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وتعد طعناً في نـافسة السياسـية  تقبل با
لذلك تلجأ شرعيتها وفي دورها السياسي
ـعــارضـة الـسـيــاسـيـة إلى إيــقـاف حـركـة ا
احلـكـومـة عـندمـا نـشـعر أنـهـا انـحرفت عن
مـسـارها وهـنا لـيس تـخريـباً أو تـسـقيـطاً
ـسـارهـا وإعادة إلى بـقـدر مـا هـو تـعـديل 
ـا يـعزز حـركـتهـا الـطـبـيعـيـة وتـنـوعيـهـا 
دورهـــا اخلـــدمي لـــلــمـــواطن األمـــر الــذي
يــجــعل الــدولــة بــجــنــاحــ هــمــا الــدولــة
ـعـارضـة وكًال يـعـزز دور اآلخـر ويـقويه وا
ـنـح الـدولـة قـوة وسـلـطــة ويـعـطـيـهـا مـا 
مـنـاعــــــة ضـد أي تـخـلـخل في نـظـامـها أو
خـلل في مـؤســـــسـاتـهـا الـدسـتـوريـة كـمـا
ـــنع الـــفـــــــــســـاد ويـــقـف عـــائـــقـــاً أمــام

فسدين .  ا
ال احـد يـنفي حـقـيقـة عـدم وجود مـعـارضة
حـقـيقـيـة في الوسـط السـيـاسي إلى جانب
وجـــود قــنـــاعــة بـــعـــدم نــضج الـــتــجـــربــة
ـقــراطـيـة وذلك بـسـبـب طـغـيـان مـبـدأ الـد
التـوافق السيـاسي  والذي لم يـسمح بأي
صـوت مـعـارض وعـمـلـهـا بـشـكل صـحـيح
اضـية لذلك تـلجأ على مـدى السـتة عشـر ا
بـعض األطـراف إلى إيجـاد أسس حـقيـقـية
ــعـارضــة من خالل إعالنــهـا جــهـة لــهـذه ا
ان ضد احلكـومة وليس معـارضة في البـر
ضـد الـنـظـام الـسـيـاسي والـدولـة لـذلك فأن
ان ال يعني عدم وجود معارضة داخل البر
عدم وجودها في الوسط السياسي وتكون
صــوتـاً قــويـاً أمـام الــسـيــاسـات اخلــاطـئـة

للسلطة التنفيذية في البالد.
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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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اجلـوهــريـة; لــقـد وقــعت عـلى رأسي
وصــفـــعــني الــزمن بـــكل مــا فــيه من

صرامة وحقد!
في احلقيقة ال عالقـة للزمن بذلك لقد
تـــفـــاقم األمـــر كــجـــبل فـــوق صــدري

وفجأة انهار اجلبل داخلي.
لـــقــد ضــمــمـت ســيــئـــاتك خــوفــا من
اخلسـارة رعشـة اخلـوف بخـسارتك
كـــانت تـــأكـــلـــني وتـــشــربـــني أو في
احلقيقة اكثر لـقد كانت هذه الرعشة
تبتلعني جتعلني اشعر انني اتمزق
داخـلهـا وكـأنـها تـقـطعـني وتـرمـيني
عـلى زجـاج مـهـشم! أتـعـلم مـا معـنى

األلم هنا?!
ال عليك لن تعرف ألنك خائن..

خـــنت الــروح الـــتي عـــظــمــتـك لــقــد
خنتني وانا زوجتك!

صبرت عظيم صبري معك لكنك كمن
اطلق رصاصة عدو وسط اضلعي
أ تصـدق لم اتألم من الـرصاصـة لقد
ـني تـمـزق بـيـتي مـعك الـذي فنـيت آ
عمـري لبنـاءه دون ان اشعـرك بأنني
كــــنت عــــلى درجــــة فــــضــــيـــعــــة من
ــســاعــدتي ولــكـنــني االحــتــيــاج لك 
فضلت ان أب لك ان كل األمور على
ما يـرام مهمـا بلـغت صعـوبتـها على

نفسي لقذ بذلت كل طاقتي بذلك..
ان تـــخـــونـــنـي مع إمـــراة اخـــرى لن

اعتبرك حتبها!
ألنـني ادرك جـيـدا انك مـهـما وصـلت
في عالقـتـك مع اخـرى لن يـثــيـر فـيك

مـا أثــرته انـا ولن جتـد مــثـلي إمـراة
حتمـلك على سـبعـ محمـل صدقني
سـتخـذلك كل الـنـسـاء وتـعود إلي ثم
ارفـضك واجـعـلـك نـادمـا ألنك بـكـامل
رشـدك أقـدمت عــلى ان تـهـدم عـمـارة
شاهقة بنيتها انا بأرق ألسند ظهرك
.. اآلن من بــعــدمــا انـقــشع ــســكــ ا
غالف خـــيــانــتك ســأتـــركك بــخــرابك
حــتـمـا ســتـفــهم كـيف كــنت انـا ار
خـرابك من بعـد الـله تـعـالى في هذا
الوقت الـبخـيل من سيـعيـدك ألتزانك
ومؤاساتك?! كانت عالقتنا حتت ظل
الــرحـمـن وكل عــهـد ووعــد كــان الـله
تـعـالى عـلـيه شـاهـدا ورقـيـبا وحـتى
حـسـيــبـا سـتـعـاقب نــفـسك بـنـفـسك
وتـندم أشـد الـنـدم عـلى مـا قمت به..
ا سأنتـظر رسالة ولكنني ال اعـلم ر
ـا عليّ اخـرى من عقـلي لـتـخبـرني 
ا فعـله مـعك هل سـأتقـبـلك ام ال.. ر
عـلـى اإلنـسـان ان يـنــسـحب حــيـنـمـا
يجـد ان مـشاعـره لم تـعود كـالـسابق
ــــلل فــــفي هـــذا او انه يــــشـــعــــر بـــا
ـر النــسـحــاب سـيـفــهم مــا ان كـان 
بــأزمـــة بــعالقــته مـع شــريــكه ام انه
شـاعره وعلـيه ان يترك فعال تغـير 
الى األبد فالترك خير من اخليانة..
حـــتـى وان طــــالت رســــالــــة عـــقــــلي
انـــتــظـــرني ال حل ســـوى انــتـــظــارك

عزيزي..
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يـا نار كـوني بـردا وسالم عـلى بـلـدي بـعـد مـا فرح الـفالحـون عـنـد هـطـول االمـطار
اء يـغمـر االراضي وفـرحتـهم التوصف بل وارتوت مـحاصـيلـهم واراضـيهم وكـان ا
كلنا فرحنا ولكن هنا الطامة الكـبرى انتظار الصيف احلار وبدأوا بلزراعه وانتظار
حـصاد دام لـسـنـوات ومـا ان الفـرحـة قـد احـرقـتهـا الـنـيـران والسـبب مـجـهـول لـقد
حتولت الـفرحـة الى حزن طـويل بل مـدمر الن اغـلب الفالحـ كانـوا مديـونيـ ثمن
الـبذور واالالت ومـا ان يـحـصـدوا احملـصـول يـسـددوا مـا عـليـهم مـن دين اصـبحت
اراضيهم عـبارة عن رماد اسـود التربـة غير صـاحلة للزراعـة انه حتطيـم مباشر بل
عزاء وجـها لـوجه انقـذونا صـرخة احـد الفالحـ نيـران تلـتهـمنـا يومـيا بل سـاعات
كـانها اين نتجه وسـوف تاتي نـارا اخرى اصبـحنـا ننتـظر كـارثه اخرى توقـعاتـنا 
ـلك وحـروب سـوف تـاتي احلـزن اليـتـركـنـا ابـدا كـيف نـنـقـذ ارواحـنـا هي فـقط مـا 

االيام قد تفرحنا وتنسينا ما جرى لنا ارحمونا.
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اقصى مناهُ ... ان تكون جهولًا
وال تتبع لهو احلديث فتنثني
وال تتخذ رهل ركيك خليلًا

وال تستمع قول اليراع فتنكسر  
راد نبيلًا وامضي بعزماً ... فا
ا واعلم اذا ساد الغر فا
يلوي الى جعل الكر ذليلًا

واخلص الى الله العظيم ولذ بهِ 
وادعو واصبر ... واتخذه وكيلًا
فأما الى نصراً عظيم وعزة
وتلبس اكليل الفخار جذولًا

او ارقى الى موتً كر وعذ بهِ
ونافس القمم الشوامخ طولًا
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?جرد حسامك وابدأ التقتيلًا
واروي بهم عطشاً به وغليلًا

واملئ باجساد العدا ارض احلمى
واجعل جموع احلاقدين فلولًا

وامضي الى حرب الغزاة وجندهم 
و أضف الى سفر اخللود فصولًا 
السيف يأكله الصدا في غمدهِ

والضرب يجعل نصلهُ مصقولًا 
واترك مخاوفك التي تهوي بها
عالي خيولًا واسرج الى نيل ا

وال تقعس عن رد احلقوق واخذها
فتقعد مكسور الفؤاد خذولًا

نون زأمه ك من كاس ا واذق غر
واغلظ اذا صار النزال وبيلًا
واحلم اذا جاء السفيه بحمقهِ

الـظـاهـرة خـصوصـاً في بـغـداد وبـعد
إن كـانت مـحـصـورة عـلى الـشـباب او
الـــرجــال فــقـط ... بــدأت بــاالنـــتــشــار
لتـشـمل الـنـسـاء والـفـتـيـات واالطـفال
ومـن مــخـــتــلف األعـــمــار خـــصــوصــاً
ـطاعم وبـشـكل واسع في الـنـوادي وا
والكافيتريـات واحلدائق العامة حتى
وصل األمــر لـتــحـولــهــا الى الـبــيـوت
واصـبحت االراكـيل وكـافة مـلحـقاتـها
تنـاول اجلميع داخل اغـلب البيوت
واصـــبـح الـــكل يـــعـــلم الـــكـل ورويــداً
ـدمن رويــداً سـيــتــحـول الــبــيت كــله 

نركيلة .......
تـقـول التـقاريـر والـبحـوث الـطبـية ان
مـدخن االركـيــلـة قـد يـســتـنـشق خالل
جـلـسة واحـدة مـايعـادل تـدخ 100

سيجارة أو أكثر....
تـدخـ االركـيلـة لـم يـعـد يشـمـل كـبار
الـــسـن والـــشــــبــــاب فـــقـط بل بـــدأت
ـراهق تـستـقطب نـسبـة كبـيرة من ا
قاهي الذين يـجلـسون لـساعـات في ا
وبـعض مــنــهم اطـفــال يـخــرجـون من
مدارسهم جمـاعات ليشربـوا النركيلة

قاهي ...... في ا
يــبــدو أن تــدخــ الـنــركــيــلــة اصـبح
ظـاهـرة غـيـر قـابـلـة لـلـعالج بل تـزداد
انـــتــشـــاراً في مـــجــتـــمــعـــنـــا . حــتى
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أغـلـب الـنـاس يـعـانـون من االكـتـئـاب 
وال يـعـلم ما هـو مـصـدره  و ال كيـفـية

التخلص منه?
فماذا نفعل للتخلص منه?

الـكـثـيـر مـنـا يــعـتـقـد أن الـتـخـلص من
االكتئاب يكون عن طريق :

1- األكل ; وهـذا مـفـهـوم خـاطئ جدا 
إنها طريقة ذكية لإلنتقام من نفسك .
فـانت عـنـدمـا تـاكل  سـتـصـاب بـعـسر
الهـضم  و اخلمـول  وعدم الـتركـيز 
وكـثـيـر من االمـراض ; مـثل : الـسـكر 
والضغـط  والسرطـان  وزيادة الوزن
 وهـذا  بحـد ذاته  سيـجـعلك تـعاني
من ثـقـل الـوزن  واإلحـسـاس بـتـأنـيب
الــضـمـيـر . عـنـدمـا تـشـاهـد نـفـسك في
ـــرآة  ســتـــدخل في صـــراع دام بــ ا
عـــقـــلك و مـــعـــدتك  و أغـــلب الـــنــاس
يـسـتـسلـمـون  و يـكونـون ضـحـية من
ضـحـايا مـرض الـبدانـة والـذي يعـتـبر

من أخطر امراض العصر .
وسيقى : 2- سماع ا

وسيقى تساعد في التخلص من هل ا
االكتئاب?!

هــذا مــا يـظــنه الــبـعـض  عـلى األقل 
يحاول ان يروج لهذه الفكرة .

ـوسـيـقى هي الـتي تـسـاعد إن كـانت ا
في عالج االكــتـئـاب ; فـال بـد أن الـذين
ـغـنـ الـذين ـوسـيـقى  وا يـعـزفـون ا

يسمعـونها ويتراقصـون على أحلانها
هـم أسـعـد الـنــاس في الـعـالم ; لــكـنـنـا
عندمـا نقرأ أو نشـاهد بعض الـتقارير
عــنـــهم  نــراهـم أكــثــر الـــنــاس الــذين
يـحـاولون االنـتـحـار  و هم - أيـضا -

يشكون من األرق .
ـشهـور " مـايـكل جـاكـسون ـغـني ا فـا
ملك البوب توفي غن خـمس عامااثر
جــرعـة زائـدة من مـحــدر (الـبـروبـوفل)
الـــذي حـــقــنـه به الــطـــبـــيب (كـــونــراذ
ــســاعـدة الــفــنـان الــذي كـان مـرواي) 
يــــعـــانـي من أرق مــــزمن خالل فــــتـــرة
الــتــريــبـــات عــلى ســلــســلــة احلــفالت

وسيقية كان سيحييها في لندن. ا
فـي أغـلب األحــيـان نــحـاول أن نــعـالج

أنفسنا بطريقة خاطئة.
لنـتعـرف  أوال  على مفـهوم االكـتئاب
فـي عـلم الــنـفس.االكــتـئـاب عــبـارة عن
مــزيج من مــشــاعــر احلــزن والــوحــدة
والـشــعـور بـالـرفـض من قـبل االخـرين
والـشـعـور بـقـلـة احلــيـلـة والـعـجـز عن

مواجهة مشاكل احلياة.
ـشـاكل  و قـد ـر بـأمـواج من ا كـلـنـا 
نصل الى مـرحلة نـشعـر أننا سـنسقط
في الهاوية  و هذا مـا يتصوره أغلب
الـــنــاس  و هـــنــاك من يـــجــتـــاز هــذه

رحلة  و يصل الى بر األمان . ا
ـاذا يــبــقى الــبــعض طــويال فـي هـذه

و مع ذلك ; استغرب  أحيـانا  عندما
أجــد مـســيــحــيـ يــتــبـركــون بــقـراءة
الـــقـــرآن الــكـــر . فـــمــقـــدم الـــبــرامج
ــشـهــور  جــورج قــرداحي  يــحــفظ ا
بــعــضــا من آيــات الــقــرآن الــكـر . و
قدم " نـيشان " يقـرأ سورة اإلنشراح ا
قـــــبل كل عـــــمل او بـــــرنــــامـج رغم انه

مسيحي .
لـكل من يـعـاني من االكـتـئـاب  أقـول :
أطلق لـروحك العـنان  نـاج  و حتدث
مع الـــله تـــعــالى بـــكل صـــدق  واقــرأ
سورة اإلنشـراح . أذكر كل عمل صالح

احلالة ? و قد يصل الى فكرة اإلنتحار
 و هي الــفـكـرة الـتي شــحـنت لـنـا من
الـــغــرب  و هي ثـــقـــافــة وأد اجلـــســد
لـتـخـرج الـروح و تـعـيش في الـنـعيم 
وهـو ال يوقن انـها سـتـخرج من حـفرة

الدنيا لتسقط في السعير .
إنهم قـطـعوا كل أمل لـهم بالـعودة الى
حـاالتـهم الـطــبـيـعـيــة  و لم يـحـاولـوا
فتح قلوبهم ; بل أغلقوها  و وضعوا
عــلـــيــهـــا أقــفـــاال مــحـــكــمـــة  و رمــوا
ـفاتـيـحه في الـبحـر  و وصـلوا الى

حالة القنوط !

أجــلس  فــكـر  تــأمل  عــد الى كل مـا
حــــدث في حـــيــــاتك من إيــــجـــابـــيـــات
وسـلـبـيـات  كن جـادا في اإلعـتذار من
نفسك ; فـهي التي ستمـد لك يد العون
وتــــذكـــر  دائــــمــــا  بــــأن هــــنــــاك من
ســيــتــدخل  و يـــرسل لك أيــد خــفــيــة
تــــســــاعــــدك ; إنه ربـك الــــرحــــيم بك 

وخالقك الرؤوف بك .
لـــكل مـــنـــا طـــريـــقـــته فـي الـــعـــبــادة 
ناجـاة  ومن اي دين كان ; مسـلما وا
 أو مـــســـيـــحـــيـــا  أو يـــهـــوديـــا  أو

علمانيا  و ملحدا .

عـمــلـته  واشــكـر الــله تــعـالى عــلـيه 
تـــذكــــر كل عـــمل ســـيـىء عـــمـــلـــته  و
اســتـــغــفــره ; فـــإن الــله تـــعــالى كــا
أسرارك  فـهـو يحـبك اكثـر من والدتك
و والــدك  و هـو أقــرب الـيـك من حـبل

الوريد .
ستشـعر بأنك رمـيت أثقاال مـن الهموم

في بحر النسيان .
قم  و ابــدا من جـديــد  و اسـتــفـد من
كل ما مضى  و توكل على الله تعالى

; ثم ابتسم فقط.
½ÍuÝu*« fłd- كربالء

ــنـتـشـرة ظـاهــرة تـدخـ الـنــركـيـلـة ا
ــقــاهي الـــيــوم بــشــكـل مــخــيف فـي ا
والطرقـات العامـة تشكل خطـراً كبيراً
عـلى حــيـاة الـشــبـاب وبـاتت ســلـوكـاً
فرديا ب الشـباب والشابات وصغار
الـعـمــر حـتى اصـبـحت عــبـئـاً جـديـداً
عـلى اجملتـمع الـعراقـي .... خصـوصاً
ــلك قـراره بــيـده مـا الـشــبـاب الـذي 

يـدفــعه لـلــتـمــرد عـلى الــذات وضـعف
سـيـطـرة أولـي االمـر وتـغـيـيـر خـارطة
الـقـيـم واالخالق بـاالضـافـة الى عـامل
الـفــراغ االجـتــمــاعي .... االركـيــلـة او
النـركيلـة انتـشرت حديـثاً خاصـة بعد
االحـــتالل بــعــد ان فــقـــدت الــســلــطــة
هـيبـتهـا على قـانون الـشارع واطـلقت
احلـــريــات الــهــدامـــة انــتــشــرت هــذه

اصـــبــحت طـــقس اجـــتــمـــاعي يــدعي
الـرقي والـتـقـدم عـندمـا جتـلس عـائـلة
كـامــلـة بـأطـفــالـهـا بـجـانــبـهم نـراكـيل
بـنـكـات مـخـتـلـفـة تـطـوقـهم غـيـمـة من
الــدخـان مـع تـفــاخــر كـبــيــر بـ االب
وابــنـــته او الـــزوج مع زوجــتـه انــهم
ينتـمون للـطبقات الـراقية حتى وصل
االمر خلـدمات التـوصيل اجملاني إلى
ــنــازل نـراكــيل دلــفــري وبـطــلــبـات ا
حـصـراً نسـائيـة واصـبحـت جتمـعات
الــبــنــات والــشــابــات داخل الــبــيــوت
ــتــعــة لــشـرب عــبــارة عـن حــلــقــات 
النـراكيل الدلـفري حتى حتـول مجون
الـــبــعـض لــشـــرب الـــنــركـــيـــلــة داخل
الـسـيــارات وجتـد مـدخـنـة الــنـركـيـلـة

تخرج من سقف السيارة ......
الــــذي يـــدهـــشــــني فـي االمـــر تــــقـــبل
الغـالبية الـعظمى لـشرب النـركيلة مع
امـتـعـاضهم الـشـديـد لشـرب الـسـكارة
واالثن يؤدون الى نفس النتائج مع
ضـرر الـنـركيـلـة بـشـكل واسـع وكـبـير
لـكـنــهم يـخـفـون هـذه احلــقـيـقـة حـتى

اليصار الى لومهم لشربها .....
الغريب في االمر ويـدعوا للتعجب ان
عـسل والـنـراكـيل والـفحم اسـتـيـراد ا
والنراكيل االلكترونية التي استنزفت
امــوال الـشـبـاب وهـذه ايـضـا حتـتـاج

ـــســاحــة في الــســودان ثـــالث أكــبـــر بــلــد مـن حــيث ا
وهى دولة عربيـة تقع في شمال شرق أفريقيا أفريقيا
العاصمة اخلرطـوم عند ملتـقى النيل األزرق األبيض
. الـسودان حتـدها من الـشرق رافدا الـنيل الـرئيـسـي
إثيوبيـا وإريتريا ومن الـغرب تشاد وجـمهورية أفـريقيا
ومن الـشـمـال مــصـر ولـيـبـيـا ومن اجلـنـوب الـوسـطى 
دولة جنـوب السـودان. بعـد احلرب األهـليـة السـودانية
انفـصل جـنـوب الـسـودان عام 2011 عن الـسودان

الديانة السائدة في السودان هي اإلسالم.
يقـسم نـهـر الـنـيل أراضي الـسـودان لـشـطريـن شرقي

وغربي    ويتوسط السودان حوض وادي النيل.
ة حيث والسودان موطن للعديـد من احلضارات القد
استوطن اإلنـسان في السـودان منذ 5000 سنة قبل
يالد   استقل الـسودان عن بريـطانيـا يناير 1956 ا
وفي عام 1989 م قادعمر الـبشيـر انقالباً عـسكرياً
ـهـدي زعيم أطاح بـحـكـومة مـدنـيـة برئـاسـة الصـادق ا

حزب األمة  
وحد النفط منذ التسعينات   أنتج السودان ا

نــتــمــنى الــنــصـــر لــلــســودان وحتــقق إرادة الــشــعب
وحتــقــيق أمــانــيه فـى الــســعى نــحــو األفــضل لــلــبالد
شـاكل الداخليه وأن ال تغـرق فى االرهاب وا والشعب
واألزمات  ومن اخلطـأ  أن شخص أو عـدة أشخاص
وقـتـها ال تخـاف الـله وتـقـوم بـأعمـال إرهـابـيـة جـثيـمـة 
تُلـقب البـلد بـاإلرهابـى الالال كل بلـد أنشـأ فيـها قـانون
لــردع اخملــطىء وفــيــهــا االنــســان اخلـيــر والــشــخص
ـا فـعـله ولـذلـك التـوصف الـبـلـد أو الــشـعب  الـشـريـر
اجملرم ندعوا الله دائما فـى صلواتنا وبعد كل صاله
ال يــحــدث بــالــبالد مــذابح وال تــنــشــر الــفــ وال يــعم
الفسـاد وال تنبع الـفوضى فى أى مـجال االقتـصادية
ال يـشــاهـد أبــنــاء الـبالد وال أطــفــالـهــا نـزوح ألى بــلـد
مُـضــيف وال يــشـعــر أبـنــاء الـشــعب حلــظه بـالــضـعف
واخلـسـران ويـعـيش الـشـعب الـسـودانى فى رغـد من
الـعـيش ويـارب يــنـعم الـشـعب بــاإلسـتـقـرار وحتـسـ
األوضاع  ويسبب الله لـشعب السودان من يـنتشلهم
من الـضــيق إلى شــاطىء األمــان وواحــة االسـتــقـرار
والشهـوات والغرائـز احليوانـيه التى تصل بـأشخاص
إلى الـعـنف اجلـنسـي من أشـخـاص تنـدس من دول ال
حتب الــسالم لــلــعــبــاد هــدفــهــا الــفــوضى واالنــحالل
وخراب إقتـصاد الـبالد وتشرد االسـر يسـتشرى فى
جـسـمـهم مـكــامن الـغـرائـز الـهـمــجـيـة اخلـوف من الـله
القانون الرادع لكل همجى كما وعشق البالد وناسها
نـشـآت أى مـنـشـآت كـانت تـفـيد أن إطالق الـنار فـي ا
العـباد تـفـيد الـكبـار والـصغـار والعـجـزة الالال للـدمار
ي ارب يــبــعــد الــبالء عن الــســودان بــكل والــتــخــريب
الـتى ستكلف أشكاله ويبـعد عنهـا دمار البنيه الـتحتيه
الـكــثــيـر فــيـمــا بـعــد العــادة اعـمــار الـبـالد مـاشــهـدته
اخلرطوم من مذابح يارب ال يعـود للبالد والله ال يغفل
وال ينـام ويـأتى بـحق كل بـرىء يـارب تبث فـى قلب كل
مــخــرب حب بالده واخلــوف عــلى مــصــيــر نــســاؤهــا
وصغارها وعجائزها وبـناتها وإقتصاد البالد واالمان
االمان (الـله ال اله إال هـو احلى الـقيـوم ال تـأخـذه سنه

وال نوم)
ـقراطـيه السالم  يتـمنى الـكل للـشعـب السـودانى الد

االمان ورغد العيش واالستقرار

WKO dM «
ـا فـيـهـا من لـبـحث ومــقـال مـنـفـصـل 
مــخــاطــر صــحــيــة ومــخــاطــر حـروق
نــاجتــة عن صــنــاعــات رديــئــة لــهــذة

االجهزة ....
ـنـوع بـأمـر الـغـريب ان االسـتـيــراد 
ـالـيـة والـكـمـارك اذاً الــدولـة ووزارة ا
ــعـسل وكـيف من اين يــأتي كل هـذا ا
تنتشر هذة الظاهرة وتعاطيها بشكل

علني في مكان عام وخاص .....
واي ايـادي خـفيـة قـادرة عـلى الـتربح
ـمنوعـة من الدولة في هذه الـتجارة ا

كــثــيـــرة هي االمــثـــال في الــعـــالم الــعـــربي واالسالمي
واالمثـال لم تأتي اعـتبـاطنـا بل لـقنت وكـتبت بـسبب من
االسباب قد يكون حـدث تاريخي مثال او مشـكله معينة
قـهى واغـلـبـها لهـذا يـتـداولـها الـنـاس في الـشـارع او ا
عـنـد كــبـار الـسن النــهم هم من عــاشـوا هـذه الــتـجـربـة
وطبقت .. لـكن حاليـا اسمع واشاهـد ان اجليل احلالي
او ما اقصد به جيل الستينات والـسبعينات وما بعدها
بـدأ يـتـداول هـذه االمـثـال الـشـعـبـيـة الـتـاريـخـيـة والـيـوم
ــثل هــو مــا يــجــري ــوضــوع او هــذا ا اخــتــرت هــذا ا
بالعراق من احداث تاريخية منذ سقوط النظام السابق
ومـا مر بـه البـلـد من احـداث وتـغـيـرات حـكـومـية .. الن
جميع من حـكم العراق من عام 2003 ولغاية االن هم
اناس نـشروا الشـر اكثـر من اخليـر الن وحسب عـلمي
ان خـيـر الـعـراق ال يــنـقـطع فـكل مـن اسـتـلم حـكم وعـد
ووعـد و لم يـنـفـذ اي من الـوعـود الــتي يـتـكـلم بـهـا فـقط
امام االعالم والـتـلـفـزة وها هـو حـال الـعراق مـنـذ اكـثر
من 17 ســنــة مــرت عـلـى الــعــراقــيـ مـن جــوع وفــقـر
ـاء والـزراعــة والـبـنى وانـعـدام الــطـاقـة الـكــهـربـائــيـة وا
الـتـحـتـيـة وهـذا كـله بـسـبب اهـمـال الـدولـة وعـدم وجـود
ـشي على القـانـون القـوي الـرادع ألننـا نـشـاهد الـكل 
ــعـيــته وهـذا مــا جـعل كل من هـواه والــكل يـتــصـرف 
ــواطن شـرهم يـحــكم يـنــهب خـيــرات الـبـلــد ويـتــحـمل ا
ويعموا عليه حتـى لو اراد اي مواطن عراقي ان يسافر
ألي بـلـد يـنـظـر اليـه بـنـظـرة السـارق او االرهـابـي وهذا
الشر بعينه .. ليس مثل الـسابق كان ينظر للعراقي انه
بطل الـبـوابة الـشـرقيـة وكان يـنـظر له انـه رجل البـترول
وحالـيا النـعرف اين هـو البـترول مـواطن متـشرد  –في
كل منزل حـوالي خمـسة عوائل  –اسوأ بلـد بالكـهرباء
 –اسوأ بلد في اخلدمات ومنها االنترنيت  –اسوأ بلد
في التـعـليم ومـنـاهج التـعـليم –اسوأ بـلد بـعدم احـترام
ـواطن ... مـاذا اكتـب اكـثر مـن هذا ألنـي لو اردت ان ا
اكتب كلـمة (اسـوأ) النتهت الـورقة لـهذا اقول لـلحـكومة
احلـالـيـة وايـضـا الـتي سـبــقـتـهـا لم تـفـعـلـوا خـيـرا ابـدا
للعراق ألنكم انتم من تريدون ان يبقى العراق على هذا
النهج لتسـرقوا براحتكم .. الوجـود للكهرباء  –التعليم
 –االنـتــرنـيت  –الـصــنـاعـة  –الـزراعـة  –الـصــحـة ..

الـثـقـافـة والـتي اجـدهـا عـنـد الـبـعض
ن ينـعدون علـى االصابع والـبركة
ـثـقفـ ... لـذلك يا بالـعـمـالقـة من ا
حكومة  بـخيركم ما خـيرتمونا بس

بشركم عميتوا على العراق.

ــواقف فــهــو هــو حــرف حــاضـــر في كل ا
ــشـــاركـــون والــغـــائـــبــون واحلـــاضــرون ا
ـــســـانـــدون والـــرافـــضــون ـــؤيــدون وا وا
ستأثرون وكلـها تدخل في خانة النون وا
واطن"  وكلهم متفقون على شعار"خدمة ا
ومــحـاربــة الـفـســاد ومالحــقـة الـفــاسـدين
وبــسـبب حــالـة الـتــعـدديــة احلـزبــيـة الـتي
ســبــبت حــالــة من الــفــوضى فـي الــدولـة 
حـيث لم يـنـظـر لـهـذه الـتـعـدديـة علـى أنـها
ــشــاركـة فـي احلـكم  أســلــوب لـتــوســيع ا
ـــارســـة الـــســـلـــطـــة في إطـــار الـــدولــة و
لــذلك فـان ــقــراطـيــة وتــرســيخ مــبـدأ الــد
والــتي ــعــارضــة هــدف ومــسـعـى نـبــيل  ا
وكل تسـتخـدم في مسعـاها الـكلمـة والقلم 
الوسائل الشرعية ومـنها النقد وتشخيص
وتـمارس دور هـام في الـرقابـة على اخلـطأ
أداء احلـكـومـة  وهـي تـسـاهم في عــمـلـيـة
االنــضــبـاط الــســلــوكي لــرجــال الــســلــطـة
ـعـارضة أي وعـنـدمـا لم جتـد ا الـتنـفـيـذيـة
خـطـوة نـحـو الـتـغـيـيـر تسـعـى باألسـالـيب
الـقانـونـيـة والـدستـوريـة لـتـغيـيـر الـسـلبي

وأزالته .
ـعـاصـرة مـدركة ـقـراطـية ا  أن الـدول الـد
ــعـارضــة حــيث تـســهم في تــمــامـاً لــدور ا
كــمــا أن وجــودهـا تـنــفــيس االحــتــقــانــات
وأداؤها لدورهـا يحول دون تـسلط احلاكم
لـــهــذا نالحظ أن الـــدكــتـــاتــورين يــزدادون
غــــطـــرســـة كــــلـــمـــا غــــاب رأي الـــنـــاس أو
كـذلك هــنـاك أسـبــاب قـد تـدفع اعـتـراضــهم
ــعـارضــة الـســيـاســيــة إلى االبـتــعـاد عن ا
إلى ـعارض أخالقـيـات العـمل الـسيـاسي ا
جـانب أن الــنـخب والــكـتل الــسـيــاسـيـة لم
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في مــجــتـمــعـنــا الـواعي اصــبح اغــلـبه
مـدركـاً لـصـعـوبـة الـتـغـيـر وكـيف يـاخـذ
الفـساد دوره فـي مجـرى احليـاة وكلـما
زاد الــوعي كـــلــمـــا اشــتـــدت الــنـــقــاش
واصبح الـتعبـير عن الـرأى وقوف امام
تقالـيد هـراء جلئت الى كتـبي وقرطاس
اجالسهم اهـامسهم بـخفية طـيلة وقتي
في جــامــعـة فــأذا بــاحـدى احملــاضـرات
حــواريــة صــدمت بــشـخـص يـحــمل في
طيـات افكره تـناغم تـفكـيري لـكن الفرق

انه يــتـحــدث بـالــصـوت عـالـي جـهـوري
امام دكاترة زمالئي اناس مجتمع ! 
راق لـي بـــــعض مـن كالمـه امـــــا االخــــر
(×اتـفـقـنـا عـلى اخـتالفـنـا) وهـذه نـقـطه

مهم في اعتقادي .
ـستـقبـليـة وكيـفية لكـنه بالغ بـخطـطه ا
نـهـوض بـاجملـتـمع بـعض حـيث يـنـعـته
بــاجملــنــون واخــرين مــعــتـوه امــا اخي
كانت له وجهه نظر متخلفة وقال ان به

  مس 
وان يـســمع بـذلك لم يــزيـده اال اصـراراً
ة للمضي نحـو تقدم بدأ بااطفال وعز
ويـفـهـم انـهم الـلـبــة االولى في مـتـجـمع
وبــاحالمــة الـورديــة ســيـقــوم اجملــتـمع
بـصـفـعه عــلى وجـهه الى ان يـسـحـبـوه
اليهم في درك يقاوم مرتضى حامد النه
يــريــد ان يــقـضـي عـلـى الـظــلم ويــوقف
رجـال مـتــأسـلـمـ الــذين اسـأوا لـلـدين
ويسـد ثـغرات الـقوانـ .. يـاله من فتى
حلوم  _بعد مضى عشرة عوام ساقص
علـيكم كـيف انـتهت به الـسبل او يـكون

لنا حكاية اخرى 
wÐuN - بغداد « ÂU Š vKO

ÂuÒK(« v²H «

اتـرك كل هـذة االسـئـلـة للـمـعـنـي في
هذا االمر ......

في النهاية اقول ان لم يتم تدارك هذا
االمـر بحـمالت توعـية تـقودهـا الدولة
ـنــظـمـات اجملــتـمـعــيـة واالصـوات وا
ـــســـمــوعـــة داخل اجملـــتـــمع ســوف ا
تـتـحـول هـذه الـظـاهـرة قـريـبـا ألدمان
اخملدرات عـندهـا سيصـعب السـيطرة

عليها والينفع بعدها الندم .....
يزي قهر 

bNH -  بغداد « bLŠ«

لست بخير هنالك امور ال تصلح لي
وقــد حـان الـوقت لــلـتــخـلص مــنـهـا
اصبح من الضـروري ان اطفئ ضوء
غرفتي وابتعد عن جتميل نفسي في
كل ليـلة وأواجه احلقـيقـة التي امثل

انني ال اعلمها !
وان اغـــــفـى في وقـت بـــــاكـــــرا جــــدا
وأطـيل بـالـنـوم كـثـيـرا لـعـلنـي اهرب
من سـمـاعـة اذني او ان يـنـتـهي عـند
عـــتــبــة الــلــيـل أرق عــمــري وضــعف

اوراقي..
لــقـد تــبـعــثـرت حــروفي فـوق األرض
ّـهـا فمن واصـبح من الصـعب عـليّ 
بــعــد كل هــذا الــتــشــتت من أين آتي

بالقوة ألهرب من ضعفي!
انني اخاف ان افقد اخر ما لديّ!!

دوما ما كان حظي عاثر لم ينصفني
يــومــا اطــلـقـت غـضــبي عــلى هــيــئـة
بــعـثـرة مـالبـسي وحــقـائـبـي االمـعـة
وحـتى قالئـدي الــفـضـيـة وخـواتـمي


