
تقوم فكرة "الثق�فة"، ابتداء على كٍم من الإدراك�ت ب�أهمية 
الأ�شي�ء ويف مقدمته� ال�شعور ب�لنتم�ء للجم�عة كم� عبرّ 
املحدثون.  والأنثـروبولوجي�  الجتم�ع  علم�ء  ذلك  عن 
وتقوم فكرة "الثق�فة الوطنية"، تف�شياًل على اأ�ش��س التم�ثل 
والرتب�ط ب�لدولة فيم� تقوم فكرة الثق�فة الفرعية لأٍي من 
والعرقية  واملذهبية  الدينية  فيه�  مب�  الفرعية  اجلم�ع�ت 
واجلندرية والثق�فية على فكرة املط�لبة بحقوقه� اجلزئية 
والتي ميكن اأْن تن�شجم مع الكل الأكب يف ح�ل مترّ العرتاف 
به� ونظمت �شوؤونه� بقوانني �ش�رمة متنع العودة اىل مربع 
ال�شتغف�ل وال�شطه�د وه�شم احلقوق. وبذلك يق�م اجل�رس 
والفرعي  ج�نب،  من  ال�ش�مل  الع�م  الوطني  بني  الوا�شل 
املحلي اجلزئي، من ج�نب اآخر. فيم� عدا ذلك، ف�أنرّ جت�هل 
بحقوقه�  مط�لب�ته�  عن  والتغ��شي  الفرعية  اجلم�عة 
وال�شك�وى  التذمر  ب�أْن ي�شل حد  لذلك  وال�شم�ح  امل�رسوعة 
املريرة قد يوؤدي به� اىل التمرد الذي ميكن اأْن ي�شنع منه� 
البلد  من  والتحرر  ب�لنف�ش�ل  تط�لب  "وطنية"  جم�عة 
الأم. ولي�س يف تع�ظم دور الثق�ف�ت واجلم�ع�ت الفرعية. 
الت�ش�وؤل والتعجب والغرابة،  اليوم م� يدعو اىل  العراق  يف 
على الأطالق. فقد برزت هذه الظ�هرة على م�رسح الأحداث 
ع�مليً� بجالء يف اأعق�ب �شقوط الحت�د ال�شوفييتي وبروز 
م� ل يقل عن دزينة من الدول التي ك�نت تعي�س بكنفه كم� 
ال�شي�ش�ن  اأذربيج�ن،  اأرميني�،  يف كرواتي�، جزر امل�لديف، 
وغريه�. و�رسع�ن م� حلق ذلك انهي�ر نظ�م الدولة القوية 
اأ�شهم  مم�  ال�رسقية  اأوروب�  بلدان  من  عدد  يف  املركزية 
ببوز النزاع�ت واحلروب وال�رساع�ت العرقية ب�شورة غري 
م�شبوقة، كم� بني الت�شيك وال�شلوف�ك والبو�شنيني وال�رسب 
ف�شل  الع�مل  م�شتوى  على  التطورات  هذه  اأظهرت  وغريهم. 
ك�رل  اأمث�ل  من  الكال�شيكيني  الجتم�ع  علم�ء  تنبوؤات 
جنم  ب�أفول  وا  ب�رسرّ ممن  وغريهم�  فيب  وم�ك�س  م�رك�س 
اجلم�ع�ت الدينية والعرقية مع تن�مي نظ�م الدولة الوطنية 
القومية احلديثة نتيجة اندم�ج هذه اجلم�ع�ت وان�شه�ره� 
على  اجلهود  ت�ش�ندت  الكبري.  والقومي  الوطني  الوع�ء  يف 
من  مزيد  لتحقيق  الأوروبية  الق�رة  من  الآخر  اجل�نب 
الأوروبي على  والتوحيد �شمن منظومة الحت�د  الندم�ج 
تغييب  واحتم�ل  ا�شمحالل  ب�ش�أن  القلق  م�ش�عر  الرغم من 
من  بريط�ني�  خروج  اأنرّ  ومع  الفرعية.  اجلم�ع�ت  دور 
عقد  انفراط  من  اخلوف  م�ش�عر  د  �شعَّ الأوروبي  الحت�د 
الحت�د اإل اأنرّ هذه امل�ش�عر �رسع�ن م� وجدت َمن يطمئنه� 
وم�ش�لح  التي حتمي حقوق  وال�شي��ش�ت  ب�لعمل  ويهدئه� 
من  ولي�س  الأوروبي  الحت�د  �شمن  املن�شوية  املجتمع�ت 
بلدان  يف  ويحدث  حدث  كم�  والتج�هل  التج�يف  خالل 
اإحدى نت�ئج حرب  العراق. وك�نت  اأخرى كثرية من بينه� 

اأطلقت  القوية  الدولة املركزية  ه� ب�أ�شق�ط نظ�م  اأنرّ  2003
والعرقية،  واملذهبية  الدينية  اجلم�ع�ت  ملختلف  العن�ن 
بل وحتى اجلندرية للمط�لبة بحقوقه� وت�أمني م�ش�حله� 
على ال�شد من بع�شه� البع�س. ومتثرّل التحدي الذي واجه 
النظ�م اجلديد يف تعلق الكثري من العراقيني بنموذج الدولة 
فع�لية  اأكرث  بدا  الذي  الرئ��شي  والنظ�م  القوية  املركزية 
الدميوقراطي  الني�بي  النظ�م  ظل  يف  ح�شل  مم�  وحنكة 
املقرتح ملواجهة خمتلف الأزم�ت وبخ��شة م� ارتبط منه� 
ب�جل�نب الأمني واملجتمعي. ولعل م� زاد الطني بلرّة اقرتان 
اأداء النظ�م اجلديد مبدي�ت غري م�شبوقة من الف�ش�د الإداري 
والتالعب ب�مل�ل الع�م والنزاع�ت الع�ش�ئرية وال�شطراب�ت 
ال�شعبية، بل وحتى ا�شتع�ل احلرب نتيجة اجتي�ح جم�ع�ت 
اره�بية ملن�طق وا�شعة عديدة يف اأكرث من حم�فظة عراقية. 
واحتج�ج�ت  ر  تذمرّ موج�ت  ال�شطح  اىل  برزت  اأْن  فك�ن 
يف  اخلبة  وقلة  وال�شعف  احلكومي  العجز  على  وا�شعة 
�شي��ش�ت معتلة كم�  �شيوع  البالد اىل ج�نب  �شوؤون  ادارة 
املذهبية  واملح��ش�شة  ال�شيت  �شيء  "التوازن"  مبداأ  يف 
والعرقية، على وجه التعيني. ومل يكتِف بذلك ف�رسع�ن م� 
ال�شبغة  ذات  واحلكم  ب�ل�شلطة  املعنية  اجلم�ع�ت  اختلفت 
من�شجمة  تكون  اأْن  ُيفرت�س  التي  ومذهبيً�  دينيً�  املوحدة 
احلزبية  التكتالت  بظهور  �شمح  مم�  الداخلي  ال�شعيد  على 
املن��شب  ال�شخ�س  "و�شع  مبداأ  انهي�ر  وب�لت�يل  والكتلية 
يف املك�ن املن��شب" وال�شم�ح بظهور خمتلف الرت�شيح�ت 
والتعيين�ت امل�شوهة على ح�ش�ب الأهلية وال�شعة والق�بلية 
والكف�ءة. واأعطت مم�ر�ش�ت "ال�شتجواب" الني�بية �شورة 
اأُ�شيبت به املوؤ�ش�شة الت�رسيعية  وا�شحة ملدى اخللل الذي 
والنظ�م  الق�نون  حلكم  للت�أ�شي�س  البالد  يف  اأهمية  الأكرث 

كم� جتلى ذلك يف فهم وتطبيق ال�شتجواب ك�آلية للرق�بة 
م�  اىل  حتول  الذي  احلكومي  الأداء  م�شتوى  على  ال�شعبية 
الإ�شك�ل  ومتثل  "الكيدي"  اأو  الخب�ري"  "التقرير  ُي�شبه 
ه يف ظلرّ ع�مل اليوم ومتغرياته املت�ش�رعة وبروز  الرئي�س اأنرّ
جنم اجلم�ع�ت الفرعية الكبرية منه� وال�شغرية ومبختلف 
عن�وينه� الدينية واملذهبية والعرقية واجلندرية والثق�فية 
وال�شتنج�د  الوراء  اىل  العودة  عمليً�  اأو  ممكنً�  يعد  مل 
ب�لنظ�م املركزي القوي اأو تخيل الوحدة الوطنية من دون 
اإجراءات وتبني �شي��ش�ت متنح اجلم�ع�ت املتعددة  اتخ�ذ 
هذه  اأم�م  مرابعه�.  ن  وتوؤمرّ م�ش�حله�  وحتمي  حقوقه� 
بنمطه�  املوحد  العراق  فكرة  اأنرّ  وا�شحً�  �ش�ر  التطورات 
التقليدي مل تعْد جمدية. فقد ظهر عراق خمتلف اليوم تط�لب 
و�رسورة  ومك�نته�  بحقوقه�  اجلم�ع�ت  خمتلف  فيه 
متثيله�. ويبدو اأنن� بح�جة اىل تعلرّم عدم التطريرّ من تن�مي 
مط�لب�ت  ب�عتب�ره�  اليه�  امل�ش�ر  اجلم�ع�ت  مط�لب�ت 
واجل�معة.  ال�ش�ملة  الع�مة  الوطنية  الإرادة  مع  تتع�ر�س 
اآلي�ت توؤدي اىل  العمل لإيج�د  التفكر بكيفية  بل املطلوب 
تلبية ح�ج�ت هذه اجلم�ع�ت واإن�ش�فه� من دون التفريط 
بوحدة و�شالمة العراق كونه الراعي وال�شلط�ن. وقد يتطلب 
الحت�دية  احلكومة  موقف  يف  تغيرياً  النوع  هذا  من  اأمٌر 
للتوقف عن القي�م بدور "الأخ الكبري" وال�شم�ح لفريق عمل 
مهني ور�شمي يقوم بتوزيع امل�شوؤولي�ت بعلمية وحي�دية 
للجميع  ومتك�فئة  مت�ش�وية  فر�س  اإعط�ء  ي�شمن  ومب� 
موؤ�ش�ش�تي  نظ�م  �شمن  ومتييز  وتف�وت  مراتبية  دون  من 
را�شخ اجلذور وقوي القواعد كم� يف جمل�س الق�ش�ء الأعلى 
الخ..  الحت�دي،  اخلدمة  وجمل�س  متثيلي  ني�بي  وجمل�س 
اجلم�ع�ت  ب�شوؤون  تعنى  هيئ�ت  بت�أ�شي�س  ي�شمح  اأْن  اأم� 

اأْن  ال  يعني  فال  انفراد  على  كل  اليه�  امل�ش�ر  املتب�ينة 
ح�ش�ب  على  والنغالق  التقوقع  لتعميق  الب�ب  يفتح 
والن�شه�ر  لالإذابة  احل�جة  دون  من  والن�شج�م  التالقي 
ج�شٌد  ولكنن�  واحداً  ج�شداً  ل�شن�  الواحد".  "اجل�شد  بحجة 
نفق  العراق  دخل  لقد  ــ�ٌء.  وبنرّ ومتع�وٌن  ومتك�مٌل  مت�ش�نٌد 
الدينية  الأزم�ت  انفالق  نتيجة  الدامية  امل�شلحة  النزاع�ت 
واملذهبية والعرقية وم� يتبعه� من ثق�ف�ت فرعية ممثلة 
والتع�شب  احلقد  نريان  واإذك�ء  امل�ش�عر  بتعبئة  �ش�همت 
الأفراد  من  حت�شى  ل  تك�د  كبرية  اأعداد  لدى  والكراهية 
ممن لعبوا دور الأدوات املنفذة. ول يتوقع لذلك اأْن ينتهي 
ويعود العراق واحة �شالم من دون ت�شفية هذه املتعلق�ت 
والعمل على متثيل وتطمني م�ش�عر اأع�ش�ء هذه اجلم�ع�ت 
 � لي�س من خالل املحو واحلذف واحلظر وغ�سرّ النظر واإنرّ
البنرّ�ء.  واحلوار  والتوا�شل  والتف�هم  املواجهة  خالل  من 
ال�شتقرار  نحو  طريقه�  الإن�ش�نية  املجتمع�ت  �شقت  لقد 
خالل  من  الق�تلة  الدموية  والنزاع�ت  احلروب  دابر  وقطع 
اأو  وجوده�  بعدم  الدع�ء  ل  الفرعية  النتم�ءات  احرتام 
اأو ب�لرت�شية والإقن�ع على �شبيل الت�شكني  حموه� ب�لقوة 
جذره�.  من  وا�شتئ�ش�له�  ال�شلبية  احل�لة  مع�جلة  ولي�س 
حتى يحدث ذلك ف�إنرّ اأم�من� الكثري مم� يتوجب القي�م به 
امل�شتوى  على   � واإنرّ فح�شب  احلكومي  امل�شتوى  على  لي�س 
ال�شعبي واملجتمعي اأي�شً�. لقد اأظهرت احلركة الحتج�جية 
الجتم�عي  التوا�شل  و�ش�ئل  ت�أثري  وتن�مي  املتوا�شلة 
على  احل�ل  لإ�شالح  وامل�ش�همة  التحرك  عن  بديل  ل  اأْن 
اأهمية.  اأقله�  الفردي  امل�شتوى  ولي�س  امل�شتوي�ت  خمتلف 
مل يعد ممكنً� التحرك على ال�شد من حركة الت�ريخ والزمن 

ان�شج�م� مع عق�رب ال�ش�عة ولي�س على عك�شه�.

اأي�مه  خالل  يحمل  الذي  اجلديد،  الدرا�شي  الع�م  بداأ 
الكثري من الأحداث واملف�جئ�ت التي ت�ش�دف ابن�ءن�، 
وبع�س هذه الأحداث َقد ت�ش�حبه� بع�س خيب�ت الأمل 
التع�مل  كيفية  معرفة  الأهل  على  املفرو�س  من  لذا 
الطفل يف  مع هذه اخليب�ت، خ�شو�ش� ان من املعلوم 
لكن  الأهل  تدخل  اىل  يحت�ج  الوىل  الدرا�شية  مراحله 
يجب ان يكون ذلك التدخل مدرو�ش� حتى ل ي�شعر منه 
املوؤلفة  كتبت  وقد  عليه،  مفرو�س  وب�أنه  ب�لت�ش�يق 
وخبرية رع�ية الطفل بينيلوبي ليت�س مق�لة عن اأ�شب�ب 
خيب�ت الأمل التي ي�شعر به� الأطف�ل وكيفية التع�مل 

معه�:
م�شتقل  �شخ�س  ب�أنه  الإح�ش��س  ب�رسعة  طفلك  ر  يطورّ
ومنف�شل و�ش�حب حقوقه ال�شخ�شية وميوله وخططه. 
يقبل  يعد  مل  اأنه  حتى  منك،  كجزء  نف�شه  يرى  يعد  مل 
يظهر  اأن  يريد  حي�ته.  على  الك�ملة  �شيطرتك  ب�شهولة 
ثقته بنف�شه، ومن ال�شواب اأن يفعل ذلك. يعتب "عن�ده" 
عالمة على اأنه يكب وي�شعر ب�لأم�ن مب� يكفي ليح�ول 
ب�لن�شبة  جداً  �شعبة  احلي�ة  لكن  بنف�شه.  اأموره  اإدارة 
ب�شكل  الأ�شي�ء  يفهم  ل  فهو  يديره�.  حتى  دارج  لطفل 
يفعل  اأن  الأحي�ن  ويريد يف كثري من  الآن،  جيد حتى 
اأ�شي�ء ل ميكن اأن ي�شمح به� ع�مل الكب�ر، كم� اأنه م� زال 
لذا، توؤدي م�ش�عيه  �شغرياً جداً وغري موؤهل ج�شم�نيً�. 
اأن  ب�لإحب�ط. يف حني  ال�شعور  اإىل  لال�شتقاللية حتمً� 
بع�س الإحب�ط اأمر ل مفر منه، اإل اأن الف�ئ�س منه قد 
يوؤثر على اعتزاز طفلك بنف�شه ويهدر وقته وط�قته يف 

الغ�شب، يف حني ي�شتح�شن �رسفهم� يف التعلم. 
خيبة الأمل ب�شبب الأ�شخ��س الكب�ر

اإح�ش��س  ب�شهولة  الب�لغون  الأ�شخ��س  ُيحبط  اأن  ميكن 
بنف�شه  واإح�ش��شه  ب�ل�شتقاللية  اجلديد  الدارج  طفلك 
ي�شعر  ح�مل�  مبك�نته.  واإح�ش��شه  منف�شل  ك�شخ�س 
طفلك ب�أنه يتعر�س للم�ش�يقة اأو التخويف اأو ال�شغط، 
واأي  يفعله.  اأن  تريدين  �شيء  لأي  ال�شتج�بة  �شريف�س 

اأمر �شيقود اإىل خالف. قد يكون ذلك حول ق�رسيته اأي 
نونيته اأو ثي�به اأو طع�مه اأو �رسيره. اإذا �شعر اأنك 

م�رسرّة، ف�شيق�وم. ولكن اإذا �شعر اأنه ي�شتطيع 
اخل��شة  حي�ته  على  وال�شيطرة  الختي�ر 

الق�رسية،  تلك  ف�شي�شتخدم  )رمب�( 
الطع�م،  �شيتن�ول  الأرجح(  و)على 
ال�رسير،  يف  �شيبقى  م�  و)غ�لبً�( 
و�شي�أتي عندم� تن�دين عليه، ويغ�در 
عندم� تطلبني منه، و�شيحب هذا الأمر.
الإحب�ط اأو خيبة الأمل: عالمة من 

عالم�ت النمو
ب�أنه  الإح�ش��س  ب�رسعة  طفلك  ر  يطورّ

حقوقه  و�ش�حب  ومنف�شل  م�شتقل  �شخ�س 
يرى  يعد  مل  وخططه.  وميوله  ال�شخ�شية 

مل  اأنه  حتى  منك،  كجزء  نف�شه 
�شيطرتك  ب�شهولة  يقبل  يعد 

يريد  على حي�ته.  الك�ملة 
بنف�شه،  ثقته  يظهر  اأن 

اأن  ال�شواب  ومن 
يعتب  ذلك.  يفعل 
عالمة  "عن�ده" 
يكب  اأنه  على 

وي�شعر ب�لأم�ن مب� يكفي ليح�ول اإدارة اأموره بنف�شه. 
حتى  دارج  لطفل  ب�لن�شبة  جداً  �شعبة  احلي�ة  لكن 
الآن،  حتى  جيد  ب�شكل  الأ�شي�ء  يفهم  ل  فهو  يديره�. 
ميكن  ل  اأ�شي�ء  يفعل  اأن  الأحي�ن  من  كثري  يف  ويريد 
اأن ي�شمح به� ع�مل الكب�ر، كم� اأنه م� زال �شغرياً جداً 
وغري موؤهل ج�شم�نيً�. لذا، توؤدي م�ش�عيه لال�شتقاللية 
حتمً� اإىل ال�شعور ب�لإحب�ط. يف حني اأن بع�س الإحب�ط 
اأمر ل مفر منه، اإل اأن الف�ئ�س منه قد يوؤثر على اعتزاز 
طفلك بنف�شه ويهدر وقته وط�قته يف الغ�شب، يف حني 

ي�شتح�شن �رسفهم� يف التعلم. 
خيبة الأمل ب�شبب الأ�شخ��س الكب�ر

اإح�ش��س  ب�شهولة  الب�لغون  الأ�شخ��س  ُيحبط  اأن  ميكن 
بنف�شه  واإح�ش��شه  ب�ل�شتقاللية  اجلديد  الدارج  طفلك 

ك�شخ�س منف�شل واإح�ش��شه مبك�نته. 
ح�مل� ي�شعر طفلك ب�أنه يتعر�س للم�ش�يقة اأو التخويف 
اأن  تريدين  �شيء  لأي  ال�شتج�بة  �شريف�س  ال�شغط،  اأو 
اأمر �شيقود اإىل خالف. قد يكون ذلك حول  يفعله. واأي 
اإذا  اأو �رسيره.  اأو طع�مه  ثي�به  اأو  نونيته  اأي  ق�رسيته 
�شعر اأنك م�رسرّة، ف�شيق�وم. ولكن اإذا �شعر اأنه ي�شتطيع 
)رمب�(  اخل��شة  حي�ته  على  وال�شيطرة  الختي�ر 
�شيتن�ول  الأرجح(  و)على  الق�رسية،  تلك  ف�شي�شتخدم 
الطع�م، و)غ�لبً�( م� �شيبقى يف ال�رسير، و�شي�أتي عندم� 
تن�دين عليه، ويغ�در عندم� تطلبني منه، و�شيحب هذا 
يحرتمون  من  هم  الب�لغني  اأن  من  الرغم  على  الأمر. 
حت�شى  ول  تعد  ل  من��شب�ت  هن�ك  �شتكون  م�ش�عره، 
جتبينه  اأو  يريد  مب�  القي�م  من  طفلك  فيه�  متنعني 
على القي�م ب�أمر ل خي�ر له فيه. من املريح معرفة اأنه 
لذا  منه،  تعلم  كلم�  الالزم  ال�شطرار  مع  كلم� مت��شى 
لي�س عليك تنمية ال�شف�ت احل�شنة الوا�شحة فقط، مثل 
اأي�شً� موهبتك  الفك�هة، واللب�قة، وال�شب، ولكن  ح�سرّ 
كممثلة. هل اأنت م�شتعجلة للو�شول اإىل البيت؟ انق�شي 
يف  يرغب  عندم�  عربته  يف  و�شعيه  الدارج  طفل  على 
امل�شي و�شينفتح عليك ب�ب من ال�رساخ والزعيق. لكن 
من  عليه  وعر�شت  الوقت  كل  لديك  وك�أن  ت�رسفت  لو 
ح�ش�نً�  تكوين  اأن  الت�شلية  ب�ب 
املنزل،  اإىل  وحتملينه 
ب�ل�رسعة  ف�شت�شالن 
اأن  يقنعك  التي 

ترك�شي به�. 
خيبة الأمل 

ب�شبب 
الأطف�ل 
الآخرين

الأطف�ل  ي�شعر 
وحتى   - الدارجون 
كثري  يف   - الر�شع 
من الأحي�ن ب�هتم�م 
من  بغريهم  كبري 
يف  الأطف�ل 

نف�س 

الكثري  ف�شيبني  الفر�شة،  اأتيحت  واإذا  العمرية.  الفئة 
اأف�شل  حتى  ولكن  ودائمة.  حقيقية  �شداق�ت  منهم 
وي�شببون  يجرحون  م�  غ�لبً�  الدارجني  الأ�شدق�ء 
خيبة الأمل لبع�شهم البع�س لأنهم ل ي�شتطيعون حتى 
الآن و�شع اأنف�شهم يف مك�ن الآخر وفهم م�ش�عره. يف 
اأن  ُيحتمل  نف�شه�،  اللعبة  يريد  الطفلني  كال  ك�ن  ح�ل 
بينم�  الآخر  الطفل  ويبكي  امل�شيطر  الطفل  ي�أخذه� 
ي�شعر ال�شخ�س الب�لغ ب��شتي�ء غ�م�س جت�ه كل منهم�. 
الآخر  يرغب  ول  الآخر  مع�نقة  يريد  اأحدهم�  ك�ن  اإذا 
منهم�  اأي  على  تقرير  عليك  ي�شعب  فقد  املع�نقة،  يف 
ت�أ�شفني اأكرث. تتطور امله�رات الجتم�عية ب�ملم�ر�شة. 
يف هذه الأثن�ء، ل تتوقعي اأن يرتب الأطف�ل الدارجون 
على  للحف�ظ  الكب�ر  اإىل  يحت�جون  لأنف�شهم.  الأمور 
ال�شالم بينهم و�رسح الأمور لبع�شهم البع�س. ل يوجد 
 . �شيء مفيد ميكن تعلمه من �شدرّ ال�شعر والتعر�س للع�سرّ

خيبة الأمل ب�شبب الأ�شي�ء
يح�ول  التي  الأ�شي�ء  ترف�س  الأحي�ن،  من  كثري  يف 
لأن  يريد  الذي  ب�ل�شكل  ال�شتج�بة  ا�شتخدامه�  طفلك 
القوة والتن�شيق الدقيق لديه غري ممت�زين حتى الآن. 
حتقق املع�رك مع الأ�شي�ء اأو الألع�ب املحبطة غ�لبً� 
تفعله  ول  تفعله  م�  طفلك  �شيعرف  تعليمية.  اأهدافً� 
قد  له.  ب�لن�شبة  اأ�ش��شية  معلوم�ت  وهذه  الأ�شي�ء، 
ي�شعر ب�لإحب�ط لأنه ل ي�شتطيع اإدخ�ل مكعب البن�ء 
امل�شتطيل يف الثقوب الدائرية للعبة املطرقة والأوت�د. 
لن  ال�شكل  اخل�شبية مربعة  الأوت�د  اأن  تعلم  لكن عليه 
هذه  مثل  حلجب  داعي  ول  الدائرية  الثقوب  تن��شب 
احلق�ئق عنه. ي�ش�عد هذا النوع من الإحب�ط اخلفيف 
اأن  غري  والتعلم.  املح�ولة  يف  ال�شتمرار  على  طفلك 
اإذا واجه  الكثري من الإحب�ط �شي�أتي بنتيجة عك�شية. 
ف�شيف�شل  مبفرده،  م�شتحيلة  مه�مً�  الأحي�ن  معظم 
ا�شتعدي  املح�ولة.  عن  ويتوقف  ذريعً�  ف�شاًل  غ�لبً� 
اأن  ميكنك  عندم�(  )وفقط  عندم�  وم�ش�عدته  للتدخل 
طفلك  لدى  الكبري  الإحب�ط  موؤ�رسات  وت�شمعي  تري 
لأن كف�ءته تقل كثرياً حينه�. حتى يف هذه املرحلة، 
من  الأدنى  احلد  وتقدمي  م�شكلته  معرفة  ح�ويل 
اإجن�ز املهمة  النج�ح لأن  الذي يعينه على  امل�ش�عدة 

عنه ب�لك�مل ل يفيد. 
خيبة الأمل ب�شبب ج�شمه وحجمه

جعله�  وطريقة  الأ�شي�ء  وظيفة  طفلك  يفهم  عندم� 
لي�س  لأنه  معه�  التع�مل  على  القدرة  دون  من  تعمل 
اأو قويً� مب� يكفي، ف�شيحت�ج اإىل امل�ش�عدة. يف  كبرياً 
لي�شعر فقط  التعلم  اأو  املتعة  احل�لة تختفي  مثل هذه 
الأطف�ل  يحت�ج  ل  املح�ولة.  عن  ويتوقف  ب�حلزن 
اإىل غرف مليئة ب�لألع�ب الثمينة من اأجل متعتهم اأو 
اأج�ش�مهم.  اأدوات تن��شب  اأية  اإىل  تطورهم. يحت�جون 
لكنه �شغري جداً  �شقيقته،  قد يتمنى طفلك دفع عربة 
القدم  كرة  رمي  يتمنى  ورمب�  املقب�س.  اإىل  لي�شل 
ل  حتمرّ من  ليتمكن  جداً  خفيف  لكنه  ب�أخيه،  اخل��شة 
عربة  اأو  �ش�حنة  على  احل�شول  ي�شتطع  مل  م�  وزنه�. 
اأطف�ل تخ�شه اأو كرة �ش�طئ ق�بلة للنفخ اأو "كرة قدم" 
�شيء حتى  اأي  على  األ يح�شل  ي�شتح�شن  بال�شتيكية، 
اأنه كبري وقوي  اأكرث. يف ح�ل رغبت ب�أن ي�شعر  يكب 
يكون  عندم�  خ��شة  ع�مله،  اإدارة  يف  كف�ءة  ولديه 
اأن  اله�م  الع�مل كبرياً من دون داع، من  معظم هذا 
مع  متن��شبة  الأقل،  على  اخل��شة،  اأغرا�شه  تكون 

حجمه وقدراته.

ال�شوؤون  يف  رائــدة  املـــراأة،  حقوق  يف  ن��شطة  عراقية،  موؤلفة 
الجتم�عية و العالم، مت تكرميه� عدة مرات و ن�لت على العديد من 
 Women اجلوائز، و هي املوؤ�ش�شة و املديرة التنفيذية ملنظمة 
For Women International و التي تعني برع�ية حقوق 
التي تع�ين من  و  البالد املتن�زع عليه�  الن�ش�ء و م�ش�عدتهن يف 
�شلبي حققت موؤخرا اجن�زا غري م�شبوق  امل�شتمرة. زينب  احلروب 
بعد  العربي  الوطن  يف  وينفري  ــرا  اأوب نظرية  اأ�شبحت  حيث  له 
 The موافقة اأوبرا على ان�ش�ء ن�شخة عربية من برن�جمه� امل�شهور
Oprah Winfrey Show حتت ا�شم "نداء" من تقدمي زينب 
و عر�س جوانب  للمراأة  اإعط�ء �شوت  اىل  يهدف  البن�مج  �شلبي. 
للن��س  املوؤثرة  الواقعية  الق�ش�س  كذلك  و  الن�ش�نية  امل�ش�هري 
ال  الع�مل  حول  العربي�ت  الن�ش�ء  ب�إجن�زات  الحتف�ل  و  الع�ديني 
انه يبحث اأعمق من ذلك، حيث انه ي�شتك�شف اجلوانب ال�شي��شية و 
الجتم�عية و الثق�فية يف الوطن العربي و يعر�س م�ش�كله� مم� 
يجعله مميز و خمتلف بعر�شه لتج�رب نراه� او نختبه�. اأجنلين� 
بيل  الأمريكي  والرئي�س  اعتي�دية«،  »غري  ب�أنه�  و�شفته�  جويل 
يف  والع�رسين  الواحد  القرن  اأبط�ل  من  كواحدة  ر�شحه�  كلينتون 
"ه�فنغتون  2010. اإنه� زينب �شلبي، التي اخت�رته� مدونة  ع�م 
ال�شوبر لدفع  بو�شت" الأمريكية الع�ملية، لتكون من �شمن ق�ئمة 
وتقدميهنرّ  املحلية،  جمتمع�تهنرّ  يف  العمل  اإىل  والفتي�ت  ال�شب�ب 
�شورة ح�شنة عن تلك املجتمع�ت. اقرتن ا�شم زينب �شلبي بت�أمني 
اخلريية  الأعم�ل  اإىل  اإ�ش�فة  �شده�،  التمييز  ونبذ  املــراأة  حقوق 
واملجتمعية العديدة التي و�شعت له� ب�شمة اإن�ش�نية مُتيزه� فيه�، 
اأجل ن�ش�ء الع�مل« من  اإىل ج�نب كونه� رئي�شة منظمة »ن�ش�ء من 
واأ�ش�شته�  وا�شنطن،  يف  الرئي�س  وَمقره�   ،2011 وحتى   1993
�شلبي  زينب  تعمل  عمره�.  من  والع�رسين  الث�لثة  يف  فت�ة  وهي 
ُت�شدر  والتي  الإعــالم«،  »املــراأة يف ع�مل  ح�ليً� حُمررة يف جملة 
موقعه�  على  وت�شت�ش�ف  ت�ميز،  نيويورك  �شحيفة  مع  ب�لتع�ون 
الإلكرتوين؛ ل�شتعرا�س ق�ش�س بع�س ال�شيدات املوؤثرات والرج�ل 
اأهله�  زوجه�  امل�ش�ر.  طول  على  َلهن  واملن��رسين  املدافعني 
اأثن�ء  اأمريك�  يف  لرجل  تقليديً�  زواجــً�  ع�رس  الت��شعة  يف  وهي 
وبداأ  زوجه�  ف��شت�شعفه�  العراق،  اإىل  ع�دوا  ثم  هن�لك،  اإق�متهم 
حرب  بعد  مت�مً�  وحيدة  اأ�شبحت  واأنه�  خ��شة  مع�ملته�،  ي�شيء 
ومل  اأ�شهر  ثالثة  بعد  زوجه�  عن  النف�ش�ل  قرار  ف�أخذت  الكويت، 
يكن معه� اإل 400 دولر ول تعرف �شيئً� عن الجراءات الق�نونية. 
البع�س  بداأ  الع�مل«  ن�ش�ء  اأجل  من  »ن�ش�ء  منظمة  اأ�ش�شت  وعندم� 
من  كثري  وتلقت  العرب،  من  حوله�  من  خ��شة  معنوي�ته�،  يثبط 
النتق�دات من الأ�شدق�ء والأق�رب يف كف�حه� املتمثل بنبذ الظلم 
الذي ُيالم�س حي�ة كل امراأة وتقول اإن الن�ش�ء العربي�ت عبن حد 
اخلوف، ولن يتقهقرن عن خطه الأحمر مرة ث�نية، خ��شة ال�ش�ب�ت 

ومهم� تعر�شن ل�شغوط وكبح �شيوا�شلن امل�شري ُقدمً�.
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الثقافة الوطنية والثقافات الفرعية
اأتعب����ه ال�ص����ر يف ال�صح����راء, فعلي����ه اأن ي�صل اىل غايت����ه, بعد رفع 
احلظر عن التنقل من قبل �صلطة اخلليفة, بعد معركة كربالء, حيث 
ازداد ال�صخ����ط عل����ى اخلليفة الأم����وي وعلى عمال����ه يف العراق, ملا 
فعل����وا من ف�صائ����ع ل تنتمي لتاريخ الع����رب, كان ال�صاب اأبو جندل 
من����ذ يومني من دون طعام اأو �صراب هائم����ًا يف ال�صحراء, وها هو 
منت�ص����ف الليل والعط�����ش يكاد يقطع اأو�صاله, فل����م يجد يف طريقه 
قافل����ة اأو خيم����ة يتح�صل منها �صربة املاء. اأبو جن����دل بثيابه الرثة, 
يفك����ر كث����را مبا ح�ص����ل يف الأ�صهر الأخ����رة من اأح����داث ج�صيمة, 
يحك �صع����ره من حتت عمامته البي�صاء فهو بعيد عن املاء منذ اأيام, 
تاأوه وم�صك �صيفه وحت�صر, �صيفه الذي ا�صرتاه من �صوق الب�صرة, 
والت����ي ت�صته����ر باأف�ص����ل اأن����واع ال�صيوف, يفك����ر ) اأنها ليل����ة اأخرى 
حالك����ة ال�صواد, فمنذ خم�صة اأ�صهر ولي����ايل العراق قد تغر طبعها, 
كاأنه����ا فق����دت قمرها, مل يكن ن����ور النجوم والكواكب به����ذا ال�صكل, 
األن الأن����وار خافتة ج����دا, كم كنت اأمتنى اأن اأكون معه, مل اأ�صل يف 
الوق����ت املنا�صب, هكذا اأنا دائما اف�ص����ل يف ك�صب الفر�ش, لول اأبي 
واأم����ي كنت حلقت به, لكنه����م �صجنوين اأ�صب����وع يف, اىل اأن فككت 
قي����دي وهربت, اآه يا رب����ي رحل من كنت اأمتن����ى روؤيته(. من بعيد 

اأب�صر نارا, ف�صرخ غر م�صدق:
- يا الله, خيمة قريبة, احلمد وال�صكر لك يا رب.

اأ�ص����رع نح����و اخليم����ة, فالعط�����ش يكاد يقتل����ه, وجد عج����وز بعمامة 
حم����راء وحلي����ة بي�صاء طويلة, جال�����ش قرب النار, و�ص����ل األيه اأبو 

جندل وقال:
- ال�صالم عليكم, يا عم اأ�صعفني ب�صربة ماء, �صاأموت عط�صًا.

تفاج����اأ العج����وز م����ن ظه����ور ال�صاب يف ه����ذا اللي����ل, خ�صو�ص����ا اأن 
الأو�ص����اع ال�صيا�صي����ة م�صطربة من����ذ اأ�صهر, لكن اأ�ص����رع جللب املاء 
وناول����ه, ام�صك ال�صاب القربة كحب����ل اإنقاذ, وفتح وجوده لين�صكب 
امل����اء عليه, ليعيده للحي����اة ولتزهر الأحالم م����ن جديد, جل�ش قرب 
النار, ف�صاأله العجوز: - بني من اأين قدمت يف هذا الليل, ال تعرف 
اأن الأو�ص����اع خط����رة منذ مقتل اخل����وارج يف كرب����الء؟ تعجب اأبو 
جن����دل من كالم العج����وز وو�صف����ه للثائرين باخلوارج, ف����اأدرك اأن 
اخل����ر مل ي�ص����ل للعجوز على حقيقته, فقال ل����ه: -    اأما عن �صوؤالك 
عن مقدمي فان����ا من الكوفة, وعن الأو�ص����اع اأدرك خطورتها ولول 
الظرف ملا اأتيت اىل املو�صل, اإما عن خوارج كربالء فال اتفق معك, 
فاخلارج����ي م����ا يك����ون باط����ال يف دعواه, اإم����ا الثائري����ن يف كربالء 
فه����م اأ�صحاب ح����ق, ول تغرك اأبواق ال�صلطة فه����ي دوما اأداة جتمل 
اأفع����ال احلكام. -    عندما يك����ون راأ�ش ال�صلطة حتت �صطوة جماعة 
ظامل����ة, وتكون �صرتها مع الأمة ظاملة, كم����ا �صجت به الأم�صار من 
ف�صائ����ح يفعلها ولته����م وباأمر منهم, و�صرايا اخلليف����ة التي تهاجم 
اأط����راف البلدان تنهب وتقتل, حت����ت عنوان اإرهاب من ل يدخل يف 
مل����ك يزيد,  فيكون ال�صك����وت عليه جنب, واحلاكم يزيد عرف بظلمه 
وف�صاده وانحرافه, والأمة �صاكت����ة, وعندها حترك الثائرين حفظا 
لكرامة الأم����ة, ول�صرتجاع احلق واإعادة الروح لأمة حتت�صر, فهل 
ت�صم����ي الأمر باملعروف وحف����ظ كرامة الأمة كف����ر وخطيئة, اأم انك 

ترغب اأن حتافظ الأمة على جبنها وخ�صوعها للحاكم.

المواطن والمسؤولكيفية التعامل مع خيبات األطفال والتقليل من أثرها على نفوسهممبدعون من

إعداد-ساجدة خضرزينب سلبي

وكاالت - متابعة

إعداد- ساجدة خضر

حديث منتصف
 الليل عن كربالء

اسعد عبدالله عبدعلي

أقالم حرة

نحن املح��رسون يف وزارة الرتبية، نن��شد ال�شيد رئي�س الوزراء  
)حيدر العب�دي( وال�شيد وزير الرتبية  بطلب تثبيت املح��رسين 
به  واملط�لبة  املح��رسين  تثبيت  ال�شعي يف  �شي�دتكم  نرجو من 
والع�رس  التثبيت،  ت�شتحق  للتعليم خدمة  قدموا  املح��رسين  كون 
من  اقرانن�  ثبت  كم�  التعيني،  يف  حقن�  ابخ�شت  قد  درج�ت 
�شي�دتكم  من  نرجو  ال�ش�بق،  الرتبية  وزير  عهد  يف  املح��رسين 
ال�شعي يف تثبيت املح��رسين خلدمة ال�ش�لح الع�م وجزاكم اهلل 
وبدون  اجلريح  العراق  يف  املح��رسين  من  اأبن�ئكم  اجلزاء  خري 
�رسوط تعجيزية وحتى ا�شح�ب المر الداري الواحد..  ولكم من� 

ف�ئق ال�شكر والتقدير.

نحن موظفون �رسكة م�ش�يف ال�شم�ل/ بيجي )م�ش�يف ال�شمود( 
�شنني  منذ  املتوقفة  الراتب  خم�ش�ش�ت  ك�فة  ب�إرج�ع  نط�لبكم، 
اأ�شوة مبوظفني الط�قة وال�شحة فلم تنقطع منهم اأي خم�ش�ش�ت 
يف  واملخل�شني  املوظفني  اأكف�أ  من  اأنن�  علم�   . الفرتة  تلك  منذ 
عملهم يف قط�ع النفط. ونحن ح�لي� ب�أم�س احل�جة ونعي�س ظروف 
ق�هرة من تهجري. والكل يعلم ب�ن موظفني م�شفى ال�شمود لديهم 
نرجو من  ال�شنني،  من  منذ عقود  النفط  قط�ع  ت�ريخ م�رسف يف 
ال�شيد رئي�س الوزراء املحرتم وك�فة امل�شوؤولني حل م�شكلتن� التي 

توؤثر على حي�ة عوائلن�...ولكم ال�شكر والتقدير.

مطالبة المحاضرين في وزارة التربية 

بتثبيتهم على المالك الدائم

مناشدة الى رئيس الوزراء 

الدكتور حيدر العبادي


