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لــيس عــيــبـا في احــدى الــشــركـات
حـيث يأتي مـوظف االمـانـة ويـأخذ
ـقسـوم ويـرفع تـقـريـر الى دائرته ا
بان االمـور جـيـدة في هذه الـشـركة
كذلك موظف الصحة  كذلك موظف
الــــضــــمــــان الــــذي ال يــــســــجل كل
الـعـامـلــ وهـذا امـر خـطـيـر يـجب
عـلى الـدولـة تـنـتـبه له وان تـفـرض
شروط لـلـقطـاع اخلـاص واهم هذه
الشروط هي توظيف الشباب حتى
ال تـكـون لـديـنـا بـطـالـة وان نحـافظ
عـــلى شــبـــابــنـــا من االجنــراف عن
الطريق الـصحيح .. لـذا اتمنى من
الدولة ان تخـطوا خطوة صـحيحة
مـن اجل ابــنـــاء الــبـــلــد وان تـــقــيم
مـعـرض للـتـوظـيف ويـكـون سـنوي
ويــشـمل جــمـيع احملــافـظــات حـتى
نقـضي عـلى البـطـالة الـقـاتلـة التي
شردت وجوعت كثير من العراقي
الـــــذين ال ذنـب لــــهم ســـــوى انــــهم
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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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الــسـابق عــلى أيـدي احملـتـل األمـريـكي
هـناك بنايـة في الكاظمـية كان يشـغلها
مـقر حـزبي استغل اجلـد اخللفي مـنها
ســكن لــبــعض الــعــوائل الــتي التــمـلك
ســـكن وبــســبب ضـــيــوف ذالك الــوقت
واجلــزء األمـــامي مــنــهــا اســتــغل أوالً
مـــقـــراً حلــزب الـــوفــاق ومـن ثم دائــرة
الـنفـوس واجلنسـية الـكاظمـية وكذالك
بــعـدهــا لـلــجـوازات الــكـاظــمـيـة اي ان
دوائــر وزارة الــداخـلــيـة هـي من شـغل
الـبـنـايـة وكـذالك رصـيف الـشارع والى
االن  أقـامت هذه الوزارة دعوى اخالء
ـواطـنـ السـاكـنـ جتاوزاً من عـلى ا
قـلة احلـيلـة وعسـر اليـد تلك الـسنوات
والـغريب في الـدعوى انها أقـيمت ضد
أربــعــة أشــخــاص فــقط دون ذكــر لــكل
الـوائل البـاقية الـتي أسلفـنا انهـا اكثر
مـن ثالثـــون والــســـبب مـــعـــروف جــداً
ـتـضـررين لــلـمـطـلع هــو تـقـلـيل عــدد ا
لــغــرض احلــصــول عــلى قــرار اإلخالء
وبــالـــفــعل  احلــصــول عــلى الــقــرار
الــقـضـائـي وضـلت تـلك الــوزارة تـهـدد
الـــســـاكـــنــ بـــاإلخالء إلـى قــبـل أيــام
داهـمت قـوات عـسـكـريـة مـن الـداخـلـية

لـيالً وارعبت العـوائل اآلمنة في جوف
ــدعى الــلــيل واعــتــقــلت األشــخــاص ا
عـــلــيـــهم فــقـط ولــذي بـــحــقـــهم أوامــر
واودعــــتـــهم الــــســـجن وقــــد أوقـــفـــهم
الـــقـــاضـي حلـــ اإلخالء وارعب هـــذا
الـتوقـيف بقيـة العوائل واضـطرت تلك
ــكـان والــلــجــو إلى الــعــوائل الخـالء ا
الـبـديل وسمـعتـهم يـشكـون امرهم إلى
الــله النـهم اليـســتـطـيــعـون ان يـوفـروا
ايـجار مـنازل تـؤيهم وحلـ كتـاب هذا
ـــوضــوع هم مـــوقــوفــون والـــعــوائل ا
نـزحت إلى أمـاكن عـدة وبـعـضـهم قسم
عـائلته على بيـوت أقاربه وهم يقولون
ـشـتكى لـله بدل ان تـكـرمنـا احلكـومة ا
وتـضمن لنا حـقنا الدسـتوري بالعيش
والـــســكـن هــا هـي تــطـــردنــا من ارض
الـوطن الذي عشـنا فيه ونـنتمي اليه ..
ــواطن الــعـراقي وهــكـذا هــكــذا حـال ا
حـال القـضاء الـذي عرف ان الـساكـن
كــثــر ولــيس أربــعــة عـوائـل لـكــنه صم
أذنـــيه كــمـــا تــعــودنـــاه في كــثـــيــر من
ــواطن  واقع حــال اكـثــر من ثالثـون ا

عائلة في الكاظمية ..
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كالـغيوم تنفث ماءها في أحضان الشتاء عنوةً ليتبخر بعد ذلك فيض الذكريات بداخلي

ونعود من جديد ! 
هكذا هو قدرنا يا عزيزتي 

فـأوراق شـجرة حـبـنـا تـتـسـاقط في اخلـريف ثم تـعـود لتـورق في الـربـيع فـتـيـنع ثـمـارها
ورق . فـالنـسيـان في فهـرس روايتـنا مـعدوم . حـيث أتذكـر كيف بـراقتـاً تتألأل وجـهكِ ا
كـنتُ احتايل جلركِ للـحديث فتطـرب ب فكيِك اجـمل السمفـونيات فيبـد تناغم صوتكِ
خـافتاً كاجلرس ثم يعج باحملـيط فيتراشق فصا عيـوني مع ارتطام شفتيكِ . وكأي لص
أسـترق النظر إلى جسمها الذي حترس دائماً على ان يكون متخفياً وراء فستان طويل
مـستـرسل تـتشـرف األرض بـاحتـضـان خلـخـاله األسـفل . لص حنـون يـخشى فـريـسته
راهق . ولكن الزمن قاسي فـعيوني تشايعها أينما ذهبت خوفًا من أن تغتالها عيون ا
مع األسـاطير وال مفر من خط نهاية هذه األسطورة فما كان بسلطان قلعتي اجلميلة إال
ـفـاتـنهـا الـطـرية ويـكـور روحـها الـطـلـقة فـي فضـاء احلـياة ـرض فـيـعبث  أن يالزمـها ا
ويـجعل منها اسـيراً لليأس بـعد أن كانت مذياعـاً لألمل . وأستبدلت تلك الـلحظات التي
كانـت تسبقني بها إلى مسطبـة اجللوس ثرثارةً بنظرات صامـته حزينة تهجو مأساة ما
وصلنا إليه وكأننا نتعلق بأذيال تلك الذكريات الهرمة . ولكن ما أن أرتشقت النظر إلى
عـينـاها الـعسـلـيتـ وجتُ فيضً مـن حبً قائم رغم اجلـراحات الـعـميـقة فـاحلب الذي ال

ينتهي بوداع ال ينتهي.
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الـعـصـر وإنشـاء ورش ثـقـافيـة بـكـافة
اإلختصاصات بشكل مستمر وفعّال 
وادرك بــإدراك الـقـار لــو كـانت هـذه
ـــوذج حـل لــــلـــمــــشــــاكل احلــــروف 
تعـددة ألصبحت حـبة من الرمل في ا
صــــحــــراء الـــــواقع  لــــكـن رغم هــــذا
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ألــتــنـمــر من أشــكـال الــعــنف واإلسـاءة
ــنـتـشــرة بـشـكل وهـو مـن الـضـواهـر ا
كــبـــيــر جـــدا له الــعـــديــد مـن االشــكــال
واالنـواع ولـكن جـمـيـعـهـا تـتـسـبب في
اإليـذاء الـنـفـسي واجلـسـدي لـلشـخص

الذي يعاني من هذه الظاهرة.
ويـنـتـشر الـتـنـمـر في أمـاكن الـعـمل ب
ـدارس بـكافـة مـراحـلـها الـزمالء وفي ا
واجلــامــعـات حــتى بــ أفــراد األسـرة
أضـطراب الواحـدة لعـدة أسبـاب منـها
اإلدمان الشخصيه ونـقص تقدير الذات
االكـتـئاب عـلى الـسلـوكـيـات الـعدوانـيـة
ولـضـاهرة الـتنـمر واألمراض الـنـفسـية

انواع عديده منها
×ألتنمـر اللفظي كالـتلفظ بألفـاظ مهينة
لــلـــشــخص األخـــر والــســـخــريـــة مــنه

اوتهديدة.
×ألـتنـمـر اجلـسدي هـو إيـذاء الـشخص
ودفــعه او أهــانــته  عن طــريق ضــربــة

بقوة.
×التنمر االجتـماعي هو إيذاء الشخص
معـنـويا كـتـركة وحـيـدا ودفع األخرين

الى ترك صحبته. 
×ألـتـنمـر اجلـنـسي هـو إيـذاء الـشخص
المـسـات غـيـر بـأسـتـخــدام األلـفـاظ وا

الالئقه.
×ألــــــــــتــــــــــنـــــــــمــــــــــر فـي الــــــــــعـالقـــــــــة
الــشــخــصــيــةوالـــعــاطــفــيــة هــو ايــذاء
الـشـخص بـنـشـر األكـاذيب واالشـاعات

والصد عنه. التي تسيء اليه 
×ألـتـنمـر اإللـكـتـروني هو الـتـنـمـر الذي
ـعــلـومـات يـتـم عن طـريق إسـتــخـدام ا
وتــقـــنـــيـــات االتـــصـــاالت كـــالــرســـائل
الـــنــصــيـــة واأللــعــاب عــلـى االنــتــرنت
وغيـرهـا بالـتـصرفـات العـدائـية يـكون

الهدف منها االبتزاز وايذاء األخرين.
(لـعــبـة بــبـجي pubg وجه مـقــنع أخـر

لتنمية ضاهرة التنمر )
بـبـجي من االلـعـاب احلـربـيـة وتـنـتـمي
إلى العاب البقـاء لالقوى حيث يحاول
الالعب ان يحافظ على حيـاتة بتجميع
االسـلــحـة والـقــتل اي تـنـمــيـة اسـلـوب
الـعنف هـو سـيـاسة الـلـعـبه دون هدف
ومن الــبـــديـــهي أن مــخـــاطــر تـــربـــوي 
األلعـاب احلربـيـة تعـتبـر األكثـر تأثـيرا
ـراهــقــ من الــكــبـار عــلى االطــفــال وا
ـعــزل عن االدمـان بـهـا لـكـنــهم لـيس 
حـــيـث أظـــهـــرت عـــدة حـــاالت خالفـــات
أسـريـة وبـ االزواج بـسـسـبب قـضـاء
بـعض األفـراد وقت طــويل حتت تـأثـيـر
هــذة الــلــعـــبه والــكــسل واالهــمــال عن
ـا أدى خللق االحتـيـاجات احلـيـاتيه 
فــجــوة في األســرة الــواحــدة وحــدوث
شكالت إضـافة لتـنميـة جانب العنف ا
ـراهقـ فنالحظ حتى عـند االطـفال وا
عـــبــــارات الــــسب والــــشــــتم بــــصـــورة
(انـطــيــني ســكــوب٨ ال أقــتـلك) كــبــيــرة
والكـثـير من عـبارات الـقـذف والتـشهـير
الـغـيـر الئـقه أحـتـرامـا لـلـرأي الـعـام لم
ـكن الـقـول انـهـا ضـاهرة تـذكـر لكن ال
ــكـن احلــد مـــنـــهــا من ســـرمـــديــة بـل 
الــــشـــخـص نـــفــــسه او مـن األســـرة من
تــقــويــة الــوازع الـديــني لـألفـراد خالل
كالـتسامح زرع االخالقيـات االنسـانيـة 
ــسـاواة تــعـزيــز عـوامل واالحــتـرام وا
تــربـيــة األبــنــاء عـلى الــثــقــة بـالــنــفس
توفير ضروف صحية بعيدة عن العنف
بـــرامج او الـــعـــاب هـــدفـــهـــا حتـــســـ
الـقدرات الـعـقلـيه لـلـشخص مع مـراقـبة
وجتــنب األبــنـــاء إذ لم يــبــلــغــوالــرشــد

ـتنـمر هـو أنسـان لدية (موضـفة ): أن ا
ارس نـقص بشـخـصـيتـة ويـحب أن 
ـكـانـة ألـتـنـمـر عـلى االشـخـاص الـذي 
ادنـى مــنـه أو عـــلى شـــخص فـــقـــيــر ذا
شخـصية ضـعيـفة فـيحب التـنمـر عليه
فمثل هذا الـشخص عالجه التجاهل او
االبتعاد عنه حتى اليشعر بانه مهم

wLKÝ Z U½dÐ

اما من نـاحية وسـائل االعالم فأرى أن
دورها أكـبـر في حل مثل هـذه الـقضـية
اكـثـر مـن دور بـعض الـبـرامـج الـسـلـبي
جتـاة تـنـمـيــة قـضـيـة الـتـنـمـر من خالل
الــــتـــوعــــيــــة االعالنــــيــــة او الـــبــــرامج
اإليــجـــابـــيـــة. وقــالـت لــبـــنى (طـــالـــبــة

جامعية):
نـعم بعض األشـخـاص كـونهم تـعـرضو
لـهـذا الـشـيئ فـيـتـنـمـرون بـاألخص من
قابل وبعض ينتـقد ا يكون عنـده فشل 

الــفــراغ من خالل اســتــثـمــار الــطــاقـات
فــلـكـل شـخص قــوة يـجــهل مــوطـنــهـا 
فـعـلـيه بـالـبـحث اذا كـان بـالغ واذا كـان
طـــــفل فـــــالالســـــرة دور مـــــســـــؤول في

شخصيه ابنائهم .
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ــواطـنـ وفي اسـتــطالع الراء بـعض ا
بتوجيه عدة اسئلة.

×مـن وجــهــة نـظــرك هـل تــعــتــقــد قــيـام
ـثل الـشـخص بـلـتـنـمـر النه مـتـعـرض 

هذه األفعال.
×برأيك هل أن وسائل اإلعالم بأنواعها
ـتــنـمـر في لـهــا دور في زيـادة ســلـوك ا
اجملـــتـــمع. وقـــال زيـــدون كــر (طـــالب
مــعــهـــد): طــبــعــاً ومن دون شك  قــيــام
الـشخص بـالـتـنمـر هـو نتـيـجه لـعوامل
وظـــروف تـــعــرض لـــهـــا الــشـــخص في
صـغـره  وهـذه كـثـيـره عـنـدنـا نـحن في

الـعــراق عـلى وجـه اخلـصـوص بــسـبب
احلـروب التـي عاشـهـا هـذا البـلـد ألكـثر
مـن ٤٠ ســــنه من دون تــــوقـف يــــذكـــر 
فـتـداعيـات هـذه احلـروب من الـطـبـيعي
ان نراها على أطفالنا على اوجه كثيره
ومــنــهــا الــتــنــمـر  امــا وســائل االعالم
ـــنــصــات احلــديــثـه ومــنــهــا مــواقع وا
التواصل االجتماعي فهذه لها اثر جيد
عـلـى االشـخـاص فــهي حتـاول جــعـلـهم
جـــيـــدين ومــــتـــفـــاعـــلــــ مع االخـــرين
واجملـــتـــمـع  ولـــكن هـــذا بـــحـــاجه الى
تـوجــيه مـراقب ومــحـسـوب من اجل ان
نرى جوانبه هذه اإليـجابية  فعدم ذلك
سيكون هو تأز لـلحاله  وعلى سبيل
ثـال تـقد األلـعاب احلـربـيه وغيـرها ا
عــــلى طـــبـق من ذهب  هــــذا يـــســـاعـــد
وبــشــكـل مــلــحــوظ عــلى تــقــدم الــسيء
لــيــكــون اسـوء ..كــمــا اوضــحت فــائـدة

االحيـان النـاجح يتـعرض لـلتـنمـر كونه
وســائل اإلعالم الـهــا دور كـبـيـر نـاجح 
ـرأة على طـولها او بلـتنمـر باألخص ا
وزنـهـا او حـتى رأيـها يـقـابل بـلـتـنـمر
أصـــــبح بــــعـض األشــــخــــاص مــــرضى
ويـاريـت يـكــون حــد لــهـذة بــلــمــجــتـمـع

الضاهرة 
×بـعـد االسـتـطالع رسـالـة مـوجـهه  من
ـــنــطــلق البـــد من احلــد من هــذة هــذا ا
الـضــاهـرة الـسـلــبـيـة عـلـى كل الـفـئـات
العـمرية من خالل الـتوعـيه اجملتـمعيه
بــكل مــؤســســات اجملــتــمع والــرقـــابــة 
سـؤؤله عن الـفرد إضـافـة لالستـفادة ا
من دور وسائل اإلعالم بـتنـميـة مباد
الـسالم والتـسـامح وتـوجيـه برامـجـها
نحو االيـجابيه والـسالم واالبتعاد عن

البرامج التي تنمي العنف.
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أود أن أشـيـر بـالـبـدء حـتى من يـدعي
كــتـابـة هـذه األسـطـر أو أي مـصـطـلح
يُــشــكـــلــهــا ال يــخــلـــو من تــقــصــيــره
وضـيـاعه ويــنـفي شـخــصهُ من تـتـبع
الــشــخــوص عــادةً كــمـا الــعــادات في
الضـحايا اخملـتلفـة  وأطمح أن أكون
أول من يـعمل بـهـذا الصـدد إن كان ال
يـخلو مـن معـنى  جمـيعنـا نُدرك رغم
إخــتالف الــرؤيــا واآلراء مــدى األخــذ
بـالـظــاهـر وإهـمـال مــا خـفيّ والـعـمل
بــقـصـد أو دونه عـلى إخـفـاء مـا ظـهـر
من هـــذه اإلخـــفـــاءات والــذي أصـــبح
مـتـرســبـاً عــلى سـطح الــواقع  حـيث
يـظـهـر عـلى مــسـتـوى األيـديـولـوجـيـا
واألعــمــال في مـن اجلــانب الــثــقــافي
والـســيـاسي وبــاقي مـجــاالت تـكـوين
إطــار الــواقع وال يــســتــبــعــد شــمــول

الــتــأثـيــرات اخملــتــلـفــة والــذي لـو 
الـتـطـرق جلـميـع ما يُـعـنى ألخـذ أكـثر
ـا علـيه لذا يـتم التـأكيـد على نـقطة
إرتـكـاز تشـتـرك في هـذه اإلجتـاهات (
ا ـسـؤولـيـة ) إن صح وجـودهـا   ا
ـفرطة ) يعـلو الشـأن في ( اإلتكـالية ا
والـــعـــجـــز عن مـــا ســـبق  وضـــيـــاع
ــطــلــوب لــكـل مــنــا والـذي الــواجب ا
يـشـكل الـكيـان الـوجـودي  احلـيّوي 
الـدائم  واآلخـذ نـحـو اإلبـداع  حـيث
يُالحظ في شتى اجملاالت تـضخيم ما
ال يُــــلــــزم  بــــتــــعــــبــــيــــر أدق األخــــذ

ـوقعـية دون ـرتبـيـات الشـكـليـة وا بـا
الـولـوج لــفـحـوى الــفـكـرة  اإلجنـاز 
اإلنتـاج  والتـقدم من خالل الـتطـبيق
عـلى مـا يـجب صِـحـته  حـيث يُالحظ
وسـيـلـة تـكـاثـر الـنـسل هي الـفـعـالـيـة
الوحـيدة الـتي تُشغل الـواقع والبـيئة
التي أمست وإلى ما شـاء الله مصدر
إســتـقــبـال الــشـعــارات اإلسـتــيـراديـة
والتي أنتجت الفرد في العالم الثالث
كأداة مُـستغنـى عنه وجمـيعنا أدوات
إسـتــهالكـيــة ولـيس الــهـدف هــنـا من
ـثـالي أو الـرجعـيّة أو طـرح اجلانب ا
الــنــقــد الــعــشـوائـي بـكـل مـا يُــرى بل
الـعـمل عــلى تـصـحـيح مــا يُـقـتـدر من
الـــفـــرد أوالً وقـــبل كـل شيء من خالل
الـعـمل على تـنمـية الـنـسبـة الضـئيـلة
تبقية لإلرتقاء ولو درجة واحدة إن ا
صح األمـل  ولـيس اإلدعـاء بــالـكـمـال
ولــعب دور الــداعــيّـة بــقــدر الــشــعـور
بـالتـقـصيـر الفـردي جتـاه ما يـحدث 
لـــذا ال يـــتم بـــنــاء األســـرة والـــشــارع
ؤسسة والدولة والوطن واجملتمع وا
مــا لـم يـــتم بـــنـــاء الـــذات أوالً ونـــبــذ
اإلتـــكـــال والـــثـــرثـــرة الـــنـــرجـــســـيـــة
واإلنحياز والتـبجيل في كل األصعدة
ُـراد به  بل الـعـمل عــلى الـتـحــفـيـز ا
والـــتـــطـــبــيـق الـــتـــدريـــجيّ من خالل
تطوير الكيـان الفردي وإنقاذ األجيال
اجلديدة بعمل مـشاريع علمية تواكب

ا قـيل إن  اليـأس تسوّس أستـع 
احلـــــيـــــاة  واألمل حُـــــلـم اإلنـــــســــان
ـؤلـفـات ُـسـتـيـقظ  ورغـم إنـتـشـار ا ا
الـعلـميـة واألدبـية الـواسعـة وسهـولة
ــعـلــومـات طــريــقـة الــبـحـث وتـوفــر ا
بـاحلــقـول الــتـقــنـيـة إال أنـه لم يـؤخـذ

اعـجــوبـة هي احلـيــاة واجملـتـمع خــاصـة لم يـتــسـنى لـهم ان
ينـتبهـوا او يفـكروا ولو قـليال بـاهتـمامهم لـووطنـهم الذي تاه
في مهب الـريح نحتـاج الى حمايـة وطن باكمـله عنـدما نقول
اسم وطـن شي عـــظـــيم شـي كـــبــيـــر يـــعـــنـي ثـــروه وثــروات
وحضـارات وجـذور واجيـال وقيم بـاقيه وكـفاحـاات وحروب
هـم الكـلـمة من اجل تـربة الـوطن كـيف نـستـهـ بالحـداث ا
واحـدة يجب ان تـكون وال نـفرط بـاي شبـر من ارضنـا ماذا
نــتــرك الحـفــادنـا الــشــرف واالمـانه وا?خالص هــو تـراثــنـا
وعـنـدمـا نقـول يـجب ان نـقـوم بتـحـضـيرات مـثال اعـادة بـناء
ـرضى وجـمع الـتـبـرعـات ـدارس بـعض مــنـهـا ومـعـاجلـة ا ا
حلمـايـتك يـاوطـني نـفـعل اي شي والـتـعـاون مع الـدولة شي
مــهم يـجـب ان نـبـدا بــانـفــسـنـا اوال ونـحن الــشـعب الــبـاقي
لعصور واجيال ولوال كلمة الشعب التي هي تعلوا فوق كما

يعلو رفع العلم العراقي يبقى شامخا عاليا ....
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ُـراد به لــلــتــطــبـيق مــنــهــا اجلـانـب ا
الـوجودي وبـنـاء معـرفـة رصيـنة  بل
أصبـحت إعالنـات فرديـة مثـالية  وال
ـسـتـمـرة والـتـأثـير نـنـكر الـذبـذبـات ا
اإلعالمي والـعمل عـلى تـعبـئة الـدماغ
عـن طـريق عــمــلـيــات اإلدراك احلـسي
ـسـتـمـر  لكن والتـخـديـر والـتـخـبط ا
اإلسـتسالم لم يـنـضج بعـد  وال أتفق
ــســتــقـــبل اخلــيــاليّ بــالــعــيش فـي ا
الـواهم دون الـعمل وال الـرجـوع نـحو
ــاضي اجملــيـد بــقــدر األتــفــاق عـلى ا
نقطـة اإلنطالق من احلجم التـحفيزي
لـهـيـكلـيـة احلـاضـر  حـيث لـكـل زمان
ظــروفه الـتــكــويـنــيـة  ومـن هـنــا يـتم

الــبــدء بــالـتــحــديــد واإلخـتــيــار إمـا 
ُــمــاطــلــة اإلتــكــالــيـــة والــتــخــديــر وا
والتـسويف والـتضخـيم والبـقاء على
مـا هـو عـلـيه وإسـتـقـبـال األسـوء  أو
الـبـنـاء الـذاتي والــتـحـفـيـز اإليـجـابي
ــســـؤولـــيـــة واإلرتـــقــاء بـــالـــعــمـل وا
واإلنـــــطالق ونـــــبـــــذ كـل أوجه األنـــــا
ـثـالـيـة الـنـرجـسـيـة واآلراء الـرنـانـة ا
ريخيّ وكل ما يُشغل كيان واخليال ا
الــوجـــود احلــيــويّ  ونــبــذ احلــلــول
الـتـرقـيـعـيـة  والـطـمـوح بـإرادة تـامة

وشغف مستمر نحو األمام .
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اجملـــال بــالــذات ألنـــنــا لـــديــنــا من
الـشــركـات الـكــثـيـر لــكن من يـدرهـا
اصاحبـها من مخـتلف الدول بدون
رقــابــة عــلـيــهــا مـجــرد انــهــا تـدفع
االمــوال الـى الــدولـــة لــكن في دول
اخلـــلــيج ال يــســمـح بــافــتــتــاح اي
شركـة اال بـشروط تـفـرضهـا عـليـها
الـدولـة واهم شـرط هـو اسـتـقـطاب
وتــشـغــيل الــشـبــاب من اخلــرجـ
ـؤهالت والـغــيـر خــرجـ حــسب ا
واحلـاجة ويـسـجل هـؤالء الـشـباب
بــالـــضــمــان االجــتــمـــاعي من قــبل
الدولـة حتى يضـمن حقه بـالتـقاعد
وغـير الـتـقاعـد ...اعـود واقـول لكن
ثل هـكذا هنـا في الـعراق الوجـود 
قــوانــ حـيث الــشــركـات االهــلــيـة
تــصــول وجتـــول بــحــريــة من دون
حساب او رقـيب قد يـخرج لي احد
اصـحـاب الـشـركات  ويـقـول كالمك
غير صـحيح ألنـنا نـدفع  لألمانة –
والـصـحـة  –والـضـمـان  واقـول له
والــدلــيل انــا كــنت اعــمل والــعــمل
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يا حاسب َ الصمتِ الطويلِ سكينةً..
الصمتُ يَسبقُ ثورةَ األعصابِ..

.. ستثورُ نيران اجلحيمِ تلهباً
.. من حيثُ ال تدري بعودِ ثقابِ

غـلـوب عـلى أمره فـجـر شـرارة أنتـفـاضة الشـعب الـعـراقي ا
عارمـة هزت عـروش الساسـة الفـاسدين سراق قـوت الشعب

العراقي ..
ـمـارسـات الـقـمـعـيـة ـرارة وألم  ا لألسف الـشــديـد أقـولـهـا 
ـــفـــرط والــرصـــاص احلي فـي قــمع وأســـتـــخــدام الـــعـــنف ا
ـهدي فـي ورطة األحـتـجـاجـات وضـعت حـكـومـة عـادل عـبـد ا

ومأزق خطير.
الــتــعـامـل الــهـمــجي والــبــربــري الــغــيــر مــتـحــضــر في قــمع
التـظـاهـرات بالـعـنف الـشـديد والـرصـاص احلي خـلق فـجوة

نتفض الثائر واحلكومة.. عميقة ب الشعب ا
هدي ولألسف الشديد.. رئيس الوزراء الدكتور  عادل عبد ا

لم يكن موفق في خطابهِ كان يغرد خارج السرب..
اخلـطـاب قـوبلَ بـالـرفض واألسـتـهـجـان لم تـكـن لـلـخـطاب أي

تظاهرين !!  ردة فعل أيجابية لديـ ا
تـظاهرين ـهدي مـاهي مطـالب ا ألم يعـلم السـيد عـادل عبد ا
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من 2003 وحلد اآلن ال عدالة وال مساواة في العراق..
هـدي واحلكـومات التـي سبقـتهـا لم حتترم أي حكـومة عـبد ا
ة واطن الـعراقي أن ينـعم بحيـاة هانئـة كر حق من حقـوق ا
..  ال في اجلـانب اخلدمي وال اجلـانب التـعلـيمي وال اجلانب

واطن العراقي..  الصحي.. الفقر والعوز أثقل كاهل ا
بطـالة.. فـسـاد مسـتشـري.. محـسـوبة.. رشـوة.. ظلم جـائر..
واطن كل هـذا واحلكـومة لم تـعي خـطورة الـوضع ومـعانـاة ا

اليومية..
الوجع العراقي عميق..

ان.. يا كتل سياسية..  يا حكومة.. يا بر
ال صمت ال حياد بعد اليوم ..

صرخة الشعب العراقي ستنتصر..
خذها من األحرار ..
عواصف أستنكار..

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحيـ..
هنا هنا العراق..
الشامخُ العلم..
اجملدُ للشهيد..
لشعبهِ األشم..

نحطمُ الصعاب ..
ونحفظُ القيم..

وفي يدِ العراق..
يرفرفُ العلم..
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ال يـخـتـلف اثـنـان من ان امـريـكـا حـريـصـة عـلى ان تـكون -
اخلـنـزيـر- الـهـائج لـغـرض احلـصـول عـلى مـا تـريـد وبـطرق
عدة ولـكل دولة لها حسابها اخلـاص واسلوب التعامل وفقا
لـنـوعيـة وهـويـة الـسلـطـة ومن يـحكـمـهـا ويـكون الـتـعـامل اما
ـقصود او صـناعة زمر السـيطرة االقـتصادية وربط عـجلة ا
عمـيله لها تـهيئهم للـحكم او جتويع الشـعوب حتى الرضوخ
او تـثـقـيل الـبلـدان بـالـديـون وغيـرذلك من االسـالـيب الـوقـحة
نـطق االنـسـاني-وامـريـكـا يحـكـمـهـا حـزبان والـبـعـيـدة عن ا
ـقـراطي واجلمـهوري- ال يـختـلفـان على-- بالـتنـاوب--الد
ـصـلـحـة بـالدهم- وبـعـد وصـول تـرامب الى رأس االولـويـة 
الـسـلـطة تـغـير الـكـثـير في نـهج الـتـعامل اخلـارجي وخـاصة
الـــقــرب او الــبــعــد من اوربــا او الــصــ وروســيــا وكــوريــا
الشـماليـة واخلليج الـعربي والـيابان وهـذه الدول تقـريبا هي
يزان-سـلبا ؤثـرة في-ا احملرك لـلعجـلة االقـتصاديـة وهي ا
او ايــجـابـا اضــافـة الى ان تـرامب -رجل مــال واقـتـصـادي
يخـتلف عن -اوباما- واالخـير يتحـمل ما وصل اليه حكام-
ـلف ايـران-من تـعـنـت وحتـدي لـلـعـالم بـعـد تـوقـيـعه عـلى -ا
الـنــووي- والـذي جـعل تـرامب يـخـرج من هـذا االتـفـاق بـعـد
شــعــوره بــاخلـطــر الــكــبـيــر عــلى الــعــالم ثم بــدأ االمــريـكي
يـسـتـعـمل اسـلـوب-شـد احلـبل وارخـاءه- واسـتـعـمل بـعض
العـقوبات عـلى االشخاص والشـركات ولكـنه لم ينجح بضم
دول اوربـا لـقـراره كـلـيـا ولم تـقـاطع اوربـا ايـران بل حـذرت
وطـلــبت اال تـتـجـاوز او تـتـخـلـى من االتـفـاق الـنـووي وكـذلك
روسـيـا والــصـ والـكف مـن مـنـطق الـتــهـديـد الــذي يـطـلـقه
بـعض من رجال احلـكم واالن تـطـورت االمـور بعـد احـتـجاز
ـعـاقـبـة بـريـطـانـيــا لـنـاقـلـة الــنـفط االيـرانـيــة ورددت ايـران 
بريـطانـيـا وها هـي حتتـجز احـدى الـناقـالت البـريطـانـية في
مضـيق هرمز بحـجت خروجها عن الـتعليـمات ووجهت شبه
انذار امـريـكا اليـران الطالق السـفيـنه فورا وقـد امتالء االن
اخلـلـيج الـعـربي بـاحـدث االسـلـحـة الـبـحـريـة واجلـويـة وهذا
ــنـطــقـة من اســلـوب--الــنـار الــهـادئه- الى سـوف تــخـرج ا
ـرة من- دولة خـامـنئي- اشعـال تـلك الـنار وسـتـكون هـذه ا
الذي مـا زال يتوعد بالرد ال سيـما ان سلطة--جبل طارق-
قـد مـددت احـتـجـاز الـنـاقـلـة االيـرانـيـة-شـهـرا اخـر-وااليـام
قـبلـة ستـكشف نوايـا اسلـوب وطريـقة تعـامل-ترامب- مع ا

السلطات االيرانية

وقد شرّعوا للقضاةِ 
بقص جناحي

أنا احلقُّ في ظلّ وأد
باحِ كالمي ا

أما يعرفون بأني
هي الوشاحِ

أخوض غمار غموضٍ
بعذب قراحي

وأني على العهد باقٍ 
ببطشِ رماحي

فلست اخلذولُ حلق
ولست انبطاحي
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يريدون كتمَ صهيلي        
وكبحَ جماحي

يريدون طمس وجودي 
وحظر رياحي

يريدون حجب شموسي
ووأدِ صباحي

يريدون هدم جبالي
وسحْقِ بطاحي

يريدون إزهاق روحي
وفتقَ جراحي

وقد رفضوا أن أكونَ
طليقا سراحي

أنا احلقّ في ظلّ قومٍ 
قضوا باجتياحي

اعـتـاد أن يــحـادثـهـا كل لــيـلـة قـبل ان
يأوى الى فراشه يقف قبالتها يبحر
في عـينـيهـا العـميقـت بال مـجدايف
ـتـعـبة يـبـثـهـا مـا يـعـتمـل في نـفـسه ا
ـثـقل بـاالحـزان يـبـثـهـا ما ال وقـلـبه ا

يستطيع البوح به ال احد سواها. 
في احـدى اليـالي وقف قـبالـتهـا وقال
بصوت خافت: أنا بدونك انسان تائه
تـتـقاذفه االمـواج انـسان وجـد نـفسه
فـــجــأة وسـط دوامــة ال قـــبل له بـــهــا
اجــمل شيء بك هــو قــلــبك نــعـم هـو
قـلبك الـذي احتـواني ذات يـوم عنـدما
اوصـدت الـبـشـر ابـوابـهم في وجـهي.
ابـــــــكي اغـــــــضـب احـــــــزن اصـــــــرخ
كــاجملـنــون وفي الــنـهــايــة ال اجـد من
يحـتوني سـوى قلـبك. أعشق نـظراتك
احلـنونه عـنـدما حتـتويـني بـعد نـهار
شـاق متـعب ذراعـيك وهي تـنتـشـلني
مـن الــفــراغ لــتــحــوطـــني وتــضــمــني
ـا عـوضـني لــدفىء صـدرك الـذي لـطـا
عن هدوء وسكيـنة افتقـدتها منذ زمن
بـعـيد بـ ذراعـيك كـنت ارى نـيراني
ــســتــعــرة عــلى الــدوام اراهــا وقـد ا

اخمدت لالبد وجودك في حياتي هو
حــيـاتـي نـفــســهــا ووجــودي في هـذه

احلياة رهن بوجودك انت... .
لم يقوى عـلى مواصلـة الكالم خانته
الـعــبـرات فــأنـهــمـرت دمـوعـه غـزيـرة
حـارقـة كـوى بهـا مـا تـبـقى من ذكرى
وانـــحـــنى مـــقــبـال ًالــصـــورة صــورة
احلــبـــيـــبــة الـــراحــلـــة ذات الـــشــريط
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كـنت اشـاهد الـتـلـفـاز واسـمع خـبر
من مــذيع االخــبــار في احــدى دول
اخلــــلـــــيج عـن اقـــــامــــة مـــــعــــرض
الـــتــوظــيـف في تــلك الـــدولــة وهي
الــبـحـرين الــشـقـيــقـة حــيث افـتـتح
وزيــــر الـــعـــمل االجـــتـــمـــاعي هـــذا
ـعـرض لـغـرض عـرض الـشـركـات ا
والقـطـاع اخلاص احـتيـاجـهم للـيد
الـعامـلـة سوى من حـمـلة الـشـهادة
او غـــيــر ذلك .. وقـــد ثــمـن الــوزيــر
الــــدعـم الــــذي تــــقـــــدمــــة الــــوزارة
نـشآت القطاع اخلاص واحلكومة 
حـــيث قـــال لــقـــد اصـــبح الــقـــطــاع
اخلاص شريكا حيويا في مشاريع
الـوزارة الـتي تـسـتـهـدف اسـتـقـرار
و سوق الـعمل واحملافـظة على و
حدود الـبـطالـة وهذا مـا يـستـقطب
الــشــبـاب من اخلــريــجـ والــغــيـر
خــــرجـــــ من كال اجلــــنــــســــ ...
ـاذا ال نـعـمل اتـوقف هـنــا و اقـول 
مثلما تعمل دول اخلليج وهي دول
لــيـست اغــنى من الــعــراق في هـذا

ان تــــظـــلـم في مـــكــــان مـــا من
ــكن ان تـمـون له الــعـالم 
اسـبابه ودوافـعه.. لكن ان
تــــظـــلم فـي بـــلـــدك
الذي تنتمي
لــه بـــــــــــــكـل
الــــهـــويـــات
فـــهـــذا قـــمــة
الــــظــــلم . في
زاويـــــــــــــة مـن
زوايــــا بـــغـــداد
قـبعت مـجموعة
مـن الــــــعـــــــوائل
جتــــــــــــــــــــــــــاوزت
الــثـالثــون عــائــلـة
بــــواقـع يــــتــــعـــدى
ـــائـــة واخلـــمــسًن ا
شــــخـــصــــاً من عـــام
٢٠٠٣بـــــــــعـــــــــد
انـهيار النظام


