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ـلكي البـريطاني لتـفكيك ما الغطاء ا
سببه الغزو الفاشل للعراق

ـسانـدة البريـطانـية والـدولية 7- با
للـحكـومة الوطـنيـة العـراقيـة لالنقاذ
ــنع أي تـــدخل في شــؤون الــدولــة
اللعراقية من قبل دول اجلوار سواء
من ايـران أو دول اخلــلـيج أو األردن
أو ســـوريـــا أو تــــركـــيـــا وعــــمل مـــا
يـسـتـلـزم وبــالـشـكل الـذي يـسـتـلـزمه
ــوقف اجلــديــد الــتــعــامل مـع هـذه ا
الـــــــدول اذا تـــــــدلـت في الـــــــعـــــــراق
وبريطانيا العظمى لديها االستعداد
الـــكــامل الصـــدار قــرار ضـــمن إطــار
مــجــلس األمـن الــدولي مــلــزم ضــمن
ـيـثـاق ضد أي الـفصل الـسـابع من ا
دولــة من دول  اجلـــوار تــعــمل عــلى
الـتـدخل في شـؤون العـراق وعـمـلـية
ــوحــدة بــنــاء الــدولـــة الــعــراقـــيــة ا
ـركزيـة الـقـويـة اجلديـدة وسـتـكون ا
كل اخليـارات مفـتوحـة ضد أي دولة
في اإلقــــلـــــيم تـــــتــــدخـل في شــــؤون

العراق.
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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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ـوال إال وتـفــجـرت االعـ ومـا ان اكــمل ا
بدمـوعهـا احلارة وأنـزلت على الـوجنـت
ــمـــزوجـــة بــحـب الــوطن تـــلك احلـــرارة ا
وحتالفت مع تلك العيون اع الكثير من
الـشـبـاب والرجـال والـنـسـاء الـذين كـانوا

يكبروننا في العمر بعض السن .
طرب او من ينوب عنه ونكاد جنزم بان ا
ـوال هـذه االيـام لـكان اعـادة االغـنيـة او ا
االطــفـــال الـــرضـع يـــشــتـــركـــون فـي هــذا
الـكـرنـفـال الـوطـني لـدمـوع الـعـ وتـمـتد
الــعـدوى الــسـاريــة جلــمـيع الــدول الـذين
يعـانون ما نـعانـيه نحن فتـصيب اعـينهم

بذلك الداء .
فـالـوطن لـيـس تـلك احلـفـنـات من الـتـراب
ـوزعـة في ربـوعه والى ذلك ـنـتـشــرة وا ا
ـشـبك الـذي يـحـيطه الـسـياج احلـديـدي ا
مـن جـــمـــيع االجتـــاهـــات والـــتي كـــتـــبت
يافـطـات كبـيرة في مـداخـله (اهال وسهال
في الوطـن ....) والى بذلك االنـسـان الذي
ـدنـية (انه من كتـبت في هـويـة االحوال ا

ذلك البلد) 
كـان الـذي يعـيش به الـفرد فالـوطن هـو ا
ويــتــعــايش مع غــيــره مـن ابـنــاء جــنــسه
فتتـولد عاطـفة خفـية وحنـينا فـياضا الى

ذلك التراب والى الزرع والنهر والى ارثه
ـشرق الـتاريـخي وحـاضـره ومـستـقـبـله ا
فـيــولـد حـبــا مـقـدسـا لـه يـدخل في صـلب
ـصـطفى ان كـمـا اشار الـيه ا ثـوابت اال
صل الله عـليه وسـلم في حديـثه الشريف

ان ) . ( حب الوطن من اال
فـالـوطن هـو البـيت الـذي يـتـعـاون جـميع
افراد العـائلة الـواحدة من تقـو سياجه
اخلـــارجـي وأعاله لك يــــجــــنــــبه ســــرقـــة
لــصـوص الـلــيل والـنــهـار  ويـســاهـمـون
ـتضـرر من بنـيانه جمـيعـهم في اصالح ا
ـرصوص وأثاثـه ويصـطفـون كـالبـنـيان ا

في مواجهة من يحاول االعتداء عليه .
واطنة في ويجب ان تنمـو وتثمر صـفة ا
ذلـك الــوطن لــتــرسخ طــبــيــعــة االنــتــمــاء

احلقيقي لهذا الوطن 
ـــواطـــنـــة تــنـــاوله الـــكـالم عن الـــوطن وا
الــكـــثــيـــر من الـــكــتـــاب واألدبـــاء وحــتى
االنبـياء وال نـستـطيع ان نـزيد عـنهم شي

إال بالقول :
اذا ضـــاع الــوطن فـــلم جنــد فـي الــســوق
اجملـاور لــنـا وطـنــا اخـر فـقــد نـفـذت هـذه

اركة منذ زمن بعيد ... ا
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وامال في وطن حر من دون تردد اليوم تلو االخر نصر لقضيتهم
ارديت بـرصاص االحـتالل صريـعـة لفـكـر غاشم وتـسلط مـستـقل
ال حتمل دون التفكـير في براءة هذا الشخص دجـاج خلف بارود
جل مـا. حتـمـله شـاش وخـيط تـضـمـد جـروح اخوانـهـا في حـجـر
وعلى خـسة ستـخـلدين في الـتـاريخ على مـوقـفك النـبـيل السـاحـة
وكل مـا اراد الـعـالم ادانـة االحـتالل الـصـهـيوني ودنـائـة افعـالـهم
حـتى صـار وجـود وقــفت االم الـرخـيـصــة لـهـا امـريــكـا بـوجـهــهم
ان كـان اليـهـود مـنـبـوذين في الـعالم فال سـلـمـات اسـرائيـل من ا
حـتـى صار شـان لـلـعرب بـتـحـمل خـسـتـهم واغـتـصـابـهم لالرض
رغم كـره اوربــا والــغـرب اجالل هــتــلـر لــدى الــعـرب مــعــتـرف بـه
وال اسـتبـعد مـات الكـاتب غسـان كنـاني دفاعـا عن قضـيته لهـتلـر
نـعم يـا سـادة نـحن من مـوت اي كـاتب في الـدفـاع عن قـضـيـتـهم
اؤمن هـد الطـريق لـلشـعوب ال لـنوجـههم او نـدفعـهم للـسيـر فيه
ــان في كــشف احلــقــيـقــة ومــا الــله اال نــاصـرا ــا ا بــاحلــبـر ا

للخيرون.
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تغيّرتْ  أنفاسي
أصبحتْ تطابقُ عبيرك

الّذي ال يعبرُ قناطرَ الغياب
خشيةَ الفضيحة 

ستترُ حتتَ رمادِ الشّوق أنا ا
كأنّي الرّصاصُ اخملنوقُ في صوتِ

وت ا
تدلّي من عنقِ الشّنق كأنّي احلبّلُ ا
وج َ ا كأنّي الشّهقةُ األخيرةُ ب

ال تصدّق صمتي أبدًا
كابر أنه يجمعُ الكسيرَ وا

من قبلِ ألفِ ميل 
يبدأ قدمُ االعترافِ بالواقع

وانع  … عندَ اجتيازِ ا
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في حلظةِ اتّفاقٍ مع النّفس
سأمدحُ األلم 

على ورقةٍ بيضاء
سأمدحُ كلّ أوجاعي
أمامَ حروفِ الدّيوان 

لء فمي  وأقولُ 
إنّي منتشٍ 

حدَّ التّرنّحِ وسطَ اجلروح
أشاهدُ على ترابِ النّجوم
حرارةً ال تشبهُ النّيران

وضياءً ال يبدو من الشّمس
كأنّ وضعي العام 

يالئمُ هندامي وصدري
نثورةَ ب السّطور وحواسي ا
أطرافي تستلقي على أنيني
كأنّ عشبًا ينادمُ الغيث

ـا اضـطـر ب االوائل في ذاكـرته ور
ينا فترة واخرى الى تـغيير طـريقه 
او يــســارا ولــكن االجتــاه يــبــقى هــو

ذاته لن يتغير.
واذا صـادف ان غـيـر طـريـقه يـومـا ما
هـــربــــا او مـــلال او مـن اجل اضـــفـــاء
تواصل اجواء جـديدة على مـسيـره ا

sÞË lOC  wK ≈

¡U M « ‰UO²ſ≈

بــدايــة يــجـب أن نــتــذكــر أن الــرســول
(ص) دعـانا إلى الـكلـمة الـطيـبة دائـما
ألن لــوالهـا لـعــمت الـكـراهــيـة واحلـقـد

والبغض ب الناس جمعاء..
لـذا عـندمـا نـأتي لكي نـفـرق ب الـنـقد
واالنتـقاد هـنا يـجب أن نعـلم أن الـنقد
يــخـتـص بـتــطــويــر جــوانب اإلنــسـان
ـا يـسـمى وإصالحـهـا إلى األفـضل و
(الــنـقــد الـبــنـاء) وهـو كــمـا واضح من
مـعـناه إعـطـاء دافع للـفـرد بأن يـتـطور
ويـتـقـدم إلى األمـام بـخـطـوات مـتـأنـية
وصحـيـحة وجتـنبه لألخـطاء الـتي قد
ـســتـقــبل  ويـتـمــيـز هـذا تـصــادفه بـا
الـــنـــقــد بـــأســـلـــوب راقي والئق عـــنــد
توجيهه بعيداً عن التجريح في الكالم
ـقــصـودة بـهــدف إظـهـار أو اإلســاءة ا
ـصـلـحة ـنـتـقـد أو  عـيـوب الـشـخص ا

شخصية تمثلت بالكراهية.
بأخـتصـار أن (النـقد) هو شـيء جميل
يـحتـاجه اجلـميع من أشـخـاص عقالء
يـتــمـيــزون بـاحلــكـمــة والـرجــاحـة كي
يـطـبق علـى أصوله الـبـنـائة والـهـادفة
واحملفزة لالستمرار في نفس الوقت.
أمــا االنــتـقــاد في الــلــغـة هــو تَــنــديـد
وتَصْريح بالـعيُوب رأي أو كَالم مُعادٍ
مُـــوجه إلى شـــخـص"هُـــو ال يــحـــتـــمل

االنتِقاد"
االنتـقاد يـختـلف عن النـقد تـمامـاً فهو

عكس كل ما ذكر أعاله

واذا أتـــيــنــا إلى الــواقع وخــاصــة في
مـــجــتـــمـــعـــنــا جنـــد أن الـــكـــثــيـــر من
األشــخـاص يـتـخــوفـون من فـعل أمـور
ـشـروعٍ مـا أو يــحـبـونـهـا أو الــقـيـام 
حتــقــيق حـلـم يـراود األذهــان أحـيــانـاً
أخـرى أو أي فــكـرة تـطـرق عـلى الـبـال
وتكون محببه عند صاحبها إال والقت
الــتــردد والــصـــعــوبــة في فــعــلــهــا أو
ـصـاحـب لـهـا والــسـبب في اخلــذالن ا
ذلك "كلمة" اعـتاد الناس عـلى سماعها
عـنـد كل هـدف يـريـدون حتـقيـقه أو كل
كن أن تـغيـر اجملتمع إال وهي فكـرة 

(االنتقاد) 
الكثير من األحالم اندفنت والكثير من
الـــشــبــاب يـــأس واســتـــســلم بـــســبب
ـنــتـقـدين احملــطـمــ الـهــدامـ لـكل ا
شخص طمـوح أراد أن يوصل رسالته
فهم لـهم السـبب الكبـير في االنـحطاط

اجملتمعي الذي نراه اآلن 
باإلضافة إلى التلفظ بكلمات أبشع ما

تكون للضمير بصلة..
وقـــد يــــكـــون وراء االنـــتـــقـــادات عـــدة

أسباب منها:
1- عـداوة شــخـصـيــة مـتــمـثـلــة بـعـدم
حتـمل أن يــكـون هـذا الـشـخص نـاجح

أو أعلى منه منصباً.
2- قــد يـكــون اإلنــســان الـذي يــنــتــقـد
دائما شخـص جاهل ال يففه شيء من
التطور والثقافة فمن الصعب عليه أن

2- عند األقدام على فعل أي شيء تود
أن يطلع عـليه اجملتـمع يجب أن تضع
في عقلك انك مـعرض لالنتـقاد من فئة
معينة من اجلـهالء هنا يجب أن تضع
خـطط لــتــتـفــوق عــلى كل كالم ســلـبي

يعيق طريقك. 
3- االهـم أن تـقــدم عــمل نـافـع ومـفــيـد
لــلـمـجـتــمع حـتى عـلـى األقل ال تـتـلـقى
انـتـقـادات كـثـيـرة. يـجب أن نـتـذكـر أن
ـديـح فـمـهـما اإلنـسـان بـطـبـعه يـحب ا
ــزيـد من مـدحــته فــهــو يـحــتــاج إلى ا
التـعظـيم والتـرفع من شأنه كي يـشعر

بقيمته عند اآلخرين

يتقبل فـكرة جديدة وغـريبة تُطرح إلى
اجملتمع.

3- قـــــد يــــكــــون شــــخص تـــــلــــقى من
االنـتــقــادات مـا حــطـمــته فــيـلــجـأ إلى
انـتقـاد اآلخـرين كي ال يـشعـر بـأنه هو

فقط من يوجه له االنتقادات دائما.
4- اكثر اإلنتقادات ناجمه عن النقص
احلـــاصـل في الـــنـــفـس فـــيـــلـــجـــأ إلى
تــعــويــضه عن طــريق االنــتــقــاص من
اآلخــرين كي يــشـــعــر بــأنه قــادر عــلى
الـتـفـاعـل مع اجملـتـمع وان يـعـلق عـلى

بعض الظواهر.
لذلك أصبح اآلن االنـتقاد من الـظواهر

الـشائـعة في مـجتـمعـنا يـأتي شخص
ــــلك أدنى شــــعـــور بـــأحــــاســـيس ال 
اإلنـــســـان الــذي قـــد يـــكــون مـــتـــلــهف
ومـتحـمس لتـطبـيق فـكرة مـعيـنة فـما
أن تــقـــدم خــطــوة إال وعــثـــر بــفــجــوة

اإلنتقاد الهدام.. 
وهــنــاك خـطــوات يــجب أن نــتــبــعــهـا

لتجنب االنتقادات الهدامه:
ا 1- يـجب أن نتـسـلح بـالثـقـة أكثـر 
نستـطيع لكي يسـهل علينـا عبور هذه
ان ـسـماة بـاالنـتـقـاد بـأال الـفـجـوة ا
ــكن ألي شـخص أن يـضـعف بـأنه ال 

قوتنا واندفاعنا للنجاح.

بـبـالهـة الـسـذج ونقـاء الـطـيـبـ شق
طريقه منحدرا نحو اجلنوب ب تلك
االحـراش والـسنـابل الـظـمأى دون ان
يلتفت الى الوراء ولو قليال ورغم انه
ــد يــديه بـــ حــ وآخــر لــيالمس
شـجــرة هـنــا وحـشـائـش هـنـاك اال ان
جــســـده الــفــارع بـــقي مــنــتـــصــبــا و

مـسـتـقـيـمــا او مـتـعـرجـا في سـيـره ال
فـرق فـالــطـريق لن يــفـلت من هــيـمـنـة
ــرشـدون االشــارة الـتي خــطط لــهــا ا
االوائل انـــهـــا دائـــمـــا تـــتـــجـه نـــحــو

اجلنوب.
تراكمة يتبع وهو على مر العصـور ا
ـرشدون تـلك االشـارة الـتـي حـفـرهـا ا

ريدين ايضا سيجتمعون حوله فان ا
دون ان يـتكـلف بتـوجـيه الدعـوة لهم
انهـم يتـبـعـونه ويـنـتقـلـون مـعه كـلـما
لك القـدرة الغالبة غير طريـقه. فهو 
الـتي جتـعـلـهم يــنـقـادون الـيه دائـمـا.
وقد درجـوا على تـوارث االنقـياد اليه
ســـــواء قل عــــددهـم ام كــــثــــر دون ان
يفـكـروا في التـخلص من ربـقة ارادته
او الثـورة على تـلك التـبعـية الـدائمة.
فان تبعيـتهم له لم تكن ولن تكون في
يـوم ما مـصدر ازعـاج لهم او انـقاص
مـن شـأنــهم هــو لم يــكن فـي يـوم من
ـا او متـجبـرا او طاغـية بل االيـام ظا
كـان دائمـا حانيـا علـيهم رؤوفـا بهم
ـا ســخــيــا ال يـبــخل عـن الـعــطــاء طــا
اسـتـطـاع الـى ذلك سـبـيال. يــعـشـقـهم
ــنـحــهم الـقـوة مـثــلـمــا يـعـشــقـونه ,
والـقدرة في الـبـقاء عـلى قـيد احلـياة
وان صــادف ان تـسـبب بــألم مـا الحـد
من مـريـديه فـلن يـكـون ذلـك عن تـعـمد
وال عـن سـوء قــصـد او نــيــة إيـذاء بل
يحصل ذلك رغما عنه او نتيجة سوء

تصرف منهم.
و رغـم انــهم كــثــيــرا مــا يــتــســبــبـون
بــإيــذائه ولــكــنه دائــمـا يــحــسن الى
اجلـمـيع ويـتـسع قـلـبه لـكـل هفـواتـهم
دون ان يــغــضب او يـحــتج بل يــبـقى

بدأت في اآلونـة االخـيرة وفي مـحـافظـة بـغداد اغـتـيال
عدد من الـنسـاء الذين يـشتـهرن بـعمـلهن او من خالل
نشر بـعض من اعمـالهن في الـيوتيـوب او االسناب او
من خالل الــفــيـس وذلك لــلــتــواصـل مع اجملــتــمع وان
تـثـبت كــيف ان الـفـتــاة الـعـراقــيـة تـسـتــطـيع ان تـواجه
نـظمة ظروف احلـياة القـاسيـة لكن هـذه  العـصابـات ا
اإلرهابية تزعزع امن واستقرار البلد وهذه االغتياالت
تختـلف عن اغتيـال الشهـيدة اطوار بـهجت عام 2006
حــيث كـــانت الـــطــائـــفــيــة وكـــانت االمـــور خــارجه عن

السيطرة حينها.. 
ـــاضي الــعـــراقي افــضل من كــنــا دائـــمــا نــقــول ان ا
حاضره ألنه في الـسابق كان اجملـتمع العـراقي مثقف
وال احـــد يـــتـــدخل بـــعـــمـل االخـــر وال طـــائـــفه وال دين

محدد..
ــقــراطـيــة لـكن  ورغم وجـود وحــسب مــا يـدعــون الـد
هناك فتاواه وقرارات سرية الغتيال من ال يعجبهم في
اجملــتـمـع الــعـراقـي اذا اين الــفــرق بـ د اعـش وهـذه
الـعـصـابــات الـتي تـقـتل الــنـاس بـكل بـرود . داعش ال
يــريـــد اعالم وال حـــضـــارة وال مــســـتــقـــبل وال نـــســاء
اعالميات او صـاحبـات مهن تـخدم بـها اجملـتمع كذلك
هــذه الــعــصـابــة الــتي تــقــتـل الـنــســاء في بــغــداد هي
تـسـتـخـدم نـفس نـهج د اعش لـذلك نـطـالب من الـسـيـد
وزير الـداخلـية بـالعثـور علـى هذه العـصابـة وان يضع
حـد السـتـخـدام الـسالح وان يـركـز عـلى ا لـسـيـطـرات
نتسب الذي يقف في تلك ودقت التفتيش وان يحمي ا
السيـطرة الن العـصابات تـبرز الهـويات التـابعة حلزب
من االحزاب وهم يحملون االسـلحة لذا يجب ان يكون
السالح بيد الدولة حتى  ال نكون اضحوكة ب الدول
وعدم اسـتـقـرار الـبـلـد لقـد فـقـدنـا كـثـير مـن االعالم
واالعالميات من خالل احلـرب او االغتيـال وهذا يؤكد
ان مثل هذه الـعصـابات ال تـريد من الـبلد الـتقـدم نحو

االفضل .. 
واخيـرا ال اقول سـوى الله يـحمي
كل مــثــقف عــراقي يــخـدم اهــله
ــاذج ومــجـــتـــمــعه مـن هــكـــذا 
واطن الـعراقي .. سلـبيه عـلى ا

الحول وال قوة اال بالله ....
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صــامـــتــا دائــبــا في ســيــره. غــيــر ان
عـطـاءه الدائم يـتغـيـر بطـبـيعـة احلال
ودون قصد منه كلمـا تسببوا بإيذائه
او تـركــوا عـلى قـلـبه اثـرا لأللم. انـهـا

افرازات افعالهم هم ال سوء نواياه.
تقول النبوءات ان مـريديه سيفتحون
عـيـونـهـم ذات يـوم لـيـبـصـروا جـسده
مد امامهم سـاكنا دون اي حركة او ا
هـسـهسـة صـوت. سيـبـصرون جـسده

خـــالــيـــا من تــلـك الــروح الـــتي كــانت
تـسـري بــ جـنـبـيه وســيـعـثـرون في
مــكـانـهـا عــلى كل الـنـدب واالالم الـتي
تركـوهـا عـلـيه طـيلـة رفـقـته لـهم. عـند
ذلك سـيهـيمـون في االرض الـشاسـعة
مجلل بالندم وعلى وجوههم طغراء
الــعـــار االبــدي وســـيــبـــصـــرون عــلى
ايديهم بقايا من دمائه التي لن تزول.
ÍdDA - بغداد « bLŠ√

ـركـزيـة لـدولــة الـقـانــون الـعـراقـيــة ا
دنـية ـانيـة الـقويـة ا الرئـاسـية الـبر

الوسطية العلمانية احملافظة.
3- وضع قانـون انتـخابـات رئاسـية

انية جديدة. وبر
4- تـشـكـيل مـحـكـمـة عـراقـيـة دولـيـة

على غرار محكمة نورمبرغ.
5- احلـــفـــاظ عـــلـى األمن الـــداخـــلي
واالمن اخلـــــــارجـي وحل جـــــــمـــــــيع
ــيــلــيــشــيــات والــتــشــكــيالت شــبه ا
العـسكـريـة وتشـكيل قـيادة عـسكـرية
مركزية تكون وزارة الـدفاع العراقية

وهيئة األركان مسؤول عليها.
ـسـاعدة الـكامـلة من 6- يتم تـقد ا
قـبـل بـريـطـانــيـا الـعـظـمـى سـيـاسـيـاً
وأمنياً وعسـكرياً واقتصـادياً للدولة
العـراقية وتـكون أمـريكـا تعمل حتت
ـلكي البـريطاني لتـفكيك ما الغطاء ا

سببه الغزو الفاشل للعراق.
ـسـاعـدة الـكـامـلة من .6يـتم تـقد ا
قـبـل بـريـطـانــيـا الـعـظـمـى سـيـاسـيـاً
وأمنياً وعسـكريا واقتصـاديا للدولة
العـراقية وتـكون أمـريكـا تعمل حتت

8Issue 6163 Monday 8/10/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6163 االثن 29 من محرم  1440 هـ 8 من تشرين االول (اكتوبر) 2018م

صـحح التربـوي الذي يقوم ال عجب في بلد ان يـكون ا
ـمـتـحـن في بـتصـحـيح الـدفـاتـر االمـتـحـانـية لـلـطـلـبـة ا
راحل فوق الـقانون وخارج سلـطة القضاء وقد جميع ا
ــصـحـح عــلى هــذا الـســلــطــة لــيس من خالل حــصل ا
الـســلــطـة او الــقــوة او الــرشـوة او دعم االحــزاب كــمـا
عهـدنـا في بلـدنـا لكـنه اسـتمـد قوتـه من القـانـون النـافذ
صـحح التربوي ـشرع من خالل القـانون ا حيث منع ا
من ان يكون حتت سلـطة القضـاء او احملاكم في مجال
عـمـلـه الـتـصــحـيــحي. وقـد جـاء ذلـك وفق قـانـون وزارة
اده ــــرقم 22 لسنة 2011 وحسب ا التربية الـنافذ وا
رقم 40 الـتي نــصت عـلى (التــسـمع احملــاكم الـدعـاوى
دارس الـتي تـقـام عـلى وزارة الـتـربـيـة او دوائـرهـا او ا
عاهد فـي كل مايتعلـق في القضايا التابع لهـا وكذلك ا
الفنية التي تخص االمتحانات او العقوبات االنضباطية
الـتي تـفـرض عـلى الـتالمـيـذ والـطالب بـسـبب الـرسـوب
وغـيـرهـا ويـكـون لـلـوزارة حـق الـبث في تـلك الـشـكـاوى
ــسـائل مـســتـنــدين في ذلك الى مــبــدأ عـدم اخــضـاع ا
التعلـيميـة الى االجتهـادات القضـائية الـتي قد تؤخر او
تعـرقل الـعـلـمـية الـتـربـويـة علـى حد اعـتـقـادهم وهـذا ما
اثـار اســتـغــرابي اذ ان الـقــانـون الــعـراقي قــد احـتـوى
وتـظــمن كل الـقــضـايــا وعـاجلــهـا ولم يــتـرك فــجـوة في

احكامه وحتديداته.
ـــثــال جنــد ان الــقــانــون قــد كــفل حق فــعــلى ســبــيل ا
الـتـقـاضـي في ابـسط الـقــضـايـا والـتــجـاوزات كـالـسب
ــلـكــيـة الــفـكــريـة والـقــذف واالذى االدبي والـشــجـار وا
وغيرها من ابـسط االمور لكـنه في قانون وزارة الـتربية
ومادته 40 غـفل عن مـصـيـر جـيل كـامل من الـطـلـبه اذ
ـسـتـقـبل الـدراسي لعـدة طـلـبـة بـيد شـرع ا رهن هـذا ا
مـدرس قـد يــعـاني من اخـتالالت ســيـكـلــوجـيـة وازمـات
اجـتـمـاعيـة الـقت بـضـاللهـا عـلى عـمـله وادائـه لـوظيـفـته
ـا ينـعـكس ذلك عـلى مـستـقـبل الـطالب بشـكل دقـيق  
صحح والعملـية التصحيحية للدفاتر علما ان اختيار ا
في بلدنا ال تعتمد على مـعايير او اسس تطمئن الطالب
الذي يؤدي االمتحان عن مصـيره فضآل على ان الفرد
ـبـاالة ـزاجـيـة وعـدم ا الـعـراقي يـتـمـيـز عـن االخـرين بـا

صحح كذلك. واغلب ا
ولألسف نـــرى مــشـــرعــنـــا الــعـــراقي قــد وضـع حــيــاة
ـصـحح ومـســتـقـبل االجــيـال حتت رحــمـة مــزاجـيــات ا
ـشرع اعـادة النـظر وميـوله وفي ماتـقدم نـرى ان على ا
ـلـغـمة وان ادة 40 ا في ذلك الـــــقـانـون وخـصـوصـآ ا
نـرجع في ذلك الى مـبـاد الـدسـتـور 2005 الذي مـنع
ـسائـلة الـقانـونية او حتصـ اي شخص او جـهة من ا
القضائية وكـفل حق التقاضي للـفرد في جميع جوانب
احليـاة وهذا مـاتـميـله علـيـنا الـعدالـة االنسـانـية والـعقل
والـنـطق والــدين ولـيس مـن االنـصـاف ان نــهـدم طـمـوح
ـؤهالت الـدراسـيه ـتـلك الـقـدره الــعـلـمـيه وا طـالب مـا 
على ان يكـون طبـيبـا او قانـونيا او مـهنـدسا نـاجحا اال

انك جتده في اختـصاص اضعف بـكثير
ـا يــســتــحق وابـعــد مــايــكـون عن
ــشـرع طـمــوحـاته واحـالمه وعـلى ا
ايـضـا ان ال يـتـغـافل عن مـقـولـة ان

الكل يخضع للقانون ...

بــالــنــهــايـــة أتــمــنى أن نــضع شــؤون
اخلـلق لـلـخـالق وان ال نـحـكـم ونـنـتـقد
ونـــحــطم الـــبــشـــر قــبـل أن نــرى مــاذا
يـقدمـون وأن نـرتقي بـعقـولـنا ونـطلع
إلى الـــتـــطــورات الـــذي وصل إلـــيـــهــا
العـالم وليس كـما نـحن ننـتقـد ونشتم
اآلخـرين  فلـيكن لـديـنا بـعض مظـاهر
مارسة التحضر والسـماح لآلخرين 

حرياتهم..
"كن جـــمـــيل الـــوجـــودِ خــفـــيف الـــظلِ

وستنعم باضعاف ما فعلته"
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قــال تــعـالى فـي مـحــكم كــتـابـه الـعــزيـز
احلـكـيم : ( وَمِنْ آيَــاتِهِ أَنْ خَـلَقَ لَـكُم منْ
أَنفُـسِكُمْ أَزْوَاجًـا لتَسْـكُنُـوا إِلَيْـهَا وَجَعَلَ
بَيْنَـكُم مَّوَدَّةً وَرَحْـمَةً ـ إِنَّ فِي ذَــلِكَ لَآيَاتٍ

لقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21))
ذكـر الـله تعـالى ضـرورة الـنـكـاح وشدد
عـلى التـرابط األسـري الـقو ; لـيـنجب
أفراد اجملتمع ذُريـة تُثقل األرض بـكلمة
ال إله إال الــله  وأشــتــرط الــقــبــول بـ
الطرف  وأكـدت السنة الـنبوية بأن ال
تـنـكح األيامـى واليـتـامى مـنـكم إال بـعد
موافقتـهن لكن جند في الـعرف الشرقي
حتـديــداً أن هـنــاك عـادات دخـيــلـة عـلى

الدين االسالمي  ومنها: 
1- يـشــتـرط اجملــتـمع أن تــكـون األنـثى
أصغـر من الـذكر بـسـنوات ولـتـكن بأقل

القليل سنة .
2- أن تـــكـــون أقل مـــســتـــوى طـــبــقي ;
ألعتقاد بعـض العوائل إذا كانت األنثى
أعــلى مــســتــوى اجــتـمــاعي مـن الـزوج
سوف تـتـجبـر  وتـفرض الـهيـمـنه على

الرجل .
3- جنـد البـعض يـحـارب التـزاوج عـبر
الــطــائــفـيــة  أي أن فالن من الــطــائــفـة
السنـية و فالنة من الـطائفـة الشيـعية 
ال يــحـق لــهــمــا األرتــبــاط ويــشــكل ذلك

عائق كبير في نظرهم ...
وضـوعات جند لكن لـو نعـود ونحـلل ا
أن الزواج هـو موضـوع شائك ويـحتاج
ـنـظار إلى تـدبـر وتـريث  ال يـنـظـر له 

سطـحي . فقـد قال الـنبي مـحمد (ص) :
( من جــاءكم من تـرضــون ديـنه وخــلـقه
فـزوجــوه ) لن يـشــتـرط مــا ذُكـر آعاله 
فقد وضع لنا في القرآن الكر والسنة
الـنبـويـة دسـتور عـريق ; كي ال نـتـخبط
بالـتيه  ويـأسرنـا اجلهل  ونـصنع من
مـخـيـالتـنـا الـرثـة أعــراف لن يـنـزل الـله
بها من سـلطـان . فاألساس في ذلك هي
الـتـقـبل  إذا كـان أحـدهم يـتـقـبل اآلخـر
بـشـتى الـفُـرُقـات : عـمـريه أو عـرقـيـة أو
طـــائـــفــيـــة  هــذا ال يـــشــكل عـــائق  بل
العائق الـوحيد والذي مـن شأنه يشتت
األســر  ويـــهــدم الـــتـــكــوين الـــعـــائــلي
والـــنـــفــــسي هـــو رداءة األخالق  فـــأذا
صــلُـحت األخـالق  صَـلُح مــا ســواهـا 

وإذا فسدت  فسد ما سواها .
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كـان اجلو مشـمسا وارض جـرداء واسعة يـقتض بهـا حشود من
يـرمـوا احلـجـارة تارة الـفلـسـطـيـنيـ دفـاعـا عن ارضـهم ووطـنهم
هـجروا من ال حـيـلـة  واخـرى يسـتـخـدمـون الـطـائـرات الشـراعـيـة
اذلـوهم ومــا زالت عـمـلـيـة طـمس الـهـويــة الـفـلـسـطـيـنـيـة عـلى قـدم
وعد يـا لـيـته لم يكـن مثل بـاقي الـوعـود الكـاذبـة الـتي ملت وسـاق
ارادوا ان ـشؤوم نـعم يـا سادة انه وعـد بـلفـور ا مـسامـعـنا مـنـها
ـكنـنا ان جل ما  يـرموا حـثالـة البـشـرية في اطـهر بـقـاع االرض
اذا كانت هـنـاك مؤامـرة حتاك ضـد الشـعوب نـقول انـها سـياسـة
الـعــربـيـة فـهي جـعل الـدين افـيــون بـامـتـيـاز وبـعـده كل الـبـعـد عن
جنـح الـبريـطـانـيـون مـرة اخـرى لـيس فـقط في رسـالـته احلـقـيـقيـة
ستشـفي بيننـا نشروه مرتاحي ا في تقديس اجلـهل ا وعـدهم ا
ــة بـغــطـاء فـغــطي كل جــر ان اردت ان تـصـل الى شـعـب الــبــال
كـان من ب اجلـموع فـتاة ال اعـلم اين قرات هـذه العـبارة مـقدس
تـركـظ الهـثـتـا وراء جــمـيـلــة وحـسـنــاء قـلـبــا وعـقال بـعــمـر الـورد 
تغـدق عليهم تـداوي جراحهم اخوانـها اجلرحى من الـفلسطـيني
الذي يخرجون وت عن اقرانها من الشباب تبعد شبح ا حـبتها

الـــعــراق مــقــبـل عــلى تــغـــيــر شــامل
مــصــادر اســتــخــبــاراتــيــة أوروبــيـة
وامــــريــــكــــيـــة فـي لــــنــــدن وبــــرلـــ
وواشــنــطن قــالت ان الــعــراق مـقــبل
عـلى حـراك شعـبي واسـع علـى شكل
ثـورة شــعـبـيــة عـارمـة بـيــضـاء عـلى
ـــصـــريـــة الســـقــاط غــرار الـــثـــورة ا
نظومة الفاسدة التي جلبها الغزو ا
االمريـكي الـفاشـل للـعراق و تـشـكيل
حكـومة إنـقاذ وطـني يدعـمهـا صناع
ــلـكــيــ االجنـلــيـز الــقـرار الــدولي ا
اليـقــاف الـعـمل في الــدسـتـور احلـال
وحل احلــكــومـة الــهــزلـيــة ومــجـلس
الــنــواب وتــشــكــيـل حــكــومــة أنــقـاذ
وطنية عراقية مـركزية قوية مصغرة
عــلى غـرار احلـكــومـة الــتي شـكــلـهـا
الــراحل الـســيـر ونــسـتـون تــشـرشل
يـة الثـانيـة عمـلها إبان احلـرب العـا

يتلخص في األمور التالية:-
ـسـتـلــزمـات احلـيـاتـيـة 1- تـوفــيـر ا
لـلــمـواطن في عــمـوم احملــافـظـات الـ
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2- اإلعــداد لـدســتـور عــراقي جــديـد

اللي مضيع ذهب ... بسوق الذهب يلكاه
ـــكن ســــنـــة والـــلـي مـــفــــارك مـــحـب ... 

وينساه 
ضيع وطن ... وين الوطن يلكاه  بس ا
صدحت بـهذه الـكلـمات اجلـميـلة حـنجرة
سفـيـر االغنـيـة العـراقيـة (سـعدون جـابر)
اضي في مطـلع الثمـانينـيات من الـقرن ا
في احدى احلفالت لـلمغـترب الـعراقي


