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بغداد

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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نـنتظـر بسذاجـة مسلـسال معادا
ومــا زال يــعــاد مــنــذ عـام 2004
ــمـــثــلـــ وذات اخملــرج نـــفس ا
نــبـــقى مــتـــفــرجــ رغـــمــاً عــنــا
...األزيــــــاء وأن تـــــعـــــددت داخل
ــســلــسـل عــلى أألغــلـب يــبــقى ا
الـــبـــطل صـــــــــــــاحب االطـاللــة
األكــثـــر أبـــهـــاراً من أول نـــظــرة
ــثـــال زي رجل ..عـــلى ســـبــيـل ا
الــــدين ...أو قـــيـــافــــة الـــضـــابط
ــا مـــديــر بــبـــزة بــاهــظــة ...ور
الــــــثـــــــمن.. لـألســف ونــــــبـــــــقى

. متابع
عشرون الف مرة جربت 

ان ادخل اخليط في ثقب ابرة 
عشرون الف مرة قاومت 

اء دون كسر اجلرة ان اشرب ا
وعشرون الف مرة حاربت 

ـــــــوت انــــــســــــان لـه امل ان ال 
وغايته فكرة

يــا مـخـتــزلي الـوجــود ومـقـصي
احلشود

ـنــابـر وواضـعي يــا مـتـســلـقي ا
القيد واحلدود

ـــنــاصب يــا رؤوس االكـــابـــر وا
والسلطة والنفوذ

وت لكم قـد طابت احليـاة ولنا ا
احملتوم 

خذوا مـاشأ من حلـمـنا فـنحن
االصل و لن نـغيـر اجللـود .يقف
أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــس
مبهورا"بشيطنتنا...غلبناه......
ـة والـسجـدة دنـيا .مـاب االقـا
......الأحد يضع بعقله االخرة...
مـابــ الـله ونــيــتـهم....مــنـصب
وكـــرسي يــــصـــنع مـن ســـذاجـــة

البسطاء......
والى أين....??

 ســراب الـسالم مـرتــبط بـرضى
الـــــدول اجملـــــاورة ..وكـل دولـــــة
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وتاريخها العريق .
ان هـــذه الـــتـــصـــرفـــات ادت الى
سؤولة تنـمر تلك اجلهات غـير ا
فـي اجملــتــمع والـــتي تــأخــذ دور
احلـكـومـة في كـثـيـر مـن االحـيان
ونـــــرى فـي احـــــيـــــان اخــــرى ان
احلـكـومـة غــيـر قـادرة عـلى فض
ـا اثار استـنفار تـلك النـزاعات 
فـــــئـــــة كــــــبـــــيـــــرة من الـــــنـــــاس
ا واستـنـكارهم لـتـلك االفعـال 
ادى الى اعالن وزارة الــداخـلــيـة
ان كـــتـــابـــة عــــبـــارة (مـــطـــلـــوب
عشائريـاً) على مبنى اي شخص
مـــهــمـــا كــان الـــســبب هـــو عــمل
ارهــابي يــتــفق واحــكــام قــانـون
مـكـافـحـة االرهاب رقم  13لـسـنة
ـــــــادة  2005حـــــــيـث نص فـي ا
الـثانيـة منه على ان تـعد االفعال
االتــيــة مـن االفــعــال االرهـــابــيــة
(العـنف او التـهديـد الذي يـهدف
الى الـقـاء الـرعب بـ الـنـاس او
تــعــريض حــيــاتــهم وحــريــاتــهم

بسـبب خالفـاً او جدال نـشـأ ب
عائـلتـ او عشـيرتـ ويجب ان
ـوقف الـقـانـوني ازاء هذه نرى ا
ــشـيــنــة الـتـي ال تـمت االفـعــال ا
بصـلـة لـروح عـشائـرنـا االصـيـلة
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ــواقف لــلــكــثـــيــر من االحــداث وا
دهــشـــتــهـــا  الـــتي تــتـــراوح بــ

السلبِ واإليجاب  احلب والكُره 
ــشــاعـر اخلــوف و اجلــرأة و كل ا
تـنـاقضـة الـتي تـلتـقي جـميـعـها ا
اخــــيـــــراً في عــــامـل الــــدهــــشــــة .
واإلنـسـان اإلنـسـانـوي مـنـا سوف
يـطـرح عـلى نـفسهِ مـئـات األسـئـلة
الـتي ســتـبــقى حـائــرة في ذهـنهِ 

بال أجوبة . 
ــواقف الــتي انــتــشـرت من هــذهِ ا
ســـريـــعــــاً في مـــواقـع الـــتـــواصل
اإلجــتـمــاعي و األخـبــار هـو قــيـام
امـــرأة بــــاالســـتـــجــــداء رغم عـــدمِ

حاجتها لألمر !.. 
ـرأة أنهـا متـزوجة و حـسب قول ا
زوجــهــا مــوظف و راتــبه جــيــد و
ـــلـــكـــون بــيـــتـــهـم اخلــاص و ال
يــنــقــصــهم ســوى طــفل  و أنــهــا
حتب أن تـســاعـد زوجــهـا فــقـامت
هنة الـتي تدرّ عليـها ربحاً بهـذهِ ا
يتـراوح ب 250- 500 ألف ديـنـار
عـــراقـي وبــــعـــلـمِ زوجــــهـــا . و أن
مـايسـاعدهـا في األمر هـو األطفال
ــــــتـــــســـــولـــــ الـــــذيـن تـــــقـــــوم ا
بـأسـتـئـجـارهم من جـهـات مـعـيـنة

قـاموا بدورهم بـجلبـهم من جهات
بـلغ اخـرى و هـكذا و كـل حسـب ا
الذي يـدفعهُ لغـرض اإلستفادة من
الــطــفـل بــاالســـتــجــداء و تـــمــويه
ارة بهِ للدفع  و األكثر الناس و ا
ــرأة إدهــاشــاً في األمــر أن هــذهِ ا
ــضـطـربـ عــقـلـيـاً وغــيـرهـا من ا
تـقـوم بـإعطـاء اخلـشـخـاش ( مادة
مــنــومــة مــخـدرة مــثـل األفــيـون و
ــورفــ ) لألطــفـال الــهــيــروين وا
الــذيـن تــقــوم بــتــشــغـــيــلــهم لــكي
يطيعوها و ال يعصون أوامرها! 
امـــرأة مــحـــرومـــة من األطـــفــال و
تعامل أطفال غيرها بهذهِ الطريقة
اجملــرمــة لــتـــكــسب عــلى حــســاب
الـــطـــفــــولـــة حـــسـب رأيـــهـــا  أي
تــنــاقضٍ يــعــيــشهُ إنــســان الــقـرن
احلــادي والـعـشــرين ? أي مـرحـلـة
من اإلنـحـطـاط و البـؤس وقع فـيهِ

مجتمعنا ?.. 
طــفــولـة تُــســتَــهــلك و تُــســتَــغل و
تــضــيع بـــأبــشع الــطــرق  تُــداس
بــأرجل الــكـبــار ألجلِ مــصــاحلـهم
الــشــخــصــيــة  الــطــفل الــركــيــزة
األســـاســيـــة في اجملـــتـــمع  عــود
اجملـــتــمع  و إن مــا نالحــظهُ اآلن

لــلــخــطـــر ). وعــنــد الـــنــظــر الى
عـقوبـة تـلك االفعـال البـد من ذكر
ـــادة الـــرابـــعـــة من الـــقـــانـــون ا

ذكور اعاله على ان. ا
 (1. يــــعـــاقـب بــــاالعــــدام كل من
ارتكب  –بــصـفـته فـاعال اصـلـيـا
او شــريك عــمل ايــا من االعــمـال
ادة الثانية االرهابية الـواردة با

والثالثة
من هـــــذا الــــقــــانــــون يـــــعــــاقب
ـمول وكل احملـرض واخملـطط وا
من مــكن االرهـابــيـ من الــقـيـام
بـــــاجلـــــرائـم الـــــواردة في هـــــذا
القانون بعقوبةالفاعل االصلي .
ـؤبّـد من  2. يـعـاقب بـالــسـجن ا
اخـفى عن عـمـد اي عمـل ارهابي
او اوى شــخص ارهــابي بــهـدف

التستر .)
وبالتأكـيد ان هذه االفعال تهدف
الى الـــقـــاء الـــذعـــر والـــرعب في
نـفـوس الـنــاس نـاهـيك عن االثـر
الـسـلـبي الـذي تلـقـيه عـلى حـياة

ـــرأة وامـــثــالـــهـــا الــذين ال هـــذهِ ا
يـنــجـبــون أطـفـاالً  لــو أن كل فـرد
مـــنـــهـم إنـــتـــشل طـــفالً مـن هــؤالء
نـتـشرين عـلى الطـرقات األطفـال ا
و تــكــفــلهُ و تــعـتــنى بهِ بــطــريــقـة
إنـسـانــيـة تــكـفل لــلـطــفل حـقهُ في
ــة  سـوف لن ــة قــو حــيــاة كـر
نـرى مـتسـوالً واحداً في الـشارع .
ـــــرأة إنـــــســـــانــــة لـــــو أن هـــــذهِ ا
ــا بـــالــتــصــرف و الــضــمــيــر  رُ

في مـجتمـعاتنـا العربـية و العراق
عـــــــلـى وجه اخلـــــــصـــــــوص  أنه
مجتمع آيل و منخور من األساس
بــفـــعل الــكـــبــار و الــضـــحــيــة هم
الصغار الذين يـتعرضون للضرب
و اإلعــتــداء و الــتــجــويع و شــتى
الطـرق العدائـية لكي يُنـفذ مطالب

مرؤسيهِ و سبب هالكهِ . 
ــســتــجــدين كل هــؤالء األطــفــال ا
الذين نراهم في الشارع يتسربون

بـهـذا الـقـدر أمـا نـتـيـجـة الـفـقر أو
مــجــهــولي الــنــسـب و احلــيـاة أو
أنـــهم يـــعـــيــشـــون في ظـل أبــوين
لـئـيــمـ  فـلم يــكن لـهم بُـدّْ سـوى
الـــهـــروب و اإللـــتــحـــاق بـــقـــوافل
الـفـسـاد واإلنـحـراف لـكي يـنـشأ و
يترعرع مضطرب النفسية والعقل
و لـكي ينـتقم من األطـفال اآلخرين
بــدورهِ عــنــدمــا يـبــلـغ و تــســتــمـر

الدائرة برعاية الهيروين. 

سيـنـظـر لـها الـله و يـرعى طـلـبـها
أل عليهـا حياتهـا وبيتها. لطـفل 
ولـكن  يبدو أن الـعراق و الـبلدان
اذج كـثيرة من الـعربيـة حتتوى 
اذج أوليـفر تويـست ونانسي و 
ـة أكــثـر أمـثــال بـيل ســايـكس ظــا
كتضة وفاكن وأن هذهِ الروايات ا
بقصص محزنة بشكل مبالغ فيهِ 

صارت واقعاً في عصرنا ..
“bFÝ wMÐ VM¹≠ احللة

ـتأللئـة التي بـغداد تـلك اجلـوهرة ا
لـيس لـهـا مثـيـل في مـشارق األرض
ا تـغنى ومـغـاربهـا. بغـداد التي طـا

بها الشعراء وتباهى بها األبناء.
نـحـن بـقـولـنـا ذلـك ال نـريـد الـهـروب
الى الـتـاريخ والــبـكـاء عـلى االطالل
وال تـسـيـرنـا األحالم وال األُمـنـيـات.
الـشـعب لم يـفـقـد حـيـويـته وابـداعه
رغم كل عــقــود الـظــلم والــطــغــيـان
فـبــعـد ان سـحب الــبـسـاط من حتت
اقـدام الطـغـاة الـذين حـكـمـوه طوال

ا عقود إنتابت اجلميع آمال رائعة 
سـيـعـقب ذلـك الـسـقـوط من حتـقـيق
ـقراطـية والعـدالة االجـتمـاعية لـلد
والـرفـاه وحــريـة الــرأي والـتـعــبـيـر
الــتي هي اســاس جـمــيع احلــريـات
وهي حق من حـقـوق اإلنـسـان الذي
ــواثــيق الــدولـيــة ومن اهم اقــرته ا
مقـومات اجملـتـمعـات احلـديثـة لكن
الـــشــعب اصـــطــدم بــامـــال وامــاني
ضـــائـــعـــة فـــبـــدأ الــقـــلـق واخلــوف
يتسرب الى داخـله بعد معاناته من

ــطــالــبــة بــالـــكــشف عن الــفــســاد ا
ـفــسـدين لــكن مع االسف فـوجئ وا
بعـاصـفـة هوجـاء وحتـديات كـبـيرة
تـــواجه حــريــتــهم في ابــداء رأيــهم
بـالرغم من تـنامي االهـتمـام الدولي
بـأهمـية دور حريـة الرأي والـتعـبير
في تـقــدم الـشـعــوب واعـتـبـاره حق
من حـقـوق االنسـان ولقـد تفـاجئـنا
ــا جـــابـــهه واصـــابـــنـــا االحـــبـــاط 
دني باسم خزعل خشان الناشط ا
فـقد أُجـهـز عـلى قـدرة هـذا الـصوت
احلر في مـجال الـكشف عن الـفساد
ــفـــســدين وبـــدورنــا نــرفض اي وا
مــحـاوالت لـلــتـأثــيـر عــلى الــقـضـاء
ارس من والـقرار الـقـضائي. ومـا 
س هـذا الـشـخص او ذاك قــمع ال 
فــقط بل يـــطــول حــريــة الــتــعــبــيــر
دافعـ عنها فمـا علينا نفسـها وا
اال ان نـقف سداً مـنيـعاً ضـد الرياح
الــتي تــعـصـف بـكل مــا هـو مــشـرق
ـوجـات ومـبـدع وان نـقــضي عـلى ا
الـــتي تـــضــخم اصـــوات الــتـــخــلف
وتـكتم نـغمـات التـقدم واالبداع وان
نــدعم حق االنــســان فـي الــتــفــكــيـر
والـــــتــــعـــــبــــيـــــر عن رأيـه من خالل
ناسـبة فحـرية التـعبير الوسـائل ا
لـيـست هـامـة فـقط بـاعـتـبـارهـا حق
ـا ألنـهـا ضـرورية قـائـمـاً بـذاته وإ
اذا ما أُريـد حتقـيق حقـوق االنسان

االخرى 
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صطلح لعل الكثيـر منا ال يعيـر اهمية واسعـة لذاك ا
البسـيط ولكن الـتشاؤم ذاته مـشكلـة كبيـرة قد تواجه
ــتـشــائم لن الــفــرد ومن ثم اجملــتـمـع  فـالــشــخص ا
يـسبب األذى لـنـفـسه فـحسب بل سـيـبث فـيـمن حوله
شـعورا بـاإلحـبـاط واخليـبـة فتـعم الـنـظرة الـسـوداوية
لــهـذه احلــيـاة  في احلــقـيـقــة هـنــاك اسـبــاب عـديـدة

للتشاؤم وفي مقدمتها إنخفاض الثقة بالنفس 
حــيث إن الـثــقـة بــالـنــفس من أهم الــعـوامل الــتي قـد
ــتــشــائــمـة تــضع حــدا فــاصال بــ الــشــخــصــيــة ا
تفـائلة  حيث إن األخير اي الشخص والشخصية ا
شاكل تفائل يجد في نفسه قدرة على حل جميع ا ا
وجتاوز كل الـعـقبـات وكل ذلك نـابع من ثقـته الـعالـية
ـتـفائـل هو بـنـفـسه وبـجـهـوده  حـيث إن الـشـخص ا
ذاك الذي يعـرف كيف يديـر حياته ويـخطط ألهدافه 
ـتفـائلـة كـلمـا فـشلت في أمـر ما فـنجـد الشـخـصيـة ا
حتـى وجدت سـبيـال آخر لـلـنجـاح  هي شـخصـية ال
ـتفـائل لـيس هو ذاك ـستـحـيل  الشـخص ا تعـرف ا
الشخص الذي يـعيش في عالم وردي ملـيئ باجلمال
 لـيس هـو ذاك الـشــخص الـذي تُـفـرش له الـطـرقـات
وتُعـبـد ليـسـهل سيـره وجناحـه  ليس ذاك الـشخص
ــشـاكل ..ال  الــذي تــخــلــو حـيــاته مـن الـعــقــبــات وا
بـالــتـأكـيــد فـهـو شـخص طــبـيـعي جــدا يـصـارع هـذه
واجع  يعيش الفشل احلياة ويعيش كل األزمـات وا
ــخـــتــلف درجـــاته ومـــراحــله ولـــكــنـه يــخـــتــلف عن
شاكل تـشائمـة بكونه قـادرا على حل ا الشخـصية ا
 قـادرا عـلى رؤيـة اجلـمـال وتبـسـيط الـعـقـبـات مـهـما
كــانت درجـة تــعـقــيـدهـا  قــادرا عـلى وضـع احلـلـول

والتخطيط فالبدأ من جديد .
ليس هـناك من لم يـفشل في عالقـة حب أو صداقة 
من مـنــا لم يـفــشل في حتـقــيق حـلـمه ومـن لم يـصـبه
اإلحــبـاط فـي عـمــله  لـكـن من إخـتــار لــذاته الـنــظـرة
السوداء والـقناعـة بالفـشل والتذمر مـنه فحسب دون
ضي لـتـغيـيـر أي شيء ومن قنع ذاتـه بأنه ال يـقوى ا
عـلى الـتـغـيـيـر وأكـتـفى بـالـتـذمـر فـهـو أصـبح يـجـسد
ــتـشـائـمـة  ومن كـان عـلى عـكس ذلك الـشـخـصـيـة ا
شكـلة وأقتنع تـماما بأنه ال ووجد احللول في عـمق ا
يوجـد في هذا الـكـون من هو سـعيـد تمـاما أو يـعيش
بطريقة مثالـية حتما وأخذ بتـبسيط األمور والتخطيط
لــلـمــضي قــدمـا مع روح بــاســمـة فــهـو بــات يـجــسـد

تفائلة الواثقة . الشخصية ا
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يَنبجسُ رهيفـاً طافياً على بساطِ الـظُلْمةِ يحلقُ في رَحمِ
ْ الـوحـشـة يـتــنـفسُ الـضـيــاءَ مُـنْـتـشـيــاً بـخـيطٍ من عَـلَق
مُــســافــراً في طُــرقــاتٍ تــتـأرجـحُ عــلى ظُــهــورِ الــنــيـازكِ
ــكــنـونِ حــيثُ ُــضــيـئــة يــســتــفــيقُ منْ قــاع ســبــاتهِ ا ا
سـاءٍ مُحَـنَّطٍ جاف يـتأرجحُ في الزغـاريدُ التـي تُشيـعهُ 

النجومِ التي
وَهبَتهُ عُـيوناً من بـريقٍ لم يكنْ غريـبًا والتلكَ الـبالوناتِ

التي حتدقُ في بياضِ بشرتهِ كَفَراشاتٍ تَعرتْ
على سريرهِ الرمادي الذي تولتهُ الريحُ بنسائِمها وهي

تُحَلقُ في جسدهِ النحيلِ على زفيرِ الغُبار 
يَضـيقُ كلمـا تَدفقَ عـارياً بـجلـبابهِ الـوثيـرِ تبـتكـرُ عيونهُ
الـطـريقَ الــذي تَـمَـرأََ شِــراعـاً في أقـانــيمِ الـبـحـر زَورَق
تهـالكةِ من الضَحِك ترجتف ُاحلكاياتُ عـلى صاريتهِ ا
في هـذا الـزَبـدِ الـذي يـشـبـهُ اخلَـديـعـةَ في طُـرقـاتهِ الـتي
تـشبثة ِ بـالقطيعِ يصاحبُـها هذيـانهُ و زرقةُ العاصـفةِ ا
كـإسـفـنـجـةٍ َـيـتـة  حـيث يـجـري بالهـوادةٍ عـلى رقــعـتهِ ا
طافيةٍ على سطحٍ من غرابةٍ أزهقَها اليُتْمُ والضجيح

علـى حافـتـ تـطـفوان بـقـدمـيِه الـراعشـتـ وهـو يـتوثبُ
للقفزِ بـعيدأً حيثُ كنت ُ أقفُ مـنتظراً مجـيئي عندَ هذهِ
الرايـة التي التـختـلفُ كثـيراً إال بـتعـاظمِ النِـباحِ في كُل
أقْصـوصـةٍ يَـقْـذفُـهـا الزَبـدُ وألَنَّ المـنـاصَ من مـنـاصرةِ
ِ َ يديهِ الـرسـوبيـت ُثـولِ بـ غيـبوبـتهِ  كُـنّا نَـعِـدُّ طاولـةَ ا
وهويُداعِبُ جَـدائِلَ العُـبابِ الذي تَـمطَّى مِن قـاعِ حَيْرتهِ
وَجَفَّ كـعُـصـفـورٍ هـزيلٍ مُـتـمـسـكـاً بِـسـلْـسِـلـةٍ منَ الـوَهْمِِ
ـنهُ أخـيــراً من تَـرويـضِ الـريحِ حـ مَـكـَّ اجلـمـيـلِ الـذي 
فَــتَـلَـبسَ ابْـتـكــرَ لـهـا أَعِــنَّـةً من جـيــادٍ الجتـيـدُ الــصَـهـيل
توهموهُ عِندَ ذاكَ( بهورينَ باَساطيرهِ  اخلَرسُ مُريديهِ ا
ثـيـبـسس)× لــبَـراعـتهِ في إضــفـاءِ هـالـةٍ ال تــبـدو كَـقِـنـاٍع
إذ لم تـتــعـثــرْ قـوائمُ احلــكـايـات ولـم يَـخـرجْ عن زائف 
َ تـقـمَّصَ بـعـضاً من ُـنْـحـني حـ ـشـاكسُ ا طورهِ ظِـلُّهُ ا
ٍ على تـلةٍ ناهدة ِ لكنهُ يـتوقفُ كُلَّ ح سكناتِ اجملـان
ويفـردُ جـلبـابهُ كـجنـاحي طـائرٍ خـرافي تـاركاً لـهم إرْثاً
من كسَراتِ دَمعةٍ طريةٍ من ثَرائهِ احلافلِ بالسرابِ وهم
يلهـثونَ خَـلْفَ ظلهِ الـذي صارَ جَرَّة تَـصُبُّ من أباريـقِها
هـا كـانتْ غـيـرَ أنـَّ غـيـومـاً تـنـقـشعُ عن وجـوهٍ يـعـرفـونـهـا 
حـتى أعـياهمُ ٍ بـاْسـتبـدالِ األقـنـعـة  تشـاكـسـهُم كُلَّ حـ
ـكــوثُ حتتَ هــذهِ الــســمـاءِ الــتي تَــدلَّتْ من نِــجــومِــهـا ا
اكرة أشعة ًتشبه ُإلى حد مُريبٍ وجهَ (ناكازاكي)×× ا
لم يــجــــِــدوا غــيـر بــابٍ وحــيـدٍ وحـ حــاولــوا الــفـرار 

يُفْضي
واْنـسَلتْ حيثُ تالشى كُلُّ شيء  إلى عاصـفةٍ صـاهلـة 
ِ غَفْـلةٍ لـكـنَّهُ اخْتـفى عـلى حـ من رؤوسهِم أقـاصـيصه 
قِيلَ إنهُ أصـبحَ مارداً وركبَ جذوعَ منهم ولم يـرهْ أحد 
نخالتهِ الـفضـائـية وحـلّقَ ببـراعةٍ حـيثُ تَـسكنُ الـشمس

دينةِ واحترق لكنّ ما اثارَ حيرتَهم أنَّ حكيمَ ا
َ تَجرأَّ صغيرُهم وح كذَّبوا حكايته  عابد  وَمُعَبري ا
صـلبـوهُ ومذْ ذاكَ لم بإعالنِ نـدمهِ عـلى اتبـاعِ غَـلْوائِـهم 

ْ مُعلقاً على أبوابِ احلكاية يشكو ظالمتهُ  يزل
ُنيف َ بجوارهِ في غبارهِ ا للماكث

ثل في التاريخ ×-أول 
××مدينـة يابـانيـة تعـرضتْ للـلقـصف الذَري في احلرب

ية الثانية من قبل أمريكا العا

ــــا يــــضــــطـــــرهم الى االفــــراد 
الــهـروب خـارج الـبـلـد في بـعض
االحيان حيث ان الـعقوبة حسب
ادة الرابعـة من قانون مكافحة ا
االرهــاب تــؤكــد ان عــقـوبــة تــلك

االفعال هي االعدام. 
 وجتـدر االشــارة الى ان عـقـوبـة
ة التهديد حسب ماورد في جر
قـانــون الـعـقـوبــات الـعـراقي رقم
ادة430  111لسـنة  1969في ا
) يــعـاقـب بـالـســجن مــدة التـزيـد
عـلـى سـبع سـنـوات او بـاحلـبس
كل من هـدد ........) لـكن فـي هذه
ـــادة اعاله احلـــالــــة ال تُـــطـــبق ا
ادتان الـثانية والرابعة وتكون ا
من قـانـون مكـافـحـة االرهاب هي
الواجبة الـتطبيق وذلك خلطرها
واثــــرهــــا الـــســــلــــبي عــــلى امن

واستقرار اجملتمع .
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انــتـشــرت بـشــكل مـلــفت لـلــنـظـر
عـبارة (مـطلوب عـشائريـاً) تكتب
عــلى جـدران احملالت الــتـجـاريـة
ـا يــثـيــر الـذعـر في والـبـيــوت 
نـفـوس مـالـكــيـهـا ويـكـون غـالـبـاً

التهديد يأخذ اشكاالً كثيراً منها
مـاهـو لـفــظي او كـتـابـة او حـتى
عـن طريق االشـاره وهـذا اخلـطر
عــنـدمــا يـتــفـشى داخل اجملــتـمع
يفـتك بهِ ويـشـتت اواصـره حيث

طر هيا أيتها الريح يا سيدة ا
أتنفس كل يوم في خطر

تتقاذفني السن
سن العمر

والـلـيل يـجـثـو عـلى الـقـلب
والصدر

أختنق أقذف بنفسي
 في دهاليز السفر

فبمن ألوذ وقد أنفلتت
مني كل الصور

ها أنذا يا زمن خذني
وكيفما تشتهي يا قدر

هـيا أيـتهـا الريح يـا سيدة
طر ا

دعـــــيــــنـي اغــــتـــــسل بــــ
طر أحضان ا

وكما يغتسل الشجر
وأنا حيث ما تشاء احلفر

فر ? يا ترى أين ا
وكل شيء من حولي أسود البؤر
lOÐ— uÐ√ Íd³- كوبنهاكن  b³Ž
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مجـاورة لنا لـها أنـصار تـختلف
عن مــثـــيالتـــهـــا...أولــيـس الــكل
هــــــمـــة أالمــــان وأظـــهـــار احلق
لــــلــــبـــــلــــد....!!..ا ين الـــــتــــوافق
ــــــــــــبــــــــــــدأ واالتــــــــــــفـــــــــــــاق ..ا
...الــهـــدف..الــوســـيــلـــة ..ألــيس

فروض أن تكون واحدة?.. ا
وماذا بعد..?

 ومـاذا بعـد االنتـخابـات أن كان
قـبـلـهــا أصـدرت قـرارات وامـورا
أضـــــــــافـت ثــقال جـــديـــدا عــلى
ــســكــ ...الى ــواطن ا كــاهـل ا
أيـن تــأخــذونــنــا? تـــهــنــا مــعــكم
وتـعــــــــــبـنا أعلـينـا أن نتيه مع
كل حـــاكم أربـــــــــــــــعـــ ســـنــة
كــقــوم مــوسـى حــــــــتى نــعــرف
ــــقــــامـــرة الــــدرب ...ألى مــــتى ا

بأرواحنا.
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ـــشـــروخـــة الـــتي األســـطـــوانــــة ا
يستغلها معمم 

ـجــمـوعــة صـغـيــرة من األطـفـال
تــراوحت أعــمـــارهم بــ الــعــشــر
ســنــوات واالثــنــتي عــشــرة ســنــة
اخــرجـهــا اتــبـاعه وهم يــحـمــلـون
الـــقــــران الـــكـــر بـــيـــد واخـــرون
يحـملـون الفتـات تندد بـالعـلمـانية
في مــحــاولـة لــلــقـول انــنــا لـديــنـا
الــبــديـل حــ تــســتــغل األطــفــال
الــــذين اليـــفــــهـــمـــون مــــعـــنى مـــا
يطالبون هذه مـعيبة ومثلبه عليك
العــــلــــيــــهم وال عـــــلى مــــا قــــدمت

فالعلمانية مسلك دولة وحكم .
والـقران واإلسالم عـقـيـدة اليـوجد
بيـنـهم مشـترك اسـاسهـا والسيـما
انـنــا بـدولـة نــظـام حــكـمــهـا لـيس
الشـريعـة االسالميـة ولو كـان هذا
نــظـام حــكــمــهـا كــان لك احلق في

مطلبك .
واسـتغالل األطـفال األبـرياء مـاهو

الـى دلـــــيـل عـــــلى فــــــراغ عـــــقـــــلك
وخوائه.نريد منك ان تطرح لنا ما
هـو فـهـمك للـعـلـمـانـيـة نـعم فـهمك
انـت ال اريــــــــــــد ان أضــــــــــــعـه فـي
منـشوري والـسبب انك وضعت له
ـــقـــابل ولم تـــضــعـه بــدون وعي ا
ــعـنى عــلى الــعـكس انـك تـعــرف ا
احلـقيقي لـلعلمـانية لـكنك تريد ان
تــراوغ وتـتالعب بـعــقـول األطـفـال
ـــا حـــ صـــورت لـــهـم انه عـــداء 
يـحملون مـن عقيدة وقـد لعب هذه
الـلــعـبـة قــبـلـك عـمـرو بـن الـعـاص
حـ رفع الــقـرأن وكـان له مـا أراد
ولـكـنك حــ جتـلس عـلـى مـنـبـرك
تتـنـاوله بالـسـوء في تلك احلـادثة
ــــكـــر وتــــقــــول انـه اســـتــــعــــمـل ا
واخلـديــعـة لـيـس مع عـلي بن ابي
طـالب النه كــان عـلى وعي ودرايـة
انه مـخـادع وكذاب وحـذرهم منـها
لـــكــنه أراد ان يـــســـتــغـل عــواطف
سلم ويـستدرجهم وكان له ما ا

أراد وصـاح الناس نـحتكم لـلقران
. احتــداك ان جتــلـس في مــنــبــرك
وتروي غـيـر هـذه الـرواية النك لن
تـســتـطـيـع غـيــر ذاك لـكـنـك الـيـوم
جــــــئـت بــــــنــــــفـس اخلــــــديــــــعــــــة
واسـتـخـدمـتـهـا مـسـتـغالً عـواطف
الـنـاس وفـطـرتـهم ومـا زرعت انت
وغيـرك في عـقولـهم ان الـعلـمانـية
كـفر واحلاد ولم تـقل لهم احلقـيقة
النك صــاحب مـأرب وغـايــة.الـيـوم
ـا اجلـولــة االنـتـخـابــيـة قـادمـة ر
تـنظرون لهـا انها مـعركة مع واقع
حال رافض لـكم بـعد سـنـوات لكن
نــســيــتم او تـنــاســيـتـم ان الـرابح
احلـقيقي هـو من يكـون مع الناس
في آالمـهـم ومـعـانـاتـهم وصـوتـهم
احلقيقي في ح التقتربون منهم
ـوعـد االنـتـخـابـات وبـطـريـقة اال 
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أحداث الـفتـنـة الطـائـفيـة واإلرهاب
والـفسـاد الذي هـو ايضـاً وجه اخر
لـالرهـاب الـذي اخــذ يـنــخـر بــهـامـة
الــعــراق وهــو مــا تــؤكـده الــوقــائع
واالحـداث الــتي تـتــمـثل بــالـفــسـاد
ــالي واالداري الـذي الـســيــاسي وا
ادى بــالـــتــالي الى فـــســاد احلــيــاة
الــعــامــة. فــلــجــأ الــشــبـاب الــواعي
ــــثـــقـف من الــــكـــتــــاب واالدبـــاء وا
والـصــحـفــيـ لــتـســخـيــر أقالمـهم
ورفـع صـــوتــــهم احلـــر فـي مـــجـــال


