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وحـــتـى تــعـــطي الـــضـــوء االخـــضــر
ــغـــادرة الــبـــلـــد او حتــول الـــوزيــر
فـسد الى سفـير وتـقول  معـاقبة ا
الـوزيـر الـفالني من وزيـر الى سـفـير
.. حتى يتـنعم باألموال الـتي سرقها
مـن الـشـعـب الـعـراقـي واعـود واقـول
ـسؤول بل العيب بنا العيب ليس با
نـــحن ابـــنـــاء الـــبــلـــد وذلـك بــســـبب
سـكوتـنا عـلى هـؤالء منـذ عام 2003
اي نـــحـــو 15 ســـنــــة من احلـــرمـــان
واجلوع والذل ولم يفـتحوا اي آفاق
لـلـتـطـور والـثــقـافـة بل فـتـحـوا آفـاق
احلـرب والـشـهـادة حـتى يـتـخـلـصوا
من شبـاب البلـد عن طريق زجهم في

جبهات القتال .. 
ـرحـون وهم وابــنـاهم يـسـرحـون و
فـي الـبــلـدان الــغـربــيــة ويـتــنـعــمـون

بأموال وخيرات بلدنا العزيز ..
 لذا علينا ان نقف يد واحدة ضد كل
من يـريــد اخلـراب والــدمـار لــلـعـراق
وعـــلـــيـــنـــا ان نـــقف ضـــد الـــفـــســـاد
ـفـسدين واالرهـاب وان نـخـرجهم وا
من ارضـنا ارض احلـضارات وارض

اهل البيت عليهم السالم ...
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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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كم تمنيت 
 ان يــطــلق اجلــيش الــعــربي الــســوري

صاروخا بحجم إبرة 
 على خوذات جنود صهاينة

 وهم يلعبون النرد 
 في القنيطرة ... فِي اجلوالن 

 في االول من اب 
 يحتفل اجليش العربي السوري

 بوالدة اول فصيل 
قتالي من دون رصاص
 رصاص ( االرنبان )

 صمت مطبق
 منذ عقود خمسة ..

االرنبان ال يحسنون صنعة 
 اال....

قـتل ابــنــاء الـســواحل الــكـنــعـانــيـون ..
االراميون

 يا ( عهد تميم ) 
ها انت ابليت بالءا حسنا 
 ولدى احلكام الوقت سبات
 كم نافذة حتكم شريعتك

 ايتها العشب الذي هيم الوجدان
 انا مع حشد العشاق
 في احلديقة االمامية 

 معي رصاص وجاهز للقتال
ÍË«e‡‡F - بغداد « b‡‡‡ Uš

مالحــظــة / يــعــتـبــر يـــوم األول من آب
عــام 1946 هـــو الــــتـــاريخ الــــرســـمي

لتأسيس اجليش العربي السوري
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عام جديد حلَّ على بالد األمجاد  بدا وكأنهُ مليء باألمطار والرياح الباردة لكن ال
ـفـاجئـات  تـناثـرت من هـذه الـسمـوات الـزرقاء نعـلم مـا تـخبئ لـنـا هذه االيـام من ا

ا تكون االيام القادمة خيراً قليل من الغيث ولر
باتت االيام القادمة تقترب من جتربـة تلطخ االصابع باللون االزرق  في اول الفيلم
ـنـتـشـر في سـاحـات الـبالد واعـمـدة الـشوارع الـتي نـشـاهد فـيـهـا طـاقم الـتـمـثـيل ا
ـمثـل الـذين يـودون اقنـاع ابنـائهم أصبـحت تخـلـوا من الكـهربـاء وتـمتـلئ بصـور ا
وابنـاء البـلد الـفقـير كـأنهم مـروض حـتى يـكتـسبـوا منـهم غريـزة الفـوز بالـكرسي
لطخة نتـزع .. أليس من حق هؤالء ا زيف  مِن على ظهورنا ويتـركونا كاجللد ا ا
اصابعهم بهـذا احلبر التـقليدي ان يـتذوقوا طعم احلقـوق?  انها امنـيات الفرد بأن
ـعيـشي والنهـوض على قـدميه  سـيناريـوا االنتـخابـات باتت على يتمـسك بالـسلم ا
مسافة قريـبة من االيام  انصفـوا بقيادتـكم لهذا اجملال حتى نـقول لكم انهم رجال
طـر لكي ا عـاهـدوا الله عـليه  كـونـوا أخيـار وكونـوا كـاخليـمة احملـمـلة بـا صدقـو 
يرتـوي شعـبـكم من خيـرات بـلدهم  وفي اخـر الـفيـلم ال تـتركـوا األيتـام والـضحـايا

والفقراء خلفكم  بهم ترتقوا وتُثبتوا انكم على يق .
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شاهير  ا
تلتفُ حوله أصابعُ الضجيجِ

تعصرهُ كنطفةٍ من جديد 
يدورُ معَ دوامةِ الصبية

فوقَ ساحةِ اللعبِ  
ياه  تركدُ وسطَ كفيه بقايا ا
التي غسلت رقابَ الرفاقِ

ِ األوقاتِ  على م
أرادَ  أن يعرفَ الكونَ بأسرهِ

ويحصي النجومَ 
قبلَ أن تغوصَ في تالبيب الشعراء 
ال ينسى مغاليقَ األنفاسِ ومشاجبَ

الذكريات عندما كانَ جنيناً 
 يداعبُ توأمه قابيل جوار عنق

مشيمته 
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َ عاماً قبل أربع
 ماتتْ أمه 

وفاحَ عطرُ روحها على ثيابه 
أقنعها عندَ الشدائدِ
أن تلدهُ مرةً ثانيةً

كي يهرب من نفسهِ األمارةِ بالتفردِ
قابرِ وينّزل روحهُ فوق ألواحِ ا

واليد ويشطبَ األمواتَ  ليكتبَ ا
نخورِ ظلَّ كاجلذعِ ا
واقفاً وسطَ الزمانِ

ال أحدَ يطمعُ بهِ ليصبغَ طوله  
ناشير  ال أحد يحميه من أسنانِ ا
نظارِ الشبيه وال أحد ينظر لهُ 
كما لو من نحاسٍ أصفر تنحتهُ

هذا مؤشر خطير لتغيير مفردات لغة
وتهـميش دالئـل حضاريـة علـى عراقة
شعب سايكولوجيا (التحشيش) هذه
تشـبه إلى حد كـبير ظـاهرة الراب في
أمــيـــركــا كــتــعـــبــيــر عـن االضــطــهــاد
العنصري في تلك احلقـبة السبعينيه
..وخالل هــذه الـــســنـــوات الــثالث أو
األربع األخـيــرة انــتــشـرت فـي وطـني

سيئة للمستقبل ... تلك النزعة ا
ـقـدمـات الـيـوم تـسـتـخـدمـهـا بـعض ا
كـأســلـوب هـابط لــلـشـهـرة الــسـريـعـة
وتــــرديــــد اســــمـــاءهـن عــــلى لــــســـان
اجلــمـهــور مـرفــقـة مـع مـاتــطـلــقـة من
عبارات مترهلة التلـيق بتاتاً بالعائلة
ــــكـــانــــة اإلعالمي الــــعـــراقــــيـــة وال 
ـعالم احلـقـيقي وهـو تـشـويه واضح 
... ياً التلفاز العراقي عربياً وحتى عا

ظهر والفكر ??.. أين أناقة ا
.مــاذا يـحــدث? ألــيــست هـنــاك رقــابـة
قدمات وضوابط لتمنع وتزجر هذه ا
األعـالمـيـات .. عـفــوا عـفـوا ....أشـبـاه

قدمات ...وأشباه النساء... ا
تلقي ونظرته  تشويه الرؤيا عند ا
سيئة لألعالمية بسـبب تلك األمثلـة ا
وجـــداً لــلـــفـــضـــائـــيـــات الـــعـــراقـــيــة
...لـألسف..قـبل أيــام سـألـتــني أبـنـتي
سؤال جعلـني أحزن على واقع يدخل

رغماً عنا بيوتنا
(ماما شعجب رگاصة تقدم البرنامج)
سـؤالـها بـر لـكن ذو أبـعاد التـنـتهي
هل سـتـتـمنـى أبنـتي أن تـكـون مثـلـها

.هل ستقلدها ..?!
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عـند احلـديث عن الـعراق فـإن اللـسان
يعجز عن التعـبير والعقل يتوقف عن
الـتـفكـيـر العـراق كلـمـة كبـيـرة عنـدما
نــسـمـعـهـا تــشـتـعل قـلـوبــنـا بـاحملـبـة
وتدمع عـيونـنا احلائـرة فرحـا وحزنا
وتــتـوقف ألــســنـتــنــا عن الــكالم مـثل
شخص محب يريد أن يبوح حلبيبته
بكـلمـة أحبك وحـ تتحـول الكـلمات
أل احلـــزن لـــدمـــوع وآهـــات وأنـــ 

القلوب وتضيق.
 الـعــراق الـذي كــان بــاألمس شـمــعـة
تـــضيء في الــعـــالم فــإذا هـــوالــيــوم
اصبح مكان لالرهاب والفساد والفقر
واجلـــــوع بــــــحـــــيـث كـــــان الــــــعـــــالم
يحسـدوننا عـلى أمننا وأمـاننا وعلى
بـهــائـنــا وخـيــرات بالدنـا الــتى يـشع
مـنــهـا األمــان فى كل مـكــان ويـتــنـاثـر
احلب مــنـهـا فى كل زمـان.مـاذا فـعـلت
بك ياعـراق هذه التـحالفـات الطائـفية
?! ومــنـذ مــتى كــانت مــدنك يــسـيــطـر
?! وطن خـــانه عـــلــيـــهـــا االرهـــابــيـــ
! مـاذا حل بك يـا عـراق ?! ما اجلـمـيع
الــذي أصـابـك? مـتى ســنــنــعم بــحـقن
الـدمـاء? ومـتـى سـتـخـتــفي خـفـافـيش
الـظالم ومــتى يــنـتــهي هـذا الــصـراع
ويعود لنا استـقرارنا ? ومتى سنملك
خـطـوط مــدارك أيـهـا الـوطـن ونـحـفـر
اسـمك عــلى كل سـطـر وعـلى كل جـبل

وفي كل زاوية لتعبر بنا إلى براألمان
وتـنــهي نــزيف الــدم ? الـدمــاء تــسـيل
والـــشـــعب يـــقّـــهـــر وتــبـــددت األحالم
واآلمـال فـجأة  ,وتـبـخرت مـعـهـا أيام

وأفراح الغد القادم .
 قــد نــخــتــلف مع الــنــظـام لــكــنــنـا ال
نختـلف مع الوطن ال تـقف مع ال يريد
اخلـيـر الى شـعبـنـا وبالدنـا حـتى لو
كــان الـوطن مــجـرد مــكــان نـنــام عـلى

رصيفه ليالً
حـيث يـتـمـيـز الـطغـيـان الـذي يُـمارس
من أجل مـصلـحة ضحـايا بـأنه األشد
ـا من األفــضل أن تـعـيش قـمـعــاً فـر
  عـلـى أن ال تـعـيش في في بــيت طـ
قصـر وانت ال يوجـدلديـك ضمـير وقد
يـصل جـشـعـهم إلى مـرحـلـة اإلشـباع
لـــكـن الـــذين يـــقـــمـــعــــونـــنـــا من أجل
مـصلـحتـنا كـما يـدعون سـيسـتمرون
في قـمـعـهم إلـى مـا ال نهـايـة ألنـهم ال
إذا وجــد يــفـــعـــلــون ذلك بـــضـــمــيـــر 
اإلرهاب الفـكري فقـد وجد كل إرهاب
كــمـا أنّه إذا وجـدت احلـريـة الـفـكـريـة
زال اإلرهـــاب كـــلـه. فال حـــريـــة إذا لم
تـوجـد احلـريـة الــفـكـريـة وإذا وجـدت
ـستحيل فقد وجـدت كل حرية ومن ا
أن نكـون أحرار مـا لم نكن أحرارا في

تفكيرنا وفي التعبير عنه. 
 لـم يـعـرف الـتـاريخ بــقـعـة عـلى وجه

طفولته تزحفُ معه 
سامير  تعلمهُ كيف يحبو فوقَ ا

ليتعلمَ التأويلَ على مقاعدِ األحالم 
ويقرأ من ورقِ الوردِ الساقط

في أيةِ بقعةٍ 
صير.  يستقرُ دمهُ وبندولُ ا
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أحاولُ مرةً أخرى
نزعَ نفسي

وأرتدي كسوةَ يومي البالية
ألعبرَ تاللَ الظن

أمسكُ بزعنفةِ الغيمةِ
وأهزُ وجهها 
لعلّها تفيقُ

األرض كـالــعـراق; مــهـد احلــضـارات
وأرض الـعــلم وشـمس الــروحـانــيّـة
ومـوطن الصـاحل وقـبـلة الـعظـماء
فالعـراق جَمَعَ اجملد من كـافة أطرافه
واستطاع أن يحفر اسمه بحروف من
ذهب عـلى صــفـحــات الـتــاريخ حـتى
باتت هذه البقعـة األكثر تميّزاً وألقاً
وإشـراقـاً من ب سـائـر بـقاع األرض
وال يـزال اخلـيـر بـاقيـاً فـيـهـا إلى آخر

الدهر.
 الــــوطـن هــــو عــــزنــــا وهــــو االمــــان

لـنــفـوسـنـا به نــحـتـمي وبه كــرامـتـنـا
حــمــاك الـلـه يـاوطــني واعــاد الــله لك
ن يـعـلم أمـنك وأمــانك الـوطن غـالي 
ن لـدية الـعزة مـا هو الـوطن وعزيـز 

وكرامة النفس
كــفـاكم يـا ابـنـاء بالدي البـد إن تـكـون
ثـــورة ضــد ضـــد عــقـــولــنـــا نــحن من
سـتقبل الى  نصنع الـفرح وأالمل وا

أجيالنا القادمة.
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اإلعالم غالبا مايكـون الواجهة لثقافة
رئي منه... شعب وخاصة اإلعالم ا
ـتــنـوعــة تـدخل الــتـلــفـاز وبــرامـجـه ا
بـيوتـنـا كـفـرد من الـعائـلـة بـتـفـاصيل
وثقافة تشاركـنا تربية جيل من خالل
ـضمون لـلفكرة وضوعي وا الطـرح ا
..واألهم مقدم البرنامج بكل تفاصيله
...مـالبـــــــسه ..طـــــــريـــــــقـــــــة حــــــواره
ـقدم عـنصر فـعال لـنجاح ..كلـماته...ا
أي بــرنـامج مـهـمـا كـان بـسـيط ونـرى
ـشـاهـيـر شـبــابـنـا يـتــأثـر مـبـاشــرةً 

األعالم شكالً ومضموناً

ـا الـبــعض مـنــهم يـتــمـنى الــوصـول 
وصل له من شهرة ومحبة جماهيرية

نقطة توقف.
نالحـظ في اآلونـــة األخـــيـــرة ظـــهـــور
مــقـدمـات بــرامج مـســيـئــات لـلـمــهـنـة
بـــأســـلـــوب مـــهــ ...مـالبس ســـهــرة
التــلــيق ....تــصل إلى شــبـه الــتــعـري
...مـكــيـاج مــبـالغ به..والــكـارثــة الـتي
تهدم مجـتمع بصورة مـباشرة مؤثرة
تلفظهن بكلمات دخيلة علينا مفردات
شـارع التـليـق أن تطـرق عـلى مـسامع
أبناءنا بطريقة مايسمى (التحشيش)

ـقززة أسـلوب األيـحـاءات اجلنـسـية ا
...والـكالم حــدث وال حـرج...هل يـعـلم
تابع من اجلمهور أن سؤول أو ا ا
هـنـاك مــشـروع قــائم ويـتم الــعـمل به

قاهي ... وهو توظيف فتيات من ا
(الـكـوفي شـوب) !!!!!!وتـدريـبهـن على
تـقـد الـبـرامج الـعائـلـيـة!!..نـعم هذه
حـقـيـقــة حتـدث خـلف الــكـوالـيس بال

رادع..
ـاذا جتـعـلن مـن انـفسـكـن رخـيـصات
تضرر لهـذه الدرجة وبالـتالي نحـن ا
جـــمــــهــــور مـــتــــابـع لـــيـس من فــــئـــة

عمريةمعينة بل كل العائلة .....
مـصـيـبـة ....إمـا غـافـلـون عـنـهـا وهذا
ـسـؤولـ ...وأمـا تـغـافل أهـمـال من ا
وهــذا يـــســمى تـــواطئ لـــلــمـــشــاركــة
بــأطـاحــة مـجــتـمع أخـالقـيــاً وبـكــلـتـا
احلـالـت نـحن الـضـحيـة وجـيل بر
يـفـقد بـرائته تـدريـجيـاً بـسبب أشـباه

األعالمي ...
طلوب االرتقاء بـأعالمنا لـلمستـوى ا
يــســتـدعي أســتــبـعــاد هــذه الـنــمـاذج
الـشاذة عن قـاعـدة اجملـتمع واألخالق
ـشرفة والنـبيلة بـهدفها ـهنة ا لهذه ا
...وأحـــتــرامــنــا لــكـل مــقــدمــة بــرامج
حتـافظ عــلى هــيـبــة األعالم الــعـراقي
بادئها وأخالقها والتي أينما حلت 
هي فـخـر لـوطنـي بحق حتـيـة اعـتزاز
وفـخـر لـتـلك الـتي تـفـكـر بـجـمـهـورهـا

ووطنها بكل قدسية .....
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من هم الـذيـن يـحـبــون من يـحــتـقــرهم ويـحــتـقـرون من
يـحــبـهم هم فــئـات كـثــيـرة في مــجـتـمــعـنــا قـد يـظن ان
ـنصب يجـعل منه انسـانا محـترما ولكن الشهادة او ا
انا اقـول احـتـرام الـذات هـو انـسب شي قـد يـتـبـاه فيه
الـشــخص الــتــواضع شي جــمــيل ولـكـن قـد يــتــصـور
الـبـعض انه ضـعـف او خـضـوع او اذالل ولـكن بـعض
البـشر عـنـدما تـتركه وال تسـال عنـه يتـعجـب لتـصرفك
ويبـدأ بـالتـواصل مـعك وطلب الـود وعـندمـا جتـعل منه
انسانـا وحتادثه وتهـتم المره يـبدا بالـشموخ والـتعالي
ال السبب ام التربية او اجملتمع يجعل منك اذا هل ا
وحــشــا تـــهــاجم بـــدون ســبب كـن كــمــا انت ال تـــقــلــد
االخـرين او جتــعل من نـفــسك اضـحـوكــة انت عـراقي
تعرف من تكون يعني الـتواضع مع الوجود مع الغيرة

مع الفخر كلها تتجمع بنا نحن العراقي ...
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نعم فأحـيانـا ال نحتـاج لفحص بـصر أو لـعدسات طـبية
كي نرى بـصـورة جـيـدة  فالـظـلـمات قـد تـكـون صادرة
من أعمـاقنـا  األردية الـسوداء الـتي تـتشحُ بـها قـلوبـنا
هي من صــنع أيــديـــنــا أيــضــاً  و إلن الــقــلب مــتــصل
ـلك شيئـا من االشياء التي بطريقـة ما بالـع  فنحن 
تـمـيــزنـا ك بـشــر بـصـرا و بــصـيـرة  فــإن هـذهِ الـطـرق
الـتقـلـيـديـة لـتـحـس مـجـال الـنـظـر  لن تُـزيل الـعـتـمة 
ـان وحــدهـمــا من يُـزيـالن خـارطــة الـطُـرق احلب و اإل

عتمة .  ا
كونـة من ثالث كلمـات فقط " طهر قـرأتُ هذهِ العـبارة ا
قـلبك كـي ترى فـي رواية مـوت صـغـيـر الـتي تـسـرد لـنا
تـصوف الـعربـي محـيي الدين بن عـربي " الذي حيـاة ا
قضى سـنواتٍ من عـمره يـبـحث فيـها عن طـهارة الـقلب

وفي كل مرة يجدها باحلب وحدهُ ال غير .
 نحن الـبشـر ذوو أطـباع مـتفـاوتة تـغلـب علـيهـا أحيـانا
ـطلـوبة األنانـية  احلـقـد  الغـيرة في غـيـر مواضـعهـا ا
وغيـرها من الـغشـاوات التي تـعمي الـبصـر و البـصيرة
كننا بها ان نتقدم او نطمح ُكتسبة و الفطرية  فال  ا
وهذهِ هي أغلب االسـباب التي يـعاني االنسـان بسبـبها
وان لم يـــظــهـــر عـــلـــيهِ ذلك فـــنــجـــدهُ يـــتـــخــبـط ال يَـــعي
سلوكاياتهُ و أحيانا يُفـرط في تيههِ بهذا العمر القصير
الذي ينبغي لنا إستغاللهِ لنترك فيهِ بصمة حب وجمال
في بـقــعـة صـغــيـرة من هــذا الـعــالم  و إن كـان وال بـد
لإلنسان من رسم خارطـة حياتهِ فـيجب ان يبـدأ بنفسهِ
( الـدفـةُّ احلـيـة ) وقـلـبـهِ ( الـشـراع الـذي يـوجـههُ ) فـإن
ـا كـان و ما سـيـكون إتسم بـسـكيـنـة النـفس والـرِضا 
فإن قلبهُ سيرى و سيجد ضالتهُ في مسيرة حياتهِ . 
 إن احلب هو ديـدن اإلنسـان في حـياتهِ  اإلطـمئـنان و
ــكن أن يــوجــد احلب في قــلبٍ ــقــدس  و ال الــعـهــد ا

أعمى و إن وجد فإنهُ مهدوم .
ـلك فـإنـهـا مـصدر ذلك  مشـاعـر االنـسـان أسـمى ما 
ـنــبـعث من قـلب طــاهـر يـسـكــنهُ حب عـمـيق و الـضـوء ا
متأصل منذ صغرهِ  حب ال يعدلهُ حب و ليس لهُ مثيل
ــوجـود فــيــنـا مــنـذ الــعـدم و  إنهُ حب الــله الـبــاقي و ا
ـولـود في ذات االنـسـان مـنـذ أن تـرى عـيـنـاه الـنـور و ا
بـصـرة  لذا طـهّــر قـلبك النـامي في وجـيب الـصـدور ا
لــتــرى هــذا احلـب  لــتــظـــفَـــرَ بهِ و تــأمّْل مـــعي الــبــيت

الشعري اجلميل لـ إيليا أبو ماضي ح قال : 
ليسَ الكفيف الذي أمسى بال بصر
إنّي أرى من  ذوي األبصار عميانا

طرّزِ بالرماد على سؤالي ا
هل هي من ماءٍ أم من نفحةِ سماء ? 

حتكي ما في بالها
طرِ  عن حكايةِ ا

ياهِ التي اشعلت أساريرَ ا
رموقة وفضحت تركيبتها ا
تستشري هذه األيام الغيبةُ

فوقَ طاولةِ الفيزياء 
كما هي في مدينتي
ليفرّقوا ب العناصر

حيث يعاني الطوفانُ من البللِ
عندما تموت الشمسُ قضاءً وقدرا
وتبيعُ السماءُ هاللَها لألطفالِ

بدراهمِ األعياد…
b - البصرة Uš …d¼e « b³Ž

كـلـمـتـ قـد يـراهـا الـبـعض كـلـمـتـ
عـاديـت لـكـن لـهم مـعـنى كـبـيـر جدا
وخـاصـة في بـلـد اسـمـة الـعـراق هذا
البلد الذي كان من انظف البلدان في

نطقة العربية واالسالمية ..  ا
وامـــنـــيـــا كـــان من امن الـــبـــلـــدان ..
وســيـاحــيـا كــان من اجــمل الـبــلـدان
سـيـاحــة .. ولـكن مـنـذ الــسـقـوط بـدأ
هذا البلد باالنهيار وتغيرت الوجوه
والــنــفــوس وذهــبـت عــنــا الــطــيــبــة

والبساطة.. 
لــذا يــجب عــلــيــنــا االنــتــبــاه الى ان
الفساد هو نـفسه االرهاب الن عندما
اطلق رئـيس الوزراء حـيدر الـعبادي
ــفــســدين بــان يـــحــارب الــفــســاد وا
وتأخر في محاسبـتهم بدأ التخطيط
فـسدين بعمـليات التـفجير من قبل ا
وال تقل ان هذه العمليات التفجيرية
هي من قـبل خاليا نـائـمة بل هي من
ابن الـبـلـد لـقـد كـان الـنظـام الـسـابق
يتخذ اجراءات صارمة بحق اخلونة
ويقـوم بإعـدامهم فـورا قبل ان يـتخذ
بــهم الـقــاضي اي قـرار النــهم خـونـة
وألنهم مفسـدين وألنهم ارهاب لكن
فـي الـــوقت احلــــاضـــر واحلـــكـــومـــة
احلــالـيــة تـتــكـلم لــكن بــدون تـنــفـيـذ
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تعـدد نظـريات االخـتالف ب شـتى البـشر له مـدلوالت
ـعتقد ومسبـبات قد تؤدي الـى االختالف في الرأي وا
والـفـعل وكل مــا يـنـصب فـي افـعـال ومـدركــات الـعـقل

البشري.
نـطلق البد أن نـتعرف عـلى طرق احلوار ب من هذا ا
األشخـاص ومدى احـترام االخـر مهـما كـان سواء في
االخـتــصـاص او الــقـول والــفــعل فـاألفــراد كل واحـدٍ
ــكن الـتــفـريط او الــتـفـريق وال  مـنـهـم مـكـمـل لـآلخـر 
فما هو سائد حالياً في اجملتمعات الشرقية هو بينهم 

عدم احترام االخر في اجملاالت كافة.
ة البد اذاً لتـحقـيق اهداف الـتقـدم وبنـاء احليـاة الكـر
ـريـر من تـظــافـر جـهــود اجلـمـيع لـإلرتـقـاء بــواقـعـنــا ا
والـنــهـوض بــعـقــولـنـا واالبــتـعــاد عن الـشــخـصــنـة في
األفـعـال واألقــوال فـأنت لـيس كــأنـا لـكن نــبـقى كالنـا
ان مـا لوحظ ـكن الفـصل ب ذلك  مكـمل لالخر وال 
في اجملتمعات الشرقية هو اعتماد األنا في الكثير من
فــإيــجـــابــيــة ــســـائل وهــذا دلـــيل تــخـــلف وضــيـــاع  ا
االخــتالف البــد ان تـطــبق جلــني ثــمــارهــا ولــتــحـقــيق
ان أهدافـهـا من اجل الـفـرد والـفـرد من اجل اجلـميع 
ــيــز تــطــور األفــراد واجلــمــاعــات هــو مــدى اهم مــا 
ساعدة لالخر في كافة تعاونهم ومدى تقد احدهم ا
اجلوانب وهذا ما يـشير الى عـقليـة سليـمة قادرة على
نبذ الفـرقة مادامت األمـة مترابـطة متـوحدة في حتقيق
ـساعـدة لي وعي واحـترامك ك ا فـإن تقـد مبـتـغاهـا 
لـطـريـقــة حـواري وعي وابـتـعــادك عن جتـريـدي ونـزع

إمكانياتي وعي .
ـشترك كل ذلك واكثر يـساعد في تـقد ثمـار العمل ا
الــذي قــد يــســاهم في رقــيك ورفــعــتك وســمــو عــقــلك
مـادمت حتـتـرم شـخـصي وتــؤمن بـإيـجـابـيـة االخـتالق
ـعـــــــــتـقـد او الـطـائـفـة ليـس نـهـاية فـاالخـتالف في ا
عمل والـتـخـلي عن نـكـران االخر هـو بـحـد ذاته نـكران
تحضر يز شخصـية الفرد ا الذات  كل ذلك واكثر 
الـقـادر عـلى نــشـر ثـقـافــة االخـــتالف واحـتـرام االخـر

مهما كان .

دعني أحدثك أيها اجملنون 
عن عروس بغداد الكرادة

كنت اجتول جميلة هي بكل تفـاصيلها 
ه الـيـوم بــ اروقـتـهـا الـضــيـقه الـقـد
التي تـفـوح رائحـة (خبـز الـتنـور)منـها
ـســنــ فــيـهــا عــلى اروقـة ويــجــلس ا
يـتـسـامـرون حـديث الـصـباح طـرقـاتـها 
اطـفـال عن اخـر اجملـريــات الـسـيـاسـيه 

يـــخـــتـــبــئـــون من بـــعض خـــلف
اسـوار الــبـيــوت الـبــالـيه
يبحث عنهم ذلك الطفل
اجلــمـــيل الـــذي قــاطع
سيـري وهـو يـسـألني
عــنـهم (خــاله شــفـتي
ويـن خـــــــــاتـــــــــلــــــــ

اصدقائي)..
 نـســوة مـجـتــمـعـات
امـــام عـــتـــبـــات احـــد
بـــــيـــــوت اجلـــــيـــــران
منـشـغالت بـاحلديث
عـن حـــــــــنــــــــــة(بت ام
زهــراء) هــكــذا تـراود
على مـسـمعـي عنـدما
مـررت مـن جـانــبـهم 
انعـطف طـريـقي الجد
نـــفــسـي واقــفـــةً امــام
الـهـاد شـاطئ دجـلـة 
ســألــني عــنك احلــزين 

تـردد بأن يذكـر قلبي بأستـحياء 
خـانـتـني تـلك بـفـاجـعـة غــيـابك 
الـدمــعـة الــصـمـاء وانــتـفـضت

شعرت على عـيني لتـسقط سـهواً مـني 
بـأني وحـيـدة اليـدوي في هـذا الـفـضـاء
الـــواسـع ســـوى وقع خـــطــــواتي الـــتي
تلـمـلم من عـلى ارصفـة احلب ذكـرياتـنا

تناثر عليها .. ا
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والنصال استقرت بأغمدة الرجال 
 تستحي قرى فلسط

 ان تمنح احلكام تفويضا
 فليس فيهم من يسرج اخليل
 والصهيل تقمصته االرانب 

هي (عهد ) استفزت كل اخليول ..
وما من صهيل

والفرسان نائمون 
 أكـان حــقـا عــلــيـنــا ان تـكــون الـنــسـاء

جوابات للقتال

جندي اسرائيلي يقيد يدي عهد


