
جـسـدهـا عـلـى جـسـدي وتـنـفـست
انفـاسـهـا وشـعـرت بثـقـلـهـا فوقي

فصحت
 _مــابـك يــامــنى الــيــوم جتــاوزت

احلدود..
ت نــهـدي حــتى جــمـعت يــداهـا ا
قــواي الدفــعــهــا عــني بــقــوة وقـد
نفذه صبري ولعدة مرات وبختها

عند النهار
ـاضية  _منى مـا اصابك الـليـلة ا
وجـدتك حتـولت من فـراشك فوقي

..
ردت بصوت خافت

ــا افــعــله كــوني  _انــا ال احس 
نائمة..

ثقلها اطـبق على انفاسي بالكامل
واحــتـظـنــتي بـقـوة شــرسـة حـتى
زوجة بصوتي كررت صرخاتي 

تعب الردد ا
 _منى مابك..?

ضربـتها مدافعـة عن جسدي التي
اخــذت تـنــهش به كـانــهـا حــيـوان
مــفــتـرس لم تــعـ لـي اهـمــيـة بل
استمـرت تقـرص زندي بـاسنـانها
وتعضني بنهم وسمعتها تنطق
 _جـــســـدك وبـــشـــرتك ســـاقـــضي

عليهما ..
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ـعظـم األسر بـإيـجاد في هـذا الـوقت أصـبح شغل الـشـاغل 
ــدرسـ ألوالدهم لــغـرض حتــسـ مــسـتـواهم ـعــلـمـ وا ا
الـدراسي والتـعـليـمي لضـمـان جناحـهم بعـدمـا فشـلت أغلب
ـدارس احلـكـومـيـة في الـتـربـيـة والـتـعـلـيم خالل الـسـنـوات ا
ؤسسات ستـشري في ا ـاضية نتيـجة اإلهمال والـفساد ا ا

عنية.  ا
عـند اكمال دراستي اجلامعـية كنتُ مقتنـعاً جداً بعدم اتخاذ
مـهنة التـدريس في مسيـرة حياتي الوظـيفيـة  وكانت نظرتي
لـزمالئي الــذين اتـخـذوا الـتـدريس مــهـنـة دون الـدرجـة الـتي
أرتـقي بـهـا في وظـيفـتي بـشيءٍ من الـغـرور عـلى اساس أن
الـوظـيـفـة أفــضل بـكـثـيـر من الــوقـوف بـ الـطالب وسـبـورة

الصفوف .
بـعــد أحــالـتـي الى الــتـقــاعــد لم يــكن تــوقـعي أن مــســتــقـبل
درسـ بعـد التـقاعد أفـضل مني بـكثيـر حيـنما أصـدقائي ا
ـارس التـدريس اخلصـوصي للـطالب أكـتشـفت أن أحدهم 
ـلـيون لـلـشـهر الـواحـد  أمـا الدرس بـلغ جتـاوز ا الـواحـد 

الواحد ليوم واحد قد يكون مائة ألف دينار . 
ــدرسـ الـتـنــصل من عـمـله في ـعـلـمـ وا يـحـاول بــعض ا
ـدارس احلــكـومــيـة ويــشـجع الــطالب عــلى تـدريــسـهم في ا
أوقـات خـارج الــدوام بـدروس خـصـوصـيـة لــقـاء مـبـالغ وقـد
ثـابة رشوة لـغرض التدريس يـكون ذلك أموال غـير مقبـولة 
بـصورة يسـتوعبـها الـطالب ومغـاير عـما يسـمعه في الصف
من مـعلمه  قـد تكون هـذه الظاهـرة خطيـرة جداً في العـملية
ا نتـصور فقد الـتربويـة خاصة وأن انتـشارها بـات أوسع 

عمت ذلك للصفوف االبتدائية أبتداءً من الصف األول .
نـأمل من الـدروس اخلصـوصيـة هي لـتطـويـر قابـلـية الـطالب
درس في نـحو مسـتوى أعلى ال يـكون على حـساب واجب ا
ـراجـعة وظـيفـته كـمـا يـفعـله بـعض األطـبـاء حيـنـمـا ينـصح 

شفى . مريضه إلى عيادته اخلاصة بدالً من ا
ـنـاطـق الـشـعـبـيـة تـقـوم بــعض الـبـنـات بـتـدريس لـوحظ في ا
الـطالب في مـسـكنـهـا بـأجـور زهـيدة بـعـيـداً عن الـتـخصص
نفعة لـتحس قابلية األطفال في الـتعلم ويدخل ذلك ضمن ا

تبادلة ب األطراف . ا
ـعلم والـطالب إن كان ـا تكـون العالقـة غير طـبيـعيـة ب ا ر
ال بعد حتـويل عالم التدريس والتعليم بـناؤها على أساس ا
إلى مـؤسسة جتارية وربحية. خالل مقابلتي ألحد األصدقاء
ـدرسـ فوجـئت بـكـثـرة االتصـاالت الـهـاتـفيـة عـلى طـلـبات ا
ـدة  مع إن هــنــاك نـوع من الـتــدريس وحتــديــد الـســعــر وا
ـؤســسـة ــمــيـز في الــتــدريس خــارج ا األخالص واجلــهـد ا

احلكومية .
واألدهى من ذلك عـنـدما سـمـعت مـدير مـدرسـة أهلـيه يُـحدد
ألحـد أولياء األمـور معلمـة خاصة بـعد أوقات الـدوام للطالب
عــلى أسـاس حتــســ مــسـتــواه الــدراسي . هــنــا يـجب أن
نالحظ ردود فــعل احلـكــومـة مـن ظـاهــر انـتــشـار الــتـدريس
اخلـصـوصي ومع مــدى تـأثـيـره عـلى الـدخل األُسَـري حـيث
يـكلف العـوائل مبالغ طـائلة ألوالدهم بـينمـا هناك دول عـربية
حتـارب وتعـاقب الـتدريس خـارج أوقـات الدوام عـلى أساس

اخلصوصية .
ـعـلم والـطـالب قـد تـؤثـر بـشـكل مـبـاشــر عـلى الـعالقـة بـ ا
حـيـنـمـا تــتـسع هـذه الـظـاهــرة لـكال الـطـرفــ عـنـدمـا يـؤخـذ
ادي في التعليم والـتدريس ويبقى الهم األكبر هي اجلـانب ا
الـعـوائل الــفـقـيـرة مـن عـدم إمـكـانـيــتـهم في أشـراك أوالدهم
بـالدروس اخلـصوصـية .عالوة عـلى القـصص الكـثيـرة التي
نـسمـعهـا ب فـترة واألخـرى بـتعـليم األطـفال أمـور ال يحـمد

ال في عالقة التعليمية.  عقباه نتيجة تدخل ا
بـكل ثقة أن هذه الـظاهرة ستشـكل بادرة خطيـرة في التربية
والـتعلـيم لألجيـال القـادمة إن لم تـراعي الدولة اسـتحـقاقات
األطـفــال بــالـتــعــلـيم اجملــاني مع وضـع الـكــادر الــتـعــلــيـمي
والــتـــدريس بــعـــدم جــديـــة الــتـــدريس خالل أوقـــات الــدوام
ــسـؤولـيــة وإجـبـار الـرسـمـي ويـعـنـي الـتـهــرب الـعـلــني من ا
الـفـسـاد عـلى الـتـفـشي في حـالـة عـدم وجـود خـطط وبـرامج
ــكن احلـكـومـة تــشـجـيع فـتح إلنـهـاء هـذه الــظـاهـرة  نـعم 
دورات تـقويـة حتت أنظار مـديريـات التـربية وبـاسعـار رمزية

لتحس مستوى التعليم.
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بغداد

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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ــبـــكــر عن أحــضــان ابـــتــعــادهــا ا
عــائــلـتــهــا الـتـي تـرعــاهــا فـتــجـد
نفـسها وسط عـائلة جـديدة يترتب
ا عـلـيـها مـسـؤولـيـات جـسـيـمـة 
يصـعب عـليـها الـتعـايش والتـاقلم
مـعـهـا يـتـوجب تـشـريع وتـطـبـيق
قـــوانـــ رادعــة تـــمـــنع مـــثل هــذا
الــزواج وحتت أيـــة ذريــعــة كــانت
ـة مـن اجلـرائم واعــتـبــارهــا جــر
الكـبـرى ضد االنـسانـيـة بعـيدا عن
الــنـصـوص الــهـزيــلـة في قــانـوني
االحـوال الـشـخـصـيـة والـعـقـوبـات
مع إاللـــتـــزام بــاجـــراء الــزواج في
احملاكم ومنع عقد الزواج خارجها
ــكــاتب الــشــرعــيـة الــتي واغالق ا

تتخذ من هـذا العمل جتارة رائجة
و كـذلـك تـبــني حــمــلـة تــثــقـيــفــيـة
وتــوعـويـة عن األخـطـار الـصـحـيـة
والــنــفــســيــة الــنــاجــمــة عن زواج
الـــقــاصــرات وتـــصــحــيـح الــفــهم
ــرأة ــتــوارث عن دور ا اخلـــاطئ ا
فـي اجملــتــمـع وهــذا يــتـــطــلب من
ـدني التي من مـنظـمات اجملـتمع ا
أهـدافـهـا حـمـايـة حـقـوق اإلنـسـان
بـشكل عـام و الطـفل بشـكل خاص
أن تـلعب دورها احلـقيقي وتـتبنى
مـوقـفـا واضـحـا مـن هـذه الـقـضـية
ـغــتـصـبـة والـدفـاع عـن احلـقـوق ا

للقاصرات الصغيرات.
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ـــادة اشـــتـــرطت الـــفـــقـــرة  1من ا
الـــســـابــعـــة مـن قـــانـــون االحــوال
عدل رقم  188لسـنة الـشخـصيـة ا
 1959لـعـقــد الـزواج تـمــام اهـلـيـة
الـزواج و اكـمـال الـثـامـنـة عـشـرة.
ـــادة الــثــامـــنــة في اال انــهـــا في ا
ن اكمل فـقرتـيـها  1و  2اجازت “
اخلــامــســة عـشــرة من الــعــمـر ان
يــطـلب الـزواج لــلـقـاضي ان يـأذن
به اذا ثـبتت له اهـلـيـته وقابـلـيته
الـــبــدنـــيــة وبـــعــد مـــوافــقـــة ولــيه
الــــشـــرعي ولـــلــــقـــاضي ان يـــأذن
بزواج من بلغ اخلـامسة عشرة من
الـعــمـر اذا وجــد ضـرورة قــصـوى
تدعو الى ذلك  . ”ويشترط العطاء

االذن حتــقــيق الــبـــلــوغ الــشــرعي
والــقــابــلــيــة الــبــدنــيــة.ومن خالل
تدقـيقـنـا للـنصـوص اعاله نرى ان
الـقـانـون العـراقي قـد اعـتـبـر شرط
تــمـــام االهــلـــيــة لـــلــزواج الـــعــقل
واكـــمـــال الــثـــامـــنــة عـــشـــرة امــا
استثناء وهي حالة طلب زواج من
اكـمل اخلـامـسـة عـشـرة فـلـلـقاضي
مــتى مــا ثــبـــتت له اهــلــيــة طــالب
الزواج وقـابليـته البدنيـة وموافقة

وليه ان يأذن له بالزواج.
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ـطـلـقات ولـلـحـد من تـزايد اعـداد ا
الـصغيـرات  وما يتـبعه من االثار
ة بسبب ـؤ النـفسية والـصحية ا

يــتـكـون الــبـنــيـان االجـتــمـاعي من
جـمــلـة مـن الـعــنـاصــر االسـاســيـة
وهي االرادة االجـتــمـاعـيـة الـدين 
الـثـقافـة والعـرف االجتـماعي وهي
فـي تــطــور ديــنـــامــيــكـي ايــجــابي
ــــعـــطـــيـــات حـــسـب الـــظـــروف وا
الواقـعية وابرز مـثال على ذلك هو
عــصــر الــرقــيق الــذي امــتــد عــبــر
سـنـوات طـويـلـة حـتى  الـقـضـاء
عـليه بـفـعل احلركـات االجـتمـاعـية
الـرافــضـة له او هــكـذا نــتـصـور !!
فـــــالـــــيـــــوم ونـــــحن فـي ظل عـــــدم
االســتــقــرار الــعــام الــذي ادى الى
ـــــشــــاكل افــــراز الــــكــــثـــــيــــر من ا
اجملــتــمــعـــيــة الــتي تـــســبــبت في
إحــداث الــضــرر لــفــئــات مــعــيــنــة
ــهـمــشـة والسـيــمـا تــلك الـفــئـات ا
والـتـي كـانت ومـازالـت كـبش فـداء

راة .. لتلك الظواهر اال وهي ا
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ــــشـــــاكل ورغـم ان بــــعـض تــــلـك ا
ـغـلـقة اال تـتوارى خـلف االبـواب ا
ان دخـانـهـا بـدأ يــتـصـاعـد وبـاتت
تـتـحـول الى اوبـئة تـنـهش الـكـيان
ة ضد االجتماعي بل وتشكل جر
االنـسـانيـة فـقـد عاد عـصـر الـرقيق
واالجتار بـالبـشر بـصبـغة شـرعية
زائـفة لـوأد انسـانيـة فتـيات مازلن
في مـقـتـبل الـعـمـر بـسـكـ الزواج
بـكر.. حيث يـتم تزويج الـفتيات ا
فـي سن الثـانيـة عشـرة وما فـوقها
حتـت ذريــعــة ان تــزويج الــطــفــلــة
سـتـر لـهـا وألهـلـهـا وقـدر حـيـاتـهـا
وهذا ظاهر االمر الذي في حقيقته
هــو دعــوة لـإلجتــار بــالــقــاصـرات
وعقـد صـفقـة رابـحة من وراء عـقد
نكـاح طفلـة او حتى طفل فـالغريب

ان هذا الـزواج لم يـعـد حـكـراً على
الــــفـــتـــيـــات فــــقط بل حــــتى عـــلى
ــراهق الـــغــيـــر كــامل الـــشــبـــاب ا
االهــلــيــة وبــ لــيــلــة وضــحــاهــا
يُـصـبح هـذا الـفـتى رجالً مـسـؤوالً
عن زوجـــة واطـــفـــال وهـــو مـــازال
يـأخــذ مـصــرف جـيــبه من والـده 
ـساكـ سـيعـانون بـسبب هوالء ا
جــهـل االهل وتـــدخالتــهـم كــيف ال
وهم ال يعرفون بـعد ماهية احلياة
الــزوجــيـــة?! وتــوئــد طــفـــولــتــهم
لـيــصـبـحـوا ابـاء وهم مـازالـوا في
ـكن إلطـفال سن الـطفـولـة فكـيف 
رعــايــة أطـفــال مــثــلـهـم ?! هـذا من
جــهــة  امــا من جـهــة اخــرى فــقـد
تُـزوج الـفـتـاة لـرجل يـكـبـرهـا سـناً
لتعـيش في كنف عجوز ال يرى في
الــدنــيـــا مــاهــو اهم مـن شــهــواته
.. وجـهة الـنظـر الديـنية عن زواج
الـقــاصـرات تـتــلـخص بــأن وجـهـة
نـــــــظــــــر الـــــــبــــــعـض من ان زواج
الــقـاصــرات هــو صـيــانــة لـهن من
بــاب سـد الـذرائع  فــإنـنـا نـرى أن
ــــــفــــــاســـــد أولـى من جــــــلب درأ ا
ـصــالح فـقــد اثـبــتت الـدراسـات ا
الـعلمـية أن زواج الفـتيات في سن
صــغـــيـــرة يــكـــتــنـــفه خـــطـــر عــلى
صـحتـهن وحيـاتهن  فتـزيد نـسبة
احـتـمـال الـوفــاة بـسـبب مـشـكالت
. من هــنـــا فــان احلـــمل و الـــوالدة
الــــدين اإلسالمـي لم يـــضـع ســـنـــاً
ــا اشــتــرط مــعــيــنــاً لــلــزواج وإ
رأة إلى درجة من البلوغ وصول ا
النضج اجلـسدي لتؤدي وظـيفتها
فـي حـفـظ الــنــوع الــذي هــو غــايـة
الـــــزواج وهــــدفـه … امــــا مـــــوقف

القانون منه فكان :

تــــؤدي األلـــوان دورًا مـــهــــمًّـــا في
حــيــاتــنــا وحــتـى في خــيــاراتــنــا
ا وقـراراتنـا اليـوميـة والـنفـسيـة 
لـهـا مـن أثـر مـهم عـلـى شـخـصـيـة
تاز تعددة  الفرد ومن األلوان ا
الـلــون األحـمــر وهــو من األلـوان
الــنــاريــة الـتي تــعــبّــر عن اجلـرأة
والــقــوة واحلب وقــد كــشف لــنــا
عـلماء الـطاقة أن اللـون األحمر له
تــأثــيـر عــلى اجلــهــاز الــعــصـبي
وكـلــنـا يــعــرف مـدى أهــمـيــة هـذا
اجلـهـاز في سـلوكـنـا وتـصرفـاتـنا

وحــركــاتــنـــا حــتى أصــبح كل من
يــعـــاني من الـــوحــدة واإلنـــعــزال
والـوحـشـة يـحـتـاج لـلـون األحـمـر
لـــلـــتـــخـــلـص من هـــذه األمـــراض
النفـسية الشائـعة حتى أن علماء
الـنفس يـقـولـون إن اللـون األحـمر
يعزز إنـتماء الـفرد لـبلده وبـيئته
لــذلك أصــبح اإلهــتــمــام بــاأللـوان
مــــهم فـي اجلـــوانـب اجلـــســــديـــة
والنـفـسيـة لإلنـسان لـهذا وجـدنا
في الـــــــــروايــــــــــات واألحـــــــــاديث
مـشــروعـيـة لـلـبـس الـلـون األحـمـر

ـصـطـفى -صـلى وكـان احلـبـيب ا
الــلـه عــلـــيه وآله وســـلم- يـــلــبس
الرداء األحمر وحلَّة حمراء وكذلك
ــــؤمـــنـــ عـــلـي -عـــلـــيه أمـــيـــر ا
ــــيـــدان الــــسالم- كــــان إذا نــــزل 
احلــرب يـــلـــبس الـــلـــون األحـــمــر
وكذلك فعل أبو الـفضل العباس -
عــلـيه الـسالم- في واقــعـة الـطف
فـالــلـون األحــمـر يـظــهـر صــاحـبه
بــشـكل جــذاب وقــوي كـونه يــزيـد
الـثقـة بالـنـفس وقد ارتـبط الـلون
األحــمـرعـنــد الـعـرب بـطــلب الـثـأر
لهـذا جند الـراية احلـمراء تـرفرف
عـلى قـبــة اإلمـام احلـســ -عـلـيه
الـسالم- عــلى مـدار الـعـام وعـلى
هــذا األســاس يــعـــد لــبس الــلــون
األحمـر دليال على روح التـضحية
والـفـداء والــشـهـادة واإلســتـعـداد
لطلب الثـأر لإلمام احلس -عليه
الـــسالم- والــتـــمــهـــيــد حلـــفــيــده
نتظـر أرواحنا له الفداء وترديد ا
الــــشـــعـــار اخلــــالـــد (يــــالـــثـــارات
ـا جـعل عالقـة الـلون  ( احلـسـ
األحمر مع طلب الثأر والدفاع عن
الـــشــرف الـــرفــيع أمــرا مـــقــدســا
والروايـة تقول إن اإلمـام احلس
طلـب من جـده رسول الـله -صـلى
الــله عـلــيه وآله وســلم- أن تـكـون
حُــلَّـته حــمـراء كــحُـلَّـة جــده لـهـذا
جنـــســـد الـــيـــوم في شـــعـــائـــرنـــا
احلـسينـية هذا األمـر وخاصة في
لـبس األحــمـر نــاهـيك عن تــعـلـيق
ـــصـــابـــيح الـــرايـــات احلــــمـــر وا
وغيـرها وهـذا مـا نشـاهده الـيوم
عــلى من يــقـــيم مــجــالس الــشــور
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هي اكــــثــــر مــــني صـالبــــة وقـــوة
فاشعر بها كانها وحش كاسريود
االنـــقــــضــــاض عـــلى كـل شيء لن
يـخيـفـها اي مـنظـر بل كـانت تتـلذ
بـطـعم غـريب وهي مـغـرمـة بافالم
االكــشن والــدم الــتي لن تــتــركــهـا
طــوال الــنــهــار ومــعــظم ســاعــات
الـــلــــيل انـــهــــا غـــريـــبـــة االطـــوار
فــوجــدتـهــا اكــثــر اوقـات نــومــهـا
بـانـهـا تـلـتـصق بـجـسـدي فـاشـعر
ــــائل الى بــــحــــرارة جـــســــدهـــا ا
الــســمــار الــداكن بــاخــتالف لــون
بـشرتي الـبيـضاء الـتي حركت في
دواخـلهـا الغـيـرة واحلسـد عنـدما

سالت امي يوما
ــاذ ولــدتــيـني بــهــذه الــبــشـرة _ 

السمراء ..
تبتسم امي وترد بعفوية

 _الن والدك اسمر اللون..
تتحجج بالرد

ــاذا لم يــكن بــشــرة اخــتي  _اذا 
هيفاء مثله..

بــعـد ان رمــقــتـني بــنــظـرة حــسـد
مخيف فقلت لها باحلال

 _انـهــا مـشــيـئـة الــله وقـدرته وال
اعتراض عليها..

ــرة اشـعــر بـانــهـا اطــبـقت هـذه ا
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عـنــدمــا نـتــحــدث عن شــهـر مــحــرم وثـورة احلــسـ (ع)
واالصالح والـعدل في نـهجه ومـا نسـمع من اخلطـباء في
ـنـابـر احلـسـيـنـيـة والـقـصص الـتي مـرت عـلى اهل بـيت ا
الـنبـوة وكل هذا مـنـقول عـلى شاشـات الـتلـفزة من جـميع
الـقنوات التـلفزيـونية .. وكلـنا نعـلم ان احلس (ع) خرج
حملــاربـة الــظــلم ونــشــر االصالح والــعــدل .. لــكن وزيـرة
الـصحـة وفي شهـر مـحرم تـمنع الـعـملـيات وسـير احلـياة
سته من خالل مراجعتي الى الطبيعية للمواطن وهذا ما 
سـتشفى الـدكتور مـستشـفى اليرمـوك ولقائي مع مـدير ا
سـعـد حـيث ابـلـغـني بـان الـعـمـلـيـات مـتـوقـفة خـالل شـهر
مـحـرم وحــ سـألـته عن الــسـبب قـال ال اعـرف ابــلـغـتـنـا
وضوع وايضا قال انا ال امنع اذا احببت الوزارة بهذا ا
اجـلب لي ورقة من الدكـتورة اخملتصـة وعندمـا ذهبنا الى
الـدكتورة اخملـتصة قـالت ال استـطيع النهم يـحاربوني وال
اعــرف من هــو الـصــادق ومن هــو الــكـاذب وســؤالي الى
وزيـرة الـصـحـة هل يـقـبل احلـسـ (ع) بـهـذا الـظـلم ومن
ـثل هكـذا مـوضوع انت يـا وزيـرة الصـحـة  حتى تـفـتي 
رض ... وهذا دليل على واطن يتألم من ا اين الـرحمة وا
ـواطـن بـالـعـطف انـهم فــقط امـام االعالم يـتــحـدثـون عن ا
واطن وال واالهـتـمام لـكن خـلف الـكـواليس جتـده يـنـعت ا
يـبـدي له االهــمـيـة وخـاصـة وزيـرة الــصـحـة الـتي سـرقت
واطن من خالل دفع االموال وتفشي الفساد في صحة ا
قـطاع الصحة من اصـغر عامل الى اكبـر دكتور وهذا ما
نـشـاهــده كل يـوم والـغـريـب بـاألمـر هـنـاك مــلـصـقـات في
فـتش العام ـمرات في اي مـستـشفى يـذكر بـها ارقـام ا ا
لـلـوزارة للـحـد من الـرشاوي وهم الـرشـا نـفسـهـا وافـسد
ية الـدوائر ... وحسب عـلمي ان منـظمة الـيونيـسيف العـا
ـستشفيـات احلكومية تـقر بان يكون الـعالج مجانيا في ا
فـقط بـالـعـراق عـكس ذلك  لـكن  في الـسـابق كـان العالج
مـجانـيا والـيوم الـكل في وزارة الصـحة يـتكـلم بالـنقود ..
وال نـستطيع ان ننـاشد احلكومة ال نـها تعلم بكل شيء ال
ـوت مـن األلم حـتى يــنـتـهي ـواطن الــعـراقي  اعـلـم هل ا

شهر محرم و.. والله ارحم 
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عـاد جسدهـا فوقي بعـدما سقطت
ارضا واخـذت تشدني اليـها بقوة
زرعـت اخلـوف بــ ثــنــايـا روحي

الردد بصوت اكله الياس
 _لعـنة الـله على االنـترنـيت الذي

جعل اختي تتصرف هكذا..
بـقـيت في حيـرة من امـري البد ان
افــعل شـيــئــا لـلــدفــاع عن نــفـسي
التي تخلـلها شك مريب لم اصدق

خوف كـبيـر مال نـفسي وشـعوري
صـــار اكــبـــر عــنـــدمــا تـــذكــرت ان
والــدتـي ذهــبت لــتــبــيت في بــيت
اختـنا الكـبرى تمعـنت في وجهها
رايتها مغمضة العيني واستمع
الى لـهـثـاتهـا وتـصـاعـد انـفـاسـها
ــتـزايـدة كـان روحـهـا تـخـرج من ا
جــســدهــا انــيــنــهــا اخـتــرق اذني
وحركـات يدهـا العـشوائـية عـبرت
حــــدودهــــا وايـــقــــنـت ان البـــد ان
ـطاف ـة في نـهـايـة ا حتـدث جـر
انـهـا تـقبـلـني من شـفـتي وحتاول
ان تـقـتل صـيــحـتي لـكـني تـذكـرت
وحــديـنـا في هــذا الـقـصــر الـفـخم

كررت سؤالي
 _اســـــتــــحـــــلـــــفك بـــــالــــلـه مــــاذا

اصابك..انا هيفاء اختك..
لـم تـعــطي ايـة اهــمــيـة لــصـراخي
فانـتفضت كاجملـنونةهاربـة للباب
حـاولت ان افتـحها لـكني وجـدتها
مـقـفلـة حتـول نـظـري لـلـمـفـتاح لم
اجـــــده ركـــــزت و بــــشـــــدة حـــــتى
امـتـزجت دمـعـاتي بـالـصـور الـتي
رسمتـها مخيلتي بـينما استفاقت
مــعــهــا ارتــســمت بــســمــتي عــلى

وجهي ورددت
 _ماذا اصابك...
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ــهـــدويــة الــتي يــقــيــمــهــا أبــنــاء ا
وأنـصار الـسيـد األستـاذ الصرخي
في عـمـوم الـعـراق وخـارجه حـتى
باتت مواكب الـشور ولبس األحمر
مالزمـة لـهـا في كل مكـان ونـعـتـقد
إن اخـتــيـارهم لـهـذا الـلـون لم يـكن
عــبــثــيًّـا أو اعــتــبـاطــيًّــا بل يــحـمل
دالالت ومعـاني غاليـة ومهمة وهي
رســالــة البــد لــلــمــجــتــمع أن يــعي
مـضاميـنهـا وأهدافهـا ال أن (يُشْكِل
ويُـــشَـــكـكْ ويـــســـتــــغـــرب) من دون
الــرجــوع لــلـمــصــادر الــتـأريــخــيـة

والرسـالة احلسـينيـة التي نسعى
أن تــــكـــون رســـالــــة سالم ووئـــام
ووسطية واعتدال فشباب الشور
نــراهم الــيــوم يـــلــبــســون الــلــون
األحـمــر في كل مــوكب يـخــرجـون
فــيه تــعــبــيــرًا صــريــحًــا عن روح
ــعــاني الــتــضــحــيـــة والــفــداء وا
الـعــالـيــة لـلـشــبـاب الــواعي الـذي
ــثل روح األُمــة ومــســتــقــبــلــهــا
ـــســؤولـــيــة الـــواعــد فـي حتــمل ا
وإحــيـــاء الـــثـــورة احلــســـيـــنـــيــة
ـــطــالـــبـــة بــاإلصـالح والــصالح ا

لـلـمـجـتمـع الذي دبت فـيه الـعـقـائد
ـــنـــحـــرقــة الـــفـــاســدة واألفـــكـــار ا
والسلوكيات الضالة التي تتربص
بــالـــشــبــاب وحتـــاول افــتـــراســهم
وحتــيــيــدهم عن دورهم الــرســالي
ق من خالل إحيـاء الـشعـائر اخللّـا
ـــنــضـــبـــطــة من دون ـــهــذبـــة وا ا
تــشـويه وبـدع بــعـد أن رفع شـبـاب
الـشـور أهــدافـهم وهي (وســطـيـة-

تقوى- أخالق).
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بسم الله الرحمن الرحيم
يــــقـــول احلـق تــــعـــالـى : (( قل هل
ننبئكم باألخسرين أعماال" × الذين
ضل سـعـيـهم فى احلـيـاة الـدنـيا و
هم يــحــســبــون أنـــهم يــحــســنــون
صـــنــعــا" )) وهـــو تــوجـــيه الــكالم
ـراد به وجه الله سـبحانه اجلـيد ا
راد به وتعالى ولكن في االساس ا
الـشر. وهذا مـا ينطـبق على بعض
ــوجـودين فـي حـكم الــسـيــاســ ا
الـسـلـطـة يعـبـرون بـهـا عن الـباطل
اخملـــتـــفي خـــلف احلق بـــطــريـــقــة
بديعه يـرتدون األقنعة ويـبتسمون
طـــربـــاً من وراء أقـــنــعـــتـــهم تــرى
بــــعض الــــنــــاس في احــــاديـــثــــهم
ــثـلـون دور الـنـاصح ومـقـاالتـهم 

ـــوجه واالســـتـــاذ الـــذي هــدفه وا
اخلــيــر وصالح اجملــتــمع دون ان

تكون له اهداف اخرى خاصه .
جتــد كالمه و كـتـابــاته عـبـاره عن
مـــواعظ وعــبـــر في مــجـــمــلــهــا و
جـميعـها عـسل ولكن عنـدما تدقق
بــ الــســطــور جتــد الــسم الــذي
يــحـاول ان يــنـشــره ومن الــنـاس
االبـريـاء اصــحـاب الـفــكـر الـبـريئ
الــــذين يـــــنــــجــــرفــــون وراء هــــذا
ـــــــــوجه دون ان الــــــــنـــــــــاصح وا
يــكــتــشــفــوا مــا يــبـثـه من ســمـوم
ويدافعون عن ما يبث دون معرفة
ــا اهــدافه ومـــنــهم من يـــتــأثــر 
ينـشره من سمـوم ويتبعـونه فيما

يبث ويساعدونه على ذلك .

وال نخفي احلقيقة عن دور االعالم
ذلك الـسـحر الـذي يـصـيبـنـا أفراداً
وشعوبـاً فيهدم مجـتمعات ويبني
أخرى. اإلعالم تـلك الـوسيـلـة التي
باتت كـفيلة بـأن توجه الرأي العام
إلى مـا تـشـتــهـيه ريـاحـهـا بـفـضل
انــتــشــار فـــضــائــيــاتـــهــا وتــطــور
تـــقــنـــيــاتـــهــا الـــتي أصـــبــحت في
مــتـنـاول اجلـمـيع وهـذا مـا سـاهم
في انـتشـار داء التضـليل اإلعالمي
الذي تعددت أساليبه بتعدد وكثرة
وانــــتـــشــــار أدوات اإلعـالم ســـواء
عروف الـتقـليدي مـنه أو اجلديـد ا

باسم »السوشال ميديا.«
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مــرارة الـلـحــظـات الن هـذه االخت
ــريـــضــة ثـــارت احــاســـيــســـهــا ا
وحتــولت جملـرمـة تــنـفـذ خــطـنـهـا
بـاحـكـام ودقـة فاخـتـيـارهـا الوقت
ـكان احملـدد شجـعني طـلوب وا ا
ان افـعـل شـيـئــا سـحــبت جـسـدي
بـاجتـاه مــسـلــة الـورد الـفــخـاريـة
مــحـاولـة الـتـمـلـص من قـبـضـتـهـا
وبال شـعــور كـانـت الـضـربــةالـتي

سددتها برعب تستقر على راسها
 الرى مـــفــتـــاح الـــغـــرفــة هـــرولت
مندفعة صوبها وصيحاتي تعلو
 _لــــقـــــد قــــتـــــلت اخـــــتي دون ان
ادري..اللعنة على االنترنيت الذي
جـــعــلـــني اســدد ضـــربــة اخلــوف

لها...
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احد مجالس الشور

U·∫ حفل زفاف جماعي في بغداد “

اضرار االنترنت ال حتصى


