
ثثح خلخجلط
إما لبالده العامة الشؤون إدارة في االشتراك احلق في فرد لكل (١)

حرًا. اختيارًا يختارون ممثلني بواسطة وإما مباشرة
في تقلد الوظائف العامة لغيره احلق الذي نفس شخص لكل (٢)

البالد. في
هذه عن ويعبر احلكومة، سلطة  مصدر  هي  الشعب إرادة  إن   (٣)
السري االقتراع أساس على جتري  دورية نزيهة بانتخابات اإلرادة
يضمن مماثل إجراء أي حسب أو اجلميع بني املساواة  قدم وعلى

التصويت. حرية
االنسان حلقوق العاملي االعالن
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سخمخ_ا ـأل ذىخمخـ.. إل=
باعتبارها ليس (إقرأ)، كانت التأريخ، مجرى غيرت التي املفردات جملة من
مبشرا كافة الناس الى بعثته ليعلن نبيه االلهي الوحي بها خاطب مفردة أول
الرسالة فلسفة االربع أحرفها  في اختزنت النها بل منيرا، وسراجا ونذيرا 

كلها!! االسالمية
بصدد لست بقارئ)؟!، أنا (ما سمعها: حاملا رسول الرحمة قال فيا ترى ملاذا
اكثر (اآلن جيدا أفهم ولكني الكثير، بالشيء التفاسير جاءت فقد التفسير،
أنا (ما قال ملاذا العراقية)، عاصمة للثقافة ببابل نحتفل ونحن مضى وقت أي من
في املثقف االنسان يكون ان له كيف جاهلة؟! أمة في يقرأ ان له فكيف بقارئ)،
على احلصول او والكتابة، القراءة على القدرة تعني ال فالثقافة اجلاهلة؟! االمة
فالشهادة مهم، وظيفي او وزاري مبنصب التحلي ما، او في مجال عليا شهادة
تركض ورجاًال لإلسم يضفي ملعانًا املنصب كما ان ما، ووجاهة فرصة عمل متنح

ثقافة!! ال تصنع من الكرامة عند الناس!! ولكنها وشيئا وامامك وراءك
املسؤولية، بثقل االحساس الى االعظم  االنسانية رسول دفع ما  وذلك
عندما سيحملها التي املسؤولية بعظمة  إلحساسه  بقارئ)، (ماأنا  فقوله
اخراج الى يسعى  عندما واالعراب،  اجلهلة من (جوقة) وسط مثقفا يكون 
واالنفتاح احلرية نور  الى االفق، وضيق واألنا العصبية  ظالم ربقة من االنسان
أنفسهم رموز فك عن عاجزون والناس من حوله سيقرأ كيف الذات، ونكران

والعالم من حولهم؟!
اتمع، ثقافة وبالتالي  االنسان ثقافة تغيير في  كانت االسالم فمهمة
حقوقه ومصادرة الضعيف ظلم  اساس على قائمة كانت  التي الثقافة تلك
وتشييء اساس وأد الفتاة على االمور، ثقافة قائمة مقدرات على وغلبة االقوياء
شاعرا منه  وجعلوا واضطهدوه اآلخرون قاتله لذلك انسانيتها، وإلغاء املرأة
قائمة ثقافة بناء دواعي الرحمة من الرحمة، الن مبعوث كان ولذلك ومجنونا،

اآلخر. واحترام واملساواة العدل على
ان  الكثير حاول املفاهيم، من جملة تأصلت البشرية مسيرة وخالل
خطًا فكانوا اخلاصة، للمصلحة دعما اهللا بصبغة ويصبغها يشرعنها
جاء التي الرحمانية (إقرأ) اضفاء  على فعملوا االنسانية،  رسول خلط مغايرا
الهيكل لون تغيير ان  منهم القدمية، ظنا ثقافتهم على االكرم الرسول بها
(ص)، فكانوا عبداهللا بن محمد الجله جاء ما هو االسالم بلون اخلارجي لهم
رغم السنني – ولكنهم (اقرأ)؟! ثقافة حساب على اخلاصة بطريقتهم مثقفني
البدوية، العشائرية الثقافة بكل االعراب اولئك أنفسهم مازالوا  – الطوال
ومنعها وإقصائها بتهميشها يؤدونها  التراب،  في  املوؤدة وأدهم من فبدال
هنا للظرف تبعا وهناك هنا  تختلف املسميات من جملة حتت حقوقها من 
ومهرجاناتهم احتفاالتهم مع تتزامن تلك الوأد عملية ان واللطيف وهناك!!
الدميقراطية، احلضارية الثقافية املوسيقية العبارات ذات الرنانة وخطاباتهم
النسوي للعنصر مفتقرا العراقية الثقافة لعاصمة االفتتاح مهرجان فجاء
بابل محافظة ان علما خاص، املثقف بشكل النسوي والعنصر بشكل عام

والثقافية. واالدبية العلمية النسوية بالكفاءات تزخر
وخاصة بهذا الشأن املعنيني وكل الثقافة وزارة عليه حترص ما أهم ان اعتقد
العام هذا في محلية، وحكومة قرار واصحاب واعالميني مثقفيني من أهل بابل
واقعنا على اسقاطها ومحاولة واعية، قراءة الثقافة مفردات قراءة اعادة هو
وبذخ واالحتفاالت بكثرة املهرجانات ليس احلقيقي الثقافي العام الن املعاش،
بأخرى اجلاهلية ثقافتنا تغيير في احلقيقية بالرغبة بل  وهناك، هنا االموال
والسعي العمل الى الدافعة الرغبة تلك واالرض، االنسان بناء على قادرة 
برنامج او كشعار للثقافة بتنصيب محافظتنا عاصمة لنا خير فال واالصالح...
التغيير في لنا احلقيقي الدافع هي ثقافتنا تكون ان دون ما، لوزارة حكومي

والوطن. الذات وبناء واالصالح
الى احلاجة دون املتميزة ثقافتهم يصنعوا ان على قادرون بابل مثقفي ان اظن
اليومي ديدنهم هو فهذا اآلخرين، من قبل لهم او تنصيب ما وزارة شعارات من
في لتحقيقه يعملون الذي هو االمل املعاشة، وهذا حياتهم مفردات كل في
ازهى ستكون هذا لعامهم بابل مثقفي فعاليات بان اعتقد لذلك مدينتهم،
ان على غيرهم من  أقدر  وأنهم الثقافة، وزارة افتتاحية في  كان  مما وأصدق

ولكل االزمنة. لهم وطنا يختاروا الثقافة

 

الرافدين: بنت / احللي نقاء
العامة الهيئة طالبت الشهري، اجتماعها في
املستمر اللقاء بضرورة الرافدين بنت ملنظمة
صوت اليصال احلكومية احمللية، اعضاء مع واملباشر
في الكبيرة وردم الفجوة صناع القرار الى املواطنني

ما بني الطرفني. العالقة
تقيمها التي  الشهرية احلوارية في ذلك جاء
حوارية تضمنت  حيث شهر، كل مطلع املنظمة 
(االطاحة بعنوان وثائقي  لفلم عرضا  الشهر، هذا
(التي اتبور منظمة حكاية تناول الذي بطاغية)،
في طالبية منظمة وهي مقاومة)، بالصربية، تعني
اعمارهم تتعدى ال  شاب ٢٠ من تشكلت صربيا
جمع في والفاعل  االساس  الدور  لها كان العشرون
ضاغطة قوة وتشكيل واجلماهير املعارضة  االحزاب
عام صربيا  في  دميقراطية انتخابات اجراء الجل
دميقراطية سلمية بطرق بطاغوتها واالطاحة ٢٠٠٠م

العنف. عن بعيدا
مشاركة على الرافدين بنت منظمة حرصت وقد

باب فتحت حيث اللقاء، هذا  في الشبابي العنصر
استغرق الذي الفلم انتهاء بعد واملناقشة احلوار 
عبد اسامة الدكتور احلوار أدار  دقيقة، خمسون
ضيف كان والذي احملافظة  مجلس عضو احلسن
الشهر ومبعية لهذا العامة الهيئة في اجتماع شرف
واقتصاد ادارة خريج محمد عباس مروان الشاب
في اولى سنة طالبة البكري  نعمة  حوراء واآلنسة
الزمن من ساعتان استغرق والذي الهندسة كلية
الى اضافة  اجلنسني كال من الشباب  فيه شارك
اجلانب استعرضن واللواتي االمهات املتقدم من اجليل
السلبيات على  وركزن الشعوب حياة من  السلبي
منها يعاني ومازال العراقي الشعب عاشها التي
دفع مما سلبية، يزداد اآلن  الواقع ان  على مؤكدين 
وطالبوا الطرح هذا على االعتراض الى الشباب
على والتركيز االيجابية للجوانب احلديث يكون بان
للعمل اآلفاق أمامهم وفتح الشباب عزمية الشد من
التحدث عن قدر االمكان وان نبتعد واثبات وجودهم
على وان نركز وسلبياته واحلاضر واحزانه عن املاضي

الشباب. من خالل الواقع تغيير هذا كيفية
النقاشية في اجللسة اثيرت االمور التي جملة ومن

الفلم: حول
الشباب في استطاع وكيف ثقافة الالعنف، – ١
ضرورة بالطرق السلمية، يريدون يحققوا ما ان صربيا
بني وخاصة مجتمعاتنا  في الثقافة هذه  اشاعة

والشباب. االطفال
جعلت التي املواطنة تلك املواطنة، ثقافة  – ٢
شيء اي من اكثر الوطن يحبون صربيا في الناس
في مجتمعنا اآلن نحتاجها التي الثقافة هذه آخر،

الذات. وحب عن االنا كثقافة بديلة العراقي،
احلكم في تغيير السلمية الطرق التأكيد على – ٣
هي التي االنتخابات  طريق عن بالطغاة، واالطاحة

الشعوب. ارادة وحيوي عن صادق تعبير
نبدأ ان علينا ومثقفا واعيا شبابا نخلق لكي – ٤

الطفولة. من نبدأ أي املراحل املتقدمة، من
ما، منصب في تكون ان تعني ال املسؤولية – ٥
ان وعليه  مكانه من مسؤول هو شخص فكل 
من ينتظروا ال ان فعلى الشباب التغيير، الجل يعمل
يفسحوا او االخضر الضوء يعطوهم ان املسؤولني 
الشباب على بل فرصة، يعطوهم او ما مجاال لهم
يبحث الذي املسؤول هو يجعل وان وجوده يفرض ان

اليه. ويحتاج عنه
وما العراق جرت في التي املاضية االنتخابات – ٦
االستفادة وضرورة وسلبيات حتفظات من اآلن عليها
لالنتخابات القادمة في االستعدادات التجربة هذه من

البرملان. او احمللية باحلكومات اجلديدة اخلاصة
االحترام، يستحق صربيا  شعب  فعله ما – ٧
شعب ونحن  السلمية، بالطرق يريد ما حقق النه 
وحاضنة مهد احلضارات هي وخاصة بابل احلضارات،
احلضارة اصحاب ارادة تكون ان فالبد والثقافة العلم

غيرهم. من تأثيرا وأعمق أقوى
اختالفها على صربيا في السياسية االحزاب – ٨
مصلحة رأت عندما بعضها مع احتدت وتنافرها، 
العراق. في اآلن نحتاجه ما وهذا ذلك، البالد تقتضي

توصيات: بعدة النقاشية اجللسة خرجت وقد
واعضاء املواطنني بني شهري لقاء  حتقيق  – ١
الرافدين بنت منظمة تتبنى احملافظة، مجلس
معينا موضوعا شهر كل يختار ان على له، التنسيق
هذا بحضور ملزمة احمللية احلكومة وتكون للنقاش

املواطنني. اللقاء واالجابة عن تساؤالت
داخلها في تضم جمعية، او منظمة ايجاد – ٢

بكفاءة يتمتع واحدا عضوا سياسي حزب كل من
اجلمعية هذه اطار في يعملون وثقافية، علمية
نواة ويكونون العام الصالح  يخدم  مبا املنظمة او

العليا للبلد. املصلحة يخدم مبا احزابهم لتوحيد
برامج اعداد خالل  من بالشباب االهتمام – ٣
لتلك احمللية احلكومة دعم وضرورة بهم، خاصة

البرامج.
اجلميع بني الالعنف  ثقافة اشاعة ضرورة – ٤
واروقة املدارس خالل من والشباب  االطفال  وخاصة
اتمع ملنظمات الثقافية والبرامج واالعالم اجلامعة

واحلكومية احمللية. املدني
جميع وفي على طلبة اجلامعات الفلم عرض – ٥

االقسام.
اجلنسني كال ومن  واملدرسني املعلمني ادخال  –  ٦
وكيفية الالعنف حول خاصة تثقيفية دورات الى
في السلمية الطرق الى وتوجيههم االطفال تربية

االخرين. ومواجهة للمشاكل حلهم
قالت البرنامج هذا عن  حديثها معرض وفي
االعالمية اللجنة عضوة العبيدي  زهراء االنسة
تقيمه الذي الشهري  اللقاء (هذا املنظمة:  في
باالضافة لها العامة للهيئة الرافدين بنت منظمة
من دميقراطي)،  لعراق (قياديات دورة خريجات الى
واتوقع كبيرا،  جناحا حققت التي املتميزة االنشطة
بشعبية اللقاء هذا سيحظى اليوم فعالية بعد
قبل ومن انفسهم االعضاء  قبل من اكثر واهتمام 
قالت فيما أيضا)، املنظمة  لنشاطات املتابعني 
العالقات جلنة عضوة  احلسني عبد سميرة السيدة
جماهيري لقاء حتقيق اول الى العامة: (سوف نسعى
احلالي الشهر نهاية املنظمة واعضاء املواطنني بني 

العامة). هيئتنا استجابة ملقترح
الفلم هذا عرض سبب عن االجابة معرض وفي
االنصاري علياء السيدة قالت احلالية، املرحلة في
بها مير التي (االحداث الرافدين: بنت منظمة  مديرة
كحكومات اجلميع، جهود تظافر الى بحاجة عراقنا
دينية ومؤسسات مدني مجتمع  ومنظمات محلية
اشاعة الجل  وأفراد وجامعات ومدارس واحزاب
دميقراطي مجتمع الى  والتأسيس الالعنف،  ثقافة
خاصة كاالنتخابات، السلمية بالطرق يحقق ارادته
الى الشعب فيها يستعد التي احلالية الفترة  في
الراهنة االوضاع  ظل في احمللية احلكومة  انتخابات
من وانواعهم مسمياتهم بكل اآلخرون يحاول التي
مجتمعنا في اآلخر  وإلغاء العنف ثقافة اشاعة

العراقي االصيل).

خ٠خين عالحي ٍكنتخحمئ خعَجيق ئ ألُ خلَنآل خهمحخ هحلسـخصسآلخهٌخـطمحَّحم

احمللية املواطنني واحلكومة بني شهري بلقاء تطالب الرافدين لبنت العامة اهليئة

العراقي النسائي التجمع أقام
وبناء للتواصل املرأة مؤمتر  املستقل
محافظة الرمادي، مدينة في السالم
في يعقد نسوي  مؤمتر أول وهو  األنبار،
السابق. النظام  سقوط منذ احملافظة 
وزيرة عثمان نرمني السيدة املؤمتر  حضر 
ميسون واملهندسة  املرأة لشؤون الدولة
النسائي التجمع  رئيسة الدملوجي 
مجلس النواب وعضوة املستقل العراقي
وشذى جاسم نصيف عالية من وكل
السامرائي ود.نوال كلي  وتانيا العبوسي
الى باإلضافة النواب، مجلس عضوات
رئيس والسيد  األنبار محافظ  السيد
مدينة قائمقام والسيد مجلس احملافظة
من األنبار نساء من كبير  وعدد الرمادي،
وراوة والرطبة والقائم والفلوجة الرمادي
من كبيرة اعداد غابت بينما أخرى، ومدن
التجوال حظر فرض بسبب بغداد نساء

العاصمة. في
حليمة السيدة  املؤمتر استهلت
النسائي التجمع فرع مسؤولة النعيمي
بكلمة األنبار في املستقل العراقي

لطيف للسيد كلمة أعقبتها  ترحيبية،
تطرق الذي الرمادي  قائمقام  عيادة  عبيد
البنى في اإلرهاب سببه الذي الدمار الى
في النساء ودور للمحافظة، التحتية
رئيس العاني  د.عبدالسالم االعمار. إعادة
املرأة معاناة الى  تطرق احملافظة  مجلس 
في املدني اتمع  منظمات ودور األنبارية
أعقبته والدميقراطية، االستقرار بناء
التي عثمان نرمني الوزيرة السيدة
األفكار من املرأة حترير ضرورة على  أكدت
ووعدت والطائفية والعشائرية احلزبوية
األنبار نساء  بني  وصل حلقة تكون أن
الدملوجي ميسون العراقية. واحلكومة
مشروعاً طرحت النواب مجلس عضوة
املصاحلة يوازي  اتمعي للتكامل
التي احلواجز كسر على يعمل الوطنية،
الفئوية، السياسية التيارات فرضتها
التكامل من شبكة بناء على والعمل
كل بني والروحي والثقافي االقتصادي
كلمة قدمت العطية  د.فوزية العراقيني. 
فيها أكدت العراق نساء شبكة باسم
العراق. في بناء االنباريات دور أهمية على

في بناء املرأة دور على أكد السيد احملافظ
واالسالمية، العربية حضارتنا في السالم

سبأ. ملكة بلقيس بقصة مستشهداً
من نساء  قدمتها املداخالت من  عدد
األرامل مشكلة حول تركزت احلضور
على احلاضرون املتعففة، وأجمع والعوائل

اجلانب على تقتصر ال األرامل  حاجة ان
اجلوانب تشمل وامنا  فحسب، املادي 
تأهيل وضرورة والصحية االجتماعية
في منتجات عضوات ليصبحن النساء

اتمع.
على ركزت نصيف عالية السيدة

املادة الغاء الدستورية وضرورة التعديالت
األحوال على قانون واالبقاء الدستور من ٤١
شذى النائبة شرحت بينما الشخصية،
االنسان حقوق  في جلنة دورها العبوسي
قضايا في النساء ملساعدة واستعدادها

السياسيني.. املعتقلني

ؤالآلَنآلخس خصسآلخهخ سخمه ٍخؤ�يال خلخمخط َع
ُّخؤَخمبخم م ـخؤيخهالَُّّخؤَجي

اجلاسم محسن هيثم : الناصرية
من ضم عدد عقد اجتماعا قار ذي محافظة مجلس في والطفل املراة للجنة اولى في خطوة
التي املشاكل اللقاء بحث خالل ومت . اللجنة اعضاء كافة وبحضور الفاعلة النسوية املنظمات

. لها احللول وايجاد املراة باحملافظة منها تعاني
موجزا قدمت شرحا ثم باحلاضرات التي رحبت رئيسة اللجنة فالح ملى السيدة اجللسة وراس
باسمة السيدة وافادت عملها من االخيرة  الفترة خالل به قامت الذي  ونشاطها اللجنة  لعمل 
احلاضرات حول املشاكل االخوات قبل من ماطرح لكل استمعنا : ملراسلنا اللجنة عضو العبادي

واضافت باحملافظة العاملة النسوية املنظمات عمل تعترض واملعوقات
هي االجتماع خالل اليها التطرق مت والتي حولها احلديث دار املشاكل التي وكان

املراة  وجلنة املدني اتمع منظمات بني التواصل وغياب للمراة ثقافي كمركز بناية وجود عدم
النساء صفوف االمية في وتفشي احملافظة واللجنة في مجلس وزارة املراة بني والقطيعة والطفل
خاص رياضية او ترفهية مراكز وجود املعاهد والكليات وعدم اخلريجات من وسط البطالة وتفشي
املنظمات وممثالت اعضاء اللجنة بني االفكار و النقاش تبادل بعد لنا بقولها تصريحها وختمت باملراة
مراكز فتح و مبالغ مالية للطالبات تخصيص و املالي الدعم على تؤكد توصيات اصدرنا النسوية

. التربية ومديرية في الس التربوية مع اللجنة بالتنسيق االمية محو

       

السالم وبناء للتواصل للمرأة مؤمترا يقيم املستقل العراقي التجمع النسائي .. الرمادي

منظمة بنت اطلقت الالعنف، لثقافة دعما
بفعالية سالح)  بال (طفولة حملتها الرافدين
االبتدائية احللة مدرسة اطفال بها استهدفت
بحضور  ٢٠٠٨/٤/٨ املصادف الثالثاء يوم للبنني
ومجموعة بابل تربية ملديرية التربوي االشراف 
اعضاء من ونخبة املدني اتمع نشطاء من
لتلك والتدريسي االداري ومبعية الكادر املنظمة

املدرسة.
االنشطة، من  أنواع ثالثة تتضمن الفعالية
الهيئة اعضاء زار حيث متهيدي االول  النشاط
جنان التربوية املشرفة برفقة للمنظمة االدارية
بطلبة والتقت  ٢٠٠٨/٤/٧ يوم املدرسة الطاهر
واجرت طالب)، ٩٠) االبتدائي السادس الصف
علياء السيدة ابتدءته مباشرا حوارا معهم
العنف أثر عن بحكاية املنظمة مديرة االنصاري
بريء ان صغير لطفل ميكن وكيف الطفل على
ان االطفال من طلبت ثم  مجرم، الى يتحول
مجرم الى الطفل سبب حتول هذا عن يخبروها
عن وبراءة بعفوية االطفال وحتدث الزمن، مبرور
(ملاذا سؤال: عن اجابتهم معرض وفي آرائهم،
من االجابة كانت السالح)، العاب تقتنون
سألتهم وعندما ميلشيات)، (نكون احدهم:
عن للتخلي استعدادهم عن االنصاري السيدة
باستثناء بنعم اجلميع اجابهم اسلحتهم، 
حيث العابهم  عن التخلي  رفضوا  منهم اربع 
عنها، اتخلى ان استطيع (ال احدهم: قال
(لقد اآلخر: قال فيما  احبها)، وانا  جميلة انها 
كيف دينار، واربعني بخمسة ابي لي  اشتراها

عنها)!! اتخلى
معهم اتفاقا االنصاري السيدة عقدت ثم
السالح بلعبة غد يوم منهم واحد كل يأتي بان
رياضية، لعبة عنها ليأخذ بدال النار ويرميها في

العنف العاب نرمي عندما (غدا لهم: موضحة
اللعبة هذه نرمي باننا يعني ال النار، في
بعدها نشترى ان ميكن الننا البالستيكية
نرمي عندما  غدا وثالثة، وثانية اخرى واحدة 
العنف سنرمي فاننا النار في االلعاب تلك
النار في السيئة االشياء سنرمي بداخلنا، الذي
لالخرين، درسا نعطي وبذلك جديدة، حياة لنبدأ

عنف). نريد سالح، ال حياة نريد ال باننا للكبار
٢٠٠٨/٤/٨ يوم فكانت الثانية، الفعالية اما
املدرسة ساحة في صباحا العاشرة الساعة في
وسط في النار برميل ووضع الطالب جتمع حيث
الى تدعو فعاليات اجرى الطالب حيث الساحة،
السالح، للعبة (ال شعارات واطلقوا السالم 
اصطف ثم القلم)، (سالحنا، لطفولتنا)، نعم
بسالحه يرمي اآلخر تلو الواحد واخذ االطفال

اجلديدة. الرياضية لعبته ليأخذ النار في
بنت منظمة أعلنت الفعالية  هذه وفي
معرض وهو اقامة الثالث عن نشاطها الرافدين
سيرسم حيث انشاء، الجمل للرسم ومسابقة
أثاره وما احملرقة  مناظر من شاهدوه ما االطفال
من اذهانهم في توارد وما مشاعر من فيهم
الختيار القادم االسبوع معرض وسيقام افكار
لالنشاء مسابقة الى اضافة لوحات، ثالث اجمل
يكتبها مواضيع ثالث افضل اختيار ايضا سيتم

هدايا. لهم وتقدم االطفال،
الياسري سمير السيد قال البرنامج هذا وعن
هذا (جاء احلملة: هذه ومنسق املدني الناشط
اليوم الواقع العراقي يعانيه ملا نتيجة البرنامج
ان اردنا فاذا مكان،  كل  في العنف  مظاهر من
ان فعلينا  مظاهره ونحارب العنف بوجه نقف 
وهذه املستقبل، نواه النهم االطفال، من نبدأ
حملتنا في نطلقها التي االولى الفعالية

حيث الرافدين، بنت منظمة مع بالتعاون
على الفعالية هذه نعمم  ان الى سنسعى
بابل تربية جهود يتطلب وهذا املدارس جميع 
لالطفال اللعب شراء الن احمللية،  واحلكومة
تكاتف الى ونحتاج باهضة، امواال تكلف
مفردة اصبح  العنف  الن اال، بهذا اجلميع

اطفالنا). حياة في وبارزة واضحة
ان: االنصاري علياء السيدة أعلنت وقد 
االطفال فيها  استهدفنا الفعالية هذه  (في
مدارس في  مشابهة فعاليات لنا وستكون 
الواسعة حملتنا من جزء الفعالية وهذه اخرى،

حيث مجتمعنا، في الالعنف ثقافة  الشاعة
فئة نستهدف فيها اخرى لنا فعاليات ستكون
ايام قبل لنا كان حيث وطلبة اجلامعة الشباب
لقاء في صربيا)،  طاغية (سقوط لفلم  عرض
هذا عرض وسيتم ملنظمتنا، العامة  الهيئة
القادمة، االيام  في اجلامعة طلبة  على الفلم
احمللية احلكومة دعم على احلصول الى ونسعى
على فعاليات هكذا لتعميم املعنية واجلهات
وخاصة واتمع الدولة مؤسسات جميع 

والشباب). باالطفال اتصة

لثقافة الالعنف سالح) دعما بال محلة (طفولة انطالق

 خؤرخسـخؤجيآل نبخحمئسـيٌخ
األوىل التعريفية ندوته العلوم للبنات يقيم بكلية الليزر فيزياء

التعريفية الندوة جامعة بابل في البنات علوم كلية الليزر في فيزياء قسم أقام
الليزر فيزياء  قسم  رئيس الدهش غالب الدكتور بكلمة الندوة استهلت  األولى، 

. تأسيسه الى دفعت التي واحلاجة القسم تأسيس بداية الى فيها اشار والذي
قسم فيزياء فديوي عن بعرض فلم متثل االولى محاور: ثالثة الى الندوة وانصرفت

محمد سلمان. ايناس للدكتورة تفصيلي شرح مع ومختبراته املتنوعة الليزر
عبود حسن الزم الدكتور القسم أساتذة حملاضرات فكان الثاني احملور اما

حبانة. احلسني عبد سامي والدكتور جاسم محمد جاسم والدكتور
صبا الطالبة ألقيت فقد القسم  طالبات نصيب من فكان  الثالث احملور اما
في الليزر استخدام عن ثانية العيون ومحاضرة طب في الليزر تطبيقات عن رزاق

فاضل. أنفال للطالبة االتصاالت
قسم مناهج مفردات تطوير منها توصيات بعدة خرجت الندوة ان بالذكر وجدير
وحدة ألبحاث وإنشاء الليزر السريع في تكنولوجيا التطور ملواكبة الليزر فيزياء
والعلوم والهندسة الطب  كليات بني ما  مشتركة  مشاريع بتبني تعني الليزر
والثانية األولى اخلريجة وتعيني التدريسي للكادر تطويرية دورات إقامة وكذلك
االجتماعي في الوعي وزيادة االعالم وسائل طريق عن اتمع وتوجيه القسم على

وتطبيقاته. الليزر باجهزة التعامل كيفية
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األزمان كل في وتعاني الريفية املرأة عانت
إضافة واألستغالل والتهميش الظلم من
الوضع خاصة األخرى اتمع ضغوط  الى 
النساء تعيشه الذي والعشائري األجتماعي
أهم على وللوقوف  اتمع هذا في الريفيات
وأهم الريفية املرأة  منها  تعاني  التي املعاناة
للبحث أوراقنا حملنا وأحالمها أمنياتها
النساء هذه بني واألمنيات املعاناة هذه عن
. ريفي مجتمع في والقدر اهللا أوجدهن اللواتي
ولها متزوجة  عاما ٣٧ حمادي سليمه 
املرأة زالت وما قالت"كانت أطفال خمسة
األنظمة فال  املشاكل نفس من تعاني الريفية
األنظمة وال  الدكتاتورية األنظمة وال امللكية
العراق حكم على  تعاقبت التي الدميقراطية 
املرأة ومعاناة ملشاكل  حال تضع أن إستطاعت
الوضع بسبب احلرمان  نعاني زلنا فما الريفية
التعليم زال فما البيئي والتأثير األجتماعي
معرفة مجرد هو الريفية  للمرأة  بالنسبة
والزوج البيوت  إلزام وبعدها والكتابة القراءة 
وعنده الفالحية من البيئة الزوج كان اذا خاصة
البيت بني ينقضي املرأة عمر فأن  زراعية أرض
(الضّرة) تدخل عليها ولرمبا األوالد وأجناب واملزرعة
حق ميارس الدكتاتوري الرجل كون حلظة أي في
من بأكثر يتزوج بأنه رأيه حسب حقوقه من
باملستقبل التفكير دون غريزته ألرضاء واحدة
املدرسة في تعلمي ولعدم لي وبالنسبة
الستاليت". جهاز إستخدام اآلن حلد أعرف  ال
أوالد ولديها  متزوجة  عاما  ٤٣ حسن أميرة 
عيني "فتحت  تقول  البلوغ سن  في وبنات 
ودخلت تعليم بدون نفسي وجدت الدنيا على
والكتابة القراءة  وتعلمت األمية محو مدرسة
ويكره متعلم غير أيضا وهو فالح وزوجي 
املدرسة ترك على بناته  أجبر  بحيث العلم

وزوج األبتدائي السادس يكملن لم وهن
صغيرة مازالت  وهي عمه إبن الى إحداهن 
املزرعة الى البيت من كمعاناتي معاناتها لتبدأ
قانون يشرع أن "أمتنى  قالت أمنياتها وعن  "
األعدادية لغاية الفئات لكل بالتعليم يلزم
والتطوير التعليم  ثقافة نشر الى  إضافة
إطالق كذلك  العراقي الريف أنحاء كل  في
الريفية املناطق كل  الى صحية  توعية حملة
. ولألطفال" للنساء بالنسبة بالصحة لألهتمام
سنة ٣٩ هادي رسمية السيدة تكن ولم
قرية من فهي زميالتها  من حاال أفضل
لنا ذكرت حيث بابل محافظة شمال ريفية
النساء أغلب معاناة هي  معاناتي  معاناتها"ان
السادس الى الفتاة تصل تكاد فما الريف في
املدرسة لترك التهديدات تبدأ حتى األبتدائي
ما دائما  الريفية املدارس في  البنات ان حتى
عدم بسبب متدني دراسي مستوى في يكونن
طموحات وجود  وعدم الدراسة مع تواصلهن 
نهاية يعرفن بأنهن  يعود والسبب  لديهن
الصف تتعدى ال التي وحدودها دراستهن
كبير قدر على كن مهما  األبتدائي  السادس
الدرجات على واحلصول والتعليم االجتهاد  من
املزرعة". أو البيت  في نهايتهن فأن  العالية
كثيرا نفسك جتهد  ال األطباء عيادات وعند
سيمائهن من  الريفيات النساء معرفة  في
البيئة وسمرة الريفية السحنة وجوههن في
مواليد من عباس جاسم طلبة السيدة لنجد
مشاكلها الريفية املرأة عن وضع ونسألها ١٩٦٧
كل كحال الريفية املرأة ان فأجابت" وامنياتها
باحلرية تتمتع لم البالد أنحاء كافة النساء في
في تختلف  احلضرية املناطق  وفي األهتمام وال
واتمع املدارس وقرب الراحة وسبل التمدن 
التي املشاكل وأول املعارف ومحدودية املغلق

األجتماعية املشكلة هي الريفية  املرأة تواجه
املرأة خروج تقبل وعدم العشائرية والروابط
حالها املرأة ان الريف في اتمع تفهم وعدم
في واألنخراط  التعليم  حقها من  الرجل حال
لها مستقبل ال حيث احلكومية الوظائف
صحية ثقافة وال  تعليم وال  حرية وال رأي وال
واألعدادية املتوسطة خاصة بعيدة فاملدارس
للعمل والتفرغ للمدرسة تركها ويفضل
تركها أو تزويجها في األستعجال أو بالزراعة 
كانت إذا  خاصة العنوسة شبح من تعاني 
املزرعة أو البيت عليها كثيرا في معتمدا املرأة
الرجال الذين كل يرفضون فأنهم األهل قبل من
أمنياتها عن أما " إبنتهم خلطبة يتقدمون
وأمنيات طموحات لدينا طلبة"ليس فتقول
األوضاع هذه ظل في بسهولة حتقيقها ميكن
مدرسة األقل على تكون أن نتمنى ولكن
وإهتمام قرية أو  منطقة كل  في إعدادية
صحية مراكز وفتح الريفي  باتمع  احلكومة
وحثهم وتثقيفهم الريف  ألبناء  وتعليمية
الرجل". مع ومساواتها  املرأة إرادة إحترام على
سالم جناة السيدة  زميلتها قالت  فيما 
السيدة حلديث ومرأى مسمع على كانت والتي
مقومات أدنى متلك ال الريفية طلبه"املرأة
جهازي دخول بعد  حتى أنواعها  بكل  الثقافة
لكن الثقافية الثورة هذه في واملوبايل الستاليت
ونحتاج النساء على جميع يخيم اجلهل يبقى
تكون اتمع نريد أن بني ناجحات نساء بروز الى
ذلك يقتصر وال  قياديات ريفيات نساء لدينا
احلكومة مهمة وهذه املدينة في النساء على
والعمل النسوية  املدني  اتمع ومنظمات
واحدة وأنا النساء من  فالكثير  لذلك اجلدي
الكثير نعرف  وال  العراق حدود نعرف ال منهن
من نسمعها التي  واملصطلحات الكلمات من 

الراديو". طريق عن أو التلفزة شاشات خالل
السنتني يتجاوز لم طفال حتمل أخرى إمرأة 
األطفال طبيب  الى به متوجهة وهي  بعد
(املوطا) كرمي اآليس من علبة بيده ويحمل
طفلي أن قالت مراجعتها سبب ما سألناها
: منذ أجابت ؟ ومنذ متى؟ األسهال من يشكو
منذ األسهال من يعاني طفلها ان وعرفنا يومني.
واحلبوب األدوية بعض بإعطائه وإكتفت يومني
في بها  حتتفظ والتي الطبيب  إستشارة دون
إبنها وجعل  كرمي لآليس شراءها  وعن  .. املنزل
أفعل ماذا قالت: باألسهال مريض وهو يأكل منه
أشتريها له. يريدها .. ويبكي كثيرا عندما ال إنه
واحدا حرفا  تعرف ال إنها ذلك بعد  وعرفنا
التي جنان أختها ترافقها  العربية  اللغة من
الرابعة عشر في وهي تزوجت أختي ان " قالت 
رجل من الزواج على اجبارها بعد عمرها من
ألربعة أم  وهي عاما عشر بخمسة يكبرها 
وهي األبتدائي الثاني في  أكبرهم اآلن أطفال
سألناها وعندما " خامس بطفل حامل اآلن
من العدد هذا تربية إستطاعتها كيفية عن
متعلمة؟ أنها غير خاصة األطفال مبثل ظروفها
حتتاج األطفال تربية هل راضية: غير فأجابت
اآليس طفلها تعطي كانت  ولهذا  تعليم؟ الى
يومني ومنذ .. األسهال من يعاني وهو كرمي 
حالته". عن للكشف دكتور أي تراجع ولم
شهرزاد الدكتورة ودخلنا على أوراقنا حملنا
عن معاناة قالت التي نسائية   اجلبوري طبيبة
إمرأة الريفية املرأة  "إن الريفية املرأة وأمنيات
جدا صعبة واحللول كبيرة  ومعاناتها  مظلومة
زوجة أنها على املرأة الى ينظر  مجتمع في
الكثير وحتتاج  املزرعة أو  للبيت سوى تصلح ال
من ألخراجها وتوعوية ثقافية ثورة الى حتتاج أو
العادات قمقم من اخلروج خاصة  األزمة هذه
تعمل آلة املرأة  وجعل األجتماعية  والتقاليد
الصحي كذلك تخلفها راحة والنهار دون الليل
صحية ثقافة أدنى ميلكن  ال الريفيات فالنساء
سلبا تؤثر مستقبلية مشكلة تشكل وهذه
والدة كذلك العراق  في  النساء  مستقبل  على
تلقيحها عدم بسبب معوق ورمبا متخلف جيل
عدد عن احلامل املرأة تأخذها التي باللقاحات
خاصة األطفال بعض تصيب التي األمراض من
يراجعن اللواتي النساء وأغلب منهم الرضع
صحية وثقافة رعاية الى يحتجن العيادة
التربية أبسط أمور في جاهالت فأغلبهن كبيرة
اتمع في  التخلف الى  يعود  وهذا الصحية 
اتمع". بهذا احلكومة إهتمام وعدم الريفي
أغلب "أن فقالت الريفية املرأة أمنيات عن أما
فاقدات هن العيادة يراجعن اللواتي النساء
األمل فقدن  كذلك اتمع إصالح في األمل
بسبب كاملة حرية وأعطاها املرأة حترير في
الريفية". بيئتهن في منها يعانني التي املعاناة

النسيان ذاكرة طوتها وأحالم توصف ال معاناة الريف .. يف العراقية املرأة
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خؤ٦ألآل ىرال خ١حنحمط

رحلؤَِّ ُّحلؤَّ سخصخم
لعب لبيع محل صاحب عمران سالم السيد
بعيد زمن منذ أعمل "أنا قال جملة األطفال
هو العام هذا نظري لفت  وما  التجارة هذه في
واحلراب األسلحة  شراء على املتزايد اإلقبال

والهمر سيارات الشرطة التي تشبه والسيارات
الواضح التأثير بإعتقادي والسبب األمريكية
"ان قال مخاطرها وعن في البالد " العنف ألعمال
األطفال لعب من األنواع مليء بعشرات مخزني
اللعب يطلبون فقط وبدءوا تالئم أطفالنا التي
وخاصة الشرطة  وسيارات باألسلحة اخلاصة
الفطر عيدي  وقبل فقط"  واملسدسات  البنادق

بالتحديد. األضحى وعيد

رخهـدخبخم
محل احلسناوي صاحب صبار زهير احلاج أما

بعد  " قال األطفال ولعب املنزلية املواد لبيع
إزدهرت آسيا ببطولة الوطني منتخبنا فوز
شراء على اإلقبال وأصبح القدم كرة  لعبة 
إن ماشاهدناه وهذا  مألوف غير  شيء الكرة
وبدأوا فريقا شكلوا من األطفال مجموعة كل
ما سرعان ولكن األخرى اموعات  مع يتبارون
شراء على  اإلقبال  بدأ  حتى  النزوة  هذه إنتهت
الى نسبة عليها الطلب وأصبح األسلحة
على وعن مخاطرها ". ٪٨٥ األخرى حوالى اللعب
التجار قبل  من مراعاة هذا األمر وعدم األطفال
أن أريد تاجر وأنا وطلب عرض ياولدي قال"السوق
أفعل كثيرا فماذا عليها بضاعتي والطلب أبيع
باملزيد يطالبونني الصغيرة احملالت وأصحاب
إستعمالها يحسن أن يجب  اللعب هذه ومثل
بعمر ألطفال تصنع لم فهي واستخدامها

إستخدامها بالتأكيد". ألنهم يسيؤون صغير
بدلوهم يدلون أطفال

يحمل سنني  سبعة  ماجد  أوس  الطفل
في األطفال على رصاصاته ويطلق مسدسه
لعبة هي اآلن لعبة أجمل "ان يقول الشارع
وأنا املفضلة  لعبتي وهي  وحرامية) (شرطة
ويقبض السراق يطارد الذي الشرطي بدور هنا
من األطفال على مخاطرها وبخصوص عليهم"
على مسدسي رصاصات ارمي أنا "قال أصدقائه
باملالبس وكلها محمية والبطن والظهر األرجل
والبعض املالبس تخترق  ال الرصاصات وهذه 
حتى ال أسلحتهم مخازن أفرغوا من أصدقائي

باألذى". اآلخرين يصاب

خؤالهر يٌآل سخصخم
محل صاحب خليل الشريفي أبو زامل احلاج
عن سألناه باجلملة األطفال لعب لبيع كبير
في إبحثوا  قائال" فضحك  اخلطرة  اللعب هذه
األسلحة أنواع من نوع أي عن ومخزني محلي
ألنني منها واحدة جتدوا فلن األطفال لعب من

بها أتاجر  فلم األطفال على مخاطرها أعرف
يقول بيعها"وأردف الكبيروسهولة رہحها رغم

أن "يجب
البضائع التي تدخل  على  تكون هناك رقابة
أو الداخلية  أو وزارة التجارو قبل من الى العراق
اللعب هذه مثل إستيراد يحظر قانون تشريع
أطفالنا مستقبل على تأثيرها لها ملا اخلطرة
من اخلاطيء إستخدامها جراء خطورتها كذلك

لرصاصاتها". وتعرضهم األطفال قبل

خرَخٌآل خألخإل مجهيخ درخ
السيد كان األطفال لعب لبيع محل عند
الطفل ولده برفقة مهندس وهو جسام محمد
مطالبا السادسة بعد يتجاوز الذي لم الصغير
أخرى لعبة أية أو قدم  كرة  لشراء  متوسال إياه 
شراء على مصرا ظل الطفل لكن بدال لألسلحة
ضعيف األب  وألن برأسها حربة وذات رشاشة
فقام الرجل هذا عليه يالم ال وهذا إبنه  أمام
أطفال إن بشار" الطفل  قال  رشاشة بشراء
ومسدسات بنادق إشتروا  جميعهم  منطقتنا
أنا فقال " الوالد أما مثلهم؟" أنا أشتري ال فلماذا
ولكن اللعب هذه التي ترافق ااطر حجم أعرف
عنيدا كان كم رأيتم بأعينكم وأنتم أفعل ماذا
وكيف كان الشراء تغير بعد وكيف بهذا الشأن
شراء على  حرصي عليكم أخفي ال وأنا قبلها

الوحيد واملدلل هذا". يحتاجه إبني ما كل
دموعه إستخدم .. وإبن عقله إستخدم أب

يدخل لم  لطفل أب مطر وحيد السيد 
شراء مني إبني طلب " عنه قال بعد السادسة
إلقناعي دموعه إستخدم وألنه أطفال  بندقية 
مملوءة بندقية فإشتريت السوق الى ذهبت
البيت الى وصولي وحال مطاطية برصاصات
حتى كامال تعطيال النابض بتعطيل قمت
أمرها إبني إكتشف وحينما الرصاص تطلق ال
ووسط والصراخ بالبكاء يقعدها ولم الدنيا أقام
السوق الى  عدت والدته واحلاح وبكاءه  إحلاحه
ولكن الرصاص  تطلق بأخرى ألبدالها ثانية
املبلغ نصف  من أكثر قيمته ما دفعت أن  بعد

السابقة". للبندقية
الكبار يقلد طفل

العمر من العاشرة  في طفل جهاد  أحمد
موجها األطفال من مسلحة مجموعة يقود
فالن) تخطف  و(أنت  ( فالن تقتل  (أنت إياهم
ودخولي له بسؤالي  فوجيء كذا) تسرق  و(أنت
"نحن تلعبون؟قال ماذا الصغير عاملهم الى

اللعبة وهذه وحرامية شرطة لعبة نلعب
اآلن أما األسلحة إستخدام  بدون  نلعبها كنا 
بشكل ونلعبها األسلحة نستخدم فنحن 
من حول سؤالنا  على ورد " قبل من  أفضل
املطاردات وخطط إستخدام األسلحة علمكم
كاعد أشو ميعرفهه؟  واحد  أكو مجيبا(عمي 

يوميا). العراقية باملسلسالت نشوفهه

ألجيخهحلخْ ْهخأل خؤهخمخى ٍخؤحلحمخألخ خؤيمحخخس
تعرضه وما تقدمه ما أحد على يخفى ال
الكثير في الدائر العنف بخصوص الفضائيات
املسلسالت كذلك العراق  ومناطق  مدن من
احداث من مسلسل أي يخلوا ال العراقية التي
فبعد والسرقة  واألختطاف والقتل  العنف
املتوسطة الدراسة الى  يصل  الطفل كان أن
(رشاشة) األسلحة  أنواع  كل  على يطلق وهو
أنواع كافة يعرفون األيام هذه األطفال أصبح 
القتل في تستخدم التي  واملعدات  األسلحة
الذين األطفال أحد سالم أمير الطفل وكان
حول مبعلوماته علينا  يبخل ولم  إلتقيناهم
بعملها والتعريف وإستخدامها األسلحة أنواع
يعجز فيما إطالقاتها وعدد مخازنها وحجم 
اإلثني كلماتها  تتعدي ال  قرآنية آية حفظ عن

كلمة. عشر

شخيـخؤهَة
على التي مرت احلروب إن على إثنان يختلف ال
أدت أسباب كلها فيه العنف وأحداث العراقيني
منهم قريب هو ما يقلدون أطفالنا جعل الى
وسط مجتمع عليها تربّوا التي وثقافة العنف
حيث .. اليومي القتل وأخبار أحاديث تفارقه ال
سنوات"إن عشرة حسني  علي الطفل يقول
القتال هي األتاري جهاز في املفضلة لعبتي 
القتال من املدمجة  األقراص عشرات ولدي
األلعاب هذه يحب  جعلته التي األسباب  وعن
األفالم مثل والشر اخلير عنصري فيها يقول"أن
دائما اخلير وعنصر التلفزيون في تعرض التي
العنصرين هذين فيها اللعب وهذه منتصر
التحدي كذلك اخلير لعنصر  أظهار  وفيها

الصعاب". ومواجهة

ىَّط ٍـضَّألـ:آلـ خ�رخ
أنهم على إلتقيناهم الذين اآلباء أجمع كل
هذه تخلفها التي اخلطورة حجم  مدركون
أنهم على وأجمعوا األطفال على األلعاب

هذه خطورة أوالدهم بحجم عن إفهام عاجزون
تطلقه خالل ما من اآلخرين األطفال على اللعب
األطفال بيد بكثرة وجودها كذلك اللعب هذه
دون إصرار حتول بكميات كبيرة بالسوق وبيعها
على وأجمعوا السوق من إقناءها على الطفل
بإطالق واحلكومة  املعنية اجلهات  مناشدة
وإظهار املوضوع هذا بشأن إعالمية حملة
هذه مثل على حظر قوانني وإصدار مخاطرها 
حال حالها أطفالنا وهي خلطورتها على اللعب
أنها وبتصوراتهم احلقيقية األسلحة أو ادرات
التي اللعبة هذه مخاطر على للقضاء ناجع حل
دائمة بعاهة تصيبهم ورمبا األطفال تصيب قد

بسببها.

مـخلجيسنتي ٍخؤَسخص خعخء
التعليمي احللة مستشفى الى أوراقنا حملنا
سامي محمد املقيم الطبيب أستقبلنا حيث
من األطفال لعب نتائج بعض لنا أوضح الذي
كنا العيد خالل " لنا ذكر حيث ومسدسات بنادق
حالة ١٥ - ١٠ من الطوارىء صالة في نستقبل
والبطن في الوجه اللعب بخراطيش هذه أصابة
واآلخرين األطفال من املصابني هم وأغلب والعني
مستطرقني هم وأغلب املصابني السن كبار من
عدد "إن مضيفا ببراءة يلعبون اطفال ومن

من لشراءها العيد أيام  في  تضاعف األصابات
العيد هدية إعتبارها  على بكثرة األطفال  قبل
فكانت األصابات األضحى أيام عيد في وخاصة
معرفة رغم املاضي العيد في األصابات ضعف

األطفال". على بخطورتها الناس

ضال_ ألُ ًال تت ٍخخب٧خ
في متخصص األله عبد تيسير الدكتور
يرونه ما يطلبون األطفال  يقول" األطفال طب

يرون عندما وخاصة عنيدون  وهم أمامهم

فيضطر اللعب هذه مثل لديهم اجليران أبناء 

أجل من كبير احلاح وسط لهم اآلباء لشراءها

أطفالها تعلم أن األسر على  ويجب شراءها

العنف عن بعيدا والعلم والسالم احلب ثقافة

عقل تنور التي التسلية  ألعاب  وأستخدام

واألنتقام العنف تعلمه  التي  وليس الطفل

هو الكارثة هذه من للتخلص الوحيد واحلل

ومحاسبة حكومي بقرار وتداولها بيعها منع

تروج التي احملالت وأصحاب التجار من االفني

إعالمية بحملة القيام كذلك البضاعة لهذه

املواطنني وتنبيه  اللعب هذه مثل تداول  ضد

شراءها. عدم على وحثهم

هَحلـخ يخأل خؤ٦ٍض ٍخ:َّخُّخس �إلنتؤ خفخرٌّ خؤسخش٧
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األثر – له اتمع في االساسية اللبنة يعتبر – اسرته ضمن الطفل ان حياة فيه الشك مما
الطفولة والتي مرحلة في تعكسه سلوكياته والقيمي الذي النفسي التكوين األكبر في
فهناك ذكائه في قدراته وتنمية منوًا في عزيزتي لطفلك اردت واذا – حتى بلوغه تالزمه تظل
املنظم العلمي تساعده على التفكير ارادة قوية رئيسي الى تنمية بشكل تؤدي انشطة

االنشطة هذه ابرز ومن من واقعه اشياء ابتكار والقدرة على االستيعاب في وسرعة
اخليالية: االلعاب ١ـ

فهي تؤدي بدورها اخليال، تنمية ألعاب فمثًال الطفالنا. تنمي القدرات االبداعية االلعاب
حالة افتراضية بديل لكل وايجاد واملباغتة اللعب أثناء واحلذر واالستدالل تركيز االنتباه الى
بقدر يتمتعون اللعب التخيلي يعشقون الذين فاالطفال اللعب.. اثناء مخيلته تطرء على
ولهذا متفوق أبداع لديهم ويكون الذكاء عالية من بدرجة يتمتعون كما التفوق.. من كبير
اخليالي العدواني اللعب ألن مراقبته مراعاة مع احلركات هذة مثل على الطفل تشجيع يجب

اطفالنا. في نفوس الواضح األثر له القتالي أو
العلمية: البرامج ومشاهدة القصص مطالعة ٢ـ

مؤشرًا يعد والذي اطفالنا لدى تنمية التفكير الى للوصول الطرق أبسط القصص تعد
وعبرة حكمة فيه ماضي من مستمد نعيشه حاضر قصة حتكي قراءة فمجرد هامًا للذكاء
نحرص قصة كل قراءة من وعند االنتهاء ذهن الطفل. في يظل راسخ للمستقبل بحيث
العلمية الكتب ان  وكما احلكاية.  من فهمه وما القصة من استفاده ما يدون ان على
الطفل عقل في واملنظم التفكير العلمي الى يؤدي الذكاء. فهو هذا تساعد على تنمية
هي نقطة على التلفاز واهم ونهارًا ليًال تعرض التى البرامج مشاهدة فبديلها لم تتوفر واذا
نحن لنا بالنسبة انه مهم الطفل يشعر وذلك جلعل املشاهدة في اطفالنا مشاركة مع
يريد الطفل الن ألي مشهد املشاهدة اي سؤال عند على اجابتنا عند وخصوصًا االمهات
وثقافية علمية معلومات من جمع ما عزيزتي طفلك الينسى ولكى شي يراه يعرف اي ان
وقت في استثمارها ميكن منها. استفاد معلومة كل لدرج وذلك مالحظات دفتر اجعلي له
عنده املدرجة املعلومات من االستفادة ميكن ما بينهم في املهمش اللعب املطالعة وبدل

متفوقة. وأبداعية لغوية له قدرة وأجوبة فتكون أسئلة شكل على يجعلها
الرسم: ٣ـ

الطفل عند في اخليال السيما العقلي، النمو مرحلة خصائص على تدل االطفال رسوم
يدل للطفل االنتباه. فالرسم وتركيز والتسلية العقلي التنشيط عوامل انها الى باالضافة
املنشطة الوسائل يعتبر من ذاته بحد فالرسم لديه. الذكاء منو في تساهم وظيفة متثلية
للطفل املتبادل االتصال تنمية على الوقت ذات في يقوم كما قدرته وتنمية الطفل لذكاء
االلوان الرسم له على قلبليتة ولتنمية بداخلة عما التعبير على االخرين. االشخاص مع
من به قطعة يرغب الذي الرسم حتت يوضع بان وذلك امامه بسيط رسم ونضع واالوراق
نفس يرسم نراه عدة ايام مرور وبعد مطبوعًا فيراه امامه الذي على الرسم ويتمرن الكاربون
الذهني التطور مع تتمشى الرسم  املقدرة على ان نستنتج هنا ومن طبع. بدون الرسم

. وذكائه تفكيره تنمية الى وتؤدي للطفل. والنفسي
املدرسية: االنشطة ٤ـ

تسميتها– كانت ايا احلديثة املدرسة من منهج ًمهمًا جزءا املدرسية االنشطة تعتبر 
وللمشاركة التعليم ملواصلة وأساليب تفكير ومهارات وقيم تكوين عادات تساعدفي فهي
مما املواد بهذه االهتمام يجب لذلك اختالفها على سواء منه املدرسه تطلبه نشاط اي في
االطفال. من غيره وايجابية اكثر من بفاعلية االنشطة تللك جناز على قدره لديهم يجعل

ومعلميهم بالنسبه لزمالئهم ايجابيون انهم كما مرتفعة بنسبة ذكاء يتمتعون وهم
البدنيه: الرياضه ٥ـ

املدرسية االنشطة  احدى وان كانت الطفل. ذكاء لتنمية جدا  هامه البدنيه املمارسه
بهذا تهتم ان االسرة فعلى فقط املدرسة على تقتصر وال الطفل، حلياة هامه جدًا انها
واخلمول الكسل الزال املنزل في التربوي برنامجها من جزءًا الرياضة من جتعل ان ايضا اجلانب
السليم (العقل تقول احلكمه كانت ولذا . الذكاء تنشط وبالتالي . واجلسم العقل من
الصحي الغذاء طريق عن السليم باجلسد اهمية االهتمام على دليًال السليم) في اجلسم

واجلسد بني العقل القريبة دليل على العالقة مما له سليمة عقولنا تكون حتى والرياضة
حفظ القران الكرمي: ٦ـ

اهم األنشطه من انه العكس على عزيزتي لك مفاجاة اليعتبر النشاط لهذا بالنسبه
خلق من بدءًا والتفكير. للتامل يدعونا الكرمي فالقران طفلك ذكاء تنمية في فعالية 
يجعل مما من اشياء حولنا ما وخلق للتفكير قمة هذا وفي البشر السموات واألرض وخلق
مرحلة الطفل الى يوصل معانيه. حفظ القران وادراك اما والعمل. العلم بني مييز الطفل
القران يحفظون وادبائهم العرب وعلمائهم كبار واذكياء وجود بدليل الذكاء من متقدمه
لدى مرتفعة بدرجات الذكاء تنمية الى يؤدي  الكرمي  القران فحفظ الصغر منذ  الكرمي

. الطفل
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القادمة بأجيالنا حييط كبري .. خطر ألعاب العنف
وتهتم األسر بالطفل األرض على تسير التي األكباد وفلذات الدنيا وجمالها احلياة زينة األطفال
صحيا ونفسيا ومداراته وامللبس املأكل حيث من باآلخرين األهتمام عن يختلف كبيرا إهتماما
للطفل األهل يختارها التي األطفال  لعب ومنها وجه أكمل على مايحتاجه توفير الى إضافة
إختلف . وهذا العام الفكر تنّمي الرياضة واأللعاب التي كأنواع ونفسيا صحيا عليه تؤثر بحيث ال
وسيارات واحلراب واملسدسات من الرشاشات األطفال بلعب السوق إغراق في السابقة األعوام عن
على السلبي والنفسي الصحي تأثيرها لها اللعب هذه وكل األمريكية الهمر والسيارات الشرطة
كذلك اآلخرين بإمكانها إصابة مطاطية رصاصات من األسلحة هذه تطلقه ما من خالل األطفال
التجوال خالل ومن والسرقة والقتل واحلرب اجلرمية عاش جيل نشوء من خالل تأثيرها املستقبلي

. احلصيلة هذه لدينا اآلراء كانت بعض الى واإلستماع اللعب عالم في
ثقافة لنشر سالح) بال (طفولة حملتها الرافدين  بنت  منظمة اطلقت املاضية االيام وفي
يشهدها العراق األحداث التي اطفالنا بسبب بها تأثر العنف التي ثقافة على والقضاء الالعنف

أخرى. مسلحة وعمليات وقتل وخطف تفخيخ من يوميًا
ووزارات ومواطنني وبرملان من حكومة اجلهود جميع تظافر الى التحقيق هذا خالل وندعو من

والوئام. باحلب يحلم جيل خللق والتسامح ثقافة احلب ونشر الظاهرة على هذه بالقضاء

 



الضمير فقدان هو احلياة في شيء أبشع
تلك خسر إذا فاإلنسان األخالق، وخسارة
أن بإستطاعته يكون احلميدتني الصفتني
لإلنسانية ومنافي مخزي هو ما كل يفعل

جمعاء.
في حتقق التي هي الفاضلة فاألخالق
الرفيعة اإلنسانية معاني الشخص
والكمال اجلمال من وّضاءة بهالٍة وحتيطه
العزة وسمو والضمير النفس وشرف
أردأ من فهو اخللق سوء  أما والكرامة،
فادحة أضرار  وله الصفات وأخس اخلصال 
اخلالق سخط على تبعث اتمع على

ونفرتهم. الناس وازدراء
الوضيعة النفوس أصحاب  من فالبعض
الرديء اإلجتماعي الوضع والذين يستغلون
بحياتهم ليتاجروا األطفال  من للكثير
وممن لهم مأوى ال والذين اليتامى وخاصًة
إرهابي إنفجار في وامهاتهم آبائهم فقدوا
حيث ذلك غير أو خطف أو متعمد أوقتل
للحصول جداً  بشعة معاملًة يعاملون 
أعضاء أحد يُكسر من فمنهم املال على
املالبس إرتدائه أو الطفل) (أي جسمه
عن البشعة كل هذه االفعال أو....، الوسخة

التسول. طريق
اتمع عن غريبة ليست ظاهرة فالتسول
السنوات في تفشت ولكنها العراقي
وهي االستجداء طرق وتنوعت السابقة
حيث حكايتها أو تصديقها يصعب حاالت
تكن لم  للتسول جديدة أساليب ظهرت 
األساليب هذه وأحد أبداً  احلسبان على
هذا عن للكتابة  شدتني والتي القبيحة 
الصحف أحد في  نشر خبر هو  املوضوع
إمرأة هنالك أن  مفاده فترة قبل  العراقية
باب على كل يوم تقف السواد وهي ترتدي
متحرك يدها كرسي تدفع في  الدوائر  أحد
٨) عمرها اليتجاوز صغيرة فيه طفلة جتلس

محزنة ومؤملة بطريقة نائمة سنوات) وهي
البحث بعد ولكن واليقظة الغفوة بني وهي
ولديها أرملة املرأة هذه أن تبني واإلستفسار
وأن سنة) ١٣) عمراً أصغرهم أوالد أربعة
أستشهد وإمنا إبنتها ليست الطفلة هذه
الكبيرة الصدرية إنفجارات أحد في والداها

أبيها. بيت اقارب اآلن في تعيش وهي
الطفلة هذه أمر في احملزن الشيء ولكن
(بإعارة) تقوم (احملترمة)...؟!  العائلة هذه إن
أخالقها خسرت التي املرأة لهذه  الطفلة 
بحياة تتاجر وهي  نهائاً ضميرها  وفقدت
فقدت أنها سوى  لها ذنب ال بريئة طفلة 
أن ألجل حياتها  تبيع املرأة  وهذه والداها
بإعطاء يوم كل تقوم حيث أوالدها تعيش
كأنها لتجعلها  منوماً قرصاً الطفلة 
حر في الشوارع بها  تطوف  وهي مريضة
إلى بإعادتها وتقوم الشتاء وبرد الصيف
ظهراًٍ، الواحدة الساعة عند العائلة تلك

كل يوم. تتكرر املروعة احلالة وهذه
الذي من اإلنساني؟ الضمير مات هل
ويجعلهم وأخالقهم ضمائرهم يفقدهم
هل األطفال؟! من األبرياء بحياة يتاجرون
األمن أم إنعدم احلياة أم احلاجة أم الفقر هو
والذي اآلن؟ البلد يعيشه الذي واإلستقرار
العوائل؟ هل من للعديد كبيراً حتدياً شكل
إلى رخيصة األبرياء األطفال حياة هؤالء إن

األسئلة؟! على هذه من يجيب احلد؟ هذا
بأساليبها النشاز الظاهرة فهذه
قبل من شديدة متابعة إلى حتتاج اجلهنمية
العمل وزارة وخاصة  الدولة في  املسؤولني
اإلنسان وحقوق  اإلجتماعية والشؤون
للقضاء حازمة بإجراءات مطالبون فهم
كبيرة وال الظاهرة فهي مشكلة على هذه
بسبب يوم بعد يوماً سوءاً إال الوضع تزيد 
للفرد اإلنسانية  باحلالة املباشر  متاسها
باإلتساع أخذت احلالة هذه وألن  العراقي

كل من فاملطلوب األخيرة السنوات خالل 
سلطة من لديها مبا احلكومية اجلهات 
جماهيرية من متلك مبا والدينية واسعة
حقوقهم وإحترام األطفال حماية كبيرة
وإعادة لهم الالزمة املساعدات وتقدمي

تأهيلهم.
أعدتها التي الدراسات من الرغم فعلى
إزدياد حول العراق اإلنسانية في  املنظمات
شريحة لدى خصوصاً التسول ظاهرة
بعض قبل من يُستغلون الذين األطفال
الدراسات من الرغم وعلى الدنيئة النفوس
وخاصًة املتسول إن حديثاً  أثبتت التي
ألن مجرماً املستقبل  في يكون الطفل
يفعل إنه على تدل االساسية تركيبته
إن إال املال  على احلصول أجل من شيء أي
من إزاء احلد بأي مشروع تقم احلكومة لم
منع في وخاصًة الفتاكة الظاهرة هذه
للخطر وتعريضهم األطفال  إستغالل
على تعمل أن عليها  يلزم ولذلك  اليومي
واملشردين اليتامى باألطفال خاص برنامج
فإن وإال التأهيل مراكز في وإحتوائهم
الغير. يكون مظلماً حتماً سوف مصيرهم

جهود بتظافر إال  تُنال ال امنية هذه 
إلسترجاع جميعاً  العراقيني من الصني
األطفال كل وجوه إلى  والسعادة  البسمة
ممن وغيرهم واملشردين اليتامى سيما

السليم. غير النحو هذا على يعيشون
كل وربيع احلياة زينة هي فالطفولة 
وأمانيها آمالها وأعز اُسرة كل وأقمار بيت
أن يجب فلذلك وأنفسها الذخائر وأجل
والصالح اإلستقامة على الطفل ينشأ
ومحبة للغير اإلحسان على  وتشجيعه
وتتكامل فيه يترعرع  الذي والوطن  األرض
سجاياه فيه تنمو والذي  شخصيته فيه
عني قرة من األرض يأمل ما فيه ليجد

وسلوك. هدى وحسن
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وكأنها تبدو كبيرة مساحة حياتنا في الصمت يحتل
تساعد املساحة هذه سعة للنظر، ملفتة منسية وغير
في ما رأينا اعالن عن وجديدة مبتكرة معاني اضفاء على

نكره. أو نحب
البوح عدم مبعنى والصمت نقبل، او نرفض ما رأينا في
ليست عليه" تبقى معانيه شاهد ال الذي "هذا االفصاح
التقادم يتاكلها وغير معلنة، حتى الكتمان، طي فقط
بلحظات اشبه الصمت حلظات تبقى الزمن  ومرور
حية االنسان وجد في  وتومض الفكرة تولد  املوت، قبل
لنا املعتاد، من اكثر صاخبة واحيانا باخلواطر مليئة
النفس نشيج الصاخب، بالصمت وصفها في احلق
نظرة مجرد قد تكون االخرون يسمعه ال الذي الداخلي
أو ايضاحه ايصاله عن املرء يعجز مما الكثير عن تفصح
والتعبير اللسان فصاحة من ميتلكه ما على معتمدا
ومهما استعان يجيدها التي اللغات عدد واملنطق وحتى
املتعددة االنسانية االشارات او واحلركات بدقة االيحاءات
وتوارثها املعاصر انساننا  تعلمها التي  االستعماالت
بها استعان والتي السنني  االف من اليحصى عدد عبر
ونطق الصوتية اوتاره تتشكل ان قبل التعبير في كلغة
التي العيون  لهذه  ميكن كيف  والكلمات  احلروف باولى
يتغير ال والتي ميتة زجاجية كرة بانها طبياً عنها يقال

الى االشارات فتنقل التي تصطدم باجزائها هي واالشكال وان الرسوم العمر نهاية الوالدة حتى منذ حجمها
في احلب واحلقد والقراءات وااليحائات لكنها مليئة باملعاني الطبي حسب التعريف محايدة فهي الدماغ
اما التاريخ عبر واملعرفة والشعر اهل االدب والفن بحسب مفهوم واحلرب والسالم والتوتر والقبول والرفض
احلي االنسان من كيان الثمينة اجلوهرة التناقض لهذه هذا نفك رموز ان الثالثة االلفية في ونحن الوقت آن

املتطور؟
الروحية او  املادية  باالشياء  تاثيرها تفعل  محددة  طاقة  ترسل  العيون بعض ان يقال ما صحيح وهل
هذه متلك وهل نادرة؟ حاالت ولو في حتى الغامضة السحر كقوة تاثير سلطتها وتكون حتت لها فتستجيب

العيون؟ الى الفراغ الفضاء او عبر العيون من تنتقل الكهرومغناطيسية ان الشحنة
الزمن ثنائيات تخترق في متباعدة بني قلوب جتمع حب كنظرة يوميا وتقرأ محايدة تكون ان ميكن فكيف
يعجز البشرية النفس جروحا عميقة في السكني حتدث نصل من احد هي قاتلة سهاما او تطلق والتاريخ

احلديث. الطب معجزات شفائها عن
نظرة او وشك احلدوث رهيب غامض على حادث عن والتوجس البحث عن حالة من نظرة متوترة تعبر او
طابعها منه مفر ال وقدر لقضاء سادسة مستسلمة ونظرة قلقة متوترة اخرى ونظرة والترصد بالترقب حذرة

والضعف. الوهن
مهمته اجناز على قادرا مرسلها وكأن توحي واالعتزاز بالقوة والثقة مليئة عنها التحدي يقال نظرة ثم
وتكتشف اتلفني من بني املتشابه تكشف السطور مابني قراءة على ومتمرسة قادرة ونظرة ثاقبة بنجاح
البصيرة بقوة تستبق او بعد، تقع لم  احداث عن لتتحدث الزمن، تختزل  املتشابهني بني من  اتلف

وتعقيداته. املستقبل بقراءة احلاضر وتستحضر
تالفيف من ما نقطة الياً في صورتها فتنعكس واملرئيات االشياء على سطح تقع ليست بنظرة مسطحة
الظاهرة قبل الباطنة معاني الكلمات عن ومكوناتها االشياء اصل عن صمت في تبحث الدماغ امنا نظرة
من كاخلوف فقط هو يعرفها السباب بسهولة يفصح عنه الكاتب ان يريد ال شي عن العميقة، ومدلوالتها
التابو- ضمن مساحة تقع انها او حان بعد قد يعد بانه لم ندعيه ندعوه او وما واملواضيع مالمسة االشياء

والسياسي. والفكري االجتماعي taboo
ابدا، ونظرة باردة اليتحقق قد عليها امل تعلق وسيلة باي والقنوط والتوسل تنطق بالعجز حائرة ونظرات
ميته نظرة تشابه الدنيا هذه بريق من بشي تنطق او توحي ال واحلركة احلياة نبض مقومات منها مسلوبة
جتد ال بالقهر والظلم املكدرة ظلمات النفس البشرية اعماق وكانها صادرة من للحياة معنى اي فيها تقرأ ال
االحساس الضعيف البليد نظرة الناطقة هي الزاهية باحلركة وااللوان املليء اجلانب االخر املضيء على نافذة
املتداخلة احلياة معاني من شيئاً فيها تقرأ ال نظرات التحدي او احلب  او واالنفعال التساءل من خالية 
ان والتلبث تنام تكف حتى ال االشياء ثنايا تتحدث في التي  العيون من كغيرها ليست عيون املتشابكة

جديد. من تستيقض
فائقة وهي تقصد (جتنن) فتقول والكمال عن اجلمال حتدث رفيقتها وهي بهذه املفردة املرأة استعانت وقد

العقل. حدود في لالشياء واملنطقي التصور الطبيعي حدود هو خارج مبا واجلمال الروعة
الكثير من يتداوله عربي عن موروث قليال ونتوقف  ان نستذكر  البد الواسع احمليط هذا في نعوم ونحن
ان واعتقد  ( بحر (النظرة يقول النظرة بصدد اجلميلة لغتنا في الثقافة  اوساط عن وبعيداً الناس عامة
الناس عامة من اهول الكائن هذا افاق وسعة بثرائه ذاته بحد البحر هو املوروث لهذا هذه الصياغة صاحب
واحدة ولو مبقالة القلم حتى تناول يوماً يجربوا لم الذين الكتاب غير سفر املثقفني في نضعه ان ميكن الذي
الن ذلك نفسه فقط، هو الناظراال غور يسبر ال احد ان يقول ان العفوي كأمنا يريد نتاجه الناس يتداول بينما 
للشعر مادة والفنانون الشعراء تناولها ) التي هذه الزجاجة املائية املتعددة االلوان ) فقط بالعني ليس النظر
وحاضره، ثقافته، وتاريخه ماضيه وعمره، ودماغه وعقله االنسان جتربة الرواية عملية في يشترك بل والكتابة
االنطباعات السريعة بحسب تشكل املرئية الصورة هذه انعكاس واثناء حملة من اقل وفي وجنسيته جنسه،
الوجه كردة واسارير سحنة تنبسط او الوجه وتتشنج عضالت تتقلص واحياناً املنظورة الصورة موضوع
الطبيب الفنان الكاتب بشير) عالء حتدث الدكتور( هكذا اجللد حتت كامنة تبقى سريعة واحيانا فعل تلقائية

اجللد). حتت هو انسان ما االنسان احلقيقي ) موضوع عن القرن املاضي سبعينات اواسط
الوجه تربط بني التي الكرمية االية في املرسومة تلك من واجمل صورة اروع يرسم من هناك ان اعتقد وال
االستعانة دون بالتأويل يقوم ان اي كان متنع بحيث ناظرة) ربها الى ناضرة يومئذ وجوه تعالى ( قوله في والنظرة
بالقلب االستعانة دون البصيرة العادية بقوة العني ان تراه ميكن ال ما تنظر الى وجوه معرفة وتعمق من مبا اوتي
االبصار ال تدركه ما برؤية تفردوا النهم البشر بني ليسوا عاديني هم الناس ووجوه والعني والبصيرة والعقل

؟ النظرة يقيس هذه ان الحد ميكن فهل ينتظرون او ومستحيل استثنائي هو من الى ينظرون النهم
العامة  حالتنا عن سريعة الية اخبار نشرة عن عبارة مستمرة رسائل اليهم نتحدث من الى العيون  تنقل
امواجاً تسكب دموية الوجه اوعية عبر شبكة واالنقباض السعادة والقلق الراحة او والتوتر االنبساط من
حتت اجللد ما انسان عن لتفصح العني شعاع خمود او بريق خالل من او يكشف فيها الوجه يشرق ضوئية
محيطه مع ويتفاعل يعيش كونه من الرغم على  املعلنة غير فقط اخلاصة مقاييسه من ينطلق الذي 

االجتماعي.
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عراقيات
عفيفة لعيبي

ولدت البصرة مدينة في
لعيبي، عفيفة  الفنانة 
عائلة في وترعرعت عاشت
الثقافة متفتحة على بصرية

ملكة الرسم صقل في دور لشقيقها فقد كان نعومة أظفارها منذ ومارسته الرسم والفن، هوت
وتشجيعها. لديها

الفنون معهد في ذلك بعد دراستها وتابعت البصرة في واملتوسطة أكملت دراستها االبتدائية
إلى العراق غادرت بعدها العراقية الصحافة  في ذلك كرسامة إثناء وعملت بغداد في اجلميلة
سوريكوف" " اجلميلة الفنون أكادميية في اجلداري والتخصص في الفن السوفيتي للدراسة أإلحتاد
هناك، السياسي الوضع تعقد بسبب  العراق بلدها إلى العودة مبقدورها  يكن لم موسكو. في
في عدن وكذلك اجلميلة الفنون معهد كمدرسة في اليمن للعمل إلى وبعدها ايطاليا إلى فغادرت
ومن موسكو إلى والعودة ملغادرة اليمن أخرى مرة اضطرت ذلك وبعد كرسامة في صحافة أألطفال

ايطاليا. ثم
مستقرا لها لتجد البلدان  بني تنقلت العراقيني واملبدعني املبدعات من  الكثير شأن شأنها

وتنشط. بها حاليا التي تستقر األخيرة احملطة هي هولندا فكانت
الفنانة استمرت مدى األعوام الطويلة على واجهتها الصعبة التي الظروف كل من الرغم وعلى
وتنوعت نتاجاتها  تلونت بل  عضدها من يفت ولم الفني عطائها في  لعيبي عفيفة املبدعة 

كإنسانة. وعلى شخصيتها على فنها عالية فانعكس بإيجابية مضا فة خبرة واكتسبت
احلضاري الوجه  تعكس  أن بريشتها حتاول محطة كل في  وكانت معها، الوطن هم حملت
الداعمة الثقافية والنشاطات الفعاليات من الكثير في تواصلت كما العراقي والفن للثقافة
فكانت والدكتاتورية,  والعنصرية واحلرب اإلرهاب وضد والعاملية العراقية  الدميقراطية للحركة
وأمريكا ولبنان وسوريا وإيطاليا واليمن وموسكو بغداد في الفنية وإسهاماتها معارضها

وإنكلترا.
" متحف في الشامل الشخصي معرضها أبرزها ومن هولندا في املعارض من مجموعة أقامت

خاودا. مدينة في " موزمي خاست ايكاترينا
قاعة على  الشخصية معارضها وثابت دوري بشكل وتقيم الفني للعمل متفرغة حاليا 
وقاعات أخرى دورية في معارض ولها مساهمات الهاي مدينة في تفيي باون" دة " املعروف الكاللري

في ماسترخت. فيستة" برميا " وكالري أمستردام في كودا كالري مثل اخرى
الفنية واالت الكتب طريق عن العاملي الفن على تعرفت إظفارها نعومة ألعيبي منذ عفيفة
من الفنية إمكانياتها  وتطور تتطور  أن استطاعت العائلة وبتشجيع من العائلية املكتبة  في 
وعلى التغيرات احلاصلة ومدى أعمالها يتابع من يكتشفه أن ميكن ما وهذا أإلطالع و القراءة خالل
هولندا. وأخيرا ايطاليا أو موسكو في أو في بغداد سواء اتلفة دراستها وفي مراحل السنني مر
الفنان ورقة خطوط وكذلك وألوانه لوتريك الفرنسي الفنان بأعمال مغرمة كانت بغداد في

بوتيشللي. أإليطالي
في مرحلة أعمالها على كبير تأثير الروسية أأليقونات  فن فقد كان لروحية موسكو في أما
واملتنوعة الغنية الروسية الفنية املدرسة اطالعها على معارفها من زاد أألولى كذلك دراستها

باملواهب الفريدة.
خالل من النهضة عصر مرحلة وخاصة اإليطالي بالفن من معارفها عمقت فقد أما إيطاليا

والكنائس. أإليطالية واملتاحف املستمرة للمعارض زياراتها
العراق أألم وطنها خارج  سنة وثالثون خمسة  من أكثر  ومنذ وتعيش تعمل ألعيبي عفيفة 
هي أو أهله  عايشت أو  فيه أقامت بلد لكل  تنتمي بأنها  تعترف مكان من  أكثر في متنقلة 

البشر. يوحد الذي يجب أن هو اعتقادها حسب وهذا ككل أإلنسانية إلى تنتمي وباختصار
الهولندية،وقد اخلارجية وزارة في أقيم حفل تسليمها في مت لوحاتها إحدى األمم املتحدة اشترت
في هولندا املتميزة العاملة النسوية املنظمات بني متداولة سنوية كجائزة اللوحة هذه خصصت

املرأة. إمكانيات تطوير في ودورها طها بنشا

التهميش من بعيد  زمن منذ املرأة  عانت
يتالءم الذي الدور إعطائها وعدم واالستالب
تكون إن تؤهلها التي وقدراتها إمكانياتها مع
بوجه الوقوف الكثير من اتمع مما دفع نصف
مع املرأة بحقوقها ومساواتها ملطالب أي توجه
من شيئا متارس ال اإلرادة الرجل لتعيش مسلوبة
تكون عاجزة بذلك ليجعلها ندر ما إال حقوقها
قدراتها مع يتالءم الذي املطلوب الدور أداء عن
قصد عن أهملت ان بعد املتوفرة  وإمكانياتها
من التهميش ذلك ليحفزها . مؤثرة غير وبقت
من تأسيس اخليرة التحرك ومبساعدة األصوات
بشؤونها املتخصصة  واملنظمات اجلمعيات
تطل خاللها من  التي الواجهة  بذلك  لتكون
لتكون صوتها توصل أن وتستطيع العالم على
من كثير صياغة في معه ومساهمة مؤثرة بذلك
. واالستمرار التواصل لها تضمن التي القرارات

بعض للمرأة البدائية اتمعات أعطت لقد
التي في احلروب الرجال النشغال وذلك السلطة
فسح مما  لهم الرئيسية املهمة تعتبر  كانت
يؤهلها الذي بالدور لالضطالع للنساء اال
متكنت احملدودة والتي السلطات بعض ملمارسة
دفعها مما بها  والتفوق إجادتها خاللها  من
شريعة فجاءت به قامت ملا أهال تكون الن
حقوقها من  جزء للمرأة أعطت التي منو  أور

تلك في منتشرا كان الذي االغتصاب وأوقفت 
اإلرث في بحقها واعترفت ضدها الفترة
بنت وشريعة شنوتا تعليمات حسب زوجها من
املريضة املرأة حقوق على حافظت التي عشتار
واكبر متزوجات الغير  البنات وحقوق  والعاجزة
رابي حمو شريعة في كانت بحقوقها اعتراف
باملرأة أصل ٢٨٢ يتعلق ٢٩ نصا من تضمنت الذي

: فيها جاء حيث وحقوقها
والشراء البيع حق لها (١

في التملك والوراثة حقها (٢
الزوجة على السكن في  األولوية ٣)لها

الثانية
تدلل القدمي العهد في التشريعات تلك إن
السباقة كانت الرافدين وادي حضارة أن على
من بجزء ولو للمرأة  لالعتراف تشريعاتها في 
مع الكافية لتساهم القوة مما أعطاها حقوقها

. السومرية احلضارة صرح ببناء الرجل
مستلبة املرأة فكانت الزمن اإلغريقي في أما
او الطالق او بالتعليم احلق لها ليس  اإلرادة
البسيطة حتى حقوقها من حق اية ممارسة
نهبا تامة عزلة في تعيش جعلها مما منها 
الطريقة وفق بها يتصرفون األشداء للرجال
ألنها احلضيض إلى  بها ويدفعون  يرغبون  التي 
إنسانيتها افقدتها ذكورية بيئة في تعيش

بالطريقة تباع بالسلعة  أشبه  منها وجعلت
مالكها لها يحدده الذي املناسب والوقت 
تأكيد من  بالرغم حلظة باية للعنف وتتعرض
الرحمة والرفق على اإلنسانية واملذاهب األديان

. البشر ببني
في حدثت  التي الهائلة التطورات بعد 
واالجنازات والتغيرات التي أخذت تتسارع العالم
من حياتنا تغزوا أخذت التي الهائلة العلمية
كافة استثمار تتطلب والتي االجتاهات كل
واملرأة التطورات هذه حتتاجها التي الطاقة 
تدعوا لذا اتمع  في مهم  عنصر باعتبارها
تلك في املساهمني ضمن تكون ان احلجة 
حقوقها أخذت  قد تكون ان بعد العملية 
اجل من مبعيته  لتشارك الرجل مع تساوت و
القضاء اتفاقية نصت حيث الطريق بهذا السير
(والتي املرأة ضد التمييز أشكال جميع على
العامة اجلمعية قرار مبوجب  كوثيقة  اعتمدت
لعام االول  كانون ١٨ املتحدة١٨٠/٣٤في لألمم

(١٩٨١ لعام ايلول في ٣ نافذة ١٩٧٩لتكون
((يعني األول اجلزء من األولى مادتها في
أو تفرقة أية املرأة  ضد التمييز مصطلح
ويكون اجلنس او متييز يتم على أساس استعباد
االعتراف إحباط  أو توهني أغراضه أو أثاره من
األساسية واحلريات اإلنسان بحقوق للمرأة 
أو والثقافية واالجتماعية واملدنية واالقتصادية 
بهذه متتعها إحباط أو توهني أو  أخر ميدان أية 
حالتها عن النظر بصرف لها احلقوق أو ممارستها
الرجل وبني بينها املساواة أساس وعلى الزوجية
حتركت قد املنظمة الدولية أن على وهذا يدلل ((
احليوي اجل أن تضطلع بدورها من  ونشاط بعزم
العاملي وثقلها الدولي بعدها لها كمنظمة
حتقيق في أساسيا دورا تلعب منها يجعل الذي
املواطنني بحقوق واملطالبة املدني  السلم
لتعطي جنسهم او جنسياتهم كانت مهما
التي حقوقها ملمارسة لإلمام قوية دفعة للمرأة
بعض بها  تقوم  التي  املمارسات إن . لها أقرت
حلقوق استغاللها نتيجة احلكومية اجلهات
بأية وسلبها احلريات على والضغط اإلنسان
من األكثر املتضررة هي املرأة فان كانت طريقة
السلطات متارسه التي السياسي العنف هذا
التصفية طريق عن يأتي العنف هذا كان سوء
استغاللها طريق عن أو املباشرة اجلسدية
من ذويها على للضغط كوسيلة أخرى إلغراض
بأشياء اإلقرار أو االعتراف على إجبارهم اجل
ومصالح إلغراض احلكومات  تلك تفيد أخرى

اخلاصة ألهدافها تستثمرها
بني تقدم التي والدراسات  اإلحصائيات  إن 
مارست قد الدول إن من تشير واألخر احلني 
األخيرة السنني في يزداد واخذ املرأة العنف ضد
سوى إليقافه الكثيرة الطلبات من بالرغم
اسري كان أو معنوي أو  مادي  العنف هذا كان
ضحية منها ليجعل  سياسي أو اجتماعي  أو

لتضغط عليها استمرت قدمية وتقاليد لعادات
وكرامتها قيمتها من حطت بقيود وتكبلها
إال منه التخلص تستطع لم مرير بواقع لتعيش
املستمرة بحقوقها ومطالبتها القوية بإرادتها
قد العدوانية األعمال الن املتواصلة وجهودها
تضمن تشريعات وجود لعدم حدها عن ازدادت
جزئي بشكل كان لو  حتى به  حتلم ما لها

معاناتها ليجنبها
( للمرأة(يونيفم الدولية املنظمة أكدت حيث
املنزلي العنف هن ضحايا النساء ٨٥٪من *إن

املتحدة الواليات في
سنويا امرأة تتعرض لالغتصاب ألف ٧٠٠*

اخلتان لعمليات يتعرضن امرأة مليون ١٢٠*
ضد النساء العنف أنواع من يعتبر ( الذي سنويا

الدولية . العفو منظمة بيانات ) حسب
(كان مليون امرأة ٦٠ عن يزيد العالم ما *فقد
)بسبب احلياة قيد على يكونن أن املكن من

. الوليدات وقتل اإلناث األجنة إجهاض
من فرنسا في العنف  ضحايا  *٪٩٥من

. النساء
كولومبيا جامعة  أعدتها  دراسة  خالل  *ومن
تصديرا العالم دول أكثر من النكا اعتبرت سري
من مشاكل واجهن ٢٥٪منهن وان للشغاالت
او عليهن االعتداء مثل املهنة هذه ممارسة خالل

. أجورهن دفع عدم
أزواجهن أيدي على النساء قتل *نسبة

. بنغالدش في القتل عمليات إجمالي ٥٠٪من
اتفاقية تعتمد أن  املتحدة باألمم حدا مما
املرأة ضد  التمييز أشكال جميع على القضاء 
نصت حيث عليها والتصديق والتوقيع كوثيقة
بني املساواة مبدأ (إدماج منها الثانية املادة
والتشريعات الوطنية الدساتير في واملرأة الرجل
ادمج املبدأ قد هذا لم يكن إذا األخرى املناسبة
من املبدأ التحقيق لهذا حتى أالن وكفالة فيها

. ( املناسبة الوسائل من وغيره التشريع خالل
في وجدت وان التي الدول من كثير إن
كثير أو تشريعاتها بعض قوانينها أو دساتيرها
املرأة على حرية تؤكد التي البنود القرارات او من
أو تفعيل بدون إال أنها تبقى ومساواتها بالرجل
شاملة مراجعة يتطلب مما للتنفيذ قابلة غير
املرأة قدر من يحط شانه أن من ما لكل وجادة
تضطلع أن يجب الذي األساسي ويعطل دورها
مهم دور لإلعالم أن كما  املرحلة  هذه في  به
املرأة حقوق  توضيح خالل من  اجلانب هذا في
نواحي مختلف في  مشاركتها على  والتأكيد
التي من البلدان كثير في وتبصير النساء احلياة
لكي بحقوقها واالضطهاد للعنف فيها تتعرض
في ويساعدها لها يقدم استفادت مما قد تكون
الثقافية التعليمية أو املؤسسات االنضمام إلى
بدورها لتساهم األخرى احلياة نواحي  كل وفي

. والتقدم عملية البناء في احلقيقي

واإلدعاء الواقع بني املرأة حرية
 

خ�خنُ ٍخىهٌآل ألُ ٍخإلسنتخ:آل خلنتخمجلٍْ خ يخأل
 

بكل الكون إليه يؤول الذي الطريق هو هذا التكامل، نحو
الذي النظام يقوم التكامل فلسفة وعلى وجزئياته، أجزائه
ساكنات وجمادات، احياء الكونية، األجهزة كافة يبرمج
هي والسمات الصفات متكاملة  والشخصية  ومتحركات.
بالسعادة ينعم ظها ففي اإلنساني، للطموح األعلى السقف
كل عندما يؤدي يتم إمنا الكون في واألمان. والتكامل والسكينة
واملرسوم واملطلوب الصحيح بالشكل دوره املنظومة من  جزء
صورته تتكامل  فاليوم  الكونية، القوانني من أسس على له
الشمسي والنظام والنهار، الليل هما متعاقبني عنصرين بوجود
اإلنسان، وكذلك ملنظومته، التكامل يعطي ومداراته بكواكبه 
من ومتكامل متناسق عمل فريق من يتألف منه املادي فاجلزء
وخلية، وجزيئة عضو لكل يحدد دقيق برنامج وفق األجهزة؛
ذلك فإن  عضو ألي الوظيفي  األداء في خلل حصل لو بحيث
اجلزء أما  واضح، صحي تعثر إلى بأكمله اجلسم سيعرض
منو فيحتاج إلى أفكاره، نفسه، في متمثالً اإلنسان في املعنوي
على وتدريب مكتسبة، ومهارات معلوماتية وحصيلة معرفي
يعتبر هذا االكتساب اخلارجي القدرات الذاتية. استخدام كيفية
معلوماتياً كماً يحمل والذي الداخلي، للتركيب مكمالً جزءاً
من معارف اإلنسان يكتسبه ما فإن لذلك الفطرة. يسمى هائالً
إذا العملية التربوية، من أفكار أثناء يتلقاه ومهارات، وما وعلوم
من املنزه اإللهي الوحي (مصدرها سليمة فكرية أسس وفق مت
مع يتكامل سوف املكتسب اجلزء هذا والزلل والهوى) فإن النقص
اإلنسان)، في تعالى اللـه أودعها (والتي الفطرة الداخلي، اجلزء
من اإلنسان؛ املعنوي للجانب متكاملة صورة النهاية في ويكون

الفطرة. مع متوافقة متكاملة سوية شخصية في يتمثل
يؤخذ عنه حتدثنا الذي املعلوماتي واملعرفي املكتسب الكم إن

وهو والفطري الطبيعي احملضن  قبل من شيء كل وقبل  أوالً
احلياة يتلقى الطفل مبادىء ـ في األسرة ـ أيضاً وهناك األسرة،
واألم؛ األب هما جزءين منظومة مركبة من قبل من ومفاهيمها
املشتركة، املتكاملة األسري القناة بارتباطهما يشكالن واللذان
صورة كانت وكلما اجلديد. اإلنسان تكوين في واملشاركة
أن بذلك (نقصد وجيدة  دقيقة واألم األب بني  ونسبته التكامل

الطفل شخصية كانت والفكري بينهما عال) النفسي التوافق
لإلنسان، املقدر النسبـي  الكمال نحو متصاعد  مسار  في
أو التربوية، املعادالت في  الوالدين أحد  فقدان فإن  وبخالفه
اإلخالل يعني ذلك  فإن نوعها، كان أياً بينهما خالفات  وجود
الطفل. منها ينهل التي نفسها؛ املعلومات أو مبصدر املعلومات
املعاني من مجموعة للطفل تعطي  األم  إن وأوضح أدق  بصورة
مما مبجموعة أخرى، كالهما يغذيه يثريه األب، وكذلك واملفاهيم
يبدو األمر وأحاسيس ومشاعر. وقيم وسلوكيات أفكار عنده من

يحاوالن هنا والوالدان أجزاء، عدة إلى ازأة الصورة أمامي كتلك
كاملة صورة على للحصول املناسبة؛ أماكنها في القطع وضع
شخصية هي كذلك ملواضعها، تبادل أو قطعة، ألي ضياع دون
الوالدين على ينبغي الصفات، من خليط من اإلنسان، املتكونة

الصحيحة. إخالل مبواقعها غير من بتربيتها العناية
اإلنسان تكوين في  والفاعل اخلطير األسرة دور ينجلي هنا
ومبادىء قيم صحيحة، مرجعية فكرية املطلوب، الشكل على
الشخصي، املستوى على فاعل أداء متميز، رفيع سلوك سليمة،
التركيبة هي  هذه اتمع. ميادين في ومفيد مؤثر حضور
حيث من األولى  املرتبة في تأتي واألسرة املطلوبة، الصحيحة
مؤثرات هناك  فإن –وبالتأكيد- ولكن اإلنسان، بناء  في تأثيرها
املسار على بدوره يؤثر األسري، وهذا النظام على أوالً أخرى تؤثر
عوامل واالجتماعي واالقتصادي  السياسي فالنظام التربوي،
تكاملية وبطريقة باألسرة، وكلها وثيقاً ارتباطاً ومرتبطة فاعلة
السلب. أو اإليجاب نحو بها وتتجه اإلنسان، حياة على  تؤثر
العملية في األول املتحكم  هو  األسري  النظام يبقى ولكن
كانت إيجابية إن األسرة األجواء السائدة في مبعنى أن التربوية
اخلارجية، الفلترات) السلبيات ترشح (كعمل أن تستطيع فهي
التي املناعة  هي لألسرة الداخلية  القوة ألن  تأثيرها دون وحتول
من بلغت مهما أنواع الهدم كل إلى البناء فيه يتعرض بدونها

ضعف.
على املطلق املعنوي اإلسم  األسرة: مااألسرة؟ قيل فإن
في يشارك كالهما واملرأة الرجل من املؤلفة املتكاملة املنظومة
ملاذا قيل وإن للمجتمع، والعطاء اإلنسان بناء والعطاء، البناء

احلياة. صناعة العظيمة: الصناعة هذه لكل األسرة األسرة؟

    

؟ األسرة ملاذا
 



ينبوع واملرأة احلياة ينبوع االبتسامة
واألنوثة واجلاذبية واجلمال السحر
والصفاء واحلنان واحملبة واإلشراق والتألق
فردوس وهي واألمان. واأللفة والرحمة
لفقدت ولوالها  الدنيا وأريج الوجود
ولتحولت قيمتها البشرية التفاعالت
معنى بال خاوية رحلة إلى مسيرتها

وقيمة.
داجيات يضيء نور املرأة وابتسامة
صراط إلى القلوب ويهدي الصدور
غير فمن اخلالق، اإلنساني التواصل
ظالم إلى احلياة تتحول ابتسامتها
عن بها تعبر وهي أبيد.  وسكون دامس
الرجل وجناح وسالمته وأمنه بلدها قوة
تطوره أسباب وتوفير حتقيق في معها
ترمز الذي االقتصادي وازدهاره وتقدمه
قسمات في الفواحة الفرح بشارات لها

باحلياة. املشرق وجهها
معالم بناء طاقة فعالة في االبتسامة
واملنطلقة بخطوات واثقة القوية احلياة
على الرمزي التعبير وهي إلى املستقبل.
في والسعادة والرفاهية واألمان األمن
مبتسمة الوجوه ترى فعندما اتمع.
وتقدم، بخير اتمع أن على دليل فهذا
ثقيلة كئيبة  عبوسة  تراها  وعندما 
ويبدو العكس. يعني ذلك فأن القسمات
للمجتمع والضعف  القوة مقياس  أن
املرآة ألنها املرأة وجه على ينعكس
عليه ويكون فيه يجري ملا احلقيقية
احلياة يبني أن يريد الذي الرجل وإن حاله.
بعده من وذريته وألطفاله له السعيدة 
االبتسامة يزرع أن  يستطيع  الذي هو
لكي قلبها في والفرح  املرأة  وجه في
وتساهم الصاعد الطريق معالم ترى
واحملبة األمل  بطاقة األجيال بتنشئة

أمام. إلى الواثق والتقدم والثقة
االبتسام،  نسائنا على ننكر فكيف
فقدت إذا البقاء  البشرية حتتمل  وهل
طلعتها على ووضعت ابتسامتها املرأة
على نعيب وملاذا قمطريرا. عبوسا قناعا
املرأة صورة  نريد ال  وملاذا االبتسام، املرأة
املكفهرة الوجوه إلى  ومنيل  املبتسمة،

العابسة.
املرأة ابتسامة له تروق  ال َمن وهناك 
تكون أن ويريدها يصفها  مبا ويصفها
حقا كان إن ندري وال  الوجه، مقطبة
ويتقنع ويدعي يرائي أنه أم يريدها كذلك
الشرائع وجوهر األمور وطبائع يتفق ال ما
حتقيق إلى تسعى  التي  والرساالت 
اإلنسانية السعادة األرضية وبناء احلياة
رب العباد خلق تليق بأعز ما الراقية التي
حياة دعاة هم هل نعرف  وال العظيم.
إلى يسعون حقا هم وهل موت دعاة أم
ألنفسهم، احلياة  يحتكرون أم املوت
واملآل احلال سوء إلى باآلخرين ويدفعون

أبناء من الراحلون فقده مبا يغنموا لكي
بهم. اهللا املغرر

بقوة ينمو املعقول في عالم وليس من
أن املتنوعة العقول وثورات والفكر اإلبداع
ويهمل إلى اليأس والقنوط البشر يركن
لكي له اهللا وهبها التي  العقل جوهرة 
األرض، في السامي اإلبداع معاني يحقق
واألحزان لغة الدموع إال في يفهم ال وأن
خيرا، واملوت شرا  احلياة  ويحسب
ويستلطف والفرح االبتسام  ويناهض
الذين من أن العديد الويالت واآلالم. ويبدو
أزمات نفسية في هم االبتسامة ميقتون
برؤية لهم  تسمح ال  خانقة وفكرية
التي الشمس وابتسامة الوجوه إشراقة

والسالم. واألمن واحملبة باحلياة تهتف
العبوسني يحب ال اهللا إن وربي ال
جميل اهللا إن املتهكمني. املتشائمني

املبتسم املرأة ووجه اجلمال. ويحب
جميعا، نحبه الذي اجلمال من  نوع
اهللا أحله ومبا وأرواحنا بقلوبنا ونريده
السماء. شرائع ونظمته وعليهن علينا
ونحسب نسائنا  على نقسو فلماذا 
يجوز ال وملاذا وذنبا. عيبا ابتسامتهن
على ونغضب تبتسم، أن عندنا للفتاة
ابتسامة شفتيها على ترتسم َمن
امرأة كأي فيها وما مشاعرها عن وتعبر

الدنيا؟ هذه في
الصيرورة  رسالة االبتسامة إن
هي واملرأة املبتسمة احلياة  في املتجددة
وتواصلها جتددها وقوة حتقيقها ميدان
تنطلق التي  األجيال مع والفعال اخلالق
احلياة فبإسم وعليه أحضانها. من
باحلاضر واإلميان واإلصرار والثقة  والقوة
باسمة املرأة أيتها نريدك واملستقبل

واحلب، واحليوية باحلياة مفعمة مشرقة
الوجود متنح التي املضيئة كالشمس
عروق في وتضخ لونا واحلياة طعما 
والعطاء. والبقاء الدميومة رحيق األشجار
باحلياة لكي وتتغرغر تبتسم وجوها نريد
عابسة كئيبة وجوها نريد وال تصنعها،
وعلى نفسها على متحاملة سئمة
خالقها، مع حيرة ومأزق في وهي غيرها
لكي أ خلقها، قد ملاذا تسأله ألنها 
ومتارس دموعها وتذرف حاجبيها تقطب
سلوكاألحزانوالفناءوالضياع.حاشىهللا
عن ونعبر اجلمال نصنع لكي خلقنا الذي
اإلنساني رحمته بالسلوك وروعة نعمه
تعيش أمة واحدة الذي يجعلنا السامي

بألفة وود وسالم.
والزوجة واألخت األم أيتها  فابتسمي
والصديقة، والقريبة والبنت واحلبيبة
احلياة نور  املرأة  ابتسامة فأن ابتسمي
نشارك أن علينا الذي وطعمها وغايتها
وطفلها لزوجها املرأة تبتسم لم إذا فيه.
بربك لي فقل وحبيبها وأبيها وأخيها
وكيف معناها وما احلياة قيمة ما

نتجرعها.
احلياة فأن ابتسمي املرأة أيتها 
تصنعها القوة وأن ابتسامتك، تصنعها
الساطعة ابتسامتك وبدون ابتسامتك.
في كهوف األحزان املنيرة يسقط الرجال
املآسي صناعة في  مهرة  ويصبحون

واخلسران. اآلهات وتثمير
للحياة. تبتسم القوية املرأة وأخيرا، إن
اليأس لزمن عنوان  ابتسامة بال  واملرأة

والويالت.
النساءمقطبةوحزينة وإذاكانتوجوه
حظهم وسوء الرجال جرائم من فهذه
ومآثمهم.وأعظم جرمية وكثرة خطاياهم
االبتسامة سرقتهم هي الرجال يرتكبها
وتلطيخهم والنساء األطفال وجوه من

باألحزان. البراءة لوجه
األمن سيعم فعندها ولنبتسم

والسالم.
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شهرية نصف صحيفة الرافدين) (بنت
ـ بابل الرافدين بنت منظمة عن تصدر
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حمنبخنب_ا .. مبخحمٍخت .. هرَّط .. ألحليه
[ئوألإلجل[ٍْ صحمف
الفرقة ونبذ واملساوات العدل الى السماوية األديان جميع تدعو
مبا إال والواجبات احلقوق في واملرأة الرجل بني إختالف فال  والتفرقة

. تعالى اهللا به أوصى
املرأة بني مثيرا صراعا وجدنا الدنيا على عيوننا فتحت ان ومنذ
مستعدون من الرجال فالكثير وخاصة في اتمعات املتخلفة والرجل
فيه يرفضون الذي  الوقت وظالم في وغبي  جاهل مبعية رجل للعمل
اجلنس على  التعالي وهذا  وعادلة. وذكية ناجحة إمرأة  مبعية العمل
هؤالء أن  الغريبة  املفارقة ولكن إجتاهها  بالنقص إحساس  هو اآلخر
واألنكسار لها التودد يصل بهم احلد في إمرأة حب في يقعون حينما
األحيان. بعض في وأبيه أمه على يفضلها وقد اليصدق ما الى أمامها
كثير في  مشورتها وعدم وتهميشها ظلمها الى أيضا يعود ولكنه 
حضرته مؤمترا نسوية منظمة عقدت املاضي الشهر األحيان.وفي من
عن بإستباعدهن الس إحداهن وإنتقدت احملافظة مجلس من عضوات
املرأة طالبت هذه وأتصور أن دائما الرجال التي يحتكرها األمنية اللجنة
اتمع نصف  متثل كونها إنصافها أردنا ما إذا املرأة حقوق من بحق
هل األصدقاء عندما سئلني أحد إنتباهي لفت فيما أكثر. تكن إن لم
في اآلن الى إمرأة أية تشرك لم ؟وملاذا فقط يخص الرجال الوضع األمني
لم املاضية؟ حيث القليلة في األيام خاصة الوضع األمني مناقشات
مستمعيه أو ملشاهديه يقول وهو األخبار مذيعي من الى أي نستمع
اجلنس من  هم إليهم)  (إنضم  من جميع كان بل إلينا)  (تنظم  عبارة 
منتلك ال  أننا فهل . فقط الرجال يخص األمني اجلانب  وكأن  اخلشن 
بالعكس العراق؟ السياسي في والوضع األمني باجلانب يفهمن نساء
واحملللني والباحثني جميع املنظرين نساء بأمكانهن مجاراة إننا منتلك
على (اليهم) ينضمون ما دائما الذين السياسي بالشأن واملهتمني
نحتاج إننا األمني. الشأن في والتحليل للحديث الفضائية القنوات

ااالت. جميع في على اخلوض ان املرأة قادرة ملعرفة طويل الى وقت
على القاعدة  وتنظيم اإلرهابيون حرص الثانية اجلهه من ولكن
حمل في وخاصة املسلحة بالعمليات فأشركوها دورها املرأة  إعطاء 
حتى وحرصوا واالسواق. داخل التجمعات وتفجيرها الناسفة االحزمة
إنثوية أسماءا أسماءها  تكون أن واألرهاب القتل معدات تسمية في
فاملدفع والصاروخ واحلزام بني اجلميع هناك توافقاً يكون حتى وذكرية
العبوة والقاذفة فهي األنثوية االسماء اما ذكرية اسماء هي الناسف
أعداء اإلرهابيني ان فتصوروا اليدوية  والرمانة  والرشاشة والدبابة
فمتى شيء كل في واشركوها املرأة الى  التفتوا واإلنسانية اإلنسان 
في بإشراكها املرأة؟ويقوموا حال الى البلد هذا على القائمون يلتفت
كلمتها ولتقول جناحها لتثبت الفرصة وإعطاءها احلياة مجاالت كل
ولتكون الرجال  على ليس حكراً هو الذي العطاء  على انها قادرة في
باحلقيقة اتمع نصف  ايضا  وتكون احلياة هذه في فاعلة شريكة 

باالسم فقط. وليس

  
موطن قد طاب احللة الفيحاء في

هواءها يشدو وطاب نسيم
العقد وسيط فأنت

درة وأحلى
الدهر هذا جيد في

عقد بل
موطنًا احلضارة في فأنت األصالة

لذوي احلجى
ممتد والعلم

العدالة طاملا قوانني وأنت
الدنيا بك أضيئت

مسود والليل
بلدة وأعرق الدنيا حاضر يا
ند له ليس .. فذ تأريخها

الديار فيك
ديار أحبتي وطني

شهد فراتك مياه ولذيذ
فيها الصبا عهد
طفولتي وعهد
فيها والنكد

سعد جميعه
عبقت فيك املروج حدائق

برد كأنه فيها واجلمر
يكابده الفؤاد به شوق حتى

فيها الى األزقة
شدُّ شّدني
موطني أيا

ونبضه اليك قلبي
الفيحاء وللحلة

والود احلًبُ

خمجَّخـخعخط
  

.. طموحاتي أهدافي
احققها بآمالي

كلها ألهدافي وأحالمي أنفاسي
.. أتخطاها

بشجاعة أتخطاها
متاهة في أسقط ال لكي

املاضي وأمحي أنسى
لتصفية أفكاري
خطواتي احمل أو

وحكمة بعقل
هذا؟! من ألقى ما نفسي سألت

أجبت..
الدنيا في منزلة
اجلملة مغزى وما

احلياة في االستيقاظ هي

ضخخؤي خعال

رخرال خبجبجبجبجبَّخ جبجبخم
األطالل بني

معها... ترعرعت عاشت جملية قصة الوجود.. نحو  بها مضى حٌب اطالل االطالل.. على متر

البنفسج... زهرة لتظهر برعم فيها وينبت صغيرة.. بذرة مثل بداخلها تنمو واخذت عليها..

عن تبعد والشمس االصابع بني يسكن ليلها موجودة.. واطاللها عليها..  متر السنني واخذت

وظهرها البكاء اضعفتهما عيناها اليها... القدوم منه تنتظر الريح مهب في واقفة ظاللها...

وتبحث خيالها في تبحر الليالي من ليلة وذات جواب.. ال ولكن اليه كتبت  السنون...  احنته 

التمعن.. واطالت فيه متعنت اجلميلة.. االشياء من بني لها بدت التي صورته لتجد اطاللها.. بني

واخذت تسأل:

عشر عليها مضت املسافات.. ابعدته كما عني روحه أبعدت هل ذكري.. الزمان انساه  -هل 

يسيطر وشعورها بدأ يزداد خوفها احلياة، اجهدتها يجزع.. والصبر منها ينال التعب واخذ سنني

عليها.

عليها مر ما ومتحو جديدة شمٌس لتشرق لها طيفه الح الضباب الكثيف.. وبني وفي الصباح

من عينيه. امل بفرحة اهات ودموع من
 

جنازة مسؤول؟! تساؤالت خلف
جنازته. لتشييع الهائلة احلشود وتوجهت املسؤول مات

االخر. االولى الى العالم اخلطوة املغتسل، نحو اجلنازة سارت

.. هاهو اتلفة الصابون وانواع سباحته واحواض حماماته تاركاً املغتسل صخر سينام على

والكافور. بالسدر يغتسل

احلماية رجاالت كرسيه دومنا ماله او او لثروته متييز دون الناس جميع مثل يُحمل املسؤول هاهو

اربع رجال اذرع على يُحمل .. والثراء اجلاه قضى حياته بني أن خشبي بعد صندوق داخل مسجى ..

املوضة؟! مع تتسابق التي كانت بدالته دون .. بيضاء خرقة في ويُلف .. الفاخرة سياراته دون

شيء.. في املوتى رفاقه ثياب عن يختلف ال ابيض بثوب االنيقة واالربطة احلرير استبدل

بلهفٍة ذراعيها فاحتة االخرى هي كانت التي احلفرة وصل حتى املقبرة من يقترب املسؤل نعش

الفاحتة). يقرأ من اهللا (رحم احدهم قال .. داخلها ُوضع الحتضانه..

اياه تاركني ينسحبون أهله وبدأ التراب في وغار عن األعني كليا اختفى حتى حلظات اال هي وما

الكاميرا. والتصفيق وعدسات االضواء عن بعيداً .. املوحشة غربته في

ان تتشابه؟! ميكن للقبور كيف

الرفيع؟! تتناسب ومقامه ذهب من قبوراً نصنع للمسؤول ان ميكن هل

التراب؟! حتت البشر يتمايز وهل

صادق خليل شديد

ايها من حتير بالورود الرياض تزدحم حني
حتير بالنجوم  السماء  تزدحم وحني  .. تقطف
حتير بالنساء وحني يزدحم املكان تنظر ايها الى

... من االخرى اجمل تعرف ايهن ان في
ليلى ان يرى ومن جميالت فكل النساء نعم
ال مبنظاره اخلاص ينظر فانه اختها من اجمل
اسمه خفي مبرقاب نظرنا فلو العام مبنظارنا 
ذاتياً قصوراً لرأينا ( اخلالقني احسن اهللا (تبارك
ملن يخالفني مذكراً النظرات صاحب الى يعود

االبيات بهذه
اليرى جمال بغير نفسه والذي

جميالً شيئاً الوجود في
وتعمى في الورود الشوك ترى

اكليال الندى فوقها ترى ان
االفتراضات من االنطالق اكره  ولكوني
عالم مندل) يوهان (بكريكور  انا ولست
وانتقي النساء  اجمع كيما املشهور الوراثة
العينني زرقاء ان اقول ثم متنحية صفات
مبصمم انا ولست السواد ذات من اجمل
الفتاة تلك جمال ان اقول كيما موضات
هذه جمال اما  الغربية املوضات مع يتناسب
......... الشرقية املوضات مع  فيتناسب الفتاة
موقعي اسوار  وراء البسيطة نظراتي امد  بل

والتزاماً الطالبات مع عشتها جامعية حلياة
تعلو املرأة شخصية ارى كنت باملوضوعية
فالنة عن فالنة اميز وكنت اجلمال هامتها في
ممن كثيراً اسال  وكنت التصرف في  بروعتها
اجلمال ذائقية فن يتقن بأنه عرفته ومن حولي
(علي افكاري في إلّي صديق اقرب فجعلته
فتاة كل  مالحظاتي عن اسجل وبدأت شاكر)
كبير وجهد الطريق عناء بعد ووجدت رأيتها
وارضاء اهللا  لوجه  يكون ان (ارجو  .. ترشح قد

السائحة). للدمعة
افكارنا في منسجماً تالفاً نسجل اننا
الغير من غير قليل عدد مع افكار قارناه وحني
توبة ان وادركنا الكالم  من الكالل اصابنا 
تبدأ ان وقبل دورانها عن االرض توقف جاليلو ال
تذكرنا ميزان حني كثيراً سعدنا باالفول جنومنا

يقول البالغة نهج في اجلمال
سمع ذي كل وال  .. بلبيب قلب  ذي  كل  (ما 

ببصير). عني ذي كل وال بسميع ..
الكلمات مع واتفاقاً ميّسرة وخالصة
يرجح ما العني كلهن جميالت اما النساء برؤيا
فهو اجلمال ميزان في االخرى واحدة على كفة
الى وعطفاً التصرف في الوالئي بالذوق االلتزام
النساء كل اقول:  العينية، بالرؤيا األم  لغتنا
لذات بالبنان فيشير القلبية بالرؤيا اما جميالت

املتكامل. االصيل احلياتي والنسيج الدراية

لس خؤَجيخ ئال

النها  االهم هي عندي عن اسئلة جتيب لو اود
ان منذ التقينا ان منذ عقلي مجاهل في دائرة

بتلك الطريقة تراني وانك انك انت عرفت
السعادة اعيش صادفتني طاملا عرفتها
الناس انظار  في  اراها مرة كل  في القصوى 
الذات مني واجد منتشية بها احيا حولي من
عاملي من ينتشلني يهزني الواقع فتأ ما لكن

الوحدة ساحل على بي ليرمي السحري
باالمل مالتني يامن انت  جتيب ان لك هل
راحتي الى الطريق اتلمس الشعور في وحركت
النفس اركان مال الذي  احللم  واتنفس بك
منك الرحيل اترصد  هل االن واتسائل.ماذا
بي مروا الذين ستتركني حالك حال هل يوماً؟؟

قبلك؟؟ من
لي  تبقى  لن انك لدرجة ملعونة انا هل   

طلبك. في املستميت وجودي وبقى مابقيت
القلب مني لتقطف تقولها احبك......

السبب؟؟ هم احد........وهل مثل اكون لن
هل املرة هذه تترك ان عليها التي انا ام انني
انت ياترى هل ؟؟ حياتي في مثلك احد استحق
تهمس بقربي وجودك هنا انني ادعي ام حقاً لي
االلم مني تعانق التطمني كلمات اذني في

. اجلراح وتلملم
اخلجل وامتنى لو ستار خلف من احدثك انت
يتحمل صبر عندك سؤالي هل على جتيب انك
مع لتتعامل انت مستعد ؟؟ هل وبالدتي تفاهتي
احببت كلما  فيه اسقط الذي االحمق الواقع
والدليل احب من مع اتعامل ان الاعرف فانا
وصل كلمن االقربون وكل اخوتي اهلي امي ابي
الى هارباً  ويهرع ميلني  يتركني القلب  شغاف
والنفسية اي واجلسدية العقلية الراحة حيث

اخلانقة عاطفتي وعن عني مايكون ابعد
من  يعطي ان  اي انا  مثلي يحبني  من  اريد  

او خجل خوف دون نفسة ١٠٠٪
فلماذا مقصرة اجدني اعطيت ما كيف ولكن
ذاتها بحد احلياة مني هو قدر الفراق ؟؟ الهجر 
عليه الحصل  اهم متآكلة متماسكة اعيشه
كلما الزمن  اياها  يهديني  عليها  اعتدت  جائزة 

الروح مني وانتفضت القلب مني دق
العطاء امل لن  لكنني بصدق  مللتها
سيبقى سؤالي لكن النهاية حتى ساعطي

هل ستفارق ؟؟

ستبقى؟؟   هل
من التهلكة االليم سيقودني الى هل واقعي

؟؟ جديد
من مجيب؟؟ فهل أتسائل وهل وهل هل

ستمضي انك انا فكرت حمقاء ان اني تقول-
واقع االنسان  يعيش  ان احلماقة  من وهل يوماً
شي صار حتى ويتكرر يتكرر مافتأ الذي حياته
احد وال قدر النه اتخطاه ان الصعب من طبيعي

القدر. مصارعة على يقوى
حتثني  لالخر وقت من تثور في املقاومة لكن
مغرمه احب ان ال اعشق ان تريدني اصدق ان
احللول بانصاف ارضى ال حتى حبا اتوله اكون. 

الواعد الغد اترجى ان في لي احلق فهل
هل فعال هنا انت وهل هنا انا ال تستسلمي
اخرى هناك في سماء بعيد حقا ام انك لي انت

االمل لي تكون ان وتتمنى بعيدة بحار جتوب
من؟؟ انت لم تكن عن سؤالي ان يجيبني من

عاليا قلها او اذني في اهمس
او سلباً ايجاباً كانت كيفما اريدها اجابتك 

راحتي ففيها
الذي اخلاطئ أغيره ذلك املفهوم ان اريد الني

ينص على
املستفيدين  من كل العالقة يعطي  ان )
ان ان انشطر علي وهل ذاتهما) من  ٪ ٥٠ منها
٪١٠٠ تعطيني كال يجب ان احيا كي جزء اكون

كاملة. بطريقة احلياة استطيع كاملة كي

سخمضال 

غنتٌّ خؤنتحت
خلخجلُّخمح

اخليار، أو الشجر او كيلو باذجنان ـ
الصنف حسب منهم مزيج أو

املطلوب.
رز. كوب نصف ـ

حلم. كيلو نصف ـ
أكل. مالعق ٥ دهن ـ

معدنوس. ـ
طماطم. كيلو نصف ـ

دهن. أكل ملعقة ٢ ـ
ملح. ـ

مخلوطة. بهارات ـ
الرغبة). (حسب حامض عصير ـ

 خمُّـخؤهآلال
نوعها حسب اخلضر اعداد ١ـ

الداخل وجتهز. وحتفر من
اللحم ناعماً ويفرم يغسل الرز ٢ـ

ويخلط معاً.
اللحم الى املعدنوس يضاف ٣ـ
بامللح ويتبل سمن  أكل  ملعقة مع

والبهارات.
في سمن أكل  ملعقة توضع  ٤ـ
السابق باملزيج اخلضر وحتشى قدر
وتوضع على جيداً القدر في وتصف 

قليالً. حتمص النار حتى
الطماطم عصير يضاف ٥ـ
احتاج ان املاء من وقليل واحلامض
حتى هادئة نار على ويترك األمر
من قليلة كمية فيه  ويبقى ينضج

ساخناً. ويقدم املرق

خؤسَّجنُّهح
حتشى أن  قبل اخلضر قلي ميكن
ونحتاج آنذاك قليالً املطبوخ باحلشو

املاء. كمية أقل من الى

عافية ١٠٠٠ أل�رحت
خإل
ضجيَق

اعداد من الفقرة هذه
حسنني/ أم السيدة
القاسم ناحيــــــة
وهي بابل)، (جنـــوب
منها مساهمـــــة
مطبخنا اثــــراء في
العراقية باألكــــالت

الفلكلورية.
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