
"�س��ر املعلوم��ات" جترب��ة جدي��دة اقرتحته��ا 
وزارة الرتبي��ة من اجل اع��ادة الطلبة النازحني 
اأق��رب  اىل  واالن�سم��ام  الدرا�س��ة  مقاع��د  اىل 
مدر�س��ة يف املنطقة الت��ي يقطنون فيه��ا، وتعد 
ه��ذه التجربة اأحد اجله��ود التي بذلتها احلكومة 
م��ن اجل حت�س��ني واق��ع النازح��ني يف املو�سل 
واالنب��ار ودجمه��م باملجتم��ع وتخلي�سه��م من 

االثار ال�سلبية التي تركها تنظيم "داع�ش". 
 فرحة الدرا�سة

  التلمي��ذة هب��ة عامر الت��ي انتظم��ت حاليا يف 
ال�س��ف ال�ساد���ش االبتدائ��ي بعد اجرائه��ا  �سر 

املعلومات تقول: 
نتيج��ة  املو�س��ل  ت��رك  م��ن  متكن��ا  ان  " بع��د 
الأعم��ال التحري��ر فيه��ا وو�سلنا اىل بغ��داد كنا 
مت�سوقني ان��ا واختي للذه��اب اىل املدر�سة بعد 
ان تركناه��ا منذ دخ��ول "داع���ش" اىل مناطقنا 
خوف��ا منه��م والن مناهجه��م الدرا�سية خمتلفة 
عم��ا كن��ا ندر�س��ه يف ال�سابق".  وت�سي��ف والدة 

هبة"بع��د و�سولنا اىل بغ��داد قدمنا اىل مديرية 
تربي��ة الك��رخ الثاني��ة كوننا ن�سك��ن يف منطقة 
تابع��ة اىل ه��ذه املديري��ة، وال��ذي عرفن��اه ان 
ال��وزارة اعط��ت فر�س��ة للتالميذ م��دة �سهر قبل 
اجراء اختبار �سر املعلومات للمراجعة ودرا�سة 
املواد، لكننا و�سلنا يف الوقت ال�سائع ومل يتبق 

على االمتحان اال ا�سبوع واحد،
وبجهود اقربائي الذين ا�ست�سافونا منذ قدومنا 
اىل بغ��داد �ساعدونا يف تدري���ش ابنتي الجتياز 
االمتح��ان للح��اق باأقرانه��ا، وفع��ال ادت هب��ة 
االمتح��ان الذي ا�ستغرق خم���ش  �ساعات للمواد 

الدرا�سية اخلا�سة بال�سف اخلام�ش ".
 ام��ا التلمي��ذة هيا رائ��د التي التحق��ت بال�سف 
الرابع االبتدائي بعد اجتيازها الثالث باأجرائها 

اختبار �سر املعلومات، فتقول:
اجلدي��دة  باملدر�س��ة  ج��دا  �سعي��دة  ان��ا   "
وب�سديقات��ي، كن��ت حزين��ة يف املو�سل عندما 

بداأ العام الدرا�سي وانا مل اذهب اىل املدر�سة".

 وا�سارت اىل اأنه��ا اأدت امتحان �سر املعلومات 
ب�سكل �سفهي 

مب��واد اللغة العربي��ة واال�سالمي��ة والريا�سيات 
والذي ا�ستمر االمتحان ثالث �ساعات.

   وت��رى وال��دة هي��ا" ان  مب��ادرة وزارة الرتبية 
ت�ستحق ال�سكر والتقدي��ر حلفاظهم على م�ستقبل 
ابنائنا رغ��م كل الظروف املحيط��ة، واننا نبذل 
اق�س��ى جهودنا يف تدري�ش اوالدن��ا لتعوي�سهم 
ما فاتهم خالل الن�سف االول من العام احلايل".
 وت�سرت�س��ل بالق��ول: "ال ن�ستطي��ع ان��كار جهود 
رغ��م  الذي��ن  املدر�س��ة  يف  التدري�س��ي  ال��كادر 
اوالدن��ا  يول��ون  انه��م  اال  ال�سف��وف  اكتظ��اظ 
النازحني اهتماما كب��را، وم�ستعدين ل�رشح اي 
�س��وؤال ي�سع��ب عليهم فهم��ه، مراع��ني ظروفهم 
ونف�سياته��م الت��ي انهكته��ا االفع��ال االجرامية 

لداع�ش".
  اما املعلمة �سبا يا�سني فتقول:

" ا�سي��ف لن��ا كمعلم��ات ع��بء اآخ��ر بو�س��ول 
املدر�س��ة  يف  كمعلم��ات  لكنن��ا  النازح��ني، 
اعترن��اه واجب��ًا وطنيًا لعب��ور املحنة التي مير 
به��ا البل��د معتمدي��ن على ق��ول ر�سولن��ا الكرمي 
)�سل��ى اهلل علي��ه و�سل��م( ) مث��ل املوؤمن��ني يف 
تواده��م وتراحمه��م وتعاطفه��م مث��ل اجل�سد اإذا 
ا�ستك��ى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر 
واحلم��ى(، والأن الط��الب ق��د فاته��م الكث��ر من 
املنهج منذ بداية العام الدرا�سي وحتى اجرائهم 
اختبار �سر املعلومات واندماجهم يف املدر�سة، 
ولك��ن نحن م��ا علينا �س��وى ان نلتح��م يف هذه 
املرحل��ة حلني عبوره��ا، وقد ابدين��ا ا�ستعدادنا 

ل�رشح ما ي�سعب عليهم".
 م�ستقبلهم هدفنا

الناط��ق الر�سم��ي با�س��م وزارة الرتبي��ة ابراهيم 
�سبت��ي ب��ني " ان وزي��ر الرتبية الدكت��ور  حممد 
اقب��ال ال�سيديل وجه مبجموع��ة من املعاجلات 
لدوام طلبة املناطق  املحررة من تنظيم "داع�ش" 
مم��ن مل يهاج��روا منه��ا، �سمان��ا مل�ستقبله��م 
الدرا�سي، وم��ن هذه املعاجلات اج��راء اختبار" 
�س��ر املعلومات " )هو اختبار للتلميذ مبجموعة 
م��ن املعلوم��ات اخلا�س��ة باملرحل��ة الدرا�سي��ة 
الت��ي يريد اجتيازها �رشيطة جناحه فيها( الذي 
ي�ستفيد منه اكرث م��ن 90 باملئة  من التالميذ".  
وا�ساف �سبتي اأن " باإمكان تالميذ ال�سف االول 
االبتدائ��ي الت�سجيل يف املدر�سة على اأال يتجاوز 
عم��ر التلميذ 9 �سنوات، ول��ويل االمر اخليار بني 
ت�سجيله يف ال�سف االول االبتدائي او اجراء �سر 
املعلوم��ات ، وان اجراء �س��ر معلومات لتالميذ 
املرحلة االبتدائية يهدف ملواكبة التلميذ مع ما 
و�س��ل اإليه اقرانه امل�ستم��رون بالدوام، وبح�سب 
تعليمات �سر املعلومات املعمولة بها  ال ي�سمل 
ذلك اجتياز املرحلة االبتدائية )ال�سف ال�ساد�ش 
االبتدائ��ي(".  وتاب��ع اأن��ه" يح��ق  للتالمي��ذ من 

تك��ون اعماره��م م�سمول��ة بالقب��ول يف مدار�ش 
اليافعني او التعليم امل���رشع االنتظام فيها، اما 
بالن�سبة لطلبة املرحل��ة الثانوية فتعد ال�سنوات 
الفائت��ة �سن��وات عدم ر�س��وب، وينتظمون ح�سب 
ا�ستحقاقه��م الدرا�س��ي يف ال�سفوف التي و�سلوا 
اليه��ا قب��ل االح��داث م��ع تق��دمي تعه��د خط��ي 
مب�ستواه��م الدرا�سي عل��ى ان ال ي�سمل ذلك عبور 
املرحل��ة املنتهية، وانه ي�سم��ح للطلبة بالتقدمي 
لالمتح��ان اخلارجي واالمتح��ان من 100 ملن 
يرغب وح�سب ال�سوابط، ف�سال عن ذلك مت تنظيم  
دورات تقوي��ة مكثف��ة للطلبة وجلمي��ع املراحل 
الدرا�سي��ة".  وا�ستدرك �سبتي بالقول: " وقد بدئ 
العمل به��ذه ال�سوابط من العام الدرا�سي احلايل 
2016 � 2017،  لتدارك االخفاقات التي حدثت 
يف ه��ذا امللف خالل فرتة احت��الل "داع�ش" يف 
املو�س��ل، ول�سمان عدم �سي��اع فر�سة الدرا�سة 
للطلب��ة حفاظ��ا عل��ى م�ستقبله��م".  واك��د" ان��ه 
يح��ق للطلبة االندماج يف املدار�ش احلكومية او 

االهلية، وبتوجيه وزاري يعامل التالميذ معاملة 
االخرين يف املقاعد الدرا�سية والتجهيزات حلني 
حتري��ر  املو�سل كاملة وعودته��م اىل مناطقهم 

املحررة."
 اثار نف�سية و�سايكولوجية

وبني الباحث النف�سي الدكتور اي�رش فخري 
" ان هن��اك اث��اراً نف�سي��ة كب��رة ترتت��ب عل��ى 
ب��ني  فرق��ًا  هن��اك  لك��ن  النازح��ني،  االطف��ال 
الدرا�س��ة التطبيقي��ة والنظري��ة، ويف الواق��ع ان 
ه��ذا االم��ر كان البد ان تت��واله وزارت��ا الرتبية 
والهج��رة واملهجرين عن طري��ق اجراء درا�سات 
تطبيقي��ة ميداني��ة عليه��م، ووف��ق التنظ��ر نعم 
هناك تاأثر �سايكولوجي ونف�سي، ولكن كدرا�سة 
تطبيقي��ة لالأ�سف هن��اك تق�سر رغ��م ان العينة 
كب��رة، وان  الوزارات املعنية تنظر اىل املرحلة 
االنية وال تنظر نظ��رة م�ستقبلية".  وا�ساف" ان 
هناك طلبة منذ ثالثة اع��وام ي�ستحقون الدخول 
اىل املدر�سة، فكي��ف �سيتكيف نف�سيا وعقليا مع 

االخري��ن وه��و بعم��ر 9 �سن��وات، فف��ارق العمر 
�سيوؤث��ر كث��را يف نف�سيته، وان الف��ارق العمري 
يرافق��ه �سع��ف يف البن��ى املعرفي��ة، فلالإن�سان  
عم��ران العم��ر الزمن��ي والعم��ر العقل��ي فالعمر 
الزمن��ي مثال ت�سع �سن��وات، لك��ن العقلي مازال 
بعم��ر 6 �سن��وات".  وع��د فخري" اج��راء اختبار 
�س��ر املعلوم��ات غ��ر جي��د، اذ �سين�س��ئ جي��اًل 
ب��دون م�ستوى علمي و�سين�سدم بالواقع العلمي 
املرتف��ع يف ال�سنوات الالحق��ة،  وبذلك البد من 
االعتم��اد على االه��ل وهم يعانون م��ن النزوح 
والفق��ر، وان  وزارة الرتبي��ة خفف��ت م��ن حج��م 
امل�سكل��ة ولكن على ح�ساب امل�ستوى التعليمي".  
وا�ست��درك بالقول" عندما حت��دث اي كارثة يف 
الع��امل يعتمدون اجراء درا�س��ة للفئة املت�رشرة 
ويبق��ون يغو�سون فيها وبع��د �سنوات يحددون 
الفئة ويطلقون عليها الت�سمية املنا�سبة،  فتبقى 
التو�سي��ة م�ستمرة ودعمه��م لوج�ستيا ومعنويا 

وماديا ويطلق عليها فرتة االندماج".

 
وتق��ول حيدر ب�رشاحة ب��دا يف ق�سوتها خيطا من 
التم��رد :" لي�ش هناك اجمل من احلديث عن االخر 
ب�رشاحة وازالة الغبار عن  �سموم التملق الناعمة 
واغ��راق الط��رف االخر حت��ى االختن��اق، خا�سة 
عندم��ا يجد االن�س��ان نف�سه م�سط��را اىل اخلو�ش 
يف غماره��ا،  فاحلي��اة االجتماعية تب��داأ وتنتهي 
غ��ر مرتبط��ة بالزمن اال بوث��اق ا�سا�سه��ا الكلمة 
الطيب��ة الت��ي ال يتقنه��ا اال االذكي��اء وال يرتت��ب 
عليه��ا خداع اأو �رشر، ولكن  كان يف �سوتها رنة 
اأ�سف وه��ي توا�سل حديثها: " ه��وؤالء املن�سغلون 
يف ���رشاع م�ستم��ر وه��م يتظاه��رون بحبك وهم 
يكرهون��ك، ويدعون انه��م ينفعونك وهم يتفننون 
مبختل��ف الو�سائ��ل مل�رشت��ك، وال اح��د يعل��م ما 
ت�سم��ره النفو���ش ومدى رقته��ا وب�ساعته��ا، فقد 
ي�سع البع�ش خيطا رفيع��ا فا�سال بني املجاملة 
والنف��اق يف ح��ني ان هناك من يج��د امل�سافة ما 
بينهم��ا هي او�سع من بعد امل���رشق عن املغرب". 
�سن��اء  الدكت��ورة  النف���ش  عل��م  ا�ست��اذة  وتق��ول 
اخلزرج��ي: " ميكن اخت�س��ار الفرق بني املجاملة 
والنف��اق مبفهوم ال�سدق عن��د النا�ش وماذا يعني 
بالن�سب��ة له��م، فاملجامل��ة �سع��ور لطي��ف يع��ر 
عن��ه الفرد من خ��الل كلمات وعب��ارات تتفق مع 
�سف��ات ال�سخ�ش املق�سود باملجاملة، فطاملا ان 
املجامل��ة تعك�ش �سورة حقيقي��ة عن االخر، فهي 
�سل��وك ايجابي بعيدا كل البعد ع��ن النفاق، ولكن 
عندما تتعداه اىل املبالغة ب�سمات او قدرات االخر 

فهي ت�رشه اأكرث مما  تنفعه".
وت�سيف اخلزرجي:

"  ال باأ�ش بعبارات الت�سجيع التي تعود على رقي 
ال��ذوق وتقدير م�ساع��ر النا�ش ومعرف��ة طبائعهم 
ت��وؤدي  ان  ميك��ن  تفا�سي��ل  يف  اخلو���ش  دون 
باملجامل��ة اىل النف��اق، لذلك ي�س��رتط اال تتعدى 
امكانات وقدرات الث��اين الأنه �سوف يتقاع�ش عن 
تطوي��ر ذاته، ويبقى عند املرحل��ة التي هو عليها 

ب�سبب املجاملة املقنعة".
�سياقات علمية

 وتوؤك��د حيدر باأنها غالبا م��ا جتد نف�سها عاجزة 
عن التمييز بني النفاق واملجاملة باأن:

" هن��اك من ال يف��رق ما بني هذي��ن املفهومني 
وق��د ينتق��ل بع���ش االف��راد يف م��ا بينه��م ع��دة 
م��رات يف الي��وم الواح��د  دون ان يج��د غ�سا�سة 
او ت�رشف��ه، فه��و ينظ��ر اىل نفاق��ه  يف �سلوك��ه 
االجتماعي وامتداح االخر على اأنه نوع من انواع 
املجامل��ة، ح��ني جت��د اأن هن��اك م��ن ي��راه نفاقا 

اجتماعيا بامتي��از مبنيا عل��ى م�سالح م�سرتكة 
م��ا ب��ني الطرفني، ولو عدن��ا اىل ال�سي��اق اللغوي 
ملعن��ى املجامل��ة لوجدن��ا انها ) ت���رشف منطو 
عل��ى تهذي��ب ولياق��ة ومراع��اة قواع��د ال�سلوك(، 
وه��ي به��ذا تعن��ي جمل��ة م��ن العب��ارات الالئقة 
توؤ�س���ش  والت��ي  وامله�سوم��ة  املقبول��ة  واالآداب 
خللق عالقة ي�سودها الود واالحرتام والتقدير مع 
االخ��ر، ولكن بدت عل��ى مالحمها عالمات االآ�سى 
وه��ي توا�سل حديثها:  " جتد هذه العبارات حرا 
عل��ى ورق يف جمتمعن��ا ال��ذي ي�س��وده بالدرجة 
االوىل التمل��ق االجتماع��ي لك�سب ر�س��ا االخر". 
ويقول ا�ست��اذ علم االجتماع الدكت��ور حممد عبد 
احل�سن: " لكل فرد �سلوكيات حمكومة باعتبارات 
معين��ة اأوله��ا نظ��رة االآخري��ن مل��ا نق��وم به من 
�سلوكيات، فان العبارات التي يقولها الفرد �سمن 
االطار الع��ام للتوقعات تك��ون جماملة حم�سوبة 
وخالي��ة م��ن �سوائ��ب النف��اق، وهناك م��ن يلفظ 
كلم��ات خارج التوقعات وال�سياقات العامة وهنا 
تخ��رج املجامل��ة عن معناها احلقيق��ي اىل نفاق 
وان كان��ت تنب��ع من ذات حمب��ة �سادقة من هذا 
ال�سخ���ش، فاملبالغة يف املجامل��ة نفاق جممل، 
وان قي��م العوائ��د تختل��ف من ف��رد الآخ��ر، فعلى 

�سبي��ل املث��ال هناك من يعتر ال�سك��ر والتقدير ذا 
قيمة ومنفعة وق��د ال ميثل اي قيمة تذكر للبع�ش 
االخر، وعلى جميع هذه االأ�س�ش تزيد دافعية الفرد 
عندما يح�سل على عوائد تتنا�سب مع احتياجاته 
، فيق��وم بتقدير ه��ذه العوائد خر تقدير بعيدا عن 
العب��ارات املنمقة الت��ي ت�سلب قابلي��ة الفرد على 

العطاء نتيجة التالعب بها". 
 نفاق مبطن 

مل��يء  ب�س��وت  حديثه��ا  لتكم��ل  حي��در  وتع��ود 
باحل��زن: " النف��اق الي��وم اأ�سهم وب�س��كل كبر يف 
ت�س��وده  �س��وري  جمتم��ع  اىل  جمتمعن��ا  احال��ة 
النفعي��ة والتمل��ق واالكاذي��ب والت��ي ت�س��كل اأهم 
خماط��ر واآث��ار النف��اق الت��ي ال ميك��ن ال�سيط��رة 
عليه��ا، ف�س��ور النف��اق تختلف باخت��الف مهمة 
املناف��ق كم��ا تختلف ح��االت التاأث��ر باختالف 
م�ستوي��ات املناف��ق واملج��ال الذي يتح��رك فيه، 
النف��اق  الدين��ي ال يق��ل خط��ورة ع��ن  فالنف��اق 
االجتماعي وال��ذي ينعك�ش ب�سكل �سلبي على دور 
الدين يف ر�سم قانون ال�سماء يف االأر�ش، وحتقيق 

العدالة املن�سودة من القانون الديني". 
يف  كب��را  دورا  يلع��ب  العقائ��دي  فالنف��اق   "
ت�سيي��ق اآف��اق اال�سالم وب�س��ط نف��وده ووجوده" 

وهذا م��ا ا�سار الي��ه ا�ستاذ احل��وزة العلمية ال�سيد 
فال��ح عزيز املو�سوي بالق��ول: " احلال ال يختلف 
بالن�سبة للنفاق ال�سيا�سي الذي مي�ش حياة النا�ش 
وم�ستقبله��م بال�سميم ، وهو اأ�سد االآفات واأكرثها 
خط��ورة، خا�سة عندم��ا ير�س��م ال�سيا�سي مبادئ 
والتط��ور  االجتماعي��ة  والعدال��ة  الدميقراطي��ة 
االقت�سادي م��ن الناحية النظرية، اال انه يوظفها 
عمليًا لنفع��ه وعقده النف�سي��ة ". ويوؤكد املو�سوي 
ان:  " امل�سكل��ة قائم��ة يف فل�سف��ة النف��اق، املبداأ 
الع��ام فيه اجلانب ال�سلب��ي يف تركيبة الذات وهو 
ما تتف��ق عليه كلم��ات علماء االخ��الق واالطباء 
ي�ساع��د  الديني��ة  الوجه��ة  م��ن  فه��و  النف�سي��ني، 
عل��ى تكوي��ن �سخ�سية ثنائي��ة ما يوؤث��ر �سلبا يف 
حميط��ه، وهذا ما قال��ه اهلل  عز وجل لنبيه الكرمي 
ن َيُقوُلوا َت�ْسَمْع  ْج�َساُمُهْم َواإِ ْيَتُه��ْم ُتْعِجُبَك اأَ ) َواإَِذا َراأَ

ِلَقْوِلِهْم (".
 مر�ش اجتماعي

ويق��ول ا�ستاذ احلوزة العلمية ان : " النفاق مر�ش 
اجتماع��ي ودين��ي خط��ر ال يتنا�س��ب م��ع البنية 
ال�سليم��ة للمجتمعات الناجح��ة وقد حذر اال�سالم 
من��ه وم��ن اآث��اره املدم��رة عل��ى اخت��الف انواع 
النف��اق الدين��ي من��ه واالجتماع��ي وال�سيا�س��ي، 

فالنف��اق يعن��ي من ب��ني الكم الكبر م��ن املعاين 
)اإِْظه��اُر امل��رء ِخ��الَف ما ه��و عليه، وِخ��الَف ما 
ُيْبِط��ن، اأو َكْتُمه ِخالَف ما ُيْظِه��ر( ، وكاأن املعيار 
م��ن اجلانب اللغوي هو ما يبطنه الفرد،  فاإن كان 
خراً فهو جماملة وان كان �رشا او خالف القناعة 
فه��و  نفاق".ووفقا لعلماء النف�ش واالجتماع وما 
اك��داه الدكتورعبد احل�سن والدكتورة اخلزرجي:  " 
ف��ان النفاق يع��د مر�سا نف�سي��ا واجتماعيا، على 
امل��رء اأن يتخل�ش منه وعلى الفرد واملجتمع اأخذ 
احليطة منه وكذلك احلذر، وبهذا الو�سف فان احلد 
ب��ني املجاملة والنفاق هو ما يراه االخر، الذي قد 
يحكم على االم��ور والت�رشفات وال�سلوكيات على 
وفق معي��اره ال�سخ�س��ي او القناع��ة الذاتية، غر 
ان من امله��م عالقاتنا االجتماعي��ة و�سلوكياتنا 
تخ�سع لقاعدة التوقعات االجتماعية والتي تتبع 
حجم املنفعة التي تعود على الفرد من عائد معني 
يح�سل عليه، فالنفاق �سمة �سلبية وكريهة تتعلق 
بال�سم��ات ال�سخ�سية للفرد الذي ينافق االخر، وال 
اأقول يجامل الأن النفاق مو�سوع اآخر ال عالقة له 
باملجاملة ل�سبب��ني:" االول ان املنافق ميتلك من 
ال�سف��ات ال�سيئة ما يجعله يظهر او يبدي ما لي�ش 
يف قلب��ه ب��ل العك�ش، مبعن��ى انه يتكل��م ك�سديق 
ام��ام ال�سخ�ش االخر، بينما يذم��ه يف غيبته وقد 
ح��ذر اهلل تعاىل يف قراآنه املجيد من املنافق الأنه 

يخفي عك�ش ما يبدي".
 حلول موجزة 

 وتختت��م �سايل حي��در حديثها م�س��رة اىل حلول 
لع��الج النف��اق امل�ست���رشي يف املجتمع مبختلف 
�سنوف��ه واألوانه واملتمثل بتعزي��ز الثقة وال�سدق 
عن��د الف��رد والتع��اون بني رج��ال الدي��ن وعلماء 
االجتم��اع والنف���ش عل��ى و�سع منهجي��ة الإعادة 
البن��اء القيم��ي  للف��رد . ا�ستل��م دف��ة احلديث عن 
حيدر ال�سيد املو�سوي قائال: " العدالة االجتماعية 
والو�سطي��ة الدينية اللتان تتح��ركان بوحي قوله 
 ُ لهَّى اهللهَّ ِ �سَ تع��اىل ور�سوله حي��ث َق��اَل َر�ُس��وُل اهللهَّ
َعَلْي��ِه َو�َسلهََّم) اإِنهَّ اهللهَّ ال َيْنُظُر اإِىَل اأَْج�َساِدُكْم و ال اإِىَل 
اِبِعِه  َوِرُكْم َوَلِكْن َيْنُظ��ُر اإِىَل ُقُلوِبُكْم َواأَ�َساَر ِباأَ�سَ �سُ
املجتم��ع  ان  �سن�سم��ن  (،بالت��ايل  ��ْدِرِه  �سَ اإِىَل 
مبختل��ف األوان��ه والنفاق مبختل��ف اأ�سكاله يكون 
بعيدا اأ�سد البعد عن النا�ش وعن تعقيدات حياتهم 
بن��اء عل��ى الو�س��وح وحال��ة الهدفي��ة الوا�سحة، 
فاله��دف املح��دد الذي ير�سمه الف��رد يف التعامل 
م��ع اه��ل بيت��ه والتعامل م��ع املجتم��ع والدائرة 
والوظيف��ة بداي��ة م��ن رج��ل الدي��ن ال��ذي يت��وىل 
امله��ام الدينية انتهاء باأ�سغر عن�رش من عنا�رش 

املجتمع االن�ساين". 

"سبر المعلومات".. تجربة جديدة اقترحتها التربية للطلبة النازحين

النفاق.. جانب من القناع االجتماعي لتالفي الصدام مع الحياة!

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ خاص
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نف�ست �سايل حيدر عنها 
برودة املجاملة التي 

كانت ت�سمعها لزميالتها 
يف العمل، فقد كان ذهنها 
مزدحما باأ�سئلة مت�سابكة 

كال�سور يف املرايا 
املتقابلة، خا�سة عندما 

جتد نف�سها م�سطرة 
للمجاملة مع القليل 

من ال�سراحة مل�سايرة 
احلياة وا�ستمرارها، 
وبح�سب قولها فاأنها 
غالبا ما جتد نف�سها 

حمط انتقاد لالآخرين 
الذين يخلطون بني فن 

املجاملة وقواعد النفاق 
املتكاملة.
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