
ابن  قال  الرب، حيث  �ضد  كان  ما  العقوق  تعريف  اإّن 
اأي  ومعّقًة،  وعقوقًا،  عّقًا،  يعّقه  والده  "وعّق  منظور: 
�ضّق ع�ضا طاعته، وعّق والديه اأي قطعهما ومل ي�ضل 
اهلل  �ضّلى   - اأّنه  احلديث  ويف  وقال:  منهما".  رحمه 
�ضّد  وهو  الأم��ه��ات،  عقوق  عن  نهى   - و�ضّلم  عليه 
حقوق  والقطعللأم  ال�ضّق  اأي  العّق  من  واأ�ضله  الرّب، 
الأخرية  العقود  يف  جرت  التي  .الأح��داث   .. عظيمة 
برتكيبته  اأخلت  به  حلت  التي  واملاآ�ضي  بلدنا   على 
الجتماعية، اإذ فقد جمتمعنا يف خ�ضمها واحتدامها 
كثريا من قيمه اجلميلة واأعرافه وتقاليده التي األفها 
الأ�رسة  بطماأنينة  اأخلت  مثلما  واأجيال،  اأجيال  عرب 
الواحدة وبالقيم الطيبة التي كانت ت�ضودها من تواد 
الأم  مبكانة  واأزرت  اأفرادها،  بني  وتكافل  وتراحم 
والأب وقللت من �ضاأن حنو الوالدين وعطفهم املبالغ 
فيه  واأبرزت عادات و�ضلوكيات م�ضتنكرة  مل يعرفها 
الأم  وترمل  الأب  غياب  فب�ضبب  قبل،  من  جمتمعنا 
ت�ضدعت  الأ���رسة،  عا�ضتها  التي  القا�ضية  والظروف 
جوانب عدة منها، فبتنا ن�ضهد متردا ملحوظا للأبناء 
وخروجهم على طاعة الوالدين حتى �ضارت ال�ضكوى 

من عقوقهم ماألوفة . 
بر الزوجة مقابل عقوق الأم

كل  يعطون  وال�ضاحلون  معروفة.  حقوق  للزوجة 
النية  ويح�ضنون  الأم���ور،  ويزينون  حقه،  حق  ذي 
والت�رسف، وقبل هذا وذاك يخافون اهلل -جّل وعز-
وي�ضريون على تعاليم دينه احلنيف، فيربون اأمهاتهم 
الرجال  يفعل  كما  زوجاتهم  ويكرمون  ال��رب،  اأك��رم 
لأهلي(  خريكم  واأنا  لأهله  خريكم  )خريكم  الأخيار 
كما ورد يف احلديث ال�رسيف. هوؤلء الأخيار يعي�ضون 
النا�س.  ويحبهم  اهلل،  ويحبهم  كرمية،  �ضعيدة،  حياة 
يفر�س  الزوجة  بر  اأن  يعتقدون  من  هناك  اأن  غري 
عليهم عقوق الأم، يعقون الأم ويربون الزوجة زيادة، 
ويقدمون زوجاتهم على اأمهاتهم يف جل الأمور. ومبا 
اأن الطيور على اأ�ضكالها تقع، فاأن زوجاتهم يدفعوهم 
لعقوق اأمهاتهم بكل الو�ضائل، بالكيد اخلفي، والكذب 
نقول  ولهذا  الطيبة.  الأم  على  والف��رتاء  واخل��داع، 
لهم )لن جتد اأما ثانية لكنك جتد زوجات( واَلزوجٌة 
�ضاحلٌة ت�ضاعد زوجها على بر اأّمه خري األف مرة من 
األف امراأة جميلة ُتِكّن ال�رس لأهل الزوج عامة، ولأمه 

خا�ضة. فاجلنة حتت اأقدام الأمهات. 
يف  "اأ�ضكن  يقول  ل�)اجلورنال(  ق�ضته  يروي  ح�ضن 
ال�رسكات  اأحدى  يف  اأعمل  ال�ضابق  يف  وكنت  بغداد، 
خارج بغداد، لذا كنت اأ�ضطر اأن اأترك اأمي مع زوجتي 
وطفلي الوحيد، كنت اأق�ضي اأ�ضبوع يف البيت واأ�ضبوع 
وكانت  امل��ن��زل،  اإىل  ال��رج��وع  دون  م��ن  العمل  يف 
الأم��ر  ب��ادئ  يف  زوجتي،  من  ال�ضكوى  كثرية  اأم��ي 
كل  بني  حت�ضل  طبيعية  م�ضاحنات  اأنها  اأعتقد  كنت 
اأرى زوجتي  زوجة واأم زوجها، وخ�ضو�ضا اأين كنت 

فاأهملت  طلباتها،  وتلبي  اأمي  مع  املعاملة  ح�ضنة 
عندما  امل��رات  اأح��دى  ويف  املتكررة،  اأم��ي  �ضكوى 
لوجود حالة  اخر  اأ�ضبوع  �ضاأتاأخر  اأين  زوجتي  بلغت 
طارئة يف العمل، وبعد م�ضي ثلثة اأيام على اأ�ضبوع 
اجازتي رجعت اإىل البيت، وقبل طرقي للباب �ضمعت 
ال�ضوت  هذا  منزيل،  باب  من  ينبعث  �رساخ  �ضوت 
بكلمات  اأمي  توبخ  كانت  التي  زوجتي  �ضوت  كان 
ح�ضن  ويكمل  ذاكرتي"  يف  ترن  اليوم  حتى  تزال  ل 
باأمي  اأك��ر  لأتفاجاأ  ودخلت  الباب  "طرقت  ق�ضته 
التي كانت تبكي من �ضدة ال�رسب والكلمات اجلارحة 
التي وجهت اإليها" وي�ضيف ح�ضن "مل اأتردد حلظة يف 
طرد زوجتي من بيتي بعدما لقت مني ما لقت من 
كان  الذي  اأبني  واأخ��ذت  لأمي،  �رسبها  على  توبيخ 
اأهل  اأن  �ضنة واحدة، والغريب  العمر حينها  يبلغ من 
�رسبت  لأين  الطلق  ق�ضية  برفع  قاموا  هم  زوجتي 
اأندم  ومل  طلقتها  اأمي،  ب�رسب  قامت  بعدما  اأبنتهم 
اأمي،  مع  ب�ضوء  ت�رسفت  لأنها  فقط  لي�س  ذلك،  على 
وجودي،  اأثناء  بالغ  مبكر  تت�رسف  كانت  لأنها  بل 
يف  النظر  اأعيد  اأن  مني  طلبت  اأمي  ذلك  من  بالرغم 
اأبني الذي ما يزال �ضغريا، وطلبت  الطلق مل�ضلحة 
اأحدى  بيت  يف  للعي�س  ذهابها  على  املوافقة  مني 
العائلة،  يف  الوحيد  الذكر  لأين  املتزوجات،  اأخواتي 
هي  واليوم  ذلك،  رف�ضت  وبالطبع  والدي،  وفاة  بعد 
ال�ضكري  بداء  اأ�ضابتها  رغم  اأبني  برتبية  تقوم  من 

فهي تقوم برعابته على اأمت وجه"
تهتك  ق�ضايا  الكناين(  )عبا�س  املحامي  يروي  فيما 
يرفع  م�ضن  رجل   " اأحداها  �ضماعها  عند  امل�ضامع 
بال�رسب  عليه  اأعتدائهم  ب�ضبب  اأولده،  على  ق�ضية 
وال�ضتم" وعندما �ضاألت )اجلورنال( املحامي عبا�س 
�رسب  اإىل  الأبناء  ه��وؤلء  تدفع  التي  الأ�ضباب  عن 
اأبناءهم اأجاب باأنهم "طالبوا اأباهم امل�ضن بالورث، 
زال على  ما  اأنه فقط  ب�ضبب  لي�س  ذلك،  الأب  فرف�س 
على  الأم��وال  تلك  �ضيهدرون  لأنهم  بل  احلياة،  قيد 
والأهانة  ال�رسب  ي�ضتخدمون  واأنهم  تافهة،  اأ�ضياء 
اأن  حديثه  وي�ضرت�ضل  الأموال"  تلك  على  للح�ضول 
لكن  كثرية،  �ضنني  اأولده  عقوق  على  �ضرب  الأب   "
"اأن  �ضربه مل يكن ذلك رادعا لهم"، وي�ضيف عبا�س 
وهذه  الق�ضايا،  هذه  مبثل  تزدحم  اليوم  املحاكم 
ولها �ضحايا من  ال�ضنني،  مر  الق�ضية موجودة على 
اأباء واأمهات وجناة من اأبناء وحتى اأحفاد"، للأ�ضف 
بع�س الزوجات يعتقدن اأن الزوج يكون بارا بها متى 
ما اأهان اأمه واأهمل حقوق الأم عليه، بع�س الزوجات 
اأنف�ضهن يف كفة ميزان غري عادلة، والزوجة  ي�ضعن 
الزوجة  على  فيجب  الأيام،  من  يوم  يف  اأما  �ضتكون 
الكفة لأنها يوما ما �ضتو�ضع يف يف نف�س  اأن تعدل 

الكفة.
عقوق ب�ضبب �ضوء احلظ

علق  غذائية  اأ�ضواق  �ضاحب  �ضنة   50 �ضهيل  كرمي 
فهذا  وحظه(  )كلمن  يقول  ممن  ت�ضتغربوا  "ل  قائل: 

يتدخلون  والن�ضيب،  والق�ضمة  احلظ  �ضحيح،  كلم 
يف جعل هذا الأبن بارا وذاك ل. اأ�ضباب غري معروفة 
لوالديه  بارا  الأبن مطيعا  ين�ضاأ  اأن  اأحيانا يف  ت�ضهم 
وزنا  يقيم  ل  متمردا،  م�ضاك�ضا  العك�س،  على  اأو 
لدي  مثل  لكم  وا���رسب  مباليا،  ل  وال��دي��ه  ملكانة 
بيت  يف  �ضكنا  الإعدادية،  الدرا�ضة  مرحلة  يف  ولدان 
ودر�ضا  واحدة  تربية  من  ونهل  واحدة  واأ�رسة  واحد 
قومي  درا�ضته  يف  ناجح  اأحدهما  املدر�ضة  نف�س  يف 
وي�ضمع  اأمه  ويحرتم  مب�ضوؤولية  يت�رسف  الأخ��لق، 
كلمي وي�ضاعدين يف العمل باملتجر. والثاين  غليظ 
و�رساء  امللذات  على  ما جننيه  ي�ضتنزف  مبذر  الطبع 
امللب�س وموديلت املوبايلت احلديثة، غري مطيع 
ي�ضخر من ن�ضائحي ويفعل ما يحلو له، يكره الدرا�ضة 
مي�ضي  مل�ضاعدتي،  دفعا  ادفعه  ب�ضعوبة،  وينجح 
الفتيات.  مع  املوبايل  يف  يتحدث  منزويا  الليل 
�ضوى  الولدين  بني  التناق�س  هذا  تف�رسون  فبماذا 
ونحن  غلطان؟".  اإنني  اأم  والن�ضيب؟  والق�ضمة  احلظ 
نعقب على كلم كرمي الذي اأ�ضار من دون وعي منه 
جتعل  معروفة  غري  اأ�ضباب  الثاين،  عقوق  �ضبب  عن 
الأبن بارا اأو عاقا، فاأذا كرمي لي�س على دراية كاملة 
مبتعلقات حياة اأبنه الذي يعتربه عاقا، وهناك اأمرا 
يعتربه  الذي  الأبن  هذا  وهو  كرمي  على  يخفى  رمبا 
عاقا هو مب�ضتوى الأبناء ال�ضاحلني بالن�ضبة لعوائل 

اأخرى تعاين الويلت من اأبناءها. 
اأ�ضباب العقوق

�ضابقة  درا�ضات  خلل  من  اأت�ضح  العقوق  اأ�ضباب   
لأ�ضباب  ا�ضتعرا�ضها  يف  الدرا�ضات  تنوعت  حيث 
عدة  م��ن  ال��وال��دي��ن،  يعانيه  وم��ا  ال��وال��دي��ن  عقوق 
الجتماعية  الطبقات  جميع  يف  خمتلفة  جوانب 
من  اأت�ضح  ولقد  متعددة،  اأعمار  من  العقوق  وتنوع 
العقوق  اأ�ضباب  التعرف على عدد من  الدرا�ضات  هذه 
وان�ضغال  املفرط،  والتدليل  الزائدة  الق�ضوة  ومنها، 
وكذلك  لهم  اخلادمات  وتربية  اأبنائهم  عن  الوالدين 
الأ�ضباب  من  وغريها  ال�ضلبي  الإع��لم  و�ضائل  دور 
اأو�ضع  جم��الت  البحث  يف  اأ���ض��اءت  التي  والفوائد 
للتعرف على م�ضكلت العقوق و�ضبل علجها وو�ضح 
من  للحد  املجتمع  يف  الرتبوية  التطبيقات  من  عدد 

هذه الظاهرة.
 تو�ضيات ليتجنب الأباء عقوق الأبناء 

-ملزمة الأم لأطفالها، ول�ضيما يف ال�ضنوات الأوىل 
من طفولتهم. -حر�س الأب على اجللو�س مع اأطفاله 
ظروف  كانت  مهما  لهم  والإر���ض��اد  الن�ضح  وتقدمي 

عمله. 
عملية  تر�ضيد  مع  للرفاق،  الأطفال  حاجة  -اإ�ضباع   
لرفقاء  فري�ضة  يقعوا  ل  حتى  لأ�ضدقائهم  اختيارهم 

ال�ضوء.
- عدم العتماد على اخلدم يف رعاية الأطفال.

بقواعد  الل��ت��زام  على  الأط��ف��ال  بتدريب  -التبكري 
الأديان، منذ نعومة اأظفارهم.

حميد  وليد  د.  ب��راغ،  لدى  العراق  جمهورية  �ضفري  اأكد   
�ضلتاغ، موقف العراق يف مكافحة الرهاب، وباعتباره 
الت�ضامن  اأهمية  اأكد  اأجمع… كما  العامل  يواجه  خطراً 
مع ذلك الكفاح، منوهًا بهذا ال�ضاأن اإىل املواقف الر�ضمية 
وال�ضيا�ضية الت�ضيكية التي ت�ضتمر يف دعم العراق ب�ضور 
�ضلتاغ،  لل�ضفري  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء  �ضت�ى.  واأ���ض��ك��ال 
وا�ضتذكاراً  و�ضعبه،  العراق  مع  ت�ضامنية  وقفة  خلل 
املجزرة  دم��وي��ًة،  واآخ��ره��ا  الره���اب،  جرائم  ل�ضحايا 
من  اي��ام  قبل  بغداد  مبدينة  الكرادة  حي  �ضهدها  التي 

وع�رسات  �ضهيد،   300 من  اأكر  �ضحيتها  وراح  العيد، 
التي  للنت�ضارات  ن��وه  كما  وامل�����ض��اب��ني.  اجل��رح��ى 
العراق، �ضد ما تبقى من فلول  – وتتحقق-يف  حتققت 
الرهابيني، يف ذلك انت�ضار للعامل اجمع. وح�رس وقفة 
اجلمهورية  يف  العراقي  املنتدى  نظمها  التي  الت�ضامن 
ال�ضفراء  من  جمع  ب��راغ،   – العا�ضمة  و�ضط  الت�ضيكية، 
والأ�ضدقاء  العامة،  وال�ضخ�ضيات  والدبلوما�ضيني 
كبري  ح�ضد  جانب  اإىل  والت�ضيك،  العرب  من  وال�ضيوف 
املقيمني  العراقية،  اجلالية  واأبناء  وبنات  �ضيدات  من 
الوقفة  خلل  واألقيت  الت�ضيكية.   البلد  يف  والعاملني 
الت�ضامنية وال�ضتذكارية، التي دامت �ضاعتني ون�ضف، 

�ضبيح،  علء  د.  قدمها،  املنظمني  باأ�ضم  ترحيبة  كلمة 
العلي،  يو�ضف  األقاها  العراقي،  املنتدى  كلمة  تلتها 
مريك  العربية،  الت�ضيكية  اجلمعية  رئي�س  لنائب  واخرى 
هو�ضكا. تلى ذلك بلغ ختامي، عر�ضه نوري م�ضطفى، 
نيويورك  يف  واح��د،  جمرم  هو  القاتل  "اإن  فيه:  وج��اء 
وباري�س وبروك�ضل وبغداد وني�س. واأن �ضحايا الرهاب 
الق�ضاء على  واأن  الن�ضانية جمعاء.  العراق �ضحايا  يف 
الق�ضاء عليها  ��، ل ميكن  الإرهاب   �� الب�رسية  الآفة  تلك 
اإل بالتوحد، واجتثاث بوؤر تواجدها، وجتفيف منابعها". 
هذا ويف اجواء موؤثرة، اأُ�ضعلت الع�رسات من ال�ضموع اأمام 
�ضور مكربة لبع�س احداث التفجريات الدامية يف بغداد، 

ا�ضتذكارا لأرواح ال�ضهداء اخلالدين. كما رفعت العديد من 
مع  الت�ضامن  املعربة عن  وال�ضعارات  العراقية،  العلم 
�ضعب العراق، وباللغات الت�ضيكية والجنليزية والعربية، 
واختتمت الفعالية ب�ضورة جماعية لع�رسات امل�ضاركني. 
هياأت  التي  التح�ضريية  اللجنة  م�ضادر  وبح�ضب  هذا 
لهذه الوقفة الت�ضامنية، فاأنها جاءت الوىل يف �ضكلها 
الت�ضيكية-براغ،  العا�ضمة  قلب  ي�ضهدها  التي  ونوعها، 
منذ �ضنوات عديدة، وقد �ضارك فيها الع�رسات من الرجال 
والن�ضاء من خمتلف العمار، وبع�ضهم جتاوز الثمانني 
عامًا. اإىل جانب العديد من منت�ضبي البعثة الدبلوما�ضية 

العراقية، وال�ضياح والزائرين.

 نحن جمموعة من خريجي معاهد النفط ل�ضنة 2014 - 2015 
تاريخ  يف  بتعيننا   /  9236 /د1/  املرقم  الوزاري  الأمر  �ضدر 
2016-3-16 ولكن ب�ضبب عدم توفر الدرجات الوظيفية تاأخرت 
مي�ضان(  نفط   - ال�ضمال  غاز   - املنتوجات  )توزيع  ال�رسكات 
ال�رسكات  وقامت  بالوظيفة  للمبا�رسة  الداري  الأمر  باإ�ضدار 
املذكورة اعله باإر�ضال عدة كتب اإىل وزارة النفط لطلب الدرجات 
الوظيفية ولكن ب�ضبب عدم م�ضداقية الوزارة مع اخلريجني ب�رسح 
قيامنا  وبعد  امللكات  طلب  على  املوافقة  تاأخري  مت  امل�ضكلة 
مبظاهرة اأمام وزارة النفط قام الوكيل الأقدم لوزير النفط باأر�ضال 
 )2017  /6  /  27 بتاريخ   6027 الكتاب  )رقم  م�ضتعجل  كتاب 
اإىل رئي�س الوزراء حيدر العبادي )وزير النفط وكالة( ب�ضبب عدم 
ال�ضلحيات، ومن  )فيا�س نعمة( كافة  القدم  الوزير  منح وكيل 
يوم 27 / 6 / 2016 ولهذا اليوم الكتاب املرفوع لرئي�س الوزراء، 
الإداري ملبا�رسة  الأمر  اأ�ضدرت  الخرى  ال�رسكات  اأن  بالرغم من 
اخلريجني املن�ضبني اليها من عدة ا�ضهر، فرنجوا من �ضيادة رئي�س 
الوزراء الدكتور )حيدر العبادي( املحرتم النظر يف الكتاب املرفوع 

اإىل �ضيادتكم واملوافقة عليه لأننا بحاجة ما�ضة اإىل الوظيفة. 

بني  متباينة  اأفعال  ردود  الطائي"  "با�ضمة  الطالبة  ر�ضالة  اأثارت 
يف  الداخلية  الأق�ضام  لزيارة  بنا  حدا  مما  للخرب  ومكذب  متعاطف 
الزيارة  وكانت  غريب.  ابي  يف  بغداد  جامعة  الزراعة  كلية  موقع 
الأوىل من قبل اإحدى النا�ضطات وهي حمامية واطلعت على الواقع 
املرير للطالبات ولي�س التق�ضري من الإدارة فح�ضب فهناك معاناة 
مادية ونف�ضية حيث اأن بع�ضهن مل يرين اهلهن منذ اأكر من �ضنتني 
لأنهن من مدن القائم والرطبة وعانة وراوة وحديثة والفلوجة. واأكد 
الدكتور �ضلم مدير الأق�ضام الداخلية عدم وجود مر�س اجلرب اأثناء 
اأجراء مقابلة تلفزيونية معه من قبل بع�س وكالت الأخبار واأ�ضار 
اأو  لطالبتني  حكة  جمرد  كان  ذلك  اأن  اإىل  الداخلية  الأق�ضام  مدير 
ثلثة. اأما بالن�ضبة للمواد الغذائية اأكد وجود ما يكفي لع�رسة اأيام 
اأو اأكر وبخ�ضو�س املاء قال اإن "ماء الغ�ضل م�ضيطر عليه اأما ماء 
وما  الق�ضاط  يخ�س  ما  اأما  كبرية".  منظومة  اإىل  فبحاجة  ال�رسي 
تداول من تهديد املتاأخرات بالطرد اأكد اأنه لن يطرد اي فتاة واإمنا 
�ضيمهلهن اإىل ما بعد �ضهر اأيلول. واإن الق�ضاد اأمر �رسوري لدميومة 
والطعام  التنظيف  وم�ضاحيق  نظافة  عاملت  من  الأق�ضام  عمل 
اأمرت  العايل  التعليم  وزارة  اإن  وقال  وغريه.  الطبخ  وغاز  والكاز 
توجد  مل  الوزارة(  )اي  اأنها  اإل  بالق�ضاط  الطالبات  مطالبة  بعدم 
البديل املادي ل�ضتمرار عمل اإدارة الأق�ضام الداخلية. اأما مبا يخ�س 
لقائهن  من  منعنا  لأننا  الأعلميات  مع  بع�ضهن  تكلمن  الطالبات 
الطعام  يف  ونق�س  اخلا�ضة  والأمور  احلاجات  بع�س  عن  تكلمن 
امل�رسفات  تدخل  من  ا�ضتكني  الزميلت  اأن  اإل  اخلدمات  وبع�س 
الريبة يف  يثري  ما  بطالبة وهذا  النفراد  كلما حاولن  وملحقتهن 

�ضفافية عمل الأق�ضام.

ت�ضتحُق  عليها،  �ضنوات  عدة  ُم�ضي  رغم  التميمي،  حممد  ق�ضة 
اأن ُتروى، حممد �ضاٌب بعمر الورود، جاء اإىل ال�ضويد من العراق 
من  متكن  اجلديد،  واإكت�ضاف  العلم  بحب  حُممًل   ،2003 عام 
علماء  ب�ضهادة  ع��ام،   300 عمره  ولغز  ريا�ضية،  معادلة  حل 
ال�ضحف  من  عدد  لهم  اأ�ضارت  �ضويديني وعامليني،  واأكادمييني 
حل  من  ال�ضاب،  هذا  متكن  �ضنوات،   5 ح��وايل  قبل  ال�ضويدية. 
يف  عليها  وُيطلق  ع�رس،  ال�ضابع  القرن  اإىل  تعود  التي  املعادلة 
" اأرقام برنويل". وبرينويل هو عامُل  العلمية، معادلة  الأو�ضاط 
ريا�ضيات �ضوي�رسي من القرن ال�ضابع ع�رس، �ضميت هذه املعادلة 
باإ�ضمه. يقول التميمي: "�رسفت ُعدة اأ�ضهر لدرا�ضة هذه املعادلة 
دائم  وكنُت  طل�ضمها،  يف  والغو�س  حلها،  بكيفية  والتفكري 
الرتدد على املكتبة لقراءة الكتب عنها، والطلع على حماولت 
الآخرين يف فك رموزها، وخ�ض�ضت عدة �ضاعات من يومي، على 
وتفكري  درا�ضة  وبعد  ا�ضتك�ضافها،  ملحاولة  طويلة،  فرتة  مدار 
مكثفني، وحماولت عديدة، تو�ضلت اإىل حل اقتنعت به، فقررت 
اأن اأعر�ضه على اأ�ضاتذة خمت�ضني يف املدر�ضة الثانوية التي كنت 
كان  عندما  �ضنوات  خم�س  حوايل  قبل  هذا  .حدث  فيها"  اأدر�س 
مل  املدر�ضة  اأ�ضاتذة  لكن  العمر،  من  ع�رسة  ال�ضاد�ضة  يف  حممد 
ي�ضدقوا، وظنوا اأنه ُيبالغ يف ذلك، غري اأنه ا�ضتطاع الو�ضول اإىل 
اأ�ضاتذة جامعيني وعلماء يف جامعة اأوب�ضال العريقة، وجامعات 
اإكت�ضافه اجلديد، فتاأكدت  باإمتحانه والتحقق من  اأخرى، قامت 
اإىل  هذا  اكت�ضافه  باإر�ضال  ال�ضويد  وقامت  احلل.  �ضاحب  باأنه 
باإ�ضمه،  وتثبيته  لت�ضجيله  املخت�ضة  العاملية  العلمية  اجلهات 
به،  واألتقت  ال�ضويد  زارت  عديدة  عاملية  علمية  جهات  اأن  كما 
بهدف التعاون معه. يقول اإنه ومنذ اأن كان �ضغرياً كان مولعًا 
حل  يف  نف�ضه  على  ويعتمد  الأرق��ام،  مع  ويلعب  بالريا�ضيات، 
غري  الطرق  ا�ضتخدام  اإىل  مييل  وك��ان  الريا�ضية،  امل��ع��ادلت 
وهو  النتيجة،  نف�س  اإىل  توؤدي  اإىل حلول  التو�ضل  التقليدية يف 
ما  لكن  اأ�ضاتذته،  مع  اأحيانًا  الت�ضادم  موقع  ي�ضعه يف  ماكان 
هو �رس جناح حممد التميمي؟ يقول: " يكمن ال�رس يف اجلهد وقوة 
على  بنيته  وتفوقي  الهدف،  حتقيق  اأجل  من  والعمل  الإرادة، 
حتقيق  على  قادر  الإن�ضان  ال�ضعوبات  بلغت  فمهما  الإ���رسار، 

معظم مايريده".
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تضامن عراقي وعربي وتشيكي في براغ 
بسبب الهجمات اإلرهابية 

بغداد - قحطان جاسم جواد 

 ان���ا ال اأدرى ملاذا ي�س���يطر علي )واه����س الكتابة( عن ذكرياتي 
ع���ن اأيام زمان واملقارنة مبا يجري يف هذه االأيام. ويوما بعد 

يوم ازداد قناعة باأننا نعاين من اأزمة قيم واخالق.
و�س���اق�س عليك���م مناذج م���ن االأمانة اأيام زمان والل�سو�س���ية 
وف�ساد االخالق وقباحة الل�سان واحلجة املنت�سرة هذه االأيام. 
وكم���ا تعلم���ون انني رج���ل م�س���ن وبالتاأكيد م���ررت بتجارب 
ومواقف حياتية عديدة و�س���اهدت اأنا�س كثريين منهم الطيب 

االأ�سيل ومنهم النذل احلقري. واتاأمل مما يحدث هذه االأيام.
اليوم �س���عوري باحلزن واالأمل، لي�س على نف�س���ي، وامنا على 
اوالدي واحفادي وعلى م�س���تقبل �سباب واأطفال العراق، فاأنا 
موؤمن ول�ست خائفا من رحلة حياتي الأنها قاربت على نهايتها، 
وجمن���ون من ال يوؤمن باأن املوت ح���ق وقريب منه واأقرب من 
حب���ل الوريد، ولكني وبحكم ما تربيت عليه فانني اأمتنى لكل 

النا�س ما امتناه لعائلتي واهلي.
وم���ن منا مل يقراأ ن�س���يحة االإم���ام علي ابن طال���ب )ع( )اأحب 
الأخي���ك ما حتب لنف�س���ك(، و�س���رح االإمام ما يق�س���د ب���ه بكلمة 

االأخ، اأما اخيك يف اخللق اأو اأخيك يف الدين.
و�س���اأق�س لكم ه���ذه احلادثة الت���ي وقعت قبل 70�س���نة كمثل 

الأنها كانت ظاهرة اعتيادية يف كل املجتمع العراقي.
كنت مع اأمي يف زيارة مرقد االإمام يف النجف االأ�سرف، وبعد 
اكم���ال الزيارة وعند باب اخلروج وجدنا �س���وار تبني اأنه من 
الذه���ب اخلال�س وال���وزن الثقيل. وحتى ه���ذه اللحظة اأتذكر 
كي���ف وقفت امي تنتظر اأحدا ي�س���ال عن فقدان ال�س���وار ولكن 
مل ي�س���األ اأحد وعن���د العودة للبي���ت، �س���معتهم يقولون الأخي 
رحمه الله، اأذهب ودق اعالن على باب ال�سحن، معلنا على من 
فقد ال�س���يغة الذهبية اأن يراجع ال�ستالمه، وفعال وبعد يومني 
ح�س���ر رجل وام���راأة واعط���وا موا�س���فات ال�س���وار واخذوه 
�س���اكرين، وحت���ى يومن���ا ه���ذا اأتذكر عالئ���م الفرح���ة الغامرة 
وال�سعادة التي اح�ست بها �ساحبة ال�سوار وكم كانت ممنونة 

وفرحانة.
وهن���ا البد يل من اإي�س���اح بع����س املعلوم���ات التاريخية، كان 
�س���عر مثق���ال الذهب يف ذل���ك الزم���ن مل يكن يتج���اوز الدينار 
وبع����س الدراه���م ولكن ال�س���وار كان م���ن الن���وع الثقيل الأنه 
م�ساغ من عدد من اللريات العثمانية )اأي �سبائك نقدية( وهذا 
يعني كانت قيمة ال�سوار تعني ثروة يف ذلك الزمان، ومع هذه 
االخالق كانت ترف����س اأي طمع مبال الغري وحتى لو كان مال 
قارن، وهذه �س���فة الغالبي���ة العظمى م���ن العراقيني، وكم من 
فقري كان يو�س���ف بزكي النف�س وبعزة النف�س وي�ستنكف من 

اكل املال احلرام مهما بلغت قيمته.
وحت�س���رين حادثة ثاني���ة وقعت معي قبل حوايل 40 �س���نة، 
فف���ي اأي���ام ال�س���بعينات كان اأه���ل الع���راق بخري ومتم�س���كني 
بالقي���م واالأخالق ال�س���ائدة عندهم اآنذاك، كان عندي ح�س���اب 
يف م�س���رف الرافدين وح�سبما اذكر فرع الوثبة وقرب حافظ 

القا�سي.

مبدعون من

عقوق الوالدين.. قضية يختلف عليها االبناء 
رغم تربيتهم في حضن واحد!

بين هذا وذاك تبقى هناك ضحية..

طالب معهد النفط .. 
أين االمر االداري ؟

طالبات األقسام الداخلية في ابي غريب 
.. مازلن محتجزات رغم األستغاثة 

شكاوى

محمد التميمي

تحقيق – ساجدة خضر

 اأُ�سعلت الع�سرات من ال�سموع 
اأمام �سور مكربة لبع�س احداث 

التفجريات الدامية يف بغداد، 
ا�ستذكارا الأرواح ال�سهداء 

اخلالدين. كما رفعت العديد من 
االعالم العراقية، وال�سعارات 

املعربة عن الت�سامن مع �سعب 
العراق، وباللغات الت�سيكية 

واالجنليزية والعربية

مابين اليوم واالمس

بقلم ناصوح
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