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بغداد

ـية خـطـطت منـذ زمن بـعيـد على ان العـا
ـوقع اسـتـراتـيجـي مهم ـتـاز  الـعراق 
ــــتــــلــــكه من ـــا  فـي الـــشــــرق األوسـط 
إمـكـانـيـات ومـوارد اقـتـصـاديـة ونـفـطـيـة
هــائـلــة. وبـعــد حــضـاري وإسـالمي مـهم
يشـكل خطرا عـلى مصـاحلهم وأطـماعهم
التوسـعيـة. وانه يعتـبر هـمزة وصل ب
الشرق والغرب. ولهذا اختير كهدف  من
ـية أهـداف السـيـاسـة الـصهـيـونـية الـعـا
النـه يـــشـــكل خــــطـــرا عـــلـى (إســـرائـــيل)
ورافضـا للسـيطـرة والهـيمنـة األمريـكية.
اضــافــة الى ان الــغــزو بــحــد ذاته ورقــة
رابـــحـــة أرادات مـن خاللـــهـــا الـــواليـــات
ـتـحــدة األمـريـكـيـة  اســتـفـزاز األقـطـاب ا
الــــدولـــيــــة األخـــرى وكــــشف قــــدراتـــهـــا
وتـأثيـراتـهـا على الـسـاحـة وخاصـة بـعد
تفـكك االحتاد الـسـوفيـتي. وعزل الـعراق
من مـعـادلــة الـقـوى اإلقـلـيــمـيـة لـصـالح "
إسـرائـيل" وفـرض نـظـام مـوالي لـهـا  في
نـطقـة الواحدة نـطقة وتـشضـية دول ا ا
تـلـو األخــرى وهـذا مـا حـصل فـي لـيـبـيـا
وتونس وسـوريا " واحلبـل عاجلرار" من
خالل اتبـاع سـياسـة احلرب االسـتـباقـية
بـاستـخـدام الـقوة الـعـسـكريـة واحلـصار
االقتـصادي او الـغزو واالحـتالل ضد أي
دولـة تـتـصـور انـهـا مـعـاديـة لـهـا وتـهـدد
األمن األمـريــكي بـادعــاءات زائـفــة وغـيـر

نتيجة تخطيط بريطاني طويل  إستمر
التحضـير له زهاء ثالث قرون كـاملة قبل
اإلقـــدام عــلى غـــزو أرض الـــعــراق. وظل
العراق مـسيـرا ومحكـوما عسـكريا حتت
ـوهة منذ عام 1914 واجهة بريـطانية 
حــتى صـــيف عــام 1930 و تـــســيـــيــر
البالد بـأسـلوب عـسكـري بـحت رغم منح
مـايسـمى (بـاالسـتـقالل) ومـنح احلـكـومة
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وظلت بـريـطانـيـا حتكم مـن وراء السـتار
من خالل ابــــرام اتــــفــــاقـــيــــات امــــنــــيـــة
ومـعاهـدات مـكنـتـهـا بالـبـقاء واالحـتـفاظ
بـــالــقــواعــد الـــعــســكــريـــة واجلــويــة في
احلــبــانــيــة والــشــعــيــبــة و في الــكــويت
وقـــواعــد فـي اخلــلـــيج الـــعــربي واالردن
واسـتـمــرت احلـكـومـة الـعــراقـيـة  تـابـعـة
ومنقادة من قبل احملـتل البريطاني حتى
ســقــوطــهــا في 14 تــمـوز 1958. عـانى
العراقيون من التخلف والعزلة واإلهمال
ـعـانــاة بـسـبـبـهــا. وكـان يـوم احـتالل وا
الــعــراق  في 9 نــيــســان 2003 من قــبل
الــقـوات االمــريـكــيـة ومن حتــالف مـعــهـا
يـشـابه بــالـتـمـام  عـنــدمـا دخـلت الـقـوات
الـبــريــطـانــيـة بــغـداد  في 11 اذار1917
بقـيـادة اجلنـرال " مود " واحـتـلتـها. وان
تحدة األمريكية والصهيونية الواليات ا

رغـم ان هــــــنـــــاك فــــــرق بـــــ االحــــــتالل
الــبـــريــطــاني االول لـــلــعــراق واالحــتالل
االمريـكي لـلـعـراق  لـكن اوجه االهداف و
الـنوايـا واحـدة فـفي سـاعـة مـتـاخرة من
يـوم  6 تــشــرين الــثــاني من عــام 1914
نـزل عــلى اراضي الـفــاو جـنـود احلــمـلـة
الـبــريـطـانـيـة  مـن حـكـومـة ومــسـتـعـمـرة
الهـنـد البـريطـانيـة فـكان اخلـطوة االولى
للـحكومـة البـريطانـية لـتحقـيق إطمـاعها
ة بـضـم العـراق الى االسـتـعـمـاريـة احلـا
اإلمــبــراطــوريـة الــبــريــطــانـيــة من خالل
تنـفيذهـا الفـعلي بـغزو الـعراق واحتالله
واحلاقـة بهـا وواجهـوا صعـوبات كـبيرة
نــتــيـجــة انــتـفــاضــة الـعــشــائـر والــقـوى
الوطـنيـة ورجال الدين لـهم حيـث احتلت
القوات البريطانية البصرة في 6 تشرين
الثاني 1914م ثم العمارة في  3حزيران
تــمــوز من 25م والــنـــاصــريــة في 1915
نفس السنة فامنوا بذلك تطويق اخلليج
العربي وتامـ منطقـة النفط في عبادان
رجح عدد من الساسـة البريطـان اكمال
ـة بـهم في احـتالل الـعـراق وحـلت الـهز
الـكـوت واســتـسالمـهم لـلـعــثـمـانـ بـعـد
صــراع شـــــــديــد دام خــمس اشـــــهـر ثم
استرجعت الكوت نهاية 1916م ودخلوا
بغـداد في  11اذار 1917م. ولم يكن ذلك
وليد صدفة أو خطوة مفاجئة  بل جاء

ـهــيـمــنـة في تــصـبح الــقـوة الــفـاعــلـة وا
ــنــطــقـة وبــسط نــفــوذهــا عــلى أهـداف ا
حـيـوية هي  مـن تخـتـارهـا بـحـيث تـكون
فيها " إسـرائيل" حجـر الزاوية وحتويل
العـراق الى قـواعد عـسـكريـة مـستـقـبلـية
مايحصل اليوم  خـير دليل في بناء اكثر
من قاعدة عـسكرية امـريكيـة حيوية في "
ع االسـد" في االنبـار وفي اربيل شـمال
العـراق. رغم ادعائـهـا الزائف بـخروجـها
من الـعــراق عـام  2011وهـذا مــاكــشـفت
ـتـعـاقبـة بـشان فـيه عورات احلـكـومات ا
الــســـيــادة الــعــراقـــيــة وخــروج الــقــوات
األمــريـكــيـة من الــعــراق  بـعــد ان اصـبح
جــدل مـحـتــدم واتـهــامـات مــتـبــادلـة بـ
ـالكي والعبـادي بشان تواجد السيدين ا
القوات االمـريكيـة والسمـاح لها بـالتمدد
والــتـمــركـز بــالـعــراق عــلى شـكل قــواعـد
إســتـراتــيـجــيـة. وان الــسـيــد عـادل عــبـد
ـهــدي يـزعم بــانه اليـعــلم بـوجــود مـثل ا
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وقد وزاد هذا اخلالف بـينهم  بـعد زيارة
الـرئــيس االمـريـكـي تـرامب لـقــاعـدة عـ
االسـد مـؤخـرا. ان احـتالل الـعـراق جـعل
الـشـعب الـعـراقـي يـتـخـبط في دوامـة من
ــشــكـل الــتي تــعــصـف بــكــافــة شــرائح ا
اجملــتــمع وإثــارة الــنــعــرات الــطــائــفــيــة
ـذهـبيـة وإعادة اجملـتمع الى واالثنـية وا
اط  احلـياة البـدائيـة  فهـو يعاني من أ
نــــقص فـي  جـــمــــيع  اخلــــدمــــات وعـــزز
الـفـوضـى وعـدم االسـتـقـرار بــعـد تـدمـيـر
الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة االقـتـصـاديـة بـالـكـامل
كـالـطـرق واجلـسـور ومـحـطـات االتـصـال
ــدنــيـة ــصــانع ا ــاء والــكــهـربــاء  وا وا
ــكن قـوله ان الــغـزو والــعـســكـريــة. مـا 
االمــريــكي لــلــعـراق لـم يـكـن ذات اهـداف
ســيــاسـيــة وعــســكـريــة بل هــو مــجـزرة
لــلـــشــعب الــعــراقـي وتــدمــيــر حلــضــارة
وتـاريخ وقـيم عـربـيـة واسالمـيـة اضـافـة
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مــبـررة. مــثـلــمــا ادعت بـامــتالك الــعـراق
ألسلـحة الدمـار الشـامل وتطـوير أسـلحة
بيولـوجية وبنـاء برامج ننـوية. ورعايته
لإلرهــاب. ونـــفس االدعــاء تــطـــلــقه عــلى
سوريا وإيران وكوريـا الشمالية. رغم ان
ذلـك اليـــتـــفق مع الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيــة
والـنـظــام الـدولي. ان الـســبب الـرئـيـسي
الحتالل العراق هو السيطرة  على نفطه
ي ـــثل اكــــبـــر احـــتـــيــــاطي عـــا الــــذي 
والـتـحـكم بـأسـعـاره  وأسـواقه وإنـعـاش
االقـتـصـاد األمــريـكي. وهـذا مـا صـرح به
بول ولـفووتـييـز  بـقوله ( لم يـكن امامـنا
أي خيار  في العـراق فالبلـد يسبح على
بـــحـــر من الـــبــتـــرول).(و يـــعــتـــبـــر بــول
ـوذجـيـا لـلـسـيـاسة ولـفـوفـيـتـز مـنّـظـراً 
اخلارجية األميركـية وهو يؤمن بأن لدى
بـالده مــهــمـــة جــلــيــلـــة تــقــضـي بــنــشــر
ـقـراطيـة واحلـريات في الـعـالم على الد
الــطـريـقــة األمـريــكـيــة. كـان مـســئـوالً عن
الــشـــرق األوسط في وزارة اخلـــارجــيــة.
وتــولى مــنــصب مــســاعــد وزيــر الــدفـاع
دونـالـد رامـسـفـيـلـد ويـعـتـبـر ولفـويـتس
ـــهـــنـــدس األول حلـــرب الــعـــراق الـــتي ا
انـــدلـــعت عـــام 2003. جنـــا من هـــجـــوم
بالـصواريخ اسـتهـدف فنـدق الرشـيد في
بغداد التي قام بزيارتـها بعد ستة أشهر
من االحــتـالل في أكــتــوبــر 2003. وكـان
موقع " اكـسـيـوس" اإلخبـاري األمـريكي "
قــد ذكـــر ان الــرئـــيس األمــريـــكي تــرامب
الـتــقى رئـيس مــجـلس الــوزراء الـعـراقي
الـــســـابق  فـي واشــنـــطـن وطــرح عـــلـــيه
مــوضـوع دفع الــعـراق  تــكــالـيف الــغـزو
واخلسـائر االمـريكـية بـاالموال واالرواح
ــقـراطـيـة و الــتـعـويض من وإحالل الـد
مبيـعات نفـط العراق" انـطالقا من عمـلية
جتاريـة خاسـرة كونه رجل  اعـمال يـقود
احلـكم من بـاب الـربح واخلـسـارة. وهـذا
ـتـحـدة األمــريـكـيـة مـا ســمح لـلـواليــات ا
بإعادة رسم خارطة الشرق األوسط وفقا
ستـقبلـية بحيث ألهدافهـا وتصوراتهـا ا
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أن أبـرز وأهم الـنـصـوص التـي جـاءت فيـهـا الـقـوانـ الـعـراقـيـة والسـيـمـا قـانـون األحوال
ـتـرتـبة عن ـقـالـة تـتنـاول اثـر من اآلثـار ا الـشخـصـيـة األكـثـر مسـاسـاً في حـيـاتـنا وهـذه ا
ا يـنفقه اإلنـسان على الزواج أو عن انحالله وهـي النفـقة التي تـتمـيز بطـابعـها اإلنسـاني 
غـيره  ,يقـول الـله سـبـحـانه و تـعالـى في اآلية  7من سـورة الـطالق: (لـيـنفـق ذو سعـة من

ا آتاه الله ال يكلف الله نفسا إال ما آتاها). سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
ادة وأهمـيـة النـفـقة تـأتي من مـدى تأثـيـرها في اسـتـقرار الـعالقـة الزوجـية.. وقـد نـصت ا
(58) من قانون األحوال الشخصـية على ذلك عندما صرحت تـقول: (نفقة كل إنسان في
مـاله إال الـزوجة فـنـفـقـتـهـا علـى زوجهـا). وجتب عـلى الـزوج من تـاريخ الـعـقـد إلى انـتـهاء
العالقـة الـزوجيـة بـعد وقـوع الـطالق وحتى انـتـهاء الـعـدة وهو غـيـر ملـزم بـذلك أثـناء فـترة
اخلـطـبـة فـأن كـان الـزواج بـعــقـد خـارجي فـيـكـون من تـاريـخ ذلك الـعـقـد ولـيس من تـاريخ
ادة (م23) من قانون صادقة عليه وال عالقة لـلنفقة أيضا بـتاريخ الدخول. كما نصت ا ا
أألحـوال الـشـخـصيـة فـي الـفـقرة (1) (جتب الـنـفـقـة لـلـزوجة عـلـى الـزوج من حـ الـعـقد
الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إال إذا طـالبها الزوج باالنتقال إلى بيته فامتنعت
ادة م 24في الفقرة2 التي تشمل النفقة بغير حق . وتشمل الـنفقة الزوجـية كما نصت ا
عروف وخدمـة الزوجة التي الطعام والـكسوة والسـكن ولوازمها وأجـرة التطـبيب بالقـدر ا
ا أن .. إذ تـستـحق الزوجـة النـفقـة في حـالتي الـيسـر أو العـسر طـا يكـون ألمثـالهـا معـ
الزوج قادر على الكـسب. وهي تعتبر مـن حقها القـانوني والشرعي حتى لـو كانت عاملة
الية  تتقاضى راتباً شـهرياً . ويراعي القـاضي في تقدير النفـقة للزوجة حالـة الزوج ا
ـاليـة واالجـتمـاعـية . ـا يـناسب حـالـة ومكـانـة الزوجـة ا ـالي و أي حسب اقـتـدار الزوج ا
الـية وارتـفاع تـكاليف وحالـة األسعار مـن ارتفاع واالنـخفـاض أي كزيـادة موارد الـزوج ا
ـا كان يتـقاضاه عيـشة وقد يـطلب الزوج تـخفيـضها إلحـالته عـلى التقـاعد وراتبه اقل  ا
ـالي لـلـزوج وذلك لـتـحـديـد قـيـمة وهـو مـوظف . ويُـشـار عـادةً إلى الـتـحـرّي عن الـوضع ا
أعباؤه النفـقة ويؤخـذ بع االعـتبار نـوع عمله  مـدخوله  أمالكه الظـاهرة وغيـر الظاهـرة
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وكل ذلك بـهدف درء الـظـلم عـنه عـنـد تقـريـر الـنفـقـة من جـهـة وأنصـاف الـزوجـة من جـهةٍ
أخرى فـتحـديد قـيمـة النـفقـة يكـون بحـسب تقـدير يًـسر الـزوج أو عسـره بشـرط أن ال تقل
النـفقة فـي حالة الـعسـر عن القـدر الذي يـفي باحلـاجات الـضروريـة للـزوجة . وخـشية أن
تطـول إجراءات دعوى الـنفـقة ويـستـمر الـنظر فـيهـا فتـرة من الزمن حلـ حسـمهـا ولكون
مدعي الـنفـقة بـحاجـة مـاسةِ إلـيهـا ليـسد حـاجاته الـضـرورية فـقد أجـاز القـانون الـعراقي
ـؤقتة هي كن الـقول بأن طـلب النـفقة ا ؤقتـة أثناء نـظر دعـوى النفـقة علـيه  طلب النـفقـة ا
عبـارة عن طـلب مؤقت ويـكـون مسـتـعجل يـقـدم إلى القـضاء لـلـحصـول عـلى قرار بـالـنفـقة
ادة (31) من قانون األحوال يكون مصيـره معلقـاً على احلكم احلاسم لـلدعوى .حسب ا
ـدنية رافـعات ا ادة (302) من قانـون ا الشخـصيـة العراقي رقم 188 لسنة 1959 وا
ادة (31) من قانون األحوال العراقي رقم 83 لسنة 1969. كما نصت الفقرة أوالً من ا
الشـخـصـية بـأن (لـلقـاضي أثـناء دعـوى الـنـفقـة أن يـقرر تـقـدير نـفـقـة مؤقـتـة للـزوجـة على
دة ـطالـبة بنـفقـة ماضـية عن ا زوجها ويـكون هـذا القـرار قابالً للـتنـفيـذ ) ويحق لـلزوجة ا
دة التي يحق للـزوجة مطالبة التي تركها زوجهـا فيها دون نفقة  ,وقد حدد القانون عـن ا
زوجها وهي سنة واحـدة من تاريخ إقامة الدعـوى فمثال إذا ترك الزوج زوجـته بدون نفقة
وهي في دار أهلـها مـدة ثالثة سـنوات مـثالً فـفي حالـة إقامـة الدعـوى فان احملـكمـة حتكم
ادة (24) الفقرة (1) (تعتبر نفقة دة حسب ا دة سنة واحـدة فقط من تلك ا لها بالنفـقة 
الزوجة غير الـناشز دينـاً في ذمة زوجها عن مـدة ال تزيد عن سنـة من وقت امتناع الزوج
عن اإلنفـاق) وكـذلك حتكم لـهـا نفـقـة مسـتـمرة اعـتـبارا من تـاريخ االدعـاء إي الزوج مـلزم
ستمرة  ,ويتم واستحصال مبلغ الـنفقة بعد صدور احلكم اضيـة والنفقة ا بدفع النفقة ا
دعية(الزوجة) لدى القضائي من محكمة األحوال الشخصـية فيتم إيداع احلكم من قبل ا
مديريـة التنـفيـذ وذلك بعد وقـد رسم قانـون التنـفيذ رقم 45 لسنة  1980كيفيـة استحال
دين النفـقة حـيث يتم إرسال ورقـة تكـليف باحلـضور إلى الـزوج لغرض تـنفـيذ دين النـفقة
بـلغ احملكوم به وااللتزام به تراكمة أو الـنفقة الشـهرية فإما إن يـوافق الزوج على أداء ا ا
شـهريـا إذا كـان الـزوج غـيـر موظـفـاً وفي حـالـة عـدم حضـوره أو صـدور مـذكـرة إحـضار
جبري ولم يحـضر أو امتنع عن الـدفع فانه يلجـا إلى الطرق اجلبـرية للتـنفيذ ومـنها حجز
ـدين لـغـرض إجـبـاره عـلى أداء مـبـلغ الـنـفـقة .. ـدين ومـنعـه من الـسفـر وحـبس ا أمـوال ا
ادة (25) تزوجـة معـرفة احلـاالت التي ال تـستحق بـها الـنفـقة وقـد نصت ا ـرأة ا وعلى ا
أحوال شـخصـية عـلى حاالت ثالثـة وهي أوال" إذا تـركت بيت زوجـها بال أذن وبـغيـر عذر
ـة أو دين  �وثـالـثـا" إذا امــتـنـعت عـن الـسـفـر مع شرعي  ,وثـانـيـا" إذا حـبــست عن جـر
ريضة ال تستحق النفقة في حالت فقط األولى زوجها بدون عذر مشروع  ,أما الزوجة ا
عـاشرة ـكن أن تنـتقل إلى بـيت الزوجـية  ,الن حق ا : أن تمـرض قبل الـزفاف بـحيث ال 
كن هنا والـثانية أن تمرض بـعد الزفاف في بيت أبـيها ويطلب منـها الزوج االنتقال غير 
قـدرة على االنـتقـال وعلـينـا أن نذكـر قوله تـعالى: (الـرجَالُ قَـوَّامُونَ إلى بيـته فتـمتـنع مع ا
عَـلَى الـنسَـاءِ بِـمَـا فَـضَّلَ الـلَّهُ بَـعْـضَهُـمْ عَلَـى بَعْضٍ وَبِـمَـا أَنْـفَـقُـوا مِنْ أَمْـوَالِـهِمْ ) صـدق الله
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حـ بـلـغت مآثـم "نيـنـوى الـعـظـيـمة"
حــجـمًــا كــبـيــرًا من الــفـســاد لم يــعـد
يطيقها "يهوه" أرسل لهم الله يونان
بن مــتـاي (الــنــبي يـونـس) نـبــيًـا من
عـــنـــده يــــنـــذرهـم بـــكــــوارث كـــبـــرى
ويــــدعــــوهـم إلى الــــتــــوبــــة إلى اإلله
احلـقـيـقي. فـقـد ضـاق هذا اإللـه ذرعًا
ـديـنـة الـعـظـيمـة الـتي كـانت بـهـذه "ا
تـــضم أكـــثـــر في حـــيــنـــهـــا من مـــئــة
وعـــشــرين ألف نـــســمــة ال يـــعــرفــون
ينهم من شمالهم فضالً عن بهائم
كثـيرة" كـما يـورد سفـر يونان الـنبي
في العـهـد القـد فـأراد أن يعـطـيهم
درسًا تعليميًا بشخص النبي يونان.
كان ذلك على أيام جبروت نينوى في
ــيالد بــحـسب الــقـرن الــثـامـن قـبل ا
ــفـســرين. الــبــعض من الــعــلــمــاء وا
وبـالــرغم من أن هـذه احلـكــايـة تـأتي
في نطـاق درس تـعـليـمي مـرحٍ بعض
الشيء في نقل تعـاليم اإلله احلقيقي
بــحـسـب الـبــعض من حــيث إنــهـا ال
تخلو من الدعـابة والطرفة في بعض
تـفاصـيل سـردهـا وشرحـهـا إالّ أنـها
تـكـشـف عن مـدى عـظـمــة نـيـنـوى في
ذلك الزمان دولة وشعبًا وحياة. فقد
ورد اسـمـهـا صـريـحًا فـي الـعديـد من
الكتب واألسفار التـاريخية في العهد
القد بشكل إشارات أو مواعظ على
أفواه أنـبيـاء آخرين يـتحـدثون عـنها
كالمًــا ســلــبــيًــا من أمــثــال الــنــبــيـ
نـاحـوم وإرميـا الـلـذين يـتـحـدثان عن
فــســاد أهل نــيــنـوى فـي ذلك الــزمـان
لك نـبوخـذنـصر اجلـبار. على عـهـد ا
فــقــد كــان لــهــا من مــكــانــة مــرمــوقـة

ـدن في ومـتـقـدمـة عــلى غـيـرهـا من ا
ذلك الـزمـان. لذا فـرح بـهـا الـله فـرحًا
عـظــيـمًــا عـنـدمــا اسـتـجــابت لـكـرازة
سوح يونان فـتابت ورجـعت إليه بـا
والـــرمـــاد. ربـــاط احلـــديث مـــأســـاة
نينوى الكبـرى قبل أيام بغرق عبّارة
ــوت الـــتي قــتــلـت أرواحًــا بــريــئــة ا
ــــوصل إلـى مـــأ وحــــوّلت ربــــيـع ا
مــفــتــوح وفــتـحـت جـراحًــا مــثــخــنـة
ـــديـــنــة وفـــتـــحت طـــعـــنـت أهــالـي ا
األبـــواب لــســيــنـــوريــوهــات عــديــدة
الحقة. فهذه الكارثة ستدخل التاريخ
ـديــنـة َــا ألمّ بـهــذه ا مــثل غـيــرهـا 
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ـوصل نـوائب وكـوارث لـقـد حـلّت بـا
كـثـيــرة عـبـر الـتــاريخ وأحـدقت بـهـا
مــخــاطــر وقـصــدهــا غــزاة وســقـطت
مرارًا وقاومت في غيرها ثمّ نهضت
تلملم جراحها مع مرور األيام. وهذه
ـــدن الــكــبـــرى والــشــعــوب أحــوال ا
ــتـــمــيـــزة مـــثل مــديـــنـــة نــيـــنــوى ا
التـاريخـيـة العـظيـمة وشـعب نيـنوى
ضروب به دبّر ا تمرّس الصـامد ا ا
ـــــثـل في احلـــــرص واالجـــــتـــــهـــــاد ا
والتدبـير والـصبـر وقل ما شئت من
سـمــات وصـفــات يـسـتــحـقـهــا أبـنـاء
ـديـنة أو وصل سـواء في مـركز ا ا
مـا يـحـيط بـهـا من بـلـدات وقـصـبـات
ــكـــوّنــات مــتـــعــددة األديــان تـــعــود 
ـذاهب وال تــقلّ تــمــيّـزًا واألعــراق وا
في سمـات وصفات وطـنيـة وخاصة.
ـوصل الـتي ـدن الـعـظـيـمـة مـثل ا فـا
كن أن دخلت الـتـاريخ فـخلّـدهـا ال 

تـــقع فـــريـــســة لـــلــغـــربـــاء والــدخالء
طامع غيـر الشريفة. ولو وأصحاب ا
أنّ الزمن الـتـعس قـد غدر بـهـا ونالت
حظـها من اخلـراب والدمـار في حقب
سوداء من التاريـخ فغادرتهـا الفرحة
والـطـيـبـة وحسـن اإلدارة إالّ أنّ هذه
لن تـكــون الـنـهــايـة وآخـرهــا حـادثـة
ــديـنـة بـاقـيـة وأبـنـاؤهـا الـعـبـارة. فـا
األصالء مـا زالـوا عـلى ذات احلـرص
والــطــيـــبــة واألنــفــة والــقــدرة وعــلى
. وسـينـتفـضون بل لـقد العـهد بـاق
انتفضوا أمس كما انتفضت البصرة
بــعــد أن بــلـغ الــســيل الــزبى وعــانت
مديـنـتهم وبـلـداتهـا من عـسر احلـياة
وإهـــمـــال الـــدولـــة ومـن اســـتـــهـــانــة
بـقـدراتــهـا الـبـشــريـة في احلـكـومـات
ــتــعـاقــبــة بـعــد الــتـغــيــيـر. حــادثـة ا
الـعـبّــارة الـقـاتـلـة الــتي نـالت قـسـطًـا
وافـــرًا من الــــكــــتـــابــــة عـــنــــهـــا ومن
ـفجعة التصـريح بحادثـتها األلـيمة ا
ومن أشكال التعاطف واحلزن الكثير
كن أن على ضـحـايـاها األبـريـاء ال 
تـــــعــــبـــــر من دون دروس لـالتــــعــــاظ
والــتـعــلّم واالســتــفـادة. فــهي حــبـلى
ـلــفـات كـثـيــرة مـتـراكـمــة بـانـتـظـار
فتحهـا ومعاجلـتها من دون تردد. بل
ـــا أن احلــديــد ســاخـن يــنــبــغي طــا
كن من الطرق عـليه بقوة وفـتح ما 
ملفـات مخزيـة وما يدور ويـجول ب
األسطر وما حتويه طـيات الكواليس
ـطــمــورة بــفـعـل فـاعل ال والــرفــوف ا
دينة وألبنائها النهوض يريد لهذه ا
من كـبوة الـغـزو األمـريكي في 2003
ومـــــا حلـق بـــــهـــــا وبـــــهم مـن ويالت

ومصـائب وكوارث كـان الهـدف منـها
كــســـر شــوكــتــهــا وحتــجــيم تــأثــيــر
ــســتــوى كـــفــاءات أبــنــائــهـــا عــلى ا
الــوطــني.فــهُمْ أهل لــهــا في مــيـادين
الوطـن والوطـنـية والـعـمل والـزراعة
والـــصـــنـــاعـــة كـــمــــا في اجلـــنـــديـــة
ـتمـيـزة بالـدرجة األولى العـقـائديـة ا

التي ال يُعلى عليها.
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ــروّعـة لــقــد أثــبـتـت هـذه احلــادثــة ا
رخص اإلنسان الـعراقي واستـخفافًا
كـبيـرًا ال نـظيـر له بـالـقيـمـة البـشـرية
عندما أهـمل القائمـون على مثل هذا
ــديــنــة ــوقع الـــســيــاحي وإدارة ا ا
ــراقــبـة جلــمــيع مــعــايـيــر األمــان وا
واحلرص في يـوم ربـيعي كـان يـحلم
به قـاصـدوه زرع الــبـهـجـة واحلـبـور
والراحة في نـفوس أطفـالهم وفلذات
أكبادهم. لكنـهم كانوا على موعد مع
ـــوت وأي مـــوت مـــوت بـــعـــبّـــارة ا
"دوبة متـهالـكة" تسـارعَ الركابُ فـيها
لــيــكــونــوا قـرابــ رخــيــصــة أخـرى
لــتـــضــاف إلى مــأسـي وتــضــحــيــات
وخــــســـائـــر لم جتـف بـــعـــد شـــوارع
مــديــنـتــهم مـن دمـاءٍ ســفــكت بــقـدوم
تـــنـــظـــيـم داعش اإلرهـــابي عـــنـــدمـــا
ـديـنـة ونـشـر الـرعب اسـتـبـاح هـذه ا
والقـتل والـتـرهـيب وجعـل من بعض
أبـــنــائـــهــا مــريـــدين ودعــاة بـــاســمه
وآخـــرين ضـــحــايـــا وســبـــايــا وأداة
لتجارة الـرقيق وسط مسامع ومرأى
ثل العالم. فـهل كان الـعراق بحـاجة 
صيبة كي يستيقظ من سباته هذه ا
ويعاود االنتفاض والثورة والغضب
ــطـالـبـات بـوضع حـدود ويـزيـد من ا
للمآسي والكوارث الـتي يعاني منها
اجملتـمع والـدولة عـلى الـسواء? وإذا
كـانت الـدولة مـجـتـمـعة بـالـرئـاسات
الـثالث ومـعهـا الـقـضـاء الـذي أسمع
عـاقبة صوت الـقانـون عنـدما أنـذر 
ــقــصّــرين قــد أرادت بـخــطــواتــهـا ا
وإجـــراءاتــــهـــا امـــتـــصـــاص غـــضب
ـديـنـة بـالـذات الـشـارع وأهل هــذه ا
ـطالـبة فذلك لن يـكـون على حـساب ا
بـتغـيـيـر السـيـاسات الـعـامـة للـنـظام

السـيـاسي الفـاسـد القـائم عل أساس
ـــال الـــعـــام وســـوء اإلدارة ســـرقـــة ا
وجتـيـيــر الـقـوانـ لـصــالح الـطـبـقـة
واطـن وفق تـسلـطـة على رقـاب ا ا
ـمـقـوت الـسـائد الـنـظـام السـيـاسيّ ا
حالـيًـا. فـالغـضب الـقائم ضـدّ أشـكال
ـــالي ســـيــزداد الـــفـــســـاد اإلداري وا
ويـــتـــعـــاظـم حلـــ وضع األمـــور في
نصـابها وقـيام نـظام سـياسي وطني
يــضع مـصــالح الــوطن والــشـعب في
أولـى األولـــويــــات ويــــلـــفـظ جـــمــــيع
األجــــــراء والــــــدخالء واألغــــــراب من
ـنـتـفـعـ والفـاسـدين الـسـيـاسـيـ ا
ـفـسدين إالّ الـقـلّـة الـنـادرة مـنهم وا
ويتم محاسبتـهم أمام الشعب وبقوّة
ـصـلـحـة الــشـعب أيًـا كـان الـشـعـب و
انــتـمــاؤه الــســيـاسـي أو احلـزبي أو

ذهبي.  الديني أو ا
ـعـادلـة الــوطـنـيـة لم تـعـد تـتـحـمّل فـا
ّـا هـو قـائم مـنـذ سـنـوات من أكـثـر 
دون صحـوة ضمـير وعـودة عقل إلى
رشده واستـقدام يـد نظيـفة تسـتطيع
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نـــحن ال نــنــظـــر إلى مــســـألــة تــوالي
ـصـائب عـلى الـنـكـبـات والـكوارث وا
شــعـب فــقــد دفــة حــيــاته عــلى أنــهــا
قـصــاص من الـســمـاء ولــكن الـشيء
بالـشيء يُذكـر. فيونـان النـبي حيـنما
نـادى أهل نـيـنــوى لـلـتـوبـة والـعـودة
إلـى اإلله احلـــقـــيــــقي لم يــــقم بـــذلك
ا مشيئة اإلله في الفعل من عنده إ
ذلك الـزمــان جـعـلت احلـوت تــبـتـلـعه
وتــرمــيه قــريـبًــا من نــيــنـوى لــيــقـوم
بتـحـذير أهـلـها من كـوارث قـادمة في
االنـــــتــــظــــار. فــــفي األفـق الــــعــــراقي
و"الــنـيــنـوي" مــا يــشـيــر إلى نـكــبـات
مـــرتــقــبــة فـي حــالــة لم تـــقم الــدولــة
ـانًا الـعراقـيـة رئـاسـة وحكـومـة وبـر
ا ينـبغي فعله اآلن وقضاء وشعـبًا 
وليس غـدًا. فانتـفاضـة البـصرة التي
لم يـخــبـو أوارهـا بــعـد قـد حلــقـتـهـا
موصل احلـدباء الـتي فقـدت منـارتها
عـــلى أيـــدي أعـــتى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات
اإلرهـــابـــيـــة الـــتي عـــاثت في األرض

ــة ــديـــنــة الــقــد فــســـادًا وحــوّلت ا
وآثارها الـتي ال تُقدّر بـثمن إلى ركام
وأبنية وحواضر متـهالكة يُرثى لها.
وهذا ما حدا باجلموع الغاضبة يوم
وقـوع كـارثـة الـعـبّـارة لـلتـنـفـيس عن
خــلـجــات دفــيـنــة بـرفـض الـتــعـاطف
ــســـؤولــ زاروا مــوقع الــظـــاهــري 
الكـارثة فهـتفـوا هتافـاتهم الـصارخة
دويـة: "حراميـة" أي لصـوص كما وا
رشـــقـــوا ســــيـــاراتـــهـم بـــاحلـــجـــارة
ــا هــذا لم وحــطــمـــوا الــزجــاج. ور
يحـصل في الـسـابق إالّ نـادرًا. فاأللم
ــديــنـة ــأســاة كــبــيــرة وا عــمــيق وا
حتـولت إلى بـيـوت تسـكـنـهـا أشـباح
وتفـوح منـها رائـحة اجلـيفـة البـاقية
حتت األنقاض كما أضحت مقطوعة
األوصـــال بـــعـــد حتـــطـــيم وتـــدمـــيــر
جــسـورهــا وعــدم صالحــيـة مــا هـو
ـشكلة في هذا قائم منهـا حاليًا. إن ا
ــنـكــوب ال تــكـمـن في نـقص الــبـلــد ا
األموال أو الـقدرات الـبشـرية بل في
كيفيـة إدارة هذه األموال وفي نزاهة
ــســؤولــ واإلداريــ وفي احلــكم ا
الـــوطــني الـــرشــيــد الـــغــائب عن أي
اســتـراتـيــجـيـة مــعـمــول بـهـا لــغـايـة
الساعة. ولعلّ أهمها كيفية التعامل
مع احلـيـتـان الـكـبـيـرة لـلـفـساد الـتي
تـسـبـبت بنـكـبـات ومـا تـزال تـتـسبّب
صائب ونـوائب كبيـرة وكثيرة في
الـــعــراق وأهـــله وآخـــرهــا فـــاجــعــة

وصل.  العبّارة في ا
ــكـافـحــة الـفـسـاد في ــطـالـبـون  فـا
البالد هم مَن يـشـكلـون عمـاده ضمن
احلــلــقــات الـــفــاعــلــة واحلـــقــيــقــيــة
لـلـســلـسـلـة الـطـويــلـة من الـفـاسـدين
الـقــائـمــ عـلى إدارة الــدولـة وحـكم
الــشــعب الــبــائس. وهــؤالء يــنـطــبق
ــثل الـــقــائل "إذا كــان رَبُّ عـــلــيــهـم ا
الـبـيتِ بـالــدف ضـاربـاً فـشـيـمـةُ أهلِ
البيت كلـهِمُ الرَّقصُ". هذا هو الواقع
رير. فهل سيحاسبُ الفاسد نفسَه? ا
وإن فعـلـها فـمـتى يكـون ذلك? فـنحن
نـعـلم أن هـذه لــيـست من ثـقـافـة أهل
ـنــطـقـة وال مـن آداب دولـهـا وال من ا
. لــكـنـنـا ــسـؤولـ شـيم الــزعـمـاء وا

نسمع ونقرأ ونشاهد في دول العالم
ــكـــلّف ـــســـؤول ا ـــتـــحـــضّــر أن ا ا
بـواجب وطـني أو مــجـتـمـعي في أي
مــجـتـمـع مـتـحــضّـر يــحـتــرم شـعـبه
حـيـنـمـا حتـصل أدنى مـشـكـلـة تـمسّ
مـصـلحـة الـبالد أو تـتـضـرّر بـهـا أية
فــئـة في اجملــتـمـع يـبــادر من تـلــقـاء
نفسه ومن دون تردد لتقد االعتذار
ومـعه االســتـقـالـة.  كـلّــنـا نـسـأل: مَن
ــرّة ــوصل فـي ظــروفـــهــا ا يـــنــقـــذ ا
القاهـرة? هل من "يونان" آخـر ترسله
السمـاء للمـناداة بعـودة البشـر فيها
إلى جــادة الـصــواب والـتــخـلّص من
بـراثن الـفـسـاد واإلهـمـال الـسـيـاسي
واالجـــتــمـــاعي واالقـــتــصـــادي بــعــد
اســـتــبـــاحــتـــهــا مـن جــديـــد من قــبل
فـــصـــائل ومـــيــلـــيـــشــيـــات وأحــزاب
ومـكــاتب اقـتـصــاديـة تـعــمل لـصـالح
تـنـظيـمـات إرهـابـيـة واخـرى لـصالح
أحـزاب في الـسـلـطـة تـنـهب وتـسـرق
قدمة عونات ا خيراتها وتتالعب بـا
ألهاليهـا من دون رحمة وال غيرة وال
شرف?  قلـناها فـيما مـضى ونكرّرها
ـوصل ألهـلـهـا ودعو الـيـوم: دعـوا ا
أهــلـهــا األصالء يــســوسـونــهــا عـلى
ــــصالويــــة" وعــــلى طـــريــــقــــتــــهم "ا
ســـجـــيــتـــهم الـــوطــنـــيـــة فــهم أدرى
بـشـعـابـهـا. وهـذه دعـوة نصـوح لـكلّ
غريب أو دخـيل حطّ الرحـال في هذه
رفوضة دينة وفرض فيها إرادته ا ا
انـتـقامًـا من أهـلـهـا بـسـبب مـواقـفهم
الوطنية النبـيلة في محاربة األغراب
عـن الـــــــــــوطـن وأعـــــــــــداء الـــــــــــبـالد
الـتـاريـخـيـ أن يـخـرج مـنهـا ومـعه
األذيال اخلائـبة من احملسـوب على
ـديـنة أهـلـهـا الشـرفـاء. فـدمـار هـذه ا
ــتـــعــاقـــبــة وإهـــمــال احلـــكــومـــات ا
ـطــالـبـهـا واالســتـخـفـاف بــقـدراتـهـا
الـبــشـريـة والـوطــنـيـة وبـتـركــيـبـتـهـا
الـسكـانـية الـفـريـدة وإعادة إعـمـارها
ـطـلـوبـة يـتـطـلب جنـبـاء بـالـسـرعـة ا
حقيقيون من ب مواطنيها ليقوموا
ــهــمـة بــعــيـدًا عـن تـأثــيـرات بــهـذه ا
أحزاب السـلطـة وخارجًـا عن مطامع
ـــغــرضــ والــفــاســدين من بــعض ا

ّن حلــقـوا بـصـفـوف فـسـاد أهـلـهـا 
السـلطـة منـذ السـقوط الـدراماتـيكي.
في األخــيــر نـقــول كــفى اسـتــبــاحـة
ـــتــاجــرة ـــديــنــة وا حلـــقــوق هــذه ا
ــآسي أهــلــهــا والــنــازحــ فــيــهــا

ومنها. 
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تعاقبة بعد فقد ظلمتها احلكومات ا
السـقوط في 2003  وحوّلـها داعش
اإلرهابي إلى إمارة طالـبانية حـينما
عــاث فـيــهــا فـســادًا وقـتـالً وتـنــكـيالً
حلــ إحــالــتــهــا إلى ركــام ومــديــنـة
أشــبـــاح في أشــرس مـــعــارك قــادهــا
الـتــحـالـف الـدولي في  2017إلنـهـاء
ـــزعــوم. وعــسى أن حــكـم اخلالفــة ا
ـكــلّـفـة تــتـحــلّى الـلــجـنــة اجلـديــدة ا
بـإدارة حكـومـة نـيـنوى احملـلـيـة بكلّ
ـقـايـيس الـوطـنـيـة الـتي تـتـيح لـها ا
وضع حـــدود قــاطــعـــة أمــام أشــكــال
ـســتـشــري الـذي أضـحى الـفــسـاد ا
ظاهرة عامة في عموم البالد بالرغم
من أن احلـاجـة تـدعـو لـتـعـي حـاكم
عـســكـري عـلـى رأس إدارتـهـا لــغـايـة
وصل قيام إدارة جديدة منـتخبة. فا
لن تــنــهض مـن كـبــواتــهــا فـي ضـوء
القـوانـ التـقـليـديـة السـائـدة ما لم
ـــؤقــتــة تـــتــمـــتع اإلدارة اجلـــديــدة ا
بصالحيـات واسعة. وسـوف تتكالب
األحـــزاب الـــفـــاســـدة عــلـى مــنـــصب
محافظها مهما قيل ويُقال وفق مبدأ
احملـــاصـــصـــة. ونـــقــول لـــلـــشـــهــداء
ـفـقـودين: لـيس لـنـا سـوى الـدعاء وا
القـــاة رب ـــغـــفـــرة  بــــالـــرحـــمـــة وا
الـسمـاء. ولـهم نـوقد شـمـوع الـدموع
الــــتي نـــزلت مـن مـــآقـــيـــنـــا مـــدرارًا.
فـعــسـاهـا تــكـون عـنــوانًـا لـلــسـلـوان
الــوطــني ألســرهم وأحــبـائــهم وأهل
مـديــنـتـهم ودرسًــا بـلـيـغًــا لـنـا نـحن
الـعـراقـيـ جــمـيـعًـا. فـيـونـان الـنـبي
قادم للتـبشير بغـضب الله من شعبه
بــعـد ســمـاعه جــرس اإلنـذار يــدعـوه
لـلرحـيل بـاجتـاه نـيـنـوى لوقف زؤام
ـوت وبـكـاء الــثـكـالى والـعـودة إلى ا
جـادة الـصـواب والــنـزوع لـلـعـقل في

البناء واإلعمار وإصالح الذات.
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بـديل لتـفـريغ تـلك الطـاقـة و ال نـنسى كم
مـن اخلــبــرة تــتــولّــد بــهــكــذا شــجــارات
فــكـــثـــيـــراً مــا يـــســـتـــمــتـع اإلخــوة وهم
يـــتــشـــاجـــرون مع بـــعـــضـــهم الـــبـــعض
ـنــاوشـات ;فــيـتــعـرفــون من خالل تــلك ا
على إمـكـاناتـهم ونقـاط الـضعف والـقوة
عـندهـم  وهم يجـربـون نـشـوة اإلثارة و
عارك من االنتصار رغم مـا تبعـثه هذه ا
قــلق فـي نــفس األبــوين الّــلــذان يــصالن
ـرحـلـة احلــيـرة و الـعـجـز أمـا مـشـكالت
اخلالف سـيّــمـا عـنـدمـا تــكـون أسـبـابـهـا
واضـحة لـهم كـالـغيـرة و حبّ الـتّـملك  و
الشـعور بـالـنقص و انـشغـال األبوين أو
إهمالـهم بقصـد أو غير ذلك ثم قـد يطفو
شعور الـصغـار باضطـهاد الكـبار و عدم
ا يولّد في داخلهم القسوة و حكمتهم 
االســتــعـداد لــظــلم بــعـضــهم كــأن يــظـلم
األخـوة الذّكـور األخـوات الـبنـات كـما أن

متى يجب أن أتدخّل و متى ال فمثال إذا
كـان أحـد األوالد عــرضـة لإلصـابـة بـأذىً
جسدي يجب الـتدخّل  فوراً حـتى ليُمنع
اخلطر احملدق و بـعد أن يتـحقق الهدوء
 البدّ من االسـتمـاع بعـيداً عن الـتّعاطف
ـــشـــكـــلـــة  رغم أن من إلى حـــيـــثــيّـــات ا
ـسـتـحـيـل غـالـبـاً أن تـصل إلى الـقـصـة ا
هم هو أن شعورهم الصحيحـة  ولكن ا
أن ذويهم محايـدين و يتقنـون االستماع

الفعّال  .
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أمـــا في حـــال لم يـــكن هـــنـــاك ضــرب أو
استعمال العضالت و األذى في النزاع 
ــسـارعـة لـلـتـدخّل وحل فال حـاجـة إلى ا
ــثل تـلك الــنــزاع  فـاألوالد يــحــتـاجــون 
الـنـزاعــات واخلالفـات  فـهم يــتـعـلـمـون
مـنـهـا أموراً كـثـيـرة  ولـو حـاولـنـا  منع
الـشـجــار تـمـامـاً فـإنـهـم سـيـبـحـثـون عن

ا تُـخـلّفه من جـميـلة األسـرة الـشّرقـيـة 
عالقاتٍ حميمةٍ تبـدو و تظهر في مرحلةٍ
و قد غـدوا الـفتـية شـبّـاناً و رجـاالً ; لكن
هذا ال يعني أنـهم لم يكونوا على خالف
في صغـرهم وأنّ أيّامهـم قد مضت و هم

متعانق يجمعهم كل الودّ ليس إلّا. 
فالشـجار بـ األطفال ال يـكاد يخـلو منه
ألسـبـابٍ هـامّـة أو جدّ بـيت من الـبـيـوت 

سطحية.  
يــــــســـــأل األهـل دائــــــمــــــا و في خــــــضّم
ــشـــاجـــرات و يـــأســـهم جتـــاهــهـــا هل ا
أصـــبــــحـــنــــا عـــاجــــزين عن حـل أبـــسط
شـكالت داخل أسـرَنا و هل نـحن لـهذه ا
شاكل و الدّرجة مـن الفشل حـتى ننـام 

نصحو على أخرى ? 
ال بـدّ لكلّ أهـل من مواجـهـة أنـفـسهم عن
نطقيّة أسباب اخلالف و حسم األمور 
لكن قبل الغوص بذلك يجب االنتباه إلى

ـــتـــحــدّث مـــنــهـم .  احلثّ  لــيـس عــلى ا
الـكـبـير بـالـعـطف عـلى الـصـغـيـر و ليس
بـاحتـرام و طـواعيـة الـصـغيـر لـلكـبـير و
حسب ْ بل بـألّـا يتـجاوز أحـد حدوده مع
ـسـؤوليـته جتـاهه و اآلخـر و شـعـوره 

مشاعره و هيبته و حضوره .
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النّدم مـؤسف   خاصّـة عندمـا يأتي أحد
ـعـاقـبة الـوالـدين لـيـقول لـقـد تـسـرّعتُ 
ـــوضـــوع لـــيس آنيّ أحـــد أبـــنــــــــائـي ا
احلـكــمـة و الـنـتــــــيـجـة بل هــو تـشـكـيك
األبــنـــاء بـــحــكـــمـــة األهل و إنـــصـــافــهم
وقـــــدرتـهـم عـلى حــمـايــتــهم و تـصــاعـد
ـظــلـومـيّة وربّـمـا تأجـيج حلـقد لـعقـدة ا
وضـغـيـنـة بـ األبـنـاء و رغـبـة الـتّـشـفّي

واالنتقام . 
لـكـلّ حـالـة طـريــقـة مـعــاجلـة ولـكلّ ثـورة
أسلوب امتصاص حوّل الـضغينة حملبّة
وتفاهم و حريّة تعبير ونيل حقوق وفق
ـشاكل مـنهج الـعـقالنـيّـة والتـفـرّغ حلل ا
وحـسن االسـتـمـاع واالنـتـبـاه فـلـيس من
مشاعر وحلول تطرح و األب عينيه على
الــتـلــفـزيــون و األم عـيــنـيــهـا بــجـوّالــهـا
تــــتــــبــــادل الـــــشــــات و احملــــادثــــات مع
صديقاتها فبـقدر ما يكون األبوان  قدوة
حــسـنــة بـهــذه احلـاالت بــقـدر مــا يـكـون
جتاوب األبنـاء أسرع وتفـاهمهم وحسن
ــشـكالت احلــيــاة أفـضل, تــدبـيــــــرهم 
ليس من طفلٍ يـولد وطبـعه معه بل نحن
مـن يــشــكّــله ويُــشــكّـل طــبــاعه وســمــاته
الـــنّـــفــســـيـــة ومـــنـــظــومـــتـه األخالقـــيــة

وجملتمعيّة .

األطفال الذكـور يحاولون الـسيطرة على
الــبـنـات  وقــد يـعـيّــر األطـفـال بــعـضـهم
بـــعـــضــاً بـــشــكـل اجلــسم أو قِـــصــره أو
ّا يترك أثـاراً سلبيّة من عقد ضخامته 
نقص و غيرها و قد تـعزز نقاط الضعف
تلك حتى تبدو ظاهرة و مؤثرة مع تقدّم

العمر  .. 
يـظـن  الـبـعض أن دوام الــسّـيــطـرة عـلى
البيتِ هادئـا بال مناوشات األبـناء يعني

أنّه بالسّلمِ  و األمان .
لـيس من عالقــة تـخـلـو من األخـذ و الـرّد
والشدّ و اجلذب لـيس ب الزوج فقط
و ال ب األصـدقاء بل أيـضا بـ األخوة
فــلـــيس كلّ خالفٍ ضـــار فــإذا كــنت دائم
ـواقف فـهـذا يـعـني أن الـسـيـطـرة عـلى ا
العالقة بينهم غير طـبيعية  ومضبوطة
بـسـلـطـتك أنت عـلـيـهم و أن روح الـعداء
ظلوميّة وروح  الضغينة واإلحساس با
ـا يُنَـفَّس عـنهـا طوال سـتدوم بـينـهم طـا
طــفـولــتـهم  وســتـكــون الـعالقــة بـيــنـهم
ضـعـيـفـة حـيث يـفـضـلـون االنـفصـال عن

بعضهم في أول فرصة .
و بـدل الـتــدخّل الـسّـلـبي لـيــكن الـتـنـبـيه
ــوجــز بـــأن ال ضــوضــاء مع أي خالف ا
ـا يضـطـرهم لـبـحث مـشاكـلـهم بـهدوء
ربّمـا رويّة و إذا ما اضـطر األمـر يُصادر
ســـبب اخلـالف بـــشـــرط إعــادتـه مـــجــرد
الوصول إلى حـلّ سلميّ ; كلّ من األوالد
هو صـمّـام أمان ألخـيه رغم مـا يعـتـريهم

من غيظٍ  و انزعاج مؤقت .
ـبالغ فال بـدّ من احلكـمـة في الـتّعـاطف ا
ـــســتـــعـــطف أو جــرأة بـه أمــام دمـــوع ا


