
تطور  يبطئ  الأطفال  لدى  املفرط  الإعالمي  ال�ستهالك 
اللغة وله �سلة با�سطراب نق�ص النتباه مع فرط الن�ساط، 
زيادة  مع  خا�سة  اخلطر  هذه  ويزداد  الأطباء.  يقول  كما 
اآبائهم.  بهواتف  يلعبون  الذين  ال�سغار  الأطفال  عدد 
�سفحات  تقليب  من  بدل  الأملانية  النباء  وكالة  بح�سب 
ال�سغار  الأطفال  اليوم عدد  يزداد  بال�سور،  املليئة  الكتب 
الذين ينقرون على �سا�سات اللم�ص، وهو تطور يدق ناقو�ص 
اخلطر بني الأطباء. ويحذر الآباء على مدى عقود الأطفال 
التلفاز  م�ساهدة  بعد  املربعة"  بـ"العيون  ي�سابوا  اأن  من 
نحو  اأن  اإىل  اأملانيا  يف  اأجرى  بحث  واأ�سار  طويلة  لفرتة 
70 باملائة من الأطفال يف �سن ما قبل املدر�سة يلعبون 
يوميا.  �ساعة  ن�سف  من  لأكرث  الذكية  اآبائهم  بهواتف 
ويقول الطبيب اأوفه بو�سينغ الذي تراأ�ص موؤمترا �سنويا اأقيم 
موؤخرا لرابطة اأطباء الأطفال الأملانية اإن الأطفال ال�سغار 
وي�سيف  الذكي.  الهاتف  با�ستخدام  �ساأن"  اأي  لهم  "لي�ص 
يبطئ  املفرط  الإعالمي  ال�ستهالك  اأن  املعروف  من  اأنه 
فرط  مع  النتباه  نق�ص  با�سطراب  �سلة  وله  اللغة  تطور 
اأطفال �سغار  لديهم  الذين  الآباء  الأطباء  الن�ساط.وين�سح 
اأن ي�ست�سريوا املعنيني ب�ساأن خماطر ال�ستهالك الإعالمي 
ومن  الإلكرتوين.  الإدمان  �سد  احرتازي  كاإجراء  الرقمي 
بالفعل  الأطفال  اأطباء  من  الكثري  ينبه  اأخرى،  ناحية 
فحو�ساتهم  خالل  املخاطر  هذه  من  واملراهقني  الأطفال 
الطبية وتاأتي النتائج ب�ساأن ا�ستهالك الإعالم الرقمي بني 
الأطفال من �سن عام اإىل �ستة اأعوام يف اإطار دار�سة جارية 
بداأت العام املا�سي. وحتى الآن قيمت الدرا�سة الرامية اإىل 
تقييم ا�ستهالك الإعالم الرقمي بني الأطفال حتى �سن 13 
عاما، نتائج فحو�ص الك�سف املبكر لأكرث من ثالثة اآلف 
طفل اإىل جانب حوارات مع اآبائهم.رى بع�ص املتخ�س�سني 
اإدمانه على  الأطفال و�سلت درجة  اأحد  اإن  الطفل  ب�سوؤون 
اأفالم الكارتون وتاأثره بها �سلبا اإىل حد اأنه اأ�سبح يتحدث 
التعامل  ي�سبح  وبذلك  الكارتون،  اأبطال  طريقة  بنف�ص 
لزمالئه  الطفل  يتحدث  ما  وكثريا  ال�سعوبة،  بالغ  معهم 
بطريقة “يا لك من �رشير”، “كم اأ�ستمتع بهذا”، مع تغيري 
الكرتون وذلك نتيجة  لتقليد بطل  ال�سوت  كبري يف نربات 
لأفالم  خم�س�سة  قناة  اأمام  املفرط  الإعالمي  ال�ستهالك 
ت�ستغرق  وبع�سهم  طويلة،  ل�ساعات  ي�سل  الذي  الكارتون 
اإىل  حّوله  ما  �ساعات،   10 نحو  للكارتون  متابعته  فرتة 
املنزل. داخل  معها  التعامل  يف  حتى  كرتونية  �سخ�سية 
وبح�سب بع�ص املتخ�س�سني يف تربية الن�صء، فاإن زيادة 
ن�سب م�ساهدة الطفل لأفالم الكارتون توؤثر �سلبا على تاأخر 
تتنا�سب  ب�سلوكيات ل  النطق وظهور عيوب فيه، وت�سيبه 
كرتونية  �سخ�سية  يتقم�ص  لأنه  الب�رش،  �سلوكيات  مع 
ال�سعيفة  ال�سخ�سية  اأو  حياته،  طوال  بها  ويتاأثر  عدوانية 
اإبداء  دون  وال�رشب  لالإذلل  الوقت  طوال  تتعر�ص  التي 
الرتبوي  النف�ص  علم  يف  املتخ�س�سون  اعرتا�ص.ويف�رّش 

خالل  ب�سدة  تنت�رش  بداأت  باأنها  بتاأكيدها  احلالة  هذه 
ال�سنوات الأخرية بني الأطفال، حيث توؤثر اأفالم الكارتون 
الطفل، وهذا ل يظهر �رشيعا لكن ب�سكل  احلديثة على لغة 
الطفل يف خيال غري واقعي من �سدة  تراكمي، وقد يعي�ص 
الرقابة  اأن غياب  بعينها".حيث  ب�سخ�سية كرتونية  تاأثره 
يق�سي  الأفالم  هذه  الأطفال  ي�ساهده  ما  على  الأ�رشية 
التكوين، واأن  على �سخ�سياتهم الأ�سلية لأنهم يف مرحلة 
النبيلة  ال�سفات  الطفل  تعلم  هادفة  تربوية  اأفالم  اختيار 
مع  التلفزيون،  مل�ساهدة  معني  وقت  حتديد  اإىل  يحتاج 
الإكثار  وعدم  لالأطفال،  يعر�ص  ما  على  الرقابة  ت�سديد 
جلو�ص  اأن  كما  العربية  ثقافاتنا  تعك�ص  التي  الأفالم  من 
الطفل ملتابعة اأفالم الكارتون اأكرث من 5 �ساعات يعني اأنه 
غري طبيعي واأ�سبح �سخ�سية تدمن ال�سخ�سيات الكرتونية 

حاجة  يف  ويكون  واإيجابيات،  �سلبيات  من  فيها  ما  بكل 
اإىل اأن يعي�ص نف�ص ال�سخ�سية اإذا ما و�سل اإعجابه بها اإىل 
حد الإدمان، لدرجة اأنه قد ميار�ص يف حياته الطبيعية ما 
ي�ساهده ويعجب به يف البطل الكرتوين املحبب اإليه ونبهت 
اأن اخلطورة تكمن يف  اإىل  ال�ساأن،  درا�سات عديدة يف هذا 
من  نوع  اأنه  على  الكارتون  مع  يتعاملون  ل  الأطفال  اأن 
حركاته،  كل  ويقلدون  قدوتهم  منه  يجعلون  بل  الرتفيه، 
الطفال  عند  العنف  �سديدة  ملخاطر  يعر�سهم  قد  ما 
ات�ساع  بفعل  يوم  بعد  يومًا  تزداد  ظاهرة قدمية متجددة، 
البيئة احلا�سنة لها، اإذ بات العنف يحا�رشهم من جميع 
لقوتهم  مرافقًا  بات  اإنه  قلنا  اإذا  نبالغ  ول  الجتاهات، 
الإعالم  و�سائل  خمتلف  يف  العنيفة  فامل�ساهد  اليومي. 
وو�سائل التوا�سل الجتماعي وو�سائل الت�سلية الإلكرتونية 

وغري الإلكرتونية باتت اأمراً عاديًا حمببًا وم�سوقًا بالن�سبة 
وتوجيههم،  الأهل  مبراقبة  حتظ  مل  اإذا  خ�سو�سًا  اإليهم، 
بع�ص  فاإن  اأكرث،  اأو  م�سابهًا  اإل عنفًا  يوّلد  العنف ل  ولأن 
الأولد غري اخلا�سعني لالإر�ساد والتوجيه يتبنونه �سلوكًا 
مير  ل  قد  وبنتائجه،  به  ويفتخرون  حياتهم،  يف  ونهجًا 
اأولد  اأن ن�سمع عن حوادث وجرائم ارتكبها  يوم من دون 
بحق بع�سهم بع�سًا، منها ما اقت�رش على الأذى اجل�سدي، 
واأدى بع�سها الآخر اإىل القتل، اإذ باتت املخيلة العنيفة عند 
اأو�سع، والو�سائل متوافرة، والبيئة احلا�سنة مالئمة  الولد 
بح�سب  الرادعة.  والقوانني  ال�سوابط  انعدام  مقابل  اأكرث، 
انه  الأطفال  برتبية  املتخ�س�سون  ويرى  الد�ستور.  موقع 
وقوانني،  ورادع  توجيه  دون  من  بريئة  لطفولة  وجود  ل 
وتربية �ساحلة العنف موجود عند الأولد، وهو غري بعيد 
حا�سنة  بيئة  يف  يعي�سون  اأنهم  خ�سو�سًا  عاملهم،  عن 
العنف، ويفكرون بطريقة  له. فهم ميار�سون  وخ�سبة جداً 
عنيفة، ويحاولون امتالك كل �سيء. واإذا نظرنا اإىل �سلوك 
خ�سو�سًا  منها،  الناجتة  واحلوادث  املدرا�ص  يف  الأولد 
�سنوات  والع�رش  الأربع  بني  ما  املمتدة  العمرية  الفئة  بني 
واملعلمات  الأ�ساتذة  مراقبة  ولول  بالذهول،  ف�سن�ساب 
خيالية.  حوادث  ن�سبة  �ساهدنا  لكنا  الأولد،  و�سبطهم 
ت�سكل  والقانون  وال�سلطة  الأهل  تربية  عادة  وت�سيف: 
عن  ويبعدهم  الت�رشف  كيفية  الأولد  يعلم  الذي  الرادع 
العنف. ويف حال مل يتم توجيههم وتربيتهم ب�سكل  م�سار 
اأن  �سليم ف�سي�ستمرون يف العنف ويطورونه. من املعروف 
الأهل  الأولد ل ميلكون دومًا رادعًا ذاتيًا، وعندما يرون 
ي�سحكون لفعل قاموا به كا�ستخدام العنف للح�سول على 
اأجل بلوغ غايتهم،  اأو ن�سب فخ لإخوتهم من  ما يريدون، 
�سيزيد عنفهم و�سيتفننون به، يف وقت ل ينتبه الهل اىل 
هذا املو�سوع بل يخربون النا�ص عن اأفعال اولدهم كنوع 
لدى  العنف  تطور  اأ�سباب  وتتمثل  الظل  وخفة  الذكاء  من 
الفيديو  الألعاب  من  ي�ساهدوا  مبا  احلد،  هذا  اإىل  الطفال 
كلها  والأفالم  والعالم  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل 
الروؤو�ص  قطع  م�ساهد  يرى  والطفل  العنف،  ب�سور  مليئة 
والنرتنت،  التلفزيون  على  يومي  وب�سكل  عادية  �سبه 
اأهله  مع  وعنيفه  قا�سية  �سلوكيات  ال�سباح  منذ  ويالحظ 
اأو رفاقه بينما يلعبون، يف الوقت الذي ل يرى فيه �سلطة 
رادعة وقوانني جدية تطبق على ممار�سي العنف ومرتكبي 
يف  حتى  العنف.  نحو  يقوده  اأ�سا�سي  دافع  وهذا  اجلرائم، 
عنيف  ب�سكل  التفكري  الطفل  يحاول  الأ�سخا�ص،  ت�سنيفه 
ي�ستحق  جمرم  وذاك  احلب،  ي�ستحق  مثلي  جيد  )هذا  مثل: 
اأن  ال�ساأن  بهذا  اخلرباء  ويرى  والتعذيب(  والقتل  الإعدام 
واخل�سوع  ال�سحيحة  بالرتبية  اإل  العنف  لظاهرة  حل  ل 
العقاب  فاأ�سلوب  الرادعة.  بال�سلطة  الثقة  واإعادة  للقانون، 
بني  موجود  العنيف  النمط  لأن  الأزمة،  يحل  ل  والإعدام 
عليهم  العمل  يجب  بل  جميعًا،  قتلهم  ميكننا  ول  النا�ص، 
واإعادة تاأهيلهم وتربيتهم من جديد بعيداً من العنف حتى 

ي�ستطيعوا الندماج باملجتمع .

  ت�سكل حمامات الكربيت القريبة من مدينة املو�سل 
يقاتلون  الذين  للجنود  منتجعا  حربا  ت�سهد  التي 
ان  بعد  فارين،  مدنيني  اىل  بال�سافة  الرهابيني 
كان يرتاده عنا�رش تنظيم داع�ص وي�ستهر هذا املكان 
مبياه معدنية مرتفعة احلرارة تخرج من ينابيع حتت 
من  عاما(   32( جابر  حممد  �سعد  ويقول  الر�ص  
نقاتل على  الحتادية   لل�رشطة  تابعة  وحدة مدفعية 
خط املواجهة وناأتي اىل هنا لق�ساء اجازة  وا�ساف 
املبللة  البي�ساء  بجواربه  يتجول  كان  بينما  ال�ساب 
ناخذ  للراحة.  هنا  اىل  "ناتي  ال�رشطة  قبعة  وا�سعا 
حماما قبل العودة اىل املعركة"  ويقع حمام العليل 
مع  املواجهة  خطوط  جنوب  �ساعة  ن�سف  بعد  على 
الرهابيني يف غرب املو�سل  وت�سن القوات العراقية 
عملية بدعم التحالف الدويل ل�ستعادة ال�سيطرة على 
غرب املو�سل، اخر ابرز معاقل الرهابيني وثاين اكرب 
املرحلة  خالل  المنية  القوات  ومتكنت  البالد    مدن 
منذ  بداأت  التي  املو�سل  ا�ستعادة  عملية  من  الوىل 
ال�رشقي  اجلانب  على  ال�سيطرة  من  ا�سهر  �ستة  حواىل 
من املدينة. ويعرف حمام العليل، بالن�سبة للعراقيني، 
التي  ال�رشار  ورغم  اجللدية.  المرا�ص  من  للعالج 

حلقت باملكان، ال انه ما زال موقعا للرتفيه.  ويجل�ص 
من  م�ستدير  حو�ص  حول  الخر،  خلف  واحدا  اجلنود 
بال�سابون.  لتنظيف ظهورهم  الدافئة،  الكربيت  مياه 
يف الوقت ذاته، ا�سبح املكان منتجعا للف املدنيني 
تقدم  مع  املو�سل  مدينة  من  الفرار  يوا�سلون  الذين 
وي�سكن  منها.  الغربي  اجلانب  يف  المنية  القوات 
للنازحني  خميم  و�سط  مكتظة  خيم  يف  هوؤلء  بع�ص 
على بعد دقائق قليلة جنوب حمام العليل، لي�ص فيه 
ما يكفي من مياه ال�رشب والطعام. وفر اكرث من 200 
الف �سخ�ص من اجلانب الغربي للمو�سل منذ انطالق 

العملية منت�سف �سباط/فرباير.
وقال حممد عزيز الذي و�سل اىل احلمامات �سريا مع 
ابنه واخيه وابن عمه   هربت من حي الريموك لكن 

داع�ص اعتقلني  -"قتلوا اطفال بعمر ابني" 
وا�ساف عزيز بعد خروجه من احلمام  اخذوا هويتي، 
�رشبوين على راأ�سي وفت�سوين ثم قتلوا اخرين هربوا 
من  اخلام�سة  يف  ابنه  يحت�سن  وهو  وتابع  امامي  
�سخ�سا    19 جمموعهم  عائالت  �سمن  كانوا  العمر  
تت�ساقط  بينما  واو�سح  ابني   بعمر  اطفال  قتلوا  و 
قطرات املاء من راأ�سه "قلت لهم لدي كفيل، وهذا ما 
من  عودة  يكفل  �سخ�ص  اىل  ا�سارة  يف  حياتي"  انقذ 
ثالث  قرابة  ام�سى  الذي  عزيز  واكد  املدينة   يغادر 

�سنوات من عمره حما�رشا داخل ما ي�سمى "اخلالفة" 
وتابع  املوت"   ي�ستحقون  "زنادقة  الرهابيني  ان 
والديوانية  الب�رشة  من  ا�سخا�ص  "هناك  مبت�سما 
وكربالء وبغداد  اخوتي من اهل اجلنوب " يف ا�سارة 
واهايل  املو�سل  اهل  ال�سنة  بني  التمييز  رف�ص  اىل 
ورغم  البالد.  وجنوب  و�سط  يف  �سيعية  حمافظات 
قوى  يف  متطوعني  لقبول  طائفي  متييز  وجود  عدم 
المن، ال ان غالبية العنا�رش المنية امل�ساركني يف 
عملية املو�سل هم من حمافظات ذات غالبية �سيعية 
من جانبهم، ي�سعر العاملون يف منتجع حمام العليل 
جمددا.  املكان  اىل  الوافدين  لتزاحم  نظرا  ب�رشور 
ان  املنتجع  يف  العاملني  اأحد  اهلل،  عبد  ح�سني  يقول 
جدا  قليل  عدد  داع�ص  ظل  يف  قليلة  كانت  "الموال 
الآن،  اما  وتابع  املكان  يق�سدون"  كانوا  النا�ص  من 
فان الرواتب تدفع مرة اأخرى وقوات الأمن تاتي اىل 
اثناء  بانتظام  يرتددون  كانوا  زوار  اىل  وا�سار  هنا  
ياأتون  كانوا  داع�ص  مقاتلي  ان  +داع�سواو�سح  حكم 
دائما اىل هنا، يذهبون للقتال ومن ثم يعودون وقال 
عبد اهلل كانوا من العراق واوروبا وال�سي�سان وال�سني 
قائال  المن  عنا�رش  احد  فرحان  علي  ليث  وبادر 
بتبديل  قمنا  املنطقة  على  ال�سيطرة  ا�ستعدنا  "عندما 

املياه، لنه كما تعرف، كان هوؤلء يف غاية القذارة

املو�سل  مدينة  يف  ولدت   ، عراقية  و�سحافية  وناقدة  �ساعرة  هي   
وتلقت فيها درا�ستها البتدائية يف املدر�سة العراقية ، والثانوية يف 
بغداد  اإىل  انتقلت  ثم  املركزية.  املو�سل  واعدادية  املعرفة  متو�سطة 
الرتبية-  بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  يف  اجلامعية  درا�ستها  لتكمل 
البكلوريو�ص  �سهادة  نيلها  بعد  اإىل املو�سل  بغداد،  وعادت  جامعة 
العربية يف مدار�سها، ثم  اللغة  لتعمل مدر�سة ملادة  ال�رشف  مبرتبة 
انتقلت بعد نيلها �سهادتي املاج�ستري والدكتوراه بدرجة امتياز )مع 
التدري�ص اجلامعي  اإىل  انتقلت  والأطروحة(  الر�سالة  التو�سية بطبع 

يف كلية اآداب جامعة املو�سل وما تزال فيها.  
حياتها العملية 

على  الأول  الأ�ستاذ  ولقب   1998 العام  يف  الأ�ستاذية  لقب  نالت 
جامعة املو�سل يف العام2000

 و�ساركت الب�ستاين خالل م�سوارها العلمي والثقايف يف اأعمال اأكرث 
من خم�سني موؤمترا علميا يف اجلامعات العراقية والعربية واأكرث من 
خم�سني موؤمترا ثقافيا واإبداعيا عراقيا وعربيا وعامليا. كما مّثلت 
موؤمتر  منها  وعربية  عاملية  واإبداعية  علمية  موؤمترات  يف  العراق 
اأملانيا وموؤمتر  الثقافة والفنون يف  الدويل يف براغ وموؤمتر  املراأة 
تناولتها  وقــد  وعــمــان،  ــريوت  وب تون�ص  يف  العربيات  املبدعات 
مو�سوعة )اأعالم املو�سل يف القرن الع�رشين( للدكتور عمر الطالب. 
املعلمات  ودار  املو�سل  اعدادية  يف  العربية  للغة  مدر�سة  عملت 
ومعهد املعلمني، ومديرة لعدادية الكفاح حتى عام 1981.  عملت 
اأ�ستاذة لالأدب والنقد يف كلية الآداب / جامعة املو�سل 1985 وما 
تزال تعمل فيها حتى الآن. اأ�رشفت على الفعاليات الإبداعية للطلبة 
الثقافية  الأن�سطة  يف  �ساركت  فيها.  عملها  طيلة  نينوى  تربية  يف 
الثقافة  جلنة  عن  م�سوؤوليتها  خالل  من  اجلماهريية  للمنظمات 
والإعالم والفنون يف الحتاد العام لن�ساءالعراق 1974 - 1994.  
المتحانات  على  لــالإ�ــرشاف  املركزية  اللجنة  يف  ع�سوة  عملت 
على  الإ�رشاف  جلنة  م�سوؤولة  املو�سل.  جامعة  يف  العامة  الوزارية 
عام  من  املو�سل  بجامعة  الأدب  يف  ال�سبابية  الإبداعية  الأن�سطة 
يف  كتب  ع�رشة  من  اأكرث  تاأليف  يف  �ساهمت  الآن.  وحتى   1989
الأدب والنقد والجتماع وحقوق الإن�سان منها: كتاب ملتقى الربدة، 
واملراأة والتنمية، وحقوق املواطنة، وامل�رشح يف املو�سل، ويف النقد 
ال�سعري ببغداد  الإ�سالمي، و�ستة كتب يف ملتقيات مهرجان املربد 
الرافدين،  اآداب  جملتي  يف  م�ست�سارة   .2002  –  1996 عام  من 
درا�سات  لأن  �سل�سلة  حترير  رئي�سة  الأكادمييتني.  والعلم  والرتبية 
للطباعة  ال�سياب  موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  والنقد  الأدب  و  اللغة  يف 
حروف  جملة  حترير  رئي�سة  لندن،   – والرتجمة  والتوزيع  والن�رش 
التداولية  كتاب  حمررة  ال�سياب،  موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  اللكرتونية 
و�سام  على  حا�سلة  ال�سياب.  موؤ�س�سة  والنقدي  اللغوي  البحث  يف 
العلم من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مرتني وو�سام الإبداع 
مرتني من وزارة الثقافة والفنون، و�سارة املراأة املاجدة من الحتاد 
العام لن�ساء العراق، ف�سال عن اأكرث من اربعني �سهادة تقديرية من 

موؤ�س�سات علمية وثقافية عراقية وعربية وعاملية    موؤلفاتها
بغداد،  وال�سكني،  الغنية   ،1973 النه�سة  بريوت،  احلزن،  بعد  ما 
1975، اأنا وال�سوار، جامعة املو�سل، 1977، زهر احلدائق، بغداد 
ال�سفاف،  البحر ي�سطاد   ،1988 بغداد  العراق،ة  اأقّبل كف   ،1983
بغداد 2000 مكابدات ال�سجر، بغداد 2002، ما تركته الريح، دم�سق 
اأندل�سيات   .2004 املو�سل  دجلة،  دار  تدور،  اخلمر  مائدة   ،2002
   2010 القاهرة،  حواء،  خماطبات   2010 بريوت،  العراق،  جلروح 
  1011 عمان،  الوجد،  كتاب     2011 عمان،  عني،  باء–  مواجع 
خما�سية املحنة، عمان 2012  هواتف الليل، ق�س�ص، عمان، 2012   

األطفال واالستهالك اإلعالمي المفرط
بغداد ــ مروة االسدي   

 بغداد ــ متابعة 

جدلية  تبــرز  العامل،  يف  الثقايف  االحتكاك  وتنامي  املعلوماتية  ازدياد  مع 
مثرية للت�صاوؤالت واال�صكاالت، تقود اإىل اإبراز اآراء مت�صادة يف خ�صو�ص 
وجودها  يف  والقدمية  اأ�صكالها  يف  اجلديدة  الظاهرة  هذه  مع  التعامل 
االإن�صاين. فت�صارع منو طرق املعلومات ال�صريعة اأدى اإىل وفورة االحتكاك 
الب�صري والتالقي الثقايف مما افرز وقائع جديدة يف جوهرها، توؤدي اإىل 
اندماج مكثف يف كثري من القيم واالخالقيات وال�صلوكيات، وهذا ا�صتدعى 
احل�صاري  التالطم  ذلك  اأمام  االأبواب  كل  اإغالق  اأجل  من  البع�ص  ا�صتنفار 
الفو�صوي، اإذ اإن االنفتاح يف ظل هذه الثورة اجلاحمة ال يعني عند البع�ص 
اإال االجنراف يف هاوية االن�صالخ عن الهوية واالنفالت من القيم وبالتايل 
يربز  واالنغالق  االنفتاح  اإ�صكالية  يف  الغازية  املد  ثقافات  يف  اال�صمحالل 
اأولوية  على  يوؤكد  راأي  متعاك�صني،  اجتاهني  يف  ي�صريان  اأ�صا�صيان  راأيان 
الثقافية  مبفاهيمها  والتطبع  العاملية  امل�صرية  يف  واالنخراط  االنفتاح 
االجتماعية  املاكنة  وحتديث  العاملي،  الركب  يف  البقاء  اأجل  من  احلديثة، 
ذلك  كان  ولو  با�صتمرار،  التقدم  ين�صد  عامل  مع  متفاعلة  ديناميكية  الإيجاد 
على ح�صاب �صياع الكثري من االأ�ص�ص والثوابت التي قامت عليها جمتمعاتنا
على  اأ�صا�صًا  يعتمد  االجتاه  هذا  فان  الراأي  هذا  حلقيقة  تتبعنا  خالل  ومن 
وجود  دون  العاملي،  التحديث  طريق  يف  قهرًا  ت�صري  التي  العملية  احلركة 
عن  املتمخ�صة  والنتائج  املختلفة  االأبعاد  تتناول  معمقة  فكرية  درا�صات 
امل�صامني  جت�صد  واعية  فل�صفة  على  االعتماد  ودون  الطريق  هذا  �صلوك 
اأخرى  وبعبارة  والفردي،  االجتماعي  ال�صلوك  يف  ال�صعورية  االإدراكية 
فهي تنخرط يف املجتمع احلداثوي دون وجود روؤية م�صبقة ومتفهمة لهذا 
احل�صارة  ملظاهر  املقلد  التحديث  خالل  من  ذلك  ويظهر  اخلطري،  االنزالق 
جوهر  لفهم  حماولة  دون  اال�صتهالكية  االأ�صكال  على  والرتكيز  الغربية، 
اأكرث  اإ�صكالية  يواجه  املقابل  الراأي  فاإن  االآخر  االجتاه  التحديث.ويف 
تعقيدًا وتناق�صًا، عندما يرتد ب�صكل عنيف اجتاه نف�صه وجمتمعه، ويغلق 
مطلق،  ب�صكل  والتحديث  االنفتاح  حتقيق  ويرف�ص  ثقافته،  على  االأبواب 
الكربى  القوى  ت�صتخدمه  جديدا  اأ�صلوبًا  اإال  لي�ص  االنفتاح  اأن  باعتبار 
لفر�ص �صيطرتها اال�صتعمارية وتكري�ص مبادئ اال�صتغالل والتبعية. ولكن 
الثورة  ا�صتبعاد  على  قدرته  عدم  وهو  خطري  ماأزق  يف  يقع  االجتاه  هذا 
تفر�ص  لذلك  االجتاهات،  جميع  من  حتا�صره  فهي  حياته،  من  احلداثوية 
اأدواتها،  ا�صتخدام  اإىل  في�صطر  حياته،  جوانب  خمتلف  يف  عليه  نف�صها 
فيقع اأي�صًا يف مطباتها، مع بقاء الت�صدد يف دائرة ال�صعور والرف�ص، لذلك 
التناق�ص اىل وجود ثغرات كبرية يف االدراك والوعي والقدرة  يقود هذا 
�صدمات  حدوث  اىل  يقود  وبالتايل  املتمخ�صة،  النتائج  ا�صتيعاب  على 
مظاهر  ب�صكل  تنعك�ص  عنيفة  فعل  ردات  بح�صول  تعجل  وفكرية  نف�صية 
ال�صيا�صي  الو�صع  اإن  ت�صدد عنيف وتع�صب ومواقف �صلوكية غري �صائبة 
واالجتماعي واالقت�صادي الذي تعي�صه االأمة، اأدى يف كثري من االأحيان اإىل 
اختناق معظم املحافل الفكرية، وغياب املثقفني الواعني عن ال�صاحة، وهذا 
بدوره انتج حلقات مفرغة ونفى التوازن الذي حتتاجه االمة والفرد لتجنب 
االنزالق من جهة، والإيجاد القدرة على التكيف املنا�صب مع التطور والتغري 
الذي يهب على العامل، وا�صتيعاب ال�صدمات النف�صية التي ميكن اأن يخلفها 
التفكري املتوازن وعدم وجود  القدرة على  من جهة ثانية؛ لذلك فان افتقاد 
منابع فكرية تزود االأمة باالأفكار ال�صليمة، اأدى اإىل فراغ كبري انعك�ص على 
انفتاح منفلت وانزالقي وانغالق مت�صدد عنيف فمع االنفالت تخ�صر  �صكل 
االأمة ثوابتها واأ�صالتها، ومع الت�صدد واالنغالق تتحجر احلركة التطورية 
جلوهر  ال�صروري  االإن�صاين  واالت�صال  العاملي  التكيف  عن  وتتخلف 
االإن�صان، لذلك البد من توجه املثقفني واملفكرين لدرا�صة مفهوم االنفتاح من 
اأجل ر�صم روؤى وا�صحة لالأمة ت�صتطيع من خاللها ان تتعامل بوعي وفهم 

مع حركة التغيري والتثقيف املتبادل  .

مبدعون
من العراق حمامات الكبريت جنوب الموصل تجمع الجنود والنازحين

بشرى البستاني 

انفتاح منفلت أم انغالق 
متشدد  !

مرتضى معاش 

أقالم حرة

الوزراء يف  �سكا عددا من املواطنيني من تخ�سفات يف �سارع 
منطقة اجلادرية من تواجد لتخ�سفات كبرية يف  ال�سارع والتي 
ت�سبب بعدد كبري من احلوادث املرورية مما يت�سبب بخ�سائر يف 

الموال والرواح 
قلة  من  تتباكى  بغداد  امانة  ان  املواطنون  وا�ساف 
ازمة  �سماعة  على  تهاونها  وتعلق  املالية  التخ�سي�سيات 
واع�ساء  بغداد  امانة  مطالبني   ، التخ�سي�سات  وقلة  ال�سيولة 
احللول  بايجاد  الكرادة  منطقة  وبلديات  املحافظة  جمال�ص 

ال�رشيعة وا�سالح تلك التخ�سفات .

�سكا عدد من املواطنني يف منطقة  ج�رش دياىل جنوبي �رشق 
قلة  اىل  ذلك  المانة  عزت  فيما  النفايات،  تراكم  من   بغداد 
يوم  " كل  كاظم   عبا�ص  املواطن  املالية.وقال  التخ�سي�سات 
املنطقة  ال�سوارع   النفايات يف   تراكم  ن�ستقيظ ومن�سي على  
يقوم  ول  تغيري   دون  م�ستمرة  واحلال  و   كبرية   ب�سورة 
»الكثري  ان  مبينا  �سوارعنا«،  من  رفعها  من  النظافة  عمال 
هذه  من  رفعها  مت  النفايات  لرمي  املخ�س�سة  احلاويات  من 

ال�سوارع«.
لي�ست  هي  لعملهم  النظافة  عمال  »ترك  ان  عبا�ص   واأ�ساف   

بالأوىل فقد تراكمت هذه النفايات �سابقا قبل ان ترفع  
من جهته اكد املواطن  حم�سن هادي  من �سكنة املنطقة  ان 
على  يدل  ال�سوارع  يف  املوجود  ال�سكل  بهذا  النفايات  »تراكم 
ان  نف�سه  الوقت  يف  م�ستدركا  عملها«،  يف  بغداد  امانة  ف�سل 
»ال�رشكات التي تتعاقد معها المانة هي �رشكات غري ر�سينة 

ولي�ست لها خربة يف جمال التنظيف«. 
خدمة  تقدمي  من  تتمكن  مل  ال�رشكات  »هذه  ان  هادي  وقال  
ا�سوة بدول اجلوار، ا�سافة اىل انها  النظافة بال�سكل املطلوب 
احلاويات  عن  ف�سال  بالنظافة،  اخلا�سة  اليات  ت�ستخدم  ل 

امل�ستخدمة قدمية جدا ول ت�سلح جلمع النفايات 

شارع السفراء يستغيث 

منطقة جسر ديالى تعاني 
تراكم النفايات 

المواطن و المسؤول
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