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لألديبات األول امللتقى وتدعم حتتضن الثقافية بابل عاصمة العراق
بثجثإ خؤخمىآل خؤهخمخىقـظس ؤحلـإلخرـخؤمتضيق ألهسآلحلط يمبض خؤخمخيحلُُّإ برَس

ضصخحمط� �خؤجيآلخ هَحلألخـك�خم
الباطني الشعور  مناطق في الذكريات بعض  تشكل
الشوق قاده كلما الشجون تثير وجع مكامن االنسان، لدى

اليها!!
: تغني وهي األم ملهد رضيعها هزة الذكريات، تلك ومن
العمر، ثمرة معه وتكبر بيوم يكبر فيه دللو) حاملة (دللو مية
املتعب اخليال تداعب ذكرى دللو) مية (دللو  عندها  فتكون

أقرانه! بني مبشيته رأته يختال كلما
يشيخ عندما األم  متلكه ما أغلى هي  اللحظات تلك 
زاوية الى وضجيجها  احلياة  ضوضاء  وتركنها فيها الزمن 
قد الزمن عجلة ان لو عندها لتتمنى بالنسيان، مغلفة
ليبقى دللو) مية (دللو غنوة وعند املهد هزة عند توقفت

احللم حلما!! وليبقى صغيرا صغيرها
ملاذا؟ ترى فيا

كّماً يصبح فينا،  الواحد في الزمن يشيخ عندما  ملاذا
يضعوه؟! أين اآلخرون مهمالً يحتار

لتبيع السوق قارعة تفترش وهي  العراقية املرأة صورة
معها اخرين أود رمبا  أو  حياتها أود  به تقيم ما شيئا 

اشجاني!! يثير يومهم، برزق تأتيهم ينتظرونها
هاتف رنة أو الباب على طرقات املترقبة نظراتها احلزينة
بعصارة وغذته  بروحها فدته طاملا صوتا تسمع  أو لترى
تستجدي دارها، في غريبة  وحيدة  أمست  بعدما قلبها،
داخلي: في األمومة احلياة... يثير مخاوف وهبتهم من عطف

دوري؟! سيأتي هل
يدها العجوز املرأة تلك مدت عندما الصباح ذلك وفي
سيارة الى للصعود املساعدة طالبة املتهرئة  النحيلة
وهي جواري الى لتجلس احللة مرآب في (الكية)  النقل

عيشة)؟! :(هاية تهمس
اخاديده يحفر والزمن مكانها في الكبيرة األم استقرت
عينني خالل من اآلخر العالم على املطل احلزين وجهها في
اليهما!! العبور منافذ اليأس وافترش نظراتهما احلزن أثقل
اذن في  همست مقصدها  الى السيارة تصل  ان وقبل 
ركوبها، فدنوت أجرة ال متلك املرأة ان فأدركت أمامها اجلالس
املتحجر الدمع من بوابل فاذا مساعدة؟ من هل هامسة:
تقول: وهي ينهمر احلزينتني العينني أسوار خلف قهرا
ال للزيارة! اذهبي لي وقالت دينار اآلف ثالثة ابنتي اعطتني

مني النقود؟! اين سقطت ادري
التي اسئلتي  جملة عن واجابتني  دمعها كفكفت 
اسبوع ال تريدني، زوجته او يريدني ال ابني، طردني حاصرتها:
االخرى عند واسبوع احللة في الصغيرة اقضيه عند ابنتي

النسيب!! مع اعيش عمري آخر النجف، في
بدموع أمامي ارتسمت كبيرة  استفهام  عالمة تبللت 
هذا بها الى الزمن آل عراقية أم كم ترى يا هذه االم الكبيرة:

أودها؟! به تقيم ما شيئا تبيع الطريق قارعة الى أو احلال؟
بثورة املتعصرنة الثالثة االلفية تداعيات هي هل

والتكنولوجيا؟! املعلومات
فأصبحت والتشييء؟ االنسنة بني البشر هو صراع هل

للمقايضة؟ قابلة أشياء والقيم، العواطف حتى
مباالة وال بصمت يومياته ميارس ان لالنسان ميكن كيف

وجنتيها؟! على حتفر أخاديد اليأس ألم دمعة وهناك
او وظيفة وصاحبة متعلمة، ما، يوما في املرأة، لو كانت

املسكينة؟! األم كهذه مصيرها هل سيكون مهنة،
فعلينا قيمة االنسان، فيه حتترم فاضال، مجتمعا اردنا لو
حقوق حماية اردنا ولو جميعهم،  أفراده  بتعليم نهتم ان
فرصة ومن ثم اعطاءها أوالً، تعليمها نضمن ان فعلينا املرأة
ومتكني واملعرفة العلم كرمية، الن فرصة حياة وبالتالي عمل
كل من حقوقها  حلماية ضمانة افضل اقتصاديا املرأة
ومتعهدي املنظمات  وأبواق والشعارات والقوانني الدساتير

االنسان!! حقوق
النساء تفترشها طرقات من خال مستقبل فألجل
بقوة فيها املرأة تشعر ال فضلى حياة  والجل  الكبيرات،
عالة تكون ان  او  اآلخرين الى يدها متد ان على تقهرها
على والزامها وتثقيفها، الفتاة بتعليم علينا عليهم،
متكينها ثم ومن العليا، الصفوف حتى دراستها اكمال

احلياة. بناء في اتلفة بأدوارها للقيام وتأهيلها اقتصاديا
لدعم حقوق الراهن الوقت في االهم هو هذا ان اعتقد
احلكومية املؤسسات به تهتم  ان يجب  ما وهذا املرأة، 
حتت أقدامنا التي االرض الن واالنسانية، والدينية والثقافية

حجارا. علينا متطر تكاد السماء كما تسيخ، تكاد

التحرير رئيس

  
البناء اجلديد يف عملية املواطن دور تقيم ورشة حول الناصرية املشرق يف األمل مجعية

األمل  جمعية أقامت والتخطيط البناء  عملية في املواطن دور اجل تفعيل من حتت شعار
في حاجة. ناس منظمة من بدعم نقاشية ورشة عمل االقتصاديني نقابة قاعة على املشرق
االس ورؤساء احملافظة مجلس أعضاء من عدد بحضور خلف رائد الدولي فيها اخلبير وحاضر
عضو العبادي باسمة  اإلنسان. وقالت في مجال حقوق والناشطني املثقفني من ونخب احمللية
عملية في كبيرا دورا للمواطن أن التي حضرت الورشة قار ذي محافظة مجلس في املرأة جلنة
خطط وضع الى إضافة خدمات من املواطنني حاجة بناء ميثل أي إن والتخطيط واضافت: البناء
في املواطن أشراك  من خالل ذلك وأضافت يتم بصورة صحيحة لالستفادة منها إستراتيجية
في كبير دور لعب املدني في اتمع منظمات دور على وأكدت احملافظة. لبناء التخطيط عملية
حلقة لتكون في االس للمسؤولني رفعها اجل من واملشاكل اخلروقات واملراقبة لرصد التثقيف
احلاضرين أكثر فيها شارك مطولة نقاشات بعدة الورشة واختتمت احلكومة. وبني بينه الوصل
األمل جمعية تهدف ايجابية بنتائج للخروج النقاش تفعيل في كبيرا دورا للمحاضر وكان

العراقي. شرائح اتمع مختلف مبشاركة املشرق لتحقيقها

والطفولة االمومة رعاية حول نقاشية تلفزيونية حلقة يقيم املستقل العراق كفاءات جتمع
االمومة رعاية حول نقاشية تلفزيونية حلقة  بابل  في  املستقل العراق  كفاءات  جتمع اقام
الوعي وزيادة والطفولة االمومة (رعاية حتت شعار والطفل الصحي لالسرة الوعي وزيادة والطفولة
والطفل واالسرة بامور املرأة املهتمة الشخصيات ابرز من عدد وبحضور لالسرة والطفل) الصحي
في الناشطة واالعالمية  النسوية.. الرافدين بنت منظمة مديرة االنصاري علياء السيدة منها
مسؤولة قسم الى اضافة الشمري كوثر والتربوية البكري مالذ املهندسة املرأة حقوق مجال
الدكتورة سكينة حمزة. وبينت كامل سكينة الدكتورة املستقل العراق جتمع كفاءات في املراة
التوصيات بعض االم واوصت جهل عن والناجمة االطفال يصاب بها التي الصحية املشاكل ابرز
بينت حيث االنصاري علياء للسيده كان الكالم خاصة وبعدها بصورة االم احلامل والى االم الى
احلقيقي الدور ابراز وجوب واكدت الراهن الوقت في باملراة التي حتيط والعوائق املشاكل بدورها
في للمراة وخصوصا والصحي الثقافي الوعي قلة عن الشمري كوثر التربوية حتدثت ثم للمراة.
يجب وبالتالي ثقافيا معدومة شبه تكون املناطق هذه ان اكدت  حيث واالرياف القرى طق منا
ظلم من عانته وما املرأة العراقية حالة مالذ البكري ثم بينت االعالمية فيها الوعي لزيادة احملاولة
على حفاظا بالبيت وتتقوقع الدراسة تترك وجعلها سلبيا ذلك اثر واغتصاب وخطف واضطهاد
املراة لم ينصف الدستور ان على ايضا واكدت احصاءيات باالرقام ضمن ذلك نفسها ووضحت
الوعي زيادة اجل من املراة قسم منهاج سكينة الدكتورة اوضحت وبعدها فقط ذكوريا النه بتاتا
املراة العراقية واقع حال توضح التي البوسترات من عدد بطبع املذكور القسم قام حيث الصحي
العراق كفاءات االعالمي لتجمع القسم مع بالتعاون التثقيفيه الندوات من عدد عقد اضافه الى
احللقة غطت التي االعالم وسائل ولكافة للحضور بالشكر الدكتورة توجهت كما املستقل

متميز. بشكل

والسياسية العامة احلياة االعالم يف دور عن حوارية يقيم كربالء يف االعالمي التطوير مركز
احلياة  في ودوره اإلعالم حول مفتوحة حوارية ندوة كربالء في اإلعالمي التطوير  مركز  أقام

في كربالء. املوظفني في حي املركز حدائق على ذلك و السياسية العامة و
دور هي الندوة التي تطرقت إليها احملاور أهم وأضافت..إن املركز، مديرة االسدي صبا ذلك أعلنت
عمران الكركوشي. الدكتور احملور هذا وأدار احملافظة في الراهنة السياسية  املرحلة في اإلعالم
وأوضحت اتمع من نصف أكثر باعتبارها وأهميتها  باإلعالم  املرأة دور فتناول الثاني  احملور  أما
اإلعالم املؤهلة مبجال النسوية الكوادر لقلة النسائية للقدرات تفتقر االعالمية املؤسسات ان
ضرورة الثالث احملور وتناول احليوي. بهذا املهم و املرأة دخول إعاقة على يعمل اتمع ان إلى فضال

. واالستقاللية متتعه باحليادية و كانت جهة ألية اإلعالم تسيس عدم

اإلنساني الدويل يف القانون املرأة محاية العراقية .. املرأة منظمة
تثقيفية ندوة قار ذي فرع العراقي مع مؤسسة الشباب بالتعاون العراقية املرأة منظمة أقامت
قاعة على اإلنساني) الدولي القانون املرأة في (حماية عنوان حتت اإلنساني الدولي القانون في
اإلنساني الدولي القانون في تعريفا الندوة وتضمنت قار. ذي فرع العراقي الشباب مؤسسة
مادة أستاذ اجلشعمي خيري محمد األستاذ  احملاضر قدم مصادره.بعدها هي  وما نشأ ومتى
والقانون اإلسالمية الشريعة بني االلتقاء نقاط قار ذي بجامعة القانون بكلية الدولية املنظمات
اإلنساني في القانون الدولي للمرأة املقررة احلماية اشكال احملاضر إلى تطرق ثم اإلنساني الدولي
واليتم خاصة بها في معتقالت تكون إذا اعتقلت وكيف انها اإلنسانية املعاملة في احلق ومنها

املعتقالت. تلك داخل خاصة طبية بعناية الكامل املرأة وحق امرأة قبل إال من تفتيشها

الكشافة مفوضيات ملدراء األوىل التأهيلية الدورة تقيم العراقي الشباب مجعية كشافة
الدورة العراقي الشباب كشافة أقامت جمعية يؤهلنا للنجاح) ترتيبنا - (تنظيمنا شعار حتت
واستمرت الكشفي الكرخ مفوضية مقر في وذلك الكشافة مفوضيات ملدراء األولى التأهيلية
مواضيع عدة تناولت محاضرات خالل من الكشافة مفوضيات مدراء تأهيل بهدف يومني  ملدة
أسلوب دوليا ووطنيا - الكشفية احلركة تاريخ - الداخلي النظام احملاضرين السادة حيث ناقش
سجل , الفرقة سجل , القادة (سجل السجالت الكشفية. والفرق املفوضية  - ااطبات
اجلماهيري. القائد.اإلعالم واالتصاالت وصفات -القيادة التقرير الكتابة طريقة - الخ) التجهيزات.....
كتابة وطرق إعمال أالجتماع). جدول أالجتماع, (محاضرات الكشفية. الفرقة اجتماع أسلوب -

البحث.

الرافدين بنت / اسماعيل حوراء
للتوعية حول االنتخابات مكثفاً نشاطاً منظمة بنت الرافدين بدأت
واسعة حملة في القادم،  االول  تشرين  مطلع  اقامتها املقرر احمللية
بأقضيتها بابل حملافظة اجلغرافية الرقعة تغطي ندوة ٦٠ اقامة تشمل

فضلى). حياة في املنا .. االقتراع ونواحيها، حتت عنوان (صناديق
٤١ الورشة استهدفت حيث احللة، بلدية االولى احملطة وكانت
مديرة االنصاري  علياء السيدة وافتتحت  امرأة)،  و٣٣ رجال، ٨) موظفاً
في املشاركة ضرورة عن متحدثة الورشة الرافدين بنت منظمة
تطرقت دقيقة ٣٠ تلفزيونية ملدة دراما عرضت القادمة، ثم االنتخابات

فيها. بفاعلية واهمية املشاركة الى االنتخابات
االنتخاب، مفهوم عن باسهاب  الفتالوي قاسم احملامي وحتدث

احملافظات، مجالس وصالحية القوائم، وأنواع االنتخابية، والنظم
االنتخابات. في املشاركة واهمية

بحنان األم املرشح الشخص يتحلى ان ضرورة على الفتالوي واكد
انتخبوه. الذين املواطنني معاناة يستوعب كي

بنت تنفذها التي حياة فضلى) في أملنا االقتراع .. (صناديق وحملة
وتهدف املشاريع، املتحدة خلدمات االمم صندوق بدعم من تأتي الرافدين
سينتخب عمن النظر بغض صندوق االقتراع الى باملواطن الوصول الى

اجلديد. البناء عملية في جداً ضروري املواطن صوت ألن
بلدية في االنتخابية للتوعية الرافدين بنت منتدى استضاف وقد
بابل، في املفوضية جلنة رئيس خليف، علي حسني عبد السيد احللة
احدى واكدت  املفتوحة، القائمة الى  واشار  القوائم انواع عن وحتدث
مراكز زيادة ضرورة على حسني السيد مع مداخلتها في  احلاضرات
من نظيرتها اكثر وقتاً يستنزف املفتوحة القائمة اسلوب ألن االقتراع

املغلقة.
في للنساء اصصة النسبة حول النقاش: نقاط ومتحورت
في االيجابي املرأة يتناسب ودور مبا زيادتها وضرورة احملافظات مجالس
اكثر بصورة بأنفسهم املرشحني تعريف ضرورة وحول اتمع، بناء

تفصيالً.
اليه آل ملا االنتخابات  عن عزوفهن  حول  احلاضرات مداخالت وفي
وصناعة التغيير املرأة في دور اكدت االنصاري على احلالي واقع العراق
هذه تكون وأن االنتخابات في املرأة مشاركة من البد لذلك االحداث
لهذا اجلماهير تعبئة املهم في دورها وكذلك وارادة وعي عن املشاركة

الكبير. احلدث
٢٤٠٠ ستستهداف الرافدين بنت منظمة ان الى االشارة جتدر 
االف عشرة الى باالضافة مباشرة بصورة  بابل محافظة في مواطناً

االحتكاك باملستهدفني املباشرين. طريق عن مباشرة غير بصورة

القادمة احمللية االنتخابات حول للتوعية واسعة محلة تبدأ بنت الرافدين

منظمات من ناشطاً ٣٠ من أكثر شارك

أقيمت عمل ورشة في بابل في املدني اتمع

كخيار الالعنف ثقافة حول بابل محافظة في

العنف جماعة تقيمها والتي والبناء للتغيير

منظمة مع وبالتعاون بابل فرع العراقية

األيطالية الى جسر ومنظمة األسبانية نوفا

لتنمية املسلة  مركز احمللي الشريك وبرعاية

الندوة بداية  وفي أربيل في البشرية املوارد 

منظمة مديرة األنصاري علياء السيدة  قدمت

الالعنف جماعة عن شرحا الرافدين بنت

أفرادا العراقيني من مجموعة ذكرت"أنها حيث

الفكرية مشاربهم في إختلفوا ومنظمات

طريقا الالعنف سياسة تبنيهم على وإتفقوا

مستقبل عراق بناء  أجل من للنضال  وحيدا

مسالم". دميقراطي
في تأسست الالعنف جماعة  "ان وأضافت
عمل ورشة أثر على ٢٠٠٦ نيسان أوائل العراق
العاصمة في ٢٠٠٦ األول كانون في  عقدت
عن املدافع األول تكون أن وتسعى عمان األردنية
الالعنفية". بالوسائل بالتغيير املواطنني حقوق
مدير بهية  عدنان  الدكتور ألقى  بعدها 
وأنواعه العنف  عن محاضرة أكد  معهد
متفشية كظاهرة ألنهاءه  الكفيلة والطرق 
لتقدمي عمل ورش أقيمت بعدها بالدنا في
العنف ظاهرة  من للحد مقترحات مجموعة 
من التسرب ظاهرة على  القضاء تضمنت
في والتالميذ الطالب عدد من والتقليل املدارس
احملافظة مركز في عمل ورش واقامة صفوفها
الالعنف سياسة على للتثقيف وأقضيتها
أجل من  املستوردين للتجار عمل ورشة وعقد

واخالء السالح بالعاب التجارة  خطورة ايضاح 
احلضانة ودور األطفال  ورياض املدارس كافة
للعاطلني عمل فرص وايجاد السالح لعب من
تشريع واصدار طاقاتهم واستثمار وتأهيلهم
األلكترونية واأللعاب دي السي تداول أقراص مينع
العاب استيراد ومنع العنف  الى تدعو التي
والتعاون واحلب التسامح ثقافة ونشر العنف

الطائفية. ونبذ

ألنتخاب األول األنتخابي املؤمتر عقد  بعدها

العراقية الالعنف جلماعة  التمثيلية اللجنة

الرافدين بنت منظمة فازت حيث بابل فرع

املنظمة مديرة األنصاري علياء متمثلة بالسيدة

كل فاز كما بابل محافظة في برئاسة املمثلية

بهية عدنان بالدكتور  متمثال أكد معهد من

املرأة حقوق مجال في والناشط والصحفي

حقوق مجال في والناشط الفنهراوي حسني

الشجيري ومركز اخلنساء األنسان السيد مهند

بعضوية داود سلمان والسيد  تارا ومنظمة

جلماعة التمثيلية  للجنة األدارية الهيئة

. بابل فرع العراقية الالعنف

مـرخرال خلحلإلٌّ خ١سآله ألَنآلخس ألُ إلخنب�خ� تث ألُ خئشخم يٌخ نبخحمؤ

والبناء كخيار للتغيري الالعنف ثقافة حول عمل إقامة ورشة
يشاركن يف عراقية ٢٥ صحفية
الصحافة عن تدريبية دورة

وااللكرتونية املرئية
السليمانية مدينة في اختتمت
فيهما وشاركت  تدريبيتني دورتني
عراقية، صحفية (٢٥) وعشرون خمسة
البصرة محافظة من معظمهنَّ
الصحافة في التدريب تلقني اجلنوبية،
معهد قبل من واإلكترونية املرئية

.(IWPR) والسالم صحافة احلرب
برنامج مدير عثمان، هيوا واوضح
الهدف "ان  ،(IWPR) ملنظمة العراق
مهارات صقل هو الدورات  فتح من
من يتمكنَّ كي العراقيات الصحفيات
واملسموعة في الصحافة املرئية العمل

واملقروءة.
في االخبار تغطية  ان عثمان  واكد
الرجال على تقريبا محصور العراق
الى تخفيف هذة الدورات تؤدي "ونأمل ان
الفريق اختزال فكرة ونشر الظاهرة. هذه
تستطيع كي الواحدة  الصحفية  في
التقارير وتبث منطقتها الى العودة
إغناء شأنها من التي  و املثيرة  احمللية

املعقد". العراقي املشهد
العملي اجلانب على التركيز مت  وقد
بيد الصحفيات تلقتها التي الدورة في
حائزين و متمرسني دوليني صحفيني

. عاملية جوائز على
املتدربات إحدى قالت اخرى جهة ومن
ااطر رغم بعملها ملتزمة الزالت إنها
الدورة هذه "ستساعدني بها: حتيق التي
كنت النني بوحدي. أعمل أن على 
عملي اجنز كنت عندما مبصور استعني

امليداني". الصحفي

جبخ٠ال خعئَّألجبخس سَّمبٌّ خجلُّرخس حمخر�جب خألَجبجبخ ً
خلٌخمصخإلخس ُّحمهخ رمحخمٍحمط ٍَخؤَّجنخحمخسـخله خ٠خينخس م
خلجيسرال م خؤخمخر�جب خؤ”ـسآلٌجبخ جبخؤشخي ٍخؤيهخؤجبخس
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هصالـخؤرجل سهخمىال خلخمخط ؤحل خؤحلٍإل شخي
[ئّ,جمجلٍ ؤ,حلآل
الشهيرة (املرأة يرددون العبارة ، املرأة بحقوق يعرف ما عن املدافعني كثير من
واقعية مدى وما  .. دومًا  نسمعها التي العبارة هذه قيمة ما   .. اتمع) نصف
في دراستنا منوذج التأكيد إن البديهي من لعل .. لواقع العراق بالنسبة الطرح
املرأة هل .. حولها السؤال  نكرر وهنا .. العراقية املرأة هي اتذب املقال هذا

؟ اتمع هي نصف العراقية
ليست العراقية فاملرأة  .. كال بالتأكيد هو السؤال لهذا املنطقي اجلواب

. بكثير ذلك من أكثر هي وإمنا نوعًا أو كمًا بنصف اتمع
املرأة في  إن أثبتت احلديثة الرسمية وغير الرسمية السكانية التعدادات إن
العراق في من الرجال عددًا أكثر هي التاريخ ذلك قبل أو العام ١٩٩٠ ومنذ العراق
١٩٨٠ منذ العام العراق عمت التي املصائب احلروب و فكثرت واضحة .. واألسباب
احلروب في العراقيني الرجال من البريئة األرواح من الكثير سلبت اليوم لغاية
الرجل من هي أكثر في العراق أخره ... إذن املرأة إلى وما العنف وأحداث الطويلة
األوسط الشرق في قريناتها عن بوضوح تختلف العراقية كما إن املرأة عددًا ،
وحرية كاملة انتخابية طويلة حقوقًا مدة متتلك ومنذ فهي .. العربي اخلليج و
التي االجتماعية العواقب بعض بنظر االعتبار األخذ .. مع التوظيف و بالتعليم

. العراقية املرأة تعانيها
الواقع وان .. اتمع نصف من أكثر هي العراقية املرأة بأن قناعتنا ولكن ورغم
العراقية املرأة وضع أن جند  إننا إال بسيط بشكل ولو ايجابيًا ممهدًا  لعملها
يقول املثل كما العنق إلى حتى يصل ولم الزجاجة قعر في مختنقًا الزال اليوم

الشائع.
الدونية ثقافة .. والزال العراقية املرأة أصاب الذي العام أهم عوامل الضعف من
وهي الدونية) (بعقدة املفهوم واسمي الطرح قاسي أكون لن املرأة .. لدى املوجودة
.. الرجل دون بأنها ذاتها املرأة تقنع التي والسلوكيات األفكار باختصار مجموعة

اخلانق. االجتماعي العرف يضطهدها أن قبل ذاتيًا نفسها تضطهد وبالتالي
جذري منطقية وعنصر وغير سلبية حالة الرجل، جتاه بالدونية املرأة شعور
لدى الدونية ثقافة نحارب عندما .. وهنا نحن اتمع حال التراجع في في تعميق
اإلسالمي فالدين .. للمرأة الطرح الديني قريب مع أو بعيد من نصطدم املرأة ال
الكرمي) و(القران الرجل دوني جتاه يضع املرأة في معيار لم العراق) في األعم (الدين
من أنفسكم لكم خلق أن آياته (ومن تعالى قوله ففي .. الطرح في هذا واضح
(أدنى أخرى نفس من وليست أنفسكم من هي املرأة بان املعنى * يتضح أزواجا)
جنس هو في طبيعة احلال واملرأة الرجل من املتكون البشري اجلنس إذن اعلى) أو
.. أنثوية نفس  أو  ذكورية أخرى نفس هناك فليس ، واحدة نفس  من  أي واحد
عضوي اختالف سوى ليس بينهما فيما اجلنسني واختالف واضح فالتعبير 
وخللق واملشاعر العواطف وحتريك احلياة الستمرار طبيعية وظاهرة (بيولوجي)

درجات التكاملية. أعلى
تكاملي) حقيقي مشترك (إنهما من أعلى وليست الرجل دون ليست املرأة إذن
السابق القرن  في  العاملي الفكر غزت التي املاركسية النظرية أثبتت ولقد ..
إن املاركسية) (النظرية رأت حيث .. دوني مبفهوم املرأة مع بتعاملها خطئها
خالل من يأتي الثاني الشيوعي اتمع إلى األول الشيوعي اتمع من التحول
ووفقًا فهي البدن  حيث من الرجل  من اضعف املرأة كانت ولطاملا اإلنتاج قوة
لواء حتت فتنطوي البدني وضعفها خللها تعالج أن حتاول املاركسيني لنظرية
أمنا فلو  التطبيق، خالل من املرأة على جتنيها أثبتت النظرية  هذه  إن .. الرجل
االجتماعي التحول في األساس هو اإلنتاج قوة إن واعتبرنا أعاله  بالنظرية
عقلية أصبحت اليوم اإلنتاج .. الن قوة نفسها املاركسية النظرية ستدحض
واملرأة ليست .. الرقمي احلاسوب وأجهزة املاكنة تطور خالل من بدنية وليست
بكل ليس باألدنى تكاملي شريك هي بالتالي .. موهبة أندر أو من الرجل عقال اقل

املعايير.
وعزمية لنشاط حقيقي معرقل جتاه الرجل سيكون بالدونية املرأة اقتناع إن
.. والنهوض بها البالد بناء بطور وخاصة ونحن .. العراقي اتمع نصف أكثر من
قبل ذاتها املرأة أن تنهض يجب كما .. الدونية ثقافة بدء دحض ذي إذن ينبغي بادئ
حصلت التي االيجابيات استثمار إن .. كما االجتماعي العرف ملواجهة أن تتوجه
في بفاعلية ستساهم املرأة على طريق امللقاة السلبيات ومعاجلة املرأة عليها

وفروعه. مفاصله مختلف في الواقع العراقي وتطوير البالد عجلة تسيير

ٍخؤسصخٍجنخس خؤَّخصرخس رق خعخألهٌّ خعخمخي
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الرؤية اخلاصة) اصبح امرًا مألوف (احلمايات أو اس) بي. (أف. الـ عليه يطلق ما أو اجلامعي احلرس
وهم البالد، بأمن العابثني من الدوائر لتلك احلماية توفير هي ومهمتهم الدولة دوائر جميع في
على للحفاظ يبذلونها التي املضنية للجهود نتيجة كافة وتقدير فئات اتمع احترام محط

موظفًا). أم كان (مراجعًا املواطن سالمة
النظام سقوط باضطراد منذ عددهم ازداد الذين اجلامعي احلرس ايضًا على وهذا االمر ينطبق
في املركبات سير وتنظيم الدخول اثناء الطلبة تفتيش في مهمتهم وتتلخص السابق،
الطلبة. بحياة تودي امنية حدوث كارثة من الزحام جتنبًا للجامعة لتخفيف احملاذية الشوارع
وخصوصًا من على عملهم بعض املؤاخذات السطح على بدأت تطفو االخيرة الفترة في انه إال

احلرس. مع االحتكاك االولية وازدادت حاالت الدراسات طلبة
أس). بي (أف الـ من (يعانوه) ما على للوقوف الطلبة بعض اراء استطلعت الرافدين بنت

ألنتئالـخؤحنّــخلَّضحل
الفنون كلية بابل جامعة  طلبة من عدد
املوحد الزي على احملاسبة ان يقولون اجلميلة
الدراسة عن  الصباحية الدراسة من  تختلف
الدراسة لطلبة  مسموح انه حيث املسائية 
اما االلوان من  يشاؤون ما  يرتدون ان  املسائية
طلبتها على  فممنوع الصباحية الدراسة 
االسود االبيض  سوى اخر لون اي ارتداء
احلرس يقولون تسال وعندما البني... الرصاصي
العميد هل ترى يا ولكن بذلك امرنا العميد ان
تسمحوا وال املسائي لطلبة  اسمحوا يقول
العمادة تعليمات الن "ال" بالتأكيد  للصباحي..
للطلبة املوحد الزي نظام ((تطبيق هي واحدة
ندرك ذلك كل من االفني)) الطلبة ومعاقبة
احلرس اجلامعي ألوامر حصراً هو املوحد الزي ان

يحددون.. الذين وهم

ٍخلخمخصهق خلَّضحل خؤحنّـ ألنتئال
يقول بابل جامعة في طالب عبد اهللا محمد
ان الزائرين وهذا دخول اجلامعي مينعون احلرس ان
مينعوا ان في حق لهم فليس حق به لهم كان
(وثائق وثائقهم استالم  من الكلية خريجي
الطلبة يخص  تأييد على  احلصول  او  التخرج)
يحصلوا ان ما دخولهم مينعون او اخلريجني
وهذه هي ملاذا نقول ونحن التخرج شهادة على
متى لها الدخول حقِه ومن الطالب جامعة

يشاء. يشاء والي غرض

خلَّرخُّال خصٌحنط
تؤكد العلوم كلية طالبة في الرزاق عبد مها
بابل مينعون الطلبة في جامعة أن نصف على
النصف بينما الكاميرا ذات املوبايالت إدخال من
هذا أن اعتبار على يدخلوها أن حقهم من األخر

يكون قد الطالب أو أن فالن يكون ابن قد الطالب
أحدى والدته  أو باجلامعة االساتذه احد والده

تكرم. عني ألجل وألف عني التدريسيات

ؤالآلضصرخس خؤحنّـ خؤَّخْ
للـ املرتديات  من إسماعيل وسارة جنم زينب
هذا أن عليه املتعارف ومن اإلسالمية) (اجلبة
ضمن اللون فيه يشترط ال املالبس من النوع
تصدرها التعليمات وهذه  اجلامعي  الزي حدود
مينعون دخولنا اجلامعي احلرس ومع ذلك العمادة
أن مع  الزي هذا من معني للون  ارتداءنا عند
دخولنا مينع  ودائماً واضحة العمادة تعليمات

القضية. هذه بسبب الكلية إلى

م ٌّإلٌخ يمتال هال ضمتالس رجيررٌآل
خلَّخجل ذضحل

نهائي فصل على حصل انه يقول س احمد.
الطالب دخول  مينع األستاذ املواد الن إحدى في
واحلرس واحدة  بدقيقة  ولو دخوله  بعد  من
األستاذ يجعل مما دخولنا  يعطلون  األمنيني

احملاضرة. من يطردنا
الذي السبب عند احمد سألنا وعندما
بسبب أما قال: دخولهم يعطلون يجعلهم
بسبب أو الكاميرا ذات املوبايالت  عن التفتيش
لنا ويؤكد املوحد. للزي االف الزى ارتداءنا
قد ولكن أبدا  املوحد الزي يخالف ال انه احمد
األبيض قميصه في  اسود خط  هناك يكون
إلى الدخول من مينعونه  أو يطردونه يجعلهم

اجلامعة.

خلخؤَّة هُ خعخحمص خؤيخن
أن يؤكدون العلوم كلية طلبة من مجموعة
ألفاظ الطلبة  مع يتلفظون األمنيني احلراس

الطلبة من املثقفة والشريحة تتناسب  ال

تصرفات هكذا ملاذا نقول هنا ونحن اجلامعيني

وتوفير وحمايته الطالب خلدمة وجدمت وانتم 

لديه. والراحة األمن سبل

خؤهالخ خؤحلحمخخنخس الر 
على يؤكد  حالياً  ماجستير طالب  ص  ح.

باألسلحة له  تعرضوا قد اجلامعي احلرس أن

سيارته تدخل أن على أصر أقسام) النه (سحب

وأصروا ذلك رفضوا وهم اجلامعة كراج إلى

إلى اجلامعة سيارته إدخال له يحق ال انه على

من أوامر وهذه بإدخالها احلق له  انه حني في

التحقيق معهم أجرى وعندما اجلامعة رئيس

كان أن يعرفون ال أنهم مدعيني ذلك أنكروا

والغريب أوليه دراسات أو عليا دراسات طالب

أقسام سحب وأيضا ذلك بعد تكررت احلالة أن

احدهم. بالضرب على اعتدى مدعني أنه بوجهه

ما منهم. هذا أحداً ضرب أي انه والشهود أنكروا

احلال فكيف العليا الدراسات طالب مع حدث

طلبة الدراسات األولية. مع

خلَيمتال خؤئالخس ألنتئال
عن ببناياتها  املنفصلة الكليات طلبة أما
وطب البنات وعلوم الطب ككلية اجلامعة
من وغيرها واآلداب اجلميلة والفنون األسنان
من يعانون فهم بابل جلامعة التابعة الكليات
طلبة أنهم  رغم اجلامعة إلى للدخول منعهم
احلرس هم والذين مينعونهم ذاتها  اجلامعة في

احلرس اجلامعي ترى أن ما يقوله يا فهل اجلامعي
أم صحيح اجلامعة) رئيس من قرار هذا (أن في 
مينعون ليبرزوا أنهم فقط من جانبهم ادعاء هو

الوضع. على ويسيطرون

هل عليه: الطلبة اتفق جميع  الذي السؤال

لنا ليسببوا أم حلمايتنا اجلامعي احلرس وجد

اآلذى؟!

اصبح العالم  في احلروب النتشار نتيجة
لغة هو االسلحة واستخدام والقتل العنف
تزداد بشكل بدأت الثقافة وهذه العصر وثقافته
(من التلفزيون  برامج طريق عن للنظر ملفت 

وتقارير). ومسلسالت افالم
عالم الى تنتقل العنف ثقافة بدأت كما
افالم منها  عديدة قنوات طريق عن الطفل 
اجريناه الذي التحقيق هذا فكان الكارتون،
ثقافة ملناهضة الرافدين بنت حملة ضمن

اال طفال. عند العنف
العمر من البالغ الصغير طفلي "وجدت
ثم .. كثيرا  تفاجئت الثالجة في اشهر ٨
النه االكبر اخيه وضعه الذي ان اكتشفت
توم الكارتون  افالم في  املشهد هذا شاهد
من ممنعضاً ابو محمد قال السيد هكذا وجيري"

االفالم. لهذه السلبية االثارة
١٣ عاما من العمر معن البالغ الطفل محمد

قائالً رأيه عن عبر
سبايدرمان (رجل او كاتون بامتان افالم "افضل
الناس ويساعدان اقوياء النهما العنكبوت)
عندما أكثر وأستمتع   .. االعداء  على ويقضيان
الصغار أخوتي  مع احللقة في  أراه  ما أمثل
وهم سبايدرمان او بامتان أنا أصبح وعندما

األشرار فاقوم بقتلهم.

خ يخأل سمتخميخس هال خؤئخحمسَّْ خيإل خب�خم
ولدي عن "غفلت تقول  سارة  ام السيدة
يريد القفز على شرفة املنزل فوجدته للحظات
قمت فعندما  مظلة بيده يحمل وهو منها 
سنبل مثل يكون ان  يريد انه لي  قال بانزاله
العجيبة اخر مبظلته عالم جاء من الذي الفتى

اخر". مكان الى من وينتقل يطير بها التي
.. كربالء  من زينب ام رحيم  رواء السيدة اما

عن رأيها: معبرة فقالت لفتاتني ام وهي
بشكل بناتي على اثرت  الكارتون  "افالم
ومبرور .. كثيراً ويتشاجرن عصبيات ملحوظ فبنت

انهن هو شجارهن سبب ان اكتشفت االيام
علماً  .. شجارهما وكيفية  وجيري  بتوم يتأثرن 
ادعهن فال عليهن الكارتون ادرك تأثير افالم اني

والفار". القط يشاهدن

خؤجيخهخس ظحلُّحل
في تربوي  وهو ع) (س. السيد حتدث وقد
ساعات حتديد ضرورة عن الثانوية احدى املدارس

قائالً: املشاهدة
مشاهدة االهل منع الطفل من "اليجب على
بالنقص سيشعر الطفل الن الكارتون افالم
يتحدثون االخرين االطفال يجد  عندما خاصة
اختالس الى ذلك فيدفعهم الكارتون افالم عن
للمشاهدة، الزمالء احد الى الذهاب أو املشاهدة
معينة ساعات حتديد الضروروي  فمن لذلك
خيال ينمي من االفالم هذا النوع الن للمشاهدة
الن العربية اللغة تقوية الى باالضافة الطفل
العربية باللغة تكون الكارتون افالم اغلب
باالنشطة استبدلت لو وحبذا الفصحى
الهادفة القصص قراءة أو القرآن كحفظ االخرى
الرسم ممارسة أو الرياضية األلعاب ممارسة أو

تزيد الذكاء". التي األلعاب ممارسة أاو والتلوين

خؤهَة ُّسهالآلُ خؤيسخس
قالت عاماً ١١ البالغة من العمر اميان الطفلة

بحماس
رؤية افالم كارتون مير بدون بيومي اشعر "اني ال
القويات النساء ميثلن النهن .. اجلاسوسات

واملقاتالت".
لطفل ام وهي سجاد ام السيدة قالت فيما

سنتني: العمر من بالغ واحد
تعلقه أو الكارتون أفالم رؤية افضل لولدي "ال
تعلم الكالم وشك على النه هذا العمر في بها
املصرية بالهجة مدبلجة تكون األفالم واغلب 

(مببة وتيمون، القناع)". مثل

هالٌخ ٍألمتخمِ رخلنتئال سهالآل خإل
"انا تقول اطفال لثالثة أم  سوزان السيدة

لسلوكيات متلفة الكارتون برامج ان اعلم

امامه يراه ما  كل يقلد  الطفل  وان  االطفال

واخلراب بالقتل والدم مليئة كارتون اليوم وافالم

ستصنع وهي سالحف النينجا مثل والتعذيب

قلوبهم في رحمة لديهم وليس ارهابييني منهم

املنزلية موظفة واعمالي افعل فأنا ماذا لكن ..

بها وحتى الهيهم اخرى وسيلة لي كثيرة وليس

شخصياتهم. على تأثر كانت لو

خؤحلٍط مجخه
القدوة موضوع على عرجت كرار او السيدة

قائلًة: الكارتون افالم في
االطفال لدى الكارتون تضيع القدوة افالم "ان
سنة عشر خمسة ثالثة او في عمر فالطفل ..
ان يكون من فبدال الكارتونية بالشخصيات يتأثر
الشخصيات او االئمة او االنبياء احد  قدوتهم
الكارتون افالم شخصيات يقلدون بدأوا العظام
بشتى يقلدونهم ان ويحاولون بها ويتعلقون
غير منشئها الكارتون افالم ان ولندرك السبل
وتقاليدنا عاداتنا  لكل منافيه وهي  اسالمي

االسالمية"

ألُـٍخىهٌآل فخٍؤَّْـخؤسجتالمن
عمرها من عشر الرابعة في نور الطفلة اما
الكارتون افالم  "احب رأيها: على مصرة قالت
االبطال احد مارتي" النه "ايرون كيد التي بطلها
صغير وهو احلق عن  يبحث السن  صغير  وهو
يحاولون الذين االشرار  من واالنتقام السن
تكون مارتي وامتنى ان بقتلهم العالم استغالل
االرهاب من ليخلصنا حقيقية شخصية

والعناصر املسلحة".
يستنكر جامعي استاذ منتظر ابو السيد
"افالم قائالً:  االفالم هذه له تلمح  ما بعض 
احلنيف وديننا مع عقائدنا تتماشى ال الكارتون
سامبا كارتون افالم ففي لغير هللا السجود مثال
سجدت املتوحش  النمر سامبا قتل عندما
وبدأ عدوهم تخلص من النه له الغابة حيوانات
ما وهذا البطل هو النه له يلوح الشمس ضياء

صغارنا" عقائد يضعف

خؤساليحنَُّّْ ؤ٥خألص خخنخمط ألخمخىر
االداب كلية في  استاذ فوزي سلوان  السيد

كصفحة الطفل "يولد  قائالً: رأيه عن حتدث

ويقلد اخلارجي من العالم شئ كل بيضاء يتقبل

الشخص من أكثر  باالشياء ويتأثر مايراه كل

رقابة لها  ليس التلفزيون وبرامج .. الكبير 

للتقاليد منافي يكون قد شئ بها يعرض قد

والعقائد االسالمية.

العنف على الطفل يربي التلفزيون وبسبب

ثقافة برامج العنف احد اسباب انتشار وتعد ..

عليها تربو اطفالنا الن مجتمعنا في العنف 

املسدسات مثل عادياً شيئاً استعمالها واصبح

االخرى. واالسلحة والدبابات والرشاشات

عليها فيتوجب دور االسرة يظهر ان يجب هنا

الن االطفال يراها التي البرامج مبراقبة تقوم ان

(الصح بني التمييز على قادر غير الطفل يكون

على الطفل يراها التي البرامج فتنحصر واخلطأ)

(القنوات مثل والتثقيقية التعليمية القنوات

على التعليمية البرامج او املصرية، التعليمية

واالناشيد العربية اللغة فيتعلموا ( "art" قتاة

على تؤثر التي واالشياء العنف من واحلساب بدال

مستقبلهم وشخصياتهم واتمع".

ألخنخ و٧ خؤسخؤحل مبوخحمإلخ سهالآل
بها يتشارك الكارتونية املسلسالت بعض
فيجد حب قصة بينهما وتوجد وامرأة رجل

حب خطيرة عالقة امام نفسه الطفل
اجلاسوسات وهن الكارتوني املسلسل ولعل
فيكتشفن اصدقائهن يهجرهن  فتيات ثالث
صديقته يترك  فأنه الرجل شمه ما اذا  عطر
القصص هذة فمثل  .. اخر  حب عن ويبحث
عليها شديد احلاح وهناك ومتكررة كثيرة 
الطفل وستجعل سهلة واضحة والنتيجة
شيئاً يعتبرها العالقات الى بحاجة الصغر منذ
اما .. بينهما التفريق  يريد  من والشرير  عادياً
عادي شئ  فيعتبروها العارية الكارتون مالبس 
.. الواقع ارض على  موجود ما  واجمل وجميل
االطفال عيون في مثالي عالم الكارتون فعالم
واالنحراف امليوعة من حالة عندهم وستخلق
من مهمة مراحل  ستحرق انها الى باالضافة 

للنضوج. فهو اجبار الطفل عمر

االطفال على والسلبية االجيابية وآثارها الكارتون أفالم


بعد أنبعثت التي والفاعلة الناشطة املدني منظمات اتمع بني من
تهدف والتي الثقافية  املعرفة مؤسسة مباشرة البائد النظام سقوط 
الثقافي الوعي بتنمية وتعنى االنسان وحقوق احلوار ثقافة اشاعة الى
في واجتماعياً واضحاً ثقافياً حضوراً املؤسسة حققت وقد واالجتماعي

في كربالء. املثقف الشباب معظم استقطبت وقد الكربالئية الساحة
مجلس رئيس احلسيني الكردي علي السيد حاورت الرافدين) (بنت 
املؤسسة هذه وتأسيس إنشاء حيثيات  على  للوقوف املؤسسة إدارة

املستقبلية. ومشاريعها واهتماماتها
التي أدت والظروف احليثيات هي وما املؤسسة تأسيس هو تاريخ ما *

؟ تأسيسها الى
هذا والدة قبل شيئا أن أبني أود التأسيس عن تاريخ وقبل االجابة - بدءا
الكواليس خلف من وعامالً معطاءاً رحمه في كان حيث الثقافي الكائن
الذات حاكمية أن  تعرفون فكما ، وحذر وحيطة سرية  بكل ولكن
العراقيني. صدور على جاثماً البعث الذي كان بنظام التسلطية املتمثلة

املعرفة مؤسسة والدة عن االعالن مت الغبرة  تلك اجنالء  بعد ولكن
املقدسة املدينة لهذه اخللص الشباب من مجموعة يد على الثقافية
الكربالئي النهوض بالواقع عن معلنني ، ٢٠٠٣ عام من آب شهر في وذلك
آخذت الرقي وبالوطن نحو باإلنسان باهللا اإلميان رفعه شعارها الذي حتت
عصبية كل عن باملنهج العلمي املوضوعي مبتعدة االلتزام على عاتقها
إذ واحلقيقة هدفاً رسالة السالم تنشر مغلف لنفس انتماء  أو جاهلية

دميقراطي. أصيل متنقل حر من أجل عراق العاملني للتعاون مع تسعى
تهتم بها النظام الداخلي للمؤسسة والفئات العمرية التي ما هو *

؟ عليها تعمل التي املواضيع وأهم
حكومية وغير ربحية غير ثقافية طبيعة ذات مؤسسة املعرفة -
الهوية على للحفاظ تهدف املؤسس اعتبارية ميثلها تتمتع بشخصية
باملوضوعية ،تلتزم والعراقي الكربالئي واتمع للفرد األصيلة احلضارية

تردها. التي الفكرية النتاجات مع التعامل في االيجابية واحليادية
الطفل من ابتداء الفئات بجميع تهتم فاملؤسسة العمرية الفئات أما
اجلنسني كال من  املثقفة النخبة مبخاطبة تهتم كما ، الشيخ حتى 
والدميقراطي الوطني احلوار وثقافة خطاب واشاعة نشر على تعمل كما

واتمع. به يصلح الفرد الذي البناء النقد اآلخر ونقد وحقوق االنسان
مع منظمات عالقات لكم وهل ؟ لنشاطاتكم الداعمة اجلهات هي من *

؟ عاملية أو عراقية
على وعملت واخلارج الداخل في جداً واسعة عالقات لها - املؤسسة
أعمال عرض الى ادى مما احملافظة خارج املؤمترات وحضور املهرجانات اقامة
مشترك أو عمل متويل شكل على منها عديدة جهات قبل من ومشاريع
أجل من العراق في واملنظمات واملؤسسات العاملني جميع ندعو ، كما
بعد دراسة ولكن والتآخي واحملبة األلفة فيه تسود بعراق جديد النهوض
وتعتمد أعتمدت أن املؤسسة شيئا نذكر أن كما نود ، لنا عمل يقدم اي
مهند الشيخ االمتياز صاحب املؤسس على الذاتي التمويل خالل من 
واالصدارات املطبوعات ريع على املؤسسة مالية تعتمد  كما  ، األسدي
خالل العالقة ومن املانحة اجلهات تقدمها التي واملنح والتبرعات والهبات
إنشادي شعري مهرجان إقامة اعمالها وآخر ، عراقية منظمات مع

جسور وذلك ملد بابل محافظة في الرافدين) (بنت منظمة بالتعاون مع
املدني العراقية. اتمع منظمات احملبة بني

والعلمية الثقافية الكفاءات أستقطاب املؤسسة أستطاعت كيف *
؟ والشبابية

خالل من الكربالئيني قلوب  في تدخل  أن املؤسسة  أستطاعت  -
وإقامة واألرياف القرى في النائية املناطق طالت حتى التي إقامة ندواتها
حيزاً له املثقف وجد التي واملطبوعات املنشورات واصدار  املهرجانات
املؤسسة ألستقاللية وذلك خطابه خالله من يوجه حراً ومنبراً فيها 
مخاطبة في البارز الدور لها ، فقد كان املثقفني لكل ودعمها وحياديتها
جميع بني فرق بال سواء على حداً والنخب امثقفة اتمع شرائح جميع

وغيرها. واحلزبية الدينية االنتماءات
هي وما العام هذا  في املؤسسة عليها عملت التي القضايا أهم *

؟ لها املستقبلية املشاريع
املؤسسة ولكن عملته ما كل لذكر يسع ضيق واال ال الوقت - لعل
بارزاً دوراً كان للمؤسس فقد التأسيس بداية أهم األمور، في عند سنقف
على بناءاً وذلك للدميقراطية) (الوجه اآلخر بعنوان منشور اصدار خالل من
األثر له وكان غريب) سجن (أبو في انتهاكات االحتالل من قوات به قامت ما

املواطن. توعية في األكبر
والتوعية التعبئة (هيئة باسم  هيئة  تشكيل على عملنا ثم
تنظم كما ، النزيهة  احلرة  االنتخابية العمليات ملساندة االنتخابية)
صفر شهر في يقام احلسينية  للقصيدة شعرياً مهرجاناً املؤسسة 
اإلدارة ونظم وأعمال على احلاسوب بفتح دورات أيضاً وقامت عام كل من
عند منها شتى أحداث في مختلفة بيانات وأصدرت والسياسة األقتصاد
فيما أما ، احلرام محرم من في العاشر والكاظمية كربالء تفجيرات وقوع
والعوملة) (نحن كتب طبع مت فقد الفكرية واحلركة  املطبوعات يخص
الكربالئي املواطن على يخفى وال واالعالم)  (التعليم و والوالدة)  و(احلمل
أصدرت كما ، الرابعة وللسنة اصدارها في مستمرة وهي (املعرفة) مجلة
ملحق وأهمها كربالء في الداخلي الوضع تتناول مالحق عدة املؤسسة
االداري بالفساد  أختص ملحق و والتعليم)  (التربية  و والوقود) (الطاقة 

واملالي.
فقد كربالء) (اعمار صحيفة إصدار في بارزاً دوراً للمؤسسة كما كان
توفيق األخ تفريغ مت وقد لها مقراً املؤسسة تتخذ من الصحيفة كانت
(اعمار صحيفة  حترير لرئاسة املعرفة مجلة حترير رئاسة  من  احلبالي
من وحرصاً االعمارية كربالء في مصلحة تصب من أهمية لها كربالء) ملا
كربالء) (اعمار  أصبحت اآلن ترون  وكما  كربالء  مصلحة على املؤسسة

وخارجها. احملافظة في املوجودة تنافس الصحف
والتي املعرفة) (راصد صحيفة املؤسسة أصدرت األخيرة اآلونة وفي
العملية في مكامن اخللل املواطنني وللوقوف على مشاكل بهموم تعنى
التي االنشادية) (املعرفة فرقة تأسيس املؤسسة نشاطات وآخر اخلدمية
احلب ثقافة لشهر بابل في  والثاني  كربالء في األول مهرجانها اقامت
تعرضت ملا إدانة ذلك وكان االرهاب ولنبذ أطفال كربالء لسان والسالم على

ايم. شهدته منطقة الذي األخير التفجير في كربالء له

هدفا واحلقيقة .. رسالة السالم تنشر .. الثقافية املعرفة مؤسسة
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والصمت بني الضمير واالرتباط العالقة قوة إن
العقل، مع يشكالن لكونهما  فقط ليست
واحدة، حاضنة التشكل والنمو في مركز نقطة
ممثلة العالقة هذه توثيق شروط جميع توفر فيها

وهي: االعظم بـ القاسم املشترك
والضمير. الصمت جوهر غور سبر صعوبة -

الرجاء جوهره مؤمل، مؤجل، مشروع كالهما -
واالمل.

االنسانية واملثل املبادىء على يركز -
السامية.

ميكن فال او شراً) (خيراً لالفصاح قابل - كالهما
ان للضمير وال مطبقاً  يبقى صمتاً ان للصمت
متناقضني جزئني من مكون  النه  مطلقاً يبقى

الصامت... واحلي احلي الناطق وامليت) اي (احلي
والتوحيديون، والكهنوت الدين علماء ينفرد
حقيقة بإدراك واملثقفني املفكرين من وصفوة
البشري العقل تكون بداية تشكل الضمير ان
محاكات من  ابتداء وتطوره، ومنوه والدماغ

بهذا ويرتبط املتغير، احمليط هذا مع وايجاباً سلباً تعامله الى احمليطة والبيئة الطبيعة 
رغبة بني التعارض يصادف حني وخاصة االنسانية الفردية، النظر وجهة  في تغير التغير،
تطور كان إذ وفرد" "كأنسان تطوره عبر وبيئته، محيطه مواقع وبني كفرد االنساني الكائن
والتأثير الطبيعة تغير وسائل  اكتشاف  قبل  جداً- بطيئاً  عليها  والتأثير  الطبيعة وتغير
الدفاع ادوات بعض الى الصيد وطرق والنار الزراعة اكتشاف من والعلم املعرفة في عليها

النفس. من
وثقافة معرفة من يتوارثه ما لم يكن ويومها احملددة، بيئة ورؤيته على عقله انفتاح منذ
بحاجته واحملددة احملدودة  البدائية  الكلمات بعض طريق عن الة احلياة  في سبقوه  من عن 
معارفه مجموعة الى املستند العقلي املركزية- كان جهازه مهمته البقاء حياً- ملستلزمات
والعلنية السرية االنية مواضيعه لدراسة اتبر مبثابة وانطباعاته احاسيسة تخزين وعاء
وبني معه ويتعاطف ويحبه يرغبه ما بني الفاصل احلد او احلكم فقط وذاته ليعطي لنفسه

منه. يؤذيه ويتالم يرغبه او ال ما
باالهتمام تخصص قد االنسان ودماغ  عقل  في ما منطقة  ان  نتصور ان لنا جاز  واذا
وبعد اتمع، وذهنية الفرد وعقلية االنسان) (الفرد- وذهنية عقلية بني باملساحات املشتركة
جزءاً لتصبح وتعددها وتنوعها االجتماعية العالقات حجم بازدياد املساحة ازدادت هذه ان
ما وهو .. بالضمير .. تسميته على ما اصطلح ولد معنا .. واتمع حياة الفرد يتجزء من ال
.. امة او مجتمع  او افراد او عائله من االخرين على اعالنها االنسان قبل رؤية عليه تنطوي
احلب والقبول، بني الرفض املساحات بني في الفاصل واحلد .. وجوهره االنسان سر فالضمير
تتناقض مفاهيم القائمة الطويلة من اخر الى والصوب اخلطأ بني واللذة، بني االلم والكره،
فيما وتتداخل يومياً التي تتسع الفرد واتمع بني  املشترك القاسم قائمة االنسانية في
احلق معطية مستمر وصراع حتٍد اتمع في حساب على الفرد ومرة على حساب مرة بينها

اتمع. وحق حق الفرد بني للتفريق صيغ ايجاد في "التدخل" اجلديدة للقوانني الوظعية
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كل على تعالى اهللا فرضها  سنة الزواج
الرجل تزوج "اذا (ص) الرسول  قال كما انسان
على يقوم  رباط مقدس فهو دينه"  احرز نصف
على ومستند  الزوجني بني التكافؤ اساس

واالخالص. والوفاء احلب اساس
الوجود في  شيء اثمن هي الزوجية فاحلياة 
من االنسان يستطيع التي الوسيلة ألنها
عن جيل اثر جيل والبقاء االستمرار خاللها 

اتمع. وبناء االسرة تكوين طريق
مير املضطربة التي االوضاع خضم وفي ولكن
البطالة وانتشار االمني احلال وسوء العراق بها
االسباب فهذه احد، على يخفى ال كبير وبشكل
قادرين الشباب من قلة جعلت غيرها واخرى
انشاء تكاليف ألن اسر وتكوين الزواج على
وكذلك جداً باهضة  اصبحت  الذهبي  العش
من بالكثير ادت حدوداً وصلت انها حتى املهر
وتأجيلها الزواج فكرة عن العزوف الى الشباب

مسمى؟! غير وقت الى
اكثر فيه بات حد الى املهور ارتفعت فقد
او توفيرها او دفعها على  يقدرون ال الشباب
الداء هذا (االقتراض) الى منهم عدد كبير يضطر
تنتهي ان وبعد واالنساني االجتماعي الفرض
النتيجة وتكون املعاناة تبدأ الزواج  مراسيم
بتسديد اال تنتهي ال وارهاق وهموم نفسي تعب

القروض. هذه
على للمرأة مالي حق  هو  الصداق  او فاملهر
وهو نفسها يطيب  فهو يتزوجها الذي  الرجل
في والرغبة والتقدير واالحترام احلب على دليل
ذلك الى اضافة بني الزوجني واملشاركة التعاون
املال من معيناً مقداراً له يجعل لم الصداق ان
املادية وحالته الزوج واستطاعة  قدرة على بل
توجب املهر قلة وان الطرفني برضى  يكون وأن 
كما .. ممكن وقت وأسرع بأسهل الزواج جريان

أيسره). الصداق (خير (ص): األكرم الرسول قال
األسر بعض تعتقد الشديد لالسف ولكن 
غالياً جتعله بحيث املهر في  غالت اذا انها
وكأمنا لبناتها ناجحة زوجية حياة فيه تضمن
عن تتاجر بها بضاعة او للبيع تعتبرهن سلعة
بعض تعتقد  وكذلك  .. املهر في املغاالة طريق

مهر بناتها تكون من قللت اذا االخرى انها االسر
بها .. استهانت قيمتها او من قد قللت

عليها؟! يساوم سلعة الفتاة اصبحت فمتى
للفتاة تكون ان يسمح  انساني  ضمير وأي

تنقص؟! او تزيد قد مالية قيمة
اخلاطب على تشترط أال وأهلها املرأة كرم فمن
استهانة يعتبر ال  وهذا املال من معيناً مقداراً
التي الزواج قصص  فكثيرة .. العكس  على بل
بهدوء ينتهي وبعضها النجاح،  لها يكتب لم
والزوجات االزواج فيها يشن وبعضها الطرفني
وكل احملاكم قاعات الى كثيرة احياناً تصل حرباً
تلك عكرت صفو التي املادية االمور بسبب هذا
الى االسف يدعو وما .. واحالها الى اطالل االسر
ان يتصورون (الفتيات) اهالي من الكثير ان
عن حتصل السعيدة  واحلياة  الزوجية السعادة
البساطة وتعتبر الفاخرة والقصور املال طريق

احلرمان الشقاء وعالئم من وسائل املعيشة في
..

الباهضة بالثياب ترفل امرأة من فكم
في وتسكن الذهب مبثاقيل  وتتزين والراقية 
في تعيش الداخل من ولكنها مشيدة قصور
بيتاً او كوخاً تسكن امرأة من وكم جحيم
منتهى في  تراها ذلك  ومع  متواضعاً  صغيراً 

عدن؟! جنة املسكن ذلك وكأن السعادة
الزهراء وابنته (ص) اهللا في رسول ليس لنا أو

حسنة؟! أسوة (ع)
حامل وبنت (ع) العاملني نساء سيدة  فإن 
ابن باعه درع صداقها كان والنبوة الرسالة
بدراهمه مستلزمات ليشتري ع) ـ (علي  عمها
القليل اال فيه ليس بيت الى زفت وقد املعيشة!
على مغصوبة تكن ولم .. املتواضع االثاث من 
وهي وافقت فقد .. عليه مجبرة او االمر هذا 

في متواضع ماله في فقير عريسها ان تعلم
مهرها (ع) ان ستجد جيداً متعنت انك اذا إال بيته
وهو زوجها ميلكه ما ثلث كان فقد قليالً لم يكن
احلروب وقد عند نفسه به يحمي كان الذي درعه
.. العاملني نساء ألطهر  مهراً بثمنه وجاء  باعه
اسعد يبنيا ان استطاعا القليلة الدراهم بتلك
االحترام بوسائل مفعم منزل .. الدنيا في بيت
ان ميكن ال احلياة بأن املتبادل والشعور والتقدير
.. الهانئ بيتها دعامتي من تضحية دون تستمر
نور من بسطور هذا موقفهما سجل فالتاريخ
املناسب االختيار في درساً لشبابنا ليعطي

املادية. وليس املعنوية الكفاءة املؤسس على
في تكرر لم التي االسطورية القصة إن تلك
ميكن بكل ما مفعمة اخرى مرة التاريخ البشري
فعلي عليه الثنائية التضحية معاني تصوره من
وهو ميلك ما بأعز زوجته على يبخل لم السالم
قيمته رغم ملكيته  ثلث ميثل كان الذي الدرع 
بإستطاعته، ما اليها قدم إنه إال القليلة املادية
يتعلموه ان لشبابنا ينبغي الذي الدرس هو وهذا
لنيل ميكن ما بذل وهو الصالح السلف من
بغالء والتذرع الكسل  الى أن يركنوا ال املبتغى
على بالالئمة ويلقوا الزواج كلف وارتفاع املهور

الفتاة. أهل
االسري والرفاه الزوجية فالسعادة ذلك ورغم
بل باملال والبذخ الترف طريق عن يحصل ال 
يفنى ال كنز هي والتي والقناعة بالتفاهم

الطرفني. بني وبالتعاون
واتاحة اال فتح الى مدعوون فاألهل
حياتهم يختاروا ان  وبناتهم ألبنائهم  الفرصة 
اخلناق عليهم يضيقون  وال  ومطالبهم
لكي يتحملوا اختياراتهم في ويجعلوهم احراراً
حياتهم وليبنوا انفسهم ادارة في املسؤولية
بالعاطفة وتزيينها والوئام احلب نسيم  على

واخلالب. املدهش بجمالها
الفقر يعكرها ال السعيدة الطيبة فاحلياة
وال يسيروا  اآلباء  أيها فيا .. الفاقة تغيرها وال
الزواج ومستلزمات املهر كان  وكلما تعسروا 

وسعيداً. الزواج مباركاً كان يسيرة
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العراق) اديبات (ملتقى فعاليات انطلقت
العراق عاصمة بابل مهرجان  فعاليات ضمن
الثقافة والفنون قاعة على ٢٠٠٨ الثقافية لعام
احمللية احلكومة من وبدعم بابل محافظة في

احملافظة. في
،(٧_٢٠٠٨/٦/٨) يومني ملدة امللتقى استمر
ألقتها احمللية احلكومة بكلمة فعالياته  بدأت
مجلس رئيس نائب البكري أميرة للسيدة
ان املرأة فيها ذكرت املرأة لشؤون بابل محافظة
للعمل مضى وقت أي من عزما أكثر العراقية
الطوال السنني تلك همشت في أن بعد واألبداع
والنجاح على العمل كفاءتها وحرصها وأثبتت

رئيسة األنصاري علياء والقاصة األديبة أعقبتها
األعالمية بأسم والناطقة الرافدين بنت منظمة
بامللتقى وأعلنت احلضور عرفت بكلمة امللتقى
انتخاب مت والتي العراق أديبات رابطة تأسيس عن
لليوم امللتقى فعاليات ختام في امنائها هيئة
الى واحلاضرات املشاركات دعت االنصاري الثاني،
ذلك تلى ثم الرابطة، بشأن  مقترحاتهن تقدمي
قصائدهن بالقاء والشاعرات مشاركات االديبات
الشاعرة من كل االول اليوم في شاركت حيث
والشاعرة الناصرية محافظة من الهاللي منى
(١٩٤٤ مواليد من مشاركة (اكبر العطار رضية
جليل هنادي والشاعرة ميسان محافظة من
اخلرسان منى والشاعرة بغداد محافظة من
بابل من عباس  حسينة والشاعرة بغداد  من
الى اضافة بابل، من كاظم هدية والشاعرة
الشاهني وميار سعاد الشاعرتان قدمته اوبريت

بغداد. محافظة من اتار
بعرض األول اليوم فعاليات وأختتمت
في املرأة لتأهيل اليسر جمعية قدمته مسرحي
الدكتور امللتقى افتتاح حفل حضر وقد بابل,
محافظة مجلس رئيس نائب البكري نعمة
عضو احلسن  عبد أسامة  والدكتور  بابل
التخطيط هيئة ورئيس بابل محافظة مجلس
العاني عباس والسيد احملافظة الستراتيجي في
وعدد الثقافة وزارة عن ممثال الثقافي البيت مدير
املدني اتمع ومنظمات األحزاب ممثلي من كبير
من كبير وعدد بابل في املدني اتمع وناشطات
وفد كما شارك األعالم، وسائل وممثلي املواطنني
من العراقية االمة حلزب النسوي  التجمع من

السيدة والقت االول، اليوم فعاليات في بغداد
امللتقى. فيها حيت كلمة الوفد رئيسة مكارم

جلسة أقيمت امللتقى هامش وعلى 
للجلسة قدم القصة حول  حوارية مسائية
أمني القطان خالد واالعالمي والكاتب  الشاعر
احلرة للثقافة املستقلة  أور مؤسسة عام
في املشاركات من  قاّصات فيها  استضيفت
السعد هند القاصة فيها قدمت حيث امللتقى
احلياة أعاصير قصيرة بعنوان قصة العمارة من
زوجني ذكريات القصصية مجموعتها من
قصتها بغداد من ابراهيم أطياف والقاصة
األنتهاء وبعد يعلم) من  (آخر  بعنوان القصيرة
ومداخالت مناقشات  جرت  القصتني  قراءة من
علياء القاصة  من كل فيها شاركت حولهما 
والشاعرة عباس حسينة والشاعرة األنصاري
الفنهراوي حسني والصحفي اتار ميار
منى والشاعرة السعداوي انتصار والناقدة
والشاعر احلسني عبد سميره والزميلة اخلرسان

الهاللي. منى والشاعرة الياسني فالح
انتصار والصحفية الناقدة قدمت بعدها
قصة حول موضوعا  كربالء من السعداوي
األنصاري علياء البابلية للقاصة وعائشة) (علي
أدبي) إطار في  سياسية قضية وعائشة  (علي
العدد في كربالء إعمار صحيفة في واملنشور 
السيدة دعيت ثم ،٢٠٠٨ حزيران لشهر (٦٥)
(علي روايتها  حول للتحدث االنصاري علياء
احلاضرات، اسئلة بعض عن  واالجابة وعائشة)

في القصة  بني الفرق عن اجابتها معرض  وفي
ارفض "انا قالت: والذكوري) (النسوي االدبني
بني فرق  وال ادب هو االدب ألن التصنيف هذا
املرأة تكتبه الذي او الرجل يكتبه الذي االدب
في الغور في الرجل من اقدر برأيي املرأة ولكن
الى االنصاري وتطرقت النفس االنسانية" اعماق
محفوظ واحسان عبد جنيب ادب في املرأة صورة
وامثالهم االدباء هؤالء  ان على واكدت القدوس
حقيقي، غير وجهاً لها وقدموا املرأة ينصفوا لم
اتار ميار واألذاعية الشاعرة قدمت فيما

املعنفات املنشور النساء موضوع عن مداخالت
بعنوان الرافدين صحيفة بنت من ٥٨ العدد في
ملحة ضرورة .. املعنفات النساء رعاية  (دور 

الشمري. زينب للكاتبة اجلميع) ومسؤولية
تضمنت فقد الثاني اليوم  فعاليات اما
الى اضافة  الفلكلورية العراقية  لألزياء عرضا
وبابل وبغداد  كربالء من الشاعرات مشاركة
املعرفة لفرقة بغداد" "بيتي أوبريت الى إضافة
ناجح األستاذ الناقد شارك كما كربالء من
هيئة في الثقافية  اللجنة مسؤول املعموري 
بكلمة بابل في احلضاري والتحديث األحياء
هذا في املشاركات العراق أديبات فيها هنأ 
دوام لهن متمنيا أيديهن على وشد امللتقى
وكبيرة كثيرة كفاءات وبروز  والتألق النجاح
امللتقى وأختتم  النساء من الثقافة مجال  في
العراقيات لألديبات أدارية  هيئة  أول بأنتخابات 
الناطقة األنصاري علياء القاصة أعلنت أن بعد
عن العراق أديبات ملتقى بأسم األعالمية
املرشحات وتقدمي الترشيح طلبات إستقبال 
مختصرة نبذة بتقدمي احلاضرين أمام أنفسهن
عليهن التعرف للجميع ليتسنى منهن لكل
البكري أميرة السيدة بأشراف األنتخابات وجرت
املرأة لشؤون بابل محافظة مجلس رئيس نائبة
استاذ ناصر بدر والدكتور املعموري ناجح والناقد

بابل. جامعة في االعالم
الشاعرة بفوز األنتخابات نتائج وجاءت
للرابطة رئيسة الناصرية  من  الهاللي منى
من كل وعضوية صوتا ٢٢ على بحصولها
صوتا ١٧ كربالء من  السعداوي انتصار  الناقدة 
١٥ بابل من  بنيان عباس حسينة والشاعرة 
صوتا ١٤ من العمارة هند السعد والقاصة صوتا
صوتا ١٢ بغداد  من  املالكي هنادي والشاعرة
صوتا ١١ بغداد  من اخلرسان منى والشاعرة

أصوات. ١٠ بابل من كاظم هدية والشاعرة
أميرة السيدة قدمت امللتقى ختام وفي
درع بابل محافظة مجلس رئيس نائبة البكري
السيدة تسلمته االديبات رابطة الى احملافظة

قدم كما للرابطة العام االمني الهاللي منى
تقديرية وشهادات هدايا احملافظة مجلس

امللتقى. هذا في للمشاركات

خضخ ً م خؤشخي ألجيٍأل
رّت رخمحمـشسَخ خلالس ٍخؤسضحلُّشح

االديب صرح امللتقى، فعاليات ختام في
مسؤول املعموري، ناجح  االستاذ  والناقد
وعضو والتحديث االحياء هيئة في الثقافة
العراق عاصمة بابل لفعاليات املركزية اللجنة 
االول امللتقى فعاليات "شاهدت قائال: الثقافية
الفنية بتفاصيله  سعيد وانا العراق الديبات 
عديدة معطيات عن  كشفت التي  والشعرية
الثقافية للعراق كعاصمة بابل احتفاء أهمها
طاقاتها عن والكشف ٢٠٠٨ باملرأة املبدعة لعام
وكنت واالدب، الفن مجاالت في املتميزة االبداعية
بني يوحد ان استطاع الذي االزياء بعرض فرحا
سيميائيا، مشهدا يقدم وان العراق محافظات
املكان جغرافية عن  كاشفة عالمة  الزي الن
وحتما وتفردها. ومتيزها الزي في وخصائصها
البيئية ومميزاته  باملكان خاصا معلما الزي كان
الشعر في ابداعية طاقات عن امللتقى وكشف
العراقي. التراث في املعروفة وعناصره الشعبي
املرأة تكونات في  حيويا مجاال امللتقى واضاء
التي الوظائف وفرة حيث االزل، منذ  العراقية
والفن. كما الثقافة  في االولى االصول اسست
متتعت التي العالية الروح عن امللتقى كشف
النتخاب التصويت اجراء أثناء املشاركات بها

العراقيات. االديبات لرابطة االدارية الهيئة
وانا االنصاري  علياء العزيزة  لالخت تهنئة
في الننا به ثقتنا برر امللتقى  الن ايضا  سعيد
العراق عاصمة بابل ملهرجان املركزية اللجنة
دعم من ميكن ما له ووفرنا له حتمسنا الثقافية

مالي".

خلنتخحمئخس دحمخ
امللتقى، في رأيها عن االجابة معرض  في
محافظة من ابراهيم اطياف القاصة قالت
خطوة وهو امللتقى بهذا "فوجئت بغداد:
الواتي االديبات  من الكثير يضم كونه ايجابية
فأعتقد بعضهن من قريبات يكونن ان بحاجة
صفوف االديبات وخاصة وحد بني امللتقى هذا ان
بعضهن عن البعيدات احملافظات من االديبات
اتصال هناك سيكون امللتقى هذا خالل ومن

بينهن". وفاعل مستمر
من الشاعرة اتار ميار السيدة قالت  فيما
نوعها من االولى التظاهرة بهذه بغداد مشيدة
من ايادي على اشد ورائعة جميلة :"تظاهرة
واملرأة واالدبية الثقافية التظاهرة بهذه قاموا
لكي تظاهرات هكذا مثل الى بحاجة العراقية
وامتنى واالدبي الثقافي ادائها من القليل ولو تبرز
هذه مثل في بابل حذو حتذو كل احملافظات ان من
االخرى اديبات احملافظات وان يدعون املهرجانات
امللتقى هذا ضم حيث هنا ماالحظته وهذا

العراق". جميع انحاء من اديبات
بابل محافظة من كاظم هدية الشاعرة اما
نوعية ونقلة قفزة هو امللتقى "هذا قالت: فقد
مايثير لكن العراقيات واملثقفات االديبات لكل
العراقية للمرأة القليلة املشاركة استغرابي هو
فرصتها لكي هو هذا امللتقى اعتبرنا اذا فيما
متثل وهي  يراها العالم وحتى صوتها تظهر 

واقفة مازالت وهي والبابلية العراقية صوت
الصعاب". بوجه

معبرة قالت بغداد من جليل هنادي الشاعرة
املرأة من ان على الرغم "امللتقى ناجح رأيها: عن
ان واعتبر والتهميش العنف من تعاني العراقية

العنف". ضد للمرأة نصر هو امللتقى هذا
محافظة من الهاللي منى الشاعرة اما
لرابطة عاما امينا انتخابها مت والتي الناصرية
غريبة ليست  "بابل قالت:  فقد  العراق اديبات 
هذه جديد من تنهض بابل واالن الثقافة عن

املرة بابل في الى اتي بها التي  الثانية املرة  هي
الثانية املره وهذه  الوطني  بابل  مهرجان  االولى
بادرت النها  االنصاري علياء  السيدة مشكورة
بها تبادر  ان املفروض  من  كان املبادرة بهذه
الثقافة، وزارة مثل اتصة واجلهات الوزارات
التي هي الرافدين بنت منظمة ان جند ولكننا
بأن نفتخر ونحن االديبات شمل لم الى  بادرت
والوسط اجلنوبية احملافظات من كل اديبات لنا
عنه وزارة ملاذا غافلة اعلم ال شيىء وهذا وبغداد
محافظاتنا الى الرجوع بعد واثقة وانا الثقافة
الن االلف الساحة كثيرات على اديبات ستظهر
تشجيع، الى حتتاج والنساء بخطوة يبدأ ميل

منى اجل من ليس املنصة على اقف عندما
اللواتي الشابات االديبات من اجل الهاللي ولكن
االسوار ولكن االديبات من فلدينا الكثير خلفي

اخلروج". من ومتنعهن بهن حتيط

ألَخخ : خٍأل خصسآلخه
هيئة االمناء اجتمعت االخير، اليوم ختام في
اخلروج ومت لها، لقاء اول في عصرا املنتخبة

التالية: بالقرارات
خالل لرابطة االديبات نظام داخلي – وضع ١
الهيئة على  عرضه ثم القادمة، اشهر الثالثة 

عليه. للتصويت العامة
فوق. فما عاما ١٦ – يتم قبول االعضاء من عمر ٢

الرسمية. االجازة استحصال – ٣
الرابطة. الجتماع دوري موعد حتديد – ٤

احملافظات في احمللية احلكومات مفاحتة – ٥
املهرجانات رعاية الجل املعنية والوزارات
في الرابطة تقيمها التي الثقافية والفعاليات

املستقبل.
القطر. وخارج داخل املهرجانات حضور – ٦

على االنترنيت. اطالق موقع – ٧
طريق االنترنيت. تنظيم مسابقات ادبية عن – ٨

االديبات. نشاطات متابعة – ٩
تنمية مهمة عاتقها على الرابطة تأخذ – ١٠
على تعمل وكذلك ورعايتها الشابة املواهب
فروع املدني وفتح اتمع منظمات التنسيق مع

احملافظات. كل في للرابطة
هويات ومنح عضوية بدل حتديد – ١١

الرابطة. في للعضوات

لألديبات األول امللتقى وتدعم حتتضن الثقافية بابل عاصمة العراق
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شهرية نصف صحيفة الرافدين) (بنت
ـ بابل الرافدين بنت منظمة عن تصدر
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٠٧٨٠١٤٢٣٦١٠ موبايل: ـ هاتف:  ٢٢٠١٢٣ ـ الثاني الطابق ـ عوض طارق عمارة ـ اجلمعية تقاطع قرب ٤٠ ـ احللة ـ شارع ـ بابل محافظة العنوان:

َّْـخؤنتحل�طـمبضيخمبحلىخ
 
احملافظات مجالس ملرشحي األنتخابية احلمالت  إنطالق بداية ومنذ املاضي األسبوع خالل

املرضى يزور أخذ من فمنهم والوسائل الطرق بكل الناس وإستقطاب بإستهداف املرشحون بدأ

يلتقوه من كل وتقبيل بالسالم آخرون راح فيها يحضر قّلما كان وحضور مجالس الفاحتة التي

فيما ال سامح اهللا التنفسية من األمراض مبرض يصاب أن منهم البعض خشيت على أنني حتى

يستعيد حتى القدامى واملعارف باألصدقاء لألتصال موبايالتهم في القدمية األرقام آخرون إستعاد

و(هّلة القادمة األنتخابات الى رشحوا  إنهم ويذكروهم ليخبروهم  والصداقة األخوة نشاط

كيانات راحت فيما مابعدها شّدة. التي الشّدة هذه في األصوات من حفنة أجل الهّله بيه) من

لنفس إعالمهم ووسائل ألستغاللهم األعالميني والصحفيني واستقطاب بأستهداف ومسؤولني

من خاصة طويلة لفترة واألعالميون الصحفيون منه عانى الذي التهميش فبعد الغرض أعاله

للغرض ألستغاللهم التقدير في املعّلى الكأس ولهم جاذبية اآلن أكثر املسؤولني أصبحوا قبل

الصحفيني لعدد من املسؤولني أحد بها قام التي الدعوة األعالم وسائل تناقلت أن فبعد (نفسه)

والتي املسؤولني التنسيق وإبتزاز في الصحفيني كبار أحد لها وخطط حّضر والتي واألعالميني

الصحف إحدى ماذكرته حسب دوالر مبلغ (٥٠٠) من الوفد وصحفي أعالمي كل على أثرها أستلم

األنتخابات في املسؤول هذا كيان من  أعضاء  دعم  مقابل  هي  واملبلغ  املقابلة هذه ان مضيفة

حسب دوالر (٥٠٠) نفسه وبالسعر الغرض لنفس آخرين بدعوة آخر مسؤول قام فيما القادمة

ب(من الكبيرة مبعرفته املعروف وهو بغداد رافقوا الوفد الى الذين التاركني الصحفيني أحد ماذكره

قام التارك الصحفي ان الزيارة هذه الوفد شارك الذي الزمالء أحد ذكر وحسبما الكتف) أين تؤكل

جميعا وانهم السالم أمانة حملوه ان اجلميع إياه الرنانة مخبرا الكلمات بتزويق وكعادته بدوره

مرشح ألكثر من وسيقولها قالها انه خليهه)علما وعالزلم بيهه و(فوت عدوك) مع ال معك (معك

لزيارة والصحفيني األعالميني دعا املسؤولني أحد أن أمامهم (بشارة) وجدوا حتى الوفد عاد أن وما ..

ووعدوا ذلك الصحفيني من كبير عدد (زعل) ان وبعد محدودة أوال وكانت الزيارة دول اجلوار إحدى

ولكن مصراعيه بفتح الباب على املسؤول السيد قام منه وإعالميا صحفيا باألنتقام املسؤول

من واحد لترشيح الوسائل تلك من املستفيدين أحد مع وبالتعاون قبله من حددت لوسائل إعالم

ويقينه ملعرفته آخرين وصحفيني أخرى وسائل وأغفلت عليها أتفق التي الوسائل من وسيلة كل

وخيانة أصواتهم بيع أجل من  واألموال  الزيارات معها تنفع لن وصحفييها الوسائل  هذه  أن

.. القادمة حتضيرا لألنتخابات املنطق مايقوله وحسب هذا مهنيتهم وكل
يأخذهم من ضد أو مكتبه في األعالميني يستقبل من أو األموال يعطي لسنا ضد من ونحن
ولكن . أحد املسؤولني من املقربني ذكره أحد ما حسب اخلبرات وتبادلها لزيادة أو للنزهة في زيارة
أهال هم ليسو ألناس والتزمير والتطبيل احلقائق لتزييف أداة ومهنيته قلمه يكون من ضد نحن

.. لذلك
عن بعيدا بشرف يعملو أن اال  هذا  في العاملني وعلى شريفة مهنة  الصحفي العمل
املرشحون لهم مايهبه فيهم  تؤثر وال  الئم لومة باحلق يخافوا ال وان الشخصية  املكاسب
أصواتهم لشراء صحفيون) الشّدة (أصدقاء ان الطويل التفكير بعد إكتشفوا الذين واملسؤولون

وأقالمهم.

 
تطلعت الليل البهيم ظلمة في

حتدق السماء كبد في عيناي
ظلمة في مشرق بوجهك فاذا
ينبثق االفالك في جج تأ نورًا

متطلعًا له رنوت
لهفة في
له الشكو

قلبًا بحبك يخفق
له واشكو

حشاشتي اذاب شوقًا
له واشكو

تأرقي وطول بثي
دمعًا فهطلت

ممطرًا كالسحاب
بطيئًا يسحق موتًا اقاسي به

توسلت
بحرارة ناديتها بل

قلبًا ترع فلم
ميزق هواها في

جاريًا سال الذي الدمع ترحم فلم
نارحتترق عيني قذى كأن

هجرها مرارة من مابي جترعت
الصبر ثوب ورقعت

ممزق وهو
جتلدًا الصابرين انني ائن

ويشفق يحن الواشي غدا حتى
مودتي نكرت فقلت معاذ اهللا
الينطق كمن اعراضًا وتصد

تفكر في الفكر بعض فبأغتي
صمتي وداهمني

كأني اخرق

الوجدان حرارة

ورعاية باهتمام التعليمية مؤسساتنا حتظى
تعليم بأن االميان من انطالقا عليها القائمني
في االساس هو وتدريبه وتاهيله االنسان
في بناء الفاعلة املشاركة على قادر فرد تكوين
حتظى الذي االهتمام ورغم مجتمعه وتطوير
في تفاوتا هناك ان اال التعليم  مؤسسات  به 
نتوقف وهنا واخرى . مرحلة بني مستوى الرعاية
املرحلة هي هل اهمية: اكثر املراحل أي لنسأل
واذا الالحقة؟ الطفل ام املرحلة حياة من االولى
هي املبكرة الطفولة  مرحلة ان على  اتفقنا
املرحلة النها االنسان حياة في مراحلة اهم
والقيم املفاهيم من  كثير فيها  يتكون التي
بالتالي تكون واالمكانات القدرات فيها وتنمو
التعليم مراحل اهم االطفال من  رياض مرحلة
ومعايير مفاهيم فيها تنمو التي املرحلة كونها
سويا اتمع انسانا الى نخّرج ان فاما االطفال
في معه يحمل  انسانا  نخرج ان واما  متوازنا 

خاطئة وسلوكيات  مفاهيم حياته مستقبل 
االخرين مع  تعامله وقيمة عالقاته في تؤثر
التعليمية املؤسسات من كثير تسعى  ولذا
االطفال رياض ملرحلة خاصة رعاية توجيه نحو
االبناء حياة في خاصة اهمية  متثل باعتبارها
ان يجب الذي  ما  نفسه: يطرح الذي  والسؤال 
الى نذهب املرحلة؟بل هذه في البنائنا نقدمه
والبرامج اخلطط هي ما فنقول: ذلك من ابعد
الوقت هذا في البنائنا تقدميها يجب  التي 
انها نرى هل املرحلة؟ لهذه بالذات؟ماهي نظرتنا
ام واالهتمام الرعاية  اساسية تستحق مرحلة
القائمني عادية؟مانوعية مرحلة مجرد نراها
نطرحه ما  ان كفاءتهم؟ مستوى وما عليها؟ 
نراه ما مرجعه املرحلة  هذ حول تساؤالت من
اخرى، دول في املرحلة بهذه واهتمام رعاية من
تصنع الصني يقول"  عندعنوان توقفت  ولقد 
يحمل العنوان هذا ان االطفال" رياض من النوابغ

تدرك الدولة هذه ان اولها  الدالالت:  من الكثير
ايضا وتدرك  الطفولة مرحلة تعني ماذا متاما 
مبا واعداده املستقبل جيل صنع في  اهميتها
باالضافة وحاجاته، العصر ومتطلبات يتناسب
حياته مرحلة في الطفل ان تدرك انها الى
اذا لديه واالمكانات القدرات تنمية ميكن االولى
احلقيقية بادوارها القيام في املؤسسات جنحت
هو للتقدم االنساني مدخلها ان ترى فهي ولذا
االطفال وتنمية املهارات رياض مبراحل اهتمامها
وتدريسهم بتربيتهم تقوم حيث اطفالها لدى
منهم تصنع حتى ومتميز منتظم نحو على
كما مستقبال مجتمعاتهم يخدمون عباقرة
االطفال من مجموعة هناك  ان تدرك انها
العقل حيث من خاصة  بسمات  يتمتعون
واملزايا املتميزة والكفاءة الدراسة على والقدرة 
فهم ولذا اجلسمي النمو وحالة الشخصية
وانشاء واالهتمام الرعاية من مزيد الى بحاجة
يتسمون باعتبارهم لرعايتهم خاصة رياض
طموح ولديهم فكري وتطور ابداعية بقدرات
واالستقاللية واملعرفة للعلم وتعطش عال
عدد بانشاء الصني  قامت ولهذا التفوق، وحب 
عليها اطلق اطفال روضة منها الرياض من
بتنمية تهتم جتريبية ذكية" اطفال  "روضة
املشاعر معامل ونسبة الذكاء معامل نسبة
لتنمية املتعددة  الذكاء قدرة ومفهوم لالطفال
الروضة هذه وفي االفق وتوسيع  واملنطق اللغة 
التواصل وانشطة احملببة لاللعاب كاٍف ترتيب 
اقامة على االطفال قدرة لتنمية والتبادل
والشك مبكرا، الذاتي  الفحص على  العالقات
لالطفال املتعددة الذكاء  قدرة  استخدام ان
خصائصهم اكتشاف في  يفيد  التعليم في
االمر سليم، باسلوب  لتربيتها مبكر  وقت في
لالطفال والبدني العقلي النمو في يفيد الذي
في االطفال  رياض من اخر نوعا هناك ان كما
الفلسفية االطفال روضة عليه اطلق الصني
االطفال قدرة تنمية الى تهدف التي التجريبية

كبيرة. بصورة التفكيرالعلمي على

ـخ يخألـخلئحمٍمج
   

 

ان والميكن مختلفة بطرق  جميالت كلنا
السيئة عاداتنا لكن الفكرة هذه على نختلف
اخلطا نحو مايقودنا هو الكافي اهتمامنا وعدم
تساعدك النصائح مجموعة من عزيزتي وهذه
ابدئي باجلمال مايسمى الى الوصول على
على لتحصلي يوميا ساعة نصف بتخصيص
ان ميكنك البعيد املدى  على املرجوة النتائج
حتضرينها بسيطة بوصفات جميلة تكوني
اجلمال مواطن اغناء على وتعمل بنفسك
املستمرة بالعناية اظهارها ميكنك التي
مفيدة النافذة هذه اجعل ان وامتنى واملدروسة
عزيزتي اليوم  . ينفعك  ما  منها لتستسقي 
تفيدك التي الى بعض النقاط تنتبهي ان ارجو

شعرك. مع التعامل في
لتخليصه شعرك باستمرار بغسل ابدئي -

به. من االتربة والغبار العالق
للشمس والتعرض الغذائية املواد نقص  -

ورونقه. ملعانه شعرك تفقد قد النوم وقلة
لذا اجلفاف  الى  شعرك مييل الصيف في -
بعد البلسم استخدام على املداومة يجب 
أمراض أية لوجود االنتباه عليك الشامبو
من عادة تنتج  فالقشرة  قشرة  أو  جلدية
القشرة من تعانني  كنت فاذا الشعر جفاف
يستخدم الذي الفم غسول فاستخدمي
٩ على الغسول من معيار وضعي للفم كمطهر

عشر دقائق من املاء واتركي شعرك معايير
والعالج الكيمياوية الصبغات من قللي -

بأطراف الرأس فروة دلكي للشعر الكيمياوي
والشطف الغسل  اثناء  وبرفق  األصابع 
وخاصة الشمس الشعة شعرك تعرضي ال
كل للشعر ماسك أعملي الصيف، فصل في
حمامك أنهي توازنه، اليه لتعيدي أيام عشر
شعرك متشطي ال على شعرك، بارد خاصة مباء
على داومي جاف، وهو متشطيه  مبلل وال وهو
يومياً شعرك ال تغسلي شعرك، اطراف قص
ال زيوته،  من شعرك يحرم املتكرر الغسل  ان
بعد طويال،  باملنشفة ملفوف شعرك  تتركي
احلني بني الرأس فروة بتدليك عليك الغسل
وحتريكها عليه اصابعك بوضع وذلك واآلخر
فرش أو أمشاط تستخدمي ال بطريقة دائرية،

تقصفه. الى الن ذلك يؤدي البالستك من

لس خؤَجيخ ئال

ضجيخز غجيرالٌخ خلجمخًز ألُـكس
تصير؟؟ هسه لغيري حبيبي تقبل صدك

متحبني؟؟ مني وبعد مليت وصدك
احللوات  اسنينه عليك هانت وصدك

هانت عليك شلون تتركني؟؟ وما
حساب؟؟  نحسبلها املذاهب ميته من

جانت تهمني؟؟ ميته الطوائف ومن
الناس سألت ما عشكتك ملن أنه

لوسني شيعي اصلك ادري جنت وال
شصار؟؟ انته وبكلبك تغيرت شجاك

تعبدني وجنت بيه متوت جنت
بدنياي  الهوه وانته اتنفسك  وجنت

.. تخنكني حلظات تبتعد لو وجنت
املاي؟؟ الورد ينكر جميل معقولة
عني؟؟ تنازلت بهالسهولة وانته

   

الضمري مع همسة
  
املستطاع قدر كل مواطن تكفل لو..... ١ـ
في االطفال وقف ملا املعيل وفاقد بيتيم
لبيع احملرقة  حتت الشمس الشوارع تقاطع

واملشروبات الباردة. املرطبات
املكان في االوساخ برمي  فكرنا  لو..... ٢ـ
البلدية عمال بقي  ملا  لرميها اصص
يخبئون وهم الشوارع تنظيف في ساعات

وشاح أسود. وجههم في
على املركبات اصحاب تعاون لو..... ٣ـ
ألخيه فرصة منهم  واحد  كل  يتيح ان
وجه تغير ملا الشارع وسط معه للمرور
طبع على وبقي الشمس حرارة من الشرطي

واجبه. اداء في التسامح
رب مثل اسرة رب كل كان لو..... ٤ـ
صحيح بشكل لشؤونها ًمديراً السفينه

بيننا واألنحراف والنفاق الكذب تفشي ملا
بعيدة لتكون هدفنا لو.....حددنا ٥ـ
كثرة لدينا كان ملا املدى وقريبة ومتوسطة

اليومي. العمل نتاج وقلة الفراغ
الثقة دائرة كل في تأسست لو..... ٦ـ
كانت ملا واملوظف  املدير بني والصراحة
احلياة لنيل الوحيد السبيل هي الرشاوي

الفاتنة.

من ساعة اخر انفسنا حاسبنا لو..... ٧ـ

حولنا شراكه الشيطان نسج ملا يومنا 
غداً ينتظرنا ماذا نعلم لكي ال كالشرنقة

تقيدنا التي القيود كل  حطمنا لو..... ٨ـ

بأقدام اجيال ملا سحقت احلقيقة قول عن

اجلبابرة والطغاة

ارضنا على نبني  ان استطعنا  لو.....  ٩ـ

ملا املنتظر الغائب عليها  يستند قاعدة

ان يريد الكل الوحوش مثل االن حلد بقينا

الغابة. اسد يصبح

يزيد املبكر للتدخني األطفال تعرض
املناعية اجهزتهم ضعف خماطر

أن هوجن كوجن من أكد باحثون رويترز: / نيويورك
في السلبي للتدخني يتعرضون الذين االطفال
اإلصابة احتماالت لديهم تزداد حياتهم مقتبل
ينشأون الذين بغيرهم بأمراض معدية باملقارنة

من الدخان. بيئة خالية في
بجامعة وزمالؤه كي كوك ام الدكتور وخلص
في كان خطر االصابة بعدوى أن الى كوجن هوجن
أصغر أو اشهر عمر ٦ من بني الرضع اعلى درجاته
االطفال بلغ حتى استمر املتزايد اخلطر  ولكن

ثمانية اعوام.
واملولودين النمو غير مكتملي  االطفال وكان
للخطر عرضة االكثر  الطبيعي من اقل بوزن

بغيرهم. مقارنة
يضر ال  للتدخني التعرض  ان الباحثون  وأكد
يضر ولكنه لالطفال  التنفسي اجلهاز فقط

ايضا. املناعية اجهزتهم
طفل ٧٤٠٢ تضم مجموعة الباحثون وراقب
ثمانية لسن وصلوا حتى   ١٩٩٧ عام في ولدوا
من املئة في ٤٢ تعرض الدراسة بداية وفي اعوام.

منازلهم. في السلبي االطفال للتدخني
الذي تعرضوا ان االطفال الباحثون واستنتج
عمرهم من شهرا ١٨ اول لدخان السجائر خالل
لالصابة املئة ١٤ في بنسبة عرضة  اكثر كانوا

ثمانية اعوام. ببلوغهم العدوى نوع من بأي

رخؤخمجن خؤالضآل ضجيخ
خلخجلُّخمح

.. ربع كيلو رز. حلم غنم كيلو ربع
مفروم، معدنوس اكل ملعقة ماء، كوب ٤

شلغم، ملح. بصلة، قطعة قطعة جزر،

خؤهآلالح ُّخم 
ويضاف صغيرة قطعاً اللحم يقطع .١

ملدة الهادئة  النار على ويوضع املاء اليه

ظهرت. كلما الزفرة نزع مع ونصف ساعة

بعد واخلضر غسله بعد الرز يضاف .٢

النار على ويبقى املعدنوس عدا تقطيعها

واحدة. ساعة حوالي ينضج حتى

لرفع قليالً ويترك وجد ان العظم يرفع .٣

الدهنية. املادة

ويقدم. املفروم اليه املعدنوس يضاف .٤

أل�رحتـخإلـضجيَق
بابل)، (جنـــوب القاسم حسنني/ناحيــــــة أم السيدة اعداد من الفقرة هذه

العراقية الفلكلورية. باألكــــالت مطبخنا اثــــراء في منها مساهمـــــة

االمومة حلم يتحقق ان بعد سيدتي.......
بطفلك سعادة التضاهيها  التي وسعادتك
قد االمس صديقات وان وحيدة نفسك جتدين
اكتسبت قد نفسك  وستجدين عنك  ابتعدن
وضعك تعرفت نفس امهات في صداقات جديدة
بينكن مشتركة نقاط وهنالك  حديثا عليهن
االطفال، منوهم واحد اطار في تصب كلها لكنها
املواضيع من ذلك  وغير املدرسة الى ودخولهم 
الى وحتنني االمس صديقات وتتذكرين اليومية
احلميمة العالقة وتلك الشخصية احاديثكن
تفقدينها بدات  والتي  بينكن  جتمع  كانت التي
التي النفسية للضغوط نظرا االخيرة االونة في
فيه ما رغم عاملك بان شعور وينتابك بها مترين
تلك الى يفتقد انسانية رائعة ومشاعر حب من
بصديقات تربطك كانت التي العالقة احلميمة
او تقطعت قد املودة خيوط كانت واذا االمس
تفكري وبني صديقات االمس فال بينك ضعفت
معهن تقضي ميكنك ان اللواتي انهن الوحيدات
جديدة بعالقات االرتباط على واعملي وقت ممتعا
.كما حالية صداقات تقوية  على اعملي او
على االمس صديقات اوتلومي نفسك التلومي
قد منهن  وضعك تفهمت فمن التباعد هذا 
ظرفك عن تختلف حتما التي ظروفها متنعها
وانت خاصة دعم من اليه تعطيك ماحتتاجني ان
من نوع اعطائها  على قادرة التكونني قد ايضا
اوال فاملسألة التي ينتظرها منك هذه الصداقة
متبادلة ومشاعر وعطاء اخد مسألة واخيرا
ان اخلبراء ويؤكد  املستوى ونفس  القدر بنفس
صداقة عالقات تكوني ان لكي االفضل من
على تعملي ان  على سنك مثل في  نساء مع
اي منك تستحق انها  وثقي  اواصرها  تقوية
على كثيرا ستساعدك النها تبذلينه جهد 

العالم وبني بنيته بينك اجلدار الذي حتطيم ذلك
النفس العلماء راي وبالفعل قصد دون اخلارجي
الصحة على الساحر التاثير لهن الصديقات ان
عادة قوية تتميز بصداقات ومن يتمتع النفسية
اجتماعية عالفات الى باالضافة عاطفي بتوازن

احساسا مايعطيها وهو النجاح الى تدفعها

وعدم العزلة ان وثقي واالكتفاء بالصداقة

املراة ان  عرفنا اذا التركيز والسيما على القدرة

جتدنفسها فعندها فطريا الصداقة الى حتتاج
صديقاتها الى تتوجه مثال صعب موقف في
اكدها التي احلقيقة وهذه عن همومها للتنفيس
ان تخرجي من وهو واحدا امرا علم النفس تعني
ان على بصديقاتك وتتصلي احلصينة قلعتك
اجليدة املستمعة الصه الصديقة لهن تكوني
الى وحتتاج وعطاء عالقة اخذ هي الصداقة الن

وتقوى. تنمو حتى وحب رعاية

إليجيخ سيحلؤ مبحلخىسئ
  

لتضمني ذراعيها فاحتة مني تقترب احلياة 
ملا أذنّي في همست احلنون... صدرها إلى  بقوة

جميل. التفاؤل اليأس..
عينّي... من يقطر واحلزن أجبتها

منسياً... شيئاً اصبح  لقد التفاؤل  هو اين -
حولي من تقتل الناس  ارى ان  التفاؤل هل
من بسمة اغتصاب  أرى إن  التفاؤل  ام وافرح... 
عينيها... إمام متوت أمها ترى طفلة وهي شفاه
كسر بعد الوجع متوت من أم أرى إن  التفاؤل ام
ثوبها في وهي دموعها تذرف زوجة ام .. قلبها
في قلبه نبض قدوم  ينتظر أب ام  .. األبيض

عليِك. باهللا هذا تفاؤل إي صندوق خشبي...
احلياة وقالت: نادتني

ليس فاألمس سوف يتغير احلال معي تعالي -
غداً... واليوم لن يكون اليوم

يدفعني يأسي ولكن لها االستجابة حاولت
جميلة تكون لن احلياة فأن ال ارضخ لدعواها كي

فيها.. موجود الشر وعنصر
أخرى.. مرة علّي أحلت

األمل حيث هناك نكون سوف تعالي -
لنمضي.. هيا والفرح...

اخلوف اربكها وخطواتي احلياة بي سارت 
في بي تطوف فراحت  بخوفي  احلياة  أحست
أطفال حيث الشر تصل لها يد لم غريبة أماكن
والهواء تتسامر وشيوخ فرحات ونساء يلعبون
قلت الشيء،  بعض أتغير بدأت بالنقاوة يفوح 
معنى وما تفرح أناس هناك هل داخلي في

الفرح..
القلق أزيحي تفرحي حتى  احلياة أجابتني
صغيرة زلت ما فأنت بداخلِك الذي والدمار
كوني واللوم  باحلسرة التقضيه طويل  العمر

تلك الشجرة. مثل

أوراقها كبيرة شجرة إلى  عابرة نظرة نظرت
انها مثلها؟ اكون وكيف يانعة. وثمارها متدلية
يوم مرارة ولم تعش مثلما قاسيت تقاسي لم

غيري.. او انا عشت مثلما واحد
ميته. كانت وقالت:: لي احلياة ابتسمت

وهي ميته تكون فكيف حلديثها استغربت
اجلميلة.. وزهوتها الكبير احلجم بهذا

سنني استمرت طويلة فترة عنها املاء قطع -
احلال ان تغير الى فقاومت االنكسار ابت ولكنها

جديد. من املاء وفتح عليها
ولكني صبرها مثل  اصبر ان تريدين  وهل -
ودخلت حرب على عيني ففتحت الكثير صبرت
اجلامعة في  وصرت  اخرى حرب في  املدرسة 
حرب في زلنا وما اكبر حرب في بلدي ليدخل

الصبر. مني وتريدين
انسي بداخلِك ما غيري يائسة انت كم اه -
هذه مثل العبي جديد يوم وعيشي املاضي
وافرحي الشيوح  هؤالء  مثل تسامري االطفال
احلزن دموع ازيحي قيدك اكسري النسوة كتلك
في شيء فال يوجد باالبتسامة عيونك واملئي

من الفرح. الدنيا اجمل
جانبي. الى وهل تكونني -

اوالً. نفسِك جانب الى انِت كوني بل ال -
وانا مني  قريب الفرح ان شعرت عندها 
فرحة كل ميحو السنني ضباب به الن ال اشعر
عبرة منه الجعل املاضي  فمحوت بها افرح
السير فقررت حزني عليها اعلق شماعة ال
جانباً حزني وترك فرحي مع اجلديد طريقي في
بها فرح أضيء لوحة ألرسم الطيور كما ألغرد

عمري. أيام

خنهجبجبحلخ ؤَضجبخ
 

من حيث عديدة مبراحل مر قدمي قدم اإلنسان، وقد وهو .. الطب فروع من فرع هو الطب النفسي
النتائج من جملة احلالي الوقت  في أيدينا وبني  عالجها. وأساليب النفسية االضطرابات فهم
ومشكالته اإلنسان أن تبني لإلنسان املتوازنة والنظرة وعالجها. االضطرابات هذه لتفسير والنظريات
ننسى وال والبيئية. االجتماعية اجلوانب  تأثير حيث من نفسه اإلنسان بتكوين ترتبط النفسية

ومرضه. صحته في اإلنسان على تأثيرها في والدينية والفلسفية اجلوانب الثقافية أهمية
وتصنيفها الصغرى، االضطرابات ومنها الشديدة االضطرابات منها النفسية واالضطرابات
والذهان والهوس والزور الفصام االضطرابات الشديدة ومن وشكل. نوع نوع مئة من إلى أكثر يصل
واالضطرابات القهري والوسواس وااوف املرضية واالكتئاب القلق الصغرى االضطرابات احلاد. ومن
واضطراب وسلوكها، صفاتها في الشخصية اضطرابات أيضا وهناك املنشأ. اجلسمية النفسية

ذلك. وغير .. والنوم الطعام واضطرابات اجلنسية الشخصية، واالضطرابات العالقات
املرضية، احلالة مع يتناسب مبا األساليب من عدد على العالج في  النفسي الطب  ويعتمد
غير العالج أساليب في ويشترك واجتماعية. ونفسية وعضوية كيميائية العالج وأساليب
واملرشدين والنفسيني االجتماعيني األخصائيني  مثل األخرى االختصاصات من عدد الكيميائية

الديني. اال في واملوجهني املثقفني من وغيرهم التربويني
اجلهات من عدد بني التعاون من البد احلاالت من كثير وفي واملفيد دوره الهام لكل فإن وبالطبع
به املرتبطة والعلوم النفسي الطب أمام مفتوح واال أفضل.  عالجية خدمات  إلى للوصول
دؤوبة العلمية الصحة واالضطراب. واجلهود حال في علمي أفضل بشكل وفهمه اإلنسان الكتشاف

. فعالة ومفيدة أساليب تطوير مما ميكن من البشري والعقل اإلنسان دراسة في
كيفية في رأيكم هو النفسي ما الطب إلى والريبة بالشك تنظر تزال العربية ما ثقافتنا سؤال:

؟ تغيير ذلك
وال .. واخلرافة أولها اجلهل .. عدة مشكالت في بالدنا يواجه النفسي الطب أن فيه شك ال مما جواب:
السلبية واألفكار الشائعات وأما مصادره. من العلم وأخذ النفسي والوعي العلمية املعرفة من بد

وخطر. مؤذ وتأثيرها مرفوضة النفسي فهي بالطب املتعلقة السطحية
.. باملوضوع املرتبطة السلبية الوصمة أو اللوثة هناك مفهوم وأيضا

بأن العلم  مع فقط  اجلنون بعالج مرتبط النفسي الطب أن الناس  من كثير يظن  وحيث
وهناك العديدة. النفسية االضطرابات من ٪١٠ حوالي إال تشكل ال الشديدة النفسية االضطرابات
بعض أنواع صالحية أساليب حيث من بالدنا النفسية في العلوم بتطبيق تتعلق أخرى مشكالت
وتفاصيلها وحجمها املشكلة مع مبا يتناسب اخلاصة بنا مشكالتنا ضرورة فهم وأيضا العالجات،
النفسية املصطلحات مشكالت وهناك املناسبة. غير اجلاهزة األساليب استعارة إلى دون اللجوء
من وهذا امليدان، هذا في العلمية االكتشافات أحدث مع  والتواصل النفسي الطب وتعريب 
لتذليل وتعاونا خاصا مجهودا منهم تتطلب والتي العرب االختصاصيني تواجه التي  املشكالت
حيث التنمية والوعي من بالدنا في األولويات املطروحة أن فيه الشك ومما املوجودة. العقبات من كثير
العلوم تواجه التي واملشكالت  السلبية النظرات تغيير في إيجابي أثر لها سيكون والتحديث

مجتمعنا. في النفسي والطب النفسية

بإجياز النفسي الطب

خلَّؤَّجلـخعحلُّحل أل٥ٍؤ
الرافدين بنت حترير اسـرة تتقدم
ردام محمد مكي االستاذ الى
االولى حفيدته والدة  مبناسبة
الصحة دوام لها متمنني (نور) 
حتت الكرمي والعيش والسالمة
محمد املهندس والديها  ظالل 
زهراء والسيدة البيرماني  نهاد

مكي.


