى تـــوصــيـل ا

واعتماد اسلوب ( كفيان الشر ) .
نـحن اليـوم امام انـحـدار خلـقي كبـير
ولـه اسـبـاب عــديـدة سـاهـم في بـنـائه
الـعـديـد من الـعـوامل مـنـهـا االنـفـتـاح
الــــكــــبــــيــــر فـي مــــجــــال الــــتــــواصل
االجــتــمــاعـي وبــعض الــلــعــاب الــتي
بـاتت تـشـكل خــطـرا حـقـيـقـيـا يـوازي
حــروبـا طــاحـنــة ومن نــاحـيــة اخـرى
انشـغال االهل عن ابـنائهم واالهـتمام
باحلـياة وصعوبـاتها وهـناك اجلانب
االخر وهـو الدولـة وقراراتـها التي لم
ــعـلم تـكـن مـدروســة بـحــيث مــنـعت ا
ـدرسـة من تـقـد الـدعم في مـجال وا

الـتــربـيـة بـعــيـدا عن الـتـعــلـيم ونـحن
نـشـهـد تـطـاول بــعض الـتالمـيـذ عـلى
ـــا ســــاهم في ــــعـــلـم  ـــدرســــة وا ا
تـأســيس نـواة االنــحـدار وعــدم قـدرة
ـــجـــارات هـــذه احلـــاالت ــــدرســـة  ا
وتـخـوفـهم من الــعـقـوبـات والـتـهـديـد
ولــقـد شــاهـدنــا الــعـديــد من احلـاالت

كدليل واضح .
مـا يــجـري فـي قـاعــات االمـتــحـان من
حــــاالت غش وبـــيع االســــئـــلـــة الـــتي
ظـــهــرت عـــلى االعالم لـــتــعـــمــيـــمــهــا
وانـتشـارها لـيـكون امـام اجلمـيع بان
االعالم كــان لـه دورا فــاعال فـي نــشــر
هــذه احلــالــة وخــصــوصــا كــانت بال

رادع .
بـــــعـض اولـــــيـــــاء االمـــــور اجتـه الى
الــتـهــديـد عـشــائـريــا ولـهــذا احلـديث
شــــواهــــد وأخــــرى تــــدخـل احملــــافظ
شــخـصــيـا في احــدى احلـاالت الـيس
هـذا سـبـبـا بتـطـاول الـبـعض وإعـطاء
ـعــلم الى جــهـة احلق في اعــتـكــاف ا
التعليم دون التربـية كما هناك شاهد
اخـر وهي في الـفـتـرة الـسـابـقـة كانت
لـــشـــكـــاوى االهـــالي الـــكـــيـــديــة اذان
صاغية في مديريـات التربية وخاصة
االشراف التـربوي وكانت التـحقيقات
كثـيرة بحـيث  اصدار اوامر الـتأكد

يحسنـون الظن بنا فـهل نخيب ظنهم
ونــحـبـط امـالــهم ? كل هــذه االســئــلـة
واخملـاوف وجــدت لـهـا رد وفـعل جـاد
عبر برنامج متكامل يستوعب طاقات
ــسـتـويــات الـعـمــريـة الـتي وقـدرات ا
طـلوبـة لها يـتوجب تـوفير الـرعايـة ا
عندما اطلق السيد االستاذ الصرخي
الدورات الـتربـوية الـقرانـية التي هي
ضمون عما صدر مختلفة من حـيث ا
عن اي مبـادرة اخرى ومن يـتمعن في
فــقـرات بـرامج هــذه الـدورات سـيـجـد
ـتـعة والـعـبرة الـتي تـسلح الـشـباب ا
ـواجــهـة اخلــطـر واالشــبـال بــالـعــلم 
الـذي يـحـدق بـهم حـيث قـراءة الـقرآن
تشكل الفقـرة االهم فيها ثم ياتي دور
ــــنـــطق الــــدروس الـــعــــلــــمـــيــــة في ا
واالصــــول واالخالق والــــفــــلــــســــفـــة
والــتــاريخ الــتي خــصص لــكـل فــقـرة
ـتدرب نح ا ا  منـها وقت محـدد 
فــرصـة الــتــفـوق والــقـدرة عــلى بــنـاء
الـشخصـية الـقويـة التي يحـتاجـونها
سـنا من هذه في النـقاش والرد وقـد 
الدورات الـتي تتـميـز باجلـو الروحي
ـتدرب تـهذيب ـنح ا ا  ـاني  واال
الـــنـــفس وكـــبح جـــمـــاحـــهـــا االمــارة
بــالـســوء وهـنـا نــشـعــر ان الـتــوجـيه
والــرعــايــة االبــويــة من قــبـل الــســيـد

الى جلـنة لـبيـان تقـصيره امـا ادخاله
في دورات خاصة او محاسبته ونقله
الى مـكــان اخـر . كــمـا يــجب مــراقـبـة
ـــدرســة االدارة وتـــســيـــرهـــا ألمــور ا
ومـدى فـاعـلـيـتــهـا وتـغـيـر من هم اقل
خــبـرة او ادخــالــهم فـي دورات لــهـذا

الغرض .
ـعـلم الـيـوم هـو الـركـيـزة االسـاسـية ا
فـي بـــنـــاء اجلـــيـل وحتـــســـ جـــودة

من الـشكـوى قبل حتـويلـها الى جلـنة
ـشاركة االشـراف مع العلم قانـونية 
ــقـدمـة كـانت بـان مـعــظم الـشـكـاوي ا
جند كـيـديـة وفيـهـا اغـراض خـاصة  ,
بــان االب او االم تــريـد جنــاح ولــدهـا
بـــاي شـــكـل من االشـــكـــال ولـــو عـــلى

حساب ايذاء شخص ما .
علينا مراجعة االسباب بشكل منطقي
ـسـاحـة الـكـافـية مع ـعـلم ا وإعـطـاء ا

مـــراقـــبــة بـــعض احلـــاالت اخلـــاصــة
كن ان ترصد وهي جدا قليل والتي 
ـكن اعـطــاء صالحـيـات كـافـيـة كـمـا 
علم وكذلك حاسبـة ا ـدرسة  دير ا
بـتـقـد شـكـوى ضـد من يـتـطـاول من
االهـــالي في قـــسم الـــقـــانـــونـــيـــة في
مـديرات الـتربـيـة على ان يـكون هـناك
حـسـاب يــردع الـبـعض عـن الـتـطـاول
ـعـلـمـ ـقـصـر من ا وكــذلك حتـويل ا

ــدرسـة اجلــيل وأفـكــارهم يــبــدأ من ا
والبـيت لذلك لنـنطلق من هـناك وعلى
الــــوزارة مالحــــظــــة هــــذه الــــنــــقـــاط
ـقصرين واالهتـمام اكثـر ومحـاسبة ا
في قــاعـــات االمــتــحــان وردع حــاالت
الـتـطـاول عـلى الـهـيـئـات الـتـعـلـيـمـيـة
ــــنــــاخ االمن لــــهم ألداء وتــــوفــــيــــر ا

واجباتهم بشكل الصحيح .
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بـــعـــد اكـــثـــر من ســـنـــة مـن االخـــبــار
ـتفـرقة هـنا وهـناك و تـسريـبات عن ا
وجـــود اتــفــاقـــيــات جـــديــدة من اجل
خارطة طريق لفلسط جديدة بعيدة
عن حل الدولت ظـهرت اخيرة بشكل
ــنـامــة الــتــنــمـوي ــؤتــمــر ا واضح 
وخطة اقتصادية لفلسط تزامنا مع
الـتـوتـر احلـاصل في مـيـاه اخلـليج و
مــشــروع ايـــران الــنــووي و اخلــروج

االمريكي من االتفاق
ــاضـــيــة و بـــعــد خالل الــســـنـــوات ا
االتـفـاق الـنـووي االيـراني عام 2015
ومــا بــ شـــد وجــذب وكــر وفــر بــ
تحدة االمريكية وحلفاءها الواليات ا
وما بـ ايران ومسـاعديـها في اوربا
حـول مشـروعـها الـنـووي وعنـد تولي
الـــرئـــيس اجلـــمـــهـــوري تــرامـب عــام
بـدأ اخلــطــوات اجلـديــة نــحـو 2017
دفع ايــران لــيـــكــون الــعــدو االول في
تحدة منذ الشرق االوسط للواليـات ا
اخلطاب االول له وانها تـهديد لشعب
ايران و ان بـرنامجـها النـووي تهديد
ـي الـذي تـلــفه الـقــنـابل لــلـسـلـم الـعـا
النوويـة في كل مكان ثم اكـد خطواته
بـاالنـسحـاب من االتـفاق الـنـووي عام
و بفرض عقوبات اقتصادية و 2018
قابـلتـها ايـران بعدة تـهديـدات شملت
مـياه اخلـليج الـعربي كالمـيا وعـملـيا
طـلـة علـيه بـاعتـبار ان دول والـدول ا
اخلــلــيج الــعــربي حــلـيــفــة الــواليـات
ــنـطـقــة مـنـهــا اسـقـاط ـتــحـدة في ا ا
الــطـــائــرة االمـــريــكـــيــة بـــدون طــيــار
وبــتـخــريب ســفن لالمـارات  –وان لم
تــعـتــرف بـهـا ايــران االانـهــا مـتــهـمـة
حقـيقيـة بها - و كـان اخرها احـتجاز
الـسـفـيـنـة الـبـريـطـانـيـة والـتـهـديـدات

بــغــلق مــضــيـق هــرمــز ان اســتــمـرت
العقوبات .

عـام  1916قـامت اتــفـاقــيـة ســايـكس
بـيـكـو التـي قسـمت مـا سـمي بـالهالل
اخلــصــيب من الــعـراق و بالد الــشـام
بـ فـرنسـا و بريـطـانيـا و اعـلن وعد
بــلــفــور عــام  1917حـــيث نــفــذ عــلى
ارض الـــواقع بــعـــد انــتـــهــاء احلــرب
ـيـة االولى والــتي انـتـصــر بـهـا الـعــا
احلـلـفـاء بـقـيـادة بـريـطـانـيـا و مـعـهـا
تـحدة فـرنسـا و روسيـا و الواليـات ا
و ضــربت بـــهــا بـــريــطـــانــيـــا عــرض
احلــائط كل االتــفـاقـات والــوعـد الـتي
فاوضت بـها االطراف الـتي ساعـدتها
باحلرب ضد الـدولة العثـمانية والتي
كانت من دول احملـور ( االمبـراطورية
انيـة و النمـسا واجملر وبـلغاريا ) اال
حـيث انـهـا فـاوضت الـشـريف حـس
ــراسالت عــبـــر مــا عـــرف بــعـــدهـــا 
حــسـ مـكـمـاهـون و فـاوضت االمـيـر
عبدالعزيز ال سعود بنفس الوعود و
فاوضت الوالي العثماني جمال باشا
و حتريضه عـلى اعالن االستقالل من
الدولة االم الضـعافهـا فيما سـيأمنون
االعـتـراف الـدولي له و بـنـفس الـوقت
كانـت قد اكمـلت اتفـاقيـة التـقسيم مع
فـرنـســا كـمـا اسـلـفــنـا وحـ وضـعت
احلرب اوزارها كان الطيور قد طارت
بــــارزاقـــهــــا و فــــاز من فــــاز بــــاعالن
االنــتـداب حـيث كـانـت شـمـال سـوريـا
وشمال العراق ولبنان حتت االنتداب
الفـرنـسي و جزء من االردن و جـنوب
الــعــراق وفــلــســطـ حتـت االنــتـداب
البريطاني حيث نـفذت بريطانيا وعد
ــشـؤوم بــلــفـور وزيــر خــارجــيـتــهــا ا
بــاعـطـاء فــلـسـطــ لـتـوطــ الـيـهـود

اخلـــــطــــوات الــــتـي تــــؤمـن ســــيــــادة
اسـرائــيل عـلى الـدولـة كـكل واتـخـذت
تلك اخلطوات من قبل جلـنة جميعهم
من الـداعمـ السرائـيل احملتـلة واول
ــتــحـدة من ســعى العالن الــواليــات ا
لـلـقـدس عـاصـمـة مـزعـومـة السـرائـيل
احملتلة وهو ما رفضته وبشدة جميع

الدول العربية 
القوات االمريكيـة تتحشد في اخلليج
في القواعد التابعة للقوات االمريكية
في قــطــر و االمــارات واالن ســتــكــون
ـمــلــكـة الــعـربــيـة هــنــاك قـواعــد في ا
تحدة السعودية و الـطلب من اال ا
عــلـى جــعل مــضــيق هــرمــز مــنــطــقـة
مالحــة دولـيـة و رفع يــد ايـران عـنه ,
اجبار ايـران على النزاع مع حـلفائهم
االوربـيـ و عـزلـهم عـنـهـا بـوضـعـهـا
امام اخلنوع التام ألمريكا او الظهور
ـظـهـر الـوحش وايــران مـسـتـمـتـعـة
بـالـدور وتـمـارسه عـلى اكـمل وجه بل
و حتــاول الــتــصــعــيــد من طــرفــهـا و
الـــعــمل عــلى حتـــالــفــات بــعــيــدة عن

تحدة . الواليات ا
عـطيـات التي سبـقت ومعـطيات من ا
نطقة ال كثيرة شائكة وتغييرات في ا
ـــكـن ذكـــرهـــا كــــالـــربـــيـع الـــعـــربي
واالنـقالبات و الـتقـسيـمات الـداخلـية
وجــعـل الــشـــرق االوسط مــقـــسم الى
كـيــانـات مــتـضـادة كـل طـرف يـنــتـظـر
سـقـوط االخـر ( ايـران ومن مـعـهـا من
دول  –وامـريـكـيـا ومن مـعـها من دول
)في حــال يــشــبه كــمــا كــانت ســابــقـا
ية الظروف والدول ابان احلـرب العا
االولـى مع اخـــــــتـالف االســـــــمـــــــاء و
تـــاريـــخـــيــــا من مـــا قـــام به بـــلـــفـــور
وبريـطانـيا سابـقا وانـعكاسـا على ما

كـان لي ب االصدقاء مقعـد في ديوان ب القيل والقال
كان قال احدهم بحسرة وامتعاض: وحـكايات الزمان وا

صاص الدماء!  اصبحت مستشفياتنا خاليا 
حملتُ احلـســرة تـرتـسم عــلى مالمـحه عــسى مـافي شـر

يابو فالن? 
إستفهمته قال: 

ـستـشـفى كانت الـوالدة ب آن راجـعة ا (رافـقتُ اهلـي 
مـرضـات اليفـعـلن شيـئاً وآن الحـظتُ سيـنـاريو حـركـة ا

ولكن على مبدأ انا هنا االن)!. 
فروض عـمليـة مفـروضة وحتتـاج الى حتالـيل وكالونـة وا
الـتهيئة الـنفسية قـدر االمكان. حلد هنا مـقبولة من وجوه

مكفهرة غادرتها البسمة والرقة من زمان! 
بـعد ح تمت العملية بنجاح وانهالت عليّ الكائنات من
كل حـدب وصــوب! كــلـهـم جـمــيــعـاً في الــبــاب اعـطــيــنـا

اكرامية ياحباب! 
فـرغوا جيبي وسـرقوا فرحـتي ليس على مااعـطيته وكنت
مـغصوباً واخـشى العقاب من زرق (ابـرة) الحقة على يد
ـر بـنفس ـرضـة لم تـرضى بالـعـطـاء ولـكن من فقـيـر 
ــلك في اجلـيب ان يـكــون مـثـلي حـبـاب! اين ظـروفي وال

فر? واين تسير بنا األخالق يا أحباب? ا
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موجود وما يطرح حاليا من كوشنير
ــتـحــدة حـسب رأيي ان و الــواليـات ا
مـا سـيــكـون امـا هـنـالـك حـربـا جتـبـر
ـشـروع الـفـلــسـطـيـنـيـ عــلى تـقـبل ا
بــالـــرضــا او االجـــبــار او ســـيـــطــبق
ـشـروع و تـقـوم حربـا الجـلـه بـكـلـتا ا
نطـقة من تـخسر احلالـت سـتكـون ا

ولن نتجنبهـا اال بالطاف الله وتوحد
الـشعـوب فيـمـا بيـنهـا وتاريـخيـا هذا
ما حـدث فمن ال يقـرأ التـاريخ ال يفهم
ـســتـقـبل احلـاضــر و ال يـسـتــشـرف ا
وبـكل االحـوال فال اظـنهـا بـعيـدة فـقد

دنت الساعة و سينكشف اخلبر.
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هـكذا خطـطوا ان يكـون بلد الـعلم والعـلماء بـلد احلظارات
كـسيـحا بـائسـا -يـاكل وينـام- مسـلوب االرادة تـابع ذليل
واعـطوا لكل مجموعـة عميلة مـهمة يتم تنـفيذها على شكل
ـفكرين بـدع وا مـراحل بدأ بـافراغ البـلد من الـعلـماء وا
وبـطرق عـديـده االغتـيـال الهـروب او االسـتقـالـةة والتـقـاعد
واسـتــعــمـلــوا الـتــدرج في قــراراتـهم واهـم مـا اعــطـوه من
اهـمـيـة والـذي يرتـكـز عـلـيه بـنـاء الـبـلـد وتـطـويـره ومـواكـبة
الـتقدم الـعلمي في الـعالم -هو- الـتعليـم والتدريس- وبدأ
ـراحل الدراسية ناهج الـدراسية ولـكافة ا الـتنفـيذ في--ا
ــيـزتــان االولى -الـضــحــالـة-واجلــمـود كــمـادة ال ولـهــا 
ستـوى العقلي واالدراك لـلطالب او التـلميذ--ثم تـناسب ا
الـتفـتـواا الـلى الكـاادرو تـعـ -النـطـيـحة والـتـردية- في
االدارات وعــلى كـل الــلــمـــراحل وصــوال الى اجلـــامــعــات
ـنـصب مـشروطـا بـالـتـزامه بـنهـج الدين عـمـوما وجـعـلـوا ا
ــزوره احـدى اهم الــسـيــاسي بل اصــحـاب الــشــهـادات ا
اسـباب الفشل والضياع للعملية التربوية ووفق هكذا نهج
شـجعوا احـزابهم واالثرياء عـلى فتح -قنـاة-ذبحة الـتعليم
الـرسـمي من الـوريـد لـلـوريـد- الـتـعـلـيم االهـلي-لـغـرضـ
ـالـية اولـهم تدمـيـر الـعمـلـية الـتـربويـة ومن ثم االسـتـفادة ا
وقـد بـانت نـتـائـجهـا االن حـيث ظـهـرت نـسـبـة الـنـجاح في
ئة اما للصفوف دارس للصف الثالث--0 بـا اكـثر هذه ا
ال- نتهـية فان الطـالب بامكانه شراء --الـنجاح با غـير ا
- وهـنــاك ســبب اخـر وهــو ايــام الـدوام ســنـويــا والــعـطل
درس اضـافة--فتح الدورات علـم وا وسـاعات دوام ا
بالغ خـياليـة والغريب ان -نفس او الـصفوف اخلـاصة و
ارس هكذا عـمل وهناك ايضا ـدرس للمدرسة هـو من  ا
ـدارس ثالثـيـة الـدوام- وانـتـشـار احـد االسـبـاب وهــو--ا
ظـاهرة اخملـدرات--والـنركـيلـة-لـدى الطالب -اضـافة الى
ـعـاشي الكـثـر االسـر واالحـباط الـتـسـرب بـسب الـوضع ا
لـدى الطلـبة من االسـتمرار عـندمـا يشاهـدون مئات الالف
من اخلـريـجـ يـتــسـكـعـون في الـشـوارع او -حـمـالـ او
اء في االـتـقاطـعـات-ان بقـاء الـوضع هكـذا يـعني يـبيـع -ا
الـدمار الـكـلي والذي سـببه الـسـلطـة اجلاهـلـة والتـابعه ان
ـنــقـذ صـاحب الــغـيـرة والــشـهـامـة الـعـراقــيـ بـانـتــظـار ا

النقاذه.

تـن له عـلى هذا االسـتاذ جتـعلنـا 
االهـتـمـام الـذي يولـيه لـهـذه الـشرائح
بــعـد ان تـقـاعـست الـعـنـاوين االخـرى
عن دورهـــا جتـــاهـــهم وتـــركــتـــهم في
ضياع في تقصير متعمد غير مبرر !!
ــا من اجل ومــا نــريــد االشـــارة له ا
الـتذكـيـر والتـنبـيـة والسـعي اخمللص
النــقـاذ ابــنـائن وبــنـاتــنـا من مــخـالب
الـعـزلة والـتـسكع والـرذيـلة وواجـبـنا
هــنــا بــتـــســلــيط الـــضــوء عــلى هــذه
الـدورات الـقـرانـيـة الـتـربـويـة حتى ال
يـاتي مــغــرض او جــاهل ويــقـول اين
هـي الـرعــايــة? او من الــذي بـادر ? او
غــيــر ذلك مـن تــســاؤالت يــراد مــنــهـا
ــســؤول واالخالقي تــغــيــيب الــدور ا
لــــلــــراعـي االبــــوي لــــهــــذه الــــدورات
التربوية  ,كما نريد للتجربة ان تكبر
وتـــزدهـــر كي نـــســـتـــطــيـع حتـــصــ
جـبـهـتنـا في مـواجـهة جـبـهة الـفـساد
التي تراهن على تكاسلنا اوانشغالنا
بامـور جـانـبـيـة وعـبـثـيـة ! ومن يـريد
كنه متـابعة هذه االنتفـاع واالطالع 
ــركـز الــدورات الـتــربــويــة من عــلى ا
االعالمي لــلــســيــد الــصــرخي والــتي
تـنـقـلهـا من كـافـة انحـاء الـعراق وهي

في تزايد وتنوع ونضج وتفوق.
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قدرة منذ أيام كثيرة مضت وانا أعاني من األرق وعدم ا
عـلى الــنـوم أصـحـو لـيال فــزع من شـدة ارتـفـاع درجـات
س مـالبسي أشـعر حـرارة جـسدي لـدرجة أني عـنـدما أ
ـوت يزور من يؤمر بـحرارتها تـلسعني يـقولون أن ملك ا
بـأخــذ روحه قـبل أربــعـ لــيـلــة من مـوعــده فـيــا تـرى كم

مضى من األربع يوما... ? وكم بقى لي...? 
أنـا ال أخـافه فلـيس لي شـي أبكي عـلـيه بـالـدنيـا فـحـياتي
قـضيـتـهـا كالـواهب الـعـام فصـيـلـة دم نادرة تـهب احلـياة
لـلجميع وال تأخذ أال من فصيلتها والفرق بيني وب هذه
الـفصيله أنهـا توجدلها فـصيله تشـبهها لكي تـاخذ منها
عـكـسي تمـامـا عطـاء دائم دون مـقـابل ولكـني قـلق بـشأن

االخره فال أعرف ما سيواجهني... 
يـوم مــا سـتـرحل هــذه الـروح إلى بـارئــهـا وهـذا مــصـيـر
مـحتـوم على اجلـميع الفـرار منه طـال او قصـر األمد فـيا

ترى هل نحن مستعدون له...!! 
سـؤال يشغل بالـي هل أنا راض عن حياتي? هل عـشتها
ضحي كـما ارادها الله لي ? أم اني فضلت دور البطل ا
بـحــيـاته من أجل األخــرين وأعـجــبـني الــدور ونـسـيت أن

أعيش حياتي لنفسي ماذا حققت لها..? 
مـضى العـمر سريـعا دون أن أحـقق شي خاص بي كنت

أعيش من أجلهم ونسيت نفسي... 
فـعاش اجلميع حـياتهم وأنشـغلوا بأمـور احلياة ونسوني
في خـضم مشـاغلهم فـهم غيـر مجـبرين بالـتقـيد بي وها
ـرآة وقــد أعـتــلى الـرأس انـا أجــلس وحـيــدا انـظــر إلى ا
شـيبا واتـساءل هل كـنت مصـيباً في إهـدار سنـ عمري
مـن أجــــــل األخـــــــرين ومــــــا حــــــصـــــــدت من كـل تــــــلك
الـتـضـحـيــــــــــــــات سـوى كــلـمـات شـكـر قـد تـقـال بـعـد
وفــاتي بــارك الـلـه فـيـه لم يــقـصــر أفــنى حــيــاته من أجل

األخرين 
وتـبـقى خـسـارتي الـكبـرى ايـام عـمـري الـتي أفـنـيـتـها من

أجلهم من سيعوضني عنها
مـبارك لي كـلمة والـنعم مـنه لم يقصـر والعـوض على الله
في سـنـوات عمـري الـراحـلة لـست نـادم علـى تضـحـيتي
فـهـذا كـان قـراري وواجــبي أجتـاهـهم ولـكـني نـادم ألني
فـكـرت بـاجلـمـيع وأعـطـيــتـهم حـقـهم ونـسـيت حق نـفـسي

علي.
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تبـيض الـدجاجه بـيـضه زهيـدة الـثمن فـتمأل
الدنيا صيـاح بينمـا تضع السمكه األألف من
الكافيار غالي الثمن وهي صامته... تب لنا
احلــكــمه من ذلك وهي
ان تــــــــــــــــــــــدع
اعـــــــــمــــــــــالك
وافـــــكـــــارك
واهـــــــدافك
تــــتــــحـــدث
عـــــــــــــــــــنـك
وتــــــكــــــون
خـيـر سـفـير
لـك ايــــنــــمــــا
ذهـــــــــــــبـت وال
تـــــــــــــــخـش مـن
احـالمـك اتـــــــرك
العـنـان لـهـا حتى
يكون ماتنجزه من
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