
كي  ورد  باقة  �أجمل  ليختار  �لورود  بيع  حمل  �ىل  دخل   
تبث  كانت  �لزهور  ر�ئحة  و�لدته،  �ىل  �لربيد  عرب  ير�سلها 
�لفر�ق  تندب  كانت  �لتي  �ملرهقة  �أنفا�سه  يف  �حلياة 
ذلك  وغادر  �لورود  �أجمل  من  باقة  �ختار  و�ال�ستياق.. 
�ملحل، بعد خروجه �ساهد طفلة �سغرية ذ�ت �سبع �أو ثمانية 
�أعو�م جال�سة على �لر�سيف تبكي باأمل، بعد �ن �قرتب منها 
�ساألها عن �سبب بكاءها ردت قائلة: �أمتنى �أن �أ�سرتي وردة 
روز لو�لدتي الأنها تع�سقها ولكني ال �ملك �ملبلغ �لكايف كي 
�بتاع وردة و�حدة حتى. �أخذها �ىل د�خل �ملحل و��سرتى 
�جلميلة  �لفرح على مالحمها  �لوردة، ظهرت عالمات  لها 
�لتي بات �لبكاء يق�سي على جمالها �سيئا ف�سيئا، فرك�ست 
ب�رسعة كاأنها يف موعد غر�مي، �أ�سابه �لف�سول مما �أجربه 
على �لرك�ض ور�ءها لريى ردة فعل و�لدة �لبنت من روؤية 
عند  جتل�ض  وجدها  حلظات  بعد  ولكن  حتبها  �لتي  �لوردة 
للتو.  دفنت  كاأنها  �حلنان  بر�ئحة  يفوح  تر�به  الز�ل  قرب 
كاأنها  بغز�رة  تبكي  وبد�أت  قربها  على  �لوردة  جعلت 
�سحابة تنوي �أن ت�سقي بذور �الأمل كي تكتفي من �ملاء �ىل 
بعد  �ملوقف �سفعة طبيب  كاأن هذ�  �الأبد.. �رسب ماء فمه 
�الغماء يريد �أن يعيد �حلياة �ىل خالياه �مليتة من جديد.. 
ركب �سيارته وبد�أ يقودها ب�رسعة ليقدم �لورود بنف�سه �ىل 
و�لدته. قال �أحدهم: �أن تفقد �أحد و�لديك.. معناه �أن تعتنق 
غادر  قد  �الأزرق  �للون  و�أن  ماء..  ن�سفها  �لب�سمة  �أن  مبد�أ 
�أخر لك.. بني حرف �الألف وحرف  �ل�سماء.. و�أن حتفر قرب�ً 
�مليم.. �أو بني حرف �الألف و�لباء. حقيقة يجب �إدر�كها قبل 
فو�ت �الأو�ن، يف بع�ض �الأحيان رمبا نن�سى �أعز �الأ�سخا�ض 
يف حياتنا ورمبا نن�سى تلك �جلل�سات �لعائلية ورمبا نن�سى 
كم حتملو� �لعناء من �أجلنا، وقد نن�سى حبات �لعرق �لتي 
 . �الأف�سل  لنا  يقدمو�  كي  الأجلنا  جبينهما  من  تف�سدت 
لذلك كما ورد يف �لن�سو�ض من �أعظم �حلقوق على عاتق 
�الن�سان هو �حلق �لعظيم بعد حّق عبادة �هلل تعاىل و�إفر�ده 
ًا  بالتوحيد، وهو �حلّق �لذي ثّنى به �سبحانه وما ذكر نبًيّ
�إاّل وذكر معه هذ� �حلّق  �لعظماء  �الأنبياء وعظيما من  من 
وهو  �سيئاته  عن  وكفر  درجاته  �هلل  رفع  �أقامه  من  �لذي 

�الإح�سان للو�لدين.
فيه  فيدخل  �إليهما،  �الإح�سان  �أق�سى درجات  �لو�لدين  ِبُرّ   
تعاىل  �هلل  �أكد  وقد  و�لعناية  �لرعاية  من  يحب  ما  جميع 
باالإح�سان  �الأمر  تعاىل  قرن  حتى  �لو�لدين  باإكر�م  �الأمر 
�ل�رسك  عن  و�لرب�ءة  توحيده  هي  �لتي  بعبادته  �إليهما 
�الإ�سالمي  �لدين  رو�ئع  ومن  له.  وتعظيما  به  �هتماما 
دين  �ال�سالم  �إن  به، فحقا  يعرف  للرب حتى �سار  متجيده 
�لرب �لذي بلغ من �سغفه به �أن هون على �أبنائه كل �سعب 
يف �سبيل �رتقاء قمته �لعالية، حتى �سارت �أج�سادهم يف 
رحابه كاأنها يف علو من �الأر�ض وقلوبهم معلقة بال�سماء 
و�أعظم �لرب )بر �لو�لدين( �لذي لو ��ستغرق �ملوؤمن عمره كله 

يف حت�سيله لكان �أف�سل من �جلهاد. 
ما هي حقوق �لو�لدين؟

ي�سكر  �أن  يجب  �الإن�سان  �أن  جيد�ً  يدرك  �سليم  عقل  كل   
�أحق  فالو�لدين هما   ، �مل�ساعدة  يد  له  ويقدم  ي�ساعده  من 
�لنا�ض بال�سكر و�لتقدير، ملا قدما من عطاء وتفاين وحب 
�سعادتهما  �أعظم  يز�ل  وال  مقابل،  �نتظار  دون  الأوالدهما 
و�أعظم  �أف�سل حال  �أبناءهما يف  ي�ساهد�  �أن  يف حياتهما 
مكانة. وهذه �لت�سحيات �لعظيمة �لتي يقدمها �الآباء البد 
�أن يقابلها حقوق من �الأبناء ومن هذه �حلقوق �لتي وردت 

يف �لقر�ن �لكرمي و�أحاديث �هل �لبيت
 1 - �لطاعة لهما و تلبية �أو�مرهما و�الإنفاق عليهما عند 
مو�سى  بينما   : �ل�سالم  عليه  �ل�سادق  �المام  �حلاجة وعن 
ر�أى رجال  �إذ  �ل�سالم يناجي ربه عزوجل  بن عمر�ن عليه 
حتت عر�ض �هلل عز وجل فقال: يا رب من هذ� �لذي قد ظلله 

عر�سك؟ فقال عز وجل: هذ� كان بار� بو�لديه
 2 - �لتو��سع لهما ومعاملتهما برفق ولني وتقدميهما يف 

�لكالم و�مل�سي �إحرت�مًا لهما و�إجالاًل لقدرهما.
 3 - خف�ض �ل�سوت عند �حلديث معهما وعدم �إزعاجهما 

�ن كانا نائمني.
 4 - ��ستعمال �أعذب �لكلمات و�أجملها عند �حلديث معهما .
 5 - �إح�سان �لتعامل معهما وهما يف مرحلة �ل�سيخوخة 
كثرية  كانت  ولو  طلباتهما  من  �ل�سيق  �إظهار  وعدم 
�ىل  و�لنظر   ..... و�سلم:  و�آله  عليه  �هلل  ر�سول  قال  ومتكررة 

�لو�لدين بر�أفة ورحمة عبادة . *1
جمادلتهما  وعدم  و�لغفر�ن  بالرحمة  لهما  �لدعاء   -  6  

و�لكذب عليهما.
و�سعفها  حلاجتها  �لرب  من  مبزيد  �الأم  �خت�سا�ض   -  7  
و�سهرها وتعبها يف �حلمل و�لوالدة و�لر�ساعة. و�لرب يكون 

مبعنى ح�سن �ل�سحبة و�لع�رسة ومبعنى �لطاعة و�ل�سلة.
  قيل لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم: يا ر�سول �هلل، 
"�أن ُتطيعه  ما حّق �لو�لد؟ قال �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم: 
ما عا�ض" فقيل: ما حقُّ �لو�لدة؟ فقال �سلى �هلل عليه و�له 
�أّيام  �أّنه عدد رمل عالج، وقطر �ملطر  "هيهات هيهات، لو 

�لدنيا، قام بني يديها، ما عدل ذلك يوم حملته يف بطنها.
 8 - �أدب �ملعاملة و�حرت�مهما عن �أبي والد �حلناط قال: 
)" وجّل:  عّز  �هلل  قول  عن  �ل�سالم  عليه  �هلل  عبد  �أبا  �ساألت 

�أن  �الإح�سان  �الإح�سان؟ فقال:  �إِْح�َسانًا"ما هذ�  َوِباْلَو�ِلَدْيِن 
مّما  �سيًئا  ي�ساأالك  �أن  تكّلفهما  ال  و�أن  �سحبتهما  حت�سن 
عّز  �هلل  يقول  �ألي�ض  م�ستغنيني  كانا  و�إن  �إليه  يحتاجان 
ثّم  وَن"قال:  بُّ حُتِ ا  مِمَّ ُتنِفُقو�ْ  َحتَّى  �ْلرِبَّ  َتَناُلو�ْ  (َلن  وجّل: 
ا  �أبو عبد �هلل عليه �ل�سالم و�أّما قول �هلل عّز وجّل: (�إِمَّ قال 
ُهَماآ �أُفٍّ َواَل  َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك �ْلِكرَبَ �أََحُدُهَما �أَْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل لَّ
َتْنَهْرُهَما"قال عليه �ل�سالم: �إن �أ�سجر�ك فال تقل لهما: �أف، 
ُهَما َقْواًل َكِرمًيا"قال:  وال تنهرهما �إن �رسباك، قال: (َوُقل لَّ
�إن �رسباك فقل لهما: غفر �هلل لكما، فذلك منك قول كرمي، 
ْحَمِة"قال: ال متالأ  �لرَّ ِمَن  لِّ  �لذُّ َجَناَح  َلُهَما  "َو�ْخِف�ْض  قال 
�إاّل برحمة ورّقة وال ترفع �سوتك  �إليهما  عينيك من �لنظر 
فوق �أ�سو�تهما وال يدك فوق �أيديهما وال تقّدم قّد�مهما"*2
 9 - �الإح�سان �إليهما وتقدمي �أمرهما وطلبهما، وجماهدة 
�لنف�ض بر�ساهما حتى و�إن كانا غري م�سلمني لقوله تعاىل: 
َك ِبي َما َلْي�َض  يف �سورة لقمان، )َو�إِْن َجاَهَد�َك َعلى �أَْن ُت�رْسِ
َمْعُروًفا  ْنَيا  �لُدّ يِف  اِحْبُهَما  َو�سَ ُتِطْعُهَما  َفاَل  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك 
ا  مِبَ ُئُكْم  َفاأَُنِبّ َمْرِجُعُكْم  َلَّ  �إِ ُثَمّ  َلَّ  �إِ �أََناَب  َمْن  �َسِبيَل  ِبْع  َو�َتّ

ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن (. 

للقو�نني –على �ختالف �سورها وجتلياتها– معاين 
قو�عدها  خالل  فمن  ومفرد�تها،  باحلياة  ترتبط 
تلعب  �لو�جبات  وفر�ض  �حلقوق  بحماية  �مللزمة 
عن  وتاأثري�  �أهمية  يقل  ال  دور�  �لقانونية  �ملنظومة 
�ملجتمعات  حياة  تنظيم  يف  �الأخرى  �ملعرفة  فروع 
وبنائها على �أ�س�ض �سليمة تنعم بالعي�ض �لكرمي وت�سود 
فيها مبادئ �لعدل و�حلرية، وذلك عندما يدرك فيها 
�ملو�طن ماله من حقوق وما عليه من و�جبات، بعيد� 

عن �لفو�سى و�سيادة منطق �لقوة و�لغلبة.
مبكر�  �حلقيقة  هذه  �ل�سعوب  من  �لبع�ض  �أدركت  وقد 
�لقانونية  �ملعرفة  ون�رس  �لقانون  �سيادة  من  فجعلت 
نهجا وطريقا ال�ستقر�رها و�زدهارها وهوما جعلها 
تقطع �سوطا كبري� يف تقدمها وبنائها �حل�ساري، �إال 
و�قعنا  يف  تطبيقا  له  جند  ال  ولالأ�سف  �لنهج  هذ�  �أن 
بال  عن  متاما  غائبة  �لقانونية  فالثقافة  �لعر�قي، 
�أجهزة  عن  حتى  غائبة  بل  ال  �ملو�طن،  و�هتمام 
فر�غا  �الإفر�د  لدى  وّلد  ما  وهذ�  �لدولة،  وموؤ�س�سات 
وق�سور� يف فهم مدلوالت �لقانون و�أهميته يف تنظيم 
�حلياة للفرد و�ملجتمع، باعتبار �أن حتقيق هذ� �لفهم 

ينعك�ض �يجابيا على ��ستقر�ر وتو�زن �ملجتمع.
�ليومية مو�قف  فكثري� ما يو�جه �ملو�طن يف حياته 
وحاالت يتعامل معها ب�سكل �سلبي وبال مباالة وذلك 
ب�سبب جهله بامل�سوؤولية �لقانونية �ملرتتبة على هذ� 
�ل�سلوك، �الأمر �لذي يفقده حقه �إ�سافة �إىل ما يلحق به 
من �رسر مادي ومعنوي كان ميكن جتنبه لو حظي 

هذ� �ملو�طن مب�ستوى من �لثقافة �لقانونية.
حيث  �الأمر  يف  معنية  كذلك  هي  �لقانونية  و�ملعرفة 
تعد �سمن حقل فل�سفة �لقانون، وهي ذ�ت جمال و��سع 
�لقانون  جمال  يف  �أهمية  �الأكرث  �ملو�سوعات  لبحث 
بحث  بذلك  ويق�سد  �لقانون  يف  �الإلز�م  �أ�سا�ض  مثل 

م�ساألة �لعدل و�لعد�لة و�حلق. وتنق�سم فل�سفة �لقانون 
و�لقيم  �لقانوين  �لوجود  هي  �ملباحث  من  عدد  �إىل 
�لبع�ض  �إليها  �لقانونية وي�سيف  و�ملعرفة  �لقانونية 

علم �الجتماع �لقانوين.
ويبحث �لوجود �لقانوين يف تعريف �لقانون و�أ�سا�ض 
�إلز�مه. وهنا يجرى �لتمييز عادة بني �لن�ض �لقانوين 
�أو  �ملجرد  �لقانون  وبني  �مل�رسع  عن  �ل�سادر 
ي�سنع  من  كذلك  �ملعنى  �إىل  ي�سري  �لذي  �ملو�سوعي 
�لقانون فهل هو عبارة عن �إر�دة حرة تلزم نف�سها �م 
�سلطة �سخ�سية. و�لقيم �لقانونية هي �ملبادئ و�ملثل 
�حلاكمة للقانون هي �لعدل مثال �أو �الأمن و�ال�ستقر�ر 

�أو �حلرية �أوكلها معا. وما �ملق�سود بكل منها.
بها  ميكن  �لتي  �لو�سائل  هي  �لقانونية.  و�ملعرفة 
�لتعرف على �لقانون وهل هو جمرد �لعقل �أم �لتجربة 

و�ملالحظة، وما هي �أدو�ت �ملعرفة �لقانونية.
بني  �لعالقة  يف  فيبحث  �لقانوين.  �الجتماع  علم  �أما 
�أو مذ�هب فل�سفة  �لقانون و�ملجتمع. وتتعدد مد�ر�ض 
و�أن�ساقها  �الإن�سانية  �حل�سار�ت  بتعدد  �لقانون 
�لثقافية. ولعل �أهم مقابلة بني مذ�هب فل�سفة �لقانون 
�لطبيعي  �لقانون  مذ�هب  بني  جترى  �لتي  تلك  هي 
يف  �الجتماعية  و�لفل�سفة  �لو�سعية  �لقانون  وفل�سفة 

�لقانون و�ملذ�هب �ملادية �لتاريخية.
�لوعي  تعني  �لقانونية  �ملعرفة  �الإطار  هذ�  يف 
�إىل  بالقانون  �لوعي  تق�سيم  ميكن  حيث  بالقانون 

م�ستويني:
�مل�ستوى �الأول هو �لوعي بنظرية �لقانون وبن�سو�سه 
فيه.  �لدقيقة  و�لفل�سفية  �لفنية  وباجلو�نب  �ملختلفة 
بالثقافة  �لقانونية  �ملعرفة  من  �لنوع  هذ�  ويتد�خل 
من  �لنوع  هذ�  جند  لذلك  �ملتخ�س�سة،  �لقانونية 
من  بالقانون  �مل�ستغلني  عند  �لقانوين  �لوعي 
و�أ�ساتذة  وحقوقيني  عدول  وكتاب  وحمامني  ق�ساة 
�لكليات  يف  �لقانون  تدري�ض  يتولون  ممن  جامعيني 

�أي�سا  عند بع�ض �ملثقفني  �ملتخ�س�سة، ورمبا جنده 
�ملولعني باالطالع على �لقانون وق�ساياه �لنظرية.

قوة  م�سادر  مثل  من  باأمور  �مل�ستوى  هذ�  ويبحث 
�لد�ستوري وتنازع  �لقانون  �لقانون وفقه  �الإلز�م يف 
بو�سفها  �لقو�نني  ومتا�سك  �لقانون  و�سلطة  �لقو�نني 
ونظريات  �لقانونية  و�ل�سابقة  و�حدة  منظومة 

�لقانون.
�أما �مل�ستوى �لثاين من �لوعي بالقانون فهو يخت�ض 
�لفئات �الجتماعية �ملختلفة و�الأفر�د من غري  بوعي 
�لتي  و�لو�جبات  باحلقوق  بالقانون  �ملتخ�س�سني 
�ملنظومة  �سمن  و�ل�سليم  �الآمن  �لعي�ض  على  ترتتب 

�الجتماعية �لو�حدة.
بني  �لتكامل  من  نوع  وجود  نالحظ  �أننا  على 
يتفرع  وما  �لقانون،  الأن  و�لثاين  �الأول  �مل�ستويني 
عنه من �أنظمة وتعليمات وما يرتبط به من موؤ�س�سات 
مرحلة  يف  �ملجتمع  �سريورة  عن  يعرب  �إمنا  و�أفر�د، 
�لوعي بالقانون  تاريخية معينة، كما ميكن النت�سار 
�لقو�نني  تطبيق  لعملية  �ملنا�سبة  �الأر�سية  ميهد  �أن 

على نحو فعال وناجز �جتماعيا.
ن�رس  حد  عند  يقف  ال  �لقانوين  �لوعي  مفهوم  �إن 
�لثقافة �لقانونية بني خمتلف �رس�ئح �ملجتمع بل �إن 
�لثقايف  �مل�ستوى  رفع  مع  �إىل جنب  ي�سري جنبا  ذلك 
�لقانون  فهم  يف  �ال�سمي  �لهدف  لتحقيق  للمو�طن 
ونو�هيه  �أو�مره  تقبل  من  يتمكن  وبهذ�  و��ستيعابه 
وتطبيقها كما جاءت عن قناعة ولي�ض ملجرد �خلوف 
من �لتلويح بالعقاب، وهذ� ما ت�سعى �إليه �ملجتمعات 
�ملتمدنة فخلق �لوعي لدى �إفر�دها و�لذي ال يقف عند 
�ملتعلق  �لعام  �لوعي  هو  بل  فح�سب  �لقانوين  �لوعي 
من  وغريها  و�الأمنية  و�لبيئية  �ل�سحية  باجلو�نب 
هو  وهذ�  �ملجتمعية  باملنظومة  �ملتعلقة  �جلو�نب 
�إ�سكال  لكل  �لت�سدي  يف  �ملجتمعات  هذه  �سالح 

�لتهديد�ت �لتي ت�ستهدف وجودها.

�خلفاجي  منخي  بن  مهنا  بن  خيون  بن  وحيد  �لكامل  ��سمه 
�سوق  يف  �لنا�رسية  يف   ]1966{ عام  ُوِلَد  عر�قي  �ساعر 
�الحتاد  ع�سو  حتديد�ً.  �سعيد  بني  كرمة  ناحية  ويف  �ل�سيوخ 
.1988 عام  منذ  ببغد�د  �لعر�قيني  و�لكتاب  لالأدباء  �لعام 
�سحفيا  عمل  �لعرب.  و�لكتاب  لالأدباء  �لعام  �الحتاد  ع�سو 
وحيد  ُعرَف   1988-1991 ببغد�د  عربية  �آفاق  جملة  يف 
وقَف  فقد  نظرُيها  قل  �لتي  �الأدبيِة  وُجر�أِتِه  ب�سجاعِتِه  خيون 
جانِب  �إىل  يقفون  �لنا�ِض  �أكرث  كان  حني  �ل�سعِب  �سف  �إىل 
�أدى  مما  عامًا   17 حينها  عمرُه  كاَن   ، حكومِتِه  و  �سد�ِم 
�لفا�سي  �لبعِث  نظاَم  قارَع  �الأ�سو�ِء،  من  كبريٍة  عزلٍة  �إىل  بِه 
متمرد�ً على جميِع �مل�سوؤولنَي فلم ي�سارك يف حروِب �سد�ٍم ومل 
يكتب كلمًة و�حدًة للطغاِة �أبد�ً. �سدرت له �ملجموعة �ل�سعرية 
تلك  منحتُه  وقد  ببغد�د   1988 عام  �لغروب(  �الوىل)مد�ئن 
�ملجموعة �ل�سعرية �ل�سهرة يف �لعر�ق ، �إذ مل ميدح فيها �سد�م 
ح�سني مطلقا مما �دى �إىل �متعا�ض �ل�سلطة و دعوته للكتابة ، 
�ال �نه مل يكتب فتم ف�سله من �ملجمع �لثقايف �لعر�قي. �سارَك 
عام 1991 م�ساركة فعالة يف �الإنتفا�سة �ل�سعبانية �لعر�قية 
و�لتي  �لوقت  ذلك  يف  �ل�سهريِة  ق�سائِدِه  ومن   ، �سد�ٍم  �سد 
�ألقاها على �ملنتف�سنَي: خاِطْر بنف�ِسَك مالوجوُد .. بغايٍة �إْن مل 

ُتخاِطْرهَي كربال عادْت و�إَنّ يزيَدها َلهَو �مُلعا�رْس
�أمريكا  مب�ساعدِة  ح�سني  �سد�م  قمَعها  �لتي  �الإنتفا�سِة  وبعَد 
يحذو  �إ�سالمي  بنظاٍم  ت�سمح  ال  لكي  جانِبِه  �إىل  وقفْت  �لتي 
حذَو �إير�ن يف �ملنطقة ، هاجر وحيد خيون مع �ملنتف�سنَي �إىل 
)�لرفحاء( وهي منطقٌة يف �أر�ِض �حلجاز. كتَب �أجمَل �لق�سائِد 

�إىل عر�ِقِه �حلبيب:
و�أناُم كّل َدِمي لهيْب

كالنار قد حّولُت عمري من �سننَي �إىل رماْد
و متى يناُم �لفاقدوَن بال بالْد ؟
ال �أهَل عندي ال دياَر و ال عر�ْق

حتى �لعر�ُق بد�أُت �أ�سعُر �أنُه عني بعيْد
�أين �أريُد ول�سُت �أدري ما �أريْد

غّنيُت يف �لغرِب �جلميل  �إّل يا وطني تعاْل
و َدع ِ �لكالَب ت�سيُخ يا وطني على ُزَمر  �لكالْب

فال�سا�سة  �جُلهالُء �أوىل بالطلول  وباخلر�ْب
�أخُرْج لنفرِت�َض �ل�ّسماْء

�سفٌن و مالحوَن يف �ملنفى و�أ�رسعة وماْء
ماذ� �إذْن لو جئَت للمنفى �أيا وطني

بـَِح �أ�سِدقاْء لنـُ�سْ
ُحكَم عليِه باالإعد�م غيابيا عام 1994 بتهمته تاأجيج �ل�سارع 
�لعر�قي �سد �لنظام �حلاكم ، باعتباره وجه �دبي معروف و 
�سخ�سية عر�قية موؤثرة يف �ل�سارع �لعر�قي وقد ن�رست جريدة 
دعتُه  �لعر�ق.  رموز  من  رمز  على  �جلائر  �حلكم  ذلك  �لثورة 
�حلكومُة �لهولنديُة لالإقامِة فيها باإعتباره الجئ �سيا�سي ثم 
ن�رس  ..و  �سبيا  �ل�سعر  كتب  �الآن.  هو  حيُث  لندن  �إىل  غادرها 
�لعربي  �لوطن  و�لعربية يف  �لعر�قية  �ل�سحف  من  �لعديد  يف 
وخارجه. �سارك يف �لعديد من �ملهرجاناِت �لقطرية و�لعربية 

ماذا بعد العقوق بها.. حقوق الوالدين بين الضياع والعطاء
بغداد ــ خاص

متابعة - قيصر حمد الشمري 

 يا ترى هل من املمكن اأن ا�صرتي جريدة ال�صباح 
 " مثال  عري�ض  مان�صيت  فيها  واجد  احلكومية, 
�صيتم توزيع بيت لكل عراقي", اأو عنوان اأخر من 
" �صيتم عالج مر�صى ال�صرطان  عناوين الأماين 
الوهم  انه  جيدا  اعلم  الوطن",  ح�صاب  على 
العراقيني  م�صكلة  متكن  وهنا  احللم,  ولي�ض 
وهذا  والوهم,  احللم  بني  ما  التفريق  ب�صعوبة 
الت�صاوؤل جمرد وهم كبري, ل ميكن اأن اأتوقعه من 
�صا�صة اأنانيون جدا, كل همهم ت�صخيم اأر�صدتهم 
تهم  ل  واملواطن  الوطن  فم�صاكل  امل�صرفية, 
الطبقة ال�صيا�صية, اأمنا جل اهتمامها يتوقف عند 
حمامات الربملان اأو اإ�صدار جوازات دبلوما�صية 

لأطفالهم.
والوهم,  احللم  بني  الفرق  عن  قليال  لنتكلم 
وكرب  ملك,  ببيت  يحلم  وهو  عا�ض  ر�صيد  حجي 
حلمه بزوال �صدام, ال انه مات بال�صرطان وهو 
اأطراف بغداد, حيث  �صاكن يف بيت لالإيجار يف 
للب�صطاء, هكذا قررت  للفقراء ول �صكن  ل عالج 
واىل  �صدام  من  املتعاقبة  العراقية  احلكومات 

األن.
من الأوهام التي تع�صع�ض يف عقول فئة وا�صعة 
الأ�صماء  ببع�ض  اعتقادها  هي  الب�صطاء,  من 
ال�صيا�صية فعل اخلوارق, فريفعون بع�ض رموز 
اأو  املع�صومني  رتبة  اىل  الكتل  اأو  الأحزاب 
اأو حتى لرتبة اللهه, فعندهم القائد ل  الأنبياء, 
وميلكون  ونيوتن,  اين�صتاين  مثل  ويفكر  يخطاأ 
دا�صكي  �صجاعة  بل  العب�صي  عنرتة  �صجاعة 
على  القدرة  لهم  اإن  ويعتقدون  وكليندايزر, 
للعراق  ي�صمن  الذي  للعادة  اخلارق  التخطيط 
الن�صر والرفعة, وكل ت�صرفاتهم تكون متوافقة 
مع ر�صا الله! حتى لو تناق�صت ت�صرفاتهم فهي 
باحلالتني حمققة لر�صا الله! يف عالقة تقرتب من 
اجلنون, ودوما اإ�صرائيل واأمريكا حتاربهم لأنهم 

فلتة الزمان, وموؤثرين يف الكون اجمع.
وبع�صهم  عاديني,  اأنا�ض  فاغلبهم  احلقيقة  اأما 
ولول  يفارقهم,  ل  واملكر  وجبناء,  انتهازيني 
احلالية. مكانتهم  على  حت�صلوا  ملا  العامة  جهل 
النا�ض  حياة  يف  م�صاحة  للعقل  يكون  اأن  اأمتنى 
اأ�صنام  تتك�صر  كي  ال�صيا�صية,  وولئاتهم 

احلا�صر.

مبدعون
من العراق المعرفة المجتمعية بالقانون.. أهمية قصوى لتالفي المخالفات 

وحيد خيون

أوهام عراقية

بقلم/ اسعد عبدالله عبدعلي   

أقالم حرة

ذهبت  �يام عمرنا  �ن  بح�رسة  متقاعدقال   / �بو ح�سني 
كان  �ملهني  عمرنا  �خر  ويف  �لعر�ق  خدمة  �سبيل  يف 
�ع�ساء  على عك�ض   ، يو�سف  �ن  �قل ماميكن  ��ستحققنا 
ليح�سلو�  لهم  �نتخبنا  جر�ء  من  جاءو�  �لذين  �لربملان 
على رو�تب تفوق خدمتهم لل�سعب فعن � �سهر دون عمل 
مليون   32 ر�تب  على  هوؤالء   يح�سل  �لبلد  يخدم  مفيد 

دينار ؟؟
�ين �ل�سمري؟  يرهقون ميز�نية دولتنا ويربطون زيادة 
رو�تب �ملتقاعدين  بارتفاع ��سعار �لنفط! هل يعتقدون 
فمن  خلز�ئنهم  ذهبت  �لنفط  �مو�ل  فحتى  ن�سدقهم  �أننا 

�أين تاأتي �لزيادة 
�الن  عر�قي  كم  �ي�سا   ت�ساءل  �سامل  خريج عاطل  علي 
ماي�سد  واليجد  �ملعي�سة  من  متند   م�ستوى  يف  يعي�ض 
رمقهم .. حيث �ع�ساء �لنو�ب منغم�سون بالنعيم يف �ستى 
يف  �سو�ء  �الماكن  �رقى  يف  �لبيوت  من  �حلياة  نو�حي 
�لعر�ق �و خارجه و�لرو�تب �لتي يعترب �ع�ساء �لربملان 
�لر�تب بالن�سبة للدول  �لعر�قي من �كرث �لدول يف قيمة 
م�سويات  من  و�لخ   ... بريطانيا  �و  �مريكا  �سو�ء  �لعامل 
�لعاطل  �خلريج  �ل�سباب  نحن  �نف�سنا  فنجد   ، �ملعي�سة 
�سوف  متى  اليعرف  جمهول  م�ستقبل  �مام  �لعمل  عن 
جامد  �سي  �ي  مثل  �ل�سهادة  فاأ�سبحت  �الزمة  حتل 
النفع له فقد �رسقو� �مالنا قبل �مو�لنا فاأحذرو� �لغ�سب 

يا�سا�ستنا !
�ملو�طن  ��سبح   .. ��ساف  �رسطي    / �بر�هيم  ح�سني 
�لعر�قي �سيد� �سهال لالرهاب حيث �المكانيات �لع�سكرية 
�الرهاب  خمططات  مع  مقارنة  �سعيفة  �ملوجودة 
و�لتفجري�ت �لتي حتدث يف �ل�ساحة �لعر�قية فتخ�سي�ض 
�لدولة ملز�نية جتهيز �جلي�ض قليلة ، الن ��سبح همومهم 
�ل�سعب  على  خوفهم  كان  فلو  �ل�سيا�سيني  رو�تب  زيادة 
�ملخ�س�سة  �المو�ل  و�ساعفو�  �مو�لهم  لقللو�   حقيقي  
حتدث  �لتي  �خلروقات  ذلك  على  دليل  و�كرب  لتح�سينه 
يف �ملناطق �حل�سا�سة �لتي تعترب حم�سنة ومنها وز�رة 
�لعدل وحمافظة بغد�د وز�رة �ملالية و�لدفاع .... �لخ من 
�ملناطق و�لدو�ئر �حلكومية و�خرها ما حدث  يف كن�سية 
�لنجاة �لتي تقع يف  منطقة �لكر�دة و�سط  �لعا�سمة بغد�د 
و�لتي متر من خاللها للو�سول �ىل �لكن�سية �ملذكورة يف 
عددة �سيطر�ت للجي�ض وعن جمزرة يوم �م�ض يف بغد�د 
�أور  وحي  د�سري  و�بو  �ل�سدر  )مدينة  على  ع�سفت  �لتي 
و�ل�سيدية  �جلهاد  وحي  و�ل�سعلة  و�حل�سينية  و�المني 
وبغد�د  و�لريموك  و�لكاظمية  �لعامل  وحي  و�لكريعات 
�أفال يدل  ��سبحت بغد�د مدينة لالحز�ن  �جلديدة( حيث 
هذ� على �سعف �الجهزة �مل�ستخدمة لدى �سيطر�ت فاأين 
�ملو�طن  حماية  يف  منها  ي�ستفد  مل  �ن  �المو�ل  تذهب 
لي�ض  �لفقري  و�ملو�طن  �مل�سوؤول  حلماية  فقط  لتذهب 
... فيكم  �لوكيل  )) فح�سبنا �هلل ونعمة  لديه من يحمية 

ياحكومة ((.

مواطنون: نشكو قلة فرص العمل 
فاين الحكومة؟
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