
م��ن غ��ر املعق��ول ه��ذه ال�صيدلي��ة الثالث��ة التي 
اأدخله��ا، ومل ي�صتط��ع ال�صي��ديل ق��راءة الو�صف��ة، 
اأح��د املر�صى الواقف��ن ن�صح ال�ص��اب الذي يحمل 
و�صفة طبية ملر�ض جل��دي، باأن يراجع ال�صيدلية 
الت��ي قرب الطبي��ب اأو ي�صاأل الطبي��ب عن ال�صيديل 
ال��ذي اتفق معه على رموز ال��دواء. ا�صتغرب ال�صاب 
ذلك، فعل��ى ما يبدو اأنها امل��رة الأوىل التي حتدث 
مع��ه. بعد اأن ف��رغ ال�صيديل من عمل��ه، اأعاد النظر 
بالو�صف��ة الطبّي��ة ونوع ال��دواء ال��ذي كان عبارة 
ع��ن تركيبة خا�صة لعالج اأح��د الأمرا�ض اجللدية، 
وتركيب��ة ثانية ملطفة للجل��د، والرموز التي كتبت 
به��ا لي�صتطيع اأحد فك رموزه��ا اإل ال�صيديل الذي 

مت التفاق معه على نوعية كل مرّهم ورمزه ...
التجارة بدل الطب

واح��دة م��ن اأب��رز امل�ص��اكل الت��ي تواج��ه الفق��راء 
وحم��دودي الدخ��ل، الذي��ن يوؤث��رون عل��ى اأنف�صهم 
توفر ثمن ك�صفية الطبيب الو�صفة )امل�صّفرة( التي 
ل ميكن لأي �صيديل فك رموزها، الأمر الذي يعني 
اأن ثمنها �صيك��ون مرتفعًا جداً. عدي نوري موظف 
حكومي، راجع اأحد الطباء لأعرا�ض مر�ض جلدي، 
بع��د اأن فح�ص��ه و�صّخ�ض الع��الج �صّلم��ه الو�صفة، 
��ل �رشاءها م��ن منطقت��ه ال�صعبي��ة، لكن  الت��ي ف�صّ
اغل��ب ال�صيادلة عجزوا عن ق��راءة الو�صفة. مبينًا: 
اأن اأحده��م اأخ��ره مبراجعة ال�صيدلي��ة القريبة من 

الطي��ب. متابعًا: وفعاًل ا�صتط��اع ال�صيديل قراءتها 
وعل��ى وجه ال�رشعة �صّلمن��ي جمموعة ادوية بينها 
)خلط��ة(. م�صت��دركًا: لك��ن ثمنها �صّب��ب يل �صدمة 

كبرة، اذ بلغ قرابة )90( الف دينار.
اأك��ن احم��ل املبل��غ،  واأ�ص��اف ن��وري: وقته��ا مل 
اعت��ذرت م��ن ال�صيديل، لكن رجع��ت اليه يف اليوم 
الث��اين. م�صتغرب��ًا: من اأن �صعره��ا و�صل اىل )75( 
األ��ف دينار نف���ض الكمية والنوعي��ة، لكن ال�صيديل 
كان �صخ�ص��ًا اآخ��ر. منوه��ًا: اىل اهمي��ة اأن ت��ويل 
اجله��ات املعني��ة الهتمام الالزم به��ذه الظاهرة، 

التي اخذت تثقل كاهل الفقراء من النا�ض.
�صع��د عبد الرحيم طالب جامعي بّن: اأن الو�صفات 
الطبي��ة امل�صّف��رة اأ�صبح��ت متداول��ة ب��ن بع���ض 
لال�صتغ��راب  يدع��و  ب�ص��كل  وال�صيادل��ة  الأطب��اء 
واخل��وف. م�صيف��ًا: اأن ه��ذا احلالة غ��ر الن�صانية 
جعلت م��ن الأطباء، جّتاراً يربح��ون املالين على 
ح�ص��اب �صح��ة املر�ص��ى، بخا�صة الفق��راء منهم. 
مبينًا: اأن الكثر من الأطباء ميلكون �صيدليات، اإن 
كانت لزوجاتهم اأو ابنائهم اأو اأحد معارفهم، فيتم 
ار�ص��ال الو�صفات الطبية ح�رشاً ل�صيدلياتهم وفق 
و�صفات م�صف��رة ل يفهمها غرهم، حتى ل يذهب 

املري�ض اإىل �صيدلية اأخرى ل�رشاء الدواء.
وع��ن راأي الطباء به��ذه الظاهرة، ب��ّن اخ�صائي 
الأطف��ال د. ميث��م ح�ص��ن ،اأن ه��ذا الأم��ر مرفو�ض 

اأن ه��ذه  وم�صتهج��ن وغ��ر ان�ص��اين. منوه��ًا: اىل 
الظاه��رة ت�ص��ر اىل غي��اب اجلان��ب الن�ص��اين عن 
الطبي��ب وحتّول��ه اىل ج�ص��ع وطم��ع. م�ص��دداً: على 
���رشورة اأن تكت��ب الو�صف��ة الطبية ب�ص��كل وا�صح 
ومف�صل، ك��ي ت�صهل عملية ال�صي��ديل. موؤكداً: على 
اهمية حما�صبة الأطباء وال�صيادلة الذين يتاجرون 
ب�صح��ة النا�ض عر هكذا اتفاقيات يفرت�ض اأنها ل 

متت ملهنة الطب ب�صلة.
الفرق كبر بن ال�صعرين

اأح��د املواطن��ن وّج��ه ر�صال��ة اىل  نقاب��ة الأطباء 
ونقاب��ة ال�صيادلة ومكتب وزي��رة ال�صحة، عنونها 
بق�ص��ة )الراجيت��ه امل�صف��رة( اذ ب��ّن ان��ه بتاري��خ 
2017/3/7 ذهب وزوجته اىل طبيبة اخ�صائية، 
للك�ص��ف عن حالتها وبعد الك�صف كتبت لها عالجًا 
من ال�صيدلية املتعاملة معها وهي �صيدلية )......( 
وبع��د ذهاب��ه اىل ال�صيدلي��ة ل�رشاء الع��الج تفاجاأ 
بال�صع��ر )45( الفًا، وهو ل ميل��ك �صوى )15(  الف 
دين��ار، وفق ذلك قرر الذه��اب اىل �صيدلية اأخرى، 
يف �ص��ارع احلبوب��ي وعندما اعط��ى الو�صفة، نظر 
ال�صي��ديل اىل ا�ص��م الدكت��ورة وقال: اأخ��ي اأن هذه 
الو�صفة م�صّفرة ل ي�صتطيع غر )......( حل رموزها 
و�صفرتها.. متابعًا: لذا ق��ررت الذهاب اىل �صيدلية 
م�صابه��ًا،  ال�صيدلي��ة  �صاح��ب  رد  وكان  اأخ��رى 
الو�صفة م�صفرة، وتكرر الأمر مع خم�ض �صيدليات، 
وكانوا ي��رّدون علّي الرّد ذات��ه.. واأ�صاف كرمي يف 
ر�صالت��ه: رجع��ت اىل زوجت��ي الت��ي تنتظ��رين يف 
عيادة الدكتورة. قلت لها، مل ا�صرت العالج و�رشحت 
لها احلال��ة بالتف�صيل. م�صيفًا: وان��ا اأكّلم زوجتي 
وم��ا جرى، �صمعتن��ي امراأة متو�صط��ة العمر فقالت 
-اعطن��ي الو�صفة، اخذتها ودخل��ت على الدكتورة 
ومعها زوجت��ي فقالت لها- دكت��ورة اننا ل منلك 
ثمن العالج، ارجو اأن تغّري ال�صيدلية اىل �صيدلية 
اأخ��رى، لأنن��ا ذهبنا لع��ّدة �صيدلي��ات، وقالوا لنا 
لنع��رف م��ا مكت��وب بالو�صف��ة، لأنه��ا م�صف��رة 
ل�صالح �صيدلي��ة م�صلم. موؤكداً: اأن الدكتورة تلكاأت 
عندم��ا �صمعت هذا ال��كالم وقامت بتغير الو�صفة. 
اخذن��ا الو�صف��ة الثانية غ��ر امل�صف��رة، اىل احدى 
ال�صيدلي��ات، وهن��ا املفاجاأة، اعطان��ا ال�صيدلين 
العالج ب�)13( األف دينار، فقط وعندما رجعنا اىل 
الدكتورة لإعطاء زوجتي التعليمات، لأخذ العالج، 
�صاأل��ت زوجتي بك��م هذا العالج، فقال��ت لها )13( 

الف دينار فقط.
 الت�صفر يحرم الفقراء

 ل يخف��ى عل��ى اأحد م��ا فعلته القن��وات الريا�صية 
امل�صف��رة الت��ي حرم��ت الفق��راء واأ�صح��اب الدخل 
املحدود من متعة م�صاهدة املباريات اإل با�صرتاك 
خا���ض، لتنتق��ل ه��ذه احلّم��ى لت�صي��ب الأطب��اء، 
فباتت و�صفاتهم للمر�صى فيها الكثر من اللغاز 
والطل�صمات والأرق��ام ال�رشية، التي ل ي�صتطيع اأي 
�صي��ديل �رشفه��ا، اإل ال�صيديل ال��ذي يتعامل معه 
الطبي��ب، وبالتاأكي��د، الو�صف��ة امل�صف��رة، للطبي��ب 
ن�صب��ة فيه��ا، ورمب��ا لأ�صح��اب املكت��ب العلم��ي 

وغرهم.

نقي��ب ال�صيادلة ال�صابق د. احم��د ابراهيم بن، اأن 
ه��ذه الظاه��رة، اخذت تت�صع ب�صب��ب بع�ض �صعاف 
النفو�ض. منوه��ًا: اىل انها مرفو�صة اأوًل، وممنوعة 
ثاني��ًا، ح�صب قانون نقابة ال�صيادلة. لفتًا: اىل ان 
البع���ض من الطب��اء وال�صيادل��ة، يتفق مع بع�ض 
الو�صفات امل�صفرة، لبع�ض الرتكيبات اخلا�صة، اأو 
التفاق مع املكات��ب العلمية لت�رشيف دواء معن 

وا�صتح�صال ن�صبة من الأرباح.
 القانون واجل�صع والتفاقات

 ال�صي��ديل عل��ي الده��ان دع��ى لتوخ��ي الدق��ة يف 
مو�ص��وع الو�صف��ات الطبي��ة امل�صف��رة، علين��ا اأن 
منّي��ز، اأوًل ب��ن الو�صف��ة الطبي��ة امل�صف��رة، وبن 
ت  الو�صف��ة الطبي��ة الت��ي تكت��ب بخ��ط رديء، ن�صّ
الفق��رة ) 5( م��ن امل��ادة )14( من قان��ون مزاولة 
مهن��ة ال�صيدلة املرقم 40 ل�صنة 1970 على الآتي 
:ل يج��وز لل�صي��ديل اأن ي���رشف و�صف��ة مكتوب��ة 
بعب��ارات او عالمات غ��ر م�صطل��ح عليها يف فن 
ال�صيدل��ة. اي اأن كتاب��ة الو�صف��ات امل�صف��رة، ه��و 
ت��دين اأخالق��ي ومهني راف��ق اخلراب ال��ذي اأ�صاب 
املجتم��ع برّمت��ه، وقد ظهرت ه��ذه احلالة من اأيام 
احل�ص��ار يف الت�صعيني��ات، وقي��ام نظ��ام البع��ث 
باإلغ��اء امل�صاف��ة القانونية بن �صيدلي��ة واأخرى. 
م�صيفًا: والتي كان��ت ح�صب القانون مئة مرت، مما 
اأدى اىل ح�صول تناف�ض غر �رشيف بن ال�صيادلة، 

ق��ام بع�ض الطب��اء من �صعاف النفو���ض، بابتزاز 
اولئك ال�صيادلة وعقد اتفاقات م�صبوهة، �صحيتها 

املري�ض.  
واأ�صار الدهان: اىل رداءة اخلط يف كتابة الو�صفات 
الطبي��ة، والذي يع��د همًا اآخ��ر لل�صيادل��ة. م�صدداً: 
ممك��ن معاجلة احلالتن، باإلزام الأطباء وباأمر من 
نقاب��ة الأطب��اء، واأن تكون الو�صف��ة مطبوعة على 
الآل��ة احلا�صبة ول تكتب بالي��د. لفتًا: اىل اأن جلنة 
من اأطباء و�صيادلة اأكفاء يف وزارة ال�صحة، كانت 
تقوم �صابق��ًا بتدقيق عّينات ع�صوائية من و�صفات 
الأطب��اء للتحق��ق م��ن �صح��ة الأدوي��ة املو�صوفة 
وكمياته��ا وع��دم وج��ود عالم��ات اأو رم��وز غ��ر 

مفهومة.
وب��ّن الده��ان: �صاهم��ت الر�ص��اوى الت��ي تقدمها 
لغر���ض  الأطب��اء  اىل  الدوائ��ي  الع��الم  مكات��ب 
الرتوي��ج لالأدوي��ة الت��ي ت�صتوردها تل��ك املكاتب 
بتف�ص��ي ظاهرة ت�صم��ى دي��لDeal( (اأي ما يعني 
اتف��اق، اأن يق��وم الطبي��ب بو�ص��ف اأدوي��ة املكتب 
مقاب��ل مبلغ من املال اأو �صفرة خارج العراق.. الخ. 
م�ص��دداً: هذا اتفاق ل�رشقة املري�ض، اذ يقوم الأخر 
باإ�صافة مبلغ على الو�صفة مما يعني �رشقة علنية 
للمري���ض. متابع��ًا: حالي��ًا ت�صم��ع يف كل �صيدلية 
العبارات التالي��ة: ارجع للطبيب يو�صح الكتابة اأو 
اأذه��ب اىل ال�صيدلية التي تقع جنب عيادة الطبيب 

املعني، فهو فقط من ي�صتطيع قراءتها.
 �رشقة املري�ض واإرهاقه

واأو�ص��ح الده��ان: ان��ا �صي��ديل من��ذ 42 عام��ًا، 
واعم��ل يومي��ًا، واق��راأ و�صفات طبي��ة من خمتلف 
الأطب��اء، وما زلت ل اأ�صتطي��ع اأن اأفهم تلك الرموز 
والعالم��ات الت��ي ت�صلن��ي. مت�صائ��اًل: اي��ن اخللل 
بذل��ك؟. موؤكداً، اأن احد املب��ادئ الأ�صا�صية يف علم 
الدارة،  هو مبداأ تعريف امل�صكلة بو�صوح من اأجل 
اإيج��اد احللول املنا�صبة، وهنا نح��ن ب�صدد اإيجاد 
تعري��ف، هم يقولون �صفقة اأو دي��ل اأو اتفاق، واأنا 
اأق��ول ه��و م���رشوع �رشقة م��ال املري���ض. م�صدداً: 
فال�صي��ديل اأو �صاحب خمتر التحليالت املر�صية 
اأو عي��ادات الأ�صع��ة التي تقوم بدف��ع اإيجار عيادة 
الطبي��ب الذي ير�ص��ل لهم و�صف��ات اأدوية اأكرث من 
ال��الزم اأو التو�صية باإج��راء فحو�صات �صعاعية اأو 
خمتري��ة غر �رشورية، ه��م يف احلقيقة ي�رشقون 
م��ن املر�ص��ى ويدفع��ون للطبي��ب. متاأ�صف��ًا: على 
اختف��اء ال��دور الرقاب��ي لنقاب��ة الأطب��اء و�صيوع 
العيادات غ��ر املرخ�صة قانوني��ًا، وغر خا�صعة 
لرقاب��ة نقاب��ة الأطب��اء اأو وزارة ال�صح��ة. خامتًا 
حديث��ه: ارف��ق لك و�صف��ة طبية عر�ص��ت على 14 
�صيدلي��ًا، ع���رشة فق��ط، ا�صتطاعوا معرف��ة الأدوية 
الأربع��ة العليا واآخر دواءين لن يتمكن اجلميع من 

قراءتهما.

 
�صكوى "ام نور" ما بن تذمر وندم وهي ترى ابنها 
ُي�صاه��د اأف��الم الكارتون لأوق��اٍت طويل��ٍة، قد تبلغ 
ا، امل�صكلُة اأن��ه ُيقلِّد هذه الأفالم،  8 �صاع��ات يوميًّ
فيتحدَّث مع نف�ِصه، وعندما يلعب يقول: اإنه ُيحارب 
الأ���رشار! ويتح��دث مث��ل َم��ن يف الأف��الم، وكاأن��ه 

يتقَّم�ض �صخ�صياتهم!
العزلة

حل�رشاته��ا  كان  حكومي��ة(  �صعيد)موظف��ة  نادي��ة 
�ص��وت م�صم��وع قب��ل ان تب��دي راأيها قائل��ة : "يل 
طف��ل يف الثامنة من عمره، اأدمن على م�صاهدة تلك 
الفالم التي مل ت�صف له �صيئا �صوى م�صاعدته على 
العزلة وتقليل الحتكاك بالأ�رشة، وتكوين عالقات 
خارجيَّة مع بقية اأقرانه، ا�صافة اىل م�صكلة فادحة 
تعر�صن��ا اليها يف الوقت احل��ايل وهي تعوده على 
الك�ص��ل جللو�ص��ه فرتات طويل��ة اأمام التلف��از بدون 
حرك��ة، م��ا اأدى  اإىل ح��دوث مر���ض ال�صمنة، فالبد 
م��ن اأن ياأكَل وه��و ُي�صاهد التلف��از؛ ول ُيدرك كمية 
م��ا ياأكل، ول يتحرك، هذا ا�صافة اىل تعلمه  الكذب 
ِم��ن ك��رثة ُوُقوع��ه يف اخليالي��ة املفرط��ة ، نتيجة 
م�صاهدت��ه تل��ك الف��الم ."  وبين��ت املعلم��ة �صوؤدد 
جب��ار: " يعتقد بع���ضُ الآباء والأمه��ات اأنَّ جلو�ض 
ف��ل بال�صاع��ات اأم��ام اف��الم الكارت��ون ي�صغله  الطِّ
عنهم، في�صتطيع��ون القيام باأعمالهم بدون اإزعاج، 
ا هذه الأفالم قاِدمة لنا من ثقافاٍت خمتلفة  ومبدئيًّ
عْن بالدنا العربية، واأهدافنا الإ�صالميَّة، واأغرا�صها 
ربحيَّة، ول تهتم مُبحتوى ما بداخله ِمن َغْر�ض قَيٍم 
واأخالقي��ات، وحتت��وي عل��ى بع���ض الألف��اظ التي 
يجب اأن نبعَد الأطفال عنها."  وا�صارت جبار اىل: " 
ى ب�: القدوة،  ان الأف��الم عملت على حتريف ما ي�صمَّ
وذل��ك باتِّخ��اذ الأبطال الأ�صطورين ق��دوًة لهم يف 
احلي��اة، بدًل من الرجال الأقوياء الفاحتن والأئمة 
��ات  ال�صاحل��ن، فتج��د الأطف��ال يقلِّ��دون �صخ�صيَّ
��ة ل ُوُجود لها، مث��ل: �صوبر مان،  ��ة وهميَّ كارتونيَّ
و�صباي��در مان... وم��ا اإىل ذل��ك، فاأبطالها يوقفون 
الزم��ن، ويذهب��ون اإىل امل�صتقبل، وم��ا اإىل ذلك ِمن 
اأف��كار واأ�صاطر خملَّة باأح��كام العقيدة الإ�صالميَّة، 
ف��ل تقليده��م، ولالأ�ص��ف ي�صع��ر باأن��ه  فُيح��اول الطِّ
غ��ر قاِدر عل��ى ذلك، وه��ذا ي�صغط عل��ى اأع�صابه،  
فُي�ص��اب بالف�صل والإحباط، اأو ُي�رِش على تقليِدهم، 
ا للخطر،  في�صتعمل العنف، وهنا يكون الطفُل معرَّ�صً
لأن��ه قد يطر اأو يقفز ِم��ن النافذة مثاًل، وذلك دون 
وْع��ٍي بنتيجة ما يفعله، فيج��ب الهِتمام باأطفالنا 
قب��ل الُوُق��وع يف دائ��رة اإْدم��ان ه��ذه ال�صخ�صيات 

ة."  الوهميَّ

�صناعة غربية 
واو�ص��ح مدي��ر مدر�صة عارف الب���رشي البتدائية 

ربيع ال�صاعدي :
ِنعت لغ��ْر بالدنا، ويف  " اإن ه��ذه الأف��الم ق��د �صُ
غ��ر بيئتنا، ولثقافٍة غ��ر ثقافتنا، ويف جمتمعات 
الياباني��ون،  �صنعه��ا  جمتمعاتن��ا.  ع��ن  تختل��ف 
�صنعه��ا الأمري��كان، �صنعه��ا الأوروبي��ون. واأكَر 
مرا�ص��م الكارت��ون كان��ت يف اليابان، وِم��ن قبلها 
كان��ت يف ���رشكات )ترنر، وورنر، وحن��ا بربارة( 

يف اأمريكا، و�رشكة )والت ديزين( ".
وا�صاف:  " هذه ال�رشكات كلها غر عربية، واأفالم 
الكارتون حُتاكي ثقاف��ة اأ�صحابها، فهي حلاجات 
الإن�ص��ان الغربي، وللطفل الغربي، وللبيئة الغربية، 
بينن��ا  اأن  يخف��ى  ول  الغربي��ة..  للثقاف��ة  وكذل��ك 
وبينه��م خالفًا ثقافي��ًا، ول�صيما يف ك��ون الوحي 
اأح��د م�صادر املعرفة يف ثقافتنا الإ�صالمية، بينما 
ل جن��د للغيب مكان��ا يف بنائهم املع��ريف، واأعني 
بالغي��ب غيب الأدي��ان، وغيب الوح��ي، وقد اكتفوا 
بالتجربة واحل�ض م�صدراً وحيداً للمعرفة. فابتكروا 
الَعلمن��ة يف بالده��م واأعلنوه��ا مرجعي��ة ثقافي��ة 
واملعلم��ات  املعلم��ن  " ان  لأجياله��م."  وب��ن: 
يح�ص��ون باآثار تلك ال�صلبي��ة يف الطلبة والطالبات، 

ول�صيم��ا يف املدار���ض املختلطة.. وه��ذا ل �صك من 
اآث��ار الغ��زو الأخالق��ي، واإَنّ تركيبن��ا الجتماع��ي 
يختل��ف ع��ن الغ��رب متام��ًا، فنحن لدين��ا نوع من 
الن�صب��اط الأخالق��ي، ولن اأق��ول اإن الغ��رب لي�ض 
لدي��ه اأخ��الق، ب��ل لدي��ه اأخ��الق وقي��م، وه��ذا اأمر 
يقيني، ولكن منظومته الأخالقية ت�صدر عن روؤيته 
وت�ص��وره، متام��ًا كم��ا اأن لن��ا منظوم��ة اأخالقي��ة 
ت�ص��در ع��ن منظورن��ا ومفهومنا، ال��ذي ينطلق من 
منهج الغيب، ال��ذي ي�صبط �صلوك الإن�صان وعالقته 
مع الإن�صان، وعالقة الإن�صان مع اهلل، والإن�صان مع 

الكون، والإن�صان مع احلياة." 
جيل عنيف 

يف �صي��اق مت�ص��ل قال��ت املدر�ص��ة يف متو�صط��ة 
احلري��ري للبن��ن �صهر عا�ص��ي: "نح��ن كاأع�صاء 
تدري�صي��ن نتفاجاأ بقدوم جيل بع��د اخر اكرث عنفا 
و�رشا�ص��ة م��ن ال��ذي قبل��ه، الم��ر ال��ذي حتولت به 
املدر�صة اىل �صاح��ات معارك دامية بن الطلبة يف 
اغل��ب الحيان، وعندم��ا نت�صاءل عن �صبب ذلك يتم 
اخبارنا من قبل الهل انهم يق�صون �صاعات طويلة 
ام��ام �صا�صات التلفزة يف م�صاه��دة اأفالم الكارتون 
جاهل��ن ان تل��ك الف��الم له��ا دور كب��ر يف تنمر 
اولده��م وحتوله��م اىل اطف��ال اكرث عنف��ا وعنادا 

و�رشا�ص��ة ".  من جانبها تقول مديرة احدى ريا�ض 
الطف��ال يف بغداد انعام اخلزعلي : " يجب التدقيق 
من قبل الهل يف املادة الكارتونية التي ي�صاهدها 
الطفال، مثل البح��ث عن �صخ�صيات كارتونية ِمن 
اث الإ�صالمي، والقي��ام بتحبيبه فيها ، واإحلاق  الرترُّ
الطف��ل بحلق��ات حتفي��ظ الق��راآن الك��رمي، وتعويده 
عل��ى قراءة الق�ص�ض املنا�صبة م��ع �صنِّه، وت�صجيعه 
على ال�ص��رتاك يف الألعاب الريا�صية اجلماعية، اأو 
��ة، كون تلك الفالم تنمي عند الطفل نزعات  الفرديَّ
عن��ف وعدواني��ة م��ن خالل العن��ف املق��دم فيها ، 
ا�صاف��ة اىل ان الطف��ال ل يتعلمون م��ع الكارتون 
عل��ى انه ن��وع من الرتفي��ه بل ياأخذون��ه قدوة لهم 
ويقل��دون م��ا في��ه . كم��ا ل ميك��ن جتاه��ل دورها 
الكبر يف زعزعة بع�ض العقائد الدينية لدى الطفل 
والنحن��اء لالآخري��ن، وتب��ادل العب��ارات املخل��ة 
بالعقي��دة، وا�صتماله��ا عل��ى ال�صح��ر وال�صتهان��ة 

باملحرمات وخلطها باملباحات." 
�صفحة بي�صاء 

ا�صتهل��ت رحاب حمودة ) ا�صتاذة علم الجتماع يف 
جامع��ة بغداد ( حديثه��ا بالقول : " يول��د الن�صان 
ك�صفح��ة بي�ص��اء.. �صيئ��ا ف�صيئ��ا.. مُت��الأ مب��ا ميلى 
عليه��ا.. اإن خ��را فخ��را واإن �رشا ف���رشا.. كل �صيء 

يف هذه احلياة ي�صهم يف كتابة وت�صكيل املعتقدات 
والفكار واملبادئ والقيم ومالمح ال�صخ�صية التي 
�صيتبناه��ا الطفل بعد ذل��ك. وياأخ��ذ الوالدان احليز 
الك��ر يف ت�صكيله��ا. فه��م يلعبون ال��دور الهم يف 

تربية الطفل وتن�صئته وعلى الخ�ض الأم."
وا�صارت اىل ان: "الدور الكر يف متابعة ما ي�صاهده 
الطف��ال من افالم الكارتون يقع بالدرجة ال�صا�ض 
عل��ى الوالدي��ن وخا�ص��ة الم ، ل�صيم��ا ان �صلبيات 
هذه الفالم  على اولدنا  كبرة  لو مل نقم مبراقبة 
ما ي�صاهدون��ه بالتحديد ومن جممل تلك ال�صلبيات 
جند انها  تعود الطفل على الك�صل واخلمول جللو�صه 
ف��رتات طويل��ة امام التلف��از بدون حرك��ة ، ا�صافة 
اىل ع��دم احرتام عقلية الطفل وتفكره وذوقه حيث 
ين�ص��اق الأطف��ال وراء م��ا ي�صاهدون��ه دون تفكر، 
م��ا ي�صيبهم مبر���ض ال�صت�صالم لكث��ر من الأفكار 
واملع��اين املطروحة كم��ا ت�صه��م يف  حتطيم القيم 
والأخالق، فالأف��الم والألعاب التي ترد اإلينا تاأتي 
م��ن ثقافات مغايرة غ��ر بريئة تهدف اإىل الربحية 

دون مراعاة لالأخالق والقيم." 
منا�صدات م�صتمرة 

وق��ال مدير عام دار ثقاف��ة الطفال الدكتور �صفيق 
امله��دي: " ل ميك��ن غ�ض النظ��ر عن اهمي��ة ان�صاء 
قن��اة ف�صائي��ة عراقي��ة متخ�ص�صة باإنت��اج برامج 
الطف��ال عموم��ا وانتاج اف��الم الر�ص��وم املتحركة 
�ص��واء كان��ت حلق��ات مت�صل�صل��ة او افالم��ا روائية 
طويلة خا�صة، وقد قامت الدار مبنا�صدة امل�صوؤولن 
يف الدول��ة ووزارة املالي��ة باإي��الء ه��ذه املوؤ�ص�صة 
الثقافي��ة الهتم��ام ال��كايف بو�ص��ع تخ�صي�ص��ات 
مالي��ة خا�ص��ة تلب��ي طموحاته��ا يف ن���رش ثقافة 
الطف��ل وتنفي��ذ براجمها ال�صنوية وذل��ك لفقر الدعم 
املايل الذي مل يعد كافيًا لطبع الكتيبات واملجالت 
اخلا�ص��ة بالأطف��ال ."  وا�ص��اف امله��دي: " هناك 
اهمي��ة لإنت��اج الر�ص��وم املتحرك��ة وتطوير م�رشح 
الطف��ل وه��ي م�صاأل��ة حتت��اج مبجمله��ا اىل دع��م 
الدول��ة له��ذه امل�صاري��ع احليوي��ة، ووج��وب قي��ام 
الف�صائي��ة ب�ص��ورة  القن��وات  با�صتخ��دام  ال���رشة 
�صليم��ة وايجابي��ة وان يك��ون النتق��اء قائما على 
م�صاه��دة ونق��د وحتلي��ل �صابق م��ن قب��ل الوالدين 
او م��ن يح��ل حملهما وت�صجي��ع ن���رش ادب الأطفال 
العربي وخ�صو�صا العراقي، فالقاعدة الدبية اوىل 
ال�ص�ض لإنتاج افالم ر�صوم متحركة بالإ�صافة اىل 
وج��وب حر�ض القنوات الف�صائية العربية املوجهة 
للطف��ل على انتقاء الفالم العاملي��ة التي تعر�صها 
للطف��ل العربي واخ��را ادخال مادة حق��وق الطفل 
�صم��ن املناه��ج الدرا�صي��ة يف املراح��ل البتدائية 

واملتو�صطة والثانوية." 
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مل تعد لعب االطفال 
التي اختارتها "ام 

نور" ملبية لرغبات 
فلذة كبدها نور البالغ 

من العمر خم�س 
�سنوات فقط، بعد 

اأن تعودت ل�ساعات 
الطويلة على وجوده 

ثابتا اأمام �سا�سات 
القنوات الف�سائية التي 

خ�س�ست للأطفال، 
قنوات تخ�س�ست 

بعر�س املزيد من اأفلم 
الكارتون التي ركزت 

على العنف كمادة د�سمة 
ملا تقتنيه من ق�س�س 

واحداث،
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