
هذه  كانت  واإذا  جمتمع،  اأي  املجتمع،  ركيزة  هم  ال�شباب 
ال�رشيحة قليلة يف جمتمع ما، هذا يعني اأننا اأمام جمموعة 
من الب�رش يعانون من العجز و�شمور الطموح وقّلة احليوية، 
ثمة  ولكن  عاجز،  جمتمع  �شباب،  بال  جمتمع  باخت�شار 
مالحظة ينبغي التنّبه لها هنا، وهي تتعلق بال�شباب اأي�شا، 
اأعمار  ال�شباب ملجرد كونهم يف  فنحن هنا ال نتحدث عن 
الذكي  النوعي  ال�شباب  عن  نتحدث  واإمنا  العمر،  مقتبل 
اىل  املجتمع  ورفع  الع�رش  مواكبة  على  القادر  املتطور 

مراتب اأعلى.
متطور،  حيوي  جمتمع  يتحقق  لكي  اأمرين  اأمام  نحن  اإذاً   
االأمر االأول اأن تكون فيه �رشيحة ال�شباب كبرية، والثاين اأن 
يكون هذا ال�شباب نوعي ولي�س كّمي فقط، وال�شباب النوعي 
�شواه،  على  متفوقا  جتعله  اإ�شافية  �شفات  املجتمع  مينح 
حيوية  اقرتنت  اذا  اأما  احليوية،  تعني  قلنا  كما  فال�شباب 
�شنكون  فاإننا  الراجح،  والعقل  واملوهبة  بالذكاء  ال�شباب 
اأمام جمتمع ال ميكن قهره يف جميع االأحوال، وخا�شة يف 
جمال ال�شباق الب�رشي بني املجتمعات للو�شول اىل مراتب 

اأرقى واأعلى.
 هل ميكن القول اأن ال�شباب ميكن اأن يرجحوا كفة املجتمع 
جنزم  اأن  ميكننا  ال�شوؤال  هذا  عن  اجلواب  يف  �شواه؟،  على 
باالإيجاب، ونعني بذلك ال�شباب النوعي امل�شوؤول، فهو قادر 
كفته  ويرّجح  دائما،  القمة  اىل  باملجتمع  يرتقي  اأن  على 
على املجتمعات االأخرى، ولكن ال�شوؤال االأهم كيف ميكن اأن 
ال�شباب نوعّيا؟؟ اأو كيف ن�شاعد ال�شباب لكي يكونوا �شبابا 

من هذا الطراز؟.
�شناعة  يف  تدخل  التي  وامل�شتلزمات  ال�شمات  اأهم  اإن   
ال�شباب النوعي، هي اأن يكون ال�شاب �شمن اإطار امل�شوؤولية 
�شورة،  اف�شل  يف  اأدائها  على  واالإ�رشار  واحرتامها، 
واالإميان القاطع باأن ال�شباب النوعي هو ال�شباب امل�شوؤول 
واالأ�رشة  املجتمع  جتاه  مب�شوؤولياته  القيام  على  امل�رّش 
او  فكري  ن�شاط  يف  معها  يدخل  التي  امل�شميات  وجميع 
اأو�شح، اذا كان ال�شاب ال ي�شعر بامل�شوؤولية  عملي، مبعنى 
اوىل ال  باب  نف�شه ومن  يفيد  ال�شمال(، ال  )�شفر على  فهو 

يفيد املجتمع.
 يبقى علينا اأن نبحث يف جانبني، االأول كيف ن�شاعد ال�شاب 
كي يحرتم امل�شوؤولية وي�شعر بها ويت�شدى لها بقدرة ومتيز 
واإ�رشار وجناح، واجلانب الثاين ما هو نوع هذه امل�شوؤولية 
اإن اجلانب االأول هو تربوي  وما هي القيم التي حتكمها؟. 
�شلوكي تدريبي يف اآن واحد اإذ باإمكان اجلهات املعنية اأن 
ال�شباب وتغر�س فيهم روح امل�شوؤولية وجتعل منهم  ترعى 
�شبابا يحرتمون امل�شوؤولية ويعملون بها، ويف ال�شق الثاين 
�شوف نكون بحاجة اىل منظومة قيم عظيمة توّجه م�شارات 

اأيادي  املنظومة وهي بني  ولدينا هذه  ال�شباب،  م�شوؤولية 
ال�شباب امل�شلم، و�شوف نخو�س فيها ب�شيء من االإ�شهاب.

ال�شباب والقيم
ال �شك اأننا نعني بهذه املنظومة، هي منظومة قيم عا�شوراء 
التي ميكنها اأن توّجه ن�شاطات ال�شباب يف الطرق وال�شبل 
لذلك  كله،  واملجتمع  اأنف�شهم  ال�شباب  تخدم  التي  القومية 
ال�شعور  الأن  امل�شوؤول،  ال�شباب  ن�شنع  ان  من  اأوال  البد 
على  االإن�شان  اإن�شانية  يحق  لها  والت�شدي  بامل�شوؤولية 
نحو مكتمل، كما يوؤكد ذلك اأحد الكتاب يف قوله )اإّن حياة 
خالية من امل�شوؤوليات هي اأ�شبه �شيء مبدر�شة بال وظائف 
كيف  التزامات،  باأّية  التالميذ  فيها  ي�شعر  ال  وتكاليف، 
النتائج  حتقيق  ميكن  وكيف  فيها؟  الدرا�شة  عملية  ت�شري 
واملنتج  اخلامل  من  العامل  متييز  ميكن  كيف  املرجّوة؟ 
التي ال  الفارغة  التفـكري باحلـياة  من املتـقاع�س؟ فمـجّرد 
يجد فيها االإن�شان اإن�شانيته من خالل كونه م�شوؤواًل يجعلنا 

ن�شعر بالدوار والعبث والفراغ الهائل، الأّنها ت�شبح عند ذاك 
حياة الغرائز املنفلتة(.

 ويف هذه احلالة ميكن للمعنيني ب�شناعة ال�شباب امل�شوؤول 
وموؤمنني  واجباتهم،  يعرفون  �شبابا  ويهيئ  يعد  اأن   ،
بحقوقهم ومدافعني عنها، لذلك يعد هذا النوع من ال�شباب 
عامال داعما لالأ�رشة والن�شيج املجتمعي عموما، الأّنك حني 
تعي�س امل�شوؤولية يف البيت فاإّنك تعي�س االلتزام االأخالقي 
وزوجته،  اأوالده  جتاه  م�شوؤولياته  فلالأب  االأ�رشة،  اإزاء 
ولالأوالد  واأوالدها،  زوجها  اإزاء  م�شوؤوليات  وللزوجة 
م�شوؤولياتهم اإزاء االأبوين واإزاء بع�شهم البع�س، واإذا حتّللنا 

لنا عنه تزعزعت اأركان االأ�رشة. من ذلك وتن�شّ
واالأ�رشية  االجتماعية  امل�شوؤوليات  من  ال�شل�شلة  هذه  اإن   
اأن  وطاملا  عا�شوراء،  قيم  منظومة  يف  �شنجدها  والعملية، 
اإمام  من  نابعة  كونها  القيم  بهذه  موؤمن  امل�شلم  ال�شباب 
لذلك  ال�شالم(،  )عليه  احل�شني  ال�شهداء  �شيد  هو  عظيم  ثائر 

االأول  املوّجه  ويجعلونها  القيم  بهذه  يعملون  فال�شباب 
مدى  عرفنا  اإذا  ال�شيما  املتعددة،  م�شوؤولياتهم  مل�شار 
امل�شوؤولية  معنى  جيدا  يه�شم  الذي  ال�شباب  اىل  حاجتنا 
الأننا  التطبيقي،  اجلانب  يف  وجناح  باإميان  لها  ويت�شدى 
ي�شعرون  ال  �شباب  وال  م�شوؤوليات  بال  جمتمع  تريد  ال 

بامل�شوؤولية.
الأن  التام،  واخلراب  بالفناء  مهدّدون  اأننا  يعني  فهذا   
واخلراب  بالف�شاد  مهّدد  عامل  هو  م�شوؤوليات  بال  العامل 
وباحلروب ال�شارية وبالتنازع والف�شل واخل�شومات التي 
ال حدود لها.. اإّنه انهيار كلِّي �شامل، فمثل امل�شوؤول كمثل 
رّبان ال�شفينة اإذا ترك �شفينته يف مهّب الريح وبيد االأمواج 
املت�شارعة فاإّنه يكون قد اأ�شلمها واأ�شلم رّكابها وحمولتها 
بني  من  فاإّن  ولذلك،  املحقق..  والغرق  الداهم  اخلطر  اإىل 
مالمح اجلمال واحلكمة يف هذا العامل هي هذه امل�شوؤوليات 

التي تناط بنا، ونتناف�س على اأدائها باأف�شل وجه.

اأينما تدير وجهك ت�شادفك قطعه �شوداء بلون احلزن 
عن  رحل  �شهيد  ا�شم  عليها  مكتوب  الفقدان،  وامل 
التي  االأر�س  هذه  عن  ،دفاًعا  احلياة  وغادر  دنيانا 
ارتوت طوياًل من دماء اأبنائها، اكرث من ربع قرن ومل 
،وال�شهداء ،واجلرحى  ينجلي �شبح احلروب واالقتتال 
،ال  الثكاىل  واالمهات  واالأرامل  واالأيتام  واملعوقني 
العيد عاد عيداً ،وال الفرح له مكان ،اأجيال مرت عليها 
االالم نف�شها واحلرمان ،ولوعه اليتم وا�شداء املعارك 
،واخبار املقاتلني )ال�شهيد، ال�شهيدة، ابن ال�شهيد، ابنه 
حفظناها  اأ�شماء  ال�شهيد(  ام  ال�شهيد،  زوجه  ال�شهيد، 
حياتنا  من  جزء  اأ�شبحت  ،حتى  معها  ،وتعاي�شنا 
العراقية ذاقت مرارتها  العائالت  اليومية ،وكثري من 
الأكرث من مره ،خا�شه يف احياء بغداد ال�شعبية حيث 

غطت الفتات ال�شهداء حيطان املباين وازدحمت بها.
حمن متتالية

تاأثرياته   ، والطويل  املرير  االبدي  واليتم  احلزن  هذا 
متتد لت�شمل جيل جديد اآخر، من االأيتام واملحرومني 
من نعمه االأبوة ،ومن االأرامل املت�شحات ب�شواد العوز 
اليتامى  اطفالهن  ،واخلوف على  القادم  واخلوف من 
اأي�شًا  اأبناء ل�شهداء  الأباء قد يكونوا يف اأحيان كثريه 
التي  حروبه  يف  او  البائد،  النظام  يد  على  قتلوا 
املقابر  عن  ،ناهيك  طوال  ل�شنوات  �شعبنا  بها  ورط 
اجلماعية التي ابتلعت حياه االالف من اأبناء هذا البلد 
ال�شابر ،واحيانًا كثريه من بناته اأي�شًا ،فلم ت�شتثنى 
يد  ،على  والتعذيب  القتل واحلب�س  املراأة من عمليات 
جالوزة النظام البعثي ،وامتالأت ال�شجون بالثائرات 
ال  ن�شيًبا  لهن  ،فكان  ،واخواتهم  الثوار  ،وزوجات 
وا�شتعمال   ، والظلم  العذاب  من  به  اال�شتهانة  ميكن 
العنف اجلن�شي �شد الن�شاء كنوع من و�شائل التعذيب 

كربيائهن  وجلرح  واملعلومات  االعرتافات  وانتزاع 
واإنزال العقاب بهن .

اأيام قا�شية
نوع  اعباًء من  ،حتمل  اخرى  اعواًما  الفرتة  تلت هذه 
اآخر ،مرت به املراأة العراقية ،وعا�شت ايامه القا�شية 
احل�شار  باأيام  متمثلة  اأمل،  من  حتمله  كانت  ما  بكل 
ب�شحة  االأمهات  كاهل  تثقل  كانت  التي  الثقيلة 
الغذائية  اأ�شعار املواد  االأ�رشة املالية وارتفاع  موارد 
وانخفا�س رواتب املوظفني الغري معقول والذي ي�شل 
يف حاالت كثريه اىل ب�شعه اآالف من الدينار العراقي 
وجه  على  دوالرات  خم�س  يعادل  ما  )اأي  �شهريًا 
املراأة يف  مهارات  على  االأ�رشة  اعتماد  (اىل  التقريب 
�شنع اخلبز من طحني احل�شه التموينية �شيء ال�شيت 
ذو اللون االأ�شود، ا�شافه اىل ما �شمي يف ذلك الوقت 
 ) )الباذجنان  اىل  ا�شاره  (يف  الطاوه  تندًرا ب)وح�س 
اال�رش  اغلب  عليه  ،واعتمدت  البوؤ�س  اأيام  رافق  الذي 
ثمنه  ،لرخ�س  يوميه  تكون  تكاد  غذائية  كماده 
احلليب  اأ�شعار  ارتفاع  من  االأمهات  ،وعانت  ،وتوفره 
والعلكة  وال�شكوالتة  احللويات  اأنواع  كل  واختفاء 
ان  هو  ذلك  من  واالأدهى  منها  اطفالها  حرم  التي 
الكثري من الفواكه كانت رمزا من رموز الرتف والبذخ 
اىل  ا�شطحابها  ومينع  طعمها  بتذوق  االأطفال  يحلم 
القادرين  غري  االأطفال  م�شاعر  على  حفاظًا  املدار�س 

على �رشائها كاملوز او التفاح .
م�شنية  نف�شية  اآالمًا  االقت�شادية  االأزمة  هذه  �شببت 
البحث  اىل  اكرثهن  ا�شطرار  بجانب  االأمهات،  على 
عن اأي فر�شه عمل خارج املنزل لتوفري قوت يومها، 
من  ال�شاقة  االعمال  هذه  كل  ملمار�شه  وعودتها 
املادة  لطبخ  متعددة  طرق  واكت�شاف  اخلبز،  حت�شري 
نف�شها الغذائية كنوع من التغيري، الذي مينح اطفالها 
املمزقة،  الثياب  وترقيع  الطعام  تناول  يف  الرغبة 

ال�شتعمال اجلزء ال�شالح منها.
احلزن املتوارث

امتدت هذه االأيام ال�شعبة لتعود مره اأخرى على جيل 
جديد من اأمهات ون�شاء العراق ،بظروف اكرث ق�شاوة 
كامله  ملدن  االإرهابي  داع�س  تنظيم  غزو  يف  متثلت 
وال�شبي  ،والقتل،  الرعب  ،ون�رش  عليها  ،وال�شيطرة 
واالغت�شاب اجلماعي، وبيع الن�شاء يف �شوق النخا�شة 
،و�رشقه  اعينهن  امام  ،وازواجهن  ذويهن  وقتل 
،والزواج  بالقوة  الداع�شيه  االحكام  وفر�س  اطفالهن 
،وفر�س  االن�شانيات  النا�شطات  وقتل  الق�رشي، 
اجلزية  ،وفر�س  وظامله  متع�شبة  و�رشوط  قوانني 
املعاناة وظهور  اأدى اىل زياده  بالقوة مما  والنقاب 
�شيطرت  التي  املناطق  من  اجلماعي  النزوح  م�شكله 
عليها التنظيمات االإرهابية ،وبكل ما حتمله و�شعيه 
الغذاء  يف  ،و�شحه  وم�شقه  �شعوبة  من  النازحات 
،والدواء، وامللب�س ،وطرق العي�س الكرمية ،والعي�س يف 
خيم حاره �شيفًا ،وبارده �شتاًء ،ا�شافه اىل معاناتها 
ت�شاهد  ،وهي  االمها  ،ا�شتمرت  والعاطفية  النف�شية 
،وفرا�س مالئم  الذين حرموا من بيت مالئم  اطفالها 
االإن�شاين  العي�س  �رشوط  اب�شط  فيها  تتوفر  ،وحياه 
،وال�شحي، تلك املراأة التي وجدت نف�شها فجاه ،وقد 
،اىل  طالبه  ،او  موظفه  ،او  عامله  امراه  من  حتولت 

مهجره ،تعاين ق�شاوة احلياه و�شعوبتها .
يكون  ان  العراق  لن�شاء  قدر  ذاته  املتوارث  احلزن 
ال�شنني  عليهن  تتواىل  وان  االأكرب،  الن�شيب  فيه  لهن 
االأرملة  حمنه  فتتكرر  التجربة  مراره  يع�شن  وهن 
ال�شابة وحزنها لفقدان �رشيك حياتها جيل بعد جيل 
والدهم،  رعاية  ظل  يف  العي�س  من  حرموا  اأبناء  ،من 
حتمل معهم امهم امل الوحدة ،وال�شعور بغياب حماية 
ترملن  و�شابات  تهدمت  اأ�رش  واالأب،  الزوج  وحنان 
و�شلنا  ،كلما  والدهم  غياب  مراره  جترعوا  واأطفال 
حريه  عن  املدافعني  ابطالنا  من  بطل  ا�شت�شهاد  خرب 
�شور  اذهاننا  على  مرت  ،و�شعبنا  ار�شنا  وقد�شيه 
،مره  االأمل واملعاناة  اللذين �شيكتوون من بعده بنار 
اأخرى تعيد جتربه زوجات ال�شهداء وتفر�س تبعاتها 

القا�شية على ن�شاء العراق واطفاله.
جيل جديد

والعوز  واملوت،  االإعاقة،  باأمل  يكتوي  جديد  جيل 
يحمل كل منا على عاتقه م�شوؤولية م�شاندته، عاطفًيا 
ال  العراق  �شهداء  قدمها  التي  فالت�شحيات  ومادًيا، 
من  حا�شل  كاأمر  ونتقبلها  عنها،  نتجاوز  ان  ميكن 
با�رش  االهتمام  مهام  عاتقنا  على  نلقي  ان  دون 
واراملهم  بعائالتهم  واالهتمام  وم�شاندتهم  ال�شهداء 
بنظر  مااخذنا  اإذا  االأحيان  من  كثري  يف  ال�شابات 
احل�شبان ان اغلبيه من لبى نداء الوطن هم من �شباب 
العراق واملتزوجني منهم تركوا خلفهم ارامل �شابات 
واالهتمام  الرعاية  اىل  احلاجة  ا�شد  يف  هم  اأي�شًا 

واحلماية.
حمالت  واإطالق  املجتمع  توجيه  املن�شف  ومن 
لالهتمام بحاجات هذه ال�رشيحة الكبرية والتي ندين 
احتياجات  ومتابعه  والتمييز  بالتقدير  جميعًا  لها 
النف�شية  اعبائها  عن  التخفيف  وحماوله  اال�رش  هذه 
فيه  ن�شتذكر  الذي  الوقت  هذا  يف  وخا�شة  واملادية 
والت�شحية  االإيثار  رموز  ا�شت�شهاد  ذكرى  جميًعا 
قوى  �شد  واملبادئ  القيم  احياء  اأجل  من  بالنف�س 

الظلم والق�شوة.

متخ�ش�س  عراقي،  و�شيا�شي  واإعالمي  باحث  املوؤمن  علي 
واجلماعات  العراقي  وال�شاأن  املعا�رش  ال�شيا�شي  الفكر  يف 
ال�شيا�شي  االجتماع  يف  املاج�شتري  على  حا�شل  اال�شالمية. 
وادارة  تاأ�شي�س  يف  �شاهم  الد�شتوري.  القانون  يف  والدكتوراه 
عدد من امل�شاريع االعالمية والبحثية. مار�س العمل الن�شايل 
اأو  احلركي  انتمائه  خالل  من   1979 عام  منذ  وال�شيا�شي 

ن�شاطه امل�شتقل.
الغريفي  البالدي  املوؤمن  �شادق  ح�شني  علي  الدكتور  ولد 
املو�شوي يف مدينة النجف اال�رشف ) العراق( يف 29 ني�شان/ 
ا�رشة  وهي  عريقة،  علمية  دينية  ا�رشة  1964 يف  عام  ابريل 
اآل الغريفي، التي تعد اأحد اأبرز اأ�رش الزعامات العلمية الدينية 
وايران  والعراق  اال�شلي(  البحرين)موطنها  يف  وال�شيا�شية 
الكاظم  مو�شى  االمــام  اىل  بن�شبها  تنتهي  والتي  والكويت، 
االمام  بن  الباقر  حممد  االمام  بن  ال�شادق  جعفر  االمام  بن 
علي ال�شجاد بن االمام احل�شني بن االمام علي بن ابي طالب 
اآل  اما  )�س(.  حممد  اهلل  ر�شول  بنت  الزهراء  فاطمة  وال�شيدة 
املوؤمن فهو الفرع النجفي العراقي من اال�رشة الغريفية، والذي 
يفخر بانتمائه اىل النجف اال�رشف؛ حا�رشة العلوم اال�شالمية 
البيت. در�س علي املوؤمن  الديني الأتباع اهل  القرار  وعا�شمة 
اال�رشف،  النجف  مدينته  يف  والثانوية  واملتو�شطة  االبتدائية 
در�س  حيث  والدينية،  االكادميية  الدرا�شتني  بني  جمع  ثم 
واأكمل  بــايــران  قم  يف  العلمية  احلــوزة  يف  الدينية  العلوم 
ح�شل  كما   ،1995 عام  يف  املاج�شتري(  )مايعادل  ال�شطوح 
االجتماع  يف  املاج�شتري  ثم  ال�رشيعة،  يف  البكالوريو�س  على 
عام  يف  لندن  يف  اال�شالمية  العاملية  اجلامعة  من  ال�شيا�شي 
اجلامعة  يف  الد�شتوري  القانون  يف  الدكتوراه  ثم   ،  2002
نف�شها، وعنوان اطروحته ))التقنني الد�شتوري للفقه ال�شيا�شي 
القانونية  للمكتبة  مهمة  علمية  اإ�شافة  وهي  اال�شالمي((؛ 
املوؤمن  علي  الدكتور  يحظى  واالإ�شالمية.  العربية  والفهية 
ب�شداقات قريبة مع قادة العراق وم�شوؤوليه يف مرحلة مابعد 
�شقوط نظام �شدام، ا�شافة اىل عالقات ثقافية واجتماعية يف 
وتركيا  واجلزائر  وال�شودان  و�شوريا  والبحرين  ايران  و  لبنان 

وم�رش ومعظم البلدان اخلليجية وكثري من الدول العربية.
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الشباب المسؤول قادر على أن يرتقي بالمجتمع إلى القمة دائما
توقفُت مليًا �مام زلز�ل �لأرقام �لتي �مامي … قنبلة تهدد �لر�أي 
�لع����ام ، وت�سف����ي حالة من �لقل����ق على دميومة �حلي����اة ، وتر�سم 
�س����و�د� عمي����ق �لث����ر يف �لو�ق����ع �لنف�س����ي للمجتمع برمت����ه ، من 
خ����ال تهدي����د كافة �ل�س����ر . �ن حالت �لط����اق يف �لعر�ق ، ز�دت 
ب�س����كل خميف ، ففي �آخر �ح�سائية �طلعن����ي عليها ، �حد �لخوة 
، تب����ن ح����دوث 5871 حالة طاق يف �لع����ر�ق خال  �سهر و�حد 
، ه����و �سهر �آب �ملا�سي ، عد� حمافظة نين����وى  و�إقليم كرد�ستان ، 
وه����ذ� رقم مل ن�سل �لي����ه يف �ل�سابق  يف تاري����خ �لدولة �لعر�قية 
، ب����كل �لظ����روف �لتي م����رت على �لع����ر�ق .. �نذ�ر مبك����ر ، ينبغي 
�لتوق����ف عن����ده ، فف����ي غي����اب �لدولة ع����ن حتليل م�سم����ون حالة 
�لنهي����ار �ل�سري  ، �سيجعل �ملجتمع على فوهة بركان ، ل يعرف 
خطورت����ه �إل �لله �سبحانه وتعاىل ..! و�لأعم ، �لأغلب يف حالت 
�لطاق �لتي ذكرته����ا ، كانت بن �لزيجات �لتي متت بن �ل�سباب 
و�لقا�سر�ت على وجه �خل�سو�ص ، وهذ� ناجت  يف ر�أيي عن عدم 
معرف����ة �لآباء ، �و جتاهلهم ، مل�ستقبل �أبنائهم ، ورمبا كان نتيجة  
حلالة �لقلق �لتي ت�سود �ملجتمع ب�سبب عدم �لأمان ، وقلة �ملردود 
�مل����ايل لرب �ل�سرة ، مربرً� يف غ�����ص �لنظر عن متطلبات �لزو�ج 
�مل�ستق����ر لأبنائه����م ، فيذع����ن �لب لإ�سر�ر �بنه عل����ى �لزو�ج دون 
تهي����اأة م�ستلزماته ، ويف �جلانب �لآخر تو�فق �ل�سرة على زو�ج 
�بنتها ، دون �سمان م�ستقبلي ، تخفيفًا من عبء �ملعي�سة ،  وطمعًا 
يف رمي �مل�سوؤولية �ملجتمعية على عاتق زوج �سعيف �مل�سوؤولية 
! وم����ا �ن متر ��سابيع ) �لع�سل ( حتى ت�سمحل حاوته  ، ثم يبد�أ 
�لتذم����ر ، ويت�ساعد �ل�سعور باخلطاأ ، ويعتقد �لكثريون منهم  �أن 
�لط����اق هو �ل�سبيل �لوحيد للتخّل�ص م����ن �مل�ساكل، �أو �حل�سول 
عل����ى �ل�سعادة و�لهناء. �إل �أنه����م مل ي�سعو� باحل�سبان �أّن �لطاق 
�إْن خَلّ�سهم من م�سكلة فاإنه �سيوقعهم يف م�ساكل �أخرى متعددة .
و�أ�س����ع ، �م����ام قر�ء �سط����وري ، جدوًل ماأ�ساوي����ًا خلارطة حالت 
�لط����اق يف �لع����ر�ق ، ل�سه����ر �آب �ملا�س����ي  ، ففي بغ����د�د – �لكرخ 
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و�مل�ستغ����رب ، يف قر�ءة ه����ذه �خلارطة ، �ن بع�ص حالت �لطاق 
مت����ت يف حمافظات ، ت�سودها مفاهيم ع�سائرية معروفة متو�رثة 
،  ويف �أ�سر من ��سل و�حد ، ومن ع�سرية و�حدة ، وهي ما ت�سكل 
�نتكا�س����ة قيمية يف تل����ك �ملفاهيم .. حيث كان����ت ، من ) �ملحرمات 

( طاق �بن �لعم لبنة عمه بينما ، �لآن ��سبح �لمر �عتياديًا !
ه����ل ننتب����ه �ىل ه����ذه �لبقع����ة �ملظلم����ة �لت����ي جتابهن����ا ، �م نحول 
�لنظ����ار عنه����ا ، حتى يح����دث �لنفج����ار ، ون�سبح �م����ام كل حالة 
زو�ج  و�ح����دة ، ث����اث ح����الت ط����اق ، وعن����د ذ�ك �سيح�سل من 

�لعر�ق ، على كاأ�ص �لفوز عامليا يف عدد �ملطلقن و�ملطلقات!!!

المواطن والمسؤولجيل جديد ألرامل متشحات بسواد العوز وقسوة الحياةمبدعون من

وكاالت - متابعةعلي المؤمن

إعداد-ساجدة خضر

إعداد- ساجدة خضر

أنِت طالق!!! 

زيد الحلي

أقالم حرة

املفو�شيه  لدى  العاملني  الت�شجيل  مراكز  من  لفيف  نحن   
العليا. . ننا�شد دولة رئي�س الوزراء الدكتور )حيدر العبادي( 
نعمل  لكوننا  وذلك  الوظيفي  املالك  على  بتثبيتنا  املحرتم 
مت  حيث  االن.  وحلد  املفو�شية  تاأ�شي�س  منذ  عقود  ب�شفة 
تثبيت ق�شما منا. وبقي الق�شم االكرب بقرار انتم اعلم باقراره 
..لذا ننا�شدكم بتثبيتنا لكوننا ا�شحاب عوائل وخريجني وقد 
قدمنا الكثري للعراق ونريد القليل منكم وقليلكم كثريا عند اهلل 
وعندنا ..ونحن اخوانكم وابنائكم وننتظر ب�رشاكم واهلل ولينا 

ووليكم ..انه ويل النعمة وويل كل خري ... 

اأهايل منطقة حي املن�شور يف حمافظة كركوك، نرجو من  نحن 
واإن�شاء  املدار�س  بع�س  يف  الثالثي  الدوام  اأنهاء  كركوك  مديرية 
اأخذ  للطالب  يت�شنى  وال  قليلة،  الدوام  ف�شاعات  اخرى،  مدار�س 
من  نرجو  الدرو�س،  بني  الالزمة  والراحة  التدري�س  من  كفايته 
الثالثي  الدوام  ذات  املدار�س  متابعة  كركوك  تربية  مديرية 
الهدف  مع  تتالئم  جديدة  مدار�س  باإن�شاء  احلكومة  ومطالبة 
ناأمل الأوالدنا احل�شول عليهما، ولكم  اللذان  والتعليمي  الرتبوي 

منا فائق االحرتام والتقدير.

مناشدة من العاملين في مراكز التسجيل 

في المفوضية العليا

أهالي من كركوك: 

أنهوا الدوام الثالثي


