
نحن  نعي�شها  التي  املاأ�شاة  انتهاء  يتمنى  منا  الكثري 
يتطلب  هذا  هل  ولكن  و�شحاها،  ليلة  بني  املواطنون 
كونها  املفرو�ض  ال�شالحيات  بع�ض  بيده  من  بتقدي�ض 
ويحتاج  �شّيء  الو�شع  بالتاإكيد  تاأديتها،  عليه  واجبات 
قد  التقدي�ض  ولكن  نزيهون،  و�شيا�شيون  مقدام،  قائد  اىل 
يجر اىل ف�شاد اكرب، من يحتج ومن يجاهد يف �شبيل وطنه 
وال  عليه،  الوطن  واجب وحق  واي�شًا  اخالقه  �شمو  من  هو 
يتطلب ذلك تقدي�شا من املواطنني، التقدي�ض انت�رش ب�شورة 
كبرية فنجد فئات من ال�شعب ي�شتقتلون مع بع�شهم الأنهم 
خمتلفني يف ان�شياعهم لقادة خمتلفني، كل ما و�شلنا اليه 
هو ب�شبب االختالف الذي يزرع بذور التفرقة، والذي ميكن 
التدخل، لدينا من االختالف  بع�ض اجلهات اخلارجية من 
البلد اىل  ما يكفينا، فهل يتطلب ان نختلف على من يقود 
بر االأمان، هذا التقدي�ض اعتربه افة من اآفات التخلف التي 
ا�شتمر احلال  يجب حماربتها، والتي يجب ان تنتهي، واإذا 
حترير  بعد  حتى  احلايل  و�شعه  يف  العراق  �شيكون  هكذا 

ارا�شيه من يد داع�ض...
 غالبية ال�شعوب املتخلفة وال�شعوب العربية منها وال�شعب 
من  تعد  التي  التقدي�ض  م�شكلة  من  تعاين  على  العراقي 
ال�شيا�شي  القائد  بتقدي�ض  ذلك  ويكون  الكبرية،  امل�شاكل 
التي  املبادئ  عن  النظر  بغ�ض  الدين  رجل  وتقدي�ض 
يحملها هذا القائد واالهداف التي ي�شعى اىل حتقيقها وهل 
ام ال هذا  التي ينادي بها  القائد عن املبادئ  انحرف هذا 
االمر ال يهمل االتباع ال من قريب وال من بعيد الن هوؤالء 
اال�شخا�ض قد �شودر عقلهم وو�شع داخل �شندوق التقدي�ض 
املغلق واأ�شبحوا جمرد دمية يتالعب بهم القائد ال�شيا�شي 

او الديني كيفما يريد ومتى ما �شاء 
تردي  من  جدا  بائ�شة  حالة  يف  العراقي  املواطن  يعي�ض 
الو�شع االمني بالبالد واحتالل التنظيمات االرهابية لثلث 
االقت�شادي  الو�شع  تردي  كذلك  تقريبا  العراقية  االرا�شي 
فاالنتاج ال�شناعي �شبه متوقف وانتاج زراعي �شعيف جدا 
والعراق ي�شتورد غدائه ولبا�شه وكافة احتياجاته االخرى 
وال  فحدث  العامة  اخلدمات  و�شع  اما  البالد  خارج  من 
انفاق  املقدمة من قبل احلكومة رغم  �شوء اخلدمات  حرج 
بع�ض  قبل  من  واختل�شت  هدرت  التي  الدوالرات  مليارات 
ي�شب  العراقي  املواطن  وت�شمع  ترى  ال�شيا�شيني،  القادة 
وي�شتم الطبقة ال�شيا�شية احلاكمة وهو باحلقيقة الي�شب كل 
ي�شب  فالذي  املقد�ض  قائده  يعار�ض  ي�شب من  امنا  القادة 
وزير يف وزراة ما اعلم ان هذا الوزير لي�ض من حزب قائده 
املقد�ض  لو كان الوزير من حزب الذي ينتمي اليه ال�شتقتل 
يف الدفاع عنه حتى لو كان يعلم بف�شاده واختال�شه للمال 
التقدي�ض  ثقافة  بوجود  التربيرات،  بكل  ذلك  ويربر  العام 

العراقي  ال�شعب  غالبية  بها  يدين  والتي  للقائد  والعبودية 
اجل  من  ا�شالحات  االقل  على  او  بثورة  القيام  ميكن  ال 
االن�شان  حقوق  حترتم  املواطن  حترتم  عادلة  دولة  بناء 
نحن بحاجة ما�شة للتخل�ض من ثقافة التقدي�ض والعبودية 
املنطقي  االعرتا�ض  اىل  بجاجة  والديني  ال�شيا�شي  للقائد 
والنقد البناء للقائد ولرجل الدين ويحا�شب اجلمهور قائده 
ينادي بها متى  التي كان  املبادئ  او خرج عن  اخطاأ  اذا 
ما و�شل املواطن اىل التحرر من العبودية والتقدي�ض نكون 

امام �شعب قادر على بناء دولة متقدمة .
بها  يت�شف  التي  ال�شلبية  اخل�شائ�ض  من  االأوحد  القائد 

جمتمع ال�رشق االأو�شط
االوحد  القائد  ان   ، املجال  هذا  يف  اال�شا�شية  امل�شكلة 
اال�شطوري من �شنع نف�شه ، و لذلك يقر ما ي�شاء دون تفكري 
باحلقوق العامة و ما للمجتمع من احلقوق عليه ، وهو يقرر 

ما فوق �شالحياته .
الكاريزمية  القيادات  هذه  مثل  ان  نعلم  ان  هنا  املهم 
املقد�شة الزالت حتكم يف العديد من هذه البقعة من العامل 
اال  الرعية  على  ولي�ض   ، االو�شط  ال�رشق  يف  باالخ�ض  و   ،
االطاعة و تنفيذ االوامر من دون �شماع كلمة ال امام القائد 
املا�شاة  يخلق  ما  و هذا  العظمى،  اال�شطورية  ال�شخ�شية  و 
معينة  م�شاحة  وجود  عدم  نتيجة   ، االحيان  اكرث  يف 
ل�شالحيات القائد ، و هو يقرر ا�شتنادا على عقليته الفريدة! 
القرار و بيان  اية موؤ�ش�شة لطرح  او دون   ، من دون نقا�ض 
�شاهدنا  وكما   . املوجبة  ا�شبابه  او  و�شلبياته  ايجابياته 
من  ال�شادرة  واالفعال  القرارات  من  املا�شية  العهود  يف 
افرزت  ما  و   ، الدكتاتورية  الت�شلطية  الكاريزمية  القيادات 
اثار افعالهم من ال�شلبيات الجيال عديدة ، هذه هي املا�شاة 
بعينها ، ان يفكر و يقرر القائد دون اي مقيا�ض مو�شوعي 

او قانوين.
و من هذا املنطلق ميكننا ان ن�شف املجتمع ال�رشقي عاطفي 
م�شتوى  و   ، والت�رشف  التفكري  يف  عقالين  هو  مما  اكرث 
ثقافته ي�شمح له ان ي�شمح للقائد و ال�شخ�شية الكاريزمية 
ان يقرر عو�شا عنه ،و ان خلق املا�شي و الويالت بافعاله 
ان  قبل  املجتمع  �شلبيات  من  هذا  و   ، لديه  مب�شكلة  لي�ض 
املقبلة  املا�شي لالجيال  و هو يخلق   ، نف�شه  للقائد  يكون 
قبل االخرين . الطريق الوحيد لقلع و اجتثاث هذه االفكار 
و االفعال البالية هو اتباع الدميوقراطية يف جو من احلرية 
، و العمل على رفع م�شتوى الثقايف و الوعي العام الفرد و 
املجتمع ب�شكل عام ، و اتباع املوؤ�ش�شاتية كالية تقدمية يف 
ادارة البالد من اجل �شمان احلرية وامل�شاواة للجميع دون 
ا�شتثناء ، و به يبتعد املواطن عن اخليال و ما وراء الطبيعة 

و االفكار اخلرافية .

يفيِ  يل  امُلعيِ فاقدات  ظاهرَة  اأََنّ  الَبَيانيِ  َعنيِ  يٌّ  َغنيِ
العراق، َوالَّتيِي �شهدت خالل العقود الثالثة املا�شية 
بفقديِ  املنكوبات  �َشاء  النيِ اأعداديِ  يفيِ  ملحوظًا  تزايداً 
لة  ُم�ْشكيِ ُتَعد  اأ�رَشَهن،  عي�َشةيِ  َ مبيِ ل  َوَيَتَكفَّ ُيعيُنهن  َمْن 
نا؛  بالديِ يفيِ  يَّة  ماعيِ االْجتيِ ال�رشائح  الأغلبيِ  موؤرقة 
اال�شتقرار  عمليةيِ  َعَلى  اآثارها  خلطورةيِ  بالنظريِ 
يَّ الَّتيِي تزداد حدتها يومًا بعد اآخر نتيجة  ماعيِ االْجتيِ
احللول  باإيجاديِ  املعنية  احُلُكومية  االإدارات  خيبة 
يَحة  ال�رَشيِ هذه  اأعداد  تفاقم  ظليِ  يفيِ  واملعاجلات 
اأتون  بجمريِ  َواالكتواء  والعوزيِ  بالفقريِ  املبتالت 
نها  َقدَِّمةيِ ميِ املاأ�شاة َعَلى خلفيةيِ عوامٍل عدة، يفيِ امْلُ
ما  َوالَّتيِي  االإرهابية،  َوالعمليات  احلروب  تداعيات 

تزال تطال املواطنني مبختلفيِ مناطق البالد.
العراق املتمثلة  �َشاء املهم�شات يفيِ  النيِ يَحَة  �رَشيِ اإنَّ   
تعددت  َوالَّتيِي  َواملتعففات،  َواملطلقات  ليِ  باالأَراميِ
ها، حتولت  جيِ ُن�شْ َوتباينت م�شارب  عوامل بلورتها 
ة اإن�شانيَّة بفعليِ  يَّ اإىل حمنٍة َوَطنّية قبل اأَْن تكون َق�شيِ
ة  َواالقت�شاديَّ َوالثقافيَّة  ة  يَّ الَنْف�شيِ اأبعادها  فاعلية 
عند  هيِ  بيِ امُل�َشلَّميِ  ن  ميِ اأ�شبح  اأَْن  بعد  يَّة  ماعيِ َواالْجتيِ
َعَلى  الق�شاء  ّمَة  ُمهيِ اأنَّ  النا�ض  عامة  قبل  امَل�ْشوؤُول 
ّوها ما َتزال  ن تفاقميِ معدالت مُنُ ها اأو احلد ميِ م�شبباتيِ

رهينة االإخفاقيِ احُلُكومي.
َزاَرة  ويِ اأعلنتها  الَّتيِي  الر�شمية  البيانات  ت�شري  اإذ   
اجلاري  العاميِ  ن  ميِ اآب  مطلع  العراقّية  يط  التَّْخطيِ
األف   )  850( يه  فيِ تعي�ض  العراق  اأنَّ  اإىل  م   2016
َعْن  ف�شاًل  فوق،  فما  �شنة   )١٢  ( �شنيِ  ن  ميِ اأَْرَملة 
 ( اإىل  الوالدة  �شنيِ  ن  ميِ يتيم  طفل  األف   )  600(
َوالَّتيِي  البيانات،  َهذه  اأنَّ  العر�ضيِ  مع  �شنة،   )١٧
االإح�شائيات  اإىل  افتقرت  كرد�شتان،  اإقليم  ت�شمل 

االأنبار  حمافظتي  يفيِ  يَحةيِ  ال�رَشيِ بهذه  اخلا�شة 
يط  َزاَرةيِ التَّْخطيِ ونينوى بح�شبيِ املتحدث الر�شمي لويِ
يه منظمات  بفعليِ الظروف االأمنية، يفيِ وقٍت توؤكد فيِ
اأنَّ  َعَلى  َواأُمَميَّة  ة  لِّيَّ حَمَ ُحُكومية  غري  ُحُقوقية 
ليِ واالأيتام يفيِ العراق اأكرث  االأعداَد احلقيقية لالأَراميِ
بكثرٍي َعْن ما ورد يفيِ اأحدثيِ االإح�شائيات احُلُكومية 
ن اجلهازيِ املركزي لالإح�شاء،  ال�شادرة َهَذا العام عيِ
العراقي،  املركزي  البنك  ن  ميِ بدعٍم  اأجنزت  َوالَّتيِي 
العاملة يفيِ  الدولية  اإىَل جانبيِ م�شاهمةيِ املنظمات 
ن املهميِ التنويه هنا اإىل اإح�شائيٍة دولية  البالد. َوميِ
باملراأةيِ  املعنية  املدين  املجتمع  منظمات  توؤكدها 
البالديِ  يفيِ  ليِ  االأَراميِ عدَد  اأنَّ  اإىل  ت�شري  العراق  يف 
ن ثالثةيِ ماليني اأَْرَملة.  ال َرْيَب اأََنّ  و�شل اإىل اأكرثيِ ميِ
تبايَن اآراء املتخ�ش�شني واملهتمني ب�شوؤونيِ املراأة 
التقليل  يعني  ال  يط،  التَّْخطيِ َزاَرة  ويِ بيانات  َحْوَل 
َوالَّتيِي  الكبرية،  االإن�شانيَّة  لة  امُل�ْشكيِ هذه  حجميِ  ن  ميِ
تنامت اآفاقها لت�شبح اأَْزَمة تفر�ض َعَلى ال�شلطتنييِ 
ت�رشيعيِ  الأجليِ  جديًا  عماًل  ة  يَّ ْنفيذيِ َوالتَّ ة  التَّ�رشيعيَّ
خطورة  مواجهة  ه  م�شامينيِ بو�شعيِ  جديد  قاُنون 
َعْن  ف�شاًل  االأَْزَمة،  هذه  َعَلى  املرتتبة  التداعيات 
بق�شديِ  ودعمها  املدين  ْجَتَمع  امْلُ منظمات  حتفيزيِ 
املنظمات  جميعيِ  مع  الفعال  َوالتن�شيق  التوا�شل 
اأجليِ  ن  ميِ والعاملية  االإقليمية  احُلُكومية  غري 
دميومة  م�شادر  تقوي�ض  ّمةيِ  ُمهيِ يفيِ  امل�شاهمة 
نها  ميِ يتعّلق  ما  وال�شيَّما   ، يَحةيِ ال�رَشيِ هذه  معاناة 
بعي�ضيِ االأطفال اليتامى اأو عملهم يفيِ اأماكٍن ُيحرم 
دوليًا وجود االأطفال فيها. ال مغاالة يف القوليِ اإنَّ 
ة يفيِ مقدمةيِ امل�شكالت، الَّتيِي  ال�شعوباَت االقت�شاديَّ
يل يفيِ البالد،  امُلعيِ �َشاء فاقدات  النيِ تعانيها �رشيحة 
ُتَعد  مل  يَّة  ماعيِ االْجتيِ احلماية  �شبكة  رواتَب  اأنَّ  اإذ 
االأدنى  احلد  لتغطيةيِ  كافية  املتخ�ش�شني  بح�شبيِ 

وجدَن  َمْن  الأ�رشيِ  االإن�شانيَّة  احلياة  متطلباتيِ  ن  ميِ
ن دونيِ راٍع، وال�شيَّما  اأنف�شهن يفيِ حلظٍة �شادمة ميِ
اأجليِ  ن  ميِ االإنفاقيِ  على  بالقدرةيِ  منها  يتعلق  ما 
االإيجار،  بدالت  ودفع  اأطفالهن  احتياجات  تاأمنييِ 
حيث ينظر بع�ض اأع�شاء احُلُكومة العراقّية، ف�شاًل 
هذه  مرتباتيِ  اإىل  احُلُكومية  غري  املنظماتيِ  َعن 
العراقّية  املراأة  لكرامةيِ  امتهان  ها  بو�شفيِ يَحةيِ  ال�رَشيِ
بعد اأْن فر�شْت ظروف املعي�شة َعَلى بع�ضيِ فاقدات 
االأ�شواقيِ  يفيِ  الت�شول  ميدانيِ  اإىل  الدخول  يل  امُلعيِ
�َشاءيِ  ن النيِ والطرقات، باالإ�شافةيِ اإىل تعر�ضيِ الكثري ميِ

الباحثات َعْن فر�ضيِ عمٍل اإىل امل�شاومةيِ واالبتزاز.
َعَلى  العمل  احُلُكومة  يلزم  اَلذي  االأمر  وهو   
يَحةيِ وزيادة خم�ش�شاتها بق�شديِ  م�شاعدةيِ هذه ال�رَشيِ
االإدارات  ركونيِ  عن  ف�شاًل  كرمية،  بحياٍة  متتعها 
َعْن  التخفيف  ها  بو�شعيِ ر�شينة  برامٍج  اإىل  املعنية 
ال�رشوع  ها  بينيِ ن  ميِ َوالَّتيِي  الن�شاء،  ع�رشات  كاهليِ 
ليِ  االأَراميِ مُلْجَتَمعيِ  داعمة  تاأهيلية  برامٍج  باإقامةيِ 
للعمليِ  تاأهيلهن  بق�شديِ  َواملتعففات  َواملطلقات 
توفري  حماولةيِ  يف  االإدارات  خمتلف  ل�شعي  متهيداً 
لهن  ت�شمن  �رشيعيَّة  تَّ اآلية  عرب  لهن  عمٍل  فر�ض 
اهتداءيِ  اإىل  باالإ�شافةيِ  التعيينات،  فر�ضيِ  ن  ميِ ن�شبة 
خطٍط  اإىل  االأمريِ  بهذا  املعنية  والدوائر  املوؤ�ش�شات 
ليِ  االأَراميِ بع�ض  تدريبيِ  اإىل  تنفيذها  يف�شي  منظمة 
َواملطلقات َواملتعففات الأجليِ متكني دور املراأة يفيِ 
ال�شهادات  قدراتها، وال�شيَّما حملة  ْجَتَمع ورفع  امْلُ
ها  �شاأنيِ ن  ميِ اإيِْنَتاجية �شغرية  اإدارةيِ م�رشوعاٍت  َعَلى 
ن �شظفيِ العي�ض، اإىل جانبيِ ما تعود  اإنقاذ اأ�رشهن ميِ
اديِ الَوَطني،  �شَ ن نفٍع َعَلى االْقتيِ به هذه الفعالياتيِ ميِ
ّي.  َماعيِ ف�شاًل َعْن م�شاهمتيِها مبهمةيِ اال�شتقرار االيِْجتيِ
وي�شاف اإىل ذلك اإيالء الدوائر املعنية ملهمةيِ رفع 
ليِ َواملطلقات َواملتعففات حمدودات  م�شتوى االأَراميِ

يَّة خا�شة. ْعليِيم اأَهمِّ الَكفاَءة َوالتَّ
وطاأته  حتت  ترزح  الَّذيِي  املزري  احلال  واقَع  اإنَّ   
مواجهته  املعنية  اجلهات  يلزم  يل،  امُلعيِ فاقدات 
ب�شوؤونيِ  النهو�ض  ها  �شاأنيِ ن  ميِ فاعلة  ب�شيا�شاٍت 
التدابرييِ  ن  ميِ اتخاذه  ينبغي  ما  عرب  يَحةيِ  ال�رَشيِ هذه 
�َشاء  النيِ كرامة  حفظ  مبقدورها  الَّتيِي  االإجراءات 
بلغ  َواّلالئي  َواملتعففات،  واملطلقات  ليِ  االأَراميِ ن  ميِ
َوال�ُشوؤُون  الَعَمل  زاَرةيِ  ويِ يفيِ  منهن  امل�شجالت  عدد 
نحو  م   2009 عام  نهاية  لغايةيِ  يَّة  ماعيِ االْجتيِ

َزاَرة. )250( األف امراأة بح�شبيِ بيانات هذه الويِ
م�شاركة  �رشورةيِ  اإىل  هنا  االإ�شارة  املهميِ  ن  ميِ  
منظمات  جانبيِ  اإىل  اخلا�ض،  طاع  القيِ مفا�شل 
قدرات  َية  ْنميِ َوتَّ تطوير  ّمةيِ  ُمهيِ يفيِ  املدين  ْجَتَمع  امْلُ
يل، َوم�شاعدتها ال�شتغالليِ اأق�شى  املراأة فاقدة امُلعيِ
تدريبها،  خالليِ  ن  ميِ متكينها  بق�شديِ  اإمكانياتها 
الفر�ض  اإىل جانبيِ توفرييِ  َعَمل لها،  َواإتاحة فر�ض 
اأو�شاعها  حت�شني  الأجليِ  ها  ملنتجاتيِ الت�شويقية 
َوامل�شاهمة  يَّة  َماعيِ االْجتيِ مكانتها  َورفع  احلياتية 
ا�شتقرار  عمليةيِ  يفيِ  م�شاركتها  تاأثري  بزيادةيِ 

ْجَتَمع املحلي. امْلُ
معركة  خو�ض  عليهن  ُفريِ�َض  بعراقياٍت  رفقًا   
ُم�ْشَبع  م�شهد  و�شط  البقاء  الأجليِ  خا�ض،  منٍط  ن  ميِ
بفعليِ  بيوتهن  اأعمدة  حتطمْت  اأَْن  بعد  باالأزماتيِ 
االإرهابية  العمليات  وال�شيَّما  عدة،  عوامل  تغييب 

َمْن كان يعيلهن!!

يف  ولد  امل�شهور،  العود  وع��ازف  العراقي  املو�شيقار  ب�شري  منري 
املو�شل عام 1928 وتويف يف 28/اأيلول � �شبتمرب عام 1997، 
كان والده يعمل يف �شناعة بع�ض اأنواع االآالت املو�شيقية الوترية 

كالعود، وكان والده عازفا ومغنيا اأي�شًا.
املقارنة من هنغاريا  املو�شيقى  الدكتوراه يف  ح�شل على درجة 
النموذجية  املدار�ض  اأرقى  يف  املو�شيقى  فن  در�ض   ،1962 عام 
جيال  بذلك  فاأن�شاأ  والباليه(  املو�شيقى  مدر�شة  )اأ�ش�ض  بغداد  يف 
من حمبي ومتذوقي املو�شيقى، ويعترب من العازفني املوؤثرين يف 

املو�شيقى العربية يف الع�رش احلديث
اأغاين  كاتب  ملحن،  اأكادميي،  مو�شيقي  فهو  �شامال  فنانا  كان 
واأوبريت، ق�ش�ض وروايات، �شرية ذاتية، �شاعر، اأديب، فنان �شامل 
لكل الفنون واالآداب، وهو خريج املعهد العايل للفنون امل�رشحية 
يف القاهرة يف اأواخر اأربعينيات القرن املا�شي، وقام عند عودته 
ملادة  الذهبي  ع�رشه  يف  اجلميلة  الفنون  معهد  يف  بالتدري�ض 
تلك  مو�شيقي  من  العديد  يده  على  وتخرج  وال�شولفيج  املو�شيقى 
التدري�ض  يف  عمل  االأ�شيل.  العراقي  الفن  ازدهار  مرحلة  االأي��ام، 
والتاأليف املو�شيقي للكثري من االأنا�شيد الوطنية للمدار�ض وريا�ض 
النا�ض  العديد من  اآثارها باقية يف ذاكرة  االأطفال والتي ال زالت 
اأ�شتاذاً يف معهد  الفرتة، وكذلك كان  تلك  الذين عا�رشوها خالل 
االأخري  العقد  يف  اجلميلة،  الفنون  واأكادميية  النغمية  الدرا�شات 
الأنه  االإع��الم،  و�شائل  يف  الفني  للظهور  مييل  يكن  مل  عمره  من 
ي�شتذكر  �شيخوخته  اأيام  فق�شي  الفني،  بامل�شتوى  را�شيًا  يكن  مل 
العديد والكثري من احلوادث والق�ش�ض والذكريات التي مرت عليه 
بتدوينها  قام  وقد  املو�شل  راأ�شه  وم�شقط  مدينته  يف  �شباه  منذ 
ب�شري  منري  يعترب  حياته،  من  حقبه  لكل  جمموعات  �شكل  على 
جميل،  االأكرب  �شقيقه  بعد  عزيز،  الق�ض  ب�شري  لعائلة  الثاين  االبن 
ولد يف  الثالثة.  �شقيقاته  اإىل جانب  فكري،  االأ�شغر  �شقيقه  وقبل 
اآليًا على  املو�شل يف عائلة يعلو بني جنباتها �شوت املو�شيقى، 
العود، حيث كان الوالد عازفًا قديراً و�شانعًا لبع�ض اآالت الوترية، 
اأي�شًا،  الوالد  حناجر  �شوت  على  وغنائيًا،  العود،  بينها  من  التي 
الذي كان يتمتع ب�شوت رخيم �شفاف �شاعده كثرياً يف اأداء تراتيل 
منري  اأجته  خدمتها.  يف  �شما�شًا  االأرثوذك�شية  ال�رشيانية  كني�شته 
ب�شقيقه  خا�شة  وتاأثر  املو�شيقى،  نحو  اأظفاره  نعومة  منذ  ب�شري 
رحيله  قبيل  البيت،  يف  والعود  الكمان  على  يعزف  جميل،  االأكرب 
اإىل بغداد لاللتحاق بدرا�شة املو�شيقى يف املعهد املو�شيقي الذي 
عرف فيما بعد مبعهد الفنون اجلميلة. وهكذا انتقل تاأثري االأجواء 

املو�شيقية اإىل كافة اأفراد العائلة.
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تقديس القائد السياسي.. آفة من آفات التخلف
املالح����دة م����ن طرح����وا الوج����ود املغلون مبعن����ى ع����دمي الإثبات 
طارئت����ًا عليه حمافل ال�شخب والت�شوي�����ش ، فحروف كلمة بادئة 
ال����كالم ُهجنت بعق����ٍل م�شري وادعاٍء ُمَقنع كي يق����ول املتابعني لهم 
دموا بعدم  اإن موجودي����ن بقاعدة التخطيط والكت�شاف لكنهم �شُ
ت�شوي����ق اأنف�شه����م بع����د ان تكون عنوانه����م من اأح����رف ُذكرت يف 
كت����ب املبلغني القادمة من عر�����ش ال�شماء ، فه����م ولالأ�شف ك�شراق 
النج����اح ياأخذون نتاج العمل وين�شبونه اإليهم ، فحاول امللحدين 
ال�شتي����الء على اأ�ش����داء احلرية التي تنت�شر عليه����م دومًا يف كل 
باح����ة ، فوق����ع ادعائهم يف مرحلتني احدهم����ا علني والخر �شري 
والل����ذان م����ا زال يزخ����ران يف احف����اد املُنفذي����ن ... فل����وح للعل����ن 
ب�ش����وٍت ع����ال وعقٍل �شغ����ري ، اما ال�ش����ري فكان م�شابه����ًا لل�شوت 
الأول باخت����الف التف����وه بعبارة لفظي����ة متقم�شة للوج����ود لكنها 
هادف����ة للمن����ادي لتو�شل����ه اإىل الظف����ر بالعتقاد بع����د اأن اأخفت ما 
ُدف����ن يف القلب امل�شاحب للروح امل�شطرب����ة ، كان ذلك حني ادعى 
بع�شه����م اأنهم يوؤمنون بوج����ود الرب ويف نف�����ش الوقت حاربوا 
ر�شل����ه ليوثقوا اأنف�شهم باأنف�شهم ... ا�شطحبنا جهدنا اىل خمترب 
التحلي����ل النف�ش����ي حتى نكت�ش����ف اجلرثومة الواقع����ة يف بواطن 
قاتل����ي احلرية من����ذ بداي����ة الأزل ، بدايت����ًا يف اأول ال�شنع مرورًا 
مبيعاد نزوله����ا لت�شبو روؤيتنا الآن يف اأن من عمل على مناه�شة 
احلري����ة حتى اجها�شها بنزيف الر�شي����ع وكبري املحررين ما هو 
اإل ملح����د متج����دد عجيف ... فمن ل يوؤم����ن اأو يروج للحرية يقف 
يف طاب����ور املالحدة اأو جاه�شي التعبري واأعني بهم اأي�شًا اأعداء 
ال�ش����الم وراف�شي����ه املتكرري����ن ... فال����رب الواحد الأح����د هو من 
بع����ث جميع الر�شل يف اأماك����ن متنوع����ة الت�شاري�ش ومبعجزات 
مدون����ة كاأن�شقاق البحر وعودته مرة اخرى وولدة طفل دون اأب 
واأي�ش����ًا احت�شان ال�شماء لقطرات الدماء بع����د اأطالقها من اأيادي 
، ال�شهي����د ، بع����د حني من اإر�شاله����ا ... كما ُر�شم����ت احلرية �شمن 
خارط����ة النت�ش����ار املُ�شرع بعر�ش الله ل غ����ري ، يف كل حني ويف 
كل ج�ش����د ، لي����دق جر�ش النتباه بعد �شكب الدم����اء باملاء يف اإناء 
�شح����راوي قريب م����ن نهر الف����رات ... فهوية القائ����د هي حتقيق 
احلرية حتى لو كان الثمن خ�شارة ذويه و�شول اإىل نف�شه لُيتوج 
بذل����ك �شيدًا لالأحرار يف كل زمان ومكان ، فقد اآوى حممد وجون 
يف خيمت����ه احلكيم����ة حتى تعلقت ايديهما ببع�����ش من اأجل عبور 
�ش����ور املالحدة واإع����الن فوزهم باحلرية امل�شرتك����ة ، فكم �شخ�ش 
اأعط����ى كل م����ا ميلك من اأج����ل ذلك ، لن�شرتجع فيه ق����راءات �شابقة 
وحالي����ة ، فللقارئ حم����اكاة �شفر وم����وت و�شبي و�شي����اع اأطفال 
باأب�ش����ع ال�ش����ور ، متع����ن يف جرمية اإب����ادة جماعية غائبت����ًا عنها 
التوثيق����ات الفيديوي����ة اآن����ذاك لُيظل����م �شليل الر�ش����ل بتهور حاكم 
اجلحر ُمت�شمًا الخري بالإحلاد التنفيذي حينما اأكمل ما ُو�شع له 
باإخف����اء ر�شائل ال�شماء يف الأر�ش بدفن قائد احلرية يف اأو�شاط 
فراتية لي�شب����ح مدفنة رغمًا عنهم مقرًا لدولة احلريات بتربيكات 
�شماوي����ة وتخلي����د مت�شاع����د يف جميع اأرجاء الأر�����ش ، فقد وثق 
احلري����ة بج����رٍح دام وفٍم با�ش����م هارعني املالحدة منه����ا يف �شابق 

العهد وحتى الآن ويف كل الوقت .

المواطن والمسؤولنساء فاقدات المعيل.. هم في الليل وذل في النهارمبدعون من

وكاالت - متابعةمنير بشير

تحقيق- ساجدة خصر

إعداد- ساجدة خضر

 الحرية والمالحدة 
المتجددين 

بسام القزويني 

أقالم حرة

اىل/ معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
د.عبد الرزاق العي�شى

ترتاوح  الذين  املا�شي  للعام  العلمي  ال�شاد�ض  خريجو  نحن 
معدالتنا من ٩٥.١ اىل ٩٦.٣

ن�شل  مل  الننا  املا�شي  العام  يف  اجلامعية  الدرا�شة  اجلنا 
اعادة  ببوابة  القبول  يف  امل  وكلنا  طموحنا  تلبي  لكليات 
للوزاره  ال�شنة حيث ذهبنا  ال�شاخنة، هذه  للمناطق  الرت�شيح 
الكل فقانون  العام املا�شي، وقالوا �شوف يقبل  وا�شتف�رشنا 
يكون  التي  الكليات  يف  الطلب  قبول  )يكفل  الرت�شيح  اعادة 
معدله اعلى منها( ولكن تفاجئنا يف ال�شهر ال�شابع من �شدور 
على  يحوي  الكتاب  جاء  حيث  قبولنا،  بخ�شو�ض  تعليمات 
فقرة تن�ض على ان ١٥٪ ، من مقاعد القبول �شوف تخ�ش�ض 
لنا فقط!!، وبعد منا�شدات عرب املواقع ا�شبحت الن�شبة ٢٠٪، 
الذين ينون اعادة  الن�شبتني ال تكفي ربع عدد الطالب  وكال 
الرت�شيح، ونحن من خالل جنابكم الكرمي نطلب ان تنظر لنا 
اجل  من  اعمارنا  من  كاملة  �شنة  االبوة حيث �شاعت  بعني 
النظر  تعيدوا  ان  منكم  ونطلب  ال�شاخنة  املناطق  يف  القبول 
يف الن�شبة النه منذ تاأ�شي�ض التعليم يف العراق وليومنا هذا ال 

توجد ن�شبة اال يف هذه ال�شنة. 
ظلم  عدم  يكفل  معقول  حد  اىل  الن�شبة  زيادة  منكم  نطلب 

الطالب مرتني.. 
اأن�شفونا كما ان�شفتم طلبة الدرا�شات والدور الثالث

ولكم ال�شكر والتقدير.

نحن   ... املحرتم  العبادي  حيدر  الدكتور   ... الوزراء  رئي�ض  ال�شيد 
لفيف من منت�شبي وزاره الداخلية من حمله ال�شهادات اجلامعية 
املقدم  املقرتح  على  باملوافقة  ان�شافنا  �شيادتكم  من  نرجو 
لكونه  ال�شاعدي  كاطع  ناظم  النائب  ال�شيد  قبل  من  ل�شيادتكم 
يرفع ماوقع علينا من مظلومية ومن جانب اآخر ي�شاهم يف حل 
االأزمة املالية التي يعاين منها البلد من خالل فائ�ض الفرق يف 
الراتب بالن�شبة للراغبني بالنقل هذا ولكم جزيل ال�شكر واالأمتنان 
حملة  الداخلية  وزارة  منت�شبي  واخوانك  ابنائك  من  لفيف   .....

ال�شهادات اجلامعية.

الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مناشدة من 

منتسبي وزارة الداخلية 


