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إلى عـصــفـورة الـصـبـاح ألنــهـا تـذكـره بـأيـام
جميـلة قضـاها برفقـة أصحابـة أيام الدراسة
ــهم ال نـســتــمع إلى أصــوات االنـفــجـارات ا

وبعض االطالقات .
ســأصــحــو يــومـا مــا وأغــادر بــيــتي بــهـدوء
وأسابق جـاري برمي السالم ونـتحـدث قليال
قــبل الـذهــاب إلى إعـمــالـنـا ونــودع بـعــضـنـا

أيضا بالسالم ..آه على ..السالم .
ساء لـنلتقي مع سأصحو يـوما ما وانتـظر ا
بــعض األصــدقــاء في جــلــســة أصــبــحت من

وروثات . ا
قـد يـتصـور الـبـعض إنـنـا نـتحـدث عن أحالم

وأمنيات .
نعم أنها ..أحالم

وفي الـغـد الـقـريب سـتـكـون واقع الن احلـياة
علمتني إن ال يبقى حـال على حال مهما طال
الـزمـان  واعـلم إن الـبـعض ال يـوافـقـني ومـا
ذهــبت إلــيه وان غــدا سـيــكــون لــونه مــدلـهم
سـواده ولـكـني مـصـرا رغم الـسـواد سـيـكـون

هناك بياضا سيملى ويطرد السواد
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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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هنالك في تلك النقطة حيث ..
آدم وحــواءه بــالــسِــنــة شــتى والــوان من
بشر يـتمايالن بـاطوار خلق مـاب سمر
أو قهـر في كوخ أو قـصر ,في جنديـهما

جريا في فلك قبضة من قضاء وقدر..
هــنــاك حـــيث صــحــارى وجـــبــال وبــحــر
وادغــال وشــجــر وســـحــاب وجــنــات من
نــخـــيل وزيـــتــون وثـــمــر,وطــنــ بــعـوض
وثعاب زاحفة بفحيح مقشعًر,وعصافير
مـحــلـقــة بــنـغم واخــرى ســابـحــة في مـاء

هناك.. لنهر
حيث الصـوامع والصلـوات وعقائـد لفكر
ـسـاجـد تُـسَبّـحُ بـحـمد مـحـتَـقـر وحـيث ا
انح في سر وجهر تدور والفلك مكبرة ا

كل ح لها تكبير محتضَر
هـنـالك حـيث يـســافـر الـزمـان عـلى عًـجًلٍ
كـلـمـح من بـصـر يــروح ويـغــدو بـشـمس
بـنــدوله واهـاللـة الــقــمــر حـثــيــثــا يــطـلب
صبـحه مسـاءه وعشـيّه والسـحر مـتقـلبا
يـومه مـابـ غـفـوة سـعـد وجـفـوة لـلـقـدر,
يـرحل الــزمـان الـى حـتــفه حـيـث مـيــقـاته

ــســـتــقــر.وكـل ســيــقـــبــر في ــعـــلــوم وا ا
اجداثها مَن اذلّته ومَن مشى زهواً فيها
مفـتـخر ,وسيـنـتهي االمـر بـنفـخـة واحدة
ويُـــنــــسف هي ادهى بـل انــــهــــا االمَـــر  ,
اجلـبـل صـفــصــفــا ال جـلــمــود يــبـقى وال
حجر ,وال منجـأ يومئـذ من جحيم لـسقر
 تنـزع الـشـوى و تدعـو من انـكـر فـتولى
وادبر.. اال ... من كان وحد وهلّل وحمد
وكبّر ,وكل أمرىء يـومـئـذ هنـالك مـبـصر
منـبـهر مـهـطعـ كأنـهم جـراد مـنتـشر ,
وكل قــائل: (هـــذا يــوم عــســر ,هــذا يـوم
نـكـر) ! فــانى لي ان اغــبط ذا جـاه ومـال
مـهـمـا تـمـخـتـر او جتـبـر ,ولن امـد عيـني
الى مـا مـتـع الـله به ازواجـا مــنـهم زهـرة
احليـاة الـدنيـا لـيـفتـنـهم فيه  ,فاالمـر كله
يدور في نقطة من ظـلمة او عدم من هباء

منتثر.
طاب اوقاتكم.

{ االرض من كـــامــيـــرة تــصـــويـــر عــلى
ريخ - اقرب اجليران). ا
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ان الـعراق هـو اقدم احلـضارات في الـعالم واكـثرها تـطورا ومـهبط االنـبيـاء ومسـتقر
وقع الذي انطلقت منه احلركات االصالحية. االئمة واالولياء وا

الى الـذين ينتظرون الصباح على ارصفة الليل بقلوب مطمئنة ويحدقون الى الشمس
بـعـيـون احملـبة الـى  الذين حـمـلـوا مـعـاناتـهم وافـكـارهم وافـعـالـهم الـسلـمـيـة لـثـورتهم
الـسـلــمـيـة من اجل الـعـيش في هـذا الـوطـن. كـفى جتـثـمـون عـلى صـدر الـعـراق كـفى
كـابـوسـا واسـتـبـدادا وشـقـاء كـفى لـصـوت الـرصـاص ورائـحـة الـبـارود نـريـد الـقـبور
واالشالء تـتـحـول الى اراض خضـر ال نـريد ان يـتـحول قـدر الـعراق ايـهـا العـراقـيون
الـشرفـاء الى رعب وبطـش يتالعب به اجلـبنـاء ال نريـد نشـر الظالم ومـصادرة االمان
ـتـظاهـرين الـرافضـ لـلظـلم والـطغـيان نـريـد الطـمـأنيـنة وحـريـة االنسـان. هـكذا مع ا
ـتمردون عـلى اجلهل وخفـافيش الظالم هـكذا عنـدما تنـتهي الثـورة ويخلـد الشهداء ا
الى الـنوم ويخرج اجلبناء من االزقة اخللفية ليتحدثوا عن بطوالتهم بالرغم من تلميح
ـرجعية الى حرمة الدم من خالل اخلطب الدينية والبيانات. الى متى يا وطني تبقى ا
جـريـحا وانت تـئن من وجع وعـويل وهل نـظل يتـامى طـول عمـرنـا ومتى بـحـضنك من

الم نستريح قلبي عليك يا وطني اجلريح..
ـتـظـاهــرين سالمـا الى شـهـداء الــوطن.. سالمـا يـا شـهـداء احلق سالمــا الى كـافـة ا

والتضحية.
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و ال سيفٍ ..
و ال دِرعٍ ..
و ال خَوذة ?

هنا غزة .
هنا الكُفارُ بل أكفَر ..

وقودُ النارِ في احملشر ..
شَواهم قبلَها هتلر ..

و لم نسمعْ لهم رِكزا .
هنا غزة .

هنا التاريخُ يزبِلُكم ..
زبَلةٍ ستأنفُكم ..

فإسرائيلُ تركبُكم ..
و كيف قطيعُ أفيالٍ ..
تسوقُ زمامَهُ عنزة ?

هنا غزة .
تَولَّيتُم عن القِبلة ..

و ما عادت لكم شَغلة ..
زمارِ و الطَّبلة .. سوى ا
و حَزمِ الوَسطِ و الهَزَّة .
هنا يا قَومَنا السفلة ..

ذبحتُم غزَّةَ الطفلة ..
و لن تبقى سوى جُملة :

( لقد بِعتُم هنا غزة )
هنا غزة .
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هُنا غَزَّة .
صباحُ العَارِ من قَلبِي ..

عليكُم أمَّةَ العربِ ..
تَجرَّدتُم من العِزَّة .

هنا غزة .
هنا حُفَّت شواربُكم ..

هنا انتُهِكت مَحارمُكم ..
هنا ماتت ضمائِرُكم ..
و ما انفَزَّت لكم فَزَّة .

هنا غزة .
هنا بادت معالِمُكم ..

هنا ضاعت مفاخرُكم ..
هنا عاشت معايبُكم ..

َخزَى . فبئسَ العارُ و ا
هنا غزة .

هنا صرتُم بال فَخرٍ ..
غُثاءً راغَ في بحرٍ ..
فما فيكم أبو بكرٍ ..

و ال عُمَرُ .. و ال حمزة .
هنا غزة .

بنو صُهيونَ صَفُّونا ..
أغيثونا ..
أغيثونا ..

و كيف نردُّ صُهيونا ..
بال عَدَدٍ ..

حــاالت من اإلكــتـئــاب  فــقـدان الــثــقـة
بــالـنــفس وبـاألخص إذا كــان الـسـبب
خــيــانــة مـن أحــد الــطــرفــ وكل ذلك
سـينتج الـكثـير من التـبعـات السلـبية
عـلى الـزوجـ كـمــا ذكـرت آنـفـاً . أمـا
األطـفـال فغـالـباً مـا يـكون مـسـتقـبـلهم
فـي ضـــيـــاع و يــــثـــقل كــــاهل األم في
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ـهـجـر يـراقب اغـلب الــعـراقـيــ في ا
الــيـوم بــقـلق وحــيــرة احـوال بــلـدهم
الـذي ال يـسـتـقر وتـبـرد نـيـرانه يـوما
ا وخـوفا علـى مصـير اقربـائهم امـا آ
واصدقائهم وجيـرانهم الذين مازالوا
يــعــيــشـــون في الــعـــراق او بــقــصــد
انــتــفــاع الــبــعض مــنــهم مـن تــدهـور
االوضاع االمنية االمر الذي قد يسهل
حصولهم عـلى االقامة في تلك الدول
برر ان البلد يعاني من االضطرابات
الـداخـليـة وحـالـة من عدم االسـتـقرار
ثل الـقائل " مـصائب وبذلك يـتطـبق ا

قوما عند قوما فوائد".
نتفع من حالة لالسف الشديد ان ا
الـتــدهـور الـدائم في الـعـراق خـالـدين
عـبر االجـيال فـكـما تـمكن الـبعض من
الوصول الى كرسي احلكم اليوم بعد
ان قــــرروا الــــهــــجــــرة والــــتــــربع في
احـــضــــان الـــغـــرب ســــواء الســـبـــاب
سياسية ام مـادية ام بهدف احلصول
عــلى اجلــنــسـيــة االجــنــبــيـة ورواتب
االعانة الـتي تمنح لـهم في تلك الدول
ـبـرر االســتـقـرار واخـتــيـار حـيـاة او 

افضل البنائهم.
وبــعـد انـتـهـاء حـكم صـدام فـأن اغـلب
هـاجرين الذين عادوا العراقـي من ا
الى ارض الـوطن كان لـلـحصـول على

ـاديــة كـالـرواتب ـنــافع ا ـزيــد من ا ا
ناصب في ح والقطع االراضي وا
ـطــلـقــة مــنـهم بــقـاء قـرر االغــلـبــيــة ا
اسـرهم للـعيـش في دول الغـرب حيث
االمــان واجلــمــال وكـــان من يــعــيش
داخل العراق ال يستحق حياة افضل.
وان طـرحت عــلى احـدهم تـسـاؤال اذا
كـنت حـقـا تدافـع وحتب بلـدك فـلـما ال
جتـعل ابنـاءك يعـيـشون داخـله اسوة
? ومن الـبـديـهي ان بـبـقـية الـعـراقـيـ
جتـد االجابـة: من اجل حـمايـتـهم فهم

في خطر في العراق.
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وكــأن من يـــعــيش داخـل الــعــراق من
ابـنائـنـا ليـسوا بـعـراقيـ او انهم ال
يـسـتـحـقـون االمن واالسـتـقـرار اسـوة
ا يـعكس منظور التعالي بابنائهم 
واالسـتـكـبـار الــذي يـفـكـرون به جتـاه
ابنـاء الشعب عـموما و يـؤكد حقـيقة
نـفــوسـهـم بـأن صــدام او غـيــره لـيس
ــبـرر الــوحـيــد الخــتـيــارهم الـســفـر ا
اذا والـهـجـرة عن ارض الـوطن واال 
لم يــعــودوا الى بــلــدهم لــيــســتــقـروا
واســرهـم داخل الــعــراق مـادام انــهم
يضحـون بارواحهم فـداء لهذا الوطن

كما يدعون!
وبــالـرغم مـن ذلك فـأن الـقــانـون الـذي

ــســتـحــقــيــ الــفــعــلــيـ يــجب ان ا
يـكـونوا من الـعـراقـي الـذين ضـحوا
ويـضــحــون بـانــفــسـهـم داخل الـوطن
كـافـأة جملرد وكـأنـهم ال يـستـحـقـون ا
انــــهم تـــــمــــســـــكــــوا بــــارضـــــهم ولم
يـغادروهـا وضاقـوا االمـرين في ايام
احلرب واحلصار والقتل على الهوية
بل واالستشهاد بساحة التحرير االن
جملــــرد انـــهم خــــرجـــوا يـــطــــالـــبـــون
ـشــروعــة وبـذلك تــكـون بــحـقــوقــهم ا

سن بـأيـديـهم ولـصـاحلـهم كـمـا اغـلب
الـقــوانـ الـتي سـنت بـعـد 2003 قـد
تـناسـا شرطـا اساسـيا اال وهـو شرط
الـــعـــودة واالســـتـــقـــرار في الـــعـــراق
بـاعـتـبـار ان السـبب وراء الـهـجـرة قد

ازيل تماما.
نحـهم االمتيـازات لتضاف واكتـفى 
الى جــانب بــقــيــة االمــتــيــازات الــتي

هجر. نالوها في ارض ا
هـنـا نـثـيـر تـسـاؤال جـديـدا مـفـاده في

حــالــة تــغـــيــيــر الــوضـع الــســيــاسي
احلــالي فـي الــعــراق فــهل ســيــكــتب
الــتـــاريخ ايــضــا قــائــمــة جــديــدة من
ـــســـتـــفـــيـــدين من الـــســـيـــاســـيـــ ا
ـهـاجرين الـعـراقيـ بـاعتـبـار انهم ا
قــرروا الــهـــجــرة هـــربــا من الـــنــظــام

احلالي ايضا?
ـسـتـفـيـدون من وهل سـيـبـقى بـذلـك ا
ن يـهاجـر البـلد هـنا وهـناك مـنـاطا 
ويـسـتـقـر بـعـيـدا عـنه? بـالـرغم من ان

مـكـافـأتـهم اخـيـرا ال شيء ال مـن هـنا
وال من هـنـاك. بـالـطـبع اننـي ال اشمل
ن بكالمي هذا اجلمـيع بل االغلبية 
هــاجـر ويـهـاجـر ارض الـوطن لـيـعـود
ـــنــافع ـــزيــد من ا اخـــيــرا لـــكــسب ا
لـيسـتمـر التـاريخ يعـيد نـفسه وتـبقى
الــقـوانــ الـتي تــسن دائــمـا خلــدمـة

نتفع فقط. هؤالء ا
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كل يـوم اجملـتمع تـبـتـلعه دوامـة أكـبر
من ذي قـبـلهـا تـفتك به تـشـتت أفراده
تــعــبـث بــحــيــاتــهم تــســتل جــزءا من
أجـــزائهِ كل وقت . تـــتـــفـــكك األُســر و
تــنــهــار أركــانـهــا نــتــيــجــة الـطالق و
ــبــكــيـــة أن األطــفــال لــهم الــكــارثـــة ا
ــعـضــلـة الــنـصــيب األكـبــر من هـذه ا
فــيُـحـرمـون من حـنـان أحـد األبـوين و
غـالـبـاً مـا يـصــبح مـسـتـقـبـلـهم رمـاداً
تـذروه الـريـاح أمـا احلــالـة الـنـفـسـيـة
شاكل التي ال ذنب فتنهار أمام هذه ا
لـهم بهـا نتـيـجة زواج مـبكـر فاشل أو
حالـة مادية مـنهارة أو أنـترنت بائس
يــقــتص مــنــهم. فــآفــة الــطالق تــفــتك
بـــاجملـــتـــمع إلـى حـــدٍ مـــدمـــر هـــدمت
أركــانه بـــعــثـــرت كــيـــانه و اجـــتــثت
أفراده فـأصبحوا تـائه فـي مضمار
احلــيــاة الـتي الــتـقــمـتــهم بـأنــيـابــهـا
القاسـية . ال شك إن الطالق حالل في
الــشــريــعــة اإلسالمــيــة ولـكـن بـنــفس
الــوقت هــو أبـغض احلـالل عـنــد الـله
وحــتى اإلسـالم وضــعه كـــحل أخــيــر
لــلـــزوجـــ عــنـــدمــا تـــغـــلّق األبــواب
بـوجــهـهـمـا فال مـنـاص إال ذلك و لـكن
يـــســبق ذلـك حــلـــول تُــطـــرح من قــبل
قرب من إحدى األطراف سـواء من ا
أهل الـــزوج أم الـــزوجـــة. إن ظـــاهــرة
الــطالق تــفــشـت في أرجــاء اجملــتــمع
كـانـتـشـار الـنـار في الـهـشـيم . فـما أن

تـدخل إلى أروقة احملـاكم جتـد حاالت
الـطالق بـنـسب عـالـيـة و مـا أن تـسأل
قـاضـيـا يـقـول أثــقـلت كـاهـلي دعـاوى
الطالق . هل تسـاءلنا يـوماً عن سبب
هـذه الـظـاهرة الـعـجـيبـة الـتي نـخرت
اجملـتـمع و فـكـكت روابط األُسـر ? امـا
بكر التي استوقفتنا ظاهرة الزواج ا
غــالــبـاً مــا تــؤول إلى الــفــشل في ظل
ظروف الـعيش الـواهنـة و قلـة الوعي
لــدى الـزوجــ فــهـمــا لم يــبـلُــغـا سن
الـرشـدِ بــعـد ولم يُـدرِكــا احلـيـاة عـلى
ـبـكـر وحده حـقـيـقتـهـا لـيس الزواج ا
كذلك احليف الذي تعيشه اجملتمعات
الـــعــربــيــة في أغـــلب مــوارد احلــيــاة
واإلســــــفــــــاف فـي فــــــرص الــــــعــــــمل
والــوظــائف فــهــذه من أهم األســبــاب
الـــتـي وَلَـــدْت ظـــاهـــرة الـــطالق والدة

طبيعية سَلِسة . 
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فـمسـاو الـطالق عـلى اجملتـمع جـمّة
واألنطِباعات السلبية التي تترك أثرا
شــديــدا في نــفــوس األفــراد و مــنــهـا
الــقــلق و اإلكــتـئــاب واألرق والــعُــزلـة
الـنـفـسـيـة لـلـمـرأة الـتي تـتـمثـل بـعدم
الـــقــدرة عـــلى مــواجـــهــة الـــنــاس من
ـرأة حـولــهـا و نـظــرة اجملـتــمع الى ا
طلقة على إنها هي اخملطئة كل هذا ا
ســيـــجــتـــاح حــيــاتـــهــا ويـــؤثــر عــلى
صـحتـها و حـتى الـرجل كذلك تـتلـقفه

ـفـردهـا وهـذا تـربـيـتـهم و نـشـأتـهم 
يُـزيـد في إرهـاقـهـا و تـلف أعـصـابـهـا
وفـي بـعض األحـيـان يـسـلـكـون طـرقـا
غـير شـرعيـة تؤثـر على مـستـقبـلهم و
على اجملتمع أيضاً . كبداية تعاطيهم
لــلـمــخـدرات و بــعــدهـا يــأخـذون دور
الــتــرويج لــهــا و الــســرقــة و تــهــديـد

قد سئمنا سياسة التفريق
واهتدينا إلى سواء الطريق

يا عدوا لنا بثوب صديق
أنت ب الوصي والصديق

لست إال مزورا أجنبيا
فلماذا تكون فينا وصيا
هـؤالء الفتـيةأصـحاب الـوجوه الـنضـرة واألجسـاد اليـافعة
ـوت الـذي تـدفع به الـغـضـة الـذين يـرقــصـون اآلن بـوجه ا
سيـلة لـلدموع ورصـاصكم الـذي ال يفرق إلـيهم قنـابلـكم ا
بــ من يــحـمل الــوطن بـ جــنـبــيه وبــ من يـبــيع الـوطن
هــؤالء أيـهـا الــسـاســة ال يـعــرفـونـكم وال بــابـخس االثــمـان
يـعـرفون االيـدلـوجـيـة الـتي حتـرك عـقـولـكم فـهم لم يـقرؤوا
ـينـيون كـنتم ن نـظر لـكم ومـا تريـده احزابـكم  عـنكم وال 
حــد الــنـخــاع أو في أقــصى الــيـســار مــلـحــدون كــنـتم أو
مـتـأسـلـمـون بـصـبـغـة الـعـهـد اجلـديـد كل مـا قـرؤوه هـؤالء
قـرر أو بعض الـفكاهـة واأللعاب نهـج الدراسي ا الـفتيـة ا
الــتي يـشــغـلــون به أوقـات فــراغـهم الــتي وفـرهــا لـهم هـذا
الـعـالم االفـتـراضي الـفـيـسـبـوك بـسـبب حـمـاقـاتـكم وسـوء
كل الذين يعرفه أن اسـتغاللكم السلطة التي مـنحكم أياها
وطـنه قد سـرق منه تـارة بإسـم الله وتـارة بإسم الـشيـطان
.فـمن احلمـاقة الـسيـاسيـة أن ال يـستـمع السـياسـيون إلى
ـكن أن صـوت الــشـعب  ظــنــا مـنــهم أن هــذا الـصــوت 
يـصيبه الـوهن والضعف وإن إسـتمرار احلـال محال وإن
الـوضع سيـبقى عـلى ماهـو عـليه والبـأس ببـعض القـراب
ـكن إن يستك واألضـاحي لهذا احلراك الـشعبي الذي 
ـا لدى سـلـطتـهم من قـوة وجـبروت إلسـتـخدام أو يـخمـد 
الـعـنف ضـد هـؤالء الـفـتـيـة وكـل جـريـرتـهم أنـهم يـحـلـمـون
بــوطن يــحـتــضــنـهـم وال يـفــرط فــيـهـم ويـوفــر لــهم الــعـيش
.ومن احلــمـــاقــة الـــســيــاســـيــة أن يـــصــاب هــؤالء الــكـــر
الـسياسيـون باحلول الـعقلي كمـا أسماه أحـد اساتذة علم
النـفس إذ يرون بـع ما يعـجبهـم فيضفـون عليـه القداسة
ـؤمراة ويـرون بالـع األخـرى مـا ال يسـرهم فـينـعتـنـونه با

التي تهدد األمن القومي كما في قول الشاعر:
وع الرضا عن كل عيب كليلة

ساويا كما أن ع السخط تبدي ا
الـسياسـة التـي باتت تـتحكـم بعـقولهـم هي سيـاسة احلول
كن ان الـعقـلي الـذي يصـور لـهؤالء الـسـاسة أن الـعـنف 
يـكون الـطـريق الـوحـيد لـتـقـيـيد احلـريـات واسـكـات صوت
الـشعب مـتـناسـ أن نـتيـجة هـذا احلـمق السـيـاسي يأتي
ـريـضـة جـوعـا وجـاهـا ألن لكل ـا ال تـشتـهي أنـفـسـهم ا
ــتــأزم يــصــنــعـه احلــمــقى من فــعـل ردة فــعل فــالــوضـع ا

الـسـيـاســـــــيـ الـذين سـتـدور دائرة
الـســوء عــلـيــهم واالطــاحــة بـكل
بـرامج فـسادهم الـتي أثـقلت
ــــواطـن واوصــــلت كــــاهـل ا
األمـور إلى مـا هو عـليه اآلن

وإن غدا لناظره قريب.
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بالـقتل وما شـاكل ذلك وهذا غالـباً ما
يـــحـــدث الـــيـــوم ولـألسف . فـــكل ذلك
تـابعـة لهم و تـوجيـههم يـنتج لـفقـر ا
نحـو الرشاد واجلـادة الصحـيحة في
احلــيــاة فـمــهـمــا كــانت مــتـابــعـة األم
ـثـابـة رعـاية ألبـنـائـهـا فـهي لـيـست 
األب لــهم . هــذه تــبــعــات و مــســاو
الطالق في اجملتمع و تشتيت أواصر
األسـرة و تـبـعـثـر أفـرادهـا . إن الـدور

ـؤسـسـات الـكـبــيـر يـقـع عـلى عـاتـق ا
اإلصالحــيــة و الـديــنــيـة في تــثــقـيف
الـــنـــاس و تـــوعـــيـــتـــهم و تـــوضـــيح
ســــلـــبـــيــــات الـــطالق عــــلى احلـــيـــاة
اإلجتماعية و بـاألخص التشديد على
ــبــكــر الــتي بــدأت ظــاهــرة الـــزواج ا
تنخر أساس اجملتمع و كيان األسرة.

wKŽ 5- بغداد Š

ـاضي وخـاصة ان انـتـفـاضـة الـشـباب فـي تـشريـن األول ا
مـنذ يوم 2019/10/25 والـتي ال زالت شعلـتها مـستعرة
في سـاحة التحرير والتي امـتدت الى ساحات االنتفاضات
الـشبابـية في احملـافظـات الوسـطى واجلنـوبية  وبـالرغم من
ـتظـاهرين السـلميـ بوحشـية غاشـمة واغراقـها بدم قمع ا
الـشـهـداء واجلـرحى الســتـخـدام الـقـوات األمـنــيـة مـخـتـلف
ـتظاهـرين وتفريـقهم حيث انواع األسـلحة الـفتاكـة لترويع ا
ـطـورة لـلقـتل ) ـسـيـلـة لـلـدمـوع ( ا  اسـتخـدام الـقـنـابل ا
ـطـاطي بـكـثـافـة ال والـصـوتـيـة اضـافـة لـلـرصـاص احلي وا
مـثيل لها في بلدان اخرى   الى جـانب استخدام السلطات
تنفذة مختلف األساليب الالإنسانية مثل قطع االتصاالت ا
واسـتـهداف الـصـحـفيـ واالعالمـيـ حلـجب احلـقائق عن

ي .  الرأي العام العا
وكـما صـرح ارشد الـصاحلي رئـيس جلنـة حقـوق االنسان
الــنـــيــابـــيــة يــوم 2019/11/10 ان هــنـــاك عــدم تـــعــاون
عنية مع اجلهات ذات العالقة كمفوضية حقوق لـلوزارات ا
االنـسان وجلنة حـقوق االنسـان في عدم تزويـدنا بالـبيانات
الـصـحـيـحـة مـبـيـنـا ان احلـكـومـة ال زالت تـفـتـقـر الى ادارة
األزمــة بــشــأن الــتــظــاهــرات   واضــاف ان جلــنــة حــقــوق
االنـسان تبـدي قلقـها البـالغ من القـناص والـضرب بآالت
الـصيـد  من قـبل مـجـهولـ واصـابـات  بـالصـجم وتـفـجـير
عـبوات صوتية قـرب ساحات التظاهـر ). ان الغريب باألمر
كـيف ال تسـتـطـيع األجـهزة بـجـمـيع صـنوفـهـا الـتوصل الى
ندس في ح  انهـا تمكنت من العثور على الـقناص وا
مـكان اقـامة الـبغـدادي في سوريـا حـيث  قتـله بالـتنـسيق
مع األمـريكـان?  وبـالرغم من جـميع االجـراءات الالقـانونـية
ــتــظـــاهــرين الــســـلــمــيــ فــإن أوار الــتي مـــورست ضــد ا
االنتـفاضة الشعبية والشبابية لم يضعف بل ازداد اتساعا
حــيث هـبت مــجـامـيع هــائـلـة من مــخـتـلف شــرائح اجملـتـمع
ـدني ـنـظـمــات اجملـتـمع ا ـتـظـاهـرين  كـمـا كــان  إلسـنــاد ا
والــنــقــابـات واالحتــادات والــنــســاء دورا مـشــرفــا إلســنـاد
ـتـظـاهرين   واصـبـحت ساحـة الـتـحريـر عـبـارة عن عراق ا
مـصغر يـضم كافـة اطيـاف الشـعب العـراقي دون تمـييز او
حتـزب وقـد ضـمت خـيم سـاحـة الـتـحـرير مـخـتـلف شـرائح
ـياه الصاحلة الـشعب التي اسنـدت التظاهـرات باألغذية وا
سعف عـاجل وا لـلشرب واألدوية وهنـاك خيم لألطباء وا
حلـاالت االصابات اخملتلفـة واالختناق بالغازات  كـما لعبت
الـتك تك الـتي يـقـودها الـشـبـاب دورا مـشـرفـا في عـمـلـيات
ـســتـشــفـيـات االســعـاف والــنـقل الى مــراكـز االســعـاف وا
ـواد الـتي ـيـاه وغــيـرهـا مـن ا اضـافـة الى نــقل األغـذيــة وا
وظـف في الحظ تـضـامن ا ـنتـفـضون. ومن ا يـحتـاجهـا ا
دوائـــر الــدولـــة والــقـــطـــاع اخلــاص والـــذين مـــارســوا حق
االضـراب امام دوائـرهم لـلضـغط عـلى احلـكومـة لـلكف عن
ـارسة هـذه األسالـيب القـمعـيـة حيث ان احلـكومـة تتـركز
واطن ولـيس قتلهم . ان حـصيلة مسـؤوليتـها في حمايـة ا
ـتظـاهـرون خـسـائر التـظـاهـرات الـسـلمـيـة ومـا تـعـرض له ا
بشرية هائلة حيث بلغ عدد الشهداء اكثر من 400  شهيد
ـصــابـ اضــافـة الى واكــثـر من 20 ألف من اجلــرحى وا
. ان احلـكومـة الـعـراقيـة احلـالـية ـغيـبـ ـعـتقـلـ وا مئـات ا
ـا حـدث ويحـدث وتـشيـر الـوقائع تتـحـمل مـسؤولـيـة كامـلة 
الى عـجز احلـكومـة عن معـاجلـة األزمات الـتي يعـاني منـها
تفشـية وارتفاع نسبـة الفقر وتخلف شعـبنا حيث البـطالة ا
االقـتصاد وتفشي الفساد   ومـا على احلكومة اال ان تقدم

استقالته.

سأصـحو يـوما مـا وأحسـبه قريـبا جـدا على
زقــزقـة الــعـصـافــيـر الــتي تـتالعـب وأغـصـان
شــجــرتي الــوحــيـدة  واســتــمع إلى تــغــريـد
الـــبالبل ..كـال بل الـــبـــلــــبل الـــوحـــيـــد وهـــو
يشجيـني بأعذب اإلحلان رغم قـضبان قفصه

صنوعة من انصهار احلديد الصلب . ا
ســأصـحــو يـومــا مـا عــلى إيـقــاظ صـغــيـرتي
ــدلـلـة وهي تــقـودني إلـى مـائـدة الــفـطـور  ا
صحوب وارتشف من كوب الشاي الساخن ا
بـبـعض قـطع الـسـكـر الـبـلـوري
مبتسما ..ضاحكا .. مودعا
أطــفـــالي وهم ذاهـــبــون

درسة . إلى ا
سأصـحو يـوما ما
على تراتيل عبد
الــــــــــبــــــــــاسـط
لـــــــــبــــــــــعض
اآليـــــــــــات 
ـــــــــــــا ور
أخــــــــــــي
يستمع
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امسك الشرطي جواز السفر
ثم قال..

عربية!
ولديك اقامة.. 

في بالدٍ اجنبية!
الم يسقطوا عنك الهوية!!

قلت ال..
في بالد العُربِ 
التُمحى الهوية..
كل يومٍ نغرسُ 
برعما جديدا

في ربى االرض البهية
كل يومٍ يولد طفالوعيد

يتكلم عربية..
اطرق الشرطي قليال 

ثم قال..
عراقية!

قلتُ نعم..
بابلية..

من بزوغ االرض جذري
وسمائي يعربية..

حمورابي جديَّ االعلى
رصّع القانون نقشا في مسلة

وصروحي في جنائن
قلدت جيد الدنا

بعقودٍ تستحمُ الشمس فيها
.. كل ح

وسالالتٍ عظيمة..
وروافد..

يشربُ الضمآن منها
انتماء..

وقصوري من حضارة 
عانقت وجه السماء

وقالعي من حمى التاريخ
زهوا وبهاء..

ابنة التاريخ صوتا ..
ولسانا ..وهوية

في ربوع االرض باب
لها عشتار تغنت ..

واحلمائم خُيالء تتعالى
وتعود.. 

تسال عن الهوية!
التسلني يامواطن او تقول..

اسقطوا عنك الهوية
فانا اسمي هوية..
وانا وطني هوية..
وانا التاريخ اهداني

صوجلانا وهوية..

wHD - بغداد  .d
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