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كانت للشباب مرتعاً ومالذ .. فمجالس الشور
تنمني الثقـافة العقائديـة والتمسك بآل البيت
األطــهــار في اســتــذكــار أتـراحــهـم وأفـراحــهم
خـاصة وأن الـشـبـاب مـتـمـسكـ ومـنـغـمـس
بالفـطرة بحب آل الـبيت األطهـار وما نالحظه
من مــجـــالس الــشــور ومــهـــرجــانــات الــشــور
ـانـيـة واألخالقـيــة والـطـبـيـة خـيـر شـاهـد اإل
تـفـاعل الـشـبـاب الـيـوم لـهـذا اتـخـذوه وسـيـلة
لـــهـــدفـــهم األكـــبــر وهـــو الـــتـــكـــامل األخالقي
والـفـكـري الـذي يـجـعل مـنـهم أنـاس صـاحلـ
مصلح على خط الرسالـة السمحاء فالشور
وســـيــلـــة ولــيـــست غـــايـــة جنــحت فـي كــسب
الشـباب وحـقـقت مكـاسب كبـيـرة ونافـعة بـعد
أن إنـتشـلـتـهم من مـجالـس الفـجـور واخلـمور
واخملدرات واإلنـحراف  ,وما يـقوم به أنـصار
رجع األستاذ يـعتبر بـادرة شبابيـة تستحق ا
تسليط الضوء عـليها كي نقدم لـلشباب بوابة
األمل بوسيلـة الشور لـتحقيق الـغاية األسمى
ـد يــد الـرحـمــة واحملـبــة لـشـبــابـنـا واألزكى 

الواعد.
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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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ـعلم من غـيبـوبة ُـعلّـمهِ (زيـد) هي من أفاقت ا أُستـاذ- أُستـاذ كانت مُـناداة الـطفلُ حـسّان 
قـعد الدراسيّ في الصفّ اخلامس االبـتدائي ح عاقبتهُ الذكـريات التي أخذتهُ إلى ذلك ا
معلـمة مـادّة احلسـاب لكـونه يُعـاني صعوبـة الفـهمِ فيـها لم تـتشـاف قدمـاه من آالم الوقوف
بساقٍ وقـدمٍ واحدة طـوال احلصّة والتـلك اليدان الـلّتان كـانتـا كَبُرعمٍ صـغير قـبل أن تُصبح
كـجذعِ شـجـرةٍ يابـسـة من آثار الـعـصـا الغـلـيظـة وال أصـوات الهـمـهمـة والـهمس الـسـاخرة
لزمالئه مـنه وما أشبه حسّان اليوم بزيد األمس سوى أن حسّان فَقَدَ أمّه قبل عام بحادِثِ
تـابـعتِـها الـتي كانت تـشهـدُ لهـا السـنوات األربع سيـر أمّهُ التي كـانت كمالكٍ حـارس له و
الـتـي مـضت كـان لــزيـدٍ وعـد أصــدحَ بـجـرأةٍ عــنه أمـام مُـعــلـمـته الــتي أصـغت بــاسـتـغـراب
وسُخريـة ح هـدّدَ برد الدَّين حـ يُصـبحُ يوماً مـا مُعـلمـاً بأنّهُ سيـعاقب ابـنها كـما تُـعاقبه

  هِ كي تشعر بأ
أَخذت العزةُ مُعلّمتهُ التي لم تكن تُبالي حتى للزواج وقتها لتُجيبهُ بثقةٍ وغرور: 

ُعلّمة - حسـناً إنّي سأنتظرُ إيفـاء وعدكَ الذي لن ترَى لهُ نوراً وإلنّني واثقـة من تفوّق ابن ا
ومن فشلك فإنّي سأُسمّيه حسّاناً كي تتعرف عليه. 
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الــــعـالقــــات الــــرابـــــطــــة ألجــــزائــــهــــا
وتـشـعــبـاتـهــا بـعـضـهــا مع بـعض من
ــ مـن جــهـــة أخــرى ومــا جــهـــة وا
ينتظمـها من رباط زمني ونفسي أو ال
شعوري حتى إذا ما عمدنا إلى إعادة
الــتـــركــيب بـــعــد إضــاءة ســـطح تــلك
الـصـورة وعـمـقـهـا اسـتـطـعـنـا تـقـد
مــشــهــد أكــثــر وضـوحًــا وبــروزًا لــتك
الـــذات; إذ إنّ الــروائـي وبــشـــكل عــام
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     يُـــبــني الـــروائــيـــون مــقــاربـــاتــهم
الـروائـية عـلى تـخوم الـسـيرة الـذاتـية
والـتـخيـيل الـروائي في ضـوء خـبرات
مـعرفـيـة متـسقـة يـصهـر فيـهـا ثقـافته,
ليؤرخ حتوالت الـوعي عند هذه الذات
ا حدث معها وما نفـعلة  الفاعلة وا
يــدور حــولـهــا وعــنــد الـشــخــصــيـات
األخــرى الــتي تــســيّــر أحــداث الــقص
وتـطـوره وتـشـابـكه بــانـفـتـاحـهـا عـلى
ـستـقـبل مثـلـما كـانت منـفـتحـة على ا
حــاضــرهــا ومـــاضــيــهــا ,وهــذا األمــر
بــدوره يـــكــشف عـن مــحـــدوديــة األفق
البنيـوي للسارد وال سـيما أن الكاتب
يتقمص دور الذات الساردة احملورية
فـيتـخفـى خلـفهـا لتـجـنب خطـورة فهم
ـقـاصـد وحـقيـقـة الـتـجربـة فـتـهـيمن ا
رؤيـتــهـا الــذاتـيــة الـداخــلـيــة عـلى كل
شـيء من ثم تـعـري نــفـسـهـا وتــنـتـقـد
احملـيط االجـتـماعي الـذي تـنـتـمي إليه
ويـفــرض عــلــيـهــا عــدداً من الــقـرارات
والثوابت وال سـيما أنهـا إلى عجزها
حـيـال كـثـيـر من األحـداث واحملاوالت
في تخطي ضعفهـا جتاه موضوعاتها
الـتي تــشـكل الـواقع الـذي تـعـيش فـيه
اجــتــمــاعــيًــا وثــقـــافــيًــا وتــاريــخــيًــا.
لـتــسـتـطــيع في نـهــايـة األمـر اجــتـيـاز
سـجن االيــديـولــوجـيــات  نـحــو رغـبـة
الـتـحــرر من أتـون عــذابـاتـهــا بـاجتـاه
مستقبل واعد في محـاولة منها لبناء

شــبـكــة من الـعالقــات الـتي تــصل بـ
ــاضـي (اســتــرجـــاعًــا واســـتــذكــارًا) ا
واحلـــاضــــر مـــعـــايــــشـــة ومــــعـــانـــاة
ستقـبل تطلعًـا إلى حتير الذات من وا
الـقيـود والعـوائق التي تـثقل كـاهلـها
وتـمـنعـهـا من االنـطالق إلى الـتـخلص
من األرتــبـاط بـقـالب شــكـليّ أو بـإطـار

زمني ومكاني محددين.
     يــبـــدأ زمن الــســـرد في مـــثل هــذه
الـروايـات بـاالسـتـذكـار وكـمـا أكـرهـته
ـاضـي ســتـدفــعه عـلـى فــتح أبــواب ا
ـــســتـــقــبل; بـــقــوة إلـى فــتح أبـــواب ا
لتـمنـحه فرصـة اخلالص والنزوع إلى
االنعـتـاق من تنـازعات الـباطن بـكل ما
يحـمله من قـلق وتـوتر وخـوف وعزلة
نزوعًا نـحو حترير الـذات لتعيـد إليها
ــا يـعـوق تـوازنــاتـهــا وتـخــلـصــهـا 
سـتويـات جميـعها ,في تقـدمهـا على ا
ضــوء اجلـنــوح إلى الـيــوتـوبــيـا الـتي
حتـقق لـلـمـبـدع  لـذة أبـداعـيـة لدخـوله
عــوالم جــديــدة  وســبــر اغــوار الـذات

اإلنسانية والغوص في كوامنها.
     لفهم أوضح لطبيعة الصورة التي
انـطـبــعت عـلــيـهـا الــذات الـسـاردة من
خالل نــصّــهــا الـــروائي الــذي يــبــقى
كـتابـة مـرموزة يـنبـغي فك شـفرتـها ال
بدّ من العـودة إلى هذا النصّ وتـفكيك
وحـــداته اجلـــزئــيـــة إلى عـــنــاصـــرهــا
الـــبــســيــطـــة ثم الــبــحـث عن شــبــكــة

"يــركـز انـتـبـاهه عــلى ال شـعـور نـفـسه
بـالــذات ويــصــيخ الــســمع لــكل قـواه
ـنـحـهـا الـتـعـبـيـر الفـني ـضـمـرة و ا
بــدلًـا من أن يـكـتـبـهـا بـالـنـقـد الـواعي
فـهـو يـعـلم من داخل نـفـسـه ما نـعـلـمه
من اآلخـرين; مـا الـقـوانـ التـي حتكم
حيـاة الالشعور لـكنه ال يـحتاج بـتاتًا
إلـى إدراكـهــا بـوضـوح فــبـفــضل قـوة
احـتــمـال ذكــائه تــأتي هــذه الـقــوانـ

مـجـمــوعـة نـســوة يـلـبـســهن الـسـواد ,يـتـرائن لــلـنـاظـر
وكأنـهن ليـال حـزينـة غوائب االقـمار ,كثـيفـة الضـباب.
طابورهن يـشبه قـوافل النمل ايـام فصل الـصيف أبان
جـمـعه لـقــوته فـكن يُـحــاولنَ جـمع قـوتـهـن بـبـطـاقـة كي
نظر ذو بـشاعة دموية خالل اصـطفافهن امام كارد. ا
الـيـة اخلـسـيسـة لـلـمـترمالت ـعـونـات ا مكـتب تـوزيع ا

عوزات وامهات الشهداء. وا
شـهد هـو االسوأ بـتأريخ االم الـعراقـية, لم يكن هـذا ا
ـة االولى التي هـزت كياني بل كان بالـنسـبة لي اجلر

ترملة بغداد. عند وصولي العاصمة العراقية ا
فـبـعـد الـغـيــاب الـطـويل عن الـوطن بــتـأريخ الـلـهـفـة ,لم
اشـاهـدُ مـنـظـراً يـقـشـعرُ لـه اجلـسـد كـمـا هذا بل على
الــنـقــيـض من ذلك فــأن لــلـمــرأة كــيــانــا مــحــتـرمــا في
ـتـقـدمــة. اثـنـاء وقت مـراقــبـتي لألمـهـات اجملـتـمـعــات ا
ـليئات حزناً من حيث ظلم عوزات فرحاً ا العراقيات ا
الــوطن واهـــله شـــعــرتُ بــااللـم الــذي ألمَ بـــأمي أســوة
بـغــيــرهـا واتــضح لي ان االم الــعــراقـيــة هي اجملــاهـد
ـقـدس الــوحـيـد عــلى الـكـرة االرضــيـة بـهــذا الـزمـان ا

يت. ا
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مــنــدمـجــة في ابــداعـاته" ,وهــذا األمـر
يــضـفـي قـيــمــة جـمــالــيـة عــلى نــشـوة

التلقي .
     لـذلك كـان البدّ مـن قراءة الـتـخـييل
ـــنــظـــار نــفـــسي; لــيـــمــنح الـــروائي 
النصوص بعـدًا آخر ويالحظ الكتابة

في تكويـنها وفي اشـتغالهـا والسيما
أنـــنــا في صـــدد بــنـــاء هــويـــة لــلــذات
الـســرديـة تــنـطــلق من الـنـصّ وتـعـود
إلـيه وتـضـيئ أعـماقـهـا وظـاهـرها من

خالله. 
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سـيـطر الـوحيـد في هذه بدا لي بـأن هذا الـقـانون هـو ا
األمة

حـيث ان كل شـيء يـتـوقف عــلى مـجــمـوعــة مـعــيـنـة من
ناحـية أتـخاذ الـقـرار واألسالـيب الذي يـحرصـون دومآ
وكل من يرغب على حتقـيق حلمة ان تصب لصاحلـهم 
واحلصول عـلى حقـوقة يجب أتـباعهـم وأتباع قـانونهم
كالرجـل اآللي تكون معهم وتقسم اي التزيد والتنقص 

لهم على السمع والطاعة
ا أدى الى تـدهور األحـوال وتـزايد اعـداد اخلرجـي
الـعــاطــلــ عن الــعـمـل  وهـذا يــتــطـلـب بـيـع الـضــمــيـر
باد وعلى اساس ذلك كـله وضعنا نحن وكل من وا
ينـادي بـأسم احلق والـعدالـة في خـانـة الصـفـر (اليك)
شـاهدين راقـب او ا حتى ظـهرت لـنا الـصورة نحـن ا
باألصح الذين ال عالقـة لنـا بتـلك الشريـحة فـقط نطالب
وال احـد يـسـتـجيـب بـأن هـذا الـقانـون مـفـصل تـفـصـيل
عـلـيـهم بـحـيث الـبـيـئة تـبـعـتـهم واصـبـحت مـع قانـونـهم
نرى رجـال تصـعد ورجـال تنـزل وهذا حـسب القـانون
وهنا فـالزيـادة كالنـقصـان  1+1=2 التتعـدى حدودك 
اذا أردت ان تــكـــون لك شـــأن وتــصـــبح من أصـــحــاب

القرار يجب أتباع اخلطوات التالية:
1-ان تتبع أصحاب قرار أقوياء.

2-ان تقسم لهم بالوالء على السمع والطاعة.
ولغيرهم ترفظ. 3-ان تعمل لصاحلهم فقط 

4-حـتى اذا اردت الـدعـاء لـلـحـصـول عـلى شيء مـعـ
تدعي لـنـفـسك فقط وال تـلـصق كـلمـة والـناس أجـمـع

.اي احتكار الدعاء لك فقط.
ا يقولون والتزيد .اي التتشاطر وتكون 5-تعمل فقط 

ذكيآ.
وترفظ مبدأ العطاء. 6-تعمل على مبدأ األخذ 

واألكبر لـتكـامل الشبـاب ووضعـهم على جادة
ـارسـون من طـقـوس الـصـواب من خالل مــا 
وعــبــادات وفـرائـض تـعــزز اجلــانب الــروحي
والـعــقــائـدي في أنــفــسـهم كي حتــصــنـهم من
األهـواء والــنـزوات الــتي تـتــربص بـالــشـبـاب
وحتاول جـرهم لإلنحـراف الفـكري واألخالقي
فـتحـصـ الـشـبـاب مـقدمـة لـصـيـانـة اجملـتمع
وتطوره ومن جـملـة ما نراه الـيوم من شـعائر
ارسـها الـشبـاب في مجـالس عدة ومـتنـوعة
أخذت بـالـتـزايد واالنـتـشـار في عمـوم الـعراق
وهو (طور الـشور) ومـا يتمـيز هـذا الطور من
ـيـزات جـعـلت الـشـبـاب يـقـبل عـلـيه بـشـغف
ــرجع كــبــيــر بـعــد أن قــام أنــصــار األســتـاذ ا
الـصــرخي بــعــقـد هــذه اجملـالـس إلحـيــاء هـذا
الطور العراقي من الشعـائر احلسينية والذي
ــيل له فــيه احلــركــة واألداء الــســريع الــذي 
الـشــبـاب ويــتـفــاعل مــعه بـكل حــمـاس ويــعـد
وسـيـلــة عـلى الــتـقـوى والـوســطـيـة واألخالق
والتربـية الفـكريـة واألخالقية والـثقافـية ألخذ
بـأيـدي اجملـتـمع إلى بـر األمـان بـعـد أن تـكـون
شريـحة الـشـباب خـاصة فـي مأمن من حـبائل
الـشـيـطـان ومـهـاوي اإلحلـاد واإلبـاحـيـة الـتي
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نـــكـــاد جنـــزم بـــان اجلـــمــيـع شـــاهـــد رائـــعـــة اخملــرج
السـيـنمـائي مـصـطفـى العـقـاد التي جتـسـدت في فـيلم
(الـرسـالــة) ولم أبـالغ إن قــلت بـان الـكــثـيـر مــنـا حـفظ
بعض حـواراته ويحـاول ب احلـ واألخر الـتلفـظ بها
في مجـالـسه بـ أصـدقـائه وجلـسـائه ومن بـ كـثـير
احلوارات توقفت عند محاورة أبي سفيان مخاطبا أبا
طالب عم الرسول صل الـله عليه وسـلم  (وماذا تقول
العـرب شـبـاب مكـة يـقـود شيـوخـهـا ).... نكـتـفي بـهذا
الـقــدر من فــيــلم الــرســالـة ونــضع األقــواس بــ هـذه
اذا ال و ا جنـمـلـها بـخـطـوط حم حتتـهـا  اجلمـلـة ور
يقودها الشباب فـقد أتيحت الفرصـة لتلك العصبة من
الشـباب إن يـغـيروا مـجـرى اإلنسـانيـة مـنذ قـرون عدة
وحـمـلت عـلى عـاتـقـهـا الـرسـالـة ونـشرهـا فـي مـشارق
األرض ومغاربها . فالشباب هم بركان القوة والنشاط
واحليوية وبسـواعدهم نستطـيع إن نحصل على أطيب
ولــو تـتــبــعـنــا مــسـيــرة اإلسالف في الـثــمــار وألـذهــا 
مختلف التـجارب نشاهـد دور الشباب واضـحا وجليا
فــهم األدوات احلــقــيــقــيــة لــكل الــثــورات والــنــهــوض
والـتـقـدم . ونــحن هـنـا ال نـعــيب عـلى شـيـوخــنـا بـأنـهم
جـامـدون أو جـاهلـون أو مـتـخـلـفـون ال سـمح الـله فـهم
ـتجـولة بـيننـا وهمـا اللـبنـة األولى في أسـسنا البـركة ا
الرصـينـة الذي نحـتمـي بها مـن لهـيب الشـرق وسموم
الغرب  وهـم منجم اخلـبرات الـتي نسـتلـهم منه قـوتنا
وتـوجهـاتـنـا.. ولـكن ... يـجب إن نـعـطي دورا لـلـقـاعدة
ـسؤولية وال نعنفها أو نرجمها الشبابية لتتحمل عبأ ا
إن أخطأت في محاولتها األولى أو الثانية فهي نفسها
التي مرت على الذين سبقوهم وكـانت فيما بعد محطة
انطالقهم في السـبيل الصـحيح . ويجب عـلى الشباب
إن يـكون عـلـى وعي تـام ونضـج السـتالم زمـام األمور
وعلـى منـهـجـيـة تـخصـصـيـة ال شـعـارات ال تـسمن وال
تغـني من جـوع ... هل يـسـتطـيع شـبـابنـا الـيـوم حتمل
سـؤولية ? وهـل يسـتغنـي الشيـوخ وكبـار الســن عن ا

مواقعهم للشباب?

هكذا أرادوا للعراق العظيم هدم القيم
ــتـابع لـلــكـتـاب الــشـهـيـر ـبـاد وا وا
(مـحو الـعراق: خـطة مـتكـاملـة القتالع
عـــراق وزرع اخــر) مـــصـــطــلـح" ابــادة
اجملــتــمع" الــذي اسـتــخــدمه ألول مـرة
كـــيت داوت في كـــتـــابـه (فــهـم الـــشــر:
دروس من الـبـوسـنـة ) والـذي يـنـطبق
عـــلى عــراق مــا بــعــد عــام 2003 وهي
االسـس الــــتـي حـــــددهــــا كـــــيت داوت
لـتـحـطـيم الـدولـة مـسـتـعـيـنـا بـتـجـربة
يـوغـسالفـيـا سـابـقا الـتي حتـولت الى
سـت دول  الحـقــا  .. انه الــســيــنــاريـو
الــذي  وضــعـه في مــراكــز االبــحـاث
الـــغــربـــيه  بـــعـــد دراســـة لــطـــبـــيـــعــة
اجملــتــمــعــات الــتي  يــراد تــمــزيــقــهــا
وتـفـتــيت الـدولـة الــتي  تـعـيـش فـيـهـا
مجاميع بشرية مختلفة منذ قرون  من

خالل تفجير الكراهية.
ال يتم تدميـر البيوت فـحسب بل هيبة

نزل. ا
ال يـتم قـتل الـنـسـاء واالطـفـال فـحـسب
ـديـنة ايـضـا بطـقـوسهـا ومـناهج بل ا

حياتها.
ال تـتم مـهـاجـمـة مـجـمـوعـة مـن الـناس
فـــحـــسب بل تـــاريــخـــهـــا وذاكــرتـــهــا

اجلماعية.
ال يتم هدم النظام االجتماعي فحسب
بل ايـــضــا اجملــتـــمع نــفــسـه يــســمى
نزل العنـف في احلالة االولى إبـادة ا
ـــديـــنــة وفي وفي الـــثـــانـــيــة ابـــادة ا

الثالثة االبادة اجلماعية.
اال ان من الــضــروري ادخــال تــعــبــيـر

جديد محدث على احلالة الرابعة وهو
ابـــادة اجملـــتـــمـع في عـــراق مـــا بـــعـــد
2003 حيث  هـدم كل قيم الـتضامن
وعالقـات اجلـوار واألحـيـاء الـسـكـنـيـة
ادية ذاهب وبناء نظام احلواجز ا وا
والــنــفــســـيــة والــديــنـــيــة وســيــطــرة
االرتـــــــــيـــــــــابـــــــــيـــــــــة واخلـــــــــوف من
ــقـــايــيس واالخــطـــر انــقـالب ا االخـــر
بـحيث يـصبح الـشاطـر ذكيـا والنـبيل
الـــعـــفـــيف غـــبـــيــا ألنـه ال يــشـــارك في
الــولـيــمــة الــعـامــة والــنــهب ويــصـبح
الــلص سـويــاً والـشــريف مـنــحـرفـاً ..
وغـيـرهـا من الـتـنـاقـضـات الـتي تـقـلب
منظـومه القيم األخالقـية  والسـياسية

السوية لصالخ نقيضها .
كيف يحدث هذا? يقول كيت داوت:

( من خـالل خــطـــة مــنـــســـقــة العـــمــال
مـخــتـلــفـة تــهــدف الى تـدمــيـر االسس
االســاســيــة لــلــمــجــتــمع ونــتــائــجــهـا
وحـشـيـة. تـتضـمن تـدمـيـر: الـتـضامن
ـــؤســـســـات الـــهـــويــــة الـــعـــائـــلــــة ا
االجتماعية وعي الذات... لكي يصبح
االرتــيــاب وســوء الــنــيــة الــتــوجــهـ

السائدين لدى الناس).
يــعـلق مـؤلـفـو الـكـتـاب الـثالثـة مـايـكل
اوتـــرمـــان و ريــــتـــشـــارد هـــيل وبـــول
ويلسون على فقرات كتاب  كيت داوت

هذه بالقول :
قصود للعراق وشعبه الذي التدمير ا
ـتـحـدة االمريـكـية قـامت به الـواليات ا
وحليـفاتها ابـان حرب اخللـيج وحقبة
الـعــقـوبــات الــدولـيــة وحـرب اخلــلـيج

الــنـاس الـذين يــعـرفـون بـعــضـهم قـبل
سـنوات. انـهم في احلـقـيقـة غـرباء عن
بـــــعـض لـــــيس ألن هـــــؤالء خـــــدعــــوا
بعضـهم كما يـلوح في السطح بل الن
نـظرة اجلـمـيع للـحيـاة تـغيـرت تمـاما
واالسس االجـــتــمــاعــيــة والـــثــقــافــيــة
والصـحيـة واالخالقيـة وروابط اللـغة
والــتــاريخ والــقــرابــة والــصــداقــة قــد
حــرثـت بل قــلــبـت تــمــامـــا ولم يــعــد
لـلـناس مـا يـحـكمـون به عـلى بـعـضهم
بل عـلى انفـسـهم اال باحلـقـد واخلوف
والــنــقص والــكـراهــيــة وهي أعـراض
تـدمـيـر الـبـنـيـة الـعـضـويـة لـلـمـجـتـمع
وروابـطه وزعـزعـة االسـاس الـداخـلي
لالنسان وحتـويله الى جيـفة متـنقلة

الثانية وخاصة في ضوء غزو العراق
في نـــيـــســان  2003 الـــذي حــدث دون
ي  شـكل مـحـاولـة ابـادة تـفـويـض ا
ـا لـلـدولة اجـتـمـاعي لـيس لـلـشـعـب ا
الـعـراقـيـة رغم الـتـاريخ الـطـويـل لـهذه
الـدولـة وتـعـايش مـكـونـاتـهـا االثـنـية 
لــكن كــيف حتــقق ذلك خالل 14 عــامـا
مـن احلــــــروب والـــــدمــــــار واالرهـــــاب
ــفــاهـيم والــنــهب وتــغـيــيــر الــقــيم وا
ـعــتـقـدات وحـتى كـثـيـر  من سـلـوك وا
االفـراد التي جـعلت نـزعـات االنفـصال
الســبـــاب اثــنــيــة التـــثــيــر أي رد فــعل

غــاضـب من احلـــكــومـــة والـــشــعب 
ومـــصـــرع الـــعـــشـــرات ســـواء بـــفـــعل
االرهـــاب او احلــــرب ضـــد الــــقـــاعـــدة

وداعش  امرا طبيعـيا  وكذلك الرشوة
والــسـرقه  واالســتـيالء غـيــر الـشـرعي
عــــلى امالك الــــدولــــة وتـــدخـل الـــدول
االجــنـبــيــة الـســافــر بـشــؤون الــعـراق
واقـتــطــاع اراضـيـه ومـيــاهه  وتــشـرد
ـاليـ من مــنـاطق الــنـزاع  وهــجـرة ا
اكثـر من مـليـون عراقي خـارج احلدود
ـقراطـية كـيف حتقق هـذا في ظل الـد

االمريكية في العراق ?????
يـجــيب الــكــتـاب الــثالثــة  مـوضــحـ

عمليه تمزيق الكيان العراقي : .
ان مشـاعـر االغتـراب واليـأس والكـابة
شاعـر السـلبيـة هي ظاهرة والقـلق وا
سائدة بـ الناس الـذين تنقلب أسس
حـيــاتــهم بـصــورة عــاصـفــة ويـشــعـر

أو الى مخلوق ساخط يعوي على قمر
بــعــيــد ويــتــعــرى ســلــوكــاً ولــغــةً في
ـنـابر الـعـامـة بوهم أنه الـسـاحات وا

حترر من كل القيود السابقة.
سوف تـنهك قـواكم وانتـم تتـصارعون
فـيـمـا بـيـنـكم ويـتـهم  كـل مـكـون االخر
بـــالــعــمــالــة لــتـــلك اجلــهــة اوغــيــرهــا
وتـسـتنـزف ثـروات الـعراق ودم االالف
من ابـنــائه في حـروب داخـلـيـة  تـمـهـد
في مجملها  لتمزيق الدولة موالشعب
الــعــراقي وهــذا هــو جــوهــر مــشـروع

الشرق االوسط اجلديد 
يا ترى هل نعي اليـوم ما حل بالعراق

من خراب ودمار . 
s - بغداد (« Õö

نـصــيب من حــظـنــا وهـا عــمـر الــشَـيْب
يحـاسبـنا ) ..ررفع بـراسه الى السـماء

ناجاة وقال : كأنه اخذ وضع ا
ال يوجد متـسع من الوقت لـلنهوض في
الشيب فقط يـوجد وقت للـندم والوقوف
بال حـراك ال انت الـقـادر عـلى الـرجوع
للـخـلف وال النـهـوض لتـصحـيح اخلـطأ

والسير لالمام .
كأن عمـر العشـرين بدأ يـعاقبـنا لكـوننا

كنا شبابا ! 

(العـمـر أشـبه بعـقـارب الـساعـة تـتوقف
فجأة عند نفاذ البطارية )

ذات يـوم قـال لي شـيخ كــبـيـر : عـجـيب
امر هذه الدنيا اذكر انني البارحة كنت
ـعجبات شابا وسيـما يركـضن خلفي ا
تـبقية ; كان يبـتسم بأسـنانه االمامـية ا
 جتـاعــيـد وجــهه الــضـاحــكــة وعـيــنـاه

الزرقاوت ; حَنَى براسه وقال : 
اتعبـتــــــــنا بشـاعة االيام يـا ابنتي (لم
ناخـذ من الـطـفولـة حـقـنا ومن الـشـباب

نتحسر للطفولة ونتندم في الكبر 
لنلعن ما بنيناه في وقتها . 

رفع بيده واخذ يربت على كتفي ;
ا ال يغرنك عمر العشـرين ياابنتي فلر
ايـــامه مـــعـــدودة و ســـاعــاتـه مـــحــدودة
تـأخــذكم الـدنــيـا بــجـمــالـهـا وتــنـســيـكم

قساوة عقوبتها .
درسة كنا نتمنى أذكر عندما كنا في ا
الوصـول الى اجلامـعة وعـندمـا وصلـنا
الى اجلامـعة تـمـنيـنا الـرجـوع ولو لـيوم

ـدرسـة لــذلك كـنت اخـشى واحـد الى ا
االستمرار باحلياة ألنها تسرقنا ايامنا
و تـتعـبـنـا كـلـمـا كـبـرنـا  خـطـوة خـطوة
لالحـق بـــــااليـــــام لـــــنـــــعـــــيش كـل يــــوم
بـيــــــــومه وكل دقـيـقـة بـحـلـوهـا ومـرها
فال نعلم متى تتوقف عقارب اجسامنا.
" تقـربـوا من الـله واصـنـعـوا من الـعـمر
حياة فال احد يخبركم بتاريخ وفاتكم ;

قبل أن تلعنوا تاريخ ميالدكم " 
włUH)« wKŽ vMſ - بغداد
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نـتـرك الـنور نـعـيش الـهرم في الـعـشرين
نـقـف علـى نـفس احلـافـة مـرارا وتـكرارا
داعــ الـله ان يـهـبــنـا جـنـاحـ دون أن
نـتـراجع خـطـوة واحـدة الى اخلـلف قـبل
إتـــخــاذ الــقــرار نــخــتـــبئ  داخل طــريق
ــضـلم خـوفــا من الـظـلــمـة . هـكـذا هي ا
احلـياة تمضي لتحل محـلها ثانية وثالثة

ــة فـي بــعض الـــنــهـــايـــة قــد تـــكــون مـــؤ
األحـــيــان والــســـكــوت قـــد ال يــكــون من
صـالح الـفـرد احلـيـاة ليـست بـأسـتـمرار
الفرد من جيل الى جيل بل من قرد الى
إنــــــســـــان  مـن خـــــاطـئ الى قــــــديس 
إنـقـضت سنـون كثـيرة و نـحن نضـطرب
بـ احلـق و الـبـاطل نـخـتـار الـضـلـمـة و

اذا هذه السحنة الكاحلة دون ان نـفكر 
ـقــطـوع ـعــتم ? و الــنـهــايــات ا ?الــلــيل ا
ـقص يسـلبك كـل فرصة لـلرحـيل عنه
فـــراغ في جــوف يـــأس يــدفـع لــلـــقــنــوط
والـتـقـوس عـلى الـذات نـفس الـقلـم نفس
الــنــهـايــات احلـزيــنــة والـوجــوه الـدامــيـة
ـزق ــمـزق. عــويل الـيــتـامى  والــكـتف ا

ـحاته مـاتـبـقى مـني لـيـجـرد قـلمـي من 
فــيــسـتــرسل لــيـكــشف خــبــايـا قــلــوبـكم
ـــلــطــخــة وانــيــاب ذئـــابــكم ا ســـوادكم 
بـصرخات طـفلة اكبـر همها ان تـستلقي
بـجانب والـدها الـشهـيد وتـغمـض عيـنها

لالبد تاركة لكم مصير مثيالتها .
ÊU - الديوانية Š« UH

الـشـبـاب فـي هـجـمـة شـرسـة يــتـعـرضـون لـهـا
لـــثــنــيـــهم وكـــســر شـــوكــتـــهم عن إداء الــدور
ــطــلـوب ! ,لــهــذا نــراهم في أســوأ حــال من ا
ا جرهم للتسكع االحباط واليأس والبطالة 
والشـذوذ واإلنـحراف والـضـياع !! ,ويبدو أن
هذه الـنتـيجـة يـسعى لـها من خـطط ودبر ذلك
من خالل مـا نـلـمـسه من تـمـويل وتـغـذيـة هـذا
ــكن ومـنع أي الـواقع !! كي يــدوم أطـول مـا 
فرصة لـوقفه وانتـشال الشـباب منه لـهذا نرى
فـشل الـكـثـيــر من الـتـجـارب واحملـاوالت الـتي
ســـعـت إلنـــقـــاذ الــــشـــبـــاب وإعـــادتـه لـــصـــفه
االجتماعي كي يـكون عنصـراً منتجـاً ونافعاً ,
وأمــــام فـــشل هــــذه الـــتــــجـــارب وعــــدم دقـــته
وقـراءتــهـا لـلــواقع بـشـكل دقــيق كـون تــهـيـئـة
األسس مـطـلـبا مـهـمـا في تـوعـيـة هـذا الـشاب
بأمور ديـنه وما جاءت بـه الشريـعة السـمحاء
ـطــلـوبــة والـوسـائل وكـيف أشــارت لـلــطـرق ا
الفـاعلة لـتحـقيق الـغايـة النبـيلـة التي تـنتشل
رسـوم لهم ! ,ألن الغـاية شبـابنـا من الـواقع ا
هي الهدف والرؤيـة األسمى التي يتـحقق بها
لـهـذا الـنــجـاح الـذي يــوصـلك لــتـلك الــغـايـة  ,
تعـتبـر الشعـائر الـدينـية وسـيلـة للـغاية األهم

لكل غاية وسيلة توصلنا لها فكلما كانت
هــذه الـغــايـة نــبـيــلـة يــتــطـلب أن تــكـون
قدمات الوسيلـة نبيلـة ومحترمـة كون ا
الـصـحـيـحـة جتـعـل الـنـتـائج صـحـيـحـة
ورصـــيــنـــة أمـــا خالف ذلك فال تـــبـــريــر
لــلـغــايــة الـتـي تـكــون وســيـلــتــهـا مــحــرمـة
ومــرفــوضــة ,وعــلى هــذا األســاس اعــتــمــدت
مـجــريـات األمـور وســارت وفـقــهـا األحـداث
الـتي اعــتـمـدهــا أفـراد اجملـتــمـعـات
فيما بيـنهم جتاه كل قضية
وحـــــادثـــــة ومـــــســـــألـــــة
تــعـــتـــرضــهم وحتـــتــاج
ــوقف عــقــلي وأخالقي
يــــتــــوافق مع الــــشــــريــــعـــة
ـنـطق لـلـخـروج بـرؤيـة مـقـبـولة وا
جتاه القضايـا كافة ونتنـاول االجتماعية
منها غير مبتعدين عن باقي القضايا ونخص
بالذكر ما يتعرض له الشباب اليوم من إهمال
ـا جعـلهم اجملتـمع لهم وعـدم اإلهـتمـام بهم 
يـعيـشـون فراغـاً كـبـيراً وحـاجـة مـلحـة لـلـعمل
طلـوب في بناء الدولة لكن ارسة دورهم ا و
مـا نـراه اليـوم من إسـتـهـداف كـبـيـر لـشـريـحة
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