
على الرغم من ان م�رشوع املدار�ض الأهلية يراه البع�ض 
م�رشوعا جتاريا ربحيا ال ان البع�ض الخر يراه م�رشوعا 
واي�ضا  الطلبة  بني  التناف�ض  .ويولد  للتعليم  خدمة  يقدم 
التفوق  م�ضتوى  وزيادة  اجليدين.  املدر�ضني  عن  البحث 
املدار�ض  هذه  مبثل  الأ�رشة  لهتمام  قوي  دافع  للطلبة 
نتابع احلديث مع  املو�ضوع  الرتكيز على هذا  اجل  ومن 
ال�ضيدة )دلل ابراهيم( مديرة احدى املدرا�ض الهلية يف 

بغداد.
املدار�ض  تقدمها  التي  املزايا  هي  ما  دلل  �ضت  براأيك 

الأهلية ول توفرها احلكومية؟
عمل  فر�ض  توفري  منها  عديدة  مزايا  له  الهلي  التعليم 
للخريجني اجلدد واي�ضا للمتقاعدين عن العمل التدري�ضي 
ممن لديه اخلربة الوا�ضعة يف هذا املجال، وتوفر اي�ضا  ما 
ي�ضعب على وزارة الرتبية توفريه من بناء مدار�ض جديدة 
من اجل ا�ضتيعاب الطلبة ، ورفع امل�ضتوى املعريف للطلبة 
مبو�ضوع  الهتمام  واي�ضا  املدرو�ضة  اخلطط  خالل  من 
اعداد الطالب يف ال�ضف الواحد من اجل تقوية ا�ضتيعاب 
الطلبة للمادة وخا�ضة الطلبة الذين تكون لديهم �ضعوبة 
املدار�ض  يف  ال�ضفوف  يف  الدرا�ضية  املادة  فهم  يف 
اكرث  الطلبة  اعداد  فيها  يكون  ما  غالبا  التي  احلكومية 
زيادة  اجل  من  مرة  من  اكرث  املادة  �رشح  امكانية  ومع 
احلفظ للطالب وهذا كله ل يخلو من متابعة وزارة الرتبية 
من  والخر  احلني  بني  الرتبوي  امل�رشف  طريق  عن  لهم 
اجل معرفة �ضري عملية التعليم وتوفري الجهزة واملكان 
للطلبة  املتوفرة  اخلدمات  وباقي  للمدر�ضة  املنا�ضب 
دورات  اقامة  يف  م�ضتقبلية  خططا  لديهم  ان  واو�ضحت 
تقوية يف العطل ال�ضيفية وفتح نادي ريا�ضي وعمل زي 

مدر�ضي خا�ض بهم .
)احمد  ال�ضيد  للمدر�ضة  امل�ضتثمر  مع  احلديث  مت  واي�ضا 

عدنان( هل الهدف من ال�ضتثمار الربح فقط؟
ليخلو  ولكن  والتعليمي  الرتبوي  باجلانب  الهتمام  مع 
ايجاد  ل�ضعوبة  وذلك  اي�ضا  ربحي  الهدف  ان  من  المر 
ا�ضتدعى  مما  احلياة  و�ضعوبة  احلكومية  الوظائف 

ا�ضتثمارا يف هذا املجال وتوفري خدمات للجميع.
احدى  يف  املدر�ضات  احدى  اىل  توجيهه  مت  و�ضوؤال 
الكرث  الفئة  براأيك  من  نهاد(  )�ضهى  ال�ضت  املدار�ض 

ا�ضتفادة من املدار�ض الهلية ؟
بالرغم مما تقدمه من م�ضتوى تعليمي  الهلية  املدار�ض 
لديهم  ممن  النا�ض  من  فئة  تخدم  انها  ال  ما  نوعا  جيد 
الدخل  وذوي  املرتفعة  الق�ضاط  ب�ضبب  جيد  دخل 
احلكومية  املدر�ضة  وتبقى  ذلك  عليهم  ي�ضعب  املحدود 
او�ضع للطلبة  اف�ضل وال�ضبب يف ما تقدمه من امكانيات 
�ضهري  راتب  على  يح�ضل  فيها  فال�ضتاذ  وللمدر�ضني 
توفري  وللطلبة  بعد  فيما  تقاعدي  راتب  واي�ضا  متوا�ضل 
يوجد جانب  انه  انكر  ل  القول  الكتب جمانا ويف جممل 

من  الهلية  املدار�ض  وجود  يف  للبلد  وح�ضاري  مهم 
ناحية التقدم العلمي وزيادة املناهج ال�ضافية للطالب 
للنهو�ض مب�ضتوى علمي متقدم وتخرج كما من الطالب 

ممن لديهم م�ضتويات جيدة يف التح�ضيل الدرا�ضي.
ومت اخذ راأي احدى المهات)ام رامي( ت�ضع ابناءها يف 
املدار�ض الهلية ما الذي تقدمه املدار�ض الهلية للطلبة 

ول يوجد يف املدار�ض احلكومية ؟
املدار�ض الهلية توفر للطلبة اجلو الدرا�ضي اجليد واي�ضا 
النكليزية  اللغة  ا�ضافة مواد اخرى والرتكيز على مادة 
بعد  واي�ضا  ال�ضغر  من  للطلبة  املعارف  يزيد  وهذا 

وعدم  اجلديدة  املناطق  من  كثري  احلكومية يف  املدار�ض 
بناء مدار�ض حكومية يف الماكن ال�ضكنية اجلديدة .

وبني كل الراء يبقى عامل مهم هو الذي يتحكم يف �ضري 
من  اكرث  �ضوابط  اىل  يحتاج  الذي  اجلديد  املجال  هذا 
العملية  ليخدم  الذي  الربحي  العامل  هو  عليه  القائمني 

التعليمية.     
يقول: مع حلول كل عام  احمد )موظف حكومي(  ب�ضام   
ومعاناتها  العراقية  العوائل  م�ضاكل  تبداأ  جديد  درا�ضي 
املدار�ض  بع�ض  ففي  باملدار�ض.  اأولدهم  انتظام  مع 
فتربز  احلدود  اأبعد  اإىل  متدٍن  والتعليم  التدري�ض  م�ضتوى 

تاأتي  اأين  من  اخل�ضو�ضي  التدري�ض  ظاهرة  ال�ضطح  اإىل 
هذه  على  اأبناءها  يح�ضل  لكي  باملبالغ  الفقرية  العوائل 
مدار�ض  هناك  اأن  ذلك  اإىل  اأ�ضف  اخل�ضو�ضية؟  الدرو�ض 
منوذجية)اأهلية( ذات اأ�ضعار خيالية ول يدخلها ال اأبناء 
�ضبب  عن  الطلبة  اأمور  اأولياء  بع�ض  �ضاألنا  الذوات..كما 
تكلفتها،  ارتفاع  الأهلية رغم  اأبنائهم باملدار�ض  ت�ضجيل 
فاأجاب املهند�ض عبد احلميد: �ضجلت ابنتي مبدر�ضة اأهلية 
�ضحية  خدمات  فيه  يتوفر  نظيف  مبكان  باأنها  لأطمئن 
وغري  �ضحية  اكالت  لبيع  حانوت  وفيها  نظيفة  و�ضاحة 

ملوثة كما هو حال حوانيت املدار�ض احلكومية.

 
وحدهم  لي�ضوا  العراقيني  ال�ضحفيني  اأن  املوؤكد  من 
هوام�ض  على  كتبوا  لنقل   اأو  التاريخ..  يف  كتب  من 
هذا  وجلوا  واأجانب  عرب  �ضحفيون  فثمة   . التاريخ 
 ، ، واأبدعوا ، وقدموا �ضهادات مفيدة للتاريخ  امليدان 
بحكم معرفتهم ، وجتاربهم مع الحداث ، و�ضناعها 
العراقيني  ال�ضحفيني  ومن   . طويلة  �ضنوات  عرب 
اأحمد  ال�ضتاذ   : وهوام�ضه  التاريخ  يف  كتبوا  الذين 
حممود  وال�ضتاذ   ، ح�ضني  حم�ضن  وال�ضتاذ    ، فوزي 
�ضبيب،  وال�ضتاذ عبد القادر الرباك ، وال�ضتاذ في�ضل 
فائق  وال�ضتاذ   ، العلوي  ح�ضن  وال�ضتاذ  ح�ضون،  
بطي ،وال�ضتاذ زيد احللي ، وال�ضتاذ �ضربي الربيعي 
اأنهم  ، مل يدعوا  ان هوؤلء وامثالهم  .  يقينًا  وغريهم 
. وكلهم  انهم يكتبون تاريخا  ، ومل يقولوا   موؤرخني 
حمكمة  اأمام  �ضهادات  اإل  لي�ض   ، كتبوه  ما  ان  اأكدوا 
التاريخ . وانا اقول ان ما كتبوه يعد مادة خام ملن 
التاريخ  مراجع  من  لنقل  اأو  التاريخ  كتابة  يروم 
من  حال  باأي  لترتك  ان  ينبغي  التي  وم�ضادره 
الحوال بل توؤخذ وتدر�ض وحتلل وتقارن مع غريها 
وال�ضحف  الوثائق  ول�ضيما  واملراجع  امل�ضادر  من 
ح�ضون  في�ضل  ال�ضتاذ  كتاب  واأمامي  هذا  اأكتب   .
ال�ضحفي العراقي املخ�رشم املو�ضوم :" �ضهادات يف 
هوام�ض التاريخ " والذي ن�رشته )دار الوراق للن�رش (
يف بريوت �ضنة 2001 وقدم له الكاتب والدبلوما�ضي 
.ويف  �ضفوت  فتحي  جندت  ال�ضتاذ  ال�ضهري  العراقي 
العراق  تاريخ  من  مهمة  فرتة  يغطي  ال�ضهادات  هذه 
نوري  وقع  1930 حني  �ضنة  تنح�رش بني  املعا�رش 
ال�ضعيد معاهدة 1930 مع بريطانيا اىل �ضنة 1967 
ال�ضهيوين  الكيان  اأمام  الهزمية  العرب  واجه  عندما 
وتكاد    .  1967 حزيران   5 ال�ضتة  اليام  حرب  يف 
الذين ذكرنا ا�ضماوؤهم  كتابات ال�ضحفيني العراقيني 
ومنهم احمد فوزي وعبد القادر الرباك  وح�ضن العلوي 
وزيد احللي و�ضربي الربيعي وفي�ضل ح�ضون تت�ضابه 
يف اأنها تتميز  باخللو من القيود البحثية الكادميية 
ال�ضارمة ، وتن�ضاب طبيعية يف عقل ووجدان القارئ 
ا�ضلوبها   ورقة   ، معلوماتها   وغنى  طرافتها   ب�ضبب 
وجماليته . ومن هنا فاإن اليدي �رشعان ما تتالقفها 
وانها  خا�ضة  منها  وتفيد   ، قراءتها  عند  وت�ضعد   ،

تك�ضف خبايا وخفايا وا�رشارا واأمورا ليتطرق اليها 
املوؤرخ الكادميي وليجدها يف اأي م�ضدر اأو م�ضتند 

تاريخي او وثيقة ر�ضمية .
التاريخ  يف  يكتبون  الذين  ال�ضحفيون  يذكره  ما  اإن 
 ، لهتماماتهم  انعكا�ض  وهو  وطريف   ، جديد 
القاء  اقتنا�ض الخبار واحلر�ض على  وجتاربهم يف 
على  ي�ضاعد  مبا  وتكبريها  عليها  ال�ضوء  من  حزمة 
مكانها  يف  وو�ضعها  مكنوناتها  وادراك  فهمها 
وميزة  ف�ضيلة  وتلك  املعتاد  التاريخي  و�ضياقها 
ال�ضتاذ   . ال�ضحفيون  ي�ضدرها  التي  للكتب  ت�ضجل 
جندت فتحي �ضفوت ذهب املذهب نف�ضه الذي اأذهب 
عن  ال�ضحفيني  �ضهادات  عن  حديثي  يف  انا  اليه 
 " يعد  كتبوه  ما  ان  بقوله  عاي�ضوها   التي  الحداث 
العراق  تاريخ  تغني  د�ضمة  مادة  حتتوي  �ضهادات 
ومهما  جديدا  م�ضدرا  وت�ضيف  احلديث  ال�ضيا�ضي 
" . وال�ضتاذ في�ضل ح�ضون  مثال وهو  اىل م�ضادره 
القرار  لي�ض من �ضناع  باأنه  �ضهاداته  يعرف  يكتب  
ال�ضيا�ضي لكنه كان �ضاهدا على الحداث التي مر بها 
من  ان  ويقينا   . املا�ضية  �ضنة  ال50  خالل  العراق 
 ) العراقيني  ال�ضحفيني  ) هو  وزمالءه  بني ما كتبه 
ي�ضتند اىل اوراقه وذكرياته ومالحظاته  لذلك ي�ضكل 
قابل  يف  املوؤرخ  بها  ي�ضتعني  �ضوف  خ�ضبة  مادة 
اليام عندما يت�ضدى لكتابة تاريخ العراق وات�ضاله 
. ال�ضتاذ في�ضل  العربي والقليمي والدويل  مبحيطه 
ح�ضون مثال من ال�ضحفيني العراقيني البارزين وكذلك 
الرباك   القادر  عبد  وال�ضتاذ  فوزي  احمد  ال�ضتاذ 
وال�ضتاذ حم�ضن ح�ضني وال�ضتاذ فائق بطي وال�ضتاذ 
ممن  وغريهم  الربيعي  �ضربي  وال�ضتاذ  احللي  زيد 
�ضحفيون  هوؤلء  التاريخ  هوام�ض  يف  �ضهاداته  كتب 
حياتهم  ،ومهروا  ال�ضحافة  عامل  يف  عمرهم  ق�ضوا 
و�ضيخوختهم  وكهولتهم  �ضبابهم  و�ضني   ، العملية 
حتى ا�ضبح حرب املطابع يجري يف عروقهم،  ونكهة 
منا�ضب  بع�ضهم  .توىل  انوفهم  ينع�ض  اجلرائد  ورق 
التحرير  ورئي�ض   ، التحرير  مدير  قبيل  من  �ضحفية 
ل�ضنوات  ال�ضحفيني  نقابة  رئا�ضة  بع�ضهم  وتوىل  بل 
ورافقوهم   ، و�ضافروا معهم  احلكم  برجال  واحتكوا   ،
يف  يدور  كان  ما  وعرفوا  الر�ضمية  زياراتهم  يف 
كوالي�ض اجتماعاتهم ، واكتووا بنارهم ، وف�ضلوا من 
مل   . واملعتقالت  ال�ضجون  يف  بهم  والقي   ، اأعمالهم 
يكونوا جال�ضني على ري�ض نعام ، ويف الغرف املكيفة 

، ومل يكونوا ي�ضريون على ما يقوله اخواننا يف م�رش 
 ، احلق  بكلمة  يجهرون  كانوا  بل   ،  ) احليط  )جنب 
ويوؤدون اأمانة الكلمة ، ويحافظون على قد�ضيتها بجد 
، ونزاهة ، و�ضرب ، وكربياء .  واأية مراجعة ل�ضريهم،  
تك�ضف لنا كم كابدوا ، وعانوا يف مهنة املتاعب هذه 
.. وكم كان دورهم نا�ضعا متقدما يف بالط �ضاحبة 
اجلاللة هذه .التزموا باخلط الفكري  وال�ضيا�ضي الذي 
انتهجوه ، وتفرقت بينهم ال�ضبل واعتنقوا من املبادئ 
ما كان يف اعتقادهم يهدف اىل ال�ضتقالل وال�ضيادة 
الفكر  تيارات  ميثلون  كانوا  والكرامة   واحلرية 
املعا�رش  تاريخه  يف  العراق  عرفها  التي  ال�ضيا�ضي 
على  حري�ضني  ظلوا  انهم  ال  بع�ضهم  مع  واختلفوا   ،
كان   . النزيهة  ال�ضادقة  الطيبة  كلمتهم  يقولوا  ان 
ت�ضكيل  بعد  فيما  العراق  باأحزاب  �ضلة  على  بع�ضهم 
باأحزاب  الخر  البع�ض  وارتبط   .. العراقية  الدولة 
كان  من  ومنهم   ، املا�ضي  القرن  من  الثالثينيات 
واق�ضد  وال�ضتينيات  اخلم�ضينيات  باأحزاب  �ضلة  على 
الحزاب الربملانية والحزاب العقائدية ، وما انفكوا 
يحر�ضون على ان يكونوا ل�ضان حال ما يرون انه يف 
واأخطاأوا   ، فاأ�ضابوا  اإجتهدوا   ... واأمته  بلدهم  �ضالح 
وا�ضابوا وكان لهم ف�ضل الجتهاد ، ولترثيب عليهم 
.. اأنا �ضخ�ضيا اعتز بكل �ضحفي حمل ر�ضالة ، واعتنق 
مبداأ وعمل من اجله لكني اأحتقر ال�ضحفي الذي كان 
اآكال   .. التخريب  ادوات  واأداة من   ، لعبة بيد الجنبي 
والقره  بالدمية  بال�ضحفي  ذاك  فما   ، احلرام  لل�ضحت 
من  نغمة  على  ويعزف   ، له  يقال  ما  يردد  الذي  قوز 
دفع له . اإقراأوا �ضري ال�ضحفيني الذين كتبوا  �ضهادتهم 
 ، لديهم من جتارب  ، وقدموا ما  ، وجمعوا مقالتهم 
واطالع   ، راقية  ثقافة  وتعك�ض   ، غنية  باأنها  جتدون 
جم على ما يدور حولهم  كانوا مدفوعني باإخال�ضهم 
، وجدهم ، وتعبريا عن ر�ضالة مهنية ووطنية وقومية 
املو�ضوعات  هي  وما   ، �ضائل  ي�ضاأل  قد   . وان�ضانية 
التي تطرق اليها ال�ضحفيون العراقيون يف �ضهادتهم 
وهي كثرية منها على �ضبيل املثال : " نوري ال�ضعيد 
يف امليزان " و" القوى القومية يف العراق وثورة 23 
الوحيد  اللقاء  و"   " م�رش  يف   1952 –يوليو  متوز 
" و" اأ�رشار مل تن�رش  بني نوري ال�ضعيد وعبد النا�رش 
عن حركة 18 ت�رشين 1963 " ، و"اأزمة بني العراق 
وهكذا  الوزارات  توؤلف  كانت  هكذا  و"   ،  " والبحرين 
كانت تقال " ، و" ملاذا نزعت اجلن�ضية العراقية عام 
اليه؟  اعيدت  وكيف  ؟  احل�رشي  �ضاطع  عن   1941
وعدنان  كبة  مهدي  وحممد  ال�ضامرائي  فائق  و"   ،“
و"   ،“ العراق  يف  القومية  ال�ضخ�ضيات  من  الراوي 
“، و" ا�ضهر الغتيالت  �رشاع اجلوا�ضي�ض يف العراق 
ال�ضيا�ضية يف العراق “، و" جريدة اجلريدة و�رشاعها 
�ضقوط  و"ليلة   ،  " والكويت  قا�ضم  و"   ،“ ال�ضلطة  مع 
النقالب  و"   "  1958 متوز   13 العراق  يف  امللكية 
اخلائب ..ق�ضة عارف عبد الرزاق " ، و" كيف ا�ضيب 
يلقي  وهو  بحياته  اودت  قلبية  بنوبة  جرب  �ضالح 
كلمته يف جمل�ض العيان 1957 ؟ " ، و"عبد الكرمي 
قا�ضم يف �ضاعاته الخرية " ، و" ق�ضية اتهام مزاحم 
من  الكثري  والكثري   " بامللك  بالت�ضهري  جي  الباجه 
املو�ضوعات املهمة واخلطرية واحل�ضا�ضة احيانا يف 

تاريخ العراق املعا�رش .

جنوب  يف  ال�ضبخ  غاز  معامل  ا�ضحاب  من  عدد  طالب    
�ضهاريج  دخول  ت�ضهيل  ب�رشورة  الدين  �ضالح  حمافظة 
�ضالح  حمافظة  اىل  كركوك  حمافظة  من  القادمة  الغاز 
رغم  ال�ضهاريج يف طوابري طويلة جدا  تنتظر  ، حيث  الدين 
حيازتهم على اوراق ر�ضمية توؤكد �ضحة موقفهم الر�ضمي ال 
انهم ينتظرون يف طوابري طويلة وبالتايل تاأخر و�ضولهم اىل 
املحافظة ومعاملهم وبالتايل الت�ضبب باأزمة يف غاز الطبخ 
وارتفاع ا�ضعار الغاز هنا . نرجو التدخل لت�ضهيل دخول هذه 

ال�ضهاريج. وفقكم اهلل.

اإىل ال�ضيدة وزيرة ال�ضحة املحرتمة ، حتية طيبة 
 ،  ٢٠١٤ العام  خريجة   ، الرحمن  عبد  مالذ  الدكتورة  اين     
باملوافقة على  مقابلتكم حيث  التف�ضل  ارجو من ح�رشتكم 
ان توزيعي للتدرج الطبي كان اىل حمافظة وا�ضط ، لكن ب�ضبب 
او�ضاع والدتي ال�ضحية ل ت�ضمح يل برتكها حيث ان والدتي 
تعاين انزلقا فـي الفقرات القطنية واجريت لها عملية، والدي 
متوفى وزوج والدتي م�ضاب مبر�ض �رشطان الربو�ضتات وهو 
اخر  �ضخ�ض  وليوجد   ، كيمياوي  عالج  جل�ضات  اىل  بحاجة 
الوظيفة  برتك  افكر  اين  بهم غريي، حتى  يعتني  ان  باإمكانه 
اكون قريبة منهم  ان  اجل  ادوية من  وايجاد عمل يف �رشكة 
وقد  اعاين  وانا  ا�ضهر  خم�ضة  ومنذ  مني،  اقوى  ظرويف  لأن 
لذلك  دائما،   ترف�ض  ولكنها  للوزارة  الطلبات  ع�رشات  رفعت 
طرقت بابك ملا �ضمعته عنك من اخالق عالية وحب مل�ضاعدة 
الخرين دائما، وع�ضى ان تكوين �ضببا يف م�ضاعدتي. علما اين 
اقوم مع فريق ان�ضاين مب�ضاعدة املر�ضى والنازحني والفقراء 

يف بغداد بني احلني والخر . مع ال�ضكر والتقدير.

اىل ال�ضيدة امني بغداد ) ذكرى علو�ض ( حتية طيبة 
بلدية  قامت  اأ�ضهر  ثالثة  قبل  ال�ضاعدي،  علي  املواطن  اإين 
ال�ضعب ب�ضيانة �ضبكات جميع حمالت ال�ضعب ماعدا حملة 
التي  ال�ضيانة والآن مع هذه الأمطار  357 مل ت�ضمل بتلك 
�ضيانة  عدم  ب�ضب  ال�ضحي  ال�رشف  مياه  طفحت  هطلت 
ال�ضكوى وذلك  )املنهولت( نرجو منكم ال�ضتماع اىل هذه 

ب�ضفط )املنهولت( وتنظيفها و�ضكراً.

زهرون املال خ�رش عمارة �ضائغ امللوك وال�ضالطني وال�ضخ�ضيات 
الكبرية �ضواء يف العراق او يف العامل العربي واوروبا وتركيا، لتجد 
املتاحف  من  وغريه  اللوفر  متحف  يف  لها  مهيبا  مقرا  مقتنياته 
الوروبية ،وتفاخرت بفنه العديد من ال�ضحف الجنبية والعربية، 
كيف تدخل عامل هذا الرجل من غري م�ضاند وداعم من عائلة هذا 
هذه  ابناء  اغلب  ان  اىل  ت�ضري  الخبار  جميع  وان  خا�ضة  الرجل؟ 
تقودنا  ال�ضدفة وحدها  لكن  العراق  قد هاجرت  املندائية  العائلة 
اىل احد احفاد زهرون يف حمل �ضغري يقع يف احدى مناطق بغداد 
من خالل قطعة �ضغرية كتب عليها �ضبتي زهرون، لنعرف منه ان 
جده زهرون ولد يف جنوب العراق لأب يدعى املال خ�رش و�ضمي 
باملال رغم ديانته املندائية لورعه وتقواه وقربه موجود الن يف 
للحفيد  والكالم  ،لكن  الب�رشة   اهل  قبل  من  ويزار  الزبري  منطقة 
ح�ضام �ضبتي زهرون ان جده زهرون �ضكن مدينة العمارة وعا�ض 
فيها  موجود  وقربه  فيها  الجل  ووافــاه  حياته  ايام  طيلة  فيها 
والده  ا�ضم  )عمارة( طغى حتى على  ا�ضم  ،لذلك جتد  بيته   وكذلك 
لي�ضبح لقبا جلميع افراد عائلته ، ومن ذرية واحفاد املال خ�رش 
والد زهرون عامل الفيزياء واول رئي�ض جلامعة بغداد عبد اجلبار 

عبداهلل وغريهم من ال�ضخ�ضيات.
عن ال�ضباب التي جعلت من النا�ض ان تلقبه ب�ضائغ امللوك يقول 
يف  املتميز  لعمله  البالد  يف  �ضيته  ذاع  ان  بعد  ح�ضام  حفيده 
الولة  الداخل وبالتحديد من  ال�ضياغة ،كرث عليه الطلب من  عامل 
بعمل  بتكليفه  قاموا  �ضلطانهم   ار�ضاء  �ضبيل  ويف  العثمانيني، 
منحوتات وحلي وخوامت لل�ضلطان ، وان من اهم ال�ضخ�ضيات التي 
الثاين بتكليف  ال�ضلطان عبد احلميد  كلف ب�ضياغة اعمال لها هو 
من الوايل العثماين يف العراق  ،مبينا انه عمل له يف البداية اآركيلة 
من الف�ضة و�ضمعدانا ودلًل من الف�ضة ، واواين للحلويات، و�ضماور 
الطلبات من  الورد، وبعد ذلك توالت عليه  الف�ضة وقناين ماء  من 
 ، واملجوهرات  احللي  لهن  ي�ضنع  ان  لغر�ض  ال�ضلطان  حرمي  قبل 
ولكرثة  العربية،  البلدان  اغلب  يف  العثمانيني  الــولة  عن  ف�ضال 
ال�ضخ�ضيات  وحتى  الــولة  او  ال�ضلطان  من  �ضواء  عليه  الطلبات 
العامة املهمة يف الدولة كان يعمل حتت يده الكثري من ال�ضاغة 
ير�ضل  احلميد  عبد  ال�ضلطان  ماجعل  وهــذا   ، اقربائه  من  الكبار 
بطلبه لغر�ض القامة يف ق�رشه وتنفيذ مايريد وهذا مادعاه اىل 
القرباء بانه قد تويف حتى ليذهب  ان يو�ضل ر�ضالة من خالل 
�ضيقيده  بانه  ذلك  ال�ضلطان مربرا  مع  العمل  اىل هناك، متحا�ضيا 
كثرية  م�ضوؤوليات  له  كونه  عن  ف�ضال  الفنية  موهبته  من  ويحد 
الر�ضمية  الدوائر  يف  وممثلها  ال�ضابئية  الطائفة  خمتار  كان  فقد 
ويرعى م�ضاحلها وبيته مفتوح للجميع حلل م�ضاكلهم ، وهو رب 
والخوات  والخوان  الطفال  مع  زوجات  ثالث  من  مكونة  ا�رشة 

والقارب.
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اجلامعي  التدري�ضي  يق�ضيها  التي  احلياة  بني  كبري  فرق 
باإعتباره موظفا غري عادي وبني بقية املوظفني والعاملني 
يف دوائر الدولة .. فاملوظف اجلامعي مل يزود فقط ب�ضهادته 
موظفي  من  اأقرانه  بني  التفرد  اإمتياز  ميتلك  كي  اجلامعية 
بحوثا  درا�ضي  عام  كل  يف  يقدم  اأن  منه  فمطلوب   ، الدولة 
العلمية احلاكمة و�ضاعات درا�ضية  علمية تن�رش يف املجالت 
اأ�ضبوعية يقوم على اأ�ضا�ضها بتقدمي املحا�رشات والإمتحانات 
.. كما حدد  الدرا�ضتني الأولية والعليا  ومناق�ضة بحوث طلبة 
للموظف اجلامعي �ضقف زمني للرتقيات من مرتبة علمية اىل 
اأخرى وامل�ضاركة يف الندوات واملوؤمترات واحللقات النقا�ضية 
القيا�ض  و�ضمن  املجتمعية..  واخلدمات  العمل  وور�ض 
يبداأ دوامه �ضباح كل يوم كاأي موظف  العام فهو  الوظيفي 
يف الدولة لكنه قد ي�ضتمر يف الدوام حتى امل�ضاء ولرمبا يداوم 
احيانا يف اأيام اجلمعة والعطل للقيام مبا هو مكلف به .. كل 
هذه الأمور متنح عقل التدري�ضي اجلامعي خ�ضوبة ودميومة 
الأ�ضاتذة  ومعظم    .. يوم   كل  يف  واإبداعها  بروعتها  تتجدد 
ويح�ضل  الدرا�ضة  يكمل  كي  عقد  من  اأكرث  اأكملوا  اجلامعيني 
اإحدى  يف  التعيني  ثم  والدكتوراه  املاج�ضتري  �ضهادتي  على 
امل�رشعون  له  ينتبه  مل  املو�ضوع  هذا   ، العراقية  اجلامعات 
الذين و�ضعوا احلدود العمرية للتقاعد ، ولو اإطلعنا على اأعمار 
األغي  التقاعد  ان مو�ضوع  لراأينا  العاملية  اجلامعات  اأ�ضاتذة 
الدول ومنحت اجلامعات �ضالحية قانونية  اأ�ضال يف بع�ض 

متفردة تتخذ من خاللها القرارات التي تتنا�ضب وظروف
عن  والبتعاد  اجلامعات  لتلك  والعلمي  التدري�ضي  الواقع   
اأمامهم  احلمراء  الإ�ضارات  ورفع  التدري�ضيني  مالحقة 
لإنذارهم باأنهم على و�ضك التقاعد والتلميح لهم باأنهم غرباء 
العمر  جتاوزوا  لأنهم  بخدمته  جديرين  وغري  جمتمعهم  عن 
من  الكثري  والكثري   .. لهم  الظامل  التقاعد  قانون  حدده  الذي 
كبار العلماء وال�ضاتذة والفال�ضفة واملكت�ضفني واملخرتعني 
والباحثني ق�ضوا وهم ما زالوا م�ضتمرين كاأ�ضاتذة جامعيني 
وعلمية  طبية  درا�ضات  من  ماأخوذ  الراأي  وهذا  اأدق  مبعنى 
ومتيزا  قوة  يزداد  ال�ضتني  بعد  الإن�ضان  عقل  فاأن  معمقة 
واإدراكا واإ�ضتيعابا لالأمور .. واجلامعيون هم اأكرث من ي�ضمله 
يف  عمره  ن�ضف  من  اأكرث  ق�ضى  بع�ضهم  لأن  التو�ضيف  هذا 
باب  اإبقاء  من  لبد  عليه  واملختربات..  التدري�ض  قاعات 
التقاعد مفتوحا للموظفني اجلامعيني اأو يحدد بعمر ال�ضبعني 
على اأقل تقدير وهذا الأمر ل يتطلب الكثري من العرتا�ض اأو 
احلوار اأو النقا�ض فبمجرد اإعادة النظر على اأعمار ال�ضيا�ضيني 
يف العراق �ضرنى اإن معظمهم جتاوز اخلام�ضة وال�ضتني وهو 
�ضن اجلامعيني التقاعدي بل اإن البع�ض الآخر جتاوز الثمانني 
!  كرئي�ض جمهوريتنا ومل يطلب اأحد منه اأن يتقاعد .. خال�ضة 
الأمر اإما اأن نت�ضاوى مع هوؤلء اأو ي�ضمل كل من ي�ضتلم راتبا 

من الدولة بدون اإ�ضتثناء من عمر التقاعد .

مبدعون من

أصحاب معامل الغاز في صالح الدين 
يشكون تأخر صهاريجهم

مناشدة انسانية .. فهل من مجيب 

لماذا توقفت أعمال الصيانة في محلتنا 
فقط!؟ 

المواطن والمسؤولصحفيو العراق وكيفية كتابة التاريخ 

خاص زهرون عمارة 

الحياة التي يقضيها 
التدريسي الجامعي

خالد القرغولي 

أقالم حرة


