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العدد 2434 :

المطلبيه
ومحاوالت التسويف

التظاهرات التي عمت العديد من
محافظات العراق بحشود بشريه
غير مسبوقه لم تنطلق من ترف
مطلب���ي  ,ب���ل كان���ت دوافعها
أألساس���يه مالح���ق م���ن حيف
بقطاعات واس���عه من الش���عب
كمحصل���ة حاصل ألستش���راء
الفساد وإثراء حفنه من الساسه
والطفيليين على حس���اب جوع
ونقص خدمات عانتهما ماليين
الع���راق  ,ومن الحكمه أن تقف
النخبه المتسلطه وقفة مراجعه
دقيقه وش���جاعه لغرض وضع
المعالجات الصحيحه بعيدا عما
أرسته المحاصصه من أساليب
إداره جانبت الصواب وأبتعدت
كثيرا عن مالمسة هموم الناس
الت���ي بنت آم���ال عريضه على
عملي���ة التغيير  ,فبع���د إطاحة
النظام السابق أُصيبت الجماهير
بخيبات أم���ل متتالي���ه  ,وكان

بسطاء الناس قد أُحبطوا جراء
تكريس حاالت الفش���ل أألداري
وإستش���راء وش���رعنة النهب
المه���ول ألي���رادات النف���ط مع
أنهيار ش���به تام في القطاعات
أألنتاجي���ه أألخرى بس���بب رفع
الدع���م عنها م���ن جانب وعدم
توفي���ر الحمايه له���ا من جانب
أخر مم���ا ضاعف م���ن غياب
فرص العم���ل ومضاعفة أعداد
العاطلي���ن  ,ويب���دو إن الهجره
الى بالد (الكفر) حركت جهابذة
القرن الحادي والعش���رين من
المس���ؤولين العراقيين ألذين لم
تحرك التظاه���رات فيهم ضمير
فتتالت التصريح���ات التي تبرر
وتعال���ج  ,وهي أبع���د ماتكون
عن وضع الحل���ول الناجعه في
معالجاته���ا وأتف���ه ماتكون في
وض���ع التبري���رات الواهي���ه ,
أحدهم يدعي إن الهجره عمليه

األول
الراتب
َ

حميد حران السعيدي
الس���تين ع���ام وعدد الش���باب
العاطل م���ن حمل���ة المؤهالت
الجامعيه  ,ولو عرف ذلك لعرف
إن إقتراحه الوجيه اليحل عشر
معش���ار مشكلة البطاله  ...لكنه
عل���ى رأي المرحوم (فدعوس)
(جبير ويريد يسولف)  ,ووضع
أخ���ر ح�ل�ا س���حريا اليمكن أن
يطرحه على بس���اط البحث غير
من يملك عقال س���تراتيجا سابقا
لزمانه حين طالب بخفض قيمة
العمل���ه العراقيه بنس���بة %30
!!!.لمعالجة أألزمه الماليه وكأن
العمل���ه العراقيه ه���ي الدوالر
أو الي���ن أو الم���ارك لكي يكون
لخفضها ص���دى عالمي ينعكس
على البلد أيجابا لكثرة المنتجات
العراقيه المصدره للخارج  ,أو
ألننا مدينون لدول العالم بالدينار
العراقي وأستلفنا منهم حين كان
بأعلى مستوياته وسنسددهم بعد

مخط���ط له���ا إلف���راغ البلد من
الكفاءات والطاقات الشابه التي
تدي���ر عجلة الحي���اة !!! (...ال
إنهجم بيتك عل���ى هذا الحرص
عل���ى الوط���ن والن���اس) ...
فالرجل ع���رف ببصيرته النافذه
إن (معاملن���ا) س���تتوقف ع���ن
أألنت���اج ! ومزارعنا س���تصاب
بالشلل وتنخفض الغله ويحدث
ماال ُتحمد عقباه بس���بب تناقص
مكونات س���لة الغذاء العراقي !
 ...المهم (إع���ذروه يمكن كان
ناي���م )  ,أحد أعض���اء مجلس
الن���واب وج���د معالج���ه دقيقه
التعوزها الحكمه بحل مش���كلة
البطاله بأحال���ة الموظفين الى
التقاعد بعمر  60س���نه بدال من
ال 63س���نه !!! الرج���ل أطلق
ال���كالم على عواهن���ه دون أن
يتوفر على قاع���دة بيانات تبين
ل���ه أعداد الموظفي���ن من ذوي

خفضه المتعمد (وم���ا يكولون
ش���ي) ...رح���م اهلل المه���وال
(جاس���م) وهو يقول ( :تحجي
الماتصي���رش ليش يامس���طور
؟) .المرح���وم (رويضي) يعاني
من وجع في احد أضراسه قض
مضجع���ه وحرم���ه المنام وهي
ليست المره أألولى فالرجل فقد
نصف أس���نانه ومازال النصف
أألخر يتناوب على المسكين في
ألوجع  ...وف���ي لحظة تصاعد
فيه���ا أأللم الى ذروته قال ( :لو
اهلل خالقن���ي بال ض���روس مو
أحسنلي من هالضيم  ...كل يوم
كاضني واحد بوجعه جديده) .
دعونا نستعير أمنية (رويضي)
ونقول (ل���و اهلل مخلين���ا باليه
مس���ؤولين مو أحسن من ذوله
اليخوطون بصف أألستكان) ؟.

تغريدات حجي راضي العراقي

اجهزة رخيصة
حتافظ على
سالمة االنسان
مصطفى الهادي
اتركوا لي مسألة التسليح الجزئي للقطعات العسكرية
وانا اضمن لكم انخفاض في نسبة الخسائر ،ال بل اضمن
لكم نصرا سريعا نظيفا من دون خسائر ُتذكر  .كل
شيء موجود هنا في الغرب وبأسعار مناسبة  ،ال بل ان
محالت بيع االجهزة الحساسة للهواة والصيادين كفيلة
بأن تضمن سالمة أي قطعة عسكرية ولذلك اتساءل
دائما عن السر الذي ال يدفع المسؤول العراقي إلى شراء
امثال هذه االجهزة وهي متوفرة وغير ممنوعة ويُمكن
تطويرها ن واتساءل عن القسم العسكري القنصلي في
السفارات العراقية ماذا يعمل وما هي مهمته؟
يوجد بين االجهزة المدنية اجهزة كثيرة توفر للصياد
السالمة من الوحوش الضارية ومن كل شيء يتسلل في
الظالم  ،ويوجد أيضا اجهزة خاصة للرصد تحت الماء
ليال ونهارا ،وأخرى لكشف االسلحة تحت المالبس او
في السيارات  .ويوجد اجهزة تحسس للحركة والصوت
 ،ال بل توجد اجهزة استمكان خاصة للمدنيين عمل
هذه االجهزة هو تعيين جهة الصوت او مسار االطالقة
ثم اعطاء احداثيات عن المسافة والمكان وكذلك توجد
اجهزة تحسس االشعة والتلوث وتعيين نوع المواد
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ُ
تخرجت من المعهد الطبي
ألنني
َ
وكان ُمعَّدلي
 ،ف����ي الدور الثاني
ْ
كانت خيارات
ُتواضعاً  ...فلقد
م ِ
أماكن التعيين المُتاحة  ،محدودة
و ُكلها بعيدة عن محل ُسكناي في
َ
أختار بين
وكان لي أن
بغ����داد .
َ
الديواني����ة والناصري����ة ودهوك
 ..وبالط ُب����ع  ،فضل� ُ
���ت دهوك .
الصح����ة هناك ،
وفي رئاس����ة ِ
رس ُ
لت الى مستشفى العُمادية ،
اُ ِ
حيث مَس����قط رأسي  ..ومدينتي
جب ُ
رت على تركها
األصلية التي اُ ِ
وأنا طفل .
باش� ُ
���رت في مُنتصف تش����رين
األول م����ن ع����ام .. 1975
ُ
ُ
وبدأت
وإشتغلت في الصيدلي ِة ،
أتعل ُم أس����ماء األدوي ِة  ،وكيفية
لَف العب����وات الورقية  ،ووضع
الحب����وب والكبس����والت فيها ..
وكذلك َفك طالسم َخط األطباء .
تعلمت ِب ُسرعة على يد الم َ
ُ
ُضمِد
���رم « جرجيس « وهو
المُخض� َ
م����ن أهال����ي العُمادي����ة  ،و «
حميد « مع����اون الصيدلي وهو
شاب يكبرني من أهالي كركوك
.توثق� ْ
���ت عالقتي مع « حميد «
ْ
ُتقاربة ..
م
أفكارنا
كانت
 ،فلق����د
ِ
َ
وكان هو يُجيد لُعبة البلياردو ،
حي� ُ
���ث نذهب أحياناً بعد الدوام ،
َ
وكان يُالعب
ال����ى الكازين����و ..
أفض����ل الالعبين ف����ي العمادية
ويتف����وق عليه����م  ..بينم����ا أنا
َ
جالس َ
وبالطبُع ُك ُ
نت
���رج ..
أتف� َ
ٌ
صاب بالخيالء  ،ألن هذا الذي
اُ ُ
يغلبهم  ،هو صديقي ! .
َ
قبل مجيئي الى العُمادية ُ ..
كنت
َ
البيرة خالل فترة دراستي
أشرب
ُ
في المعهد في جامعة السليمانية
سنحت ُ
وس َ
ْ
بق
ُ ،كلما
الفرصة َ ..
وأن ش� ُ
���ربت ال َع����رق المحل����ي
الصن����ع  ،ف����ي سرس����نك  ،في
ُ
فص����ول الصيف  ،حين ُكنا نأتي
من بغ����داد لإلصطي����اف  .لكن
صديقي « حمي����د «  ،هو الذي
ُ
���رب رس����مياً
ّعودني على الش� ِ
 ،حيث ُكنا نذه����ب الى نادي «

امين يونس

فيليب « في العمادية  ،ونشرب
ً
عادة .
العرق
.........................
ُك ُ
نت ش����اباً مُن َدفِع����اً َ
حين تعّينت
 ،ول����م ت ُك ْن عندي مس����ؤوليات
عائلي����ة  ،حي����ث كان الوض����ع
المادي لعائلتي في بغداد  ،جيداً
إلى ح���� ٍد ما  ،وكن� ُ
���ت أنا أصغر
فر ٍد في العائل����ة الكبيرة  .كنتُ
اُقيم م����ع عائلة إب����ن عمي في
العُمادي����ة  ..أي كان� ْ
���ت إقامَتي
صر
وطعام����ي  ،مجاناً  ..بالمُخ َت َ
َ ،
كان راتبي الش����هري في أول
تعييني  ،البال����غ (  ) 42ديناراً
َ
وكان بحس����اب
 ،ل����ي وحدي ..
ذل����ك الزمان  ،راتب����اً مُح َت َرماً .
���باب بيروقراطية  ،لم ي ُكن
وألس� ٍ
إس����مي وارداً في قائمة رواتب
مستشفى العمادية لشهر تشرين
ُ
���تلمت في
الثاني  .. 1975وإس�
أواخ����ر كان����ون األول  ،راتبَين
ونص����ف الراتب م� ً
���رة واحدة ،
أي أكث����ر من مئة دينار  ..وكانَ
عندي باألصل حوالي خمس����ين
ُ
ُ
أمتلك
فأصبحت
دين����اراً اُخرى ،
ُ
الأعرف ماذا ُ
أفعل
مبلغاً كبيراً ،

خذوا الحكمة من األرانب
كان الغ���راب جالس���ا ف���وق
شجرة ،واالنبس���اط باد عليه،
فم���ر ب���ه أرنب وس���أله :ماذا
تفعل يا غراب فوق الش���جرة؟
ف���رد الغراب :ال ش���يء ..فقط
أجل���س وأتمتع بمش���اهدة ما
يدور حول���ي ،وقد اكتش���فت
أن الكس���ل واالس���ترخاء هما
قمة المتعة ،فل���م يقبل األرنب
ذلك المنط���ق فأضاف الغراب:
النش���اط والعمل يعطيان نتائج
مس���تقبلية أما الكسل فنتائجه
فوريةوعم�ل�ا بتل���ك النصيحة
تمدد األرنب ورقد تحت الشجرة
فمر به ثعل���ب وأكله .والدرس
المس���تخلص من هذه الحكاية
هو أنه كي يتسنى لك الجلوس
أو الرقاد دون فعل شيء ،البد
أن تجلس في العاللي ..فوق...
ويفس���ر هذا كيف يتسنى لكبار
الموظفي���ن االحتفاظ بوظائفهم
ومزاياهم وهم ال يفعلون شيئاً
بينما صغار الموظفين يذوقون
الويل إذا تكاس���لوا أو قصروا
في أداء واجباتهم.
وكان أرنب آخ���ر يتابع ما دار
بين الغراب واألرنب المسكين،
فقرر أن ينعم بالخمول والكسل
دون أن يع���رض حياته للخطر

ولكن بالجلوس أعلى الشجرة
بعيدا ع���ن الثعالب ،فتوجه إلى
ثور في حقل قريب واستشاره
ف���ي كيفية الطي���ران ،فقال له
الث���ور :إذا أكل���ت م���ن روثي
(بع���ري) فإن���ك تس���تطيع أن
تطي���ر وأن

تجل���س أعل���ى الش���جرة ،فلم
يتردد األرنب وانهمك يأكل في
فضالت الثور ،وبعد قليل جرب
الطيران ،واكتشف أنه يستطيع
أن يحل���ق الرتف���اع متري���ن،
فواص���ل أكل ال���روث وأع���اد

ب ِه ! .وحتى ُ ،تحبَك خيوط َ
الق َدر
ْ
���اقطت الثلوج بغزارة
 ،فلقد تس�
ْ
وساءت أحوال الطريق
كبيرة ،
الواصل ال����ى دهوك ثم الموصل
 ..وبهذا ف����أن ذهابي الى أهلي
في بغداد ِ ،بمُناسبة أعياد رأس
الس����نة  ..و « حميد « الى أهل ِه
باءت َ
ْ
بالفش����ل ،
في كركوك ..
وأضطررنا للبقاء في العُمادية .
وألن « حميد « يعش����ق البوكر
َ
حجز ل ُه مكاناً على مائدة
 ،فلقد
القِمار  ،في كازينو « فيليب « ،
ُ
وكنت اُرافِقه
ليلة رأس السنة .
أحيان����اً
وأجلس خلف ُه حين يلعب
ُ
ُ
ُ
البوكر  ،وكنت أغبطه ألنه يربح
دائماً ُ
.قلت لحميد  :أري ُد أن ألعب
أنا أيضاً في ليلة رأس السنة ! .
يارجل  ،أنك التجيد
قال  .. :كال ُ
اللع����ب  ..ثٌ����م ان جمي����ع الذين
س����يلعبون ُهم من أهل العُمادية
م����ن ذوي الخبرة ف����ي لعب «
التيم����و «  .أجبت���� ُه بإصرار :
سوف ألعب مهما ي ُكن !  .قال :
 ..ياعزيزي ال أريدك أن تخسر
 ..أجلس بجانبي وإش����رب و ُكل
كما يحلو لك ّ
ُ
ركبت
وش����جعني .

حمار العِناد ً ،
قائال  :سوف ألعب
!.
وبالفِعل ُ ..كنا (  ) 13ش����خصاً
ُ ،جله����م من أهال����ي العُمادية ،
ٌ
ُ
وسواق
وهم
خليط من موظفين ُ
وأصحاب دكاكين  ،يعرفهم حميد
 ،ألن ُه س� َ
���بق ل ُه اللعب معهم في
���بات اُخرى .يب����دأ اللعب
مناس� ٍ
ً
عادة  ،ليلة رأس الس����نة  ،في
ً
ُ
التاسعة مساءا  ،ويمتد « التايم
« لغاية الثانية عش����ر وبضعة
دقا ِئ����ق  ..و ُت َ
ؤخذ إس����تراحة ،
ُثم يب����دأ تاي ٌم آخر  ،في الس����نة
الجديدة  ..ويس����تمر األمر حتى
الصباح  ..بل أحياناً حتى مساء
الي����وم التالي ! .بالنس����ب ِة لي ،
ُ
ُكن� ُ
أجهزت على ُكل المبلغ
���ت قد
الذي مع����ي َ ،
قبل مُنتصف الليل
���تدنت خمسين ديناراً
ُ
 ..بل وإس�
من « حميد «  ..والتي لم تصمُد
ُ
غادرت
معي أكثر من س����اعة .
الن����ادي في الواحدة والنِصف ن
َ
ُجرجراً
أذيال خس����ارة الراتب
م ِ
األول ! .عص����ر اليوم التالي أي
 ... 1976/1/1جاءني « حميد
« نافخ����اً أوداج ُه ً ،
قائال  .. :لقد
َ
ُ
وأنت
ربحت أربعمئة دين����ار ..
معفو من الخمسين التي ْ
أخذ َتها
مّ
دينار اُخرى ،
ِني  ..وهاك مئة
ٍ
ً
وال تفعل ذلك ثانية  ..التلعب مع
« اللواعيب « أيها العجمي ! .
..............
َ
إنتقل
في ُشباط من نفس العام ،
« حميد « الى محافظة كركوك
 .ولم أر ُه ً
ثانية .صديقي « حميد
ُ
« الذي ّكرَس لدي عادة الشرب
ً
ّ ..
وقليال من
وعلمن����ي البو َك����ر
البلياردو  ..ل� َ
���ك الذِكر الطيب ،
أينما ُكنت  ..ل����م ت ُك ْن « صديق
كنت أنا مُس����تعداً
س����وء «  ،بل ُ
ً
أصال ! .
لهذ ِه األشياء

جعفر عباس
المحاولة فط���ار لقرابة أربعة
أمت���ار ،وبعد أن أكل كل ما في
الحظيرة من روث ،وجد نفس
يطير إلى أعلى الشجرة ،ففرح
لذلك وشعر بالرضا عن النفس

وباألم���ان ولك���ن صي���ادا رآه
وأطلق علي���ه النار وصرعه..
والدرس المس���تفاد هنا هو أن
أكل **** م���ن ه���م أقوى منك
قد يوصل���ك إلى

القمة ولكنه ال يضمن لك البقاء
فيها!
وهناك ذل���ك األرنب الذي كان
منهمكا في الكتابة فمر به ثعلب
وسأله :ماذا تكتب فرد األرنب
أنه يكتب دراسة عن كيف يأكل
األرنب الثعلب ،فضحك الثعلب
من ذل���ك ،ولكن األرنب قال له
إذا كنت ال تصدقني أدخل معي
إل���ى بيتي ،فتبع���ه الثعلب إلى
الجحر ،وبعد قليل خرج األرنب
وهو ممس���ك ب���رأس الثعلب،
ثم واص���ل الكتابة فمر به ذئب
فدار نفس الحوار بينهما وزعم
األرنب أن���ه يعد بحثاً عن كيف
يأكل األرنب الذئ���ب ،وبالطبع
ضحك الذئ���ب ولك���ن األرنب
ق���ال له :إن كنت تري���د الدليل
فأدخل مع���ي إلى بيتي ..وهكذا
دخال ..وخرج األرنب بعد قليل
وه���و يجر رأس الذئب وراءه،
وتكرر نف���س الوضع مع الدب
ال���ذي دخل بي���ت األرنب ليجد
أس���داً يجلس بداخله ..والعظة
في هذه الحكاية هي أنه ال يهم
أن يكون موضوع بحثك تافهاً
أو غي���ر منطقي ،أو أنك هزيل
وكحيان طالما أنك «مس���نود»
بمن بيده أدوات البطش.

الكيمياوية وكلها مدنية وباالمكان شرائها عبر االنترنت
أيضا وبأسعار رمزية اما اذا كانت الكميات تجارية
فيُمكن ان ينخفض السعر إلى النصف ..بين يدي اليوم
عدة اجهزة وردتني إلى البيت عبر صحف اعالنية هذه
االجهزة ال يبلغ سعر احداها ( )100مائة دوالر وهي
اجهزة حساسة عالية الدقة وهما جهازين .األول :
جهاز الرصد الليلي والنهاري وهو يُباع للصيادين حيث
يجلس الصياد ويراقب على الشاشة من حفرة او موضع
ما يجري حوله في ظالم الليل ولمسافة غير محدودة
فهو يرصد الحركة ويصورها حراريا  ،وهذا الجهاز
ال يُعطل البصر كما تفعل المناظير الليلية وزنه 500
غرام وحجمه حجم كتاب متوسط كما مبين في الصورة
وسعره تقريبا مائة دوالر  .اما في النهار فيتم تحويله
للرؤية النهارية حيث يرصد الحركة ويعطي اشارة بذلك
ثم يعطي المسافة ونوع الهدف .فما هو رأي المسؤول
العراقي إن كان حريصا على أرواح الناس.

حينما يبكي البحر االبيض المتوسط  ..مع المهاجرين
كل يوم في العالم أزمة..
انته���ت الح���رب الباردة
والح���رب المتوس���طة
االعتدال والحرب الطقسية
والح���رب اللهيبي���ة وكل
التوصيف الحراري البشع
لسياسة الدول االعظمى..
ولكن بق���ت هناك فجوات
في الفض���اء السياس���ي
تغادر االنسانية بل وتقتل
مالمحها حتى غابت العديد
من قيم االنسانية في غابة
االش���رار الكبرى..مررنا
بمليون ح���رب وآزمة...
كله���ا المس���ت حياتن���ا
والمست ش���غاف أحزاننا
وطحنت قلوبنا وس���لبت
مشاعرنا وأهانت زهور
تحسسس���اتنا ...ومحقت
ش���اعريتنا وكبلت أقالمنا
وضحكت عل���ى عقولنا..
ولكنه���ا مضت وس���جل
التاري���خ فق���ط بعضا من
حقيقتها التي بقت من ألغاز
جبا ّريها وس���لطويتهم...

وئيدة أجرار مُحكمة ..بال
رحيق والهسيس ...اليوم
الشرق االوسط مشتعل..
الي���وم إس���رائيل صاحبة
أبشع جرائم الكون ترقص
ّ
يح���ل بالعرب
جذلى عما
حولهم وليس هذا قبس���ا
م���ن نظري���ة المؤام���رة
ونظري���ة اإلتهام بالأدلة..
أن أسرائيل اليوم في قمة
اآلمان المنشود فحتى جيل
الحجارة أصبح مش���غوال
بإلعاب األت���اري العربية
ف���ي س���وريا والع���راق
واليم���ن والبحرين وليبيا
وحتى مصر ونش���أ جيل
فلس���طيني ب���ل عرب���ي
اليعرف الكاهي وهي أكلة
صباحي���ة عراقي���ة ..من
كوهين ...فلتهنأ إسرائيل
 ..فقد أوجدت حتى البحر
االبيض المتوسط يحارب
معها بقت���ل العرب مجانا
وبفخ���ر وإعت���زاز الن
االسماك هناك تعودت لذة

طعم اللحم العربي المنسي
تحت امواج البحر كل يوم.
الي���وم الع���رب يحاربون
العراق وس���وريا واليمن
بش���تى صنوف الحرب..
الأريد الدخول في التحليل
والتصوي���ب والتس���ديد..
فهناك شعب مسحوق هو
الشعب الس���وري وهناك
شعب صبور وهو الشعب
العراق���ي ..ذاق كل مذاق
األح���زان الن دكتات���وره
المغامر وئيد التربة التي
لم يحترمها ..ق���د ولّى..
فتكالبت عليه كل العرب!!!
وكونت له كيانات طحالبية
أذاقته الموت في كل يوم..
أس المقالة
وليس هذا هو ّ
الضي���زى! الي���وم تح ّرك
الضمير الدولي على موت
مهاجر عرب���ي او كردي
من سوريا قذفته االمواج
المتوسطية على رماله..
ولك���ن كم يومي���ا يهاجر
من السوريين والعراقيين

ولم���اذا يهاج���روا؟ لماذا
يموت���ون ه���ذا الم���وت
المائ���ي الرخي���ص؟ وهم
آصال هاربون من الموت
الذي ّ
وفره له���م بمجانية

عرب���ا ومس���لمين بينن���ا
وحولن���ا؟ الوق���ت للعتاب
وال لغن���اء الحزن وحداء
الدم���وع  ..الهج���رة
مس���تمرة الن سوريا في

دمار يوم���ي والبصيص
أم���ل الن الع���رب التريد
بش���ار االس���د ..وغدا قد
التريد السيسسي والتريد
الملك عبد اهلل والتريد....

لذا فليدفع الشعب العربي
الس���وري  ،الثم���ن قتال
وهجرة وتشريدا والأفق
في اله���دوء والس���كينة
واإلطمئن���ان واآلم���ان..
والكإن س���وريا من دول
المواجه���ة الت���ي كان
الع���رب يدف���ع الماليي���ن
لدعمها في كل المجاالت!
وهكذا ليبيا وهكذا العراق
وغدا اليم���ن وكلها دول
دمرته���ا االرادة العربي���ة
نيابة عن إس���رائيل التي
تضحك ْ
مل أش���داقها على
جروحنا وتتشمت بقتالنا
االبرياء كل يوم وببراعة
ّ
االفاق���ون
ماس���يفعله
باالجس���اد النجس���ة التي
تفجر قذارته���ا النتنة في
ّ
كل بقاع العراق وس���وريا
واليم���ن وليبيا واليوم في
مصر ..فاسرائيل في آمان
ّ
المتنف���ذ العربي
ومنحها
مجان���ا .....ص���ك ذاك
الحساب البنكي..

عزيز الحافظ
الي���وم يهاج���ر الع���رب
تاركين كل حياتهم ..بسبب
الرغبة في االمن المنشود
والس���عادة المفق���ودة..
إلوالدهم وأحفادهم يركبون
الصعاب والمشقات ليجدوا
البحر االبيض المتوس���ط
يلته���م أحبائهم واحدا تلو
اآلخ���ر..الول م���رة أجد
البحر االبيض المتوس���ط
يبكي م���ع المهاجرين...
نعم ل���م أر دموعه ولكن
رأيت جث���ث الطائفين ..
موتى...ورأي���ت دم���وع
وحس���رات الناجين وهم
اليش���هقون بالب���كاء بل
إن البكاء يش���هق بهم....
تحي���ة لدمع���ك يابحر...
والع���ار والش���نار لك���م
ياعرب....يامن حتى ماء
البحر االبيض المتوس���ط
بذرتيةالهيدروجين وذرة
االوكس���جين يلعنك���م كل
لحظة.

