
كان  �أمام  عادل  للمثل  حاجة  م�شاف�ش  �شاهد  م�رسحية  يف 
�لهاتف  فاتورة  فدفع  �الر�شي  �لهاتف  عدة  على  خائف 
وبالنتيجة تبني �نه لي�ش لدية جهاز� ليت�شل به من �ال�شا�ش 
و�خرى  منا�شبة  فبني  �لعر�ق  يف  �لتعليم  حال  هو  ،هذ� 
�لعايل وحتذر  �لتعليم  وز�رة  �مل�شوؤولني يف   ��شو�ت  ترتفع 
�لر�شانة  يفقد  �لثالث  فالدور  �لعلمية   �لر�شانة  فقد�ن  من 
�ملرقنة  �لطلبة  و�عادة  �لر�شانة   تفقد  �مل�شاعدة  ودرجات 
قيودهم تفقد �لر�شانة  ،�ين هي �لر�شانة يا معايل �لوزير 
�لر�شينة  �جلامعات  بني  �لعر�قية  �جلامعات  موقع  ماهو 
�جلامعات  �لتعليم يف  لتطوير  و�خلطط   �ل�شيا�شات  �ين هي 
�ملتدنية  و�لن�شب  �الخفاقات  على  �لرقابي  دوركم  هو  �ين 
لنتائج �لطلبة هل مت ت�شخي�ش �ال�شباب �لتي �دت �ىل تدنى 
خمرجات  �جلامعات هل و�شعتم �حللول لهذه �مل�شاكل حتى 

تخافو� على �لر�شانة �لعلمية .
�لر�شانة �لعلمية تاأتي يف معاجلتكم لال�شباب �لتي �دت �ىل 
�لنموذجية   �لطالب و�ي�شا عن طريقة و�شع �ال�شئلة  ر�شوب 
�لتدري�شي  وقدر�ت  كفاءة  تطوير  طريق  عن  تاأتي  كما  
حيث   ، و�خالقيته  �لتدري�شي  مهنية  هي  �لعلمية  �لر�شانة 
جندها �ي�شا يف تطوير �ملناهج �لدر��شية �لتي تخدم حاجة 
وتغيري  �لر�شينة   �ملجالت  يف  �لبحوث  ن�رس  يف  و  �ل�شوق  
�لنظام �حلايل لدر��شة �لدكتور�ة فاننا �لبلد �لوحيد بالعامل 

نرقن قيد طالب �لدكتور�ة  يف �ل�شنة �لتح�شريية.
هذه  ��شتمر�رية  من   �ل�شبب  هو  �مل�شببات  عالج  �همال  �ن 
قيودهم  �ملرقنة  �عد�د  ن�شبة  تزد�د  �شنة  كل  ويف  �مل�شاكل 
،وتكرث �ملطالبات على �لدور �لثالث وتزد�د �ل�شغوط من قبل 
�لطلبة و�ملجتمع على ��شحاب �لقر�ر ،لي�ش �لعالج �ن �منع 
�ىل  �ملرقنة قيودهم  �لطلبة  �عادة   �رف�ش   �و  �لثالث  �لدور 
لالبد�ع  �لدر��شية وحتفيزة  للمادة  �لطالب  ، جذب  �لدر��شة  
و�لتفكري وعدم �رهاقة مبعلومات غري �رسورية وغري عملية 
ي�شكل عامل مهم يف تقليل ن�شب ر�شوب �لطلبة وهي حلقة من 
�شل�شلة  متكاملة متثل �لر�شانة �لعلمية  باال�شافة �ىل كفاءة 
�لكلية وتخ�ش�شة  فالكثري  �لتدري�شي وخربتة وخربة عميد 
�لكلية   �لكليات ال يطابق تخ�ش�شة مع تخ�ش�ش  من عمد�ء 
�ما ب�شبب �ملحا�ش�شة �أو يكون من �قارب �لقيادين �و�لكتل 
�ملتنفذة  يف �لدولة وبالتايل يتحا�شى رئي�ش �جلامعة �لغري 
�أو  به  �الحتكاك  من  نف�شة  �لوزير  حتى  �و  كتلة   �ىل  تابع 

حما�شبتة لت�شيع من بني �يديهم �لر�شانة �لعلمية  .
�مل�شتقل   �لوزير  يعانيها   �لتي  �ل�شعوبة  مدى  يعلم  �لكل 
ومدى �ل�شغوط �لتي يتعر�ش لها يف ظل هذه �جلمهرة من 
تدخالت جهات خمتلفة وبالتايل ��شتحالة  منعها. مع ذلك 
�لتليفون ونحن ال منلك �لعدة  يف �لوقت �لذي ندفع فاتورة 

�عتقد �نها تنطوي حتت باب ��شعف �الميان .

حيزها  تاأخذ  وهي  متر  �لتي  �الحد�ث  كل  مثل 
�العالمي �لذي ينا�شب حجمها و�هميتها و�نت�شارها 
�لذ�كرة  غياهب  يف  وي�شبح  خربها  يخبت  �ن  �ىل 
جتعله  مفاجئة  هناك  حت�شل  �و  جمدد�  ُيحرك  مامل 
يرجع �ىل �ل�شد�رة �العالمية مرة �خرى ، مرت علينا 
�عالن  �شاحبت  �لتي  �النفجارية  �العالمية  �لهالة 
�لعاملي  �لعر�قية حممية على الئحة �لرت�ث  �الهو�ر 
وقد ��شتغرقت و�شائل �العالم و�لتو��شل �الجتماعي 
تد�ولها  يف  �لعلمية  و�لندو�ت  �حلو�رية  و�لتجمعات 
�مل�شاحات  تلك  مفا�شل  من  مف�شل  يبقى  مل  حتى 
ومببالغة  لها  �لتطرق  ومت  �ال  �جلرد�ء  �ملائية 
م�شتوى  عن  �رتفعت  قد  �الهو�ر  تلك  وكاأن  و��شحة 
�لنهرين  بني  ما  بالد  بار�ش  يلحقها  �لذي  �لتاأ�شل 
، وقد ح�شبنا ولربهة وجيزة من خارج �لزمن �لذي 
نعي�شه باأن �لعر�قيني قد �أهتدو� �أخري� �ىل رمز تر�ثي 
وطني ع�شى ولعل �ن يكون نو�ة ح�شارية ليتحررو� 
من موروثات غابرة جعلتهم يف غيبوبة ال �مل من 

�ال�شتفاقة منها وال هم يحزنون .
ومبجرد �العالن تو�لت �لتهاين و�لتربيكات م�رسعة 
و�حتدمت �ال�شو�ت لتطلق �شيحة وطنية وها�شتاك 
# كلنا �الهو�ر وت�شابق �جلميع جلمع �لتو�قيع �شمن 
حجز  وقد  م�شدرها  نعرف  ال  �لكرتونية  ��شتفتاء�ت 
�لبع�ش كر��شي �ل�شخ�شنة لت�شمية �الجناز �لتاريخي 
و�الحتفاالت  �العالمي  �الحتفاء  ومت  باأ�شمائهم 
مع  �للقاء�ت  وتعاقبت  �عالمية  �لغري  �لليلية 
�لرو�د  من  وغريهم  �الهو�ر  �هايل  ومن  �ملخت�شني 
يحدثوننا  منا  �الخيار  بع�ش  ور�ح   ، و�ملخ�رسمني 
�الجتماعية  �لدينية و�العر�ف  نلتزم باالخالق  بان 
من  لالجانب  مرتعا  �هو�رنا  ت�شبح  �ن  من  خوفا 

له  ت�شول  ملن  وخيمة  عو�قب  هناك  و�ن  �ل�شياح 
�لرت�ث �ىل ما ال يحمد عقباه ويف  ذلك  بقلب  نف�شه 
م�شايخ  من  كبري  جمهور  تفائل  فقد  �خر  جانب 
�لثقافة و�لكتابة وطالبها بان جزء حي من �لرت�ث 
كل  معه  و�شرتجع  وطنية  بجهود  �شيعود  �لعر�قي 
يف  �لعي�ش  ت�شاحب  �لتي  �لفطرية  �لتو�شيفات  تلك 
و�لفالة  �ل�شختورة  �شور  �لذ�كرة  و�شتعيد  �الهو�ر 
و�ل�شمك �لبني و�لق�شب و�لربدي و�خلريط و�جلوالن 
ر�ئحة  �شمَّ  و�لبع�ش   ) �هو�رية  نباتات   ( و�ملر�ن 
�لبقر  روث  من  فيه  �لنار  حطب  �لذي  �لتنور  خبز 
و�لذي  و�ملطال  بال�رسجني  ي�شمى  �لذي  و�جلامو�ش 
لت�شتخدم  د�ئرية  �قر��ش  �شكل  على  �لن�شاء  ت�شنعه 
�ل�شياح  خبز  ��شتذوق  قد  و�لبع�ش   ، جفافها  بعد 
�شيحا  يجعلوه  �ن  بعد  �لرز  طحني  من  يعمل  �لذي 
�لنار  حتته  من  مقو�ش  معدين  �ناء  فوق  ي�شبوه  ثم 
يف  يعمل  �خلبز  هذ�  والز�ل  لذلك  خ�ش�شيا  ي�شنع 
�رجعتهم  قد  و�خرون   ، �ملدن  د�خل  حتى  مناطق 
ذكرياتهم لذلك �لقيمر �مل�شنوع من حليب �جلامو�ش 
�لذي ميتلك �ملادة �لدهنية �لتي متيز طعمه و��شتب�رس 
بالبع�ش  �المر  و�شل  وقد   ، ثمنه  برخ�ش  خري� 
�ملحلي  �ال�شتثمار  ت�شتقطب  كمنطقة  �الهو�ر  ليعلن 
و�الجنبي ملا �شي�شاحبها من تاأثري يف جعل �ملناخ 
، كما  معتدل �حلر�رة لكرثة �مل�شطحات �ملائية فيه 
تاأهب علماء �الثار لعمل �لفرق �مليد�نية الإ�شتك�شاف 
�حل�شار�ت �لتي عا�شت على تلك �الر�ش قبل �مليالد 
و�شع  بان  �لكثري  يت�شور  �ن  هو  فعال  و�ملهم   ،
تطلق  �جلو�ر  دول  �شيجعل  عاملية  كمحمية  �الهو�ر 
�ملياة �لالزمة لكي تعيد �حياءها بعد �ن جتردت من 
�ملاء �لذي يجعل فيها كل �شئ حي ونكون نحن لهم 
�شاكرين فمن �حيا �الهو�ر فقد �حيا �ر�ش �لر�فدين 

كلها .

�لبث  و�نقطع  �الهو�ر  زمن  توقف  �نذ�ر  وبدون  ثم 
�العالمي و�القالم ��شبحت جلباء التكتب و�شيحات 
و�رحتلت  �ملباح  �لكالم  عن  �شكتت  قد  �الهو�ر  كلنا 
�الهو�ر  وبقيت  المتطر  �لتي  �لكاذبة  �ل�شيف  غيوم 
نا�رس  من  وال  عليها  نزل  قطر  فال  جافة  جرد�ء 
�أحياها وبقيت �المور على ن�شابها ح�شية ال مادية 
على  �و  زمنية  توقيتات  ذ�ت  بر�مج  على  نّطلع  فلم 
�القل �هد�ف مدرو�شة �و �ن تتبنى جهة �خت�شا�شية 
�و  �لدورية  �لبيانات  وت�شدر  �مللف  هذ�  مبتابعة 
جدوى  ودر��شة  �ليوم  �الهو�ر  لو�قع  م�شورة  جملة 
�لتي  �لتخطيطية  و�جلهات  �القت�شادية  �مل�رسوع 
�ملايل  �لتمويل  وم�شادر  �لتنفيذية  �ل�شيا�شة  تر�شم 
هوية  على  للحفاظ  �مل�شتقبلية  �لتطويرية  و�لرب�مج 
تلك �مل�شتنقعات وكيف ميكن �لبدء بالبنى �لتحتية 
�ال�شا�شية لكي ن�شع �مل�رسوع على بد�ية �ل�شكة ومن 
ثم توفري �لكو�در �ملهنية �لعاملة وبالتايل �الظهار 
�لتحديث  عمليات  يوؤ�زر  �لذي  �العالمي  �لت�شويقي 
ومل   ، وعامليا  و�قليميا  حمليا  و�لتطوير  و�لتنفيذ 
م�شتوى  �ىل  �رتقى  قد  �حلدث  بان  موؤ�رس  �أي  يظهر 
�ىل  �ل�شفر�ء  �ر�شال  من  ذلك  بعد  ليمكن  �لفل�شفة 
و��شحة  بر�شالة  �ل�شلطانية  و�لدولة  �لوالئية  �لدولة 
�ملعامل مفادها �ن عليكم �طالق �ملياه �لتي جعلها 
لعنة  عليكم  �شتحل  تفعلو�  مل  فان  م�شاعا  رزقا  �هلل 
�لرت�ث  ومنظمة  فيها  �المن  وجمل�ش  �ملتحدة  �المم 
�لعاملية و�شتتحملون من جر�ء ذلك نتائج ال طاقة 
لكم عليها كما حتملها �لذين من قبلكم لعلكم تّذكرون 
، و�ملح�شلة �ن و�قع �حلال يوؤ�رس بان �الهو�ر �شتظل 
يف �شمتها قابعة �ال من بع�ش �لدعو�ت و�ملعار�ش 
�ل�شورية من هنا ومن هناك �و من بع�ش �لهجمات 
�النتخابية �لدعائية �لتي �شتحي �الر�ش بعد موتها 
�الجناز  من  يتحقق  �ن  دون  مبا�رسة  �لهو�ء  على 
�ملن�شود وال حتى رقما و�حد� جليا و�شتحفظ حكاية 
�لعر�قية وتر�ثها يف �ر�شفة �العالم وكانها  �الهو�ر 
ن�شيا من�شيا . �شعب �لعر�ق و�هله وحكومتة و�شا�شته 
و�لتطور  �حلد�ثة  مييز  ما  �هم  �ىل  فعاًل  ياأبهون  ال 
و�لتخطيط  و�ملو�شوعي  �لعملي  �مل�شتوى  وهو 
و�لتي  �لو�قعية  �ملعطيات  على  �مل�شتند  �لعلمي 
ينبغي �ن تو�كب �الجر�ء�ت �لتنفيذية وهم ي�شتغلون 
منابر �العالم ب�شكل مغاٍل فيه ثم �نهم يفقدون كل 
�لبيانات من �لذ�كرة �جلمعية وكان �شيئا مل يح�شل 
فكم حدث قد ��شتهلك �عالميا ومل يرى نور �لتطبيق 
�و �لتنفيذ ، وكم هي �مللفات �لتي ُتدين ولي�ش هناك 
�ي �د�نة وكم هو حجم �لف�شل �حلكومي يف �العالم 
 ، يغادرون  ال  عتات  منا�شبهم  يف  �لفا�شلون  ولكن 
ولي�ش  �لتطبيق  �ىل  باحلدث  نرتقي  �ن  �ليوم  علينا 
و�ىل  �لتهريج  �ىل  ولي�ش  �لتنفيذ  و�ىل  �لتطبيل 
�لدر��شة �ملعمقة ولي�ش �ىل �الرجتالية �ملدقعة ، فقد 
مر علينا زمن قد رهّنا فيه ثرو�تنا عندما �رخ�شنا 
��شتقر�شنا  �قت�شادنا عندما  رهّنا  ثم  لغرينا  نفطنا 
من غرينا ثم رهّنا غريتنا عندما ��شبح والءنا لغري 

عر�قيتنا ، وتر�ث �ل�شعوب
على  نحافظ  �ن  من  نعجز  ونحن  عندهم  مقد�ش 
�الهو�ر  كلنا  تقولو�  ال   ، �لغري  �ىل  ونرهنه  قد�شيته 
نقول  �ال  فينا  و�المل  وعازمني  �شادقني  و�نتم  �ال 
�لعر�ق و�شعبه تر�ث عند  " ثم ي�شبح  �لعر�ق  " كلنا 

�لغري وبقعة من �الر�ش حممية .

�شانحة  �لكامل  و�أ�شمها  بغد�د  مدينة  يف   1920 �شنة  يف  ول��دت 
بلقي�ش-طب بغد�د 1943.

وعلم  �لفارماكولوجي  م��ادة  ��شتاذة  زكي  �مني  �شانحة  �ال�شتاذة 
�الدوية كلية طب بغد�د حا�شلة على �شهادة �ملاج�شتري جامعة لندن 

1965
زكي  �م��ني  ملعان  �ال�شتاذة  �لدكتورة  �شقيقة  �شانحة  �الأ���ش��ات��ذة 
�خت�شا�شية طب �الطفال جامعة لندن 1949 وبكالوريو�ش جامعة 

بغد�د 1945
مذكر�ت طبيبة عر�قية -��شهر كتبها

ن�شاأت  �لطبية،  �لكلية  يف  م�شلمة  طالبة  و�أول  �لطب  يف  �لر�ئدة  هي 
يف عائلة �شمت �ال�شول �لعربية ،�لكردية و�لرتكمانية ولكنها بقيت 
عر�قية يف �ل�شميم. وبعد تاأ�شي�ش �حلكومة �لعر�قية يف �شنة 1920 
حدثت تغري�ت ومفاهيم جديده عند �ملجتمع �لعر�قي حيث كان لها 
�ل�شبق يف �لتعلم و�لطموح بتحقيق �حلرية �ل�شخ�شية و�مل�شاو�ة بني 

�لرجل و�ملر�أة.
فيه  �رسدت  تاريخيا  �شفر�  عر�قية  طبيبة  مذكر�ت  كتابها  ويعترب 
�آنذ�ك  �ل�شخ�شيات  و�أخبار  و�لعاملية،  �ملحلية  �الح��د�ث  من  �لكثري 
�أ�شافة �ىل تفا�شيل عن عائلتها �لطبية و�لتي �شملت �أختها �لدكتورة 
ملعان �أمني زكي وزوجها �ال�شتاذ �شامل �لدملوجي و�أبنتها �لدكتورة 
حيث  و�لتعلم  �ل�شخ�شية  باحلرية  �أمنت  لقد  رفعت.  �أح�شان  �شريين 
دخلت �ملدر�شة وعمرها �أربع �شنو�ت ولب�شت �لعباية وهي يف �لثالثة 
خالل  ويف  �حلجاب،  من  حتررت  وقد  �لطبية  �لدر��شة  و�أكملت  ع�رس 
م�شريتها عا�رست �لكثري من �حلو�دث �جل�شيمة �لتي مرت بها �لبالد 
وز�رت  و�لدولية  �ملحلية  �ل�شخ�شيات  �لكثري من  و�لتقت مع  و�لعامل 
�لعر�ق  �الم  �لوطن  �ىل  �لبلد�ن ولكن بقي حبها وحنينها  �لعديد من 

�لعظيم.
�لبد�ية

ولدت يف �شنة 1920 يف مدينة بغد�د و�أ�شمها �لكامل �شانحه بلقي�ش، 
من عائلة عر�قية �شمت جميع �العر�ق �لعربية و�لكردية و�لرتكمانية، 
تزوج جدها علي حممد �أغا وهو من قبيلة دزئي �لكردية و�لذي كان 
�شابطا يف �جلي�ش �لعثماين وي�شكن منطقة �لف�شل �لعريقة، من �أبنة 
�حلاج حبيب �لعزي ذو �ال�شول �لعربية و�مل�شماة ب�شمي عامل وذلك 
يف �شنة 1884 حيث �أجنبت له �أربعة �أوالد وبنت و�حده وكان و�لدها 
حممد �أمني �الخ �الكرب بينهم، ولكن �لعائلة رزئت بفقد كلتا �أبويهم 

بوباء �لكولري� �آنذ�ك و�أ�شبح و�لدها �ملعيل �لرئي�شي للعائلة.
و��شتانبول  بغد�د  يف  �لع�شكرية  در��شته  �أكمل  �أن  بعد  و�لدها  تخرج 
�أبنة خالته  �لعثماين، وتزوج الأول مرة من  برتبة �شابط يف �جلي�ش 
�لتيفوئيد يف مدينة  وباء  توفيت يف  ما  ولكنها �رسعان   1907 يف 
�لدكتورة  و�لدة   ( خان  فوزية  من  ثانية  مرة  تزوج  ولذلك  كركوك، 
�شانحة �أمني زكي ( ذو �ال�شول �لرتكمانية وكان عمرها �آنذ�ك �شبعة 

ع�رسه عاما.
�جلي�ش  يف  �شابط  و�لدها  �أ�شبح  �لعر�قية  �حلكومة  تاأ�شي�ش  وبعد 
بغد�د  لو�ء  عن  نائبا  و�أخري�  �ملعارف  وز�رة  ثم موظف يف  �لعر�قي 
�جلي�ش  يف  �شابط  و�لدها  �أ�شبح  �لعر�قية  �حلكومة  تاأ�شي�ش  وبعد 

وبعدها �أحيل على �لتقاعد يف �شنة 1935.
دخلت �ملدر�شة �البتد�ئية يف �شنة 1924 وهي يف �لر�بعة من عمرها 
الز�لت  تركيا  �ىل  �ن�شمامها  �أحد�ث  كانت  حيث  �ملو�شل  مدينة  يف 
قائمة، وعند زيارة �ال�شتاذ �شاطع �حل�رسي للمدر�شة قامت جمموعه 

من �الطفال بقر�ءة ن�شيد وطني يتغنى بعر�قة مدينة �ملو�شل ؛
فيك  حبذ�  �لعر�ق  فردو�ش  �أنت  وكر�مة  عز  د�ر  �أال  مو�شل  يا  ل�شت 

�الإقامة �نت بدر هو �شم�ش �أنت تاج هو هامة
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الدور الثالث وغياب الرصانة العلمية 
����ل وم�ساف����ر ، حتديدًا بني مقعدي����ن درا�سيني  م����ا بني وقتني ، محُ
يف معه����د اللغات ، مركز االكت�ساب اجلدي����د للغة االغلب ... حلت 
البهج����ة يف قلوب اأوط����ان متباعدة امل�ساف����ة ومتقاربة احل�سارة 
، التق����ارب �سبقته فق����رة التتويج لوادي النهري����ن ومن ثم احُن�ساأت 
االأخرى لتحُذكر دون �سبق فمن ياأتي ال ياأخذ مكان النجم االأوحد ... 
ثحُبت����ت الفتات التعريف ب�سحر اأقالم التنحيف ، عند التفوه االآخر 
، لتدم����ج لغت����ني قادمتني من بدايت����ني ، ي�سار ومي����ني ، يف ملتقى 
االنه����ر العاملية ، كان هذا قبل وقت الغروب يف قاعة درا�سية للغة 
بدء الي�سار بع����د اكت�ساب �سهادات يف تخ�س�سات جمة مما يعود 
عل����ى اأبنائنا اأن ظهروا وعلى اأبناء اأهلنا اأن اطلعوا ، قمة موؤرخة 
... بداأت املحا�س����رة االأوىل بالتعارف الأ�سمع �سوت امراأة تقول 
بلهجة مغايرة للهجتي ، ها اأنا قد اأتيت من �سباأ وماأرب اإىل دجلة 
والف����رات ، ثم اأكمل����ت ال�سيدة كالمها ، اأنا ميني����ة وجئت اإىل هنا 
قا�س����دة للعلم ، فبغداد عا�سمة العلوم ونيلي �سهادتها هو مبثابة 
ف����وزي باإحدى اجلوائ����ز التي �ست����وؤرخ مهما حيي����ت ومهما طال 
رق����ودي يف الق����ر حتى يوم احل�ساب ، بعد اأن ي����اأذن العليم بذلك 
... وبع����د امتام خطابها العفوي رحب����ت بوجودها معنا واأثنيت 
عل����ى تواجده����ا يف اأر�سها الثاني����ة واأعلنت نف�سي �سن����دًا لها ... 
انق�س����ت �ساع����ة ورب����ع ليتبقى ربع �ساع����ة على نهاي����ة املحا�سرة 
واالن�سراف اإىل بيوت ع�سقت عودتنا بعد اأن فارقناها منذ ظهور 
االإ�س����اءة الطبيعية بدل اإ�س����اءة ادي�سون ... كنا ع�سرة اأ�سخا�ص 
فطل����ب اال�ستاذ اأن نك����ون يف جمموعتني حيث تقوم كل جمموعة 
بالنقا�����ص وفق العيار التعليمي املراد ك�سبه ، وبعد اجناز جتربة 
املحادث����ة عدن����ا للغ����ة االأم خماطب����ًا زميلت����ي اليمنية الت����ي تركت 
بالده����ا لتح����ل يف الع����راق راع����ي االأم����ة العربي����ة ، ف�ساألته����ا عن 
معن����ى ) �سباأ وم����اأرب ( بغية الظفر بتفا�سيل اأك����ر عنهما وما اأن 
امتمت اآخر حرف من �سوؤايل ، اأجابتني ، اإنهما كدجلة والفرات ، 
لتكم����ل بروح الفخر ، اأعني كح�سارة ما بني النهرين ، ثم ا�سافت 
باع����راف الواقع االأخالقي ، بل وان ح�سارتكم هي اأول ح�سارة 
يف الوط����ن العرب����ي ، فاأيقن����ت بع����د حديثها اإن براعته����ا ازدهرت 
نتيج����ة تخ�س�سه����ا االأكادميي )دكت����وراه يف علم االآث����ار( لتنادي 
بباب����ل و�سومر واآ�س����ور ، فهي مل ت�ستطع اإعط����اء نبذة خمت�سرة 
ع����ن ح�س����ارة اليمن ب����ل ه����رع اح�سا�سه����ا ملقارنة ذل����ك بح�سارة 
بلدي العريقة وال����ذي ينم عن �سهرة ح�سارة الرافدين لتكون يف 
اأ�سطرها االأوىل وان تركت �سكنها االأول ، فهذا ن�سر القول حينما 
يحُدمج االح�سا�����ص باالأكادميية ... وبعد �سمتها و�سمتي عند لقاء 
احل�س����ارات ، نظر باقي زمالئ����ي لها ثم يل ببهجة يافعة تدل على 
فخ����ر ال�سبق احل�ساري والتقارب بلهجة املتقارب ... وكما راأيتم 
اخل����ط املزدوج املكتوب بقلم����ني متجاورين يف الفت����ات واأوراق 
ع����ده ، قمنا بخط ح�سارت����ي بلدينا ب����اأرواح الت�سحية يف �سمال 
وجن����وب امل�سرق العربي بهتافنا الث����وري ) اإن ح�سارات بلداننا 
زاخ����رة بالعط����اء مهما غزته����ا غربان ال�س����واد ( لنحط����م روؤو�ص 

الغربان ، العثماين الطامع هنا وحلفائه هناك .

المواطن والمسؤولشيء من االعالم ... االهوار الصامتة مبدعون من

وكاالت - متابعةالدكتورة سانحة أمين زكي 

متابعة 

 لقاء الحضارات في 
معهد اللغات

 بسام القزويني 

أقالم حرة

�لدر��شة  بتق�شيم  �لقر�ر  عام  ب�شكل  كركوك  مد�ر�ش  ترف�ش 
�ىل تطبيقية و�حيائية الن هذ� �لقر�ر ي�رس مب�شلحة �لطالب 
�لقر�ر يجعل  �بنائنا وهذ�  قر�ر�ت ال ت�رس  نريد  ،نحن  عامة 
بعد  �ملد�ر�ش  من  وق�شم  �حلقوق  يف  مت�شاوين  غري  �لطالب 
�لطالب  عك�ش  يرغب  و�حد  طالب  فيهم  يظهر  مثال  �لتق�شيم 
�لطالب  لهذ�  خا�ش  �شف  فتح  �ملعقول  من  فهل  �الخرين 
وخا�شة مد�ر�ش كثرية ت�رسرت بهذ� �لقر�ر علما بان �لطلبة 
�ملد�ر�ش غالية  �ملتميزين و�جور هذه  �ملدر�شة من  يف هذه 
فاما �ن يلغى �لقر�ر �و ت�شتثنى �ملد�ر�ش �لتي تدر�ش باللغة 
�النكليزية جميع �ملو�د فلي�ش من �ملن�شف �ن حترمو� �بنائنا 
من �كمال تعليمهم حيث ياأخذ ق�شم منهم معلومات قليلة يف 
،�خري�  يكفي  �لكيمياء  �و  �و�لفيزياء  �الحياء  �و  �لريا�شيات 

بان يوجد فرع علمي و�دبي ولكم �ل�شكر.

�ل�شيدة �أمينة بغد�د �ملحرتمة 
59. نعاين  ز   702 نحن لفيف من �شكنة تل حممد حي �شومر م 
من عدم وجود خط �أنبوب جماري رئي�شي يف �لزقاق �أعاله و�شبق 
�أن قدمنا طلب قبل �شنة ون�شف و�عتذرو� بعدم وجود خم�ش�شات 
و�ن  �لرئي�شي  باخلط  يربط  )100م(  �خلط  طول  �ن  علما  مالية 
�أ�شد �ملعاناة ننا�شدكم باهلل  �لعام �ملا�شي غرقت بيوتنا ونعاين 
ر�جني عطفكم �ن تنظرو� �ىل حال �أطفالنا وعو�ئلنا فنحن ال نريد 
تكبدناه  وما  �ملا�شية  �ل�شنة  لنا يف  �لتي ح�شلت  �ملاأ�شاة  تكر�ر 
من ��رس�ر مادية كبرية تقبلو� منا فائق �ل�شكر و�لتقدير �ملو�طن 

حممد ح�شن �ال�شدي

المطالبة بالغاء تقسيم الدراسة 

التطبيقية واالحيائي

الى من يهمه األمر...

 ال نريد الغرق مجددا


