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امــــر وزيـــر الـــداخــــلـــيــــة يـــاســـ
الــيـاســري بـتــوزيع مــيـاه الــشـرب
ــتـــظــاهــرين. والــعــصــائـــر عــلى ا
وقــالت الــوزارة في بــيـان امس ان
(الـــيــاســـري امــر قــوات الـــشــرطــة
ــنــتــشــرة في ســاحــة االحتــاديــة ا
الــتــحـريــر بــتـوزيـع مـيــاه الــشـرب
والــــــــــــعـــــــــــصــــــــــــائـــــــــــر عـــــــــــلـى
تـظاهـرين)".واضافت ان (الـوزير ا
ـتظـاهـرين الى احلـفـاظ على دعـا ا
الـسـلــمـيـة) الفــتـا الى انه (اكـد ان

قواتنا حاصرة حلمايتكم).
وتــعــهــد قــائــد عــمــلــيــات الــفـرات
األوسط الـــلـــواء عــلي الـــهـــاشــمي
وقـائـد شرطـة كـربالء اللـواء أحـمد
الزويني بعدم اعتقال أي متظاهر.
وقــال مـتــظــاهـرون إن (الــهــاشـمي
والــزويـني زارا ســاحـة االعــتـصـام
في كـربالء. وأكـدا حريـة الـتظـاهر
متعهدين بعدم اعتقال أي متظاهر
ــتـظـاهـرين الـذين وإطالق سـراح ا
شهود). لم تثبت إدانتهم باجلرم ا
وكــــان مـــحـــافظ كــــربالء نـــصـــيف
اخلطابي وجه في منتصف الليل

بـرفع حـظــر الـتـجــوال الـذي فُـرض
مـــســـاء اجلـــمــعـــة عـــلى خـــلـــفـــيــة
التظاهرات التي شهدتها احملافظة
ومـــا رافـــقـــهـــا من صـــدامـــات بــ

تظاهرين والقوات األمنية. ا
وافـاد مصـدر امـني باغالق مـبـنيي
قائممقامـية ومجلس بلدي قضاءي
الــصــويــرة وبــدرة الــتــابــعــ الى
ـصدر في مـحـافـظـة واسط. وقـال ا

تــــصـــريح امـس إن (الـــســـلـــطـــات
احملـــلــيـــة واالمـــنــيـــة قــررت اغالق
مـبــنـيي الـقـائــمـمـقــامـيـة واجملـلس
الـــبــلــدي فـي قــضــاءي الـــصــويــرة
ـــحــافــظـــة واسط). وعــزا وبــدرة 
ــــــــصـــــــــدر (قــــــــرار االغـالق الى ا
حـمــايــتــهــمـا مـن الـعــنــاصــر غــيـر
ـنـضـبـطة). ووجـه محـافظ واسط ا
ياحي اس بتعطيل محمد جميل ا

الـــــدوام الـــــرســـــمي امـس االحــــد
وأعــلـن رفع احلــظـــر اعــتـــبــاراً من

صباح امس.
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والـتـقى رئـيس مـحـكمـة اسـتـئـناف
ــحــافظ الـــقــادســيـــة االحتــاديـــة 
الـديوانـية وقـائـد العـملـيات وقـائد
ـتـابـعة األمن في ـكلـفـة  الـفـرقـة ا
احملـافـظـة وقـائـد شـرطـة احملـافـظة
وتــداول مـعـهم الــوضع األمـني في
احملــافـظــة وتـلى عـلـى احلـاضـرين
البيان الصـادر من مجلس القضاء
األعــلى أمس بـــخــصــوص إصــدار
أوامـر الـقـبض في قـضايـا الـفـساد
ـتـهمـ فـيـهـا وكذلك ومـنع سـفـر ا
الـــتــعــامل وفق قـــانــون مــكــافــحــة
اإلرهـــاب بـــحق من اعـــتـــدوا عـــلى
ــمـــتــلـــكــات الـــعــامه واخلـــاصــة ا
واالجـهــزة االمـنــيــة وأكـد بــحـسب
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس أن
(عــقـوبــة هــذه اجلــرائم تــصل إلى
اإلعـدام وأكــد عــلى ضــرورة إلــقـاء
الـــقـــبض عــــلى من يــــرتـــكب هـــذه
اجلــــرائم بــــاعــــتــــبــــارهـــا جــــرائم
مـشـهودة وأكـد أيـضـا على حـمـاية
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سارة ب سائق اجلكسارة والتكتك
سارة طالبة رائعة اجلمال 

احبها سائق اجلكسارة 
وسائق التكتك 

بالتاكيد قلبها ماال وبيتا ورصيدا لسائق اجلكسارة 
فصاحبها غسان  شاب وسيم 

تلك مال وبيت ورصيد في البنك 
بينما جاسم سائق التكتك 

فقير احلال 
يتيم االب 

يعمل ليال ونهارا 
على خط السنك ساحة الوثبة  

في يوم ثورة الشباب 
رأت سارة أن حبيبها غسان 

يذهب الى التحرير يلتقط سلفي 
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علي الهاشمي

بـرئــيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
ـتـظـاهـرين عــلى ضـرورة حـمـايـة ا

 . السلمي
وقــال بـــيـــان لـــلـــمـــكـــتب االعالمي
لرئـيس اجلمـهورية تـلقـته(الزمان)
امـس ان صـــــــالـح اســــــــتــــــــقــــــــبل
بـالسـخــارت(وجـرى خـالل الـلــقـاء
ـتحدة منـاقشة الـتعاون مع األ ا
نـظومـة االنتخـابية في مراجـعة ا
كـــمـــا  بـــحث مـــشـــروع قـــانـــون
االنـــتــــخـــابــــات جملـــلـس الـــنـــواب
ومـجـالس احملــافـظـات واألقــضـيـة
ــســتــقــلـة ــفـوضــيــة الــعــلــيـا ا وا
ؤمل أن لالنـتخـابـات والـذي من ا
تـسـتكـمل صيـغـته النـهـائيـة قريـباً
من قـبل فريـق رئاسـة اجلـمهـورية
والـتأكـيد علـى أهمـية تأمـ الدعم
الـلــوجـســتي لـلــمـفـوضــيـة إلجـراء

قبلة). االنتخابات ا
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واضـــــاف الـــــبــــــيـــــان ان  صـــــالح
(اسـتعـرض االسـتعـدادات الـقائـمة
إلطـالق مــشــروع احلـوار الــوطــني
بــــــشـــــأن إجــــــراء الــــــتـــــعــــــديالت
الــدسـتــوريـة الــتي يــتـطــلع الـيــهـا
تـظـاهـرون كـسـبيل الـعـراقـيـون وا
إلصالح الـعـمــلـيـة الـســيـاسـيـة في
الـــعــراق) مــشـــدداً عــلى (أهـــمــيــة
حماية األمن العام وحق العراقي

في التظاهر السلمي).

بــدورهــا أكــدت بالســخــارت (دعم
ــتـحــدة لـلــجـهــود الـرامــيـة األ ا
إلجــراء انـتــخــابــات حـرة نــزيــهـة
ـــشـــورة ـــســـاعــــدة وا وتـــقــــد ا
ـفـوضـيــة الـعـلـيـا لـتـرصــ عـمل ا
ــسـتــقـلــة لالنــتـخــابـات وأدائــهـا ا
ــســتــقل) مــشــددةً عــلى ــهــنـي ا ا
ـــتـــظـــاهــرين (ضــرورة حـــمـــايــة ا
). وكـانت بالسـخارت قد السـلمـي
الــتــقت بــرئــيس مــجــلـس الــنـواب
محمد احللبوسي اول امس لبحث
آخر التطورات السياسية واألمنية
والــتـــظـــاهــرات الـــتي تـــشــهـــدهــا
ـــكـــتب الـــبالد.وبــــحـــسب بـــيــــان 
احلــلــبــوسي فــقــد أكــد اجلــانــبـان
ـطالب (ضـرورة اإلسـراع بتـلـبيـة ا
ـشـروعـة لـلـمـواطـنـ وفق سـقف ا
زمـنـي مـحـدد وحتـسـ اخلـدمـات
الـعـامـة والـعـمل من اجـل الـقـضاء
ـفـسـدين واتـخاذ عـلى الـفـسـاد وا
اإلجـــراءات الــقــانــونــيـــة بــحــقــهم
ــلف وخــلـق بــيــئـة وحــسم هــذا ا
لــلــنـمــو وتــوفـيــر فــرص الــعـمل)
مـضيـفـا ان (الـلقـاء حث عـلى حفظ
ســلــمــيــة الـتــظــاهــرات وااللــتـزام
ـمـتـلـكـات الـعـامة بـاحلـفـاظ عـلى ا
واخلــاصــة وعـــدم االعــتــداء عــلى
ــتــظــاهــرين والــقــوات األمــنــيــة ا
ومـنـع اخملـربـ من إحـداث فـجـوة
بـينـهم وخلق حـالـة الفـوضى التي
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ـمـثل اخلـاص لألمـ الـعام دعت ا
ـتـحـدة فـي الـعـراق جـيـن لال ا
هـــيـــنـــيـس بالســـخـــارت الى عـــدم
ـسـلـحـة الـتـسـامح مع الـكـيـانـات ا
التي تخرب الـتظاهرات الـسلمية 
مـعربـة عن عمـيق أسفـها وإدانـتها
ــزيـــد من اخلــســائــر في لــوقــوع ا
األرواح واإلصــــــــــابـــــــــات جـــــــــراء
الـــتــظــاهـــرات فــيــمـــا وســعت من
حتـركاتـها في الـعـراق في محـاولة
لتطويق ازمة التظاهرات. وأعربت
بالســخــارت في بــيـان عن(قــلــقــهـا
الــعـــمــيق إزاء مــحــاولــة كــيــانــات
مـسـلـحـة عـرقـلـة اسـتـقـرار الـعراق
ووحدته والنيل من حق الناس في
الــتــجـــمع الــســـلــمي ومــطـــالــبــهم
ــكن ــشــروعــة) مـــؤكــدة انه(ال  ا
ـسـلـحـة الـتـسـامح مع الـكـيـانـات ا
ـظـاهرات الـسـلـمـية الـتي تـخـرب ا
وتـــقــوض مــصــداقـــيــة احلــكــومــة
وقـدرتهـا عـلى التـصـرف) عادة أن
(الــعــراق قـطع شــوطــاً طـويالً ولن
يــتـحــمـل االنـزالق مــرة أخــرى إلى

دائرة جديدة من العنف).
متلكات واستنكـرت بشدة تدميـر ا
الـعـامـة واخلـاصـة وأبـدت رفـضـها
ـفــروضـة عــلى وسـائل لـلــقـيــود (ا
الــتـواصل االجــتــمـاعـي وانـقــطـاع
خدمة اإلنـترنت). وشددت على أنه

(يـــنـــبـــغي عـــلى جـــمــيـع األطــراف
مــضـاعــفــة جـهــودهــا عـلى األرض
ـنـع األعـمــال االســتـفــزازيـة لــيس 
ــواجـــهـــات غـــيــر الـــضـــروريــة وا
فــــحـــسب بـل أيـــضــــاً لـــلــــوقـــوف
مــــجــــتــــمـــــعــــ ضــــد اخملــــربــــ

.( سلح ا
وأشـارت إلى أن (تـنـفـيـذ الـتـدابـيـر
ـتـعـددة الـتي أعـلـنتـهـا احلـكـومة ا
ــاضــيــة ســوف خالل األســابــيـع ا
يـسـتغـرق وقـتاً وسـيـصبّ احلوار
ـضي قدماً في البـنّاء بشـأن سبل ا

مصلحة اجلميع).
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وأبـدت بالسـخارت اسـتـعداد األ
ــــتــــحـــدة لــــلـــمــــســــاعـــدة ودعم ا
الـسـلـطـات الـعـراقـيـة في جـهـودها
ـــشـــروعــة ـــطـــالب ا لـ(تـــلـــبـــيـــة ا
ـتـمـثل في احملـاسـبـة بـالـتـغـيـيــر ا
والـشــفـافــيـة ووضع حــد لـلــفـسـاد
وحتس اخلـدمات العامـة وتقوية
احلـوكــمـة وإيـجــاد بـيـئــة مـواتـيـة
لــلــنــمـــو والــتــوظــيـف) كــمــا دعت
(الـقـادة كافـة الى أن يـكـونـوا قدوة
من خالل أفــعــالــهم) مــضــيـفــة انه
(وينبغي أن يصحب دعوات وضع
ـــا تُـــعــرف حـــد لــلـــفـــســـاد إغالق 
بـاللـجان االقـتصـادية في أحـزابهم

أو تياراتهم). 
وشـددت بالسـخـارت خالل لـقـائـها

ـطــالب احلـقـة تــضـعف مـن زخم ا
ـتـسبـب في وضـرورة محـاسـبة ا
أعــــــــمــــــــال الـــــــعــــــــنـف وفـــــــرض
الــقــانـون).وبــحــسب الــبـيــان فــقـد
أعـــربت بالســخـــارت عن (قــلـــقــهــا
ـسـلـحـة الـبـالغ بــشـأن اجملـامـيـع ا
الــــتـي تـــــعـــــمل عـــــلى تـــــقـــــويض
ــا يــؤثـر االســتـقــرار في الــبالد 
ســلـــبــا عــلى احلـق في الــتــظــاهــر
ــــطــــالب الــــســــلــــمي وحتــــقــــيق ا
ـشـروعـة لــلـمـتــظـاهـرين من أجل ا
الــتــغــيــيـر وقــدرة احلــكــومــة عـلى
ـطـالب) الـعـمـل عـلى تـلــبـيـة تــلك ا
مؤكـدة (أهميـة أن يضطـلع مجلس
طالب النواب بواجباتـه لتحقيق ا
ـــشــــروعــــة لـــلــــمـــتــــظــــاهـــرين) ا
ــتــحـدة مــبــديــة(اسـتــعــداد األ ا
ـسـاعـدة الالزمـة فـي هذا لـتـقـد ا
الـسـيـاق). وفي شـأن مـتصـل بحث
احلـلـبــوسي مع رئـيس مـجـــــــلس
الـقــضـاء األعـلى فـائق زيـدان امس
آلــيـة اإلســراع بــالــتــحـــــــقــيق في
ـتـظــاهـرين من االعــتـداءات عــلى ا
شكلة في قبل الهيئات القضائية ا
ـــكــتــبه احملــافــظــات.وقـــال بــيــان 
اإلعالمي أن احلـــلــبـــوسي الـــتــقى
زيــدان(وجــرى خالل الـلــقــاء بـحث
ضـــــــرورة اتـــــــخـــــــاذ اإلجـــــــراءات
االســتــثـــنــائــيــة بــشــكل عــاجل من
مـجـلس الـقـضـاء األعـلى واجلـهات

فسدين الذين التنفـيذية حملاكمـة ا
ــال الـعـام ومــؤسـسـات أضـروا بـا
الــدولــة فــضال عن الــتــعــاون بـ
السـلطتـ التشـريعيـة والقضـائية
في مجال مكافـحة الفساد وتشريع

القوان الالزمة).
 «—uD² « WA UM

وأضاف أن (اللقـاء ناقش تطورات
الـتظـاهـرات التي تـشـهدهـا البالد
ضي بـالتـشريـعات واإلجراءات وا
الـتي تـتـضـمن مـعـاجلات حـقـيـقـية
ــشــروعـة ــتـظــاهــرين ا ــطــالب ا
ومـتـابـعـة تنـفـيـذ حـزم اإلصالحات

وفق سقف زمني محدد).
واشـار الى  أن (اجلــانـبــ بـحــثـا
أيـضـاً أهـمـية اإلسـراع بـالـتـحـقيق
ـتــظـاهـرين فـي االعـتـداءات عــلى ا
شكلة من قبل الهيئات القضائية ا
في احملـافظـات التـي حصـلت فيـها
أحــــداث رافــــقـت الــــتــــظــــاهــــرات
والــتـــحــقـــيق بـــاالعــتـــداءات عــلى
ــمــتــلــكــات الــعــامــة واخلــاصــة ا
واتــخـــاذ اإلجــراءات بـــحق هــؤالء
ـــــتـــــون ـــــعـــــتـــــديـن الـــــذين ال  ا
ـشروعة للـمتـظاهـرين ومطالـبهم ا
الواجـبة التـنفـيذ بصـلة وضرورة
ـطـالب دعم احلـكــومـة بـتــحـقـيـق ا
وفــــرض األمـن وعـــدم الــــســــمـــاح
لـلــخـارجـ عن الــقـانـون بــالـعـبث

.( واطن باستقرار ا

‚öſù …œUI « …uŽœË W “_« o¹uD²  w2√ bNł

 »«eŠ_« w  W¹œUB² ù« ÊU−K «

  «d¼UE²K  WÐÒd<« W×ÒK *«  U½UOJ « l  ` U ² « sJ1ô ∫ —U ÝöÐ

ـــتـــضـــاهـــرين الـــســـلـــمـــيــ ألن ا
الـتـضاهـر حق كـفله الـدسـتور كـما
أكـد أيضـا دعم القـوات االمنـية في

تأدية مهامها وفقا للقانون)
ومع دخــــــول الــــــيــــــوم الــــــثــــــالث
للتـظاهرات و التـجمعات الـشعبية
في بــغــداد واحملـــافــظــات من أجل
ـــطـــالب الـــدســـتـــوريــة حتـــقـــيق ا
تتصـاعد في الوقت نـفسه أساليب
مـواجـهـتـهـا القـائـمـة عـلى الـبطش
فـرطـة و منـهـا استـخدام والـقـوة ا
وجهة و بصورة القنابل الغازية ا
ـتـظـاهـرين مـبـاشـرة إلى اجـسـاد ا

السلمي . 
 «d¼UE² « i

وقـــال نــــقـــيـب احملـــامــــ ضـــيـــاء
الـســعـدي إن (هــذا األسـلــوب غـيـر
ـــعــــتـــمـــد فـي الـــتـــعــــامل لـــفض ا
ــتـظــاهـريـن الـســلـمــيــ من قـبل ا
األجـهـزة احلـكـومــيـة األمـنـيـة  قـد
أدى إلى اسـتـشــهـاد أعـداد كــثـيـرة
وإلى إصابات جسديّـة خطيرة ب
صـــفـــوفــهـم  كــمـــا تـــشـــيــر بـــذلك
البـيانات اإلحـصائيـة الصادرة من
اجلـــهـــات الـــرســـمـــيـــة). واكـــد إن

(الصـراعات السـياسيـة و احلزبية
يــنـبــغي أن ال تـؤثــر عـلى ســلـمــيـة
ـدنية  التـظاهرات و الـتجـمعات ا
و تــوجــهــاتــهــا في الــتــعــبــيــر عن
ـا مــطــالــيب الــشــعب و حــقـوقـه 
يـــــؤدي إلـى حــــرف هـــــذا احلــــراك
الشعبي اآلخذ باالتساع وجرّه إلى

مسارات غير مطلوبة 
و أردف الـــســعــدي : وبــالـــتــأكــيــد
ـمتـلـكات أيـضـاً إن اإلعتـداء عـلى ا
الــعــامـة أو اخلــاصــة  أو الــقــيـام
ــــتــــظــــاهــــريـن من قــــبل بـــــقــــتل ا
مجموعات مجـهولة لم يتم الكشف
ارسات يراد عنها  هي األخـرى 
مــــنـــهــــا االنـــقــــضـــاض عــــلى حق
الــتـــظــاهــر الـــســلــمي و وأد إرادة
الــشــعب) . و شــدد عــلى (ضــرورة
ــة قــتل وضـع كل من ارتــكـب جــر
لـلـمـتظـاهـرين الـشهـداء  من أبـناء
شـــــعب الــــعـــــراق حتت طـــــائــــلــــة
سؤولية القانونية و القضائية  ا
و اإلبـتـعـاد عن اسـتـخـدام أسـاليب
الترويع  والـتخويف  والـتهديد 
والـقـمع واالعـتـقـاالت  الـتـعـسـفـية

البعيدة عن الغطاء القانوني).
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كـتب الدسـتـور وشرعت األنـظـمة والـقوانـ وغـاب قانـون األحـزاب ولم يظـهر
وهـو الضرورة الوطنية  في ظل أوضاعنا الـسياسية وجتاذباتها احلادة التي
انـعكست سلبا على احلـياة ألعامه للبالد وفي مـختلف ملفاتـها وفي مقدمتها
الي وهو احد إفرازات  غـياب  قانون األحزاب الذي  هو الـفساد اإلداري وا
ـعـنـيـ بـإصدار هـذا الـقـانـون يـدركون صـمـام أمـان العـمل احلـزبي  إن ا
جـيدا إن جزء من الفوضى الـتي عصفت وما زالت تعـصف بالعراق الشامخ
واطن وما نشهده اليوم من تظاهرات عارمة  هو  بسبب عدم وتـقلق حياة ا
ـســؤول عن تـنــظـيم   الــعـمل الــسـيـاسي وجـود او ظـهــور قـانــون األحـزاب ا
ونـزاهة االنتخابات    إن ترك األحزاب تعمل بهذا الشكل الفوضوي  الذي
نـشهده اليـوم على الساحـة الوطنيـة له عواقبه  الوخـيمة  التي تـشكل خطورة
قراطية والعـملية السيـاسية برمتهـا وان عدم ظهور قانون األحزاب عـلى الد
وضـوع الذي يرتبط يـجعلنـا نضع الكـثير من عالمات االسـتفهـام إمام هذا ا
به إصالح الـنـظـام الـسـياسي فـي  البالد والـيـوم ألـفـرصه سـانـحـة  إلصدار
ـتـلك الـسلـطـة والـدولة هـذا القـانـون لـضـبط األوضاع  و عـدم الـسـماح الن 
سالة  ب احلابل حـزب واحد أو اثن او تقاسم مؤسسات الـدولة وتضيع ا

والنابل وكما يحدث أالن في العراق.
ان سـن قــانـــون األحــزاب ســـوف يـــتــيح ألـــفـــرصــة  لـــفــتـح أبــواب اإلصالح
ــقـراطـيـة والـتـداول الـشـامل وتـرمـيـم جـسم ألـدولـة الـضــعـيف واحـتـرام الـد
ـطلـوب والـدقيق الـسلـمي لـلسـلـطة وكل هـذه األمـور غيـر مـتـحقـقـة بشـكـلهـا ا
بـسبب غياب قـانون األحزاب الذي هـو األهم في تنظـيم احلياة السـياسية في
ـطلـوب التسـريع بسن ا يـحقق وحـدتها وسـيادتـها واسـتقـرارها ا الـبالد و 
قـانون األحزاب وظهوره وكـتابته بالشكـل الذي  ينسجم و يتـناغم مع العصر
ـقـراطـيـة احلـقـيـقـية ويـتـنـاغـم ويـحقـق رغـبـات الـناس الـعـراقي اجلـديـد والـد
شـروعة الـتي خـرجوا الـيـوم يقـدمـون دماءهم من اجل حتـقـيقـها ومـطالـبـهم ا
صالح هـنيـة ونزاهـة  وال يكـتب بشـهيـة أصحـاب ا يـجب أن يكـتب القـانون 
ـنافع الشـخصـية  اخلاصـة واألحزاب التي يـسيـطر قادتـها  على احلـزبية وا
عـطلون لـظهور قـانون األحزاب  الذي شـراي ألدوله وسـلطاتهـا وهؤالء هم ا
قـراطيـة في العمل عـايير والـضوابط الـوطنـية والـد يـعد السـبيل لـلتـمسك بـا
احلـزبي وعلى أساسه تتم احملاسبة والتدقيق في اخلروقات  والتجاوزات ان
سن قـانـون األحزاب يـعـني الـبـدء بتـأهـيل هـذه األحـزاب وتمـكـيـنـها من إدارة
ـساواة وتـكـافؤ الـفرص جلـميع سـياسـة الدولـة  بـشفـافيـة وحتقـيق الـعدل وا
ـنـظـمـة للـحـيـاة احلزبـيـة في الـعراق ـواطنـ  الن هـذه األنـظمـة والـقـوان ا ا
سـوف تكـون داعـمـة لألمن واالسـتقـرار وظـهـور مشـاريع الـتـنمـيـة واخلـدمات
ـالي و اإلداري وصـوال ــائـيـة من اجل مـحـاصــرة الـفـسـاد  ا ـشـاريع اإل وا

لـلقضـاء عليـه   والبد  من استـحضار جتـربتـنا احلزبـية التي
اعـقــبت االحـتالل بــشـكل خـاص عــنـد كــتـابـة الــقـانـون
لـنـتـمــكن من سن قـانـون األحـزاب وكــتـابـته بـالـشـكل
الذي  يلبي طموح العراقي  و إرادتهم الوطنية  في
ـقـراطـيـة  إصالح  الـنـظـام الـسـيـاسي وحـمـايـة الـد
وإســنــادهــا في فــتح فــضــاءات  احلــريــة والــنــزاهـة

وصوال للحكم الرشيد  .

-1-
تلك بعض الناس قوة جسدية ملفتـةً للنظر فهو مفتول العضالت قويّ �
البنية يستطيع أنْ يحمل األثقال دون ان يُمنى بانكسار أو إعياء شديد...
وهذه القـوة لوحـدها  اذا لم تـقتـرن بقـوة النـقاء وصـفاء النـفس وصالبة
ـة واالرادة الـقـويـة الـتي يـسـتـعـ بـهـا عـلى حتـطـيم حـواجـز الذات العـز
والسـيطـرة عـليـها ازاء مـا تـريده من الـشهـوات والـرغائب  فـانـها ال تـعني

شيئا ذا بال ..!!
فترسة . ذلك ألنها ال ترقى الى قوة عضالت الكثير من احليوانات ا

-2-
روي عن الرسول (ص) أنه مَرَّ بقومٍ يُربعون حجراً فقال :

ما هذا ?
قالوا :

نعرفُ بذلك أشدنا وأقوانا
فقال (ص) :

أال أخبركم بأشدكم وأقواكم ?
قالوا :
بلى

فقال (ص) :
أشدكم وأقواكم :

الذي اذا رضي لم يدخله رضاه في إثم وال باطل 
واذا سخط لم يخرجه سخطه من قول احلق 

واذا قدر لم يتعاط ماليس بحقّ )
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أقول :
ـعرفة القوة كان معيارا خاطئاً عيار الذي اعتمده القوم  من الواضح ان ا
فقـوة الـعضالت لـوحـدها ال تـكـفي لكي نـخـلع صفـة الـقوة عـلى االنـسان
مالم يكن قويّـاً في دينه وخلـقه وارادته الصلـبة التي يـستقـيم بها على خط

الطاعة بعيداً عن الزيغ واالنحراف .
ـوضـوعي الختـبار الـقـوة احلقـيقـيـة في االنسـان يتـمـثل بالـقدرة عـيار ا وا

لة .. على الثبات على احلق دون ان يتزحزح عنه قيد أ
ولالنسان حالتان :

حالة الرضا واالرتياح
وحالة السخط والغضب

آثم ـنـعهـا حـال الـرضا من اجـتـراح ا ـلك الـسـيطـرة عـلى نفـسه و فمن 
واألباطيل قويٌّ ال محالة .

ـلك الـسـيطـرة عـلى نـفسه حـال الـسخـط والغـضب فال يـخرج وكذلك من 
عن حر االلتـزام بالـضوابط الشـرعيـة واالخالقية واالجـتمـاعية فـهو قويٌّ

أيضا
وقف والقوة هنا في احلفاظ على التوازن واالستقامة وسالمة ا

طلوب . وهذا هو ا
ـارسـاته اخملـلـة هـنـاك مـثًال من يـرضى عـن ابـنه فـيـغض الـنـظــر عن كل 
باألخالق وبالتالي فهو راضٍ بكل ما يجترحه هذا الولد النزق الطائش

وما يقـال في رضا الـوالد عن الـولد يـقال في رضـا احلكّـام عن جالوزتهم
وانتهاكاتهم الفظيعة للحرمات .

ــظــالم ال في مــيــزان ولــيس بــقــويّ عــلى االطالق من ارتــضـى الــبــاطل وا
الشرع وال في ميزان االنسانية .

أما في حالة السخط
نى بـارتكاب أبشع اجلرائم فهناك من يسارع الـى العدوان وااليذاء وقد 

...
ومثل هذا االنسان ال يصح ان نعتبره من األقوياء على االطالق .

ارسة الـشرور دون روية لك السـيطرة عـلى نفسه ويـندفع نحـو  ألنه ال 
وتفكير بعواقب األمور ...

وتتـجـلّى قـوة االنـسـان احلـقـيـقـيـة اذا اتـيحـت له الـفرص فـي ان يكـون في
موضع اقتدار

ومع تلك الـقـدرة ال يـسـمح لنـفـسه بـالـتجـاوز عـلى أحـد  ويـبقـى متـمـسـكا
بأهداب الفضيلة والعدالة .

3--
�واخلالصة :

ان االنسان ال يسمو االّ بانسانيةِ وأَخالقيتِهِ وطيب سريرته وامتالكه زمام
السيـطرة على نـفسه بـعيداً عن االنـفعاالت احلـادّة التي قد

تدفع به الى الهاوية
ــؤمــنــة ــتــلك الــضــمــيــر احلي والــنــفس ا وحــ 
الـصـافـيـة  والـسـلـوك الـســلـيم يـصـبح أفـضل من

الئكة . ا
وهنا تكمن العظة .  

تحدة خالل لقائها رئيسي اجلمهورية ومجلس النواب ثلة االم العام لال ا  ∫¡UI

ومن ثم ينشرها في مواقع التواصل االجتماعي 
قالت له غدا 

نذهب سوية الى التحرير 
نطالب بحقنا 

ونرفع صوتنا ضد الظالم 
في اليوم الثاني   

ذهبت مع غسان الى التحرير 
فشاهدته يلتقط  صوراً  وينشرها على السناب شات 

قال لها لنعد الى البيت انتهت مهمتنا
أستغربت من تصرفه 

وقالت  بعصبية نحن جئنا لنتظاهر 
وليس لنلتقط الصور ونعود  

تركها وعاد الى البيت 
وبقيت وحدها في التحرير  

 شاهدت جاسم يقود التكتك 
فارز… صاب الى ا وينقل ا


