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كلمات يف املدى

الـــنـــــــزاهـــــــة بـــني الـــنــــظـــــــريـــــــة والـــتــــطـــبـــيـق

العنف ضد األطفال
الـعنف مـثلمـا هــو ابن الغـريــزة احليــوانيـة هــو ايض ـاً ابن
غزيرة اإلنسان
فاالنسان عندما ميارس العنف ضد أخيه اإلنسان .يرجع
الى شريعة الغاب حيث السائد هناك هو العنف
والعنف مـن أخطر الظواهـر التي تسود اجملـتمعات راقيها
ومتــدنـيهــا فــاالنـســان رجــوع ـاً الــى غــري ــزة احليــوان فـيه
يحــاول ان يـصــادر اآلخ ــر ان يلغـيه أي مبـعنــى ان ميــارس
سلطة عليه تصادر بالقوة وهذه السلطة هي العنف.
وشخـصت هــذه الظـاهـرة الــسيكـولــوجيـة مـن قبـل علمـاء
الـنفس مبـا يسـمى (الـساديـة) وهذا املـصطلح جـاء نسـبة
الـى (املـركيـز دي ســاد) فسـميت ظـاهـرة االعتـداء بـالعنف
على اآلخر (سادية).
ولعـل من أبــشع اشكــال العـنف علــى األطفــال هــو العـنف
الـذي ميـارس ضــد األطفــال وسلـطـة اآلخــر هنـا مـطلقـة
بـالقيـاس البـدني مـا يجعل الطفـل مستـسلمـا استـسالماً
م ـطـلقـ ـاً ملـن ميـ ــارس العـنف ض ــده .وق ــد تـتع ــدد م ـص ــادر
ومنـافـذ هــذا العنـف تبعـاً لـالمكنــة التـي يتـواجـد الـطفل
فـيه ــا فهـن ــاك مــثالً (العـنف األس ــري) وه ــو شـ ــائع يف كل
اجملـتـمعــات فــسلـط ــة األب أو األم تكــون مــطلقــة عــادة يف
األســرة أو سلطـة األخ الكـبيــر مثالً .فـالـطفل هنـا عـرضـة
ألن مي ـ ـ ــارس الـع ـنـف ض ـ ـ ــده مــن ق ـبـل األب أو األم أو األخ
الكبيـر وقد يـأخذ هـذا العنف طـابع القـسوة الـبشعـة كان
سكون اجللد أو اشكال صناعة األلم األخرى للطفل.
هــذا مـن جهــة االســرة امــا املكــان االخــر ال ــذي تنـشــأ فـيه
ممارسـة العنف ضـد الطفل هـو املدرسـة والذي نـستـطيع
تـسـميـته بـ (عـنف املــدارس) فعــادة مــا يـتعــرض األطفــال
لعنف املعلمني يف املـرحلة االبتـدائية وهنـاك من املعلمني
من تالزم كفه العصا وقد كتبت دراسات وبحوث كثيرة عن
ه ــذا ال ـشـكل مـن العـنف مـط ــالـب ــة مبــنعه واتـب ــاع أسل ــوب
التربية اخلالية من العنف.
أما الشـكل اآلخر من العنف ضـد األطفال فهو مـا يسمى
(عـنف الشـارع) وهذا الـشكل األكـثر شـيوعـاً يف اجملتمـعات
املتــدنيـة حـيث يـكثـر مـا يــسمــى اللقـطــاء أو اطفـال ذوي
املـأوى االســري فهـؤالء قــد يحتـرفـون اجلـرميـة وقــد يقع
مـن األطف ــال ضحـي ــة له ــؤالء فـيـم ــارس ــون العـنف ض ــده
محترفني بـذلك صناعة العنف ضـد غيرهم من األطفال
وعادة ما يزج بهم يف املؤسسات االصالحية.
قد تكـون البرامـج التربـوية يف األجهـزة السمـعية واملـرئية
هي احـد هـذه احللـول الـتي قـد تـأتي بـنتـائج مـرضيـة ثم
االصالح يف النـظــام التـربــوي التـعليـمي مـن قبل الـدولـة
وهـو واحـد مـن اهم احللـول حملـاربـة ظـاهــرة العنف وعلـى
مـدارس إصالح النـظام اإلصالحـي الطفال الـشوارع اتـباع
أساليب حديثة متطورة يف التربية االصالحية ..
ه ــذا مقـتــرح ب ـسـيـط حملــارب ــة العـنف الــذي ميــارس ضــد
األطفـ ــال والـ ــذي يـ ــأخـ ــذ مـن اإلشـكـ ــال مـ ــا يـجعـله بـ ــالغ
الــتعقـي ــد احـي ــانـ ـاً ثـم لـنخــطهـ ــا حكـم ــة بخــط واضح يف
األسرة واملدرسة والشارع حكمة تقول
(ال تصفع طفالً النك تصادر كرامته)

منظمة رعاية وتأهيل الطفولة يف العراق

النزاهـة كلمـة جميـلة تتـردد على
األل ـ ـســن ،ولـ ـط ـ ــاملـ ـ ــا تغ ـنـ ـ ــى به ـ ــا
املـ ـسـ ــؤولـ ــون فــبعـ ــدمـ ــا يــتحـ ــدث
اح ـ ـ ـ ـ ــدهـ ــم عـ ــن دائ ـ ـ ـ ـ ــرتـه أو عـ ــن
مشـاريعه يختم كالمه أو يحليه-
كـمـ ــا يحل ــى الــطع ــام ب ــاحلل ــوى-
بـذكـر النـزاهـة ومكـافحـة الـفسـاد
ووجوب القضاء عليه.
ولـكــن بعــضهـم -أي املـ ـسـ ــؤولـني-
مــوقفـهم مـن النــزاهــة يف الــواقع
كما قال الفـرزدق لالمام احلسني
(ع) ع ـن ـ ــدم ـ ــا س ـ ــأله عــن ال ـن ـ ــاس
"قلــوبهم مـعك وسيــوفهم عـليك"
ففي أرض الــواقع تلقــى النـزاهـة
مـ ـنـه ــم كـل الـعـ ـن ــت والـ ـتـلـك ـ ـ ــؤ يف
االسـتجــابــة الج ــراءات مكــافحــة
الف ـس ــاد واملف ـســديـن مـن حتقـيق
واح ــال ــة ووث ــائق وغـيـ ــر ذلك مـن
تــشكـيك ودعــاوى بــاطلــة وتهـجم
مبناسبة وغير مناسبة.
وجــدت النـزاهــة يف وقت لـم تقف

احلكـومة علـى قدمـيها بـعد ،ولم
يـكن القـانـون يجـد مـن يحتـرمه
أو ي ـسـتجـيــب الحك ــامه ،يف وقـت
كانت اشارة شرطي املرور -كمثال
بـ ـ ـس ـيـ ــط -ت ـث ـي ـ ـ ــر الـ ـ ـسـخ ـ ـ ــري ـ ـ ــة
والــضحك ب ــدالً من االسـتجــابــة
لهــا ،ويف وقـت تعجــز فـيه امــانــة
بغــداد كـمثــال ايـض ـاً علــى ازاحــة
عـربـة بـائـع صغيــر متجـاوز علـى
الشارع ،أو قـاطع لطريق املارة ،أو
ال ت ـسـتـطـيع ان ت ــرسل جـب ــاته ــا
لـتحصيـل ديونهـا ،يف هذا الـوقت
نــرى الـنــزاهــة تــرسل مـحققـيهــا
ومـ ــوظفــيهـ ــا دون سـن ـ ـدٍ وال دعـم
مجـ ـ ــرديــن مــن كـل سالح سـ ـ ــوى
سـالح ال ـ ـ ـ ــواج ــب لـق ـ ـ ـ ــرع اب ـ ـ ـ ــواب
الفـاســدين واملفـســدين ،ويــركض
محققــو النــزاهــة وراء الـشــرطي
متــوسـلني لـتنـفيــذ امــر قـض ــائي
وال يـ ـت ــم ذلــك اال بـع ـ ـ ـ ــد جـهـ ـ ـ ـ ـدٍ
جهيـد .ويـتفنن بعـض املسـؤولني
يف اع ـ ــاق ـ ــة ع ــمل ال ـن ـ ــزاه ـ ــة مــن
املـم ـ ــاطلـ ــة يف اجـ ــراء الـتـحقــيق

االداري الـ ــى اخف ــاء ال ــوثـ ــائق أو
الـى عــدم اعطـاء األذن بـاالحـالـة
ال ــى القـضــاء مـتــذرعـني ب ــذرائع
شتى.
ويف الوقت الذي تعجز فيه دوائر
الـدولـة عـن استحـصـال امــوالهـا
تـ ـصـ ـ ــارع ال ـنـ ـ ــزاهـ ـ ــة بـ ـ ـشـ ـ ــراسـ ـ ــة
الس ـتـح ـ ـص ـ ـ ــال ام ـ ـ ــوال الـع ـ ـ ــراق
املـنهـوبـة سـواء كــانت يف الــداخل
أو اخلـ ـ ــارج ،وهل تـعلــم ع ـ ــزي ـ ــزي
الق ــارئ ان الـن ــزاه ــة وج ــدت بـني
آالف األوراق الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت
مـبعثرة بني ركـام حطام البـنايات
الـتـي ت ــركهــا الـنـظــام ال ـس ــابق ..
اوراق ً تـ ــدل عل ــى امـ ــوال الع ــراق
املهـ ــربـ ــة الـ ــى اخل ـ ــارج فجـنـ ــدت
مجـمـ ــوعـ ــة خـيـ ــرة مـن أبـنـ ــائهـ ــا
لتــدقيقهـا ومتــابعتهــا واملطـالبـة
بهـ ــا يف أي مـكـ ــان وجـ ــدت فــيه أو
وصلت اليه.
وهل تـعلــم ع ـ ــزيـ ـ ــزي الق ـ ــارئ ان
الـنــزاهــة عـنــدمــا جت ــد شخـص ـاً
فـاســداً تالحقه أيـاً كــان أو يكـون

دون الـنـظــر ملـنـصـبه أو مـن يقف
وراءه؟ وهـل تـعـلـ ــم اي ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـاً انـه
عنـدمــا تكـاد تـصـل النـزاهـة الـى
حقـائق تطـول البعـض ،تتصـاعد
حــمالت الـهجـ ـ ــوم علــيهـ ـ ــا؟ وهل
يـعلــم الق ـ ــراء الـك ـ ــرام انـه كل ـم ـ ــا
زادت تلك احلمالت على النزاهة
فه ــذا يعـنـي انه ــا عل ــى الـط ــريق
ال ـ ـصـح ـيـح ،واال ف ـب ـ ـ ــإمـك ـ ـ ــانـه ـ ـ ــا
الـسكـوت عن الـفسـاد واملـفسـدين
فتسكت األلسن عنها.
الـ ــى نهـ ــايـ ــة الـ ـســبعـيـنـيـ ــات مـن
القـ ــرن املـ ــاضــي يف العـ ــراق كـ ــان
عـن ــدم ــا ي ــوج ــد ف ــرق يف ح ـس ــاب
يـوجـد فـرق يف حـسـاب ايـة دائـرة
مـن دوائ ــر ال ــدولـ ــة مق ــداره ول ــو
(فلس واحد) تـشكل جلنة ملعرفة
مـصيـره ،امـا اآلن فقــد استـسهل
البعـض ذلك فـماليني الـدنــانيـر
تـ ـ ــذهــب سـ ـ ــدى دون حـ ـ ـس ـيــب أو
تـ ــأنـيـب ضـمـيـ ــر وعـنـ ــدمـ ــا تــضع
النـزاهة يـدها علـى ذلك يتعـالى
الصـراخ والصيحات ان وراء ذلك

ي ـ ـطـلـق عـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـش ـكـ ـ ـ ــر والـ ـتـقـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر
بـاالنـكليـزيـة ( )Appreciationفهـو يف
حـالـة يـستخـدمهـا األوروبيـون أكثـر من
غيـرهم يف تقدير أو تثمني حالة معينة
وتــستخـدم يف مـراسـالتهم بـكثــرة النهـا
تعطـي املعنـى والـداللـة جلهـد أو تعـاون
يخــدم العالقــات املـتبــادلــة بني طــرفني
مع ـي ـنــني ل ـب ـنـ ـ ــاء تع ـ ــاون م ـ ـش ـت ـ ــرك يف
مجـاالت مـختلفـة سـواء كـانت جتـاريـة،
ثقافـية ،اقتصادية ،اجتـماعية ،فنية ،أو
غيرهـا ،فاملعـنى العـام للشكـر والتقـدير
يف ال ـ ــوظــيف ـ ــة عـم ـ ــومـ ـ ـاً يعـنـي تـثـمـني
الـ ـشــيء وتقـ ــديـ ــره سـ ــواء كـ ــان االجنـ ــاز
معيناً وجلهـد متميز فهو نوع من أنواع
ال ـ ــدعــم املع ـن ـ ــوي وه ـ ــو اف ــضل ح ـ ــاالت
ال ـت ـث ـم ــني ،فق ـ ـ ــد يع ــتقـ ـ ــد ال ــبع ــض ان

ه ـ ــذا حـ ـ ــال الع ـ ــراق ب ـ ــرك ـ ــة دم ـ ــاء
التـن ـضـب ي ـ ــذهــب به ـ ــا االب ـ ــري ـ ــاء
والقتله ..واجملـرمـون متـوفـرة لهم
احلماية واألمان
انت يــامن رفـعت سـالحك يف وجه
االبـرياء الم تفكر ولـو للحظة من
أعـطــاك احلق لـقتل أنـاس أبـريـاء
من أعـطــاك احلـق لتــزهق ارواحــا
مـن اع ـطـ ــاك احلق لـتـنف ــذ أوام ــر
أسيـادك األنذال وكـم قبضت ثـمنا
لذلك ؟
أناشد من مبقتل ابي ؟!
اناشـد احلكـومة ام الـبرملـان ام من
؟!
انـاشـد رب العــاملني ان يـأخـذ بحق
كل عراقي بريء.
كلنا مشروع موت يف هذا البلد وال
اقول الوطن هل تعلمون ملاذا ؟
الن ال ــوطـن يعـطـن ــا شـيـئـ ـاً األمـن
والسالم واالطمئنان
امــا بلــدنــا لـم يعـطـينــا شـيء غيــر
الـقـ ـتـل وال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــات واإلرهـ ـ ـ ــاب
واالختـطــاف وكل أســالـيب الـتتــار
واملغول

املكـافـأة املـاليـة لتثـمني جهـد مـعني هي
األفــضل كـ ــونهـ ــا حتقق م ــردوداً م ــالـيـ ـاً
للمـسـتفيــد منهـا اال اننـا لـو قـارنـا بني
احل ـ ــال ـتــني وفق ـ ـ ـاً ملعـ ـط ـيـ ـ ــات الق ـي ـم ـ ــة
املتحققـة مـن كالهمـا سنجـد الـدالالت
التالية:
 -1ان املكــافــأة املــالـي ــة يكــون مــردودهــا
قصيـر االمد حيث ان قـيمتها قـد تكون
لـيـ ــوم ،شهـ ــر أو أكـثـ ــر وتـفقـ ــد بـ ــريـقهـ ــا
بانتهاء مفعول قيمتها بشراء حاجة أو
سلعة معينة.
 -2ان املكــافــأة املــالـي ــة ال حتقق الـفعل
املــؤث ــر يف سجـلك الــوظـيفـي وال تعـنـي
أكثـر من تسلـم مبلغ من املـال لتحقيق
انـتع ــاش م ــالـي لفـت ــرة وجـي ــزة فهـي ال
تـ ــؤش ـ ــر كقـيـمـ ــة م ـضـ ــافـ ــة يف الـ ـسـجل
الوظيفي.
 -3ان ال ــشك ــر والــتق ــدي ــر ي ــؤش ــر فـعالً
ايجــابـي ـاً مــؤثــراً يف الــسجل الــوظـيفـي

ويحفـظ يف االضبـارة الـشخـصيـة الـتي
حتقق القيمـة املضـافة للـسيرة الـذاتية
ك ـم ـ ـ ــا انـه يـع ـ ـ ــول عـل ـيـه ع ـن ـ ـ ــد اج ـ ـ ــراء
الــتقـيـيـمـ ــات الـ ـسـنـ ــويـ ــة أو الـتـ ــرقـيـ ــة
الوظيفية.
 -4ان الــشكــر والـتقــدي ــر يبــرز قــدراتك
وت ـطـلعـ ــاتـك يف املـ ـسـيـ ــرة الـ ــوظــيفـيـ ــة
ويعتبر افضل أنواع املعايير املعتمدة يف
تقـيـيـم م ـسـتــوى االداء عـن ــد مقــارنـتك
مع اآلخـ ــريــن فعـنـ ــدمـ ــا تعـ ــد الـ ـسـيـ ــرة
الــذاتـيــة ( ) C.Vال يــذكــر فـيهــا قـيـمــة
املكـافـأة املـاليـة التـي حصلـت عليهـا بل
يشـار الى عـدد الكتـب اخلاصـة بالـشكر
والـتقــديــر الـتـي حــصلـت علـيه ــا خالل
سنوات اخلدمة.
ان االبـتعــاد عن الــوتيـريـة والـرتـابـة يف
ت ـن ـ ـ ــاول م ـ ـ ــواض ـيـع إدارات الـ ـ ـش ـ ـ ــراء يف
املـن ـظـمـ ــات احلك ــومـي ــة (public Proc
) curement Systemالـ ـ ـ ـ ــذي يـح ـ ـمـل

صادق مجبل املوسوي

الـ ـسـيـ ــد امـني عـ ــام مـن ـظـمـ ــة
األمم امل ــتحـ ـ ــدة كـ ـ ــويف ع ـنـ ـ ــان
احملترم
حتية واحتراماً
وبعــد  :أود بــاسـمي وبــاسـم كل
امــرأة ع ــراقيــة حــريـصــة علــى
وطـنه ــا وشعـبهــا ان اوجّـه لكـم
شـكرنا لسعـيكم الدؤوب لوقف
القـتال على الساحـة اللبنانية
وادان ـ ــة العـ ــدوان اإلسـ ــرائــيلـي
وخـ ـ ـ ـ ــروقـ ـ ـ ـ ــاتـه لـلـقـ ـ ـ ـ ــرار 1701
الق ـ ــاضــي ب ـ ــوقـف العــمل ـي ـ ــات
احل ــربـي ــة يف جـن ــوب لـبـن ــان،
ولكـنني يـاسيـادة االمني العـام
وددت ل ــو انكـم اولـيـتـم العــراق
نفس مـا اولـيتمـوه للبنـان من
اه ـت ـم ـ ــام ،واذا ك ـ ــانــت احل ـ ــرب
االس ــرائـيلـي ــة اللـبـن ــانـي ــة ق ــد
شـ ــدتـكـم الــيهـ ــا خـالل ثالثـ ــة
وثـالثــني ي ـ ـ ــومـ ـ ـ ـاً وجنـحــت يف

عبير العزاوي

يف الوسط االدبي الـذي يحتاج املـزيد من
ال ــتح ـ ــريـك،وي ـن ــبغــي ان تـك ـ ــون ه ـن ـ ــالـك
انــشطـة ابــداعيــة راعيــة وداعمــة لكتـابـات
األدبـاء الــشبــاب عبــر اجللـســات النقـديـة
املق ــوم ــة والـبـن ــاءة ال اله ــدام ــة وامل ــدم ــرة
واحملبـطــة وإجــراء املـســابقــات اإلب ــداعيــة
التي البـد ان تـتبنـاهـا املــؤسسـة الثقـافيـة
اذا كانت تريد ان يسجل لها التاريخ شيئاً
يف صالح األدباء الشباب .
نحن بحـاجة الـى ثورة أدبيـة جديـدة ضد
الـبـيــروقــراطـيــة األدبـيــة ومنـطـيــة العـمل
االبـ ــداعـي تـ ـسـتـنـ ــد بـكـل ابعـ ــاده ـ ــا علـ ــى
القـيـمـ ــة اإلبـ ــداعـيـ ــة للـن ــص بعـيـ ــدا عـن
التـأثيـرات واملـؤثـرات وافتـراضـات مـاحـول
النـص التي قـد سـيء استخـدامهـا نقـديـاً
يف ظل التـركيـز علـى الكـاتب قـبل منجـزه
االبداعي .
دعـوة الــى كل من يهـمه النهـوض لـرعـايـة
هـ ـ ـ ــذه االقـالم الـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ــدة وكـ ـ ـ ــذلــك الـ ـ ـ ــى
ال ــصحـف ان تفــتح صـفحـ ـ ــاته ـ ــا ب ـن ـ ـش ـ ــر
إب ـ ـ ــداع ـ ـ ــات ه ـ ـ ــؤالء حـ ـ ـســب ال ـ ـض ـ ـ ــوابـ ــط
اإلب ـ ــداع ـيـ ـ ــة والق ـي ـمـ ـ ــة الف ـن ـيـ ـ ــة لل ـن ــص
والـتـصــدي لـلكـتــابــات اجلــديــدة بــالـنقــد
والتقومي والتشجيع .

اهـمـيــة كـبـي ــرة للقـطــاع ــات احلكــومـيــة
كـ ـ ــونه مـ ـ ــرجعـ ـ ـاً ودل ــيالً اس ـت ـ ــرش ـ ــاديـ ـ ـاً
لـلعـ ــاملـني يف كه ــذا ن ـشـ ــاط ومح ــاول ــة
اول ـ ــى ل ـت ـ ــوصــيف ن ـظ ـ ــام امل ـ ـش ـت ـ ــري ـ ــات
وت ــوحيــد الــسيــاقــات والـضــوابـط الـتي
حتكـم عـملـيــة ال ـشــراء والــذي حــاولـت
فيه بان ال أكـون تقليدياً وان ابحث عن
كل مـ ــا هـ ــو جـ ــديـ ــد وبـ ـسـي ــط ومفـيـ ــد
للمتلقـي واملهتم بهكذا نشـاط ،فعندما
وردنـي كـتـ ــاب الـ ـشـكـ ــر والــتقـ ــديـ ــر مـن
الـسيد رئيس هـيئة النزاهـة العامة فلم
اكـن ات ــوقع ان كـتــابـي (إدارة ال ـشــراء يف
املنظـمات احلكومـية) سيأخـذ مثل هذا
الـ ـشـ ــرف جـعلـنــي ملـ ــزم ـ ـاً بـ ــالــتفـكـيـ ــر
الص ـ ــدار ك ـتــب أخ ـ ــرى ج ـ ــديـ ـ ــدة ته ـتــم
بـثقــافــة الــشف ــافي ــة والنــزاهــة ملعــاجلــة
انـفل ـ ـ ــونـ ـ ـ ــزا الفـ ـ ـس ـ ـ ــاد االداري وامل ـ ـ ــالــي
وسـيكــون اهــداء النـسخــة األولــى مـنهــا
الى السيـد رئيس هيـئة النزاهـة العامة

النه عرف متاماً كيف يتعامل بشفافية
مع مــؤلـف متــواضـع ليـسـتفــزه ثقــافي ـاً
ويحفــز قــدراته العـطــاء االفـضـل واكن
االحـتـ ــرام واقف بـ ــاجالل ألقـ ــول شك ــراً
لشيخ النزاهة وقـاضيها النك منحتني
الـعنفـوان إلبـداعـات قـادمـة ارسـم فيهـا
آفـاقـاً جـديـدة لـوطـني اجلــريح يف زمن
نحـتـ ــاج الـ ــى شـيـ ــوع ثقـ ــافـ ــة الـنـ ــزاهـ ــة
والـشفــافيــة والـتي تـهتـم بنـظــام ادارات
الـشــراء .عمالً بـاحكـام الفقــرة اوالً من
املـادة ( )21من قـانـون انـضبـاط الـدولـة
رقـم ( )14لـ ـسـنـ ــة  1991حـيـث ح ــصلـت
علــى قــدم مل ــدة شهــر واحــد ومـن حـيـث
املـعنــى ف ــانه ال يقــدر بـثمـن ويفــوق كل
أنـواع املكافآت مهما كـانت قيمتها النها
حتمل كل معـاني االبـوة والتقـديـر لكل
ما هو مفيد لعراقنا العظيم.

نعمان حافظ سلمان

رســـالة الــى كــويف عــنان

هذا بلدنا هذا حاله …
مـن امل ـســؤول مـن ال ــذي يعـطـيـنــا
الرد على هذه االستفسارات ؟
شبـعنــا كــذبــا شبـعنــا تـصــريحــات
والنتيجـة قتل ودمار وبـشر ذنبهم
انهـم س ــاكـن ــون ه ــذا الــبل ــد ه ــذه
الـبـقع ــة مـن االرض الـت ــى س ــوف
تـصبح يـومـا مقبـرة جمـاعيـة لنـا
جميعا الننا عراقيون ….
اين املفر ؟!
اين احلل ؟!
القلب يـنزف ويتألـم والدمع يكاد
ان ينشف ..
امل ـ ـ ـ ـ ــوت ل ـكـل االوغ ـ ـ ـ ـ ــاد والـق ـ ـتـلـه
واجملرمني
املـ ــوت لـكل الـكلـمـ ــات االدعـ ــاءات
الكاذبة
يــارب انـصـفنــا من هــؤالء القـتلــة
واجملرمني

األنشطة األدبية ..وأقالم الشباب
تُـمــثل األنـ ـش ـطـ ــة والـفعـ ــالـيـ ــات األدبـيـ ــة
م ـنـ ـ ــاس ـبـ ـ ــات ق ـي ـم ـ ـ ــة لل ــتالقــي واحلـ ـ ــوار
والتفـاعل وتـدلـل استمـراريتهـا ونـوعـيتهـا
عل ـ ــى ه ـم ـ ــة وح ـ ــرص مــن اجل ت ـط ـ ــوي ـ ــر
احلــرك ــة االدبيــة واإلب ــداعيــة وتفعـيل دور
األقالم اجل ــدي ــدة ورع ــاي ــة امل ــواهـب عـب ــر
استضافتهـا واقامة اجللسـات االحتفائية
بهــا كـمــا هـي دالل ــة لل ـســري ــان احلقـيقـي
للـ ــروح االبـ ــداعـيـ ــة يف مـ ـسـيـ ــرة األجـيـ ــال
وايجــاد متــازج يف الـتجــرب ــة بني الــشبــاب
والـرواد عبـر االمـاسي واملهـرجـانـات فضال
عـن كـ ــون هـ ــذه االنـ ـش ـطـ ــة ابـ ــرز وســيلـ ــة
لالحــتفـ ــاء بـ ــاملـبـ ــدعـني واملـ ــوروث األدبـي
والثقايف لهم ،األحـياء واألموات والوقوف
علـى جتربتـهم االبداعيـة استذكـاراً ونقداً
ودراسـ ـ ـ ــة وعـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ـاً خملـ ـتـلـف اجلـ ـ ـ ــوان ــب
االبداعية فيها.
ولهذه االنشطـة دور كبير يف اعداد وتهيئة
املبـدعني الـشبـاب الـذيـن هم االن بحـاجـة
مــاســة ملـثل هكــذا انـشـطــة وفعــاليــات من
ش ـ ــآنه ـ ــا االرتقـ ــاء بـ ــاملـ ـسـتـ ــوى االبـ ــداعـي
واملعـريف لهم والعمل على تنمـية الطاقات
الكـامنـة التي مـازالت تعـاني من االهـمال

احمد احملامي

الــــشكــــر والـــتقــديـــر ..املــعنى والـــداللـــــة

مـــن ينــصفنا ويــــــرد لــي ابــي؟
سمعنا من كتب التاريخ ان املغول
الـتـت ــار ات ــوا الـ ــى بغ ــداد وعـمل ــوا
فـيهــا مــاعـملــوا مـن خــراب وقـتل
وسـرقــة وكنــا عنـدمـا نقــرأ نصـاب
بـالدهشة والتعجب لقسوة هؤالء
البشر……..
التتعجبـوا اآلن أفظع واكثـر قتال
وأكثـر قسـوة من األقـوام السـابقـة
التى كـانت تقتل وتـسرق من اجل
الغـن ــائـم واآلن مـن اجل مـن ه ــذا
القتل والدمار من اجل ماذا ؟!
لقد قتـلوا والدي يف يوم رمضاني
م ــاذنـبه مـ ــا الغلـط ال ــذي ارتـبـكه
هـل ألنه كـ ــان مـ ــاشـيـ ــا ب ـطـ ــريـقه
لقضاء إشغاله ؟!
ه ـ ـ ــذا ذن ـبـه النه ك ـ ـ ــان ميـ ـ ـشــي يف
الشارع
وهــؤالء االوغــاد والقـتله يقـتلــون
من كــان م ــاشي ــا ومن كــان يخــرج
لقضاء حوائجه ورزقه

هـدف سيـاسـي أو مصلحـة جلهـة
معينة.
وهـل تعلـم ع ــزي ــزي الق ــارئ وان ــا
ادع ـ ـ ــوك لـل ـت ـ ـ ــأك ـ ـ ــد مــن ذلـك ان
النزاهة هي من الدوائر الوحيدة
يف العــراق التـي ليـس لهــا ظهيـر
من حــزب أو كـتلــة أو جهــة ســوى
العراق( ،العـراق كله) لذا فهي ال
تـأخـذ بحـسبـانهــا عنـدمـا حتقق
قـض ــائي ـاً ان شخـص ـاً مــا مفـســد
ســوى ان تــأخ ــذ حق العــراق مـنه
وان تكون وفيـة على العهـد الذي
قـطعـته علــى نفــسهــا بــأن تــؤدي
االمـانـة الـتي عهـد العــراق اليهـا
بها.
ولـك ــن هل ه ـنـ ـ ــاك ب ــني كل هـ ـ ــذا
الـكم مـن املعـوقــات واالحبـاطـات
نــور أو امل؟ واجلــواب نـعم فـثقــة
الشعب بـالنزاهة واسنـاده لها هو
االمل .كـ ـ ــذلـك اصـ ـ ــرار ال ـ ـسـ ـ ــادة
رؤس ــاء ال ــسل ـط ــات الـثـالث عل ــى
دعم النزاهـة واسنادهـا هو االمل
ومــا قــرار ال ـسـيــد رئـيــس الــوزراء

بعـدم تعـيني أي مـوظف كـبيـر اال
بعد ان تـزكي النـزاهة سـاحته إال
مثال علـى ذلك ،فالبداية عندما
تكون صحيحـة فالنتـائج ستكون
صحيحة حتماً.
ولكن هل توجد اخطاء؟ اجلواب
نعــم ،وهل هـنـ ــاك عــمل مـن دون
خ ـطـ ــأ ،فـ ــالـ ــذي ال يعــمل وحـ ــده
ال ـ ـ ــذي ال يـخ ـ ـط ـ ـ ــأ ،وال ـن ـ ـ ــزاه ـ ـ ــة
كتجـربـة رائــدة اكيـد رافق بـدايـة
ع ـ ـمـلـه ـ ـ ـ ـ ــا بـعـ ـ ــض االخ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء،
فــالتجـربـة جـديـدة متـام ـاً ليـس
لـهـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـث ـ ـيـل سـ ـ ـ ـ ــابـق يف اإلدارة
العـراقيــة ولكنهـا اخطـاء جتـربـة
وعـ ـمـل ،وه ــي يف سـ ـبـ ـيـل ايـجـ ـ ـ ــاد
خـ ــارطـ ــة طـ ــريـق لعـمـلهـ ــا الـ ــذي
س ــوف يتـبل ــور وينـضج وتـتكــامل
خ ـط ـ ــواته ب ـ ــإذن اهلل ،وان ت ـ ــوق ـ ــد
شمعـة خيــر من ان تلعـن الظالم
الف مرة.

أغــــنــــيــــــــــة الــــنــــــــــورس
لبقايا وجع السنابل
وجع الريح..
عانق الطواحني االخيرة
كان على شفاه القصيدة
اغنية جاءت من مواسم ماضية
لتحط على صمت اجلنان القريبة
فترسمني وطناً مبعثر الضحكات
وبعض شذا ذكرياتي
تفوح على األمنيات
لتضج يف صدري صدى النخيل
وطناً،
اذا ما مسه احلر بكت جنتي
واذا مسه البرد
جتمدت سنواتي
واطل قلبي من شرفات الغيب
على ضحكة نورسٍ نافر للغياب
لم يحمل سوى ذكرى شواطئه
املمزقة الثياب
ورمله الضاحك
يف رخام البحر
منتظراً ان تعود اليه
سنواته الهاربة
وذكرى الفرح.
عدي العبادي

جـعلـكــم ت ـ ــسعـ ـ ــون اليقـ ـ ــافه ـ ــا
بـجهـ ـ ــد ف ـ ـ ــائق ،فـ ـ ــان احلـ ـ ــرب
العـراقيـة -العـراقيـة املـستمـرة
مـنـ ــذ اكـثـ ــر مــن ثالث سـنـ ــوات
تـسـتحق مـنكـم جهــداً ممــاثالً
اليقـ ــافهـ ــا فـ ــالــضحـ ــايـ ــا هـنـ ــا
يـتسـاقطـون بـالـعشـرات يـوميـاً
ومـشـروع املـصـاحلـة الـوطـنيـة
تبعثـر ويواجه العـقبات بـسبب
ع ــدم ج ــدي ــة ال ــدعـم ال ــدولـي
لـه ـ ـ ــذا املـ ـ ـش ـ ـ ــروع و انـع ـ ـ ــدامـه،
وفق ــدان ال ــوس ــاط ــة الـن ــزيه ــة
جلــمع الف ــرق ــاء عل ــى ط ــاول ــة
واحـدة لـطمـر اخلنـادق بيـنهم
وم ـســاع ــدتهـم علــى الـتفــاهـم
املـتـبـ ــادل ،وعلـ ــى هـ ــذا فــنحـن
ن ــدع ــو األمم املـتح ــدة ممـثل ــة
بــشخـصكـم احملتــرم الــى بــذل
جهـ ــد خـ ــاص لــتهـيـئـ ــة مـنـ ــاخ
ايقــاف ه ــذا النــزيف الع ــراقي
وإع ـ ـ ـ ـ ــادة أج ـ ـ ـ ـ ــواء الـلـحـ ــم ـ ـ ـ ـ ــة

الــوطـنيــة وت ــوجيـه كل القــوى
عل ـ ــى ال ـ ـس ـ ــاحـ ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة
ملـواجهـة قوى اإلرهـاب وثقـافة
الع ــنف ب ـ ــدالً مــن االح ـت ـ ــراب
فيما بينها ودمتم.

د .ثريا البرزجني

مـــن قــامــوس الــعاطلني :احلديقة
حــني تـ ــصغــي الـ ـ ــى مــن ي ــتحـ ـ ــدث عــن
احلــديقـة يـتبـادر الـى ذهـنك فــوراً انهـا
ال ـ ــروض ـ ــة ذات الـ ــشج ـ ــر وال ـ ــورد واآلس
واالراجيح ..ولكـنك ستنـدهش وتـصاب
بخـيـبــة حـني تع ــرف ان كلـمــة ح ــديقــة
تــستخــدم يف غيــر محلهـا لـلتعـبيــر عن
الع ــاطل عـن العـمل واملـثـي ــر انك جت ــد
صـداهـا وانـتشـارهـا بني الـشبـاب بـشكل
غيـر طبـيعي غـالبـاً مـا يـثيـر الـسخـريـة
ولـيس غـريب ـاً ان تلتقـي شخصـاً تعـرفه
وتــود ان تسـأله عن مــاذا يعمل يجـيبك
ضاحكـاً حديقـة وال أعرف حقيقـة هذا
ال ـ ــوصف وكــيف مت رب ــط تلــك املف ـ ــردة
بـالعـاطلني األستـاذ طـارق خلف  /علم
الــنفــس /ورئـي ــس اجمللــس الــبل ــدي يف
احملل ــة ( 758ال ـشـم ــاعـي ــة) يق ــول انه ــا
تعـبيــر عن حــاالت التـسكـع ال غيـر الن
بغــداد األمــس وح ــدائقهــا كــانـت مالذا
للـ ــصعـ ـ ــال ـيـك وامل ـت ـ ـســكعــني ميـ ـضـ ـ ــون
نـه ـ ـ ـ ـ ـ ــاره ـ ــم ولـ ـ ـيـلـه ـ ــم م ـ ــن دون عـ ـ ـمـل
وباعتقادي انها جاءت من هذا املنهل.

امـا املــواطن علي احلـداد فيقـول :لهـذه
ال ـكـل ــم ـ ـ ـ ــة واقـع م ـ ـ ـ ــؤل ــم خ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة يف
احملــافظـات وهـي غيــر مقبـولـة لفـظيـاً
وال اع ـ ــرف كــيف ج ـ ــرى اســتخـ ـ ــدامه ـ ــا
وتـ ــداولهـ ــا يف بغ ــداد ب ــرغـب ــة ومـن دون
حـســاسيــة ففي احملــافظــات كمـا أشـرت
لها معان غير سوية ومرفوضة!
الـشــاعــر الــشعـبي ق ــاسم زبــون اكــد مــا
ذهب الـيه زمـيله علـي ولكـنه اضــاف ان
رواد املـتـنـ ــزهـ ــات "مـتـ ــأنقـ ــون" وكـ ــذلـك
احل ــال ب ــالـن ـسـبـ ــة للع ــاطل عـن العـمل
فهذا نسبيـاً ليس لديه مـا يشغل نفسه
بـه س ـ ـ ــوى االهـ ـتـ ـم ـ ـ ــام بـ(ك ــي مـالب ـ ـ ـسـه
وتصفيف شعره وهدر وقته)..
ابــو هـب ــة معــاون طـبـي ،يــذهـب الــى ان
التـسـميــة متــأتيـة مـن انتـظـار الـعمـال
الطـويل يف "املــسطــر" بحث ـاً عن الـعمل
ومتــر ال ـســاع ــات علـيهـم ثقـيلــة دون ان
يــأتي املقـاولـون أو الـبنـاءون لتـشغـيلهم
فيـصـابـون بــاالحبــاط ويتــوجهـون الـى
احل ـ ــديقـ ــة الفـت ـ ــراش األرض واكل مـ ــا
اعــدوه مـن طعــام جـلبــوه معـهم ل ــذلك
فهم يلقبون بـ (حديقة).

احمد الغامن

