
ملرحلة  كبريا  حتديا  �شت�شكل  التي  املهمة  ال�شفحات  من 
املتعلقة  ال�شفحات  تلك  هي  املو�شل،  يف  داع�ش  بعد  ما 
التي كانت قبل �شيطرة داع�ش  الن�شاء يف املدنية،  بق�شايا 
خا�شة  م�شاريع  اية  تنفيذ  جمال  يف  �شعبة  تعترب  عليها 
جاءت  التي  الظروف  طبيعة  ب�شبب   2003 منذ  باملراأة 
اكرث مع مرور  التي تر�شخت  التحديات  بالكثري من  حمملة 
ما يقرب من ثالث �شنوات من �شيطرة تنظيم داع�ش عليها 
واطفال  النكاح  – زواج  – اجلواري  ال�شبي  بق�شايا  تتعلق 
وحقوقها  املراأة  بخ�شو�ش  داع�ش  ت�رشيعات  النكاح  زواج 
تبعات  م��ن  املوا�شيع  بهذه  عالقة  لها  وم��ا  ومكانتها 
م�شتقبلية لن تتحرر منها الن�شاء يف املحافظة التي تتمتع 
ب�شهولة  املطلوب  التغيري  اأح��داث  والميكن  حمافظ  بطابع 
�شيطرة  عن  جنمت  التي  واالث��ار  الدولية  للمقررات  وفقا 

تنظيم داع�ش الأكرث من �شنتني.
روؤية ملا قبل �شيطرة داع�ش :

وفقا للمتابعات او للم�شاريع التي نفذت من قبل املنظمات 
يف جمال تطوير املراأة فاأن مدينة املو�شل كانت اقل املدن 
م�شاريع  فيها  نفذت  او  تنفذ  التي  عامة،  نينوى  وحمافظة 
خا�شة باملراأة وتطوير قدراتها من قبل املنظمات املحلية 
يف  داع�ش  تنظيم  بقب�شة  �شقوطها  ولغاية   2003 من 
و�شيطرة  للمنطقة  املحافظ  الطابع  ب�شبب   ،2014 حزيران 
غري  ب�شكل  املنطقة  على  الراديكالية  امل�شحلة  املجاميع 
القطاعات  يف  امل��راأة  ان��زوت  حيث  الفرتة،  تلك  يف  مبا�رش 
للحياة وا�شبحت غائبة وفر�شت عليها ممار�شات  اخللفية 
اىل  و�شوال  املنزل  خارج  عملها  �شعوبة  من  بداأت  كثرية 
القطاعات احلياتية، واهمال  العديد من  الفعلي يف  غيابها 
ون�شيان املراأة يف الريف، وفقا لطبيعة املنطقة الع�شائرية 
اجلغرايف  التوزيع  يف  الت�شتت  من  كبرية  وم�شاحة  ون�شبة 
جممل  على  ت�شيطر  كانت  التي  ال�شلفية  التيارات  ووج��ود 
حمافظة نينوى من 2005 ولغاية 2014 جعلت من املراأة 
مواكبة  وعدم  احلياة  عن  غائبة  وكاأنها  اخرى  �شورة  يف 
ال  بحيث  قليلة  كانت  او  تنفذ  او  جت��ري  مل  حيث  التطور 
املدن  خارج  يف  امل��راأة  بتطوير  خا�شة  م�شاريع  اية  تذكر 
ملدة ع�رش �شنوات ب�شبب رف�ش اجلماعات امل�شحلة او خوف 
الذي  التخوف  الن�شاء من اخلروج اىل خارج املنزل نتيجة 
هذا  يف  بالعمل  تقوم  �شخ�شية  او  منظمة  اية  يالحق  كان 

املجال.
ت�شكل حتديا على  او كانت  ت�شكل  التي  االمور املهمة  ومن 
التام  �شبه  الرف�ش  املو�شل هو  املراأة يف  العمل يف جمال 
لرجال الدين يف ان ت�شاهم املراأة يف ذلك االجتاه وخا�شة 
التي  املو�شل  مدينة  من  واجلنوبية  الغربية  املناطق  يف 
من  املراأة  قطاع  ي�شهده  عما  منعزلة  تكون  ما  ا�شبه  كانت 
تغريات يف املناطق القريبة منها �شماال يف اقليم كورد�شتان 
او جنوبا بتجاه بغداد، وكانت كما تكون غائبة عن العامل 
مما تركت و�شترتك اثارا كبرية م�شتقبال لن تتوقف مع مرور 

جيل اخر يتوا�شل ب�شكل فعال وايجابي مع العامل واملحيط.
داع�ش من زواج النكاح اىل بيع و�شبي الن�شاء :

و�شيطرتها  املو�شل  مدينة  اىل  داع�ش  تنظيم  دخول  قبل 
او  قد طبق  التنظيم  لها كان  التابعة  املناطق  على غالبية 
 ، �شوريا  يف  ملقاتليه  النكاح  زواج  ممار�شة  تطبيق  اعلن 
وبعدما �شيطر التنظيم على املو�شل وبقية املناطق افرزت 
ال�شهولة  لي�ش من  التي  ال�شعبة  امل�شاكل  نوعية اخرى من 
جتاوز اثاره االجتماعية والنف�شية يف فرتة ق�شرية هي تلك 
املدينة  على  التنظيم  �شيطرة  مع  جاءت  التي  املمار�شات 
خارج  من  لن�شاء  االجانب  القادة  جلب   *  : ابرزها  ومن 
املدينة ومن خارج املجتمع املو�شلي معهم كجواري وما 
بعد  ما  ثم  ومن  املجتمع  على  نف�شية  اثار  من  االمر  تركه 
الن�شاء من هذا املجال  ا�شبحت مئات  او قتل هوؤالء  تنقل 
من  لي�ش  حتديا  يعترب  بها  حل  ماذا  او  م�شريها  اليعرف 
مئات  االن  توجد  حيث  ق�شرية،  فرتة  يف  جت��اوزه  ال�شهل 
وكانت  قتلوا  الذي  داع�ش  لقادة  احلرب  ارامل  من  الن�شاء 
مبعيتهم ن�شاء من خارج املو�شل او خارج العراق حتديدا .

�شيطروا  ال��ذي��ن  املحليني  التنظيم  ق��ادة  اغلب  ت��واف��د   *
الن�شاء  مئات  وجلبهم  املدينة  اىل  احلياة  مفا�شل  على 
البيع  االيزيديات معهن كجواري و�شبايا ومن ثم عمليات 
وامل�شاكل التي نتجت عنها وما تزال م�شتمرة، ت�شكل عائقا 

جديا و�شعبا العمل
على االثار التي جنمت عن هذه املمار�شات او التي �شتنجم 

مبادىء  جميع  وتتنافى  فا�شحة  انتهاكات  باأعتبارها 
حقوق االن�شان واالعراف ال�شماوية واملجتمعية، خا�شة انه 
يف الفرتة االخرية ك�شفت الكثري من االجراءات التي نفذها 
عتق  من  ال�رشعية  املحاكم  وفق  اخل�شو�ش  بهذا  التنظيم 
ال�شبايا باعتبارهن ملك داع�ش وما  او االقرار ببيع  الرقبة 
اىل ذلك من جمريات قائمتها طويلة تتطلب اعادة النظر يف 
تلك الت�رشيعات وكيفية رفعها من عقول النا�ش قبل رفعمها 
االح�شاءات  ت�شري  اذ   . املحاكم  �شجالت  �شفحات  م��ن 
 1800 حوايل  هناك  اليزال  باأنه  املو�شوع  بهذا  اخلا�شة 
اأمراأة وطفل ايزيدي يف املو�شل اليعرف م�شري غالبيتهن، 
اب�شع ممار�شات واالعتداءات  والكثريات منهن تعر�شوا اىل 
يف  التعامل  ممار�شات  من  االن�شانية  والقيم  تتنافى  التي 
تنظيم  مقار  بيوت  اىل  املو�شل  داخل  عوائل  وبني  منازل 
املدينة  الن�شاء يف  االمر على جممل  ، وما ترك هذا  داع�ش 
فكم �شعب  اي�شا،  القرار ومن رف�شت  �شاندت هذا  بني من 
تعرف  وهي  لالعتداءات  تتعر�ش  قرينتها  امل��راأة  ترى  ان 
باالمر والت�شتطيع ان تفعل �شيئا، خا�شة ان تبعات واالثار 
الناجتة عن هذا املو�شوع م�شتمرة و�شتوؤثر على العالقات 
املكون،  نف�ش  وداخل  املختلفة  املكونات  بني  االجتماعية 
مب�شاندة  مبا�رشة  الن�شوية  املوؤ�ش�شات  تبادر  مل  اذا  فيما 
مكانة  �شترتاجع  وجمددا  حقوقهن  عن  والدفاع  ال�شحايا 
املراأة يف املجتمع ل�شنوات طوال وتباين الواقعي احلياتي 
للعمل  املو�شلية  املراأة  تنربي  فاأذا مل  انف�شهن  الن�شاء  بني 

التي جنمت عن  االثار  التخل�ش من  لن يكون  بهذا االجتاه 
�شبي ن�شاء االيزيدية ب�شهولة . * مو�شوع الن�شاء الرواف�ش 
لي�ش  واجتماعية  نف�شية  اث��ار  من  عنه  و�شينتج  نتج  وما 
الن�شاء الرتكمان  ال�شهل جتاوزها اذا هناك املئات من  من 
ال�شيعة م�شريهن جمهول ا�شبحوا يف قب�شة التنظيم، واذا 
بعد حتررها  قد جت��راأت وجت��اوزت  االيزيدية  امل��راأة  كانت 
ذلك  و�شاعد  واالجتماعية  النف�شية  القيود  تواجه  ا�شبحت 
يف  التزال  قريناتها  فيما  لها  االيزيدي  املجتمع  احت�شان 
 – املجال  هذا  من  غائبة  املو�شل  يف  ال�شيعي  املجتنمع 
نحن نتحدث عن م�شري اكرث من اربعمائة امراأة م�شريهن 
اىل  باملو�شوع  و�شيتاأثرن  تاأثرن  اخريات  ومئات  جمهول 
جانب عدد غري قليل من الن�شاء امل�شيحيات اللواتي ا�شبحوا 

جواري يف قب�شة التنظيم وم�شري اغلبهن جمهول.
للنا�ش  بالن�شبة  كبريا  حتديا  ت�شكل  التي  املوا�شيع  من   *
يف املدينة هي القرارات والت�رشيعات التي مت فر�شها على 
�شنوات  اىل  باملراأة  ارجعت  والتي  التنظيم  قبل  من  الن�شاء 
خالل  من  املجتمع  على  غريبة  وبع�شها  م�شت،  وق��رون 
وتتطلب  مواجهتها  ال�شهولة  من  لي�ش  ال�رشعية  املحاكم 
جهودا كبرية للعمل عليها، فالت�رشيعات والقرارات اخلا�شة 
اعراف  وفر�ش  الن�شاء  معاملة  او  االرث  او  ال�شبي  بحكم 
كبريا  حتديا  �شيكون  احلايل  والواقع  تتنافى  ال  اجتماعية 
الت�رشيعات  ه��ذه  مواجهة  كيفية  يخ�ش  فيما  م�شتقبال 

والتوعية ب�رشورة عدم اتباعها.

وتطورها  تقدمها  يف  العامل  دول  اأغلب  تعتمد 
مدى  قيا�ش  ميكن  اذ   ، التعليم  على  وازدهارها 
تطور وحت�رش البلد عن طريق معاينة نظام التعليم 
تدر�ش  التي  املناهج  نوع  حيث  من  فيها  املطبق 
يف املدار�ش واجلامعات ون�شب امل�شاركني فيها ...  

اليابان امنوذجًا ؟
الدول  تخ�ش�ش  ولذلك 
املتقدمة امليزانيات ال�شخمة 

للتعليم وحماولة تر�شينه وحت�شينه من كل 
ما ي�شعفه ويهدد كيانه وخا�شة مر�ش )) الف�شاد 
ت�شلم  ومل   ، العامل  دول  اأغلب  يجتاح  اخذ  الذي   ))
منه املوؤ�ش�شات التعليمية والرتبوية التي يقع على 

عاتقها اإن�شاء وتربية االأجيال. 
يعد الف�شاد اآفة الع�رش احلديث ، ويعترب من االآفات 
التي تهدد كيان املوؤ�ش�شات احلكومية يف اأي دولة 
) ظاهرة عامة  الف�شاد  اأ�شبح  اذ   ، العامل  من دول 
تختلف  متفاوتة  بن�شب  ولكن   ،  ) خا�شة  ولي�شت 
من دولة اإىل اأخرى ، االأمر الذي يعمل على زعزعة 
واإ�شتنزاف  فيها  ينت�رش  التي  املوؤ�ش�شة  م�شداقية 
ثروات البلد واإثقال كاهل املواطن وبالتايل اإعاقة 
التي  ال�شلبية  االآثار  من  وغريها  احلكومات  عمل 

ي�شببها. 
مكافحة الف�شاد والق�شاء عليه لي�ش م�شتحياًل اإذ ما 
وجدت رغبة حقيقية لالإ�شالح والتغيري. والأهمية 
املو�شوع  وبح�شور اكادميي وتربوي نخبوي من 
املتخ�ش�شني يف جمال الرتبية والتعليم ، عقد بيت 
احلكمة ق�شم الدرا�شات التاريخية ور�شة عمل �شمن 
الف�شاد  ومكافحة  لالإ�شالح  احلكمة  بيت  برنامج 
اجلوانب  يف  الف�شاد  ومكافحة  االإ�شالح   ( بعنوان 
واقعية  تاأريخية  قراءات   - والتعليمية  الرتبوية 

على قاعة بيت احلكمة. 
جمايل  يف  الف�شاد  الباحثون  فيها  ا�شتعر�ش 
من  جملة  مقرتحني  تاريخيًا  والتعليم  الرتبية 
التجارب  ببع�ش  م�شتعينني  لالإ�شالح  التو�شيات 

العاملية يف هذا املجال.
الباحث االول -  اأ.د. جعفر عبا�ش حميدي.. )الف�شاد 
يف الرتبية والتعليم.. جتارب واآراء �شخ�شية( حيث 

بني الباحث 
ان اأ�شباب الف�شاد كثرية، ياأتي يف مقدمتها �شعف 
وتف�شيل  فقدانها؛  اأو  الوطنية  بالروح  االإح�شا�ش 
امل�شلحة اخلا�شة على امل�شلحة العامة؛ واحلاجة 
فقدان  مع  التهديدات  من  واخلوف  املادية؛ 
االإداري املوؤهل  الكادر  االأمني؛ وافتقاد  اال�شتقرار 

والنزيه
ُت�شهم يف  اأن  التي ميكن  الغالبة  االأمور  اهم  ولعلَّ 

ال�شري يف طريق االإ�شالح هي :-
يف  والقاعدة  ة  القمَّ من  االإ�شالح  يبداأ  -اأن   1  
الوزير  من  للوزارة  الرتبوية  فالقيادة  واحد،  اآٍن 
على  ُيختاروا  اأن  يجب  نزواًل  العامني  واملديرين 
امُلحا�ش�شة  ولي�ش  والنزاهة  الكفاءة  معايري  وفق 

املنا�شب  الرجل  يكون  واأن  والطائفية،  احلزبية 
اأنَّ  اإىل  هنا  واأُ�شري  املنا�شب،  املكان  يف  واملوؤهل 
اأقل  واالخت�شا�ش  الرتبويني  امل�رشفني  بع�ش 
�ش الذي يقومون بتقوميِه. كفاءًة من املعلِّم اأو املدرِّ
 2 -حت�شني كفاءة اجلهاز الرتبوي عن طريق فتح 

حقيقية  تخ�ش�شية  تربوية  دورات 
ُيتَّبع  واأن  الكادر،  هذا  لتطوير 

منهج 
ب  ا لثو ا

ب  لعقا ا و
كلِّ  نهاية  يف 

دورة
-املراجعة   3  

الرتبوية  للمناهج  امل�شتمرة 
مبا ُيلبِّي حاجات املجتمع 
مع  والنامية،  املتطورة 
النواحي  على  التاأكيد 
وا�شتخدام  التطبيقية 
وو�شائل  العلمية  التقانة 

االإي�شاح
البيئة  -تطوير   4  

عامل  لتكون  الرتبوية 
عامل  ولي�شت  جذب 

تكون  اأن  ذلك  ومن  طرد، 
موؤهلة  الرتبوية  �شات  املوؤ�شَّ

االأثاث  حيث  من  جيداً  تاأهياًل 
والتربيد  التدفئة  وو�شائل 

ال�شاحلة  واملياه 
 ، ب لل�رش
ت  ا ملخترب ا و
ت  حا ل�شا ا و

على  قادرًة  تكون  بحيث  وامل�شارح  الريا�شية 
والال�شفية  واملنهجية  العلمية  االأن�شطة  ا�شتيعاب 
البحث  وت�شجيع  املهارات  تطوير  يف  لالإ�شهام 
العلمي، االأمر الذي �شيوؤدِّي حتمًا اإىل تفاعل الطلبة 
مع هذِه االأن�شطة، بداًل من التاأثر بالعادات ال�شيئة 

التي تكرث يف املجتمع
مير  مبا  مرَّت  التي  ال�شعوب  جتارب  -درا�شة   5  
عوامل  وحتليل  قة  معمَّ درا�شًة  االآن  العراق  بِه 
االإخفاق،  وجتنب  منها،  واال�شتفادة  النجاح 
وميكن ا�شتخدام االأفالم والبو�شرتات التي تو�شح 
كيفيَّة خروج هذِه ال�شعوب من حالتها ال�شابقة اإىل 
و�شعها احل�شاري املتقدم االآن، وبخا�شٍة جتارب 

اليابان واأملانيا وال�شني وغريها
 6 -حت�شني اأو�شاع الهياآت التعليمية والتدري�شية 
وتوزيع  الرواتب  زيادة  ناحية  من  االجتماعية 
اأنَّ  وعندي  ال�شحي...  والتاأمني  ال�شكنية  االأرا�شي 
االأ�شا�شية  العوامل  مقدمة  يف  تاأتي  االأمور  هذِه 
امل�شتقرة  االأو�شاع  وخلق  الف�شاد  حماربة  يف 
العلمية.  القدرات  العطاء وتنمية  ُت�شاعد على  التي 
اال�شدي  ح�شن  فالح  للدكتور  كان  الثاين  املبحث 
 – العراقية  اجلامعات  يف  العليا  )الدرا�شات  حول 

االليات واالجراءات. فبني:-. 
ُتعد  العليا  الدرا�شات  اأنَّ  فيِه،  �شكَّ  ال  مما  ان    
التعليمية  العملية  يف  االأ�شا�شية  املحاور  من 
الر�شمي  العايل  التعليم  �شات  موؤ�شَّ يف  والبحثية 
واأداء  جودة  تقييم  يف  رئي�شًا  ومعياراً  واالأهلي، 
ونتيجًة  الدرا�شات  هذِه  اأنَّ  اإالَّ  �شات.  املوؤ�شَّ تلك 
لالأو�شاع غري امل�شتقرة واال�شتثنائية التي �شهدها 
االآن،  حتَّى  املا�شي  القرن  اأواخر  منذ  العراق 
ذلك  تفاوت  واإن  بلقليل،  لي�ش  حدٍّ  اإىل  تاأثرت  قد 
التاأثري من حقٍل الآخر، �شواًء على م�شتوى االآليات 
م عمل هذِه الدرا�شات، اأو يف  واالإجراءات التي ُتنظِّ

قيمة ومو�شوعية نتاجاتها 
على  ال�شوء  اإلقاء  على  الورقة  هذِه  ز  ُتركِّ
لهذِه  واالإجراءات  االآليات  مرحلة 
الدرا�شات، و�شنرتك بقية املراحل 
االأخرى  االأوراق  اإىل  االأخرى 
معقدة  اأ�شبحت  الأنها  لتناولها، 
لعوامل  اأحيانًا  م�شتقرة  وغري 

عديدة.
�رشوط  باإعالن  االآليات  تلك  تبداأ 
التي  املركزية  القبول 
البحث  مديرية  ت�شدرها 
والتقدمي  بالوزارة  والتطوير 
لها اإلكرتونيًا، وهذِه ال�رشوط 
مقرتحات  عن  ُتعربِّ  غالبًا 
الوزارة  دوائر  وكذلك  اجلامعات 
االأغلب  االأعمِّ  يف  وهي  االأخرى 
للتغذية  نتيجًة  �شنة  كل  ح  ُتنقَّ

الراجعة من امليدان.
 

 نحن اهاىل �شكنة زقاق 44 حملة 883 التابعة لبلدية 
الر�شيد ومنذ اكرث من �شنة ونحن نعاين من م�شكلة مل 
منا�شداتنا  ،رغم  ب�شاأنها  فعلية  حلول  اي  تقدمي  يتم 
امل�شكلة  وملخ�ش  اخلوف  او  الر�شوة  ب�شبب  امل�شتمرة 
من  الوا�شل  ال�رشيع  اخلط  بطريق  يت�شل  زقاقنا 
االأمنية  القوات  اغلقته  ال�شالم  حي  اإىل  املطار  �شارع 
باالنقا�ش ومل يبقى لنا اال ممر �شغري بجانب الر�شيف 
جمزرة  ون�شبو  جزارين  ع�شابة  جاءت  املارة  لعبور 
ومت  املا�شية  اإىل  اإ�شافة  اأدوات  من  حتويه  ما  وكل 
الذبح  يخلفه  ما  معلوم  هو  وكما  علينا  الطريق  قطع 
تزكم  روائح كريهة  �شبب  املا�شية  واو�شاخ  والف�شالت 
االأنوف وو�شلت الروائح اإىل البيوت وعند التكلم معهم 
مفرزة  عليهم  ننكر خرجت  ،وال  يقولو التوجد حكومة 
من البلدية مرة او مرتني اال اأنهم �رشعان ما اخفوا كل 
بنف�ش  املجاورة  بالقطعة املرتوكة  الب�رش  بلمح  �شىء 
�شيء  اإي  تعمل  ان  دون  املفرزة  ن�شاهد  وكنا  الزقاق 

وتعود املجزرة لعملها ب�شبب التواطوؤ .
فيك  نتو�شم  اأننا  اال  االأمل  وفقدنا  �شربنا  نفذ  اخريا 
ال�شجاعة وروح امل�شوؤولية ان جتدي لنا احلل وتخلي�ش 
امل�شكلة  هذه  من  واطفالنا  وطالبنا  ون�شاءنا  �شيوخنا 
ميليه  وما  االإن�شانية  با�شم  ن�شاألك  توؤرقنا  اأخذت  التي 
يف  ويحز  �شبيل  لنا  جتدي  ان  عليك  الواجب  �رشف 
نفو�شنا متى يتغلب القانون على �رشيعة الغاب وفقكم 

اهلل خلدمة عراقنا العزيز.

نحن لفيف من طلبة وطالبات الوقف ال�شيعي ال�شاد�ش 
والثالث االإ�شالمي االمتحانات اخلارجية يقول اهلل جل 

يف حمكم كتابه الكرمي 
)واإذا حكمتم بني النا�ش اأن حتكموا بالعدل(

الدولة  الكرمي كونكم من متثلون هرم  نطالب جنابكم 
االمتحنات  اإلغاء  عليكم  نتمنى  العراق  يف  االأعلى 
اأدينا  ال�شابقة فنحن  بال�شهادات  التقوميية واالعرتاف 
االمتحانات ب�شورة ر�شمية ولي�ش هناك م�شوغ قانوين 
التي  االإدارية  االأخطاء  النتحمل  ونحن  اإعادتها  على 
تقع بها املوؤ�ش�شات احلكومية ب�شبب جهلها بالن�شو�ش 
الأن  والكامل  ال�شامل  باالعرتاف  نطالب  والت�رشيعات 
العراقي ذلك  الد�شتور  �شهاداتنا حق مكت�شب وقد كفل 
ال�شعب  من  فرد  لكل  حق  التعليم  اأن  على  ن�ش  الذي 
وقع  الذي  والظلم  احليف  رفع  اإىل  ندعوكم  العراقي 
التعليمية  م�شريتنا  موا�شلة  اأجل  من  وان�شافنا  علينا 

للم�شاهمة يف بناء بلدنا احلبيب و�شكرا. 

مطرب عراقي ذو �شوت قوي وجميل ولد يف مدينة ال�شطرة مبحافظة 
ذي قار جنوب العراق يف عام 1946، برز خالل فرتة ال�شبعينيات 
من القرن املا�شي، ا�شمه الكامل �شباح حم�شن حممد،. برز يف تقدمي 

االأغنية الريفية.
الذي مييزه  القرار  متيز �شوته بالفخامة وال�شعة والغلظة وجاذبية 
عن اأقرانه من مطربي جيله. وكما كان يقول متندراً )�شبع �شنايع.. 
والبخت �شايع( جاء اإىل بغداد يف �شبعينيات القرن الع�رشين، عمل 
من  جمموعة  معه  احت�شنت  التي  ال�شعبية  الفنون  فرقة  يف  مطربًا 
الغفور.  عبد  و�شالح  العطار  قحطان  اأحمد،  ريا�ش  امثال  الفنانني 
يرمن  تركيات  )عيونه  اجلماهري  �شوت  الإذاعة  اغنياته  اأوىل  كانت 
اّبغداد( وهي اغنية فلكلورية ا�شاف لها، بثت من الراديو ومل تظهر 
واذاع��ة  فرقة  بني  ما  التنقالت  هذه  وبعد  التلفزيون.  �شا�شة  على 
الكبري حممد  ال�شهرة واال�شواء امللحن  اإىل عامل  ودائرة، قاد خطاه 
جواد اموري ملا وجد فيه من حالوة �شوت، وحنجرة غنائية جديدة، 
اإىل  مييل  كان  وان  �شبقه  الذي  اجليل  وعن  جيله  اأبناء  عن  خمتلفة 
بباقة  الغنائي  بداأ م�شواره  القدير ح�شني نعمة.  الفنان  اغاين  ترديد 
من االغنيات الرائعة ابتداء من )ا�شلون اكول هواي و�شلون اعوفه( 
وهي من الدارمي القدمي واحلان حممد جواد اموري، وجاءت االغنية 
عالية  وثقة  بجد  الفن  عامل  يف  الراحل  الفنان  ا�شم  ر�شخت  التي 
لقوة  جداً  ال�شائعة  االغ��اين  من  اأ�شبحت  حينها  يف  وداع(  )بالية 
يخرتق  ان  ا�شتطاع  الذي  املعرب  وال�شوت  اجلميل  واللحن  كلماتها 
خلف  ال�شيد  عريان  ال�شاعر  كلمات  من  وه��ي  امل�شتمعني،  قلوب 
اإىل  يغني  كان  كاأمنا  االغنية  هذه  يف  اموري،  جواد  حممد  واحلان 
قدره، وكاأنه كان يدري �شيغادرنا بال وداع. غنى بعدها اإىل ال�شاعر 
 )1976( العام  ال�شنة  راأ�ش  حفلة  يف  اغنية  الغزي(  )جبار  الراحل 
تقول كلماتها )عط�شان كلبي وملهوف.. درب الهوة اندليته( وغنى 
وهذه  تاين(  يبنيه  و)تاين  احلمام(  �شدر  على  )لكتب  نف�شه  لل�شاعر 
االغاين من احلان حممد جواد اموري. ومل يخت�رش تعامله مع اموري 
الذي حلن اأكرث اغنياته، هذه املرة تعامل مع كمال ال�شيد بلحن من 
اروع االحلان، وباأغنية مغايرة بطريقة كتابتها وهي )اخذ �شوكي( 
ال�شهل  �شباح  مع  ال�شيد  وتوا�شل  الرويعي(  )كاظم  الراحل  لل�شاعر 
باأغنية اأخرى متثل عالمة فارقة يف الغناء ال�شبعيني )وفه النا�ش( 
الذي  ملحنه  اإىل  عاد  العماري.  را�شي  كرمي  ال�شاعر  كلمات  من 
كلمات  جنوبي(  الهوة  ونوبه  الهوة،  �شمايل  )نوبة  ليغني  اكت�شفه 
ال�شاعر الراحل جودت التميمي وهذه االغنية من اأكرث اغاين الراحل 
له  التي ذكرناها  االغنيات  العربي. وماعدا هذه  الوطن  انت�شاراً يف 
كلمات  حبينه(  العمر  يا�شوك  )حبينه  ومنها  كثرية  جميلة  اغنيات 
العبودي، و)عامليج يابو امليج يابو امليجنة( كلمات  ال�شاعر ب�شري 
مكي الربيعي وهي لي�شت فلكلورية كما يقول عنها املطربون اجلدد 

يف الف�شائيات.
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خري �صديق يف �لزمان كتاب، قد �أ�صبحت هذه �ملقولة يف �أيامنا 
هذه عبارة عن مقولة م�صحكة، ول معنى لها، فقد تبدلت �لأزمان 
و�لأح���و�ل، و�أ�ص���بح �ل�ص���عار �ل���د�رج "خري �ص���ديق يف �لزمان 
و�ص���ائل �لتو��ص���ل �لجتماعّي"، و�صائل �ل�ص���تغابة، و�لنميمة، 
وقت���ل �لوقت بالأحاديث �لفارغ���ة، ول ُيفهم من هذ� �حلديث �أنها 
و�ص���ائل �صلبية باملجمل، ولكن �لطريقة �ل�صيئة يف ��صتغالل هذه 
�لو�ص���ائل هو �لأمر �ل�ص���يء، و�ملخيب لالآمال �لتي تنتظر �أجيال 
مثقف���ة، ومّطلع���ة. �إّن �ل�ص���يء �لغريب، و�لذي ل ي�ص���ّدقه �لعقل، 
�أّن���ك ت���كاد ل جتد �أميًا ل ي�ص���تطيع �لق���ر�ءة و�لكتابة، يف ع�ص���ر 
�نح�ص���رت في���ه �لقر�ءة �نح�ص���ارً� كبريً�، يف حني كان���ت �لقر�ءة 
يف �أوجها يف �لأزمان �ل�صابقة، مع كرثة �لأميني يف ذلك �لوقت، 
فالأ�ص���ل �أن تكون �مل�صاألة عك�صية، �أي كلما قلت �لأمية، ز�د �لنهم 
عل���ى ق���ر�ءة �لكت���ب و�لط���الع، ولي�س ب�ص���كل طردي، وتف�ص���ري 
ه���ذه �لظاه���رة �لغريب���ة، يع���ود لأ�ص���باب كث���رية، وهي: �ص���رعة 
�لو�ص���ول �إىل �ملعلوم���ة: �ص���بكة �لإنرتن���ت، وحم���ّركات �لبحث 
�ص���ّهلت �لو�ص���ول �إىل �ملعلومات ب�صكل ل ي�ص���دق، وبالتايل فاإّن 
�لأوقات �لتي كّنا نق�صيها يف قر�ءة �لكتب، و�لبحث عن �ملر�جع، 
للو�ص���ول �إىل معلومة، قّلت ب�صكل كبري، ثم قّلت معها �لرغبة يف 
�لقر�ءة و�لبحث. وجود �لبد�ئل: كانت �لقر�ءة و�لطالع، عبارة 
ع���ن هو�ية، ميالأ �ل�ص���خ�س م���ن خاللها �أوقات فر�غ���ه، ولكن يف 
هذ� �لع�ص���ر ظهرت �لبد�ئل �لكثرية كم�ص���اهدة �لتلفاز، وو�صائل 
�لتو��ص���ل، و�نت�ص���ار �ملقاهي و�لكافيهات، و�ل�صينما، و�مل�صرح. 
�ص���يق �لوقت: �أ�ص���بح �لربنامج �ليومّي ملعظ���م �لنا�س مزدحمًا، 
بالإ�ص���افة �إىل �أّن �أوق���ات �لعم���ل �أ�ص���بحت طويل���ة، وبالتايل مل 
يعد �ل�ص���خ�س يجد �لوقت �لكايف للقر�ءة، وحتى و�إن ُوجد هذ� 
�لوقت، فقد يتّم ��ص���تغالله بالر�حة، �أو �لنوم، �أو �خلروج ولقاء 
�لأ�ص���دقاء. �لتوعية: يبد�أ �لتق�ص���ري عند �لو�لدين، ثم �ملدر�ص���ة، 
وينته���ي عند �جلامع���ة، فلو ت���د�رك �لو�لد�ن ه���ذ� �لأمر، وربو� 
�أبناءه���م على حب �لقر�ءة، و�ألزموهم بذل���ك يف �ملر�حل �ملبّكرة 
من �أعمارهم، لأ�صبحت �لقر�ءة لديهم �أمر �عتيادي، فالتوعية من 
قبل �لأهل مهّمة جدً�، وكذلك �ملدر�صة، و�جلامعة، فلو كانت هنالك 
�صاعة �إلز�مية للقر�ءة، كل يوم، ملا �أ�صبح �حلال على ما هو عليه 
�لآن. �إهم���ال �للغة �لعربية: قّلما جتد �أح���دً� يف هذه �لأيام ُيحب 
�للغ���ة �لعربية، ويرغب بتعّلمه���ا، فاملعظم ُمقبل على تعلم �للغات 
�لأجنبية، مهماًل بذلك لغة �ل�ص���اد، لغة �لق���ر�آن �لكرمي، وبالتايل 
وه���و عل���ى هذه �حل���ال، فاإّنه لن ُيقب���ل على �لق���ر�ءة، و�لطالع، 
فه���و ل يهوى ذلك، وقد ل ي�ص���تطيع فهم مف���رد�ت �للغة �لعربية، 
وي�ص���بح ل�ص���ان حاله �أّنه يف غنى عن هذ� �لأمر، لأّنه ل ي�ص���تحق 
ذل���ك �لتع���ب و�جله���د. يف �لنهاي���ة �أقول ب���اأن ه���ذه �لظاهرة هي 
ظاهرة جمتمعية، ولي�صت فردية، فالبد من �لتكاتف، و�لتعا�صد، 
و�ل�ص���عي حلل وتد�رك ��ص���تفحال هذه �لظاهرة، قب���ل �أن تتفاقم 
�لأزمة، فامل�صاألة بحاجة �إىل حلول جذرية، على م�صتوى �ملجتمع 
باأكمله، تبد�أ من �لعرت�ف بامل�ص���كلة، ثم �إيجال �حللول، ثم �لبدء 

بالتنفيذ.
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