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والقهر... 
كل يـوم تقـررُ ان تـبدأ يـومهـا بـجرعـة رضا
عـلـهـا تـنـسـجـم مع من حـولـهـا... وهـوملء

عينها... 
تـــســـألـه اشـــعـــرتَ بي وبــــشـــكـــواي... هل
اعـتــصــرتك حــســرة التــدري ســبــبــهــا انـا

واطفالك... 
تـتـمـنـى لـو يـصـغي لـهـمـسِ روحه لـتـنـبـئه
 ... بلوعتها وهي تمأل االوراقَ حواراً

تتضرع لله أن اليخـذلها الزمن وتقراه بعد
أعوام وحدها... 

هي حتــلم أن يــعــود وتــقــرأ لـه خــربــشـاتَ
حــيـرتــهــا.... تـدعــو الـلـه أن ال تـكــون كـمن

يكذبُ ويصدقُ
.. تنبئه كذبتَهِ بعد أن اعياهُ الواقعُ بصدقهِ
بـأنـهـا تـقـول لـنـفـسـهـا بـعـد كل ظـلـمـة لـيلٍ
حـالكٍ اشـراقـةُ فـجـر جـديـد فالبـد ان جتعل
تـبـاشيـرٍَ صبـاحـها من خاللِ امـلـها.. تـقول
انها قررتْ ان جتـعل من اطفالـها سببا كي
تــتـواصل مــعه بـهم... ألـيـس هم بـعـضه???

يامن وجوده يشعرها بكُلِها... 
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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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ن أساء هداية تهديهِ واسع و
بالعلم والتّعليم عاش حياته

متواصالً ومطالباً هو فيهِ
كلّ العلوم أجادها متمكّنا

ومتاعُ كلّ الكون ال يغنيهِ
عمال ً تركتم َ صاحلا ً يا والدي

  والناس الزالت لنا ترويه
جمعية اإلحسان كنت تقودها

ن أتاك مطالباً تعطيهً  و
والى اخلطيب ضياء أنت مؤسّساً

له جامعاً أنت الّذي بانيه 
وبذلت جهداً أنت في تشييده

ولوجه ربّك راجياً ترضيه

يا هيت ودّعنا حبيباً غالياً
والطيب فارق أهله وذويه 

اليوم فارقنا أباً ومربّياً
أستاذنا لو يفتدى نفديه ِ 

في حبّه ملك القلوب جميعَها
كلّ الصّفات جميلة حتويه ِ

رتقى رتقى صعب وفيك ا فا
نال وكلّ ما تبغيهِ  نلت ا

والنت أكرمنا سخيّاً طيّباً
واجلود فيك وقلّ منْ يحويهِ

والنت ابن اخلير مِنْ حسبٍ ومن
نسبٍ ونسلك طيّب ماضيه

ُ ما ضاقت وقلبك والع

وتــعـلــقـهــا بـذهــنك او قـد تــكـون نــظـرة
االصدقاء او االهل وعـدم تكلـيفك بأمور
هـامــة او مـقـارنـتـك مع االقـران قـد اثـراً
نـفـسـيا عـلـيك  وهـنـاك عـوامل داخـلـية
منـهـا عدم اعـطـاء نفـسك الـقدرة بـسبب
الـقلق من تـكـرار الـفشـل الذي يـكـون قد
أصابـك عنـد احملـاولة لـلـمرة االولى من
هنا يجب ان تعلم ان جـميع الناجحون
رة االولى في الـعالم لـم ينـجـحـوا من ا
ثال اديسـون مكتشف خذ على سبـيل ا
ـصـبــاح الـكـهـربــائي يـقـال انه خـاض ا
أكثر من  99جتربـة في إطار سـعيه من
اجل جنـاح اخـتـراعه فـإذا اردنـا كـسب
الـثقـة بأنـفسـنـا يجب عـليـنـا من جلـسة
مــصــارحــة مع الــنــفس واالبــتــعــاد عن
الـفـاشـلــ النـهم احـدى اكـثـر االسـبـاب
التي تؤدي الى الفـشل وأيضا يجب ان
نعرف ان الله لم يخلقنا عبثا بل ان لنا
هــدف في احلـيــاة يــجب ان نــسـعى من
اجـله وغـاية يـجب ان نـصل الـيـهـا عـبر
اجلــد بـالــعـمل وحب الــذات واعـتــقـادك
الكـامل انك حـقاً انـسان ذو ثـقـة بنـفسه
ـاضي النه واالبـتــعـاد عن الـتــفـكـيــر بـا
شيء ذهب ولن يعود مرة اخرى وعليك
االعـتـزاز بـقـدراتك والـتـبـاهي بـهـا امام
االخرين لـيس تفـاخراً بل من اجل بـناء
جـسـور من الـثــقـة مع نـفـسك تـؤدي بك
الى طــريق تـطـويــر مـهـارتك الــداخـلـيـة
والــســعي مـن اجل امــتالك افــضل تــلك

هارات.  ا
وال تــفـكــر في كـيـف بل فـكــر بـالــصـورة
ن سـوف تكون أي الذهـنيـة الواضـحة 
ـرحلة الوضع الـذي ستـكون عـليه في ا
الالحقة اذن اقتحم الصعاب وحاول ان
تــنـجح وكــرر احملـاولــة اذا لم تـســتـطع
ــرة االولى الــوصــول الى الــهــدف من ا
واطــلـق الــعـــنــان لـــقـــدراتك الـــكــامـــنــة
وقــابــلـيــتك الــتي الحــدود لـهــا واظــهـر
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شـابــحـة عــيـنــاه عـلى ســمـاء أمـتألت
دخـان رصاص يالحق الـشـيطـان بكل
ــرتــزقـة زاويـة بــطــرقــات أحــتــلــهــا ا
جـيـشت اخلـونـة جـيوشـهـا لـلـنيل من
األرض والعرض ...هب لـتلبـية النداء
..نـداء الـغــيـرة والـبـســالـة حـمل عـلى
كـتــفه حـقــيـبـة بــداخـلـهــا عـلم الـوطن
وبـعض أغراضه الـشـخصـية  ..وصل
لساحة احلرب باسم الثغر كأنه يزور
شي والـدته في بـيت ولـد به وتـعـلم ا
مستندا على  جدرانة ولفظ اول الكلم
به ...دخل مــنــقـضــاً بــسالحه كــــريح
صـر هَـزم وما هُـزم...وهـكذا تـمـر أيام
احلــرب.... يـــأخــذ وقت راحـــة بــعض
األحــيــان لــيــســد رمــقه بــشــربــة مــاء
تـوفر وأن وبـعض الطـعام الـبسـيط ا
ـاً و طهـيه منـذ أيام كـان أغلـبه قد
اليهمه هذا بـقدر ما همه تـلك الفتيات
األربع الـبريـئات ودمـعـة فرحـهن ح
 حتــريـرهم من قــبل فـصــيـله جـلس
ــنــاورة وكــيف يــعــيـــد أحــداث تــلك ا
جاهد هو وإخوته اجلنود من احلشد
ـــســهـن ســوء ..كــان واجلــيش أن ال
يـــلــوك بـــعض األحـــيــان حـــبــات رمل
يـشـعر بـوجـودهـا بأضـراسه واليـهتم
...سأله قـائد فـصيـله في وقت الراحة
الــبـسـيط وتـبـادل الـقـصص ووصـايـا

الرفقة بسوح الوغا..

..أين تسكن ..??
في بغداد..

أهال بك وهل انت متزوج??
نـعم مــتـزوج ورزقـني الــله بـطــفـلـتـ
كـأنـهـمـا الـشـمس ...أسـكن مـع والديّ
ولي ثالث شـقـيــقـات وشـقــيق أصـغـر

مني بسبع سنوات ..
والـدي رجل كــبـيــر بـالــسن وأتـعــبـته
احلياة بـتفاصـيلهـا ..ووالدتي تعاني
من مــــرض الـــســــكـــر مـــنــــذ زمن لـــذا
تـــزوجت وبـــقـــيت مـــعــهـم كــنـت قــبل
تلـبيتي لـنداء الـشرف والكـرامة أعمل

بأجر يومي في البناء ..
ومن يعيل عائلتك األن ??

شقيقي هو اآلخر عامل بناء..
انـــتــــهت احملــــاورة بـــأنـــتــــهـــاء وقت
الــــــراحـــــة..وهب مـع فـــــصـــــيـــــلـه من
جـديد..هـو يـشعـر يقـيـنا أنه لن يـعود
لـذا كلـما تـصـاعد الـقتـال وأشتـد بقي
يتـشاهـد ويدعـو الله أن ال يـنسى تلك
الـعـائـلـة التـي تنـتـظـره ...دخل بـعمق
ـناورة وهـنا تـعالت صـيحـات رفاقه ا
(محمد أنضـرب).. نار احلرب ال تملك
عـاطـفــة حتـرق كل من يـصــادفـهـا بال
هويـة. كان مـازال على قـيد احلـياة لم
يـتركـوه رفـاقه حـملـوه الى سـاتر آمن

ليسعفوه..
وشـابـحـة عـيـنـاه عـلى سـمـاء أمـتألت

ثال وقدوة  يا والدي أنت ا
  نحذو وحذوك كلّ ما ننويه

سلمانُ هيّا واسقِنا فنجانَكم
ن أتاه معزيّاً فاسقيه و

فأبي بديوان اخلطيبِ أدارها
إذ كانَ بالدّيوان مثلَ أبيه

واليوم يا سلمان أنت تديرُها
فيها تعيد لوالدي ماضيه

خلقاً وأخالقا صفاتاً جمة 
هي حلوة كل الشمائل فيهِ 

فإذا أردنا سيـرةً حلياتهِ
كتباً وإشعاراً فال حتصيه

أتعبت بعدك من يسد فراغكم

احلــشــد نـالــوا مـا يــســتـحــقـون بــعـد
رحـيلـهم عـنـا ...ال راتب ...وال سكن...
ـطـالـبـة بـحـقـوق واألهـل يـأسـوا من ا

أبنائهم الشهداء البررة.
ــطــولــة تـهــلك ــراجــعــة ا أجــراءات ا
أرواحـــهـم وأجـــور الــــنـــقل بــــالـــكـــاد
يـتــدبـرونـهـا لــعـلـهم يـحــصـلـون عـلى
حـقـوق أبــنـهم الــشـهـيــد لـو دقق أهل
النخوة من مسـؤولي احلشد لوجدوا
أن أغـــــلب الــــــعـــــوائل ال تــــــســـــتـــــلم
مـســتـحـقـات أبــنـائـهم ..أيـن الـرحـمـة
والعـدل ..أوليس بـدماء أبـنائـهم ساد

دخانا لعله يرى وجها مألوفاً يستمد
مــنه الـعــزم..تــيـمم بــتــراب الـســواتـر

وأخرج من جيبه العلم ..
شقت جيدها قـنابل احلرب عليه ح

سقط دمه على الزناد...
بــدأ يـهـتف بـصـوت عـنـوة يـسـمع عن
الـوطن ومـعـزته وعن كـل شـهـيـد سال

جنيعه على ثرى وطني ...
هــو أراد أن يــعـود لــكن تــراب الـوطن
يـشـتــاق ألجـسـاد الـشــجـعـان... وبـ
شــوق وشـــوق غــادرنــا .تـــاركــًا أثــره
قــــــــبس نــــــــور .. مـن ســــــــيــــــــعــــــــيل

عـائـلـته??..كـثـيـر من الـشـهـداء رحـلوا
وغصة ما زالت بحناجرهم يصرخون
بها من أضرحتهم ...هل مع ومعيل
لـعـائـلـتي ... حـقوق احلـشـد الـشـعبي

هل تصل لعوائلهم??
bONý W dŠ

في كـل مـجـاالت احلــيـاة البـد أن جنـد
وحـوشـاً بال رحـمـة واحلـشـد اليـخـلـو
من هـــذه اخملــلــوقــات الـــتي التــعــرف
يـتـيـمـا وال حـرمـة شـهـيـد ...يـسـرقون
مــــــجـــــهــــــود احلــــــشـــــد واجنــــــازهم
...مــسـتــحــقـاتــهم .. لــيس كل أبــطـال

األمـــان!? ألــتــفــتــوا لـــعــوائل شــهــداء
احلـشد ال رقـيب عـليـكم غـير عـ الله
جل جالله أخـشـوا هـذا الـرقـيـب الذي
ـهل وال يـهــمل ...نـكـران شــهـادتـهم
خـيانـة لألنسـانيـة فكـونوا أنـسانـي
قـبل أي شـئ هم أخـوتــنــا أبـنــاؤنـا ال
تـــكــونـــوا أرهـــابـــا من الـــنـــوع الــذي
يصـعب األطاحـة به لـعدم تـوفر األدلة
كـــونــوا األمـــان لـــهم رفـــقـــا بــعـــوائل

قدس.. احلشد ا
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خـلق الــله االنـسـان وكـرمـه بـالـعـقل عن
بـــاقي اخملــــلـــوقــــات وأعـــطــــاه قـــدرات
وإمـــكــانــات هــائــلــة وهــذه االمــكــانــات
والقدرات بطبيعـتها حتتاج الى تطوير
النــهــا تــوجــد كــمــواد خــام او كــلــوحـة
تنـتـظر فـنانـها لـيبـدعهـا ويصـوغ منـها
حتـفة فـنـيـة ينـبـهـر بهـا كل من يـتـعامل
السـؤال هل هـنـاك انسـان ال يـريد مـعه 
لك مهـارات متـطورة يسـتطيع من ان 
خاللـهــا ادارة شـؤون حــيـاته? اجلـواب
اجلـمـيع يـريـد ان يـكون صـاحب افـضل
كن امـتالكهُ لها? هـارات ولكن كـيف  ا
وكيف الـسـبيل الى ذلـك ?في القـاموس
تعريف الثـقة بالنفس هـو "ثقة اإلنسان
في قــدراته وفي صــفـاتـه وفي تـقــيــيـمه
لألمــــور" وفي عــــلم الــــنــــفس يــــعـــرّف
اإلنسان الـواثق من نفـسه بأنه شخص
يحتـرم ذاته ويقدّرهـا ويحب نفسه وال
يـؤذيهـا ويـدرك كفـاءاته ويـثق بـقدرته

على اتخاذ القرارات الصحيحة.
اول خـــطــوة فـي هــذا الـــطـــريق هــو ان
يكـون الشـخص لـديه الرغـبة في سـبيل
تـطـويـر مـهـاراته وان يـسعـى وبكـل جد
واجــتـهــاد من اجل هـذا الــتـطــويـر وان
يرسم لـنفـسه صورة بـداخله يـطمح في
الوصول اليها وهـذا ما يسمى بالهدف
وهو بطبيعة احلال يختلف عن التقليد
االعــــمى لـألشـــخــــاص في الــــتـــصـــرف
والــــتــــعــــامل مع االمــــور ألنه فـي هـــذه
احلــالـة سـوف يــعـيش شــخـصــ مـعـا
االول هـــو ذاته الــــتي خُــــلق عـــلــــيـــهـــا
والثاني هو االنسـان الذي يقلده وبذلك
يقع في متاهات كثيرة الن الله سبحانه
وتــعـــالى خــلق كـل شــخص بــقــدرات و
قابليات تختلف عن الشخص االخر أي
بعـبارة اخرى يـجب ان يسـعى االنسان
الـى مـعــرفــة نـفــسه عــبــر زيـادة الــثــقـة
بــالــنـفـس والـتــدريب عــلــيـهــا من خالل

االبــتــعـاد عـن االفـكــار الــسـلــبــيــة الـتي
تـــراود الـــكــثـــيــر مـن االفــراد وخـــاصــة
ـــا الــــشـــبـــاب وفي بـــعض االحـــيـــان 
يــجــعـــلــهـم يــقـــعــون في فـخ االنــطــواء
واالنعـزال والتـخـيالت غيـر الصـحيـحة
عـبـر ترديـدهم مع انـفـسـهم عـبـارات انا
فـاشل  انـا غبـي انا غـيـر مـحـظـوظ انا
اليــريـد الـله لـي اخلـيـر(الــعـيــاذ بـالـله)
وغيرها وهي بـطبيعـة احلال بعيدة كل
البعد عن التربية االسالمية الصحيحة
ويجب ان يبـدلها الـشاب اذا ما اراد ان
يـطــور قـابـلـيـته بـعــبـارات الـتـفـاؤل انـا
ناجح انا ذكي انـا عبقري انـا استطيع
فــعل االشــيـاء بــكل اتــقـان الـخ من هـذه
الـعـبـارات االيـجـابـيـة والـتي تـبـعث في
طـمئنـة اذ يقول احد النفس الـراحة وا
خبراء الـتنميـة البشـرية في هذا اجملال
"لـئن اخـتـلف األطبـاء في كـيـفـيـة ثـبوت
مـوت اإلنسـان طـبـيًـا فقـال بـعـضهم إن
مـوت اإلنسـان يـثـبت عنـد تـوقف الـقلب
وقال واآلخرون بل يثـبت موت اإلنسان
خ; ألنه ثـبت أن في بعض عنـد توقف ا
خ يعمل احلاالت يتوقف القلب ويظل ا
فبعـيدًا عن قـول األطباء فـإننـا نقول لك
احذر أن تـمـوت وأنت عـلى قيـد احلـياة
بــأن تــفــقــد مــصــدر الــطــاقــة في رحــلـة
حياتك وهـو الثـقة بالـنفس وهي طريق

النجاح في احلياة".
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ـشــكــلـة هــو نـصف ان مــعـرفــة ســبب ا
الـطـريق الى احلـل لـذا يـجب ان نـعـرف
ما هي اسباب عدم الثـقة بالنفس هناك
مجـمـوعة من االسـباب تـؤثـر بثـقتك في
نـــفــسك وحتـــولك الى شـــخص ســـلــبي
اليـــحب ذاته وفـي كــثـــيــر من االحـــيــان
ـثال الـفشل قـتهـا مـنهـا على سـبيل ا
في مـرحلـة دراسـية مـا او تـوبيخ االهل
ديـر بشـكل جارح في موقف مـعـ او ا

ظهـر الئق في جمـيع االماكن االوقات
وال تُهمل ذاتك فتهملك.
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ان الوصـول الى مرحـلة الـثقـة بالـنفس
لـيـست هي الــغـايـة االسـاسـيـة من اجل
ـهـارات والقـدرات بل يجب ان تطـوير ا
يكون هناك تـعزيز لهذا الـثقة عبر اجلد
سـتمر واالجتـهاد في العـمل والبـحث ا
علـى تطـويـر ما  امـتالكه من مـهارات
ـســتـمــر عـلى ذلك من خالل الــتـدريـب ا
والــتــوسع فـي دائــرة الــثـقــة بــالــنــفس
هارة أي ليشـمل شحن االخرين بـهذه ا
الــعــمل مـع من ســبــقــنــا في الــتــطــويـر
وتـعلـيم من لم يـسـتـطع ان يـكـسب هذه
القابلية أي يـكون العمل باجتاه النه
الذين يـسبقـوننـا نتعـلم منـهم اخلبرات
والتـي بدورنـا نتـمـرن علـيـها امـا الذين
لم يـستـطـيعـوا كسـبـها فـأنـنا من خالل
تـعـلــيـمـهم نـسـتــطـيع الـكـشف عن مـدى
هارات وأين وصلنا مع امتالكنا لهذه ا
انـفـسـنـا فـيـهـا وعـنـدمـا تـصـاب بالـشك
حـــاول ان تـــنــــظـــر الى االفــــكـــار الـــتي
تراودك كـمراقب ال كمـشارك أي اسـتشر
نفسك وبكل صراحـة وحدد مصدر هذه
االفــكــار اوال ثم قــرر الــتــخــلـص مــنــهـا
بـالتـخـلص من مـصـدرها كي تـسـتـطيع
قـلـعـهـا من اجلـذور والتـنتـظـر احلل من
ا اخلارج بل كن انت الذي يضع احلل 
يراودك من شكوك عبر التـفكير بالهدف
اذا انا وضعت الذي وضعته لنـفسك و
هــذا الــهــدف ومــاهــو تــاثـيــر ذلك عــلى
مــسـتـقــبـلي ?كي تـتــبـدد الـشــكـوك امـام
قـدرتك الـتي وهـبـتـهـا لنـفـسك من خالل

تكرار التمرين مرات عديدة.
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لعل من اهم الثمار الـتي سوف جتنيها
من الثـقة بالـنفس هـو استثـمار اوقاتك
ـا هـو مـفـيـد والـتـخـلص من الـضـجـر

يـوم بعـد يـوم نـسـتـيـقظ آمـل أن يـبـدو يـومـنـا مـشـرقا
مزدهرا باألمن واألمان.

نخرج الى شـمس الصبـاح لنرى مـا هو مفـرح  ننظر
الى الـزاويــة االولى لـنــشـاهـد مــظـاهـر الــتـشــجـيـر في

شوارعنا.
ومن الـزاويـة الـثانـيـة نـشـاهـد األرصـفـة الـتي تـغـطـيـها
ـغطـاة بالـلون االسود الكـتل الكـونكـريتـية والـشوارع ا

زيف اجل ان يبينوا لنا انها جديدة. ا
ـهمة نرى اجملـاميع من األطفال ومن الزاوية الثـالثة وا
ـارة فـي سيـاراتـهم يـنـادون بأصـواتـهم عـلـى األناس ا
ائت وخمس دينارا حتى يجمعوا منها ما ليكتفوا ا

يكفي من الغذاء البسيط.
ن سـاك الـذين لم يـجدوا  انهم اطـفـال اليـتامـى وا
يكـون عونـا لهم  غـافـلون عن هـؤالء الفـقراء وذاهـبون
بهـذه االمـوال الى تـرمـيم الـطرق الـتي تـكـاد تـعود الى
سابق شـكلـها من دون تـغـييـر  تاركـ خلـفهم انـاساً
مـــشـــردين ال حـــول لـــديـــهم وال قـــوة اال الـــله  أال من

اخملزي ان يلفتوا النظر عنهم .
ــشـاريع هل هــؤالء الـذيـن يـســتــرون عــيـوبــهم بــهــذه ا

الكبيرة هم على يق ?
 اكـتـبـوا تــأريـخـكم بـألــوان الـفـرح وقـدمـوا لــهم شـيـئـا
بـسـيـطــا مـنـهـا يـكــسـون بـهـا جـوعــهم  إرسـمـوا عـلى
وجوههم الفـرح والبسـمة  كونـوا عونا لـهم  اغيثوهم
بقـطـرة منـهـا  بأمـوالهـم تقـدمتـم واصبـحتـم تتـاجرون
ـا هـو لـيس لـكم  الـيـوم انـتم هـنـا  وغـدا الى اين ?

الى الله الذي ال يظلم عنده أحد .
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ـــمـل والـــتـــســـويف الـــتي عـــادةً مـــا وا
ــذاكــرة لالمــتـحــانـات تــصــاحب ايـام ا
وتـصبح شـخـصـية تـسـتـطيع مـواجـهة
ــواقف احلـــيــاتــيــة بــكل صالبــة دون ا
اهتزاز او تراجع وتكسب قابلية جتعل
منك مـحل احـترام وتـقـدير زمالئك وفي
اكـثر االحـيـان مالذاً جـيداً لـهم من اجل
حـل مــا يـــعـــانـــون من مـــشـــكالت داخل
الصف الدراسي او في حـياتهم الـعامة
من هنا تبرز اهمية تطوير الذات وبناء
الــثــقـة بــالــنـفس لـالنـســان الــشـاب كي
يــكـــون مــصــد اًعـن زمالئه اوال ومن ثم
يـعـمم هـذه الــفـائـدة عـلى من يـحـيط به
نـــاهـــيـك عن الـــفـــائـــدة الــــكـــبـــيـــرة في
الــتــحــصــيل الــدراسي النـه يـســتــطــيع

الـــســيــطــرة عــلى انـــفــعــاالته الــتي قــد
ـواد الـدراسي في تـصـاحب صــعـوبـة ا
بــعض االحـيــان و يــكـون ذا قــدرة عـلى
ــشــكالت بـــنــفــسه دون االبــداع وحـل ا

الرجوع الى االخرين.
لـذا يــجب ان يـكـون كل انــسـان تـربـوي
مــعـلــمـاً كــان ام مـدرســاً وحـتى اســتـاذ
اجلامعة مـلماً بالـقدر الكافي عن كـيفية
بناء الـثقة بـالنفس وقـبل ذلك واثقاً من
نـفـسه مـقـدراً لـذاته الن الـثـقـة بـالـنـفس
تـتـكـسب من االشـخـاص احملـيـطـ بـنا
وهــذه قــاعــدة ثــابـتــة تــؤكــدهــا جــمـيع
ـســيـحـة الــتي اجـريت في الـدراســات ا

هذا اجملال.
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الـيـوم عـراقـنـا الــعـزيـز بـعـد أن خـاض أشـرس وأقـدس
مـعـركـة عـلى قـوى اإلرهـاب الـدواعش خـوارج الـعـصـر
جنــد بــســواعــد الــشـــبــاب  الــقــضــاء عــلى اإلرهــاب

عسكريًا.
 لـذا فألجل أن نــحـقق الــهـدف األسـمـى لـهـذا الــنـصـر

عركة فكريًا.  ؤزر فالبد من أن تكتمل ا بارك ا ا
فعـلى الشـباب أن يـأخـذوا دورهم الكـبيـر بهـذا اجلانب
الذي ال يقل قداسة عن الرصاص في سوح القتال فإن
لـلـشــبـاب في اجملــتـمـعــات دوراً مـهــمـاً وهم الـشــريـحـة
األساسية لبـناء مستقبـل فنرى دورهم مهمـاً جدا للبناء
عـتدل ومحاربـة كل أنواع التشدد الفكري واألخالقي ا
والتـطرف وهم احملـور األساسـي لتـحريك بـاقي شرائح
اجملتـمع لـلتـوعـية الـفـكريـة واألخـذ بيـده إلى بـر األمان
لكي يأخذوا كل وقتهم لـيفكروا وينتـجوا ويبدعوا ولكي
ـندثرة يكون لـهم الفـضل في اكتـشاف كـنوز أقـرانهم ا
الـتي لم يـسعــــــفـهم احلظ لـكـشـفـهـا أو لـلـظـروف التي
ــخــــــتــلف تـــوجــهـــاتــهم الـــســيـــاســيــة أو مــرت بـــهم 
االقـتـصاديـة أو االجـتـمـاعـيـة أو الـعـقـائـديـة أو الـفـكـرية
رافـضــ كل مــا بُــني عـلـى عـداوةٍ وبــغــضـاء والــفــرقـة
والتحزب الذي شكل اخلطر األكبر على كل اجملتمعات
التي بـسـببـهـا تعـرضت الى الـتـمزيق والـفـرقة الـتـشتت

فيما بينها.
وهي تـعـتــبـر الـعبء األكــبـر لـلــخـروج من هـذه األزمـات
وكشف شمس احلقيقة لكل شرائح اجملتمع في حتقيق
أحالمـهـم والـســعي قــدمًـا حملــاربـة األفــكــار اإلرهـابــيـة

الداعشية.
وبــذلك نـــقــدر أن جنـــفف مــنـــابع اإلرهــاب ونـــنــقــذ كل
شخص غُـرر به بااللتـحاق بـهذه الـعصـابات اإلجـرامية
تـطرف فالبد من أن وأئمتـهم دعاة التـكفيـر واإلرهاب ا
يبـقى الـشـبـاب مـشـاعل نـور وهـدايـة ألنهـم رجالُ وأملُ

ستقبل وهم األساس عند كل األ .. ا

ليه في مجلس الديوان كي 
أتعبتَ حتى الشعرح يخصكمْ 

بالوصف يعجز حائراً يرثيه 
أتعبت بعدك من يكون بطيبكم

والـطيب انتم أهله وذويهِ
اللهُ يرحمه أبي ومعلمي 

عاش احلياة وراضياً باريهِ
واليك فاحتة الكتاب هديّةً

      لك يا أبي هو خير ما نهديه
وبرحمة الله الكر يخصكم

أدعو لربي جنًة تأويهِ

VOD)« ¡UH - العراق  ÊUMÝ

فــالــقــلب كــطــفل اليــرضى بــالــهــدوء حالً..
الــنــبض يــشــاكــسه... يــقــول هــو مــوجـود
 .. يصرخ به العقل وجودَه افتراضياً

يجيبه القلبُ كال والف كال فليس افتراضا
وجــــوده بـل ولـــيـس صـــورتـه الـــتـي فـــوقَ
اجلــدارِ دلـيـل وجــوده... بل غــصــة جتـوبُ
الـروحَ وانـ في كلِ مـسـامـةٍ فـيـهـا وشوق
التــهــدا طــبــوله... ال التــصــرخُ وعــبــراتــهـا
انـطلـقت ْ... كـأنهـا تـعتـذر له في سـرِها عن
هذا احلوار تقسمُ له انه يسكنُها... ولكنها
فـــقــدتْ قــدرتَــهــا عــلى الـــتــآلف مع الــواقعِ

 .. بدونهِ
تــشـكــو له ضـيــاعـهــا حـتى عـن نـفــسـهـا...
فاالشـياء غيـابه سلب طـعمهـا ومعانـيها...
تـــــقـــــول له انـت من يـــــعـــــرفـــــني ال أرضى
بـانـصاف ِاألشـيـاء...حـ احب امأل الـكون
صرخات نشوة وفـرح وح امقتُ األشياء
ال احتمل مجاملـتها... انت من يعرف أنني
حـــ اشـــتـــري ثـــوبـــا أقـــول هـــو نـــاداني
بجمالهِ... فقُلي بربِكَ كيف احتمل أن أكون
مع األحــيــاء و ال نــبض بــحــيــاتي.. قلْ لي
يــــامـن اضـــــعـــــتـــــني فـي دروب احلـــــيــــرة
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ـصـبـاح السـحـري روايـات تـكتـب وليس من يقـال ان ا
واقـع وتشـمل تـسـلـيـة الطـفال وقـد يـكـون الـكـبار في ا

قائمة الرواة.
وهـنــا نـحــتـاج في بــعض االحـيــان لـلــتـغــيـيــر وحتـويل
ـــارد في االحـــوال من حــــال الى حــــال الى ســـحــــر ا
ـستـحـيـلة الى صـبـاح وحتـقيـق االمنـيـات الـصعـبـة ا ا
امنيات تتحقق بكل سهولة وبسرعة هائلة لكي نتجاوز
ــســتـــوى االجــتــمــاعي الــعــقــبـــات ولــكي نــصـل الى ا
واالقـتـصادي الـى شي نـفـخـر به امـام الـدول ونصـبح
ـتــقــدمــة عـلــمــيــا وثــقـافــيــا بــكل اجملـاالت من الــدول ا
وخاصة الـتعلـيمي الن االجـيال القـادمة هي من حتقق
االهداف ومن تـعـلم جـيـدا اصبح انـسـانـا واعيـا بـعـيد
عن احلاالت الـنـفـسيـة الـتي يـتـمتع بـهـا بـعض الطالب
ـسـتــوى والـتـعـلم في ـنـخــفض ا والـسـبب الــتـدريس ا

الصغر كالنقش على احلجر.
كـلـهـا امـنيـات قـد تـتـحـقق او ال ونحـن كشـعب اصـبح
احلـلم واالمـنـيـات من حـيـاتــنـا الـيـومـيـة وكـلـمـة لـو هي

اساس كالمنا.
ارد يحـقق لنا االمـنيات واذا لم يـحققـها سوف وهل ا

صباح ? يبقى سج ا

مـن وسط غــــربــــة أيـــامــــهــــا واحـــتــــضـــار
أحـالمــهـــا... مـن بـــ أكــوام اآلمـــال الـــتي
تخاف صرخة حـقيقة مُرة تنـبها خبر وفاة
زوجـهـا الغـائب احلـاضر... تـخـاف حقـيـقة
تسخر منها وتبدّدُ امانيها وتنهيها... 

وخـوف  يــحـاصـرهــا بـنـظــراتِ أهـله الـتي
ـاذا هـذه كـانت تــسـكن بــيـنـهم.... التــدري 

ليئة باللوم منهم...  النظرات ا
سؤولـة...وهل غيـابه خسارة اتراهـا هي ا

فادحة إال لها.... 
هي من سـتـتحـمل عبء تـربيـة أطـفال زُغب
الـقــلـوب واحلــواصل.. هي مـن سـتــحُـسبُ
... ستـفـقدُ جـبلَـها عـلـيهـا بغـيـابه كل حركـةٍ

التي تلوذُ به كلما صفعها األلم... 
ــاذا االم وهي تـفــقـدُ ابــنـهــا بـقــدر حـبــهـا

ألبنها حتقد على زوجته... 
ــريـرة واستْ مـن وسط هـذه الــتـسـاؤالت ا
قلـبَها الـكسيـر وقالت له تعـال نقود حوارا
مــعه وأن كــان غــائــبــا نــشــكـو لـه نــخــبـره
شاعرنا اخملنوقة بسالسل بُعده... 

حـوارا قد يـدور بـ قلـبهـا وعـقلـها وإرادة
احلياةِ حولَها... 


