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العدد 2365 :

تعييناتالتربية.نحوآليةنافعة
خضير العبودي
وزارة التعلي����م العال����ي والبح����ث
العلم����ي ،تزود التعلي����م في العراق
ب����أالف الخريجين الذي����ن يحملون
الش����هادات وفي كافة التخصصات،
وف����ي ظ����ل غي����اب الت����وازن في
مدخالت ومخرج����ات وزارة التعليم
نتيجة للسياس����ات الخاطئة ،وغياب
التخطي����ط ل����دى وزارة التعليم ،لذا
فإن العب����أ االكبر يق����ع على وزارة
خريجي
التربي����ة ،خاصة بما يخص
ّ
الكليات اإلنس����انية ،وبعض الكليات
يتخرج س����نوياً ٌ
العلميةُ ،
اآلف
حيث
ُ
م����ن طلبة كليات التربي����ة والعلوم،
وغيرها لينتهي بهم األمر كعاطلين
عن العمل ،بس����بب عدم استيعابهم
في المؤسس����ات والوزارات المعنية
لغياب التخطيط وعدم تفعيل القطاع
الخ����اص ،والذي كان سيس����هم في
إيجاد حلول كثيرة لهؤالء الخريجين،
كما هو الحال في ال����دول المتقدمة
كالوالي����ات المتح����دة االمريكي����ة
وبريطانيا وفرنسا ،كما ّ
إن التعيينات
في كل س����نة تكون فوضوية وغير
منظمة يتخللها الفساد والمحسوبية،
وه����ي بعيدة كل البعد ع����ن الكفاءة
واالخ��ل�اص والمهني����ة فأغلب من
يت����م قبولهم كمدرس����ين أو معلّمين
أو حتى إداريين في وزارة التربية،
ال يملك����ون المؤه��ل�ات الضرورية
للقبول ،لك����ن ومع وجود الفس����اد
اإلداري والسياسي الذي ينخر معظم
مؤسس����ات الدولة العراقية ،يكون

أحد عوام����ل وصول ه����ؤالء لهذه
الوظائف ،وهذا أحد أس����باب فش����ل
التعليم في الع����راق ،والبد ان تأخذ
وزارة التربية ببعض األمور ،ألنها
من ضروري����ات عملها ،خاصة في
مجال التعيينات ،وعليها أن تستفيد
من االخطاء الس����ابقة وال تكررها،
ومن الوج����ب عليها تحدي����د أليات
جديدة لتوزيع التعيينات وبما يضمن
حق ّ
اعطاء كل ذي ّ
حقه ،ومن خالل
المتابع����ة والبح����ث ،ارى إن على
وزارة التربي����ة األخذ باآلتي لتكون
آلي����ة التعيين����ات لهذه الس����نة أكثر
فاعلية وهي كتالي:
 األولوي����ة بالتعيين����ات للمدارسالتي يكون كادرها التدريس����ي غير
مكتمل.
 تحدي����د نوع التخصصات الواجبتوفرها م����ع إيجاد نوع من التوازن
الستيعاب كافة التخصصات.
 يتم توزيع المقاعد حسب التمثيلالسكاني للمحافظات.
 اعطاء األولوية للشباب. إحالة كل من بلغ الس����ن القانونيللتقاعد إليجاد مقاعد جديدة.
 األشراف المباشر لوزارة التربيةعل����ى التعيينات حتى ال يتم التالعب
ضع����اف النفوس
به����ا ع����ن طريق ِ
والمرتشين.
إذا ما تم األخذ بهذه اآلليات الجديدة
فأنها ستكون نافعة ،وستحقق اقصى
درجات النفع وللجميع.

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

لبيك يا حسين ..شعار
طائفي بغيض !!!
جمعة عبد الله
من البديهي����ات التي ال ترقى الى
تعتبر
الش����ك  ,بأن ثورة الحسين
ُ
تراثاً إنس����انياً خال����داً ومتجدداً ,
وتنتمي الى ّ
كل الشعوب واالديان
 ,وال يمكن حصر الملحمة الثورية
بدين أو طائفة معينة ،ألنها ق ّدمت
خدمة إنسانية ّ
لكل الشعوب قاطبة
ف����ي هبّتها الثورية ض����د الباطل
والطغيان والفساد  ,وكسر القيود
واالصفاد ،واالنطالق الى التحرر
والحري����ة  ,وق ّدم����ت ال����دروس
الثوري����ة العظيمة ف����ي مقارعة
الطغي����ان والفس����اد  ,بال����روح
الكفاحية التي التقبل المس����اومة
والتهاون ،لزعانف الباطل والشر
ّ
لتسطر اروع المالحم البطولية
,
بالمقاوم����ة والتح����دي والصمود
م����ن أجل إن����ارة طري����ق الحق ,
وق ّدم اإلمام العظيم ،المثال للمجد
والخلود في الثبات على مناصرة
الح����ق واالنتصار عل����ى الباطل
 ,حت����ى ق ّدم روح����ه الطاهرة في
معانق����ة الموت من أج����ل خلود
المبادئ والقيم السامية العظيمة
 ,وفي اثبات للعدالة اإلنس����انية
 ,حتى صع����د على س����لم المجد
والخلود  .الملحمة الكربالئية من
مالحم التراث اإلنساني الثوري،
والتي تنير دروب الظالم من أجل
عالم يسوده العدل والحق  ,وهي
ترس����م طريق الخالص واالنقاذ
والصحوة  ,وحاول الح ّكام الطغاة
 ,طمس معالم الثورة الحس����ينية
 ,وتش����ويه وطم����س الملحم����ة
الكربالئي����ة  ,ومنه����م ( ص����دام
ً
فشال ذريعاً
حسين ) لكنهم فشلوا
 ,ألن قيم الثورة الحسينية ،تخفقُ
ف����ي داخ����ل قل����وب المظلومين
والمحرومي����ن  ,وتدفع بهم الى
المجابهة الثوري����ة الطامحة الى
حيا ٍة أفضل  ..في عالم اليس����وده
الفق����ر والحرمان والظلم  ,وظلت
راياته����ا تخف����ق ف����ي األعالي ,
لكن والحس����رة والحزن واآلسى
ّ ,
إن ق����ادة االح����زاب ( الجعفرية
– المذهب الجعفري اإلس��ل�امي)
 ,نجحوا نجاح����اً باهراً في نزع
غطاءها اإلنساني العالمي  ,بأنها
تنتمي ال����ى البش����رية واالديان
قاطبة  ,وخلعوا جوهرها العظيم
بالوق����وف م����ع الحق ف����ي دحر
الباط����ل  ,ونزع����وا عنها طابعها
الثوري في االنعت����اق والتحرر ,
والوقوف في وجه الظلم والفساد
وحولوه����ا ال����ى ملحمة طائفية
,
ّ
ضيق����ة األحج����ام  ,وطمس����وها
ب����أن تكون فق����ط  ,ذكرى للبكاء
والنحيب واللطم  ,حتى لتتالئم مع
مقاييس����هم في الفساد ومناصرة
الباط����ل م����ن
أجل مصالحهم
ا لش����خصية
بالطمع والجشع
لال س����تحو ا ذ
عل����ى النف����وذ
و ا لمنا ص����ب ،
وه����ذه جريمة
كب����رى التغتفر
بحق إمام العدل

ّ
والحق واإلنسانية  ,امام التحدي
والصم����ود  ,لذلك ف����إن جريمة
ق����ادة االح����زاب ( الجعفري����ة) ,
التقل عن جرائم عصابات داعش
ّ
بحق اإلنسان والحضارة وتشويه
التراث اإلنساني  ,بهدم وتحطيم
آثار حضارة وادي الرافدين .
مافعله قادة االحزاب ( الجعفرية)
 ,طمس القيمة اإلنسانية الحقيقة
لقيم ومب����ادئ ثورة الحس����ين ،
لذلك فإن هؤالء القادة وعصابات
داعش  ,هم وجهان لعملة واحدة
ف����ي االج����رام بح� ّ
���ق الحضارة
واإلنس����انية والقي����م الس����امية
والنبيلة ،وملحمة الحس����ين التي
تغنت بها الش����عوب ف����ي دروب
كفاحه����ا  ,واتخذته����ا نبراس����اً
لتحرره����م نحو الحرية والتحرر
ُ ,
حيث قيّم معالم الثورة الحسينية
الكثي����ر من زعم����اء العالم  ,وما
يحتاج مجلداً
ذكروا ّ
بحق اإلم����ام
ُ
كبيراً  ,حتى نتفهم الجريمة التي
اقترفها ُ
قادة االحزاب ( الجعفرية)
ّ
بحق ثورة الحسين  ,وهذا بعض
النزر القليل :
 من اق����وال زعيم الهند الخالد (غاندي ) عن ثورة الحسين  ( :لقد
طالعت بدقة حياة اإلمام الحسين
 ,ش����هيد كربالء  ،واتضح لي إن
الهن����د أذا أرادت اح����راز النصر
 ,فال ب����د لها من اقتفاء س����يرة
الحس����ين ) وقال أيضاً  ( :تعلمت
من الحس����ين كيف اكون مظلوماً
وأنتصر ) -.ق����ال زعيم بريطانيا
ونس����تون تشرش����ل امام مجلس
العموم  ( :مادام للمسلمين قرآن
يُتل����ى  ,وكعبة تقصد  ,وحس� ٌ
���ين
يُذك����ر ّ ,
فأن����ُه ال يمك����ن الحد أن
يسيطر عليهم ).
 وق����ال الزعي����م االلماني هتلر ,يح� ُ
���ث جن����وده عل����ى الصمود
والمقاوم����ة  ( :اثبتوا في القتال
كما ثبُت الحسين بن علي  ,سبط
محمد واصحاب����ه في كربالء في
العراق  ,وهم نف ٌر قليل بين ألوف
تفوقهم  ,فنالوا المجد الخالد ).
 وق����ال المستش����رق االنكليزيادورد براون  ( :وهل ثمّة قلب ال
يسمع
يغشاه الحزن واأللم  ,حين
ُ
حديثاً عن كرب��ل�اء  ,وحتى غير
المسلمين ال يسعهم إنكار طهارة
الروح ).
 وقال المستشرق الفرنسي لوبينماس����نيون ( :أخذ الحسين على
عاتقه مصير الروح اإلسالمية ,
وقتِل في كربالء في س����بيل العدل
) -.وقال عال����م اآلثار االنكليزي
وليم لوفترين  ( :لقد ق ّدم الحسين
بن علي  ,أبلغ ش����هادة في تاريخ
اإلنس����انية  ,وارتفع بمأساته الى
مستوى البطولة الفذة ).
 وق����ال زعيم الصين ماوتس����ي���ث موجه الى
تون����غ  ,ف����ي حدي� ٍ
ياس����ر عرفات  ( :عندكم تجربة
ثورية ..قائدها الحس����ين  ,وهي
تجربة إنس����انية ف����ذة  ,وتأتون
الينا لتأخذوا التجارب !؟ ) ..هذا
غيض من فيض أيه����ا المواطن
العراقي النبيل !!
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حكومة ( جعفرية) أذلت ( الجعفريين) ودللت ( األربعيين) :

ال يمكن أن ننتصر على داعش إال إذا التزمنا بوصايا السيد السيستاني دام ظله !!
ُكتِب مق����ال في إح����دى مواقع
التواص����ل اإلجتماع����ي ،تحت
العن����وان أع��ل�اه  « :حكوم����ة
جعفري����ة أذل����ت الجعفريي����ن
ودللت األربعيين» – ( المذهب
الجعفري اإلس��ل�امي والمذاهب
األربع اإلسالمية) ،متهماً الفئة
السياسية بأنهم فرّطوا بمصالح
من جلبهم وإجتمع همّهم في كل
ما يحقق مصالحهم ،ويس����تنكر
الكاتب مقول����ة ( :إن األربعيين
ليس فيهم م����ن يؤيد داعش)،
فكان تعليقي اإلتف����اق معه في
إن أغلب السياسيين ( جعفرية
وأربعيين) فرّطوا بمصالح من
جلبهم إلى الكرس����ي ،واجتمع
همه����م وتوحدت كلمتهم في كل
ما يحقق مصالحهم الش����خصية
على حس����اب مصلح����ة الوطن
ُ
أختلف معه
والمواط����ن ،ولكني
حين يقول ( :إن الحكومة دللت
األربعيين)  ،لقد دللت الحكومة
خالل السنوات السابقة سياسيي
( األربعيين) لضمان والئهم ،بل

أكثر من ذل����ك ّ ،
غضت الطرف
عن سرقاتهم ،بل شاركتهم في
سرقاتهمّ ،
كل ذلك بشرط الوالء
السياس����ي لمصلحة المفسدين
م����ن ح���� ّكام ( الجعفريي����ن)،
ولكي نكون محقي����ن ،فإنها لم
تدل����ل ( األربعيين) كما لم تدلل
م����ن جلبه����م إلى الحك����م من (
الجعفريين) ،إ ّم����ا عبارة ( :إن
األربعيين لي����س فيهم من يؤيد
داع����ش) ،فإنه����ا إن كان فيها
مقدا ٌر ضئيل من الصحةّ ،
فإني
ال يمكن أن أس����مّي م����ن يؤيد
أربعي) ..إن ُه بكل
داعش بأن ُه (
ّ
بساطة داعشي أو ناصب العداء
ألهل البيت النبوي ،وكال هذين
الشخصين خارجين عن التسنن،
بل إن اردن����ا الحقيقة خارجين
ع����ن اإلس��ل�ام ،لذلك س����مّاهم
الرس����ول (ص) بالخ����وارج،
أنن����ا ال يمك����ن ان ننتصر على
داعش ،إلاّ إذا توحدنا ( ش����يعة
وس����نة ضدهم)  ..في تصوري
إن مهمتنا أألساسية في مواقع

التواصل اإلجتماعي ،هو ليس
أن أس����تجيب لعواطف الناس،
لك����ي أحص����ل عل����ى رضاهم
وتأييده����م ،بل أن ابن����ي وعياً
���تطيع من خالله
اجتماعي����اً اس�
ُ
أن أخدم وطني وأحقق مصلحة
المواطن (شيعياً كان أو سنياً أو
غيرهما) ،إن أمنية داعش هي
وضعهم في خانة (الس����نة قِبال
الشيعة) ،ولألس����ف الشديد إن
أغلب ( الجعفريين) واقعون في
ه����ذه المغالطة ومعتقدون بها..
في حي����ن إن تلك المقولة بعيدة
كل البعد عن الواقع ،يا حبذا لو
طبقنا مقولة الس����يد السيستاني
 ،حين يعت����رض على عبارة :
(أخوتن����ا األربعيي����ن) ويقول :
(ب����ل األربعيّون أنفس����نا) .لو
كان الشيعة والسنة في العراق
يمتلكون جزئاً من هذا الوعي،
لم����ا وصلنا إلى ما وصلنا إليه،
إن مشكلتنا في العراق اليوم ذات
بعدين ،الفئة الحاكمة الفاسدة ،
وفقدان الوعي على المس����توى

العام ،ولألس����ف أقول إن أغلب
سياس����يي الش����يعة والس����نة،
ولسبب
يخشون من هذا الوعي
ٍ
بس����يط ،إنهم فش����لوا في إدارة
البل����د ،وال يمك����ن أن ينتخبهم
الش����عب إال إذا عمّقوا الش����رخ
الطائف����ي وأوح����ى ُّ
كل واح����د
منهم لطائفت����هّ ،إنُه هو المدافع
عليهم ،لذلك ال أعتقد أن البكاء
والصراخ سيزيحهم ،بل وعينا
هو الذي يمكن أن يزيحهم ،إن
إنتخب الش����يعي شيعياً والسني
س����نياً ألنه����م يدافع����ون عنه،
فلن يتغي����ر من األمر ش����يء،
أم����ا إذا كان ه����دف الش����يعي
والس����ني انتخاب األكفأ واألنزه
وأألصلح ،حتى ولو لم يكن من
طائفته ،فهنا فق����ط يمكنني ان
���راق مزدهر ومتطور،
أف ّكر بع� ٍ
ونتغلب جميعن����ا على داعش،
لقد كان العراق منذ العشرينيات
حت����ى الس����تينيات م����ن القرن
الماض����ي ،أفضل دولة من دول
المنطقة م����ن ناحية التطور في

أصب����ح م����ن الواض����ح ج����داً
والملح����وظ ،التغير الس����لوكي
للموظ����ف العراق����ي بع����د عام
 ..2003م����ن كان منه����م في
الوظيف����ة قبل ه����ذا العام ومن
ج����اء بعده����ن وف����ي الجانب
اإليجاب����ي ،كان الموظف����ون
أس� ٌ
���رة واح����دة ،يتواصل����ون
فيما بينهم ،حتى بعد س����اعات
ُ
ويعين أحدهم
الدوام الرسمي،
اآلخر في عمله ،ويس����د مكان ُه

حت����ى في غياب����ه ،ويحضرون
إلى العمل مبكرين ونش����طين،
لساعات طويلةٍ ،دون
ويعملون
ٍ
تذمر أو تعب ،بالرغم من كون
ٍ
الراتب الش����هري قد ال يكفيهم،
س����وى أجور نقلهم إلى أماكن
عملهم ،وفي الجانب السلبي..
في تس����عينيات القرن الماضي
بالتحدي����د ،تفش����ت الرش����وة
نطاق
واإلخت��ل�اس ،ولكن على
ٍ
ضيق ،بس����بب فساد الحكومة،

وبسبب مقدار الراتب الشهري
المنخفض ،والذي قد ال يتعدى
الدوالر الواحد ش����هرياً! وكذلك
بدأ الموظف يعم����ل بعد الدوام
ف����ي دوائر الدولة ف����ي القطاع
ُ
يحفظ ل ُه
الخ����اص ،ليوفر م����ا
كرامته في العيش البسيط.
بعد عام  2003إنتفى الجانب
اإليجابي عند الموظف ،وظهر
الجانب السلبي بأبشع صورة،
س����واءاً في ذلك م����ن الموظف

القدي����م أو الجديد! لماذا؟ يقول
بعض الناس :إذا فس����د الراعي
صلُ����ح
فس����دت الرعي����ة وإذا َ
صلُح����ت الرعية ،وهو
الراعي َ
كال ٌم غي����ر دقيق ،فم����ا نراه إن
مافي����ات األحزاب بلع����ت أكبر
الرع����اة الصالحي����ن ،إمّا عن
طري����ق التهدي����د أو الطرد أو
اإلغتي����االت ،أ ّم����ا الرعية من
الموظفي����ن ،فأصب����ح دينه����م
دنانيره����م ،بعدم����ا رأوه م����ن

كان من المقرر أن يشرّع البرلمان
قان���ون المحكم���ة االتحادي���ة يوم
أجل
الخمي���س  7أيار  2015ولكن ِّ
الموعد الى وقت آخر  ،وتأتي أهمية
قانون المحكم���ة االتحادية ،كونها
تفس���ر القوانين المشرّعة
هي التي ّ
من قب���ل البرلمان ،ومدى مطابقتها
للدس���تور الذي صوّت عليه الشعب
العراقي عام  ، 2005وبالتالي فأي
قانون يعارض الدس���تور ،ستكون
المحكمة االتحادي���ة له بالمرصاد ،
ومن المواد المهم���ة التي جاهدت
المرجعي���ة الديني���ة ف���ي الع���راق
إلقرارها وتثبيتها في الدستور هي
الم���ادة (ً - 2
أوال  -أ ) والتي تنص
على (( اليجوز ّ
سن قانون يتعارض
م���ع ثواب���ت أح���كام اإلس�ل�ام ))
باعتبار غالبية الشعب العراقي من
المس���لمين ،وكي تحافظ على ثقافة
وهوية هذا الشعب ،أهتمت المرجعية
بهذا القانون اهتماماً منقطع النظير،

ولكن م���ا الضامن ف���ي تنفيذ هذه
المادة التي تدخل���ت المرجعية بكل
قوته���ا وزخمها وتأثيره���ا كي تق ّر
تلك الم���ادة ؟ فبمج���رد وجود هذه
الم���ادة ف���ي الدس���تور  -حبر على
ورق  -ال فائ���دة منه ،بل هو تخدير
وخداع لمن كان يأمل خيراً في تلك
الم���ادة  ،إذ يُفترض أن تكون هناك
آلية تضمن تطبيق هذه المادة على
أرض الواق���ع  ،بحيث نلمس ً
فعال،
عدم تش���ريع أي قان���ون يتعارض
م���ع ثوابت أحكام اإلس�ل�ام  ،وهذه
مهمة السياسيين اإلسالميين الذين
اس���تغلوا زخم المرجعية ،ليصعدوا
الى مناصبهم ه���ذه  ،وأوضح آلية
لضم���ان تطبي���ق هذه الم���ادة ،هو
قانون المحكمة االتحادية  ،فقانون
المحكمة االتحادية يجب أن يوضح
الطريقة الت���ي تمنع مرور القوانين
التي تتع���ارض مع ثواب���ت أحكام
اإلس�ل�ام  ،ومن دون وج���ود مثل

هذه الطريقة ،س���وف ل���ن نضمن
تحقيق م���ا كانت تأمل��� ُه المرجعية
الدينية ،وبحس���ب م���ا وصلني من
بع���ض المصادر ،ف���إن هناك لجنة
مؤلفة من تسعة أشخاص  ،خمسة
منهم م���ن الفضالء من رجال الدين
أو من اإلس�ل�اميين  ،وبالتالي فإن
بشكل
مثل هذه الطريقة ،س���تضمن ٍ
من األش���كال عدم مرور أي تشريع
يتعارض مع ثوابت أحكام اإلس�ل�ام
 ،ولكن هناك مش���كلة أخرى ..من
يضمن أن السياس���يين اإلسالميين
الذي���ن صع���دوا عل���ى أكت���اف
المرجعية ..أن يتفان���وا في الدفاع
عن تلك اآللي���ة التي تضمن تطبيق
الم���ادة الدس���تورية الت���ي أصرّت
المرجعي���ة  -ألهميته���ا القصوى -
على تثبيتها في الدستور ؟!
حت���ى نك���ون منصفي���ن ،وحتى ال
نبخس الناس أش���يائهم ،فهناك من
السياسيين اإلس�ل�اميين من يسعى

كافة المج����االت على اإلطالق..
على س����بيل المثال ،أفضل نظام
صحي على اإلط��ل�اق ..أفضل
من تركيا وإيران ودول الخليج
ومصر ،واآلن نحن أسوء دولة
من ناحي����ة نظامه����ا الصحي،
ال يمكننا ان نرجع إلى س����ابق
عهدنا ،إلاّ إذا أزحنا المفسدين
من السياسيين بوعينا ،وجلبنا
المخلصين واألكفاء والنزيهين
بإرادتن����ا  ،ال يمكنن����ا ان نأمل
التغيي����ر ،ما دمن����ا نفكر بعقلية
الش����يعي والس����ني والعرب����ي
والك����ردي ،ال تنف����ع المقاالت
التي تفرحنا وتش����في جروحنا،
ولكن تنفعنا المقاالت التي تزيد
وعينا وتغيّر قناعاتنا ومواقفنا،
فال نبنيها عل����ى العواطف ،فال
يمك����ن أن تبن����ى االوطان على
العواطف والمش����اعر ،بل تبنى
على العق����ل والحكمة ،لقد كان
يمك����ن لجنوب افريقيا أن تغرق
ببحار من الدم����اء ..إن تعامل
ٍ
نلس����ون ماندي��ل�ا بالعواطف،

التغيرات السلوكية للموظف العراقي بعد عام 2003

المرجعية الدينية وقانون المحكمة االتحادية
التخ���اذ ما يضمن تطبيق تلك المادة
الدس���تورية الخاص���ة بالقواني���ن
المعارض���ة لثوابت أحكام اإلس�ل�ام
 ،ولك���ن قد يتع���رض أولئك لضغط
وابت���زاز وربّما تهديد ك���ي يتنازل
عن موقفه  ،وقد يتأثر البعض بهذه
الضغوط واالبت���زازات والتهديدات
أو لمغري���ات معينة ،فينس���حب من
موقف���ه المب���دأي بكل س���هولة ،
خاص���ة وإن أغلبهم ال رقيب عليهم
ً
أصال بل حتى المرجعية ال تراقبهم
 ،باعتبار إن أغل���ب المرجعيات ال
تتبن���ى جهة سياس���ية أو مجموعة
من السياسيين يكونون ممثليها في
مثل هذه القضاي���ا ،هنا يبقى تدخل
المرجعي���ة الديني���ة والضغط على
أولئك السياس���يين الذي���ن خدعوا
الن���اس بحجة انتمائه���م للمرجعية
الدينية على وض���ع اآللية الضامنة
لتنفي���ذ الم���ادة (ً - 2
أوال  -أ ) من
الدس���تور ،القاضية بمنع أي قانون
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للم���رة الثانية وفي قم���ة األحداث في
العراق وتس���ارعها ،تظهر قطر على
خ���ط الحدث وبس���رعة وعلن���اً ،ففي
المرة األولى كانت في احداث تكريت،
عندما عرضت مبلغ���اً من المال زهاء
 40ملي���ار  ، $محاولة اخراج بعض
الش���خصيات المتواجدة ف���ي تكريت،
وواصلت سعيها مع شخصيات حكومية
معروف���ة ،له���ا عالق���ات واضحة مع
السياسيين القطريين ،وكانت التوقعات
هي محاول���ة اخراج عائل���ة الرئيس
الس���ابق للعراق صدام حسين ،ووجود
عزة الدوري ،النائب األول له ،وجرت
االحداث عكس ما كانت تتوقع ُه الكثير
م���ن األوس���اط السياس���ية والمحللين
،لوجود الحشد الشعبي وقادته البعيدين
عن تلك التحركات ،والمنش���غلين فقط
بتحرير المدينة ،فباءت كما اعتقد تلك
التحركات بالفش���ل ،وقتل وأسر الكثير
في تكريت وجبال حمرين ،ومنهم عزة
الدوري ،وبع���ض المقربين من عائلة
رئيس النظام الس���ابق ..اليوم وبعد كل
هذه الفترة ومن���ذ العام  ،2003يصل
الوزي���ر القطري الى بغداد وبس���رعة
غي���ر متوقع���ة ،ويق���ال إن زيارت���ه
ليس���ت في موعدها المح���دد ،بل قبل
موعدها المح���دد بفترة ..التقى الوزير
سياس���ي العراق ..من
القطري باغلب
ّ
رئي���س الجمهوري���ة وال���وزراء الى
الن���واب وبعض الش���خصيات في قمة

السياس���ة العراقية ،وعم���وم الحديث
امام الكاميرات كان في تجس���ير الهوة
بي���ن الع���راق ودول الخلي���ج ،وفتح
الس���فارة القطرية في بغ���داد ،وكذلك
إعادة العالق���ات القطرية الى س���ابق
عهدها ،كم���ا كان الحديث امام اإلعالم
والكاميرات ،ويبدو إن تس���ارع خطى
الوزير ف���ي اللقاء مع أكب���ر عدد من
الش���خصيات العراقي���ة كان واضح���اً
كأن ُه مس���ابقة م���ع الزم���ن ،ويحاول
سبق الس���اعات في لقاءاته ،وهذا ج ّدًا
واض���ح م���ن تحركات���ه المكوكية في
بغداد ،ولقاءاته المتعددة ،وكأن ُه يحاول
الوصول الى بعض الش���خصيات التي
يريد الوصول لها على خط لقاءاته من
أهداف غير معلنة وليست واضحة
أجل
ٍ
 ..أكث���ر من احدى عش���ر س���نة ،لم
يتحرك فيها الخليجيون بهذه السرعة،
باس���تثناء دولة الكويت ،لتأتي زيارة
وزير خارجية قط���ر الدولة ..المتهمة
األولى في التدخ���ل وتمويل المنظمات
االرهابية في قطر وسوريا وعلناً وفي
المؤتم���رات ،تحدث الوزي���ر بتمويل
قطر لجي���ش النصرة ودول���ة العراق
والش���ام ،ولكن هذه الم���رة كان األمر
أكثر اهمية من م���ن غيره ،بل وحتى
من الم���رة األولى الت���ي حاولت قطر
فيها دفع المبل���غ الكبير آنذاك  ..لماذا
هذه التحركات ؟ وما هو هذا الش���يء
ال���ذي يناضل من أجله الوزير القطري

علماء السوء والرذيلة ،وباتت
األنانية واضح� ٌ
ُ
���ة عليهم ،فهم
يبتكرون شتى الوسائل ألبتزاز
المواطن ،إن ما حصل من تغير
في سلوك الموظف ،ليس نتيجة
تراكمات م����ا قبل  2003فقط،
ب����ل وتحصيل حاص����ل لما رآه
بعد عام  ..2003من إنكشاف
س����ريرة أغلب من كان يتبجح
بالش����رف واألمان����ة والدي����ن!
والذي من الش����راهة ما ال يمأل

عن ماذا اكت����ب ،وقلبي يمتأل
قيحاً مم����ا ارى من البعض من
الذي����ن اليعرف����ون معنى الكالم
واس����اؤوا التص����رف ..أنه����ا
محنتنا ومنها رضوخهم إلرادة
البنتاغ����ون  « ..أمريكا تعبث
بوجودنا وتقرر مصيرنا».
البعض من السياسيين يدعون
مع األس����ف لعدم رفع ش����عار
»:لبيك يا حسين» في المعارك
،وليصرخ سماس����رة السياسة
كم����ا يحلو له����م  ،الغبارعليها
بأنها جز ٌء م����ن مؤامرة تحاك
ٌ
موقف
ضد ابناء ش����عبنا ،وهو
انته����ازي ويعط����ي انطباع����اً
س����لبياً ألخوانن����ا ( األربعيين-
المذاه����ب األربع اإلس��ل�امية)
وتهم����ة خطيرة توج����ه لهم ،
تمس الجانب العقائدي للغالبية
المس����لمة في العالم التي اليقل

حبه����ا لإلم����ام الحس����ين عن
أخوانهم (الجعفريين -المذهب
الجعفري اإلس��ل�امي) س����وى
الجهل����ة ،لق����د انس����تنا الدنيا
دينن����ا وإنس����انيتنا ،ألن اإلمام
الحس����ين هو رمزه����ا .لم تكن
ثورة الحس����ين واقعة تاريخية،
ّ
وإنما معركة حضارية ،تجسدت
فيه����ا وتلخص����ت كل تج����ارب
البش����رية م����ن آدم إل����ى يوم
استشهاد الحسين ،والحت منها
كل معان����ي الحياة وفلس����فتها
ورسمت للمس����تقبل خطوطه،
ّ
ووضح����ت لألجي����ال أهدافها،
حي����ث كانت أعظ����م معركة في
التاري����خ بين الح� ّ
���ق والباطل،
إذ أصبحت الحري����ة في واقعنا
لفظاً يُق����ال ،وحروفاً تكتب وال
وج����ود لمعناها حت����ى الغرب
المتغطرس الذي يدعي الحرية

ً
!! اصبحت ثوب����اً
مهلهال على
جسد الديكتاتورية ،وحتى هذه
الحرية الم ّدعاة ،تكون مالزمة
لإلنسان طالما كان ملكاً للمادة
وخادماً له����ا ،وبمجرد محاولة
���ح غير
انعتاق����ه منه����ا ،يصب� ُ
مس����تحق للحرية ،وما يجري
في العالم اليوم خي ُر شاهد على
ذلك ،وكما قال اإلمام الحس����ين
عليه السالم ( :أيها الناس أنكم
أن تتقوا اهلل وأن تعرفوا الحق
ألهل����ه يكن أرض����ى هلل عنكم،
ونحن أه����ل بي����ت محمد صل
اهلل عليه و آله أولى بوالة هذا
األمر عليكم من هؤالء َّ
المدعين
ما لي����س له����م والثائرين فيكم
بالجور والعدوان) ..يا سيدي يا
أبا عبد اهلل ..يا سيد الشهداء ..
يا نس����ل األنبياء ..يا بن رسول
اهلل  ..ي����ا صوت الس����ماء ..يا

نفح����ة األم����ل وخات����م أه����ل
الكس����اء ..السالم على عنفوان
المجد وترنيم����ة االباء ..صلى
اهلل عليكم وعلى آلكم وس����لم،
أيها الحسين الش����امخ شموخ
اإلس��ل�ام فصدى صوت����ك أحيا
الجياع والحفاة ّ ،
وطفك ما زال
رحم����اً تتوالد منه االنتصارات،
ستبقى ياس����يدي ياحسين أبداً
وتتوارى كل النكرات ،س����تبقى
متألقاً ف����وق الثريا رغم جهود
كل الجباب����رة للقض����اء عل����ى
ذكرك ،وتشويه مجدك بمختلف
اساليب اإلبادة والتفنن بالدمار
وما ّ
سخروه من األبواق وبذل
األموال وش����راء الذمم ،الطفاء
جذوة ثورتك  ،أنهم ذاهبون الى
مزابل التاريخ وس����تبقى مناراً
ش����امخاً يني���� ُر دروب الحياة،
وعط����اءاً متدفقاً نابضاً باألمل،

عين ُه ُ
ملك قارون وفرعون!
لق����د أوجز المرج����ع الديني
الكبير»محمد س����عيد الحكيم»
في بيانه بعد سقوط النظام عام
 ،2003ما س����يحصل ،والذي
حصل فع� ً
�ل�ا ،حيث ق����ال :فق ٌر
رخاء بدونه؛
من
ر
خي
م����ع دين
ٌ
ٍ
لقد خسر أغلبنا أمانته وشرفه
ودينه بعد الرخاء ،وهذا ما أ ّكده
لي أغلب الموظفين بأعترافهم
حينم����ا كانوا يتحس����رون على

أيام زمان ،ويقولون :كنا فقراء
ولكن كان يرح����م أحدنا اآلخر،
ُ
ونحن أغنياء لم يَعد
ولكن اليوم
يسأل أحدنا عن أحوال اآلخر!
بقي شئ..على الموظف العراقي
العودة إلى النفس ،وليعلم بأن ُه
هو من ظلم نفس ُه ال غير.

بهاء النجار
ي ّ
ُس���ن يتعارض مع ثواب���ت أحكام
اإلس�ل�ام  ،فبدون ضغط المرجعية
ه���ذا ،ال يمكننا ضمان ّ
س���ن قانون
المحكمة االتحادية الممهد لتنفيذ تلك
المادة  ،وهنا تبرز مشكلة أخرى ،
وهي إن أغل���ب المرجعيات الدينية
في النجف األشرف ،تتجنب التدخل
في السياسة ،لذا فال يوجد لها ممثل
في مجلس النواب ،وبالتالي ال ممثل
لها ف���ي لجنة كتابة قانون المحكمة
االتحادية  ،وف���ي حال ضغطت تلك
المرجعيات الديني���ة على األحزاب
والكت���ل اإلس�ل�امية ،فعندها يكون
أمامنا خياران :
 إما أن تس���تجيب الكتل واألحزاباإلسالمية حينها لطلب المرجعية كما
فعلت ذلك ،عندما رفضت المرجعية
إعادة ترشيح نوري المالكي لوالية
الثالثة ،وت ّم سحب ترشيحه لرئاسة
الوزراء .
 -أو أن تتهرب تلك الكتل واألحزاب

وبال لحى وال ش���عور طويلة ،حتى إن
المصور المرافق ،ل���م يقرّب صورهم
عل���ى الكامي���رات المرافق���ة ،وأكتفى
بتقري���ب صور المقاتلي���ن من الكتائب
!! العملي���ة هذه تمّت باالس���تفادة من
المعلومات االستخبارتية لكتائب حزب
اهلل من تلك المناطق ،وش���اهدنا بعض
من الش���خصيات المرافقة للمقاتلين،
وه���م يرت���دون الدشداش���ة العربي���ة
واليش���ماغ األحم���ر والعق���ال العربي
الذي يلبس ُه س���كان المناطق العراقية
الغربية ،وكما يبدو إن هذه الشخصيات
هم من س���اعد وأوصل المعلومات الى
تلك القوة اآلس���رة ..ال ص���ور مقرّبة
وال احادي���ث وال لق���اءات وال وجوه،
أله���داف يعرفها
كل ش���يء بدا بعيداً،
ٍ
المتابع لمثل هذه اللقطات التي ال تري ُد
اإلعالن عن بع���ض األمور التي يمكن
أن تؤثر على سير العملية أو ربّما لها
عالقة ببعض ال���دول األقليمية العربية
المس���اندة لتنظيم داع���ش االرهابي،
وبعدها بأي���ام يصل الوزي���ر القطري
الى بغداد!! تحدثت بعض التس���ريبات
عن كتائب ح���زب اهلل الع���راق ،وهم
آناس ومقاتلون ينحدرون من األوساط
الش���عبية العراقية في وس���ط وجنوب
الع���راق ،ومن كل تلك الم���دن تقريباً،
أي إن الوصول ال���ى هؤالء المقاتلين
ً
مستحيال ،والحفاظ على المعلومة
ليس
بئر عميق أسود مستحيل،
ورميها في ٍ

اخسئوا ..الحسين لإلنسانية جميعًا

إال من خالل مجزرة الحويجة،
توقع أي خير ،أما إذا
فال يمكننا ُ
عرف الشيعي أن السنة ال دخل
لهم بسبايكر ..بل هي مسؤولية
داع����ش فحس����ب ،وإذا عرف
السني أن الش����يعة ال دخل لهم
بالحويجة ..بل هي مس����ؤولية
الحاكم الذي أمر بها ،وإذا أزحنا
السياسيين المفسدين بتوحدنا،
وجئنا بالسياسيين الذين ليسوا
بالض����رورة م����ن طائفتنا ،بل
ألنه����م أكفاء ونزيه����ون ،وإذا
س����قط الواحد من����ا إجتماعياً،
بسبب فس����اده ورشوته ،وليس
خوفاً من العقاب فحسب ،فحين
ذاك فقط يمكننا أن نتوقع الخير
م����ع كل الص����ورة القاتمة في
الع����راق الي����ومّ ،
ولكني متفائل
���تقبل زاهر بمش����يئة اهلل،
بمس� ٍ
وس����عي الواعين والطيبين من
ابناء شعبنا.

حيدر حسين سويري

زيارة وزير قطر المستعجلة  ..كتائب حزب الله لديها الجواب
؟هل الس���فارة االقطرية تتطلب كل هذا
الجهد والس���عي للقاء أكبر عدد ممكن
من الش���خصيات السياسية ،ومحاولته
للقاء بعض الش���خصيات العس���كرية
الميدانية في س���احة المعرك���ة ؟أكيد
إن األمر ليس كم���ا يتصوره البعض،
بل ّ
إن هنالك أم���راً أكثر اهمية من كل
ه���ذه وتلك،ففي األس���بوع المنصرم،
اظهرت بعض وس���ائل اإلعالم ومواقع
التواص���ل االجتماع���ي  -الفيس���بوك
والتويتر ،صوراً ألس���رى يقادون من
قبل كتائ���ب حزب اهلل العراق ،وبأعدا ٍد
كبيرة ،يصل العدد كما ُس���رّب الى اكثر
من  250ش���خصاً ..اُسروا في عملية
نوعي���ة ّ
مقاتلي
ق���ل نظيرها على ي���د
ّ
كتائب ح���زب اهلل ،وه���م يصلون الى
معس���كر التدري���ب الكبير ف���ي منطقة
الكرم���ة ،زحف���اً وتخفي���اً ،والتي تقع
على مس���افة  50كيلومتراً الى الغرب
من بغداد ،وبمس���افة ج��� ّدًا قريبة من
الفلوجة ،المعقل الرئيس لقادة داعش
ّ
ومنظريه وشيوخه ،وينتهي
وضباطه
األمر بأسر هذا العدد الكبير دون قتال،
ودون إراق���ة دم���اء م���ن المهاجمين
واألس���رى ،واس���تغرب الكثي���ر من
الناس ،وهم يرون تلك الصور لهؤالء
الش���خصيات ،يقادون بصورة شبيهه
بص���ور أس���رى س���بايكر المغدورين
،وارتدى هؤالء مالبساً عادية ،ليست
مالب���س داعش الس���وداء المعروفة،

وبنف����س اإلنتقام بع����د قضائه
 ٢٧عاماً في الس����جن وهو أبن
البلد األصلي ،وعومل الس����ود
باسوء معاملة ،يمكن أن يعامل
به����ا أي إنس����ان ف����ي عصرنا
الحال����ي من قبل أن����اس دخالء
ومحتلين للبل����د ،ولكن ُه تصرف
���ل وحكمة ،وبهذه
بوعي وعق� ٍ
ٍ
السياس����ة غدت جنوب أفريقيا
أفضل دول����ة افريقية من ناحية
نظامها السياسي ،والتطور في
كافة مجاالت الحياة ،لقد افلحت
داعش ومن قبلها القاعدة على
حرب طائفي����ة .إن جميع
إيقاد ٍ
الح����روب الطائفية ف����ي العالم
تس����تعر وتقوم عل����ى مبدأين،
األول تضخيم أخط����اء المقابل
والثان����ي غ� ّ
���ض الط����رف عن
أخطائن����ا ،فإن كن����ا ال نرى إال
أخط����اء المقاب����ل ،ونعتقد إننا
معصومون من الخطأ فال يمكننا
توقع أي خير ،إذا كان الشيعي
ال ي����رى الس����نة إال م����ن خالل
سبايكر ،والسني ال يرى الشيعة

اإلس�ل�امية من االس���تجابة لضغط
المرجعية بحجج وبدون حجج .
الخي���ار األول بعي���د المن���ال ،ألن
الكتل واألحزاب اإلس�ل�امية تراعي
مصالحه���ا ،فإذا اتفق���ت مصالحها
مع إقرار قانون المحكمة االتحادية
بالش���كل الذي يضمن تطبيق المادة
الدستورية (ً - 2
أوال  -أ ) كان بها،
وإن لم تتفق فس���وف لن تس���تطيع
المرجعي���ات الديني���ة أن تجبره���ا
على ذل���ك  ،ألن ه���ذه األحزاب ال
تنتمي حقيق���ة لتل���ك المرجعيات،
ّ
وإنما أرادتها س���لماً كي تصعد الى
مبتغاها  ،وبما إن أغلب المرجعيات
الدينية في النجف األش���رف ،تمتنع
عن التدخل في السياس���ة فس���وف
ل���ن تتمكن أن تجبر تل���ك األحزاب
على االس���تجابة لضغطه���ا  ،طبعاً
ما عدا المرجعيات الدينية التي لها
ممثلون في البرلمان ،تس���تطيع أن
تحرّك ممثليها بالقدر المس���تطاع،

للضغط على باقي السياس���يين كي
بشكل
يمر قانون المحكمة االتحادية ٍ
يضم���ن تطبيق المادة (ً - 2
أوال  -أ
)  ،أمّ���ا موضوع عزل المالكي عن
الترش���ح لوالية ثالثة ،ف���إن الكتل
واألحزاب اإلسالمية استجابت لطلب
المرجعية ،كون ه���ذا الطلب يتالئم
م���ع مصالحه���ا  ..ال ألن المرجعية
طلبت ذلك !!
يبق���ى الخيار الثاني ه���و األقرب ،
وبذلك سوف تضيع جهود المرجعية
التي س���عت بكل ما أوتيت من قوة
وجهد ك���ي تق ّر الم���ادة (ً - 2
أوال
 أ ) من الدس���تور أدراج الرياح ،ولو كان للمرجعية ٌ
ذراع سياس���ي
تس���تخدم ُه ف���ي إق���رار مث���ل هذه
القواني���ن المصيرية ،لما اس���تطاع
المتس���لقون بإسم الدين أن يخدعوا
الن���اس بانتمائه���م للمرجعي���ة من
دون أن يحقق���وا مطالب المرجعية
األساسية .

حمزة الجناحي

تحدثت تلك المعلومات عن وجود عدد
يقارب الـ  37ش���خصاً من جنس���يات
عربي���ة س���عودية وقطري���ة واردنية
واماراتي���ة ،ضم���ن هؤالء األس���رى
،وهؤالء ليس���وا شخصيات عادية ،بل
كما تس���رب هم من ضباط المخابرات
في تل���ك الدول وارس���لوا الى الكرمة
من أجل مساندة التنظيم ،وتقديم الدعم
لم���ادي واللوجس���تي ،وتدريب هؤالء
على التجسس والتوغل في مدن بغداد
ومدن كربالء والنج���ف والبصرة عن
طريق النازحين والهاربين من مناطق
الرم���ادي ،وتعليمه���م كيفي���ة التخفي
وطرق االفالت من اسئلة االستخبارات
والشرطة العراقية عند األمساك بهم !!
عززت زي���ارة الوزير القطري للعراق
هذه التسريبات ،وأيضاً ،تناقلت وسائل
التواص���ل االجتماعي ،صور الش���هيد
األسير مصطفى العذاري ،وهو واقف
مقاتلي داعش على سيارة
في وس���ط
ّ
م���ن ن���وع كيا ،وبع���د عملية أس���ره
وإعدامهّ ،
بث���ت الكتائب على مواقعها
ص���ورة لش���خص اس���رت ُه الكتائ���ب
وه���و مقت���ول ،ادعت ّإن���ُه من ضمن
هؤالء المئتين وخمس���ين األس���رى،
وهو ضاب���ط مخابرات قط���ري ،يقف
على يمين مصطف���ى العذاري ،مغطى
الوجه حس���ب اعترافات���ه ،ويعلن ّإنُه
كان واح���داً من بين هؤالء االس���رى
المئتين والخمسين في معسكر الكرمة،

القريب من الفلوج���ة ،والتي تبعد عن
بغداد بمس���افة ج ّدًا قريبة ..طبعاً هذه
المعلومة األخيرة للضابط القطري ب ُّثت
والوزير القطري في بغداد لغايات ذكية
جداً ،تريد تلك الجهة المقاتلة إيصالها
ل���ه وللسياس���يين المتعاونين مع قطر
والسعودية .خرجت الخارجية العراقية
مسرورة وهي تعلن نجاح زيارة الوزير
القطري الى العراق ،وإن س���فارة قطر
س���تفتح في بغ���داد ،بعد أن اس���تطاع
الجانب���ان تذلي���ل العقبات ف���ي فتحها
 ,نع���م ..ربّما نجحت ه���ذه الزيارة في
ه���ذا االتجاه المعلن ،ولكني اعتقد أنها
ً
فش�ل�ا ذريعاً في االتجاه اآلخر،
فشلت
والفشل هذا ليس هو األول وال الثاني،
وأعتق���د ّإنُه ل���ن يك���ون األخير فقط،
ماضية في مس���اعيها لتقويض ووئد
العملية السياسية في العراق ،وسيعود
موضوع آخر،
القطريون للتدخل ف���ي
ٍ
والس���فارة القطرية لن تفت���ح واأليام
القريبة بيننا !! وحالها حال الس���فارة
الس���عودية التي من المزمع فتحها في
بغداد ومنذ أشهر ،لكن هذا ال يعني إن
قطر لم تكن موجودة في العراق بل هي
متواجدة دوماً ،وحس���بما ترا ُه مناسباً
سياسي العراق !!
هي ..وليس
ّ

عبد الخالق الفالح
يلتجئ إليه االح����رار والثوار،
ويرت����وي كل العطاش����ى م����ن
معينك الصاف����ي ،حيث وجدوا
فيك الن����ور الهادي والبلس����م
الش����افي والطريق السليم نحو
العلى والصالح لألمة ،ومن هنا
قلت روحي فداك ( :أال وإني لم
أخرج أشراً وال بطراً وال ظالماً
وال مفسداً وإنما خرجت لطلب
اإلصالح في أمة جدي) .اذاً من
أجل الحرية والعدل والمساواة
وكرامة اإلنسان ،ال شعار يرفع
في س����ماء المعركة غير شعار
لبيك يا حسين ،وال صوت يعلو
الي����وم فوق ص����وت المعركة،
نع����م ..لبيك ياع����راق هو لبيك
ياحس����ين ،ألن ارض الع����راق
أرض المق ّدسات ،تحية لقواتنا
المسلّحة والحشد الشعبي  .لقد
أنج����ز الرجال المهم����ة وأوفوا

بالعهد وحققوا األمل المنش����ود
بتحرير محافظة صالح الدين،
وتطهيرها من رجس الدواعش
 ،ب����ل وبالدخ����ول الظاف����ر الى
مدين����ة األنب����ار ،وتحريره����ا
شبراً شبراً ،مُحررين ظافرين،
رافعين بيارق الوحدة والوطن
ف����ي ملحم����ة بطولي����ة وأداء
ملحمي ن����ادر ،وبرغم حمالت
التش����كيك والتضليل التي كان
ألهداف
ي����روج له����ا البع����ض
ٍ
وأجن����دات خاص����ة ،ل����م يكن
للوطن فيها من نصيب  ،إلاّ إن
العمل والت����وكل والتصميم كان
حاضرا ً في المس����ار المرسوم
والموعد المحتوم ،والحسابات
اإلستراتيجية لمسار العمليات،
و قدم����ت درس����ا ً رائع����اً من
دروس إدارة المع����ارك الكبرى
عل����ى المس����تويات التعبوي����ة

واإلستراتيجية ُ ،
حيث التخطيط
المحك����م والرؤي����ة الثاقب����ة،
والتنسيق العالي المستوى بين
الوحدات المقاتلة على األرض
باختالف صنوفها ومس����مياتها
وعناوينها ..تحية حب للنشامى
والغيارى ظهير الجيش وسنده
وعون����ه في الملم����ات ..رجال
الوطن من أبطال الحشد الشعبي
وأبناء العشائر الغيارى ..تحية
إجالل وإكرام لألرواح الطاهرة
التي مألت الوطن بأريج وعبق
الش����هادة ،والش����فاء العاج����ل
لجرحانا.

