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البصرة

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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أتساءل من أنتِ ?
وأنتِ قريبة من لـوعتي
آهٍ لـــــو تبصرين لرأيتِ
كم من األشواق ولهفتي
يفتقن شغاف القلب

ويشعلن النار 
في مهجتي

آهٍ لــــــو تعلم لتعجبتِ
كـم مــن اآلهــــــــــــــــــات فـي

نظرتي
غــــريــــبـــــة تــــلـك الــــتي

خـدعتني
بعينيها والبسمة ِ

صــــــــــــــرتُ كـل
صـبـاحٍ أود

أن أراها
كي تكون حبيبتي

والعمر يجـــري جري الرياح
في مدينتي

يأكلني اخلــوف منها
أن أكون بال صحبتي
طرقت كـل أبــــوابها
فغلقت أبواب أمنيتي
أيتها السحـرُ اجلميل

يا شريكة الصبح وساحرتي
كأنني غـريــــــب ينثر
ب الوجوه أبتسامتي

كيف ال وأنتِ
صرتــي حكايتي وقصيدتي
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يَشحبُ وَجههُ بِبعضِ العَبوس !!
فَعلتُها مِراراً وَتِكراراً

وَفي كل مَرةٍ أرى جَاري يُكررُ
إبتسامتَه

وَمن ثَمَّ يَتطايرُ شَررَّ عَبوسِهِ
وَعندَما كَبرتُ

ُتناقض عَرفتُ عِلَّةَ جَاري ا
حَيثُ أنهُ كانَ يَترقبُ بِلهفةٍ

َفقود !! عَودةَ ابنهِ ا
××××

كبرتُ مُؤخراً
وَأصبحتُ شَاحباً جداً

ال استطيعُ البكاءَ مهما تَوجَّعتُ
اجلَميعُ هُنا يَتصورني مَجنوناً

َ بِالبكاء ألني ال استع
وَال يُمكنُني أن أمارسَ شَريعةَ الغَضب

هُم اليَعلمونَ بأني ثاني نَبتة
غَرسَها أبي في خَاصرةِ الزَّمن
لكنَّهُ لَم يَكنْ يَملكُ ماءَ الرَّخاء
ألن يَسقي زَوايا عَطشي
حتَّى تَنامى جَسدي بِهدوء
وَصرتُ صَبارةً كبيرةً

تُدعَى أحمد....
××××
أعرفُ سِياسياً جَشِعاً

يَشتري كلَّ يَومٍ عشرينَ فَقيراً
بِثمنٍ أردى من البَخس

ثُمَّ يُدخنُهم وَاحداً تلو اآلخر

وَأنَّ حُبَّنا قطعةُ خُبزٍ طَازجة
اجلَميعُ يَشتمونَ الرَّصاصاتِ الفَاسدة
اللواتي يَموتنَ قبلَ أن يُغادرنَ البَنادق

َ أنهن فَتيات شَديداتُ احلَياء.. مُتناس
××××

_
َطاف في نهايةِ ا

لَم يَبقَ على أرضي 
أحد يَشعرُ بِاجلُوع

َوت اجلَميعُ سَيشبعونَ من ا
ُزدانةِ بِاللَّهفة كلُّ رَسائلِكِ ا
ُبتعثةِ إليّ بِصَخبٍ حَارق ا
مَاهي إال عَقاقير مُسكنة

فَمَتى أحقنُ نَفسي بِدواءِ رُؤيتِك !!
سَأغمضُ كلَّ شيءٍ

ُتوازن بِما في ذَلكَ قَلبي ا
لَستُ بِحاجةٍ إلى أن أرى
فَكلُّ مافي الكَونِ شَحيح 

أو زَائد عن احلَاجة !!
حّاولْ أن تَخلعَ قَميصَك
اجعلْ مِنهُ شَبكةً جَيدة

اصطادْ بهِ شيئاً من دَبابيرِ األحالم
خيراً لَكَ من أن تَلومَ حَظكَ العَاثر

××××
كنتُ مُشاغباً جداً

أطرقُ بَابَ جّاري وَأختبئ
فَيَخرجُ جَاري مُبتسماً
ا لَمْ يَجدْ أحداً  وَحَا

ــون الــذين يـــريــدون اغــتــصــاب الـــظــا
ارضـهـا ال بد أن يـنـهـار يـومـاً. هذه هي
ــعــهــودة فـالــذين شــريــعــة الــســمــاء ا
يـتبـخـتـرون في األرض تـيـهاً وضالالً ال
ـلـكـون من اخلـيـر شـيـئـاً ألنـفسـهم أو
لـذريـتـهم فــهم أشـبه بـأنـاس يـسـيـرون
على شـفا وادٍ عمـيق مغـمضي الـعيون
رصاد لـيبيد عجرفتهم يقف الله لهم با
ويـسـحقـهم في بـحـر عـمـيق كـمـا حدث
ذات مــرة مع قــوم الـيــهــود اخلـاســئـ
عندما حلقوا بنبي موسى عليه السالم
يـا لـهم من بـؤسـاء فـنـفـوسـهم اجلـوفاء
ســتـتــحـطـم يـومــاً ال يـنــفـعــهم غـرورهم
وعـزهـم الـواهي ولن يــجـدوا مــا يـدفع
عنـهم عاقـبـة احلسـاب الدنـيوي. عالوة
على ذلك فـقـد أخبـرت أوالدها بـأن الله
عـادل وحـكـيم ال يـعـاقب أنـاسـاً إالّ بـعـد
ـنـحـهم حتـذيـرهم لـعـدة مـرات حـيث 
الـله وقــتـاً إلعـادة الـنـظــر في أعـمـالـهم
وفي الـــنـــهـــايـــة فــــإن كل شيء بـــيـــده.
وســيــنــبــلج فــجــر ذلك الــيـوم الــذي لن
يـكون هـنـاك فيه مـجـال لعـمل اخلـير أو
وت تترصد الشر فقط ستبقى زوبعة ا
أولـــئك الــذين ألـــقــوا الــله فـي غــيــاهب

النسيان.
 طـــوال ســــنـــوات عـــمــــرهـــا لـم تـــخب
تـنبـؤاتـها ولـكن مـا من أحـد كان يـعـير
انـتـبـاهــاً لـذلك والـيـوم حتـقـقت إحـدى
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 في طـرح سابق تـنـاول اولى اسـباب
ـضادة لالسالم ظهـور داعش (الـدولـة ا
في الــــــعــــــراق والـــــشــــــام ) واجلـــــذور
الــرئــيـســيـة لــبــروزهـا وانــتـشــارهـا او
ـــتــمـــثــلــة تــنـــاولــنــا اولـى االســبــاب ا
ـــتــطـــرف" الــذي "بــالـــطــابـع الــديـــني ا
انـتهـجه كـثيـر من الـدعـاة في طريـقـتهم
واخلطباء واألئمة من على منابرهم في
السـن الـسابقـة  وكمـا اشرنـا مسـبقاً
ـــشــــكـــلـــة البـــد من انـه اذا اردنـــا حل ا
معرفـة اسبـابها و مـسببـاتها لـلوصول
الى طــرق حــلــهــا وعـالجــهــا وســنــذكـر
الـيـوم الـســبـبـ اآلخـرين من االسـبـاب

الستة للظهور :
Í—ULF²Ý« ÃUNM

ــنـاهج الـتي ـنــاهج الـدراسـيـة : "ان ا ا
بـ ايــديـنـا تــمـثل واقـعــنـا " هـذا رأيي
ورأي كل من ينظر عن كثب للواقع فهي
مـنـاهج اسـتــعـمـاريـة ال تـعـطي الـطـالب
ــعـــلــومــات ســـوى شــيى بـــســيـط من ا
مـقـارنــة بـالـسـنـوات الــتي تـأخـذهـا من
حـــيـــاتـه  مـــواد دراســـيــــة واســـالـــيب
تعليمـية لم تنجح بـشيئ اكثر من صنع
ـعـنى احلـرفي _انـسـان "بـغـبـغـاء" _بـا
يـردد مـا يـتـلقـاه من الـكـتـاب لـلـحـصول
ـعلومـات اجلاهزة على الدرجـة واخذ ا
فال تــشــحــذ فـكــره وال تــبــرز قـدراته او
تــظـهــر مــوهــبــتـه او تـبــلــور مــعــرفــته
بـجـعلـهـا واقع مـفـيـد نـراه في احلـياة 
بل هي تعلم الطـلبة ان يقرأون من اجل

االخــتــبـار ومــا ان يــأتي مــوعــده حـتى
يـفـرغـوا مـا درسـوه ثم يـخـرجـوا بـعـقل
شـبه فارغ وبـذا كـانت الـنـتيـجـة اجـيال
مـتـعـاقبـة واحـدة تـلـو االخـرى "ال تـفـكر

ا يُقال " . ا يُقال بل تقْنع 
ان الواقع لتلك الطريقة التي يتعلم بها
الطالب الذي سيـصبح فرد في اجملتمع
هــو تــعـلــمه عــلى االخــذ بــدون تـفــكــيـر
ومهـمة حشـو عقلـه بأفكـار ( اي افكار )
مــهـمــة سـهــلـة  وألكــون صـريــحـة فـأن
اولى الدوافع الـتي جـعلـتـني ادرج هذه
النقطـة واجعلهـا من اهم النقاط هو ان
تطـرفة لم تقـتصر على هذه اجملامـيع ا
تعلم ولكن انضم الى اجلهلة وغير ا
صفـوفـهم عقـول حـصلت عـلى شـهادات
استر والـدكتوراه واحلـقيقة عاليـة گ ا
ان عــــقــــولــــهم ارتــــفــــعت فـي الــــورقـــة
(الــشـــهـــادة اجلــامـــعـــيـــة) ولم تـــرتــفع

عرفة واألدراك والثقافة احلياتية . با
ان هــكـذا عـقــول لم تـنـضـم لـلـمــجـامـيع
ـصادفـة بل هنـاك ما  تأسـيسه في با
ـا نظن طـريقـة التـفـكيـر مـا هو اعـظم 
بـكــثــيــر ولــنــقل انــهـا وجــدت الــبــيــئـة
احلاضـنة لفـكرها . وبـأختـصار فان كل
ما قلناه ان دل على شيئ فال يدل سوى
نـاهج ليـست ناجـحة في على ان تـلك ا

. " صناعة "فكر سليم قو
ـنظـومة والسـؤال هو : كـيف تـعلم ان ا
الــتـعـلــيـمـيــة نـاجـحــة ?? بـالـتــأكـيـد من
مـخــرجـاتـهـا  فـأنت عــنـدمـا جتـد انـهـا

َا يَنتهي من أحراقِهم وَحا
يَرميهِم كأعقابِ رَخيصة

ُكتنزةِ بِالنَّتانة فَيسحقُهم بِقدمِهِ ا
الغريبُ في ذَلكَ أنَّ هؤالءِ الفُقراء

 اليَشكونَ سَوءَ احلَال
وَإذا قُلتُ لَهم : انتفضوا 

قَالوا : مَعاذَ الله !!
××××
قبلَ أن يُداهمَني النَّوم 
أرسمُ جِسراً وردياً
َقيت ِي ا في عا

يُوصلُني من بَيتي إلى عالمِ األموات
حتى ألفظَ تمتماتٍ خَفية
فِيما بَيننا وَنَضحك

َيت يَسألُني صَديقي ا
كيفَ حالكَ في الدُّنيا ?

أجيبُهُ بَأني مَشغوالً بِطلبِ لقمة العَيش
وَأحياناً ابتسمُ قليالً وأشكرُ الله. 

ثُمَّ بَادرتُ أنا بِالسُّؤال وَقُلت:
َوت ? كيفَ حَالكم أنتم في هَذا ا
اجابني صَديقي: بِأنهم يَشعرونَ

بِاحلُزن
وَاليَرتشفونَ شيئاً من مَلذاتِ البَرزخ

من شدةِ قَلقهم على أهلِ الدُّنيا
وَاليكادُ يَغمضُ لَهم جفن 
إال وَهم يَدعونَ كثيراً

بِأن يُخلصَ اللهُ األحياء 
بِميتةٍ سَريعةٍ تُريحُ تَشتتَهم

جُلَّ أولــــويـــاتـه لـــســــد احـــتــــيــــاجـــاته
األسـاســيـة من مـأكل ومــشـرب ومـلـبس
ودواء وهـذا هـو األمـر الـذي ال يـجـعـله
يـــنـــظـــر إلى الـــعـــلم عـــلى أنـه ضــرورة
ـا يـنـظـر إلـيه لـلـحـيـاة ال بـد مـنـهـا وإ
بـاعــتـبـاره أمـراً ثــانـويـاً ومع ان رؤيـته
ـتـمـثلـة بـان "مـا الـفـائـدة من الـعلم أن ا
كـان سـيـمــوت جـوعـاً " مـنـطـقـيـة حلـاله
ــزري الـــذي يــعــيــشه إال انــهــا خــطــر ا
جــســـيم عـــلى جــسـم االمــة وبـــنــائـــهــا
وفــكــرهــا وهــذا مــا اضـحـى واقـعــاً في
بلـداننـا العـربيـة عامـة والعـراق خاصة
التي اوجد الفقر فيه فـرصة كبيرة لتلك
اجملــامــيع في اســتــغالل هــذه احلــاجـة

مـثـقـفة واعـية  تـخـرج اجيـاالً مـتـعلـمـة 
حتـمل من االدراك مـا ال يــجـعـلـهـا تُـقـاد
الى مــنـزلـقـات رديــئـة هـذا مــعـنى انـهـا
ــــعـــرفي حتـــقق االتــــزان الـــعــــلـــمي وا
ـهني ي وا واالرتـقاء الـفـكـري واالكـاد

والتوعوي وغيره .
ــهم ان ألــفـت الــنــظــر الـى كــلــمــة مـن ا
التطرف التي ارنو اليها هنا هي كل ما
ينـدرج حتت الـتطـرف من اجل الـطائـفة
الــعـــنــصــريــة والــقــومــيــة الــعــقــيــدة 
وجــمــيــعــهــا تــعــمل هــدم اجملــتــمع مع

اختالف الكيفية والوسيلة .
{ الــفــقـر واحلــاجــة : " ان الـفــقــر احـد
ثـلث الـشهـيـر الذي يـضم معه اضالع ا

ـــثـــلث ـــرض واجلـــهـل فـــأذا جتـــلى ا ا
الـثالثي االضالع في مـكـان مـا تـأكـد ان
الشعب _شعب _اي شعب مـهمـا كانت
حضـارته وعراقتـه سوف يكـفر بـالدولة
والـيــاتـهـا ونـظـامـهــا ولـسـوف تـنـتـحـر

القيم الوطنية داخل كل انسان" .
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ــهم مـــعــرفـــة ان الــفــقـــر له آثــاره مـن ا
الــســلــبــيـــة الــتي ال حــصـــر لــهــا عــلى
اجملتـمعـات إال أن اخلـطر األكـبر لـلفـقر
يكمن في تأثيراته السـلبية على العلم 
واطـن الفـقـيـر ال يـنـظر حـيث جنـد ان ا
إلى األمـور بـنظـرة اإلنـسـان الـطـبـيعي
وال يراها مـن منظـورها السـليم فـيركز

ـا تروي امي من حـكايات كنت اسـتمع 
اضي واحليـاة ولم يخالج فـاطمة عن ا
الـشك بـأن أمـهـا أكـبـر الـنـسـاء سنـاً في
الـعالم فـقـد كـانت حتـكي لهـا وألخـيـها
مـحــمـد كـثـيـراً عـنـدمــا كـانـا طـفـلـ عن
ـــديــــد الــــذي ال يــــحــــصى عــــمــــرهــــا ا
بـالــسـنــوات والـذي تـمــتـد جـذوره إلى
الــزمـن الــبــعــيــد. ولــدت في مــحــافــظــة
مــيــســان إحــدى مــحــافــظــات الــعــراق.
وكانت تسمى العمـارة في منطقة اجملر
الـكـبـير وتـرعـرعت ونـشـأت فـيـهـا حيث
كـانت قـريـبـة لـلـهور وبـيت مـن القـصب
والـبـردي كـبـيـر جـدا ومـسـاحـة الحـدود
لهـا تـتمـلك الكـثـير من آالغـنام واالبـقار
واجلــامــوس ال عــدد لــهـا لـم حتـاول ان
ــــراعي حتــــصي عــــددهــــا تــــرعى في ا
وتــعـــود الى مــســـكــنـــهــا فـي الــغــروب
وعملت في الزراعة لكونها تتميز ببنية
قـــــويـــــة. ومع مـــــرور األيـــــام تـــــزوجت
وأجنبت أطـفاالً انـتـزع معـظمـهم منـها
ـرض النـهـا التـعرف أحـدهم اخـتـطـفه ا
ـكن ان تـرعى االطـفـال وأجنـبت كـيف 
فاطمـة وبعدهـا جاء محمـد احتضـنهما

برعايتها وتربيتها.
انــقـضت سـنــوات عـمــرهـا عــلى وتـيـرة
واحـدة تـسـتـيـقظ في الـصـبـاح الـبـاكـر
قبل أن تنشر الشمس جـدائلها فتندفع
لـتـعــمل في حش الـقــصب والـبـردي من

جـانب الـنـهـر مـا بـ انـحـنـاء ووقـوف
مـادامت الـشــمس حتـرق كـبـد الـسـمـاء.
وعـنـدمـا يـخــتـفي ذلك الـقـرص الـذهـبي
خـلف بـوابـات الــسـمـاء ويـسـدل الـلـيل
بسـتاره وأصـوات احليـوانات التـنقطع
بــصــوتــهـــا الــذي يــتـــردد صــداه عــبــر
مساحـة شاسـعة ليس لـها حدود نـهاية
عـــمل ويـــوم شــاق تـــتــجه عـــائــدة إلى
بيتـها. وفي أيام الشـتاء البـاردة عندما
يـتحـول بـيت السـيـد الكـبـير إلى شـعـلة
من األضواء تنظـر اليه كي يحـميها من
خـــوف الــلـــيل اذا جــاءهـــا يــرسـل لــهــا
الطعـام وبالـرغم من ذلك لم تكن أيـامها
تخـلـو من بعض الـلحـظـات التي تـبعث
الـسـرور في الـنـفس كـلـحـظـة وجـودها
مع العـائلة كل مـساء ورؤيـتها لـزوجها

في نهاية كل يوم منهك.. 
وإرضـاعهـا ألطـفالـهـا وتعـلـيمـهـا إياهم
اخلـــطـــوات فـي الـــســــيـــر ولـــكـن تـــلك
الـلحـظـات السـعـيدة لم تـكن كـفيـلـة بأن
تـطــرد ذلك اإلحـسـاس األلــيم الـذي كـان
يـتـمـلـكـهـا سـاعـة الـفـراق واخلـوف من
اآلتي لم تـكن ســعـيـدة في حـيـاتـهـا ولم
ــوعــود آتٍ تــنس يــومــاً أن اخلالص ا
فـلـيس عــلـيـهـا إالّ أن تـتـحـلى بـالـصـبـر
والــثــقــة بــاإلله الــعـادل. كــمــا قــال لــهـا
الـــســيـــد أدركت تــمـــام اإلدراك أن بــيت
الـرياء والـعـجرفـة الـذي يـسكـنه الـناس

تــنـبــؤاتـهــا حـيث تــسـمع أصــواتـاً في
القـريـة وأمام بـوابـة بيت الـسـيد; تـعلن
ـعـركـة بـدءت وقـد هـبـوا قـوم رعاع أن ا

قطاع طرق وقد أحرقوا . 
القرى وبـيوت أسـيادهم ومزارعـهم كما
أنهم قتلوا أطفالهم حتى أردوهم قتلى
وقـتـل أحـد الـلــصـوص سـيــده غـيـر أنه
لقي حتفـه جراء فعلـته هذه وقد همس
أحـدهم وكـان واقـفـاً بـجـانـبـهـا ارحـلي
ســـأقــتل اطــفـــالك ان لم اخــذ الـــغــنــائم
اخـــذوا كل شيء النـــعــرف مــا الـــســبب

نزاعات عشائر التنتهي. 
ال أستـطيع الـبـقاء هـنا أكـثر من ذلك –
عــلي الــرحــيل فـي الــصـبــاح إلـى قــريـة
اخــرى من اجل ان انـقــذ مــاتـبــقى مـني
بــعـد ان  اخــتـطــفت يـد الــقـدر زوجــهـا
وبقـيت وحدهـا تعـيش مع ابنـائهـا وقد
وهبـها الـسيـد لزوج آخـر يسـاعدها في
تربـية االوالد وقد رزقت مـنه اثنـان هما
علي وزينب ولم تـكن تفرق بـينهـما فقد
زرعة كان حملـها ثقيل في الـعمل ب ا
والبيت في تلك الـفترة اقتـحمت عشائر
اإلقــطـــاع وأخــذت كـل االراضي وكــانت
خــائــفـة عــلى ابــنـائــهــا وزوجـهــا الـذي
ـعركة مـعهم وخـسرت فـيها قضى في ا
ـنطـقة الـتي شهـدت عدة كل شيء تلك ا
صراعات ح نزحوا الـيها من مختلف
ـنـاطـق واخـذو كل شيء فـيــهـا غـنـائم ا

فــصل الـربــيع ومع  قـصــر عـمـره  لــكن له اثـرا بــالـغـا في
النـفوس التي تشدها  حرارة شوق تمتع باطالالته اجلميلة
فتـتفتح االزهار لتعـطي صبغة جمـيلة للطبـيعة بالوان قوس
قــزح اضـافـة الى نـسـمــات عـطـورهـا الـفــواحـة فـتـبـعث في
جـرد الـتأمل والـنـظر جلـمال النـفـوس الراحـة والـسعـادة 
الــوانـهــا لـكن تــوجــد زهـور من نــوع اخـر تــتــفـتح وتــعـطي
ثـمارهـا في فـصل اسـمه فصل الـشـبـاب الذي هـو كـفصل
الــربــيع بل هـــو اجــمل وابــدع فــهم مــفــتــاح احلــيــاة وامل
ـستـقـبل وعصب االوطـان واجملـتمـعات فـبـرغم من مروره ا
الـسريع لـكـنه اليفـارق ذاكرة الـزمن فـيفـتـخر كل من وظف
طاقـاته الشبابية بصورة ايـجابية ويتألم ويتأسف من اهدر
همالت . وكما قال تلك الطاقة ورمى باوراقها في سالت ا
ـا فـعـلت به فــصـول الـعـمـر بـعـد فـصل الـشـاعــر  شـاكـيـا 
الشـبـاب متـمـنيـا ان يـعـيش يومـا في هـذا الفـصل اجلـميل

لكن هيهات ان يعود ماذهب ادراج الرياح.  
شيب   ا فعل ا اال ليت الشباب يعود يوما   فأخبره 

فال يبـقى مـنه اال االثر اال الـبـصمـة فـلو تـصفـحـنا الـتاريخ
مـنـذ بدء اخلـلـق الى يـومـنـا هـذا جنـد الـكثـيـر مـن االسـماء
الالمـعـة قد غـيـرت مـجـرى الـتـاريخ نـحو االفـضل وهم في
مرحـلـة الـشـباب قـادة ومـفـكـرين وعـلمـاء واسـاتـذة صاروا
مثـاال يحتـذى به ومدرسة ينـهل اجلميع من منـاهل علومهم
ــتـلك الــطـاقـات . والشك عــنـدي ابــدا ان شـبـابــنـا الــيـوم 
اجلبـارة الدارة اجملتمع ادارة صحيحة وفق معايير تنموية
ـسـتـقـبـليـة وتـسـهـيل سـير هـادفة من خـالل رسم اخلطط ا

ستقبل .  القادمون في ا
فلهم الدور االول في ترسيخ مباد التنمية اجملتمعية التي
ُـمـارسـات الـتي يَـتـعـاون فـيـهـا تـعـرف بـأنّـهـا الـعـمـلـيّـات وا
األهـالي ويضمّـون جهودهم مع جـهود احلكـومات لتـطوير
وحتـس ظروف اجملـتمع احملليّ االجـتماعـيّة واالقتـصادية
ُـجـتـمـعـات في واقع األمّـة والـثّـقــافـيـة ولـلـسـعي لـتـكــامل ا
وجعـلـها قـادرةً على االشـتـراك في مَسـيرة الـتـقدّم الـقومي
ُجتمع على الشّباب من ُتطلّباتُ التي يَفرضها ا فتـتفاوت ا
مــجـتــمعٍ آلخـر ومن بــيـئــة ألخـرى إال أنّــهـا تـوجــد بـعض
ُـجـتــمـعــات كـلّـهــا في طـلــبـهـا من الـنّــقـاط الـتي تــشـتــرك ا
اءٍ مجـتمعيّ طـاف لتـنميـة وإ الشّـباب لتـصل في نهـاية ا
حـــقــيـــقيّ وفّـــعــال وهـــذه الــنـــقــاط هي: اولـــهــا االعـــتــدال
ُختلفة والوسـطية وعدم التّعصب والتطـرّف في القضايا ا

ُجتمع.  التي يواجهها ا
ـنـافسـة الـفعّـالة واإليـجـابيـة واحلدّ من ـاء قيم ا ثانـيـها إ
االعــتـمـاد واالتّــكـال عــلى الـظــروف اخلـارجـيــة لـتــحـصـيل
الـفـرص وإحراز الـنّـجـاح واالعـتـمـاد في ذلك عـلى الذات.
وآخرهـا السّعي لـتعـزيز الهـوية الوطـنيـة والقومـية جلعـلها
هـويّةً تـرفع من شـأن الـشـبـاب وتزيـد من احـتـرامـهم.فالبد
سؤولية خصوصا وان سلم ان يكون على قدر ا للـشاب ا
هــنــاك سُـــحــبــا ســودا حتـــاول طــمس هــويـــته االسالمــيــة
والوطـنية القتياده نحو متاهات التطرف والتكفير واالرهاب
فيـتحـول الى اداة انتـقامـية وعـبوة بـانتـظار سـحب مسـمار
الصـاعق لـتنـفجـر وتمـحو جـمـيع مابـناه اجملـتمع وهـذا هو
ديــدن الـدواعش والـتـكـفـيـر وهــنـا يـتـوجب عـلى الـشـاب ان
ـيـز بـ احلق والـبـاطل بـ االرهـاب والـسالم بـ الـنور
ـذهـبي فــهـنـا اقـول والــظالم واليـقع في شــراك الـتـطــرف ا
ـفـكـرين ان (الـواجب عـلـيـنـا شـرعًا ـعـلـمـاء ا مـاقـاله احـد ا
وأخالقًا تـمرين أنفسنا ومجاهدتها للحصول على التكامل
الــفـكــري واحلـصــانــة الـفــكـريــة والــتي من خاللــهـا يــكـون
االسـتـغالل الـصـحـيـح واألمـثل لـلـعـقل والـفـكـر فـنـمـيـز ب
األطــروحـة والــدعـوة الــعـلــمــيـة الــصـادقــة وبـ األطــروحـة
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لهم وهـربت خائـفة بأبـنائـها بـعيدا عن
تــلـك الــصــراعــات واجتـــهت الى ابــعــد
مدينة وهي بغداد منكسرا خائفة تركت
كل شيء ورائـها ظـلم اليـنتـهي تـعلم ان
انــاس هــنــاك ظــلــمــوهــا وال احـد يــقف
بجـانـبهـا بـعدمـا مات الـسـيد الـذي كان
يــحـمـيــهـا من الــنـاس فــقـدته لــكن بـقي
مــعـهـا فـي كل حلـظــة تـنـدبه فــيـنــقـذهـا
بدون ان تـشـعـر بذلك شيء في داخـلـها
تــدعــو له دائــمــا يـأتــيــهـا فـي مـنــامــهـا
وحتدث اليه وتبكي والسماء تستجيب
لدعواتهـا وكان قرار رحلـتها الى بغداد
حيث اشار اليها السيد في منامها. 

قلوب الناس قاسـية ولم يبق لدي مكان
في الــقـريــة وقـررت الــرحــيل عـنــهـا من
اجل احملــافــظــة عــلى ابــنــائي. شــعـرت
بــاخلـطــر الامــكـلك شيء فــقــد ضـاع كل
شيء ولم تنـفع توسالتي النـني وحيدة
بعد فقد السـيد الذي كان يرعاني واالن
اشـعر بـالـذل في قـريتي المـاوى المـكان
أســتــطـيـع الـعــيش فــيه يــجب الــرحـيل
والــهـجـرة تــسـاءلت كــثـيـراً عن مــاهـيـة
احلــيـــاة الـــســعـــيـــدة بــوجـــود الـــظــلم

والنزعات العشائرية التي التنتهي .
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ـاضي واحلاضـر وقـد تخـتلف في إن األمـور اختـلفت بـ ا
ــســتـــقــبل في عـــديــد من مـــرافق احلــيـــاة وقــد جــاء هــذا ا
االخـتالف ليس من فـراغ بل هناك عـقول وجـهود تـضافرت
عـلى تـطـور احلــضـارات من شـكل الى أخــر وبـالـتـالي هـذا
ــعــيـــشي لأل وقــد يـــكــون اكــثــر انــعــكـس عــلى الــواقـع ا
ـالحـظـة فـي الـعـديــد من أمـاكن االخــتالف ايـجــابـيــا عـنـد ا
كن ان يـكون سـلبـيا وهـذا ليس انه نـفسه اي الـعالم لـكن 
ـا هـنـاك عـوامل وتـصـرفـات عـمـلت عـلى تـدمـير التـطـور وإ
هـذه الـنــعـمـة وأصـبـحت تـعـاني مـنـهـا اجملـتـمـعـات وان هـذا
الـتــطـور لـيس مـحـصــنـا بـالـشيء الـكــامل قـد يـكـون يـحـوي
ســلـبــيـات مـع ايـجــابـيــاته وقــد يـقــول احـد ان عــادات وقـيم
اضي أفضل من حـاضرنا وبسبب اجملـتمع وبتقالـيده في ا
الــتـــكــاتف وحب اآلخـــرين واإلنـــســان نــفـــسه هــو الـــســبب
ـاضـ وحـ نرى الـرئيـسي لـفـشل التـطـور عـمـا قدمه له ا
ـشكور مـنه في مجال الـسفر مـثال هناك فرق هذا الـتطور ا
كــبـيـر بــ االبل والـعــجالت والـطــائـرات وكـثــيـر من االمـور
االخر ى تطورت بفضل هذا التقدم الصناعي والتكنولوجي
ـا تـوفــره شـبـكـة واصـبح الــعـالم بـفــضـله مـديــنـة صـغــيـرة 
االنـتـرنت والتـواصل الـسـهل بـ الـعـالم اال انه اخـذت هذه
التـكـنـولـوجيـا تـسـتـخـدم أيضـا في قـتل الـنـاس االبـرياء في
احلــروب الــتي انــهــكت الــعــالم وهـل هــذا يـكــون فـي خــانـة
الــتـطــور امـا الــســبب هـو تــصــرفـات مــحـبـي سـفك الــدمـاء
واصبـح االنسان الـيوم اكثـر تاثـيرا بادوات الـثورةالتـطورية
التـي اصبح لهـا الدور الكـبير في تـقرير مـصير اال وترك
ـا واصـبحت الـعـقول الكـثـيـر منـهم االعـراف والتـقـالـيد قـد
مسـتولى عليها وهنا بدات ظاهـرة التاثير بثقافة االخر ليس
ضـمن حـدود الـوطن الــواحـد بل تـعـدى الى الـدول االخـرى
تنوعة تتباين ب فرد وان التـعامل وادارة االمور احلياتية ا
واخر وحـ نقـول هل انعـدمت الفطـرة عنـد االنسان حـديثا
ـسـتـقـبل في ـاضي وحـ كـنـا نـتـكـلم عن ا ـا كـان عـلى ا
ـاضي وهو احلاضر االن واليوم اصبح لـيس لنا مستقبل ا
ــكن ان جنـــعل الـــيــأس يـــقــضي عـــلى االمل الن اال انـه ال
احلـياة ما زالت تنبض ولها رونق خاص تتشوق لها النفس

شاعر ونشكر شاعرا ح قال:  تتجسد با
ذكرى يعود الى الفؤاد حنينها

دوما اذا ذاق الفؤاد باهات
زمن تولى من ربيع حياتنا

في ظله ما اجمل االوقات
رح والسعادة عندنا     نلهو و

ما اصدق البسمات والضحكات
جنري وجنري ليس ندري انها

جتري بنا االعمار في الساعات
وهـنيـا ألنـاس عـاشـوا ماضـيـا جـميال

بعيدا عما نحن عليه اآلن .
 
                                   
                                   

                                       

وَيَجعلُهم على صِراطٍ وَاحد
ُرورية  تَنعدمُ فيهِ احلَوادثُ ا

وَالسيطراتُ الفكرية
فَضالً عن األسالكِ الشَّائكةِ التي

ترافقُ أعمارَهم
يَتنهدُ صَديقي قليالً ثُمَّ يُكمل:

يا أحمد هل تَرى إختالفَ البَشرِ 
وتعددَ وجهاتِهم

وَتَناحرَهم وَتَمايزَهم !! 
َوت  فَكلُّ هذا سَينتهي عندَ ا

سَيتفاجئُ اجلَميعُ بِشيءٍ لَم يدركوهُ
... مِثلما نَحنُ تَفاجأنا سَابقاً

ُفاجئة? قُلتُ له:  وَماهي ا
قَال: التَسبقِ احلَدثَ ياصَديقي
كنْ كما احلَجر ابستمْ في وجهِ

َصائب ا
وَالتُشغلْ نَفسَكَ بِقراءةِ الفَاحتة لنَا

فَأنتم لَها أحوج. 
بَعدَ ذلكَ احتسرُ قليالً

ثم أحذفُ اجلسرَ الوَردي
وَأنام على وَسادتي اخلَشنة كالعادة

وَأتذكرُ قَولَ أبي نَواس:
وَغَابتْ عنكَ أشياءُ

وَغَابتْ عنكَ
وَغَابَ
وَغَـا
وَغَـ..
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وَأنا أمشي بِصورةٍ فَوضوية 
اكتشفتُ فيما بَعد أنني نَبضُكِ !

××××
من تُرابِ أقدامِكِ خُلقَ الفَرح

أما احلزنُ فهو تُراب
لم تَسحقهُ نُعومةُ أقدامِك 

َوت وَهَكذا ا
وَهَكذا اللَّيل 
وَهَكذا أنا

حِينما أحببتُكِ
لَم أكنْ أعلم

َسافةَ طفل جَائع إنَّ ا

أسرعُ مَفعوالً من جنونِك 
وهو يَعتلي مَنصةَ الوَجع
عَجباً كيفَ أمتثلُ لِلشفاء
دونَ أن تَصدي شَكواي

بِبعضِ االستماع !!
××××
كانَ عليكِ أن تعلمي

إنَّ كلَّ أرضِ تَسحقينها
تَثمرُ فيما بَعد 
وَهَكذا قَلبي

××××
مُنذ طُفولتي 

الوقت هي حادة وصارمة جتـاه البسطاء
ـمــاطـلـة وجتــاه من لـيس له امــتـيــازات ا

وشوارع ذلك كثيرة.
 وتـسـويقـيـة كـثـيرا من فـقـرات الـقـوان
لــديـنـا هي قــوانـ لـدول مـعــيـنـة لــكـنـهـا
ــشــرع مــتــبــنــاة من قــبـل مــا يــســمى بــا
ـــريـــخـي ومـــثـــال ذلك هــــو الـــقـــوانـــ ا
االنـتـخــابـيـة ومـا يـلــحق بـهـا من قـوانـ
ثانـوية والـتي هي قـوان مـستـوحاة من
قوان دول أخـرى. .... ال بأس بـالتداخل
الفـكري لـكل دولة وطـبيـعتـها كـما أن لكل
مجـتمع طـبـيعـته اخلاصـة بهـا وليس من
ـنـطــقي أن تـطـبق قــوانـ خـاصـة عـلى ا

حالة عامة.
القـانـون اليـوم هو بـ بـ ب الـليـونة
والــصالبــة ولــيــونــة الــقــانـون_كـون من
يتـحكم بـأغـلب القـانون هم ذوي الـسلـطة
ـماطلون _أكثر من صالبـتها والنفوذ وا
رغم وجـود األخـيرة لـذا جتـد أن الـقـانون
ـريخ مــسـتــهـدف وال يــكـاد ــروري في ا ا
يقوى بالنـهوض بقواه حلمايـة منتسبيه
بــاإلضــافــة إلى عــدم تــوفــيــر مــا يــحــمي
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واسـتـطـاع جـعـلـهـا ثـغـرة ومـنـفذا لـضم
العديد من االفراد الى صفوفه بأغرائهم
بـــاالمــوال وثــبت انـــتــمــائـــهم من خالل
العالوات والتخـصيصات الـنقدية التي
رفـعـت من مـسـتــوى مـعـيــشـتـهم والشك
اطالقــا ان الـكـثــيـر والــكـثـيــر من الـذين
ـتطرفة انتمـوا للمـجاميع الـتكفـيرية وا
عـلى حــد سـواء كـان مـن ابـرز االسـبـاب
ال حـتى ان معـظمهم النضـمامهم هـو ا
اصبح ال يعدو ان يـكون "مرتزقـة " ينفذ
مـا يـخـطـط له ويـؤمـر به دون ان يـسـأل
النه قـد اســتـلم وحـصل عــلى مـا يـريـده

مسبقاً .
bL‡Š√ ¡UŽœ - بغداد

الـــقــــانـــون لـــغــــة الـــعـــقـالء وســـمـــة أهل
احلــضـارة وســنـتــهم وعــلى مـر الــتـاريخ
تـلــحظ أن اجملـتـمــعـات الـتي خــلـفت ارثـا
حــضــاريــا مــتــطــورا إذا مــا قــورنت تــلك
ـا نـاظـرهـا من مـجـتـمـعات اجملـتـمـعـات 
آنذاك فلقد كان القانون رافدا قويا لتطور
كل مـــجــتــمع وأســرة عـالوة عــلى تــطــور
ــطـالــعـة ـدن فــلـو اســبـغت ا الــبـلــدان وا
راكـز احلضارية أللفيت والتفاصيل عن ا
انهـا مجـتمعـات سادتـها أنـظمـة وقوان
واعـراف كـان من شـأنـهـا أن تـبـ مـا بأن
لـــنــا مـن رقي ورفــعـــة ومــا أن يـــأفل جنم
الـــقــانــون فــإن ذلك يـــعــني أن أمــور هــذا
سـتـؤول إلى دون مــآل فـقـد كـان اجملـتـمع
الـبـابــلي هـكـذا صــاحب الـقـوانـ األولى

ومثله كان الفرعوني واليوناني.
ـــريخ في مــرحـــلــة غــيــاب الـــيــوم حــال ا
الـقـانون والـالشعـور الـوطـني فـالـقـوان

فيه تسويفية وتسويقية 
 تـســويــفـيــة بــأنـهــا قـابــلــة لـلــمــمـاطــلـة
والتـعطـيل وكـثيـرا ما يـؤثر فـيهـا النـفوذ
ــالي والـســلـطــوي وغــيـر ذلك وفي ذات ا

ــواطن الــضــعــيف وجتــد أن الــقــانـون ا
الـقــضـائي وهـو مـهـم واهم قـانـون جتـده
ـا يسـمى بـالـواسـطـة ومنـهك من مـثـقل 
ــولـــيـــهــا ضـــغـــوط عـــرابي األحـــزاب و
فـمـذكـرة إلـقـاء الـقـبض تـنـفـذ في حلـظات
ح تستـهدف الفقـير لكنـها ترتطم بالف
جــدار وجــدار حــ تــتــعــارض ورغــبــات
ن ــتـنــفـذيـن والـنــفـعــيـ واألمــر بـائن  ا
ريـخي بشتى مـؤسساته يترقب الـواقع ا

الالمؤسساتية ويتمعن بحاله العسير.
ــريخ يـحــتـاج إلى الــيـوم كل جــانب في ا
قانـون وحتى القـانون يـحتـاج إلى قانون
فـــالـــصـــحـــة بـــحـــاجـــة قـــانـــون صـــحي
والـعسـكـرية حتـتـاج إلى قـانون عـسـكري
والـتـجـارة حتـتـاج إلى قـانون جتـاري كل
فاصل حتتاج إلى قوان تفصيلية لها ا

كل بحسبه.
هــذا كــلـه ســبب تـــدهــور حـــالــته الـــبــلــد
واســـتــنـــزاف مـــقـــدراته وجـــعـــله قـــبـــلــة
للـتصارع واالحـتراب وبالـتالي احـتساب

أهله. 
uÝd‰ - احللة « ‚U²A


