
وال�رضر  اخل��ط��ورة  من  كبرية  ن�سبة  فيه  مو�سوع 
يف  انت�رضت  ,فقد  ال��ع��راق  على  واملعنوي  امل��ادي 
للنظر  ملفتة  وب�سورة  االخ��رية  الثالث  ال�سنوات 
متعددة  وبطرق  املخدرات  تعاطي  انت�سار  ظاهرة 
ال��دوائ��ي��ة او ع��ن طريق  ام��ا ع��ن ط��ري��ق احل��ب��وب 
الطريقة  وه��ي  املخدر  باملع�سل  االركيلة  تناول 
احلقن  املبا�رض  الطريق  عن  او  االن  انت�سارا  االكرث 
باملخدرات باالبر او غريها ,ولو تاأملنا ب�سكل ب�سيط 
يف  ال�سبابية  والتجمعات  املقاهي  يف  يجري  ما 
والحظنا  االمر  هذا  الكت�سفنا  العراق  مناطق  اغلب 
من�سبطة  غ��ري  تكون  كيف  املتعاطني  ت�رضفات 
التعدي على حريات وحقوق وممتلكات  اغلبها  ويف 
النا�ض ثم الذهاب باملتعاطي اىل االمرا�ض اخلطرية 
كالدهان وال�رضطان وفقدان الوعي ,هذا يجري على 
فرتة  بني  تعلن  والتي  احلكومة  من  وم�سمع  م��راأى 
احلبوب  او  املخدرات  من  كميات  �سبط  من  واخرى 
هناك  بل  لها  رادع  وال  الغرب  او  ال�رضق  من  قادمة 
احلاكمة  ال�سيا�سية  الطبقة  من  ويغذيها  يدعمها  من 
الوعي االجتماعي  االمر غياب  �ساعد يف هذا  ,اي�سا 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  غياب  خ��الل  م��ن  وال��دي��ن��ي 
ابعاد  واجبها  من  والتي  ال�سحيحة  والتوجيهية 
االمرا�ض االجتماعية عن البلد ,كذلك عزوف املثقفني 
وان�سغالهم  اخل��ط��رية  الظاهرة  ه��ذه  مناق�سة  ع��ن 
البع�ض  يعي�ض  وا�سبحوا  بل  ال�سيا�سية  بالتناحرات 
ليت�سدروا  ال�سيا�سية  اخل��الف��ات  عمق  على  منهم 
واجهات الف�سائيات يف التحليل واملتابعة وهذا ما 
كبري  ق�سم  ابتعاد  ,اي�سا  لهم  املالية  بالفائدة  يعود 
احلقيقي  واالر�ساد  الن�سح  الدينية عن  املوؤ�س�سة  من 
منابر  اىل  الروحية  املنابر  وحتويل  ال�ساأن  بهذا 
او  حزبه  او  لطائفته  يتحزب  وكل  خال�سة  �سيا�سية 
اخلطر  املجهول  اىل  يذهب  ال�سباب  تاركني  كتلته 
بق�سد  تعمل  والتي  الدولية  االرادة  هنالك  ,اي�سا 
لي�سيع  الظاهرة غري االخالقية  الإذكاء وتقوية هذه 
جميع  من  عليه  ال�سيطرة  ت�ستطيع  حتى  املجتمع 
املخدرات  �سبكات  نن�سى  ان  لنا  ميكن  ,فال  اجلوانب 
يلقى  كان  والتي  �سابقا  العراق  تدخل  كانت  التي 
اغلبها  ويف  االع��دام  حكم  بها  وينفذ  عليها  القب�ض 
انا  اليوم   . جدا  معروفة  وا�سيوية  اوربية  دول  من 
اىل  االلتفات  يف  ام��ل  وكلي  الق�سية  ه��ذه  اط��رح 
يتحجج  فالبع�ض  اجلوانب  خمتلف  وعلى  معاجلتها 
اىل  يلجاأون  البطالة  ومن كرثة عن�رض  ال�سباب  باأن 
,كذلك  وتعبهم  االآمهم  ويتنا�سوا  لين�سوا  االجتاه  هذا 
ف�سل ال�سباب يف املدار�ض يوؤدي بن�سبة كبرية اىل هذا 
الطريق كذلك التخمة من االموال غري امل�رضوعة ويف 

اعمار �سغرية او اهمال من االهل االغنياء وتركهم 
واهية  حجج  كلها  ,هذه  وقيود  متابعة  بال  ابناءهم 
ن�سبة  لديه  �رضقي  جمتمع  ابناء  الأننا  مقنعة  غري 
اال�ساءة  ترف�ض  التي  القبلية  والعادات  التدين  من 
�سليمة  نعك�ض �سورة  ان  بنا  واملفرو�ض  النا�ض  اىل 
يف  االهم   , لوطننا  جيدين  �سفراء  ونكون  ملجتمعنا 
هذا يجب ان تكون وقفة حقيقية من الدولة ازاء هذا 
املر�ض اخلطري وان حتا�سب وتدقق وتفت�ض القادمني 
من اخلارج وان ال تف�سح املجال لدخولها اىل العراق 

اال الأغرا�سها االن�سانية وبال�سوابط املعمول بها وان 
تكون عقوباتها بح�سب ال�رضر من الظاهرة نف�سها ,ان 
ترك احلالة ت�ست�رضي وتقوي �سيوؤدي اىل �سياع كل 
القيم اال�سيلة ودخول ممار�سات جديدة اىل املجتمع 
مل ناألفها ونعرفها �سابقا مثل انت�سار ظاهرة االميو 
الذكرية وف�سادها االخالقي وظهور ال�رضيك اجلن�سي 
املجتمعات  بع�ض  يف  كما  املتزوجات  بع�ض  لدى 
بني  �سورها  باأقبح  الرذيلة  انت�سار  كذلك  الغربية 
وتوقع  علينا  ال�سماء  بغ�سب  ينذر  ما  وهو  املجتمع 

تكاتف  ان   . االن  فيه  نحن  مما  اكرث  لنا  عقوبتها 
الظاهرة  هذه  بوجه  للوقوف  البلد  ابناء  من  اجلميع 
ال�رض  وابعاد  العراق  حلماية  املطلوب  هو  وغريها 
طبقة  هم  املو�سوع  يف  مطالبة  النا�ض  واكرث  عنه, 
النا�ض  توعية  يف  دوره��م  يلعبوا  ان  يف  املثقفني 
املنحرفة على املجتمع من  الظواهر  وبيان خطورة 
الكتابة با�ستمرار عن هذا  او  الفكرية  الندوات  خالل 
ابناءنا  املو�سوع وتفرغ املوؤ�س�سات جميعا حلماية 

من االنحراف وال�سياع .

ان موؤ�س�سات وزارة الرتبية ما هي اال موؤ�س�سات تربوية 
علمية توجيهية وادارية تعمل على تر�سيخ قيم اخالقية 
يف  تقدم  حتقيق  على  اي�سا  وتعمل  �ساحلة  وتربوية 
املهارات  وتنمية  والثقايف  والعلمي  الفكري  امل�ستوى 
الفنية والريا�سية للطلبة يف مراحل الدرا�سة املختلفة. 
م�ستوى  رفع  على  تعمل  الرتبوية  املوؤ�س�سات  ان  كما 

وكفاءة ومهارة التدري�سيني وتدريبهم اثناء اخلدمة.
بني  تفاعلية  عالقة  ان�ساء  اىل  كبرية  �رضورة  هناك 
ل�سمان  املحلي  جمتمعها  مع  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
وتقاليده  وعاداته  )ثقافته  مع  تقاطع  ح�سول  عدم 
تف�سل  قد  ازمات  من  ذلك  ي�سبب  قد  ملا  ومعتقداته( 
العمل الرتبوي وتوؤدي اىل ف�سل املناهج والتطبيق لها 
وعدم الو�سول لالأهداف املرجوة منها. ويجب ان تعمل 
ومواطن  اال�سكاليات  معاجلة  على  املوؤ�س�سات  هذه 
ال�سعف والق�سور ب�سمان دعم املجتمع املحلي جلهود 
هناك  يكون  ان  يجب  التطور.كما  وحتقيق  الرتبويني 
تثقيف  لغر�ض  احلكومية  للموؤ�س�سات  اعالمي  جهد 
املجتمع  بتثقيف  الرتبوية  املوؤ�س�سة  لدعم  املجتمع 
حت�سني  اىل  ا�سافة  ومعاجلتها  ال�سلبيات  وح�رض 
املجتمع مبا يكفي من الثقافة والعلم لغر�ض مواجهة 
وما  والثقايف  القيمي  والرتدي  واال�ساعات  التحديات 
يتم تداوله يف و�سائل التوا�سل االجتماعي من ت�سويه 
�رضورة  اىل  املجتمع  تثقيف  يجب  كما  �سلبية.  وامور 

�ستوؤدي  التي  النوعية  الرتبية  لتحقيق  اال�رضة  تنظيم 
وحت�سينها  الرتبوي  النظام  مدخالت  م�ستوى  رفع  اىل 
وبالتاأكيد ذلك �سيثمر عنه نواجت متميزة. والعمل على 
الطلبة  ت�رضب  وحماربة  للجميع  التعليم  فر�سة  توفري 
من املدرا�ض.يجب ان يتم اعداد املناهج والكتب بعناية 
حاجات  مع  لتتالئم  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  وفق  كبرية 
لي�ست  مناهج  اعداد  عملية  ان  واملجتمع.  االن�سان 
فيها  مير  التي  املرحلة  ل�سعوبة  وذلك  الي�سري  باالأمر 
البلد ولعدم توفر معطيات واح�سائيات دقيقة وكافية 
املرجوة  االهداف  هي  وما  واحتياجاته.  املجتمع  عن 
وكيف  للغد؟!  الرتبوية  الروؤية  هي  وما  املناهج؟!  من 
�سيا�سي  وتطرف  تناق�ض  بظل  االهداف  حتقيق  ميكن 
املجتمع  يف  كبري  وطبقي  ومناطقي  وعرقي  وطائفي 
موؤ�س�سات  ل�سعف  للقانون  فعال  تطبيق  وجود  وعدم 
وفق  املناهج  بناء  يتم  الف�ساد.فلكي  وتف�سي  الدولة 
روؤية واهداف �سحيحة و�سليمة يجب ان يتوفر ما يكفي 
من املعطيات عن واقع احلال العراقي وعن هول تاأثري 
االعالم املوجه امل�سيء وما تركه من روا�سب وت�سويه 
فكري ومعتقدي يف املجتمع. كما يجب توجيه املناهج 
جتاوز  اي  او  املجتمع  يف  �سلبية  ظاهرة  اي  ملحاربة 
جمتمعنا  يف  يالحظ  واخالقيا.مما  قيميا  مقبول  غري 
واالرياف  والقرى  ال�سعبية  املناطق  يف  وخ�سو�سا 
اىل  باخر  او  ب�سكل  ت�رضب  الذي  العنف  ظاهرة  تف�سي 
ظاهرة  املدرا�ض  يف  العنف  وا�سبح  الدرا�سية  البيئة 
وا�ستفحال  تف�سي  ان  والعالج.  االحتواء  �سعبة  خطرة 

يف  التدري�سيني  اجتاه  واحيانا  الطلبة  بني  العنف 
املوؤ�س�سات الرتبوية لي�ض غريبا او ظهر ب�سكل مفاجئ 
ا�سافة  والقبائلية  والعرفية  املجتمعية  القيم  وامنا 
والطائفي  ال�سيا�سي  والتنافر  التطرف  ظهور  اىل 
على  كبري  وب�سكل  مبجملها  و�ساعدت  اأدت  والعرقي 
عالج  و�سعوبة  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  العنف  تف�سي 
وبظل  احلكومي  االمن  حفظ  اجهزة  �سعف  بظل  ذلك 
الدميقراطية غري الوا�سحة املعامل وتف�سي الفو�سى وال 
والقوانني  واالنظمة  للتعليمات  وفقا  ذلك  عالج  ميكن 
غري  جمتمعية  حلول  ظهور  هو  البديل  وكان  ال�سائدة. 
ولكنها  واقعيتها,  من  بالرغم  كثرية  احيانا  من�سفة 
بالوجاهات  ومتاأثرة  ثابت  بقانون  حمكومة  غري 
املجتمعية والع�سائرية ا�سافة اىل تدخالت العديد من 
القوى اال�سالمية املتحكمة باملجتمع ولها قوة ونفوذ 
اكرب من قوة ونفوذ الدولة فيه. لكن هذا ال يعترب حال 
ان  يجب  احلقيقي  احلل  ان  ح�ساريا  حال  او  �سحيحا 
االخالق  قيم  وتر�سيخ  العنف  ا�سباب  معاجلة  من  يبدا 
ال�سامية واحرتام القانون يف املجتمع وجعلها قيم ذات 
قد�سية عالية.اأن بناء املنهاج الرتبوي ال�سليم وال�سالح 
لالن�سان  والرتبوي  االجتماعي  بالفكر  النهو�ض  باأمل 
ال ميكن ان نعتربها جمرد عملية تقنية واجرائية فقط. 
فهي م�سالة بناء وا�سالح كبرية و�سعبة ومعقدة ويجب 
ان يتم التحاور والتداول بعملية بناء املنهاج با�سلوب 
�سامل فل�سفي و�سيا�سي واقت�سادي واجتماعي وثقايف. 
القيم  للمنهاج  ال�سياغة  يف  تدخل  ان  يتوجب  وهنا 
املجتمعي  للمكون  واملباديء  واملعتقدات  واالخالق 
بكل الوانه واطيافه واعراقه وطوائفه مع ا�ستيعاب روؤى 
واملكونات  واالحزاب  للجماعات  ال�سغط  قوى  وافكار 
والنقابات  والتجمعات  وال�رضكات  وال�سيا�سية 
بنظر  االخذ  يجب  بل  ال  اجتماعيا  املوؤثرة  واحلركات 
االعتبار اي�سا يف اعداد املناهج كل املوؤثرات االقليمية 

والعاملية املوؤثرة على �سيا�سة البلد واقت�ساده.
العراقي  االن�سان  �سخ�سية  لطبيعة  التنبه  اىل  ا�سافة 
نف�سيا واجتماعيا وثقافيا ومعرفيا يف ت�سميم وهيكلة 
وتطويره  املنهاج  بناء  ان  املنهاج.  وتطوير  وبناء 
حية  عملية  وامنا  فقط  اجرائية  عملية  لي�ض  قلنا  كما 
املختلفة  واالحداث  الظروف  مع  التفاعل  متوا�سلة 
من  بالكثري  متاأثرا  يكون  وتطويرها  بنائها  فان  لذلك 
ب�سوء  مرتبط  بع�سها  واخلارجية.  الداخلية  املوؤثرات 
الكبري,  وعجزها  ال�سائدة  القدمية  املناهج  و�سعف 
وبع�سها مرتبط باالأحداث الطارئة واملتغريات البيئية 
واالجتماعية وال�سيا�سية التي مير بها املجتمع والهيئة 
من  عامليا  يحدث  مبا  ذلك  وتاأثر  والطلبة,  الرتبوية 
م�ستجدات فكرية وثقافية وتكنلوجية وتربوية وب�سكل 
ما  ومنحها  املناهج  تكييف  يتم  ان  يجب  لذا  م�ستمر. 
يكفي من املرونة ال�ستيعاب االحتياجات وامل�ستجدات. 
لي�ست  املناهج  بناء  علمية  ان  على  يوؤكد  وهذا 
وفقا  متغرية  وامنا  عام  ب�سكل  ومثالية  ثابتة  عملية 
الن  يجب  والتحديثات  التغريات  ان  كما  للم�ستجدات 
يجب  واالن�سانية.  الوطنية  الهوية  �سمة  املناهج  تفقد 
ال�سخ�سية  لالأهواء  وفقا  املنهاج  تغيري  يكون  ال  ان 

للم�سوؤولني وامنا وفقا لروؤية تربوية �سحيحة

 نود اعالم اجلهات امل�سوؤولة باأن هناك جتاوزا يف منطقة 
حي اخل�رضاء حملة 461 زقاق 30 دار 12 ومل يتم اتخاذ 
املحتالني  هوؤالء  بحق  اتخاذها  الواجب  االجراءات  من  اي 
حتى اللحظة ونحن بدورنا كمت�رضرين ندعو ال�سيدة امينة 
وكيف  نقول  ما  �سحة  من  والتاأكد  املنطقة  لزيارة  بغداد 
بتجاوز ملحوظ دون حما�سبة  بناء حمالتهم  لهوؤالء  ميكن 

تذكر

ال�سالم عليكم لقد قمنا بتقدمي �سكوى اىل امانة بغداد برقم وارد 
464 يف 17/7 / 2016 ويف احلقيقة مل يتم ازالة التجاوزات 
باإزالة  اخلا�سة  واالمن  احلرا�سات  دائرة  من�سور  يف  ورد  كما 
امل�ساتل  منطقة  ال�سكني يف  بالدار  واخلا�سة  واملباين  املقاهي 
ا�سحاب  احد  قام  بل   503 حملة  فل�سطني  �سارع  يف  الواقعة 
الرئي�سية  واأبوابها  واجهتها  �سكني  دار  ان�ساء  باإكمال  امل�ساتل 
مياه  جماري  ومد  ال�سارع  حفر  اىل  باالإ�سافة  ملنازلنا  مقابلة 
نف�ض  يف  الواقعة  قانونية  الغري  لداره  نظامية  غري  بطريقة 

املنطقة .

ُولد م�سطفى بن جواد بن م�سطفى بن اإبراهيم البياتي, مبحلة �سعبية 
ا�سمها الق�سلة )عقد الق�سل( يف اجلانب ال�رضقي من بغداد عام 1904 
والده  كان  البيات  من  وهي  �سارايلو  ع�سرية  من  تركمانيني  الأبوين 
دلتاوه,  من  اأ�رضته  واأ�سل  اإبراهيم"  م�سطفى  "جواد  يدعى  خياطا 
ق�ساء اخلال�ض يف حمافظة دياىل )لواء دياىل �سابقا( لذلك كان يوقع 
مقاالته وق�سائده امُلبكرة با�سم "م�سطفى جواد الدلتاوي" ثم حذف 
هذه الن�سبة بعد ذلك, واأنتقل مع والده اإىل دلتاوه وعمل بالفالحة يف 
�سباه ثم عاد اإىل بغداد واأكمل درا�سته االبتدائية هناك در�ض العلوم 
االبتدائية يف دلتاوه حيث تعلم يف الكتاتيب القراآن والقراءة والكتابة 
الكرمي وحافظًا له. وبعد وفاة  للقراآن  ثم يف املدار�ض فاأ�سبح قارئًا 
ابنه  عاد  االأوىل,  العاملية  احلرب  اأوائ��ل  يف  دلتاوه  يف  جواد  وال��ده 
اإىل بغداد م�سقط راأ�سه بعد االحتالل الربيطاين واأكمل بقية  م�سطفى 
درا�سته االبتدائية يف املدر�سة اجلعفرية. حيث كان �سقيقه "كاظم بن 
ببناء  اأ�سهم  الذي  الكال�سيكي وهو  الرتاث  بغداد يف  اأدباء  جواد" من 
�سلة  ل�سقيقه  كان  كما  االأ�سغر.  �سقيقه  يف  اللغوي  الع�سق  قاعدة 
تعارف مع مدير املدر�سة اجلعفرية ال�سيخ "�سكر البغدادي" )-1855
1938( الذي بدوره األزم التلميذ م�سطفى جواد بحفظ االأجرومية يف 
النحو فحفظها يف ثالثة اأيام. ُده�ض ال�سيخ �سكر واأهداه كتاب "�رضح 
طالب  بني  اأم��ره  و�ساع  ال�سيخ.  اأم��ام  م�سامينه  فاأتقن  الندى"  قطر 
ال�سغري".  النحوي  "العالمة  لقب  عليه  اأُطلق  لذا  اجلعفرية  املدر�سة 
وانتقل الحقا اإىل مدر�سة باب ال�سيخ. اأفاد ذاكرته الرتاثية يف باري�ض 
الرتاثية  ومكتبته  القزويني"  "حممد  امل��ريزا  ملجل�ض  مالزمته  من 
فن�سخ منها ع�رضات املحفوظات العربية النادرة, وع�رضات مثلها من 
ات�ساع  على  �ساعدته  هذه  الن�سخ  ومهمة  الفرن�سية,  الوطنية  املكتبة 
خياله الرتاثي واإرجاع الفرع الذي قراأه يف الكتب احلديثة اإىل االأ�سل 
الذي هو يف الكتب االأوىل وهذه املراجعة واملذاكرة مع الذات متهد له 
الطريق الكت�ساف املزيد من حقائق اللغة الرتاثية وجتعل ذهنه ذهنا 
مقارنا حيوي التخريج. بعد تخرجه من دار املعلمني العالية, مار�ض 
مهنة التعليم يف املدار�ض مدة ت�سع �سنوات )1933-1924( متنقاًل 
معلمًا  تعيينه  مت  حيث  والكاظمية,  ودياىل  والنا�رضية  الب�رضة  بني 
للمدار�ض االبتدائية. ولقد عمل مدر�سًا يف معهده الذي تخرج منُه ويف 
عام  يف  بغداد.  جامعة  تاأ�سي�ض  بعد  املعهد  ورثت  التي  الرتبية  كلية 
وُعني  العليا  االإ�سالمية  الدرا�سات  معهد  يف  للتدري�ض  انتدب   ,1962
وزارة  يف  للتحرير  كاتبًا  تعيينه  مت  عام.  بعد  املذكور  للمعهد  عميدا 
املعارف ونقل بعد ذلك معلما يف املدر�سة املاأمونية ببغداد, ومنها 
املدة  تعرف خالل هذه  ببغداد.  ال�رضقية  املتو�سطة  املدر�سة  اإىل  نقل 
على االأب اأن�ستا�ض الكرملي فالزمه وكتب يف جملته "لغة العرب". كما 
�سغل من�سب امل�رضف على االأ�ساتذة اخل�سو�سيني الذين اأ�رضفوا على 

تدري�ض وتثقيف امللك في�سل الثاين ملك العراق. 
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 - دي���بگة  اىل  يومني  قبل  ن��زح  احل��وي��ج��ة،  م��ن  طفل  )ح�سني( 
منظره وهو حايف القدمني يبعث يف النف�س �سعورًا باخلجل – 
راودين اح�سا�س باأين امل�سوؤول عن و�سعه املاأ�ساوي يف املخيم. 
�ساألته ما اأ�سمك ؟؟ فاأجاب: ح�سني ا�سم جميل يذكرين مبا حدث 
ال�سالم« وهو يقطع ال�سحراء  الله احل�سني »عليه  ل�سبط ر�سول 
انتهت مبوته عط�سًا  التي  الرحلة  تلك  الكوفة،  ار�س  متجها اىل 
»ال�سكوالتة«، فتناولها من يدي  اأعطيت ح�سني  مقطع االو�سال. 
بلهفة وفرح بدت وا�سحة على وجهه امل�سعث برتاب املخيم، ثم 
»ال�سكوالتة«،  الثمينة  بهديته  يخربهم  اأقرانه  اىل  راك�سًا  م�سى 
امل�سروع  قافلة  يف  ال��زم��الء  اىل  ع��دت  بنظراتي.  اأ�سيعه  واأن���ا 
يف  للم�ساركة  ديبكة  خميم  معها  دخلت  التي  العراق  يف  العربي 
توزيع املالب�س والطعام وبع�س امل�ستلزمات املنزلية ال�سرورية. 
دعوين اأحدثكم عن خميم ديبكة، فهو باخت�سار كتلة من اخليام 
من  وبع�س  �سباب  �سيوخ،  ن�ساء،   ، اأطفال  بالنازحني،  املح�سوة 
تدعى  التي  تلك  الكبرية،  ال��زن��زان��ة  املح�سنني.  اخل��ري  م��ري��دي 
املخيم تنتظم اخليام. يف كل خيمة اأ�سرة، لكل اأ�سرة ق�سة ومع 
كل ق�سة غ�سة. ديبگة يقع يف �سحراء تبعد عن اأربيل ع�سرات 
الكيلومرتات، زرناه يف احلادي ع�سر من �سبتمرب، والذي وافق 
يوم عرفة. زرناه لنقدم لهم ما يلزمهم للعيد، لندخل ال�سعادة اىل 
من  نزحت  اأ�سرة،   ٧٠٠ كانوا  اليوم  ذلك  يف  م�سيفونا  قلوبهم. 
ال�سرقاط والقيارة والگوير، وكاأن ل�سان حالهم يقول )يا �سيفنا 
لو زرتنا لوجدتنا: نحن ال�سيوف وانت رب املنزل(!!! من منا مل 
ير مناظر كئيبة كهذه، من منا مل ي�سمع عن املخيمات والنازحني 
الع�سر  وماأ�ساة  ال�ساعة  حديث  فهم  اأح��د؛  ال  تاأكيد  بكل  فيها؟ 
وجرح ياأبى اأن يلتئم، كلما حاولنا مللمته اأت�سع! اأنا �سمعت عنهم 
الكتاب لكن  اأكرث امل�سورين احرتافا واأعظم  و�ساهدت، وزارهم 
مل يجيدوا اي�سال الكثري؛ ولطاملا هزتني تلك ال�سور والق�س�س، 
ك��وادر  من  زمالئي  برفقة  املخيم  يف  خطواتي  اأوىل  مع  لكنها 
مبا  اأقارنها  واأنا  �سيء  ال  ا�سبحت  العراق  يف  العربي  امل�سروع 
مل�سته هناك! بالتاأكيد �ساهدمت �سور اأطفال يتزاحمون حول قافلة 
االأطفال كانت  اأولئك  التي تدخل خميمهم.. �سرخات  امل�ساعدات 
تقطع نياط القلب. قلبي الذي كان يكاد يفلت مع كل هدية اأقدمها 
لهم. كيف يل اأن اأ�سف لهفتهم الأب�سط االأمور التي جلبناها؟ تلك 
التي مل نظن اأنهم �سيلقون لها بااًل! وكيف يل اأن اأ�سف م�ساعرنا 
نبكي  كنا  اهتزت هناك،  كرجال  ال�سلبة  قلوبنا  ذلك؟ حتى  جتاه 
حالهم، وكان من ال�سعب اأن نقاوم. وانا اأقدم احللوى حل�سني . 
ال اأعلم كيف اأ�سف تع�س احلياة هناك، بل ال اأدري هل من العدل 
اأن ت�سمى حياة!! االأرا�سي اجلرداء التي حتيط املخيم، جتعلك 
اأن واقعًا مريرًا يقبع خلف تلك البوابات واالأ�سوار. وما  حت�س 
فقريًا  �سيء  كل  يبدو  اأحا�سي�سك؛  تتحقق  املخيم حتى  تدخل  اإن 
اإىل  ال��دخ��ول  ب��واب��ة  ال��ب��واب��ة.  تلك  خلف  وه�سًا  ه���زاًل  مري�سًا 
ماأ�ساوية  حياة  يعي�سوا  ال  تلك  اجلحيم  قطعة  وداخ��ل  املعاناة! 
فح�سب، بل و�سلوا لتلك املاأ�ساة ب�سق االأنف�س؛ اإثر م�سقة الدرب 
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