
العلم فري�ضة على كل  التعليم ر�ضالة مقد�ضة وطلب 
)�ضلى  حممد  الأك��رم  الر�ضول  بن�ص  وم�ضلمة  م�ضلم 
الذي  الكرمي  القراآن  بن�ص  بل  و�ضلم(  واآله  عليه  اهلل 
 ُ اهلَلهّ ))َيْرَفِع   : تعاىل  كقوله  البينات  باآياته  ي�ضدح 
َدَرَج��اٍت((  اْلِعْلَم  اأُوُت��وا  ��ِذي��َن  َواَلهّ ِمْنُكْم  اآََمُنوا  ِذيَن  اَلهّ
َيْعَلُموَن  ِذيَن  اَلهّ َي�ْضَتِوي  َهْل  ))ُق��ْل  وجل:  عز  وقوله 
املعلم  على  يرتتب  ولهذا  َي��ْع��َل��ُم��وَن((،  ل  ��ِذي��َن  َواَلهّ
واملتعلم الكثري من اللتزامات ال�رشعية والأخالقية، 
التعليمي  الواقع  ويغ�ُصهّ  كلمة..  من  لنا  بد  ل  وهنا 
يف  ال�ضلبيات  من  هائل  بكٍمهّ  العراق  يف  والرتبوي 
و�ضوء  املدار�ص  كقلة  والجتاهات  النواحي  خمتلف 
خطري  وب�ضكل  اأثر  مما  طالبها  واإزدحام  جتهيزاتها 
يدور  هنا  وحديثنا  العلمية  امل�ضتويات  على  ج��داً 
اجلوانب  اأه��م  ميثل  و�ضائك  مهم  مو�ضوع  ح��ول 
درج��ات  وه��و  والعلمية..األ  الرتبوية  العملية  يف 
فاحلديث  جوانبه  بع�ص  على  و�ضنقف  ال��ط��الب، 
كل  ويف  الدرا�ضي  العام  امتداد  فعلى  �ضجون،  ذو 
اأو  الإ���رشاف  م�ضتوى  على  ندوة  اأو  تربوي  اجتماع 
ومنذ  ن�ضمع  زلنا  ل  التدري�ضية  الهيئات  اأو  الإدارة 
مبرور  خالداً  ن�ضيداً  اأ�ضبح  الذي  ال�ضعار  بعيد  عهد 
وجتنبوا   ، اليائ�ضة  الدرجات  عن  )ابتعدوا   : الأي��ام 
التربيرات واحلجج  الدرجات احلرجة(..ومع خمتلف 
واإ���رشاراً  الفكرة  هذه  لتبني  تاأييداً  بها  ُيدىل  التي 
فتارة  الطلبة،  م�ضلحة  يف  ي�ضب  ذلك  اأن  يف  منهم 
يقولون هذا يوؤثر على الطالب نف�ضيًا وتارة يقولون 
هذا من باب ف�ضح املجال للطلبة لتعديل م�ضتوياتهم 
اإل  يح�ضل  مل  ذلك  اأن  العملية  بالتجربة  ثبت  وقد 
درجات  اأَنهّ  له  يوؤ�ضف  ومما  جداً  نادرة  فرو�ٍص  يف 
الطالب تخ�ضع لكثري من املوؤثرات، فمثاًل جند طالبًا 
م�ضتوياتهم..ينجحون  �ضعف  ب�ضبب  ير�ضبون  ممن 
فالن  من  )الف�ضلة  واملن�ضوبية  املح�ضوبية  لتو�ضط 
مل�ضاتهم  املدار�ص  مدراء  لبع�ص  فلتان(..  خلاطر  اأو 

على  الإحلاح  يف  براعتهم  تخفى  ل  حيث  الوا�ضحة 
))بع�ص(( املعلمني واملدر�ضني ولي�ص كلهم مبختلف 
وتزييف  لتغيري  الأ�ضباب  �ضتى  خمتلقني  الأ�ضاليب 
هذه  تتدخل  حيث  الباطل.  اإىل  احلق  من  الدرجات 
خارج  وب�ضكل  الدرجات  و�ضع  يف  وغريها  العوامل 
لقولهم:)ماذا  وعجبًا  اأحيانًا.  املعقول  ح��دود  عن 
هل  للطالب؟  الدرجات  بع�ص  اأ�ضفت  لو  �ضيح�ضل 
احلد  هذا  عند  يقف  الأمر  وليت  جيبك(  من  �ضتعطي 
بل اأن املعلمني واملدر�ضني ملزمون )بح�ضب القانون 
 )30%( الطالب  باإعطاء  الرتبوية(  والتعليمات 
مل  واإن  حتى  الف�ضلية  الإمتحانات  يف  الدرجة  من 
يَزى((،  �ضِ ِق�ْضَمٌة  اإًِذا  ))ِتْلَك  المتحان  يف  ي�ضرتكوا 
ومما يذكر يف هذا املجال هو طريقة تق�ضيم درجات 
)25درجة(  للح�ضور  و�ضع  فقد  اليومي  الن�ضاط 
))ال�ضعيف  الطالب  كان  فلو  درجة(   25( ولل�ضلوك 
ف�ضيح�ضل  ح�ضن  �ضلوك  وذو  غياب  بال  علميًا(( 
الناحية  واإن كان جيداً من  )50 درجة(. وهذا  على 
الرتبوية ولكنه ي�ضبب م�ضكلة من جانب اآخر وهي اأن 
الطالب ل ُيقَيهّم يف امتحان ن�ضف ال�ضنة والمتحان 
النهائي اإل من جانب واحد وهو اجلانب العلمي فقط 
واملتمثل يف اإجابته عن اأ�ضئلة المتحان مما يوؤدي 
الأول  الف�ضلني  درجات  وكبري بني  وا�ضح  فرق  اإىل 
والمتحان  ال�ضنة  ن�ضف  امتحان  ودرجات  والثاين 
من  وي�ضتجوب  املدر�ص  يحا�ضب  وبالتايل  النهائي، 
�ضبب  عن  امل�رشفني  وال�ضادة  املدر�ضة  اإدارة  قبل 
فروق الدرجات هذه. كما يحا�ضب املدر�ص اأي�ضا عن 
عن  الطالب  تغيب  لو  حتى  النجاح  ن�ضبة  انخفا�ص 
نت�ضاءل:  اأن  حقنا  ومن  واأعجب.  فاأ�ضمع  المتحان 
العدل  من  وهل  الطالب؟  درج��ات  يف  الأمانة  اأي��ن 
يف  املق�رِشهّ  الطالب  ُيكافاأ  اأن  �ضيء  يف  والإن�ضاف 
دون  هي  درج��ة  على  ح�ضل  وال��ذي  واجباته  اأداء 
الأربعني  تتجاوز  قد  درجة  وُيعطى  غالبًا  الع�رشين 
اأو اخلم�ضني اأحيانًا يف الوقت الذي ُيعطى من ح�ضل 
على الثالثني اأو الأربعني درجة )بكد ميينه لو �ضَحهّ 

التي ح�ضل عليها دون زيادة  التعبري( عنَي درجته 
على  الطلبة  من  وال�ضعيف  واملتو�ضط  اجليد  فيكون 
يف  اأن   . اأب��داً  نتنازل  -ول��ن  لنا  تنَزهّ ولو  �ضواء،  ��ِدهّ  حهّ
لتح�ضني  وحتفيزهم  الطلبة  ت�ضجيع  من  نوع  ذلك 
درجاتهم،  لتعديل  فر�ضة  واإعطائهم  م�ضتوياتهم 
متقاربة،  بن�ضب  اجلميع  ))م�ضاعدة((  فر�ص  وعلى 
فهل �ضتت�ضم الدرجات املعطاة ب�ضيء من امل�ضداقية 
املعربة عن امل�ضتوى احلقيقي للطالب ب�ضورة عامة، 
ال�ضدة فيها  وهل التهاون يف و�ضع الدرجات وعدم 
والعلمية  الرتبوية  العملية  اإجناح  ي�ضهم يف  هو مما 
اأم اأن ذلك مما يق�ضي عليها بل ويجتثها من اجلذور؟ 
وما قيمة اجلهد الذي يبذله املعلمون واملدر�ضون يف 
الت�ضحيح  وعملية  الطلبة  واختبار  الأ�ضئلة  �ضياغة 
املجهدة ول يوؤخذ بعدها بالنتائج املرتتبة على ذلك 
جدوى  ل  وعبثًا  للوقت  م�ضيعة  ذلك  يعترب  األ  كله. 
اأف�ضل  درج��ات  على  ح�ضل  من  يكون  األ  ثم  منه؟. 
))َما  غريه  من  بالت�ضجيع  واأوىل  اأج��در  هو  واأعلى 
ُكُموَن((. لعل جمعًا كبرياً من املعلمني  َلُكْم َكْيَف حَتْ
واملدر�ضني والرتبويني يرى اأن اأ�ضلوب تقييم الطالب 
يوؤكد  مما  املنطق  نطاق  عن  خ��ارج  الطريقة  بهذه 
اأ�ض�ص واهية  باأغلب جوانبها مبنية على  العملية  اأن 
انحطاط  على  بعيد  اأو  قريب  من  عملت  وج��وف��اء 
اأن  يفرت�ص  التي  ال�ضامية  ملكانته  وفقدانه  التعليم 
ثبات  عدم  هو  الأعاجيب  اأعجب  ومن  فيها.  يكون 
مقررات القيمني على التعليم ، فالتعليمات اخلا�ضة 
بتوزيع الدرجات والمتحانات يف تغري م�ضتمر من 
عام لآخر بل وعلى امتداد العام الدرا�ضي اأي�ضًا مما 
احلال  برمتها، حتى و�ضل  العملية  ارتباك  اإىل  اأدى 
بوزارة الرتبية قبل عامني اإىل اإ�ضافة ع�رش درجات 
اإىل  الطالب  من  الكثري  فنجح  املكملني  الطلبة  اإىل 
بدء  على  كامل  �ضهر  انق�ضاء  بعد  الأخ��رى  املرحلة 
بالمتحان  م�ضبوقًا  ذل��ك  وك��ان  الدرا�ضي،  العام 
والذي  املنتهية  للمراحل  الثالث  الدور  اأو  التكميلي 
تف�ضري  ميكن  كيف  واإل   ، ت�ضدق  ل  نتائج  عن  اأ�ضفر 
من  ال�ضعفاء  الطلبة  م��ن  الأع��ظ��م  الن�ضبة  جن��اح 
)وبجدارة(  اأخفقوا  الذين  الهزيلة  الدرجات  اأ�ضحاب 
�رشبة  كانت  هل  ال�ضابقني،  ال��دوري��ن  اجتياز  يف 
هذا  ال��وزارة  قامت  كما   ..... اأم   ، م�ضادفة  اأو  حظ 
الرا�ضبني يف املراحل  باإف�ضاح املجال للطلبة  العام 
املنتهية - والذين مل يكن لهم من التح�ضيل العلمي 
�ضيٌء ي�ضتحق الذكر- بامل�ضاركة يف امتحانات الدور 
واجتهدوا،  جدهّوا  ممن  باأقرانهم  لهم  م�ضاوية  الثاين 
ي�ضتفد  النتائج كارثية وخميبة لالآمال فلم  وجاءت 
من هذه الفر�ضة اإل القليل القليل من الطالب..وهكذا 
اأ�ضدروا قراراً بدور ثالث ليمنحوا فر�ضة اأخرى غري 
م�ضتحقة للبائ�ضني من الطالب ... مما �ضيفتح الباب 
للطالب برتك التوجه نحو العلم يف ال�ضنوات القادمة 
من  النوع  ه��ذا  على  واعتمادهم  لتعودهم  وذل��ك 
القرارات وبالتايل �ضنخلق جياًل م�ضلوًل من الناحية 
الفكرية ل ي�ضعر بامل�ضوؤولية جتاه التح�ضيل العلمي 

واأهمية الدرجة وا�ضتحقاقها..

للبعد  طبقًا  العربية  املجتمعات  وتقاليد  عادات  تختلف   
تتفُق  اأنها  اإل  والثقايف،  احل�ضاري  وامل��وروث  اجلغرايف 
يف تقاليد املغالة يف املهور، والبذخ يف تكاليف الزواج، 
فالزواج  العنو�ضة.  ملعدلت  مقلق  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  مما 
اأحد اأركان بناء املجتمعات، واحلفاظ على النوع الب�رشي 
ونواة  الأوىل  اللبنة  وتكوين  الأطفال  اإجن��اب  طريق  عن 
املجتمع “الأ�رشة”. وهو و�ضيلٌة لإ�ضباع حاجات الإن�ضان 
الكبت  اإىل  يوؤدي  منها  الفرد  حرمان  اأن  حيُث  الع�ضوية، 
الإ�ضالمي  ديننا  حثنا  وقد  النف�ضي.  ال�ضطراب  وبالتايل 
النف�ص  وحفظ  الدين  ن�ضف  واإكمال  الزواج،  على  احلنيف 
من النزوات والنحراف، قال ر�ضول اهلل حممد علية اأف�ضُل 
الباءة فليتزوج  ا�ضتطاع منكم  الت�ضليم: )من  ال�ضالة واأمتهّ 

ومن مل ي�ضتطع فعليه بال�ضوم، فاإنه له وجاء(.
ال��زواج  وتي�ضري  املهور،  يف  املغالة  عن  النهي  وح��ول 
و�ضلم:  واله  عليه  اهلُل  �ضلى  حممد  الر�ضول  قال  لل�ضباب، 
لل�ضباب  ال��زواج  فتي�ضرُي  حديد(،  من  خامتًا  ولو  )التم�ص 
املع�ضية،  يف  والوقوع  النحراف  من  �ضونهم  �ضاأنه  من 
والتاأ�ضي�ص لأجيال فا�ضدة. لكن تلك التقاليد العمياء التي 
بتكاليف  اأعرا�ص  مرا�ضيم  وتتهّبع  باهظة،  مهوراَ  تفر�ص 
ال�ضباب  الزواج، واإدخال  �ضاأنها تعكري عملية  ُمفزعة، من 
يف قوافل ال�ضياع. هذه العادات تاأ�ضلت منذ زمن، وعلى 
فالبذخ  و�ضحاها.  ع�ضيٍة  وليدة  تكن  ومل  جي  تدرُّ نحو 
ال��ق��دم، دفع  ب��الأع��را���ص منذ  الح��ت��ف��اء  والإ�����رشاف يف 
خلطبة  املتقدمني  من  خيالية  مبالغ  لطلب  بالعائالت 
املجتمعي.  الو�ضط  مرا�ضيم  جماراة  على  للقدرة  بناتهم، 
ع��ادات  الجتماعية  وامل��ظ��اه��ر  امل��ه��ور  يف  امل��غ��الة 
الطبقي يف  التفاوت  م�ضتوردة ولي�ضت عراقية وهي تعزز 
جل�ضة جمعت اأهل العرو�ضني لالتفاق على تفا�ضيل الزواج 
اأم العرو�ص حتديد  اأم العري�ص من  من مهر وخالفه طلبت 
املهر املالئم الذي يليق بابنتها، فاأجابت اأم العرو�ص ما 
اأن يكون خم�ضة وع�رشون  اليوم ممكن  هو متعارف عليه 
اأم العري�ص لربهة ثم  ل ومثلها موؤخر، �ضكتت  مليون معجهّ
العرو�ص  اأم  األ يبدو املبلغ كبريا جدا، فقالت  قالت ولكن 
واأكرث  الزيجات بل  اليوم لأغلب  الذي يحدد  ولكنه املبلغ 
على  الطرفان  اتفق  حتى  الكالم  وا�ضتمر  اأي�ضا،  منه 
خم�ضة  واملوؤخر  مليون  ع�رش  خم�ضة  ل  املعجهّ يكون  اأن 
وع�رشون.مع ظهور امتعا�ص وا�ضح على وجه اأم العري�ص 
كون  الواقع  لالأمر  ا�ضت�ضلمت  التي  اأي�ضا  العرو�ص  واأم 
ت�ضتعي�ص  يتمتع مبركز مهني ممتاز مما جعلها  العري�ص 
الر�ضم  هو  واملهر  امل�ضمون.  بامل�ضتقبل  الكبري  املهر  عن 
املفرو�ص على اأهل العري�ص والذي ي�ضمن حقوق العرو�ص 
للعرو�ص  كامل  جتهيز  مبثابة  املقدم  فيكون  امل��ادي��ة 
تعتربه  بينما  واملوؤخر هو �ضمان مادي  الزوجية  ولبيت 
و�ضاأن  قيمة  من  تقليل  اأو  رفع  مبثابة  العراقية  العوائل 
العوائل املغالة يف مهور بناتها  اإذ تعتمد بع�ص  الفتاة، 
يت�رشع  ل  وكي  قيمتهن  ورف��ع  حقوقهن  �ضمان  بدافع 

�ضيكون  كونه  م�ضتقبال  تفريق  قرار  اأي  اتخاذ  يف  الرجل 
املركز  هذا  عن  ف�ضال  امل��ال،  من  كبري  مبلغ  بدفع  ملزم 
اأو  عليا  �ضهادة  اأو  وظيفي  مركز  �ضواء  الكبري  الجتماعي 
اأو التجارة وهذه  مهنة تدر جتارة رابحة جدا كال�ضياغة 
التف�ضيالت و�ضعت ال�ضاب الذي يكون يف بداية حياته يف 
ل فكرة الزواج لدى بع�ص ال�ضباب حتى  دائرة احلرية ما اأجهّ
الفتيات  عنو�ضة  وعزز من ظاهرة  املادي  م�ضتقبله  يبني 
بال�رشوط  اليوم  العوائل  بع�ص  تتم�ضك  اأخرى.  ناحية  من 
فيها  تغا�ضت  التي  احل�ضار  قيمة  مثل  للزواج  الالزمة 
علي(  )اأم  واملعنوية  املادية  حقوقهن  اغلب  عن  الفتيات 
يف  بناتي  من  اثنتني  »زوج��ت  تقول  العمر  �ضتينة  اإم��راة 
�ضنوات احل�ضار فتغا�ضينا عن الكثري من الطلبات فلم يكن 
ول حتى  بها  يليق  العرو�ص  يكن جتهيز  ومل  كافيا  املهر 
الذهب حيث اكتفى اأهل العري�ص بخامت الزواج ومعه خامت 
اآخر واأقراط، حتى ف�ضتان العر�ص بقيت اإحدى بناتي حتلم 
به حني امتنع اأهل زوجها من �رشائه بحجة ارتدائه ليوم 
ما  وهو  �ضقيقتها  ف�ضتان  ترتدي  اأن  وميكنها  فقط  واحد 
اأزواج بناتي باملركز الجتماعي  حدث فعال كما مل يكن 
رجال  من  تزوجن  حيث  معروفة  كعائلة  بنا  يليق  الذي 
اقل منهن حت�ضيل درا�ضي ولكننا تغا�ضينا حينها عن كل 
هذه الأ�ضياء ب�ضبب �ضعوبة احلياة وت�ضهيال لأمر ال�ضباب 
اأن حت�ضنت الأو�ضاع  وخوفا من عنو�ضتهن ولكنني وبعد 

بنتي  تعوي�ص  على  م�رشة  كنت  النا�ص  لأغلب  املادية 
ميكن  ما  كل  فطلبت  اأختيهما  �ضهدته  عما  ال�ضغريتني 
اإل من  اأوافق على تزويجهن  اأن يحفظ لهن مكانتهن ومل 
وا�ضحا  الفرق  وكان  مهمة  اجتماعية  مراكز  ذوي  �ضباب 
الزواج يعزو )�ضاحب  يف طريقة معي�ضة الثنتني. تقاليد 
ال�ضبعيني  العقد  بداية  يف  ت��زهّوج  متقاعد  معلم  حميد( 
حني  باملا�ضي  ارتبطت  عادات  اإىل  املهور  غالء  ظاهرة 
من  الأجنبية  اجلاليات  من  ع��دد  بلدنا  يف  يعي�ص  ك��ان 
ال�ضكن  الدول املجاورة نظرا لالحتالل حينا وللرغبة يف 
بالقرب من املراقد املقد�ضة حينا مما اأفرز عادات وفدت 
على املجتمع العراقي وحملت معها واجهات مادية بحتة 
للحياة الزوجية اإذ اإن تلك املجتمعات تغايل يف املظاهر 
التمييز  وتعتمد  مرتف  ب�ضكل  العي�ص  وت�ضجع  اخلارجية 
الطبقي مما اأثر على اأفكار املجتمع العراقي فتم�ضك بتلك 
الذي  الإ�ضالمي  الدين  اإىل  ب�ضلة  متت  ل  التي  العادات 
ولي�ص  ودينه  اأخالقه  اأ�ضا�ص  على  الرجل  بتقييم  يو�ضي 
على مقدار ما ميلكه من مال اأو و�ضع اجتماعي، وي�ضتذكر 
زواجه ويقول حميد »اليوم انح�رشت بع�ص الطلبات قليال 
ففي اأيامنا كان اأهل العرو�ص يطلبون مهورا مبالغ فيها 
جدا ويجب علينا �رشاء ثالث غرف حتى لو كانت العرو�ص 
بغرفة  العرو�ص  اأهل  يكتفي  ل  اإذ  الزوج  اأهل  مع  �ضت�ضكن 
وغرفة  ال�ضيوف  لغرفة  اأث��اث  �رشاء  يجب  بل  فقط  النوم 

الذهب  عن  ف�ضال  حينها  الدارجة  العادات  ح�ضب  الطعام 
مثقال  ع�رش  خم�ضة  يزن  طقم  عن  يقل  ل  اأن  يجب  ال��ذي 
»اأنا  قائال  واأ�ضاف  امل�ضاريف«،  من  وغريها  الأقل  على 
اأ�ضبحت  املعي�ضة  ولكن  اأق��ل  اليوم  م�ضاريف  بان  اأرى 
ال�ضاب  كاهل  على  ثقيل  حمل  ال��زواج  من  جعل  ما  اأغلى 
هي  جمتمعنا  يف  انت�رشت  التي  امل�ضلمات  ومن  العراقي. 
عزوف اأهل الفتاة عن القبول برجل ل ميلك موؤهل جامعي 
ميلكها  التي  ال�ضهادة  تكون  ل  كي  ابنتهم،  موؤهل  ي�ضابه 
احل�ضار  �ضنوات  اإن  رغم  ابنتهم  �ضهادة  من  اأق��ل  ال��زوج 
اأهميتها  ال�ضهادة  اأن فقدت  بعد  ال�رشط  لهذا  اإلغاء  �ضهدت 
ولكن  للرجل  املادية  باملقدرة  عنها  وا�ضتعي�ص  املادية 
ال�ضنوات الأخرية وبعد اإ�ضافة الكثري من المتيازات لذوي 
بالن�ضبة  الأهم  ليكون  ال�رشط  هذا  عاد  العليا  ال�ضهادات 
28 عاما( يعمل  ) يا�رش  لل�ضاب املقدم على خطبة فتاة، 
وتقدم  طبيبة  ولكنها  اأقاربه  من  بفتاة  واأعجب  موظف 
تفوت  ب�ضبب  القاطع  الرف�ص  ليالقي  مرات  عدة  خلطبتها 
ومل  الفتاة،  موافقة  رغم  الثنني  بني  اجلامعي  التح�ضيل 
ال�ضهادة  �رشط  ا�ضتبدل  اأن  بعد  اإل  املوافقة  على  يح�ضل 
ببناء بيت كونه ميلك قطعة ار�ص م�ضبقا وبهذا قدم لأهل 
التي  ال��زواج  م�ضاريف  عن  وف�ضال  اآخ��ر  �ضمانا  الفتاة 
اأرهقته واأغرقته يف الديون ولكنه رغم ذلك مل يثن عزمه 

عن الزواج بالفتاة التي اأرادها. 

نحن جمموعة من طالب كليات املجموعة الطبية نطالب بتفعيل نظام 
حتميل املواد الذي كان معمول به يف الكليات، علما اأنه نظام معمول 
وخا�ضة  الغاوؤه،  مت  اإذا  الظلم  من  و�ضيكون  العامل،  دول  كافة  يف  به 
يف ظل الظروف التي يعي�ضها الطالب العراقي، فهناك طرق اأخرى غري 
الغاء قرار التحميل ومنها تقليل عدد الكليات الأهلية التي تكون فيها 
الدرا�ضة ركيكة ول تنا�ضب الأخت�ضا�ضات املتوفرة فيها. فاأرجو من 

معاليكم اأعادة النظر يف هذا القرار، لأننا باأم�ص احلاجة اليه. 

 اأين املواطن )ح�ضني ال�ضمري( اأنا�ضد اجلهات امل�ضوؤولة باأ�ضم 
التي نعاين منها  اأنقطاع املاء  اأهايل احل�ضينية، من م�ضكلة 
ينقطع فيها عن  التي  الأوىل  املرة  لي�ضت  منذ يومني، وهي 
التيار  وتذبذب  احلرارة  درجات  ارتفاع  ظل  يف  املنطقة، 
الأهتمام باملنطقة  اأرجو من اجلهات امل�ضوؤولة  الكهربائي، 
اأرجو توفري اخلدمات  اأهمال وا�ضح، كما  اأنها تعاين من  اأذ 
اإىل  حتتاج  ل  الذي  الطبيعي  حقنا  من  هي  التي  الأن�ضانية 
مطالبة، فلدينا اأطفال حديثي الولدة يكادون يهلكوان من 

موجة احلر.

عمو زكي يعرفه الطفال منذ �ضنة 1938 - 1978 اأحد 
املربني الوائل يف الذاعة ، الذي كان يهتم بالن�ضاطات 
بالطفولة يف  اهتم  اول من  .وهو  املدار�ص  الال�ضفية يف 
ب�  ال�ضهري  العربي. ولد )زكي مكي قا�ضم احل�ضني(  العامل 
)عمو( زكي يف بغداد يف منطقة الف�ضل حملة )القرةغول( 
حيث  لالأطفال  حبه  ن�ضاأته  منذ  عرف  1912وقد  عام 
املعاناة  خالل  من  و�ضعوبتها  الطفولة  معاناة  عرف 
التي ح�ضلت به فقرر ان يفعل �ضي جديد من اجل الطفولة 
) الطفال  جنة  ب�)  عرف  له  عمل  اول  ا�ضدر  املحرومة. 
اأن بداأت اذاعة بغداد بثها  ، بعد  يف منت�ضف الثالثينات 
دنيا  جملة  زكي  عمو  ا�ضدر   1945 اأي��ار  .يف  املحدود 
وزارة  مبوافقة  ت�ضدر  تهذيبية  كرا�ضة   « وهي  الأطفال 
العدد  الأطفال يف  دنيا  واأف�ضح عمو زكي عن  املعارف. 
التي  الق�ض�ص  الأعزاء  لالأطفال  »حتمل  اأنها  منها  الأول 
تربي يف نفو�ضهم كثريا من اخل�ضال الطيبة » ويف الإذاعة 
اأن  راغب  انه   : ال�ضباحي  برناجمه  خالل  من  عنها  قال 
اإ�ضداره  طريق  عن  الأطفال  بني  هذا  عمله  جمال  يو�ضع 
وزيرا  برتحيب  الأول  العدد  حظي  وقد  الكرا�ضة«،  هذه 
املعارف ومت�رشف لواء بغداد بها انذاك. يف عام 1960 
واعترب   " الأطفال  جنة   " با�ضم  جملة  زكي  عمو  ا�ضدر 
م�رشفا عاما عليها. توقفت هي الأخرى عن ال�ضدور بعد 
مثابرا  ظل  زكي  عمو  ال�ضيد  اأن  يبدو  ولكن  ق�ضرية  فرتة 
عام  ف��اأ���ض��دروا  الأط��ف��ال  �ضحافة  دع��م  يف  ومتحم�ضا 
1968 جملة اجليل اجلديد وهي مل تختلف عن �ضابقتها 
)جنة  يعد  ال��ع��راق(،  يف  الأط��ف��ال  )�ضحافة  كتاب  من 
يف  لالأطفال  موجه  تربوي  اذاعي  برنامج  اول  الطفال( 
الثالثينات، بعد  العربي، بداأ تاأ�ضي�ضه يف منت�ضف  العامل 
ان بداأت اذاعة بغداد بثها املحدود، ثم اأخذ يقدم الربنامج 
من على �ضا�ضة تلفزيون بغداد بعد ان بداأ بثه املنظم بعد 
1957، وكان ي�رشك يف الربنامج اطفال يختارهم  عام 
ال�ضبعينات،  اإىل منت�ضف  من املدار�ص. وا�ضتمر الربنامج 
عاما،  الربعني  جتاوزت  لفرتة  يقدم  الربنامج  وا�ضتمر 
توقف الربنامج بوفاة عمو زكي يف ال�ضبعينات من القرن 
الفنانني  من  الكثري  على  الف�ضل  له  زكي  عمو  املا�ضي. 
الطفال  ركن  برنامج  خالل  من  الفن  عامل  دخلوا  الذين 

الذي كان يقدمه . 
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ارتفاع المهور.. تأثيرات سلبية على تحقيق حلم الزوج 
تحقيق – ساجدة خضر

 عندم����ا تخط����ر الياب����ان على ذهن����ك، فاإنها تخط����ر ك�صناعة 
وك����ذكاء ان�صاين رائع وتقدم ح�ص����اري مرموق، لكن اي�صا 
تخط����ر يف بالنا اله����زات االر�صي����ة والتي ه����ي يف اليابان 
روت����ن اليومي. ورغ����م اإن اليابان بلد عظي����م، لكن ن�صرات 
االخبار وال�صحف العاملي����ة ال تتطرق اإىل الهزات االر�صية 
ال�صغ����رة، الأنه����ا كم����ا اأ�صلفنا روت����ن يوم����ي، فاليابان بلد 

الهزات االر�صية.
لك����ن بالطبع اله����زات الكبرة واملوؤثرة عل����ى حياة االن�صان 
واحليوان والطبيعة حتظى باهتمام كبر جدا، ذلك اإن اي 
نكبة ت�صيب اليابان، ت�صيب اي�صا العامل اجمعه ملا لليابان 

من قيمة ومكانة مالية و�صناعية وخربة ان�صانية.
يت�صائل العراقيون، ما �صر اهتمام العام يف االأحداث املوؤملة 
الت����ي حتل يف اوربا او يف العامل االول، مثل تلك العمليات 
االرهابي����ة التي حل����ت يف فرن�صا او املاني����ا او بريطانيا او 
غرها بينما تهمل او ال حتتل التفجرات االكرث منها تاأثر 

التي يقرتفها االرهابيون يف العراق؟ يت�صائلون
ملاذا ال تاأخذ جرائم االرهاب يف العراق موقعها يف �صدارة 

ن�صرات االأخبار وتربز يف عناوين ال�صحف الكبرة؟
واجلواب وا�صح جدا

العراق اأ�صبح بل����د التفجرات وعمليات اخلطف والن�صب 
والقت����ل  والتهري����ب  واالختال�����س  وال�صرق����ة  واالحتي����ال 
واالغتي����ال واخلراب والدمار، والف�صل بذلك راجع بالطبع 

لالحزاب اال�صالمية احلاكمة يف العراق.
كل ه����ذه واأكرث من ال�صلبيات واالأح����داث املوؤملة للمواطنن 
ا�صبح����ت يف نظ����ر ال�صعوب االجنبية اأم����را طبيعيا ال يثر 
العجب وال الده�صة.العراق مل يعد ُيعرف باآثاره احل�صارية 
املن�صي����ة، وال باأنه ب����الد الرافدين، بل باأنه بل����د يع�ص�س فيه 
االره����اب ويحكمه ال�ص����راق واملختل�ص����ون واملهربون.لكن 
مل����اذا ناأخذ عل����ى ال�صعوب وال����دول االخرى ع����دم اهتمامها 
باأح����داث الع����راق املفزعة واملوؤمل����ة، اإذا احلكوم����ة العراقية 
نف�صه����ا غ����ر مهتمة وال مكرتث����ة حتى باجلرائ����م االرهابية 
الف�ص����اد  ب�صفق����ات  وال  امللياري����ة  بال�صرق����ات  او  الكب����رة 
الوا�صح����ة الفا�صحة والت����ي يتندر بها حت����ى االطفال مثل 
�صفقة اجهزة ك�صف املتفجرات.اليابان التي تهزها الزالزل 
االر�صي����ة يوميا كما ته����ز االمهات �صغاره����ا يف االمهاد، ال 
تكرتث اطالقا اأن ُذكرت يف ن�صرات االخبار ام مل ُتذكر، ذلك 
اأن زلزل����ة ار�صية تدفعه����ا اإىل اأخذ االحتياطات واالجراءت 
والدرا�ص����ات لكي تقل����ل من اخل�صائ����ر واال�ص����رار، ولو اأن 
الزلزل����ة لي�صت ظاه����رة طبيعي����ة، ال�صتطاع����ت اليابان منع 
حدوثها.اأم����ا يف الع����راق ومنذ 13 �صن����ة يفتك بنا االرهاب 
والل�صو�س وي�صرعنا اجلهل واالمرا�س وتكاد اأن ت�صبح 
التفج����رات روتن يوميا، لكننا ال زلنا ن����رواح مبكاننا، ال 
تقدم ولو خلطوة واح����دة ال على م�صتوى الوقاية وال على 

م�صتوى العناية وال على م�صتوى الرعاية.

ماهي نتائج ابتعاد المدرسين والمعلمين مبدعون من
 مناشدة لوزير التعليم العالي المحترمعن الرسالة التعليمية؟
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