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ألـيت احلـديث عن حـالة ظـهـرت في مجـتـمعـنـا منـذ فـترة طـويـلة
ـرأة ولكن وتزداد ظـلمـا وتـعسـفـا انا لـست بـالتي تـنحـاز الى ا
ـن اكتب اريـد كـلـمـة حق تـفـيـدوني وتـفـيـدون اصـحـاب االمر 

عنهم اليوم بها ...
الرجل الـشرقي ذلك الـذي يحاول تـدمير شـخصيـة زوجته بكل
الوسائل والطرق .. الى ان تصل حد الطاعة اجلبرية ال الطاعة
ُرضـية ... تتعب هي ليل نهـار وحتاول ارضاؤه بشتى السُبل ا
والوسـائل كل اعـمـالـها مـجـابة حـسب االصـول والـوقت احملدد
ه ووجــعه ومـصــاعب احلــيـاة مـعـه له حق في تــعـكـر حتــتـمل أ
مـزاجه لتـداري هي مـشـاعـره له حق الـغـضب والـتـسلط ووووو
كـثــيـر من احلـقـوق وهـي تـسـمع كل مـايــقـول وتـرضى وتـداري
وجتــيب دعــوته لــكل شيء لــيس ضــعــفــا بل حــبــا ومـودة والن
حيـاتهـا اصبحـت كلهـا له وكانـها نـسيت من هي النـها اعـتبرت
انهـا هو ان فـرح وابتسم ابـتسـمت الدنيـا لهـا وان مسه احلزن
وااللم تكـالبت الـدنيـا عـليـها تـريد ارضـاؤه وراحته بـكل وسيـلة

تدرك 
ولكن !!!

ليـس لهـا حق ان تـشـكو مـن تعب ولـيس لـهـا حق الـزعل وليس
لها حق االعتراض وليس لها اي حق عنده !!!

اين عـدالـتك الـيـوم سـيــدي تـظن ان الـدين االسالمي واسالمك
هـــو صالتك وصــومـك وحــجك وزكــاتك وقـــبــلــهـــا انك تــشــهــد
الــشـهــادة ال ال يــارجل تــقــوى الـلـه في نـفــسك وفـي تـلـك الـتي
سـخـرت ايـامهـا وسـنـيـنـهـا بـاسـمك حـبـهـا وحـنـانـهـا وشـغـفـها
لرضـاك النها تـتقي الـله فيك وفي نفـسهـا ومتبـعة لـتعالـيم ربها

الخوفا منك بل محبة لك
اتقـوا يـومـا ترجـعـون فـيه الى الـله في الـعمل انت ذو ابـتـسـامة
عريـضة وكلمـاتك الطيبـة واسلوبك الرائع حـتى وان مرت زميلة
سألـتـها عن حـالـها وتـتبع مـعـها كل اصـول االتـكيت االسالمي

زاح ساعات طويلة  وهناك من يتجاوزه با
وعند دخولك البيت انت مرهق متعب مالمح وجهك تكاد تنفجر

من شدة الغضب اما ان جتيب سالمها او الجتيب 
وان قالت لك ( الـله يعينك ويساعدك على مشقة اليوم ) اجبتها
بكـلمة من طـرف انفك كأن زمـيلتك في الـعمل افضل مـنها حاال
ــا كل هــذا !!! واين مــودة الــله الــتي جــمــعـتــكم وهل واجــابـة 
تـسـتـحق مـنك تـلك التي تـنـتـظـر بـفارغ الـصـبـر رجـوعك وكانت
االلـة الــتي تـعــمل نـهــارا لـتــرى هـذ االســلـوب مـنـك ?? مـاذا لـو
قابلـتها بابتـسامة هادئة وكـلمة طيبـة تخفف عنهـا وطأة ماعانته
خالل النـهار كـاللـواتي تلـتقي بـهن يومـيا في عـملك !!! اتـعجب
منك يـارجل الـشرق وكـيف لك ان تـكون مـتـسلـطـا بل انت ظالم
والتدري بـنـفـسك ... هي لـيـست مـجبـرة عـلى حتـمـلك اال النـها
حتبك ولـكن اذا وصلت حد االنـفجار فتـذكر انها امـرأة شرقية
ايضـا لهـا غيـرتـها عـلى نفـسـها سـتتـحـمل منك مـدة من الزمن
وستـصبر وتوقع مـنها االنفـجار الن الذي يصـبر طويال ان نفذ
ايـرضي الله وتـقول لك ان صبـره لن يـرحم وستـتعـامل معـك 
لـم تكن حـيـاتي واسـلـوبي يـروقك لـينـتـهي بـيـنـنا كـل شيء ليس
ـا تـطـلـبه ولـكن كالمـهـا بــان تـطـلب الـطالق ?? وهـو حـقــهـا ور
سـتـتـبع نـفس اسـلـوبك سـتـكـون مـجـرد من يـعمـل ليـرضي الـله
دفـاعـا عن كـرامـتـهـا وكبـريـائـهـا فـهي أرق الـكـائـنات عـلى وجه
االرض تـقـتـلـهـا كـلـمـة وحتـيـيـهـا كـلـمـة .. وسـتـنـسى من احـبت

وافنت عمرها الجله الن الظلم والتعسف انساها 
ـثل ومن عفا ولكن ثل با مودتـها بل تناسـتها فالـتعامل يـكون ا

الى متى ستظل تعفو عنك ?? لكل مدةصبر نفاذها 
رسالـتي لك سـيدي أتق ِ الـله بـها الـكلـمـة الطـيـبة والـوردة التي
ـال الذي جتلـبه لهـا بوجهك تهـديها لـها هي كل حـياتهـا ليس ا
الـغاضب !!! ومودتي ان تدوم ايامكم افراحا وارجو ان الاكون

قد تطاولت بكالمي ولكم مني الدعاء واسألكم الدعاء.

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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فـي البـدايـة سـنـعـرف مـا هـو هذا
االتــفـاق ومـن هي اجلــهـات الــتي
انـــــظــــــمت الـى هـــــذا االتــــــفـــــاق
الــــتـــــاريــــخي ,ومن ثـم نــــبــــحث
قـــانــونــيــة انـــســحــاب الــواليــات
تحـدة من هذا االتفاق من خالل ا
نـصـوص اتفـاقـيـة فـييـنـا لـقـانون
عـاهدات ,وهل تـمـتلك الـواليات ا
ـتحدة تـلك احلجج الـتي تسمح ا
ـا لم تـنص لـهـا بـاالنــسـحـاب طـا
االتـفــاقـيـة عـلى نـص يـتـيح الحـد
االطـــراف االنـــســــحـــاب بـــاإلرادة

فردة. ا
ÍËu½ ‚UHð«

االتفاق النووي: هو اتفاق حصل
بــ مـجــمـوعـة  1+6 يــنــظم رفع
ــتــعــلــقـة الــعـقــوبــات الــدولــيـة ا
بـــالــبـــرنــامـج الــنـــووي االيــراني
بهـدف ضـمان طـبـيعـته الـسلـمـية
الـبــحـتـة ,حــيث اشـتــرك في هـذه
االتــــفــــاقـــيــــة كـل من "الــــواليـــات
ـــتــــحــــدة- ايـــران- فــــرنــــســـا- ا
ــانـيــا- بــريــطــانــيـا- روســيــا- ا

" الص
بـعـد ان عـرفـنـا هـذا االتـفـاق ومن
هي اجلـــهـــات الـــتي شـــاركت في
هذا االتفاق ,نأتي الى البحث في
نـصـوص هـذا االتـفـاق هل يـوجـد
نص يـــــســــــمح الحـــــد االطـــــراف
االنـــســــحـــاب مـن هـــذا االتــــفـــاق
الــــــــدولي ,حـــــ الــــــولــــــوج في
نـــصــوص االتــفـــاق لم جنــد نص
يسـمح ألي طرف االنسـحاب منه,
فما هي الذريعـة التي استعملتها
ــــتـــــحــــدة في هــــذا الــــواليــــات ا
االنــــســــحـــاب ونــــحـن نـــعــــلم ان
ــتــحـــدة االمــريــكــيــة الـــواليــات ا
ليـست بهذا الغـباء القانوني? فال
بــد من اسـتـعـمــالـهـا احـد الـطـرق
ـكن ان الــتي تــبـيح لــهـا ذلك ,و
تـكون قد تكـون انها قـد استهانت
بالـقانون الـدولي وقواعده ,فح
الــبـحث عـن أي سـبب يــبـيح لــهـا
االنــســحـاب مـن االتـفــاق اعاله ال
جند سـوى اعـذار ادعت الـرئـاسة
االمـيـركــيـة انــهـا تـمــتـلــكـهـا دون
ـهـا الى اجلـهـات اخملـتـصة تـقـد

إلصـدار قـرار بـهـا مـنـهـا مـحـكـمة
الـعــدل الـدولــيـة ومــجـلس االمن,
وهذا كله مخالف لقواعد القانون
الــــــــدولي ,ومن ثـم حــــ قــــراءة
نـصوص اتـفـاقـية فـيـيـنا لـقـانون
ـادة 26 ــعــاهــدات نـرى وفـي ا ا
من الـقـانـون "كـل مـعـاهـدة نـافـذة
مـلزمة ألطرافهـا وعليهم تـنفيذها
بـحـسن نـية." ,وكـذلك في الـفصل
الــثــالـث من الــقـــانــون وفي نص
ــــادة  " 54 يـــــجــــوز أن يـــــتم ا
ـعـاهـدة أو انـسـحــاب انـقضـاء ا

طرف منها:
عاهدة; أو  (أ (وفقاً لنصوص ا
(ب (في أي وقـت بــرضــا جـــمــيع
أطرافـهـا بعـد الـتشـاور مع الدول

تعاقدة األخرى. ا
وهــنـــا ال جنــد نص فـي االتــفــاق
يــبـيح الحـد االطـراف االنـسـحـاب
من هذا االتفاق حيث لم يرد نص
صـريح في االتـفاق ,وبـخـصوص
االتـفـاق بـ االطـراف والـتـشـاور
لم يــحـــصل ذلك ايــضًـــا بل جنــد
اعــتــراض الــدول االعــضـاء عــلى
هـذا االنــسـحــاب وقــالت فـرنــسـا
ـتحـدة انهم مـلـكـــة ا ـانيـا وا وا
"ندموا" ,وقـالت وزارة اخلارجـية
الـروسـيـة انهـا " اصـيـبت بخـيـبة
امل عـــمـــيـــقــة" ,وقـــالت كـــبـــيــرة
الدبـلومـاسـي بـاالحتاد االوربي
فيـديـريكـا موغـيريـني ان االحتاد
االوربـيس "مـصـمم عـلى احلـفـاظ
ــتـحـدث عــلى الـصــفـقـة" ,وقـال ا
ـتحدة بـاسم االم الـعام لال ا
ان انـطـزنيـو جـوتـيريس " يـشـعر
بـــقــــلـق بــــالغ" من االعـالن ودعـــا
ــوقــعــ عــلى االلــتـزام جــمــيع ا

بتعهداتهم.
 UłU²M²Ýô«

نـــــســــتــــنـــــتج مـن ذكــــر اعاله ان
ـتـحـدة االمـريـكـيـة قد الـواليـات ا
خـــــالـــــفت الـــــقـــــانـــــون الـــــدولي
بـانسـحـابهـا من االتـفاق الـنووي
مع ايـــــران والـــــدول االعـــــضـــــاء

االخرين.
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جئتُ من حيث ال أدري
لِمَ أتيتُ 

ما مصيري
غير التّهديدِ والوعيدِ

عشتُ هنا على األرضِ مرغمًا
وما رغبتُ أن ينتظرني قبر متعسّفُ

يلقيني فيه أهلي وصحبتي
يأكلُ عظامي وحسّي 

ثم تلفظني الديدانُ من جوفها
ِ رائحتي وتخثّري من ن

ُ الله الترابَ ترابا يستر عورتي يد
ـــا تــــوســـوسُ به أخـــشـى عـــلى روحـي 

نفسي 
بعدَ عاقبةِ أمري 

يُقالُ إنّه هناك ( شيش ) من حديدٍ أحمرَ
ًا من فمي سيدخل مقعدي ويخرجُ سا

أُعلّقُ من شَعري 
ألني كرهتُ معمّمًا كان مطنبًا

 في احلـــــديـثِ عن الـــــدّيـنِ بال كـــــلـلِ ولم
أكثرت

هل يجوزُ لي 
أن أعيدَ حساباتي كلّها 

كونَ السهوُ يرجعُ للطرف 
فأنا في بدايةِ النّدم 

ما عدتُ أهوى كياني 

تنازلتُ عن اسمي 
لدولتي  

نعّم غمورِ في التّرفِ ا وعـزّتي لرئيسي ا
.

تخلّتْ غريزتي عن شهوتي
وسعادتي عن هيبتي
ألني اكتفيتُ بسالمتي

خوفًا على ذرّيتي.
ذات احتضارٍ خافتٍ

خاطبتُ وجهي 
معاتبًا مالمحه

كيف كانَ يقبلُ كلَّ الصّورِ واألصوات
هي آيلة للزّوال

ا قرأتُ كيف يُؤْمِنُ 
قد يهتر العقلُ قبلَ الورق.

قطرة في جبيني 
سقطتْ قبلَ الدّفنِ بسنوات

بحوضِ النّبوءةِ
 ما تتأمّلُ من هؤالء 
وعلى خيانةِ جسدي
يستحقُّ كلّ ما كان 

 وما هو آتٍ
ال أحتاجُ إلى بداية

مذ والدتي أسيرُ نحو النّهاية…  
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سـرق من الـله والــله سـيـعـاقـبـكم
اذا على افعالكم الدنيئة هذه . و
اذا يسكت البعض عن السراق و
ال والـسـاكت اليـفـضـحـوا عــلى ا
عن احلق شـــيــطــان اخــرس ومن
ياكل ومعه اعمى عليه ان ينصفه
وهـنــا ان الــشــعب لــيس بــاعـمى
لكـنه يـتـغـافل عنـكم ولـكن عـنـدما
يـنـتـفض التـقف امـامه العـوارض
والاســلـــحـــة وســيـــرمي بـــكم في
زبـلة النكم خنـتم العهد مع الله ا
والــــشـــــعـب ومن كـــــان فـــــاســــدا
ــا فــلــيــصـــلح نــفــسـه ويــعــمل 
يــــرضـي الــــله ورســـــوله وان من
يأمن الوقت احلالي فسوف ياتي
يـوم ويــقـول يــالـيــتــني لم اسـرق
النه ســـيــاتـي يــوم ســتـــخــرج كل
ملفات الفساد والسرقات وستحا
سبـون عـليـها النـها امـوال شعب

والــشـعـب اليـنــسى  اين الــنـواب
ـاذا  لم نـسـمع الـذين هم أمـلـنـا  
لـكم صــوت  نـحن أبـنــاء الـشـعب
وشهادات علـيا ولم يدخل لنا من
اذا? خـيرات بـلـدنـا فلس أحـمـر  

 اين الوعد 
اذكــر اسـمــائــكم .......كــنت اقـول
ـعـتـرضـ سـوف تـكـونـون اول ا
عـــلـى بـــدل االيـــجـــار  والـــشـــعب

ينتظركم 
الى الـسـيـد رئـيس الـوزراء عـادل

هدي  عبد ا
ـــان الى الـــســــيـــد رئـــيس الـــبـــر

احملترم 
سـؤالي لكـم متى تـتـذوق خـيرات

بالدنا   اجلوع  يقتلنا
انتم املنا
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مـثـل قـد يــقـال الى الــذي لـيس
لـديه احــسـاس انه اذا كـان الـذي
يـــقــابــلك ويـــاكل مــعـك في نــفس
ـــاعــون فــاتـــرك له بــعض االكل ا
النه اليـــــــرى واجلــــــديـــــــر بك ان
تـعطـيه انت وتـفـظله عـلى نـفسك

وهذه من وصايا رب العزة
 ونـحن نعـيش عـصر الـتـبدل من
احلـــاكـم واحلـــزب الــــواحـــد الى
ــقـراطـي الـذي من الــعــصـر الــد
االسس فـيه حــفظ حـقــوق الـفـرد
واجملـــتــمع وهــذا مـــالم نــراه مع
ـقـراطي في الـعراق الـنـظـام الـد

اجلديد .
 ان الــــذين  انــــتـــخــــابــــهم من
واطـنـ نسـوا انفـسهم ونـئوا ا
ــواطن وهــمه بــهــا بــعــيــدا عن ا
قاوالت والصفقات وانغمسوا با
والـســفـر مع الــتــمـتع بــالـرواتب

الـــــعـــــالـــــيـــــة واخملـــــصـــــصــــات
واالمتيازات الـتي كانوا يحلمون
بـــهــا ولـم يــكـــتــفـــوا بـــذلك بل لم
يـحـقـقـوا اي من الـذي واعـدوا به

منتخبيهم .
 وها هي تـخـرج الروائح الـعـفنه
من خـالل االعـالم الـــــــتـي تـــــــزكم
االنـوف من الــصـفـقــات الـفـاسـدة
بـدايــة من الـبـطــاقـة الـتـمــويـنـيـة
ــركـزي والــكــهــربــاء و والــبــنك ا

واخرها ...........................
اقـــــول الـى هــــؤالء الـــــرعـــــاع الم
تـــشـــبــــعـــوا ? الم تـــرعـــووا ? الم
تـعــرفـوا ان الــله التــضـيع عــنـده
ـظـلـوم ودائع وان هــذا الـشـعب ا
الـذي ابتـلى بـكم ايـها الـفـاسدون
انـكـم انـفـضـحـتم بـالـدنـيـا فـكـيف
ــسـتـعـرة بــاالخـرة ونـار جــهـنم ا
ـا وان من يــســرق الـشــعب فـكــا
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في الـوقت الــذي اســتـبــشـرنــا خـيــر في تــغـيــر بـعض الــوجـوه
الـسـيـاســيـة من رئـاسـة اجلـمـهــوريـة ورئـاسـة الـوزراء ورئـاسـة
ان والتي دائـما مـا تأتي حكـومة ونسـتبـشر بهـا مثل التي البـر
سبقـتها وكـالعادة  فقط في بـداية طريقـها نحو الـنجوميـة تتكلم
عن اجنـازها فـي االعالم وامـام النـاس .. ولـكن عـنـدمـا يـصبح
االمر رسـمي ويتم تسلـيم السلطـة تتغيـر كل االحاديث والوعود
ـظلـوم الـذي ضـاقة صـدره وهـلك لـسانه من الكـاذبـة للـشـعب ا
طالبات الغير مجدية والتي اوصلوها حتى العتاب والتظاهر وا
للـمرجـعية فـي النجف االشـرف ولم حترك سـاكن سوى الكالم
ان اظهار حقيقته في في خطب اجلـمعة .. وهنا بدء رئيس البر
انيـ كذلك ارتفاع رواتب موظفي رئيس دفع بدل االيـجار للبر
الوزراء كـذلك الكـذبة الـغالـية ( لـعلي الـعالق ) بـإغراق االموال
ركزي وهذه بـداية احلكومة اجلديـدة اذن كيف النهاية بالـبنك ا
.. وهذا يـذكرني بقصـة قد سمعـتها وقد تـكون مسمـوعة لديكم
ال نهـا مرتبطة بواقعنا والقصة تقول .. هناك حرامية ثالثة وهم
اخوان ولـديهم سرقات سابقة خطرة وال يسرقون سوى الشيء
الغـالي والـنفـيس وال يـتركـون اثـر اثنـاء اي سـرقة يـقـومون بـها
النهـم يفـكـرون وسرقـاتـهم مـرتبـة وفي يـوم من االيـام قرروا ان
لك حـذر وهناك بناء تلـكات ومقتنـيات ملكـهم لكن ا يسـرقون 
على شـكل خنـدق مـحيط بـاخلزنـة والقـصر ومـليء بالـزفت جاء
لك اخلاصة هؤالء االخوان الثالثة احلرامية و سرقة اموال ا
وخرجـوا لكن اثـناء اخلـروج بعـد السـرقة سـقط اخوهم الـكبـير
في الـزفت حـاولـوا اخـراجـه من الـزفت لـكن دون جـدوى وعـلى
قول اهـلـنـا ( اقطـع رأس وضيع خـبـر ) وعـنـدما اخـبـرهم بـهذا
الـقــول بـان تـقـطــعـوا رأسي حـتـى ال يـتـعـرف عــلـيه احـد الن ال
جــدوى من ذلك وهــذا افـضل حل بــقـطع رأسـي وتـبـقـى اجلـثـة
مـجــهـولـة و قـطع رأس اخـوهم وخـرجــوا عـائـدين الى بـيـتـهم
واســتـقـبـلــتـهم امـهم الـتـي كـانت تـنـتــظـرهم فـقـالــوا لـهـا جـاءنـا
ـلك ثم سـألـتـهم عن اخـوهم قـالـوا سوف بـالـسـرقـة من قـصـر ا
يتـأخر قـليال ولـكن بعـد االصرار اعـترفـوا بالـقصـة وقالـوا هذا
رأس اخيـنا فقـالت كيف اريد ان ابكي عـلى اخيكم ابـلغوها ان
الـذي يــصل الــيه يـتم الــقـبـض عـلــيـة فــأصـرت عــلى ان تـذهب
ــكــان فــوضــعت عـــلى رأســهــا قـــدور من الــ وذهــبـت  الى ا
ـوجــودة  بـهـا جـثـة ابــنـهـا فـأســقـطت الـ في االرض وبـدأت ا
لك لك وحراس ا بالـبكاء حاولـوا اسكاتـها لم تسكت من قـبل ا
تجمهرة حول اجلثة حتى حاولوا تعويضها ولم تقبل والنـاس ا
ـلك الن كل وكل هـذا قــصـدهـا ان تـبـكـي عـلى ابـنـهـا فــحـتـار ا
ـعرفـة السـراق ولم يـفلح اقـترح احـد الوزراء النـتائج وضـعـها 
لـلمك بـان يـضع من امـوال الـدولـة في الـشـارع او حـول الزفت
ونراقب الوضع حتى نعرف من هو السارق يصبح الصبح ولم
ـلك من هـذا فـقـرر يـجــدوا االمـوال يـوم يـومـ ثالثـة ايــام مل ا
واعـلـن مـســامــحــة الــسـراق فــقط اريــد ان اعــرف كــيف سـرق
لـك وسرد قـصـتـهم وبـقطع رأس االموال اعـتـرف هـؤالء امـام ا
اخيـهم فسئل   ليس لديـكم ام تبكي عليـه احد يسأل عن اجلثة
فقـالوا ان امـنا هي نـفسـها الـتي اسقـطت ال وبـكت علـيه قال
هذه عـرفناها سألـهم كيف سرقتم دنـانير الذهب قـالوا ساعدنا

ـشي تــلـصق الـدنـانـيـر الـزفت ونـحن 
ـلك لم في ارجـلـنـا ونـذهب فـقـال لـهم ا
ارى حـرامـيـة مـثــلـكم .. وربـاط كالمـنـا
عـلـى حـرامـيــة حـكــومـتـنــا الـتي تــتـفـ
بـكيـفـية سـرقت االموال حـتى ابـليس ال

يقدر على طرقهم .....

الحتـــرك ســـاكــنـــا اليـــجــاد حـــلــول
جذرية وبذلك نـحمد الله انه اليزال

لالنسانية نبض يتحرك .
االمــر ال يــخـص فــئــة مــعـــيــنــة من
الناس بل هو كالطوفان يسحق كل
من جــاء بــطــريــقه بال رحــمــة ومن
يـقدم عـلى تـلك االفـعـال يـثـبت على
نــفــسه ان انــســان ســايــكــو وعــلى
الـســلـطــات ان تـضــعه في مــحـجـر
خــاص به بـــعــيـــدا عن االحـــتــكــاك
بالـناس وخصوصـا االطفال الن ما
دار عــلــيــهـم مــنــذ ٢٠٠٣ والى االن
ت الـى الـــرحـــمــــة بـــشيء المن ال
قــريب وال من بـعـيـد وهـم يـكـتـمـون
في داخـلـهم ويـكـون مـطـر عـيـونـهم
ــا وحــزن حــديث مــطــول يــحــمل آ

عميق.
احببت هنـا ان اتناول احدى ابشع
واقـــذر االعــمـــال آنــفــة الـــذكــر (في
الئكة) واميـط اللثام عنها حديث ا
لـتدون في صـفـحـات التـاريخ عـلـنا
ــهــد الــطــريق جنــد لــهـــا حال او 
لالخــرين اخملـتــصـ بــهـذا اجملـال
المة بعيدا عن اخلوف واحلياء وا
والـعـار الـذي قـد يلـحق بـالـضـحـية

ــاتــهــا بــايـقــاف ذلك حــتـى بـعــد 
اجملــــرى من اجلـــرائـم . فـــظـــاهـــرة
اغتصاب االطفال ثـم قتلهم بطريقة
وحــشـيـة واسـمــحـوا لي بـان اقـول
عنها ظاهرة النـها بالفعل اصبحت
كــذلـم فـهـي سـوســة تــنــخــر جــسـد
الــعــادات واخلـوف مـن الـلـه وخـلع
رداء االنــــســـانــــيـــة ووضـع قـــنـــاع

الوحشية مع سبق االصرار .
تـصرفـات يندي لـها اجلـب وتدمع
لـهـا العـيـون فـمـا حيـلـة ذلك الـطفل
البريء سواء كان فتاة ام ولد وهو
من شـفــافـيـة بــراءته يـجــري خـلف
قــــطـــعــــة حــــلـــوى دون ان يــــكـــون
خيلته انه طريق العودة فيه وان
ـا اول كــان لم يــفـارق احلــيـاة فــر
ثـابـة الصـدمة رسمـة له سـتكـون 
لالخرين وسيـعيش مع ذاته بعقدة
نـفسـية تـعتـبـر قنـبلـة موقـوتة ذات
ة اخرى يوم تشـكل عاهة مسـتمد
الدخل له بـها تـضاف الى الـعاهات
ـوجودة في اجملـتمع ومـا اكثـرها ا

هذه االيام .
لح والـكـلـمة كـان مـسبـقـا لـلـزاد وا
الطيبة دور مؤثر في نفوس الناس

يـكـون بـذرة تـنـمـو وتـكـبـر داخـلـهم
لتنثر عبق حيائها وخجلها من اي
تصرف سـلبي قد يهـز تلك الثقة او
يـزيـحـهـا من مــكـانـهـا الن اجملـتـمع
مـسبـقا كان يـضع االنسـان السوي
في محـجر بال حجـر بعدم الـتعامل
مــعه و يـــقــطع مــعـه الــسالم حــتى
يــصل به احلــال الى االنــتــقـال الى
المـة والندم مكـان اخر كي تـقتله ا
ويرجع الى عقـله ورشده اما اليوم
ـــرح في كل فـــاجلـــاني يـــســـرح و
مــكــان ويــتــصــرف كــمـا يــحــلــو له
ـؤسـسات نـاهيك عن الـفـسـاد في ا
احلــكــومــيــة ومـنــهــا وزارة الــعـدل
واالنــتـمـاءات احلـزبــيـة الـتي تـرفع
عن اجلاني حتت مضلتها اي حكم
بــتـضــلـيل الــعــدالـة والــذي اصـبح
سـبـبا اخـر النحـالل اجملتـمع وفتح
ة الن من أمن باب لـلـتفـ بـاجلـر

العقاب لالسف اساء االدب .
يــــاتـــرى هل اخلــــلل فـــيــــنـــا ام في
اجملــتــمع ام في طـريــقــة تـربــيـتــنـا
الطـــفــالـــنــا ام ان الـــفــقـــر والــعــوز
واحلـــرمــان يـــخـــرج االنـــســـان من
جـسـده لـيـتـحول الـى غول كـأن في

داخـله حقد دفـ اليرتـوي اال بهذه
االفــعــال الـشــاذة والــســاديــة الـتي
يـنـذهل من بـراعـة مقـتـرفـيـهـا حتى
الشيطان ويقف حائرا من وصفها.
ــــؤســـــســــات هـــــذه دعـــــوة لــــكـل ا
احلــكــومــيـة اخملــتــصــة بــتــطـبــيق
وفــــرض الــــقــــانــــون بــــان يــــكــــون
الــقـصـاص بـاجلـانـي فـيـمـا يـخص
هــكـذا جــرائم غـيــر رحـيم ابـدا وان
تنزل بحقه عقوبات رادعة والدعوة
ايــضــا لـكل االبــاء واالمـهــات الخـذ
احليطـة واحلذر وان يكونـوا مظلة
البــنــائــهم يــســتــضــلــون بــهـا وان
يعلـموهم عـلى قول احلـقيـقة مـهما
كـــانت وعــدم مــخـــالــطــة الـــغــربــاء
واحلـديث مـعـهم اال بـحـضـور احـد
االبـاء وعـدم فـسح مـجـال ولـو جدا
صغير والي سبب كان او حتت اي
ظرف بان يغيب عن االنظار بحجج
ـعـلـومـات بـهـذا واهـيـة وتـكـثـيف ا
الـصدد كي يـكون هـنالك مـخزون ال
بـــاس به حلــمـــايــة االبـــنــاء من كل

سوء قد يلحق بهم ال سامح الله.
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الئــكـــة الــله حــيــنـــمــا خـــاطــبـت ا
ســـبــحـــانه وتـــعــالى قـــبل تـــكــوين
اخلـلـيـقـة مـعـتـرضـة عـلـى ان يـكون
االنـسـان هو خـليـفـة الله في ارضه
"اجتــعـل فــيــهــا من يــفــســد فــيــهــا
ويسـفك الدمـاء" والتي اخبـرنا الله
سـبـحـانه وتعـالى بـقـصـتهـا كـامـلة
تــامـــة في مـــحـــكم ايـــاته كـــان ذلك
احلـديث الـذي دار في مـحله تـمـاما
فتلك الصفت متوسمات ببني ادم
ا الئكة ال تعلم الغيب ولكن لر فا

كان هنالك قبل ادم الف ادم 
وقـد دونـت تـلـك الـقــضــايــا وكـانت
ـثـابـة شاهـد عـيـان حتى الئـكة  ا
ابليس ابى السجود فأي ذنب اقدم
على فعله بـني البشر شوه صورته

في عيون خلق الله .
ال يــخـــفى عـــلى احـــد مــنـــكم و قــد
يـنـتـابـنـا نــوبـة من الـذهـول وتـقف
جـوارحـنة صـامـته ال تعي مـا الذي
يـحدث وتسـتغـرب كل تلك االحداث
الـتـي تـدور بـ الـبــشـر والـتي هي
ـقـيـتـة في االصل من الـتـصـرفـات ا
لدى احلـيـوانات وصـفـات مـتالزمة
مـعـها وعـرفت بهـا كنـوع من انواع

الـصـراع من اجل الـبـقـاء فـمـا بـالك
لو التصقت بالبشر .

منه ال اعلم ما يعانيه بعض البشر
في ســلـوكــهم وطــريــقـة تــعــامــلـهم
الـــوحـــشـــيـــة الـــتـي حتـــمل جـــواز
الــســاديـة وهــويـة انــعـدام االخالق
وتضارب مواقفهم مع الدين والتي
لم يــاتي بــهــا احــد من قــبــلــهم في
االديان البقية كون صفة االنسانية
ت داخـــلـــهم انـــعـــدمت مـــنـــهـم و
الصـفة احليـوانية عـلى العكس من
بــاقي االديــان االخــرى فــهي تــضع
االنــســانـيــة والــتــراحم عــلـى قــمـة

الهرم.
قد اكـون في نضـركم ساذجا او بي
ـــا اقـــول او انـــني افـــســر هـــوى 
االمــور حـسب وجــهــة نــظــري لـكن
اعتقد وانا ارى دهشة اغلب الناس
حـينـمـا يشـاهـدون بأم عـيـونهم كل
تــلك االمــور الـتـي تـشــمــئــز مــنــهـا
ـا حـينـما تـتنـاقلـها النـفوس او ر
وسـائل الــتـواصل االجــتـمـاعي انه
اكـبــر دلــيل عــلى ان اغــلب الــنـاس
تــمــقت وتــبــغض هـذه الــوحــشــيـة
سـواء بـالــتـصـرف او بـالــقـول لـكن
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ـفـهــوم الـواسع لـكــلـمـة الــتـطـبـيع ا
تـلقي ألنها ا يـكون غريبـا عند ا ر
تـدل عـلـى حـيـاة غـيــر طـبـيــعـيـة مع
كـائـنات غـريبـة عن كوكـبنـا او حتى
عن مجـرتنـا والـتوجه نـحـو تطـبيع

احلياة معها.
لـكن في قـامـوس الـعالقـات الـدولـية
فـهـوم مقـابل نظـريات ينـعدم هـذا ا
اخـــرى جتـــعل من الـــتــطـــبـــيع امــر
طـــبــــيـــعي تــــعـــتـــاد عـــلــــيه بـــعض
اجملــتــمـــعــات بـــأنــفـــتــاحــهـــا عــلى
مــجــتــمــعــات اخــرى لم تــألف عــلى
االنـفتـاح علـيها مـسبـقا حتت تـأثير
تبادلة او عوامل صلحـة ا عوامل ا
اجلغـرافـية الـسـياسـيـة او التـمـثيل
الـدبلومـاسي العـميق لـبعض الدول
ـتـمرسـة في عالقاتـهـا الدولـية مع ا
ي لـذا جند احملـيط االقـليـمي والـعا
مــثـيـالت تـلك الــدول ومـنــهـا االردن
ــوذجـا قــد طــبــعت عالقــتــهـا مع ا
الـكيـان االسرائـيلي بـكل اريحـية ما
دامت اسـرائــيل دولـة مـعــتـرف بـهـا
ـــيـــة كــذلك من قـــبل 193 دولــة عـــا
تـحدة بـالتالي مـسجـلة لـدى اال ا
مسمـيات القومـية والهويـة العربية
لم تــعــد ســوى روابط مــشــتــركــة ال
تـقيـد االردن بـأقـامـة عالقـات مع اي
دولـة حتى لـو كـانت في حالـة حرب
مع اي دولـــة عـــربـــيـــة كــذلـك قـــطــر

ــمــلــكـة انــوذجــا اشــد وضـوحــا وا
الـــعــربـــيــة الـــســـعــوديـــة وعالقــات
ـصــريـة مع الــكـيـان اجلـمــهـوريــة ا
ــؤطـرة بـأطـر ـتــيـنـة ا االســرائـلي ا
اقـتـصـاديــة بـحـتـة تــخـدم الـطـرفـ
خــــاصـــة في مــــوضـــوع الــــتـــبـــادل

التجاري وتبادل الغاز.
بــالــتــالي اصــبـح حتــيــيــد جلــوهـر
الــصــراع الــعــربي االســرائــيــلي او
ا تالشـي هذا الصـراع مسـتقبال ر
مــادامت اســرائـيـل جـزء من االرض
الـعــربـيـة وتــتـأثــر لـنـفـس الـعـوامل
الـتي تـتــأثـر لـهـا االقـطــار الـعـربـيـة
بــالـتــالي ان الــتــمــسك بــالــقــومــيـة
الــعــربـيــة والــتــعـاطـف مع الــشـعب
ـضطهـد ال يسمن وال الـفلسـطيني ا
يـغـني من جـوع وهو تـمـسك وهمي
لـن جتني تـلك الـدول مـنه شـيـئا الن
ـنــتـشــيـة بـروح اغــلب تـلـك الـدول ا
القـومية والعـروبة هي نفسـها تقيم
عالقـــات ســريـــة مع اســـرائــيل وان
كانت تندد بالكيان االسرائيلي على
ــلئ وجتـــتــمع مــعــهــا في طــاولــة ا
مــسـتــديــرة حتت عـنــاوين تــغــلـيب
ـــصـــالح عـــلى حـــســـاب االحــداث ا
الـــــتـــــاريــــخـــــــــيـــــة مع الـــــكـــــيــــان

االسرائيلي..
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