
 منذ بدء اخلليقة كان للح�سد مكان بني اأجنا�س الب�رش منه 
يقود  من  ومنه  الهو�س  اىل  ي�سل  حتى  غرية  من  يولد  من 
اأول جرمية قتل على االر�س  اىل طريق الكذب، وقد وقعت 
ب�سبب احل�سد وذلك حينما قتل قابيل اأخيه هابيل فمنذ تلك 
ليومنا  بقيت  حتى  اندلعت  واحلقد  احل�سد  ونريان  اللحظة 
هذا، وتداولت االأقاويل عند اأكرث النا�س وباالأخ�س الن�ساء، 
ذلك  بقولهن  احل�سد  اىل  �سببه  يرجعن  ي�سيبهن  اأذى  فاأي 
الن�ساء وح�سب بل  نتيجة عني قاتلة. وال يقت�رش هذا على 
تعدى اىل اجلميع مما جعلهم يخ�رشون عملهم او مالهم او 
حتى �سحتهم لتتحول اأقاويلهم اىل حقيقة يوؤمن بها حتى 
املن�ستني لهم، فما مدى جتذر االعتقاد يف املجتمع بقدرة 
عني احلا�سد على الت�سبب باالأذى وما مبعث احلالة النف�سية 
يتبنى  �ساحبها  وجتعل  االآخرين  نوايا  يف  ت�سكك  التي 

موقفا م�سبقا يعترب ان االأذى الذي اأ�سابه ب�سبب عيونهم؟.
18 �سنة طالبة قالت: ان اخلوف من العني   روا�سي �ساكر 
حقيقة ال احد ي�ستطيع نكرانها الأنها من االأمور التي اقرها 
فما  املعتقدات  بهذه  التعلق  �سديدة  والدتي  وان  االإ�سالم، 
من مكروه ي�سيبنا اال وادعت بانه اثر عني ومبرور االأيام 
اأ�سبحت اأوؤمن مبعتقدات اأمي.اذ كانت قريبتي معي يف نف�س 
املرحلة وكانت تق�س لوالدتها عن مدى تفوقي بالدرو�س 
وكلما التقت والدتها باأمي تبداأ بالكالم عن نف�س املو�سوع 
باين اأنال اأعلى الدرجات وان ابنتها لن تتجاوز هذه ال�سنة 
 ، اخل�سو�سية  الدرو�س  على  طائلة  مبالغا  تنفق  انها  رغم 
بيدي  ثقيال  الكتاب  و�سار  م�ستواي  انخفا�س  اخذ  حتى 
عمدت اأمي اىل تبخري البيت كل يوم وقراءة اآيات من القراآن 
وتو�سيني بان ال اأ�ساعد البنات ب�رشح بع�س امل�سائل لهن 
االأمر كنت  لفرط ذكائي، يف بادئ  اأ�ساب بالعني  حتى ال 
�سد فكرتها ومعتقداتها لكن االآن اأ�سبحت اأجتنب ان اأ�ساعد 
�سديقاتي حتت ذريعة انا ال اعرف او لي�س لدي وقت، ومن 

يومها اأ�سبحت ال ا�سك مبعتقدات اأمي.
 خالدة كاظم موظفة 45 �سنة تقول هناك من يبالغ يف اأمر 
احل�سد وي�سن ان النا�س جميعهم يح�سدوه ويغارون منه مما 
جعل العالقات االجتماعية تتاأثر كثريا وهناك من يخ�سى 
ان تظهر عليه نعم الهو خوفا من العني واحل�سد في�سل فيهم 

االأمر اىل الو�سوا�س واالبتعاد عن االأقرباء واالأ�سدقاء.
اأرى  كنت  مرات  عدت  اأخي  بيت  لزيارة  ذهبت  واأ�سافت   
م�ستواه  اأخي  ان  برغم  بالية  او  رثه  بثياب  اأخي  زوجة 
على  ينفق  ال  انه  االأمر  بداية  يف  اعتقدت  جيد  املادي 
االإن�سانية  باب  التدخل من  فقررت  اهلل  ير�سي  زوجته مبا 
اأنها تعمد بارتداء  اأدركت بعدها  العك�س  وكان اجلواب هو 
تلك الثياب خوفا بان اح�سدها حتى اأنها تقوم بنقل بع�س 
اأثاث املنزل للطابق الثاين وكثريا من االأ�سياء وجدتها يف 
حجرة الطابق الثاين حينما دخلتها �سدفة فقال ابن اأخي 
هلموا  قالت  امي  ان  �سنوات  ثمانية  العمر  من  يبلغ  الذي 

من  عمتكم.  و�سول  قبل  لالأعلى  االأ�سياء  لنقل  مل�ساعدتي 
كنت  الذي  الوحيد  اخي  بيت  زيارة  عن  وانقطعت  وقتها 
التي  ب�سبب معتقدات زوجته  اأطفاله  وروؤية  لروؤيته  اأتلهف 
كانت تظن باين اح�سدها او اغار منها حينما اجدها بثوب 

جديد .
 زينب �ساجت ربة بيت 30 �سنة ان اخلوف من العني ظاهرة 
احدى  يل  قدمت   ، الن�سائي  الو�سط  بني  خا�سة  انت�رشت 
اقاربي دعوة حل�سور حفل زفاف ابنتها وكانت قريبتي من 
الدرجة االوىل مل تتوقف عن �رشد خماوفها عن العني التي 
الزفاف اىل ما �سرتتديه  ليلة  ابنتها يف  ان ت�سيب  تخ�سى 
من حلي ومالب�س وغري ذلك مل احتمل حديثها املطول عن 
ابنتها وكاأنها تخربين بعدم احل�سور  احل�سد وخوفها على 
لكنها دعتني من باب املجاملة حتى راحت تدعي باأ�سياء 
بع�س  و�سياع  للمر�س  تعر�ست  ابنتها  بان  لها  �سحة  ال 
حاجياتها واقاويل ال متت للواقع ب�سلة وامنا من ن�سج من 
اخليال او مبعنى ادق كذب م�سطنع مل يخال يل ان خوفها 

من احل�سد يجعلها توؤلف اكاذيبا ، فقررت ان ال اذهب لذلك 
الزواج خ�سيت ان ي�سيب ابنتها مكروه واكون من املتهمات 

باين قد ا�سبتها بعني احل�سد.
 وا�سلت حديثها بانها توؤمن بوجود احل�سد لكنها ال تعلق 
كل ما ي�سيبها به، فهناك الكثري من الن�ساء يوؤِمنَّ باحل�سد 
وطال�سم  باأحجبة  للم�ساعدة  الدجالني  لزيارة  فيلجاأن 
النف�س  علم  اأ�ستاذ  ذلك.  اىل  وما  العني  لتجنب  وغريها 
النف�سيات  يخ�س  مبا  راأي  له  كان  امل�سعودي  عون  عبد 
النف�س هو  النخاع حيث قال: ان علم  املتاأثرة باحل�سد حد 
ولكن  بالغيبيات  يوؤمن  ال  فهو  تاأ�سي�سه  منذ  جتريبي  علم 
يعني  والذي  موؤخرا  البارا�سيكلوجي  ق�سم  ا�ستحداث  مت 
القليل  البع�س  ميتلكها  التي  اخلا�سة  القدرات  بدرا�سة 
التخاطر،  مو�سوع  تناول  اإذ  االأر�س،  �سكان  لعدد  قيا�سا 
اأي احل�سد،  حت�سري االأرواح، والتاأثري باالآخر �سلبا وايجابا 
اأية ومن هنا  اأكرث من  الكرمي قد ذكره يف  القراآن  اأن  علما 
�سعور  هو  االول  نوعني  على  هو  احل�سد  اأن  نقول  اأن  فالبد 

يتمنى  اأن  يجعله  مما  االآخر  جناحات  اإزاء  بالنق�س  الفرد 
عند  يحدث  اأمر  وهذا  املح�سود  من  النجاح  نعمة  بزوال 
احلا�سد  ميتلكها  خا�سة  كقدرة  احل�سد  وهو  الثاين  الكثري، 
فهي  ق�سد  دون  ومن  املح�سود  نعمة  تدمري  على  قادرة 
القدرة  اأي  وهي  املح�سود  ميتلكه  ما  ب�سيء  انبهار  حالة 
ميتلكها البع�س القليل كفانا اهلل �رشهم، وقد يعمل البع�س 
ممن ال ميتلكون الفعل الناجح واملثابرة واالإجناز لتحقيق 
انهم  نرى  بالنق�س  ي�سعرون  الذين  اأو  احلياة  يف  اأهدافهم 
يتعكزون ويربرون ف�سلهم ب�سوء احلظ واحل�سد وغريها، كما 
احل�سد  قلق  من  يعانون  الذين  اجلهالء  من  �رشيحة  هناك 
نراهم يف�رشون كل م�ساكلهم وكاأنها جاءت نتيجة احل�سد 
ولالطمئنان نقول اأن مهما كانت تلك القدرة يف احل�سد فهي 
ال ت�سل حد التدمري لكل االأ�سياء والدليل اأن اهلل الذي خلق 
الب�رش ال ميكن اأن ي�سلم خلقة المنيات احلا�سدين.ولو كان 
احلا�سد حرا لكان االآن مل جند ب�رشا احياء اأو ممتلكات لهم 

على االأر�س �سواء اجلامدة اأو احلية.

عام  يف  ال�سادر  الثقافية  التنمية  تقرير  بح�سب   
املواطن  فاإن  العربي"  الفكر  "موؤ�س�سة  عن   2011
العربي يقراأ مبعدل 6 دقائق �سنويًا. هذا الرقم مفزع 
يقراأ  الذي  االأوروبي  باملواطن  قارناه  اإذا  خ�سو�سًا 
الرقم  200 �ساعة �سنويًا. لكن كيف نزيد هذا  مبعّدل 
البائ�س؟ االإجابة قد تكون يف تربية جيل جديد حمب 
للقراءة، واالأمر لي�س �سعبًا، و�سواء كان لديكم اأطفال 
التالية  فالن�سائح  امل�ستقبل  يف  لالإجناب  تخططون 
�ستفيدكم جداً يف جعل اأطفالكم يحبون القراءة لدرجة 
هي  هذه  مبكراً"،  بالقراءة  اأطفالكم  "حببوا  االإدمان. 
املوؤلفة  من  كل  بها  ين�سحكم  التي  الذهبية  القاعدة 
واملتخ�س�س  بول،  باميال  االأمريكية  الكتب  وناقدة 
لهما  مقال  يف  رو�سو  ماريو  االأطفال  كتب  نقد  يف 
اأن  املقال  ين�سحكم  تاميز.  النيويورك  اأخرياً  ن�رشته 
ت�ستعدوا لالأمر جيداً حتى قبل اأن ياأتي طفلكم للحياة، 
اأن  فيجب  القراءة  من  احلياة  م�ساغل  اأخذتكم  فلو 
ت�سححوا هذا اخلطاأ فوراً، حتى تتعودوا اأنتم اأنف�سكم 
على القراءة قبل اأن ت�ستقبلوا طفلكم. يظن البع�س اأن 
اأف�سل وقت الأن تقراأ للطفل هو حني يكرب ويبداأ امل�سي، 
لكن االأمر لي�س كذلك، حب الكتب يبداأ والطفل ر�سيع. 
الق�س�س  �سماع  من  ي�ستفيد  الطفل  تتعجبوا.  ال  نعم 
التي حتكونها له، قبل حتى اأن يتعلم الكالم. وبح�سب 
الكتب  من  نوع  اأي  قراءة  ميكنكم  تاميز،  النيويورك 

اأو لالأطفال، كتب  للطفل الر�سيع، �سواء رواية للكبار 
يتاأثر  لن  هنا  فالطفل  الرتبية،  كتب  حتى  اأو  طبخ، 
وباإح�سا�سكم  العايل  ب�سوتكم  تاأثره  بقدر  باملحتوى 
كتابًا  مت�سكون  اأنكم  نظره  �سيلفت  كما  بالكلمات، 

مطبوعًا.
ميكنكم قراءة اأي نوع من الكتب للر�سيع، �سواء رواية 
للكبار اأو كتب طبخ، فهو يتاأثر بال�سوت واالإح�سا�س 
والكلمات  حب الكتب يبداأ والطفل ر�سيع. ال تتعجبوا، 
يتعلم  اأن  قبل  الق�س�س  �سماع  من  ي�ستفيد  فالطفل 
تقراأوا  اأن  املمتع  من  �سيكون  وبالتاأكيد  الكالم 
للر�سيع ق�س�س اأطفال من املكتبة التي �ستكّونها له.

يدرك فكرة  الطفل  اأن  تعلمون  ت�ستغربون حني   رمبا 
من  متعة  القراءة  اأن  ي�سعر  فهو  حوا�سه،  بكل  القراءة 
ملم�س  ومن  ق�سة،  عليه  تق�سون  واأنتم  �سوتكم 
الكتاب، وحتى من رائحة احلرب التي تخرج من الكتب.
امللحقة  بال�سور  اأي�سًا  الر�سيع  الطفل  ي�ستمتع   
بالكتاب. لذلك من املهم اأن ت�سم الكتب �سوراً ملونة.

 اأجعلوا اأطفالكم يلم�سون الكتب حتت اإ�رشافكم. دعوهم 
ي�سعرون بالكتاب بكل حوا�سهم. ين�سحكم املقال باأن 
قد  العني،  طريق  عن  اأطفالكم  مع  بالتوا�سل  تهتموا 
يبدون لكم اأنهم غري منتبهني ملا تقولونه، لكن االأمر 
القراءة. حب  جتربة  يت�رشبون  هم  ذلك.  من  اأعمق 
من  جزءاً  القراءة  عادة  �ست�سبح  التكرار  من  ومبزيد 

�سخ�سياتهم و�ست�ستمر معهم مدى احلياة. 
املرحلة الثانية: حني يكرب الطفل قلياًل

 حني يكرب طفلك قلياًل ويبداأ يف فهم العامل من حوله 
فاإن القراءة �ست�ساعده على اأن يكون ذلك الفهم �سليمًا، 
القراءة ت�ساعد الطفل على اأن يتطور فكره االجتماعي 
يبداأ  فهو  ال�سغري  لطفلكم  تقراأون  حني  والعاطفي.  
املفردات  ويتعلم  حوله،  من  التفا�سيل  فهم  يف 
ومبادىء  واالأرقام  �سليم  ب�سكل  اجلمل  بناء  وطريقة 

الريا�سيات وحتى االألوان واالأ�سكال واحليوانات.
املعلومات  كل  يعرف  �ستجعله  القراءة  بب�ساطة،   
املفيدة التي تتيح له فهم كيف يعمل العامل من حوله.
نف�سيًا  فهذا  يحبه  الذي  ب�سوتك  لطفلك  تقراأ  حني   
ذهنه  يف  يرتبط  االأمر  الأن  القراءة  يحب  �سيجعله 
عالقة  �سي�سنع  ما  وهذا  يحبه،  هو  �سخ�س  ب�سوت 

اإيجابية بينه وبني الكتب ت�ستمر معه طوال العمر.
اأوقات خمتلفة من  اأن تقراأوا لطفلكم يف   ومن املهم 
حكايات  وبخ�سو�س  فقط،  النوم  قبل  ولي�س  اليوم 
قبل النوم حاولوا اأن تختاروا ق�س�سًا تنتهي نهايات 
املكتبات  يف  تباع  التي  االأطفال  كتب  �سعيدة.  
ال�سغار  لتعجب  والر�سامون  املوؤلفون  ي�سنعها 
تاأكدوا  لطفلكم  كتب  ل�رشاء  تذهبون  وحني  والكبار، 
�ستقراأونه  اأنتم  الأنكم  اأي�سًا  اأنتم  يعجبكم  الكتاب  اأن 
ثقافة  على  اأطفالكم  تعودوا  اأن  املهم  ومن  للطفل.  
اأي�سًا من  باأنف�سهم  كتبًا  االختيار، دعوهم يختارون 
بني اختيارات عدة.  حني تقراون ق�س�سًا الأطفالكم ال 
تقلقوا حني يقاطعونكم لطرح اأ�سئلة، هذا اأمر اإيجابي، 

فمقاطعة الطفل توؤكد اأنه مندمج مع الكتاب. 

1961.حا�سل  عام  ببغداد  ولد  عراقي،  م�رشحي،  و  كاتب  و  �ساعر 
على بكلوريو�س يف اللغة العربية من كلية االآداب يف جامعة بغداد 
االأردن  نحو  متوجها   1994 عام  العراق  غادر   .1986/1987
اطلقه  الذي  بغداد  رحم  من  اخلروج  مبثابة  املرحلة  هذه  وكانت 
او�سع  افاقا  امامه  فتحت  فقد  وحروفه،  ل�سوته  ات�ساعا  اأكرث  ملدى 
يف التوا�سل الثقايف واحل�ساري نظرا لظروف احل�سار التي �سهدها 
جريدة  يف  الثقافية  ال�سحافة  يف  فعمل  الفرتة،  تلك  يف  العراق 
والراأ  الد�ستور  االأخرى يف �سحيفة  الر�سيف وكان يوا�سل كتاباته 
هجرته  بداأت   1994 عام  من  الثاين  ت�رشين  �سهر  اواخر  ويف  ي. 
وعمل  الثانوي  التدري�س  يف  ا�ستغل  حيث  �سنعاء  نحو  الثانية 
ال�سحفي يف  العمل  اإ�سافة ملمار�سته  حما�رشا يف جامعة �سنعاء 
مرا�سال  كان  ذاته  الوقت  ويف  ا�سوات،  جملة  ويف  اليمنية  ال�سحف 
اليمن  مرحلة  كانت  االأردنية.  والفينيق  اللندنية  الزمان  جلريدة 
عر�س  �سنعاء  �سهدت  ال�سعرية.  جتربته  يف  وتبلور  تاأ�سي�س  مرحلة 
للمرحوم   1996 " عام  العا�سفة  ايتها  " اآه  له وهي  اأول م�رشحية 
خالل  بتورنتو  عر�سها  حيث  كندا  اإىل  بها  انتقل  ثم  جثري،  كرمي 
مهرجان م�رشح امل�سطهدين العاملي ومونرتيال. اما هجرته الثالثة 
الثاين  ت�رشين  �سلطنة عمان حيث غادر �سنعاء يف  فقد كانت نحو 
من عام 1998 متوجها نحو العا�سمة م�سقط لتكون م�ستقره فيما 
بعد. كانت هذه املرحلة مبثابة ثمرة الهجرات املا�سية التي ا�سهمت 
جتّلت  التي  اخلا�سة  ب�سمته  ومنحته  ال�سعرية  مالحمه  تر�سيخ  يف 
واجنازه  م�سقط  يف  وجوده  خالل  ال�سادرة  ال�سعرية  جماميعه  يف 
ال�سلطنة  يف  الثقافة  وزارة  اجازتها  التي  امل�رشحيات  من  العديد 
ال�سلطنة  العديد منها يف املهرجانات واملحافل داخل  �ساركت  وقد 
وخارجها. كان عمله من�سبا يف العملية االبداعية حيثما حّل < من 
اجلانب االخر كانت ا�ستغاالته امل�رشحية جتد طريقها نحو اخل�سبة 
ايام  يف   " يا�سقراط  كاأ�سك   " م�رشحيته  �ساركت  فقد  واالنت�سار 
وم�رشحية  زبري،  �سيخ  حممد  اإخراج  من  وكانت  امل�رشحية  ال�سارقة 
اإخراج  من  وكانت  وبغداد  ولندن  هولندا  يف  عر�ست  التي  البهلوان 
ايتها  " اآٍه  الكويتي �سلطان خ�رشوه  امل�رشحي ر�سول ال�سغري، وقدم 
العا�سفة " يف الكويت ثم ر�سحت لتمثل الكويت يف مهرجان امل�رشح 
 " الدكتور غالب املطلبي على عر�س م�رشحية  ا�رشف  االأردين، كما 
الرتبية بعربي و�ساركت يف مهرجان  " يف كلية  العا�سفة  ايتها  اآٍه 
امل�رشح اجلامعي بجامعة ال�سلطان قابو�س ثم قدم امل�رشحي فاروق 
" يف نيوزلنده والدمنارك والعراق. وهنالك  " امراء اجلحيم  �سربي 
فرقتان تتدربان على م�رشحية " �سجة يف منزل باردي " ويخرجها 
عبد الغفور البلو�سي و" وذات �سباح معتم " للمخرج طالب كحيالن 
للم�ساركة مبهرجان امل�رشح العماين الثالث. احلاقا باملوت ال�سابق 
/ بغداد 1987 حدادا على ماتبقى / بغداد 1992 موجز االخطاء 
/ جنيف 1999 جنائز معلقة / م�سقط 2000 �سمال مدار ال�رشطان 
الليايل  جنمة   196 بغداد  )لالطفال(  جميل  وطن   2001 مدريد   /
)م�سرتك(  اجلديد  العراقي  ال�سعر  ديوان   1988 بغداد  )لالطفال( 
—2004 �سنعاء  للنزهة  احلرب  تخرج  عّمان—غدا   1994
اليزال   2004 القاهرة  النجوم)م�رشحيات(  ي�سطادون  ال�سعاليك 
عبد  البيان  اأمري   2004 القاهرة  احلوارات  –بوح  للدو�رشي  الكالم 
النعماين(م�سقط2000—كواكب  �سعيد  مع  )باال�سرتاك  اخلليلي  اهلل 
– �سيدوري  من  احلكمة  خذ   2004 القاهرة  ال�سخ�سية  املجموعة 
اإع�سار  –وقائع  تغرق  تئن وذكريات  2006  مدن  بابل  من�سورات 
–دار  – مقاالت  الن�س  2008م ماوراء  الع�سيبة- بريوت  )جونو( 

�سم�س /القاهرة/2009

الحسد: خوف يفسد الحياة بمعتقدات واهية
بغداد ــ خاص

بغداد ــ متابعة

جميع  متناول  يف  احلديثة  االت�صال  و�صائل  باتت  ان  بعد   
االفراد فقد ظهرت وتغريت معامل كثرية يف حياتنا االجتماعية 
واال�صرية والقرابية وال�صيا�صية وكل جوانب املجتمع ، العملية 
الكثري  معها  حملت  التغريات  هذه  من  وباملقابل  والدرا�صية، 
تهز  وبداأت  عليه  و�صيطرت  املجتمع  طوقت  التي  امل�صاكل  من 
جوانب كبرية منه، فبالرغم من كونها اداة االندماج والتوا�صل 
ان  يرى  النا�س  فبع�س  واالنهيار.  للف�صل  اخرى  اداة  انها  اىل 
ا�صتخدامها  كيفية  اىل  يرجع  املجتمع  على  التكنولوجيا  تاأثري 
والبع�س االآخر يرى انه على الرغم من ايجابياتها فاإن �صلبياتها 

طغت على ايجابياتها. 
املتداولة ب�صكل كبري  التوا�صل االجتماعية  راأ�س مواقع  وعلى 
جدًا  كبرية  م�صتخدمني  بقاعدة  يحظى  الذي  بوك  الفي�س  هي 
خطورة  ي�صكل  فاأ�صبح  العربي  والوطن  العامل  م�صتوى  على 
كبرية على املجتمع والعالقات االجتماعية واال�صرية والتقارب 
على  عمل  حيث  العربية،  املجتمعات  به  تتميز  الذي  والديفء 
ات�صاع الفجوة بني االأفراد كونه اداة تتجه نحو تفتيت اجلمهور 
العالقات  ل�صالح  احلقيقية  العالقات  تقلي�س  على  والعمل 

االفرتا�صية )املجتمع االفرتا�صي(.
من خالل انغما�س الفرد به كليًا مبتعدًا عن التوا�صل احلقيقي 
بني جمتمعه الواقعي، من خالل تاأثريه على عالقات ال�صداقات 
وا�صاعة  املقربني،  اال�صدقاء  بني  العالقات  وقطع  احلقيقية 
وقت كثري دون ا�صتثماره يف �صيء مفيد، باالإ�صافة اىل تاأثريه 
بالوحدة  االح�صا�س  وزيادة  للم�صتخدم  النف�صية  احلالة  على 
واالكتئاب والعزلة االجتماعية وعدم الثقة بالنف�س ، باالإ�صافة 
اىل عدم رغبة امل�صتخدم باالختالط بتلك اجلماعات والتعاي�س 
ومراقبة  فقط  ال�صا�صة  عرب  احلياة  مبتابعة  واكتفاءه  معها 
ا�صدقاءه بداًل من التفاعل معهم. حيث ال ميكن اغفال االيجابيات 
)الفي�س  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  توفرها  التي  الكثرية 
الكبري يف فتح قنوات االت�صال  بوك( منوذجًا من خالل دوره 
بني افراد املجتمع كافة اي من خالل فتح قنوات االت�صال بني 
الو�صيط  بدور  بوك  الفي�س  يقوم  حيث  الواحدة  اال�صرة  افراد 
االت�صايل الذي يقلل من م�صاعر الغربة واالغرتاب، وله الدور 
الكبري يف االختالط والتفاعل مع االآخر ومع املتغريات والعمل 
على اإذابة احلواجز بني ال�صعوب، حيث تعترب و�صائل االت�صال 
هذه هي �صالح ذو حدين يتوقف تاأثريه على كيفية ا�صتخدامه 
التوعوي  بدوره  بالقيام  املجتمع  مطالبة  خالل  من  وتوظيفه، 
يف تبيان خماطر هذه الو�صائل فيجب جتنبها واال�صتعانة بكل 
الفي�س  ايجابياتها. و�صوف تتناول درا�صتنا هذه اواًل: مفهوم 
الفي�س بوك اداة  بوك واالندماج والتفكك االجتماعي، وثانيًا: 
حادة للتفكك اال�صري، ثالثًا: الفي�س بوك �صلبياته وايجابياته، 
رابعًا: دوافع ا�صتخدام الفي�س بوك، خام�صًا: الفي�س بوك بني 

االندماج والتفكك االجتماعي )قراءة حتليلية(.

مبدعون
من العراق خطوات لتربية طفل يحب القراءة في العالم العربي الذي "ال يقرأ"...

عبد الرزاق الربيعي 

الفيس بوك والتفكك 
االجتماعي

بقلم - نبراس النائلي 

أقالم حرة

 �سكا مواطنون وا�سطيون، ، من غياب اخلدمات ال�سحية 
العالجات  اأغلب  توفر  وعدم  احلكومية  امل�ست�سفيات  يف 
اأ�سافة اىل غياب ا�سالح ما اأف�سده الدهر والف�ساد االإداري 
يف  م�سمد  الالمي،  حيدر  ويرى  املهنة.  هذه  يف  واملايل 
يف  اخلدمات  تردي  "�سبب  اأن  وا�سط  م�ست�سفيات  اأحدى 
م�ست�سفيات حمافظة وا�سط يعود اىل الزخم واالختناقات 
املر�سى  اأعداد  تزايد  جراء  امل�ست�سفيات  تعانيه  الذي 
االأولية،  الرعاية  ودوائر  امل�ستو�سفات  على  واأقبالهم 
باالإ�سافة اىل اأ�سباب اأخرى �سكلت ما يعرف اليوم برتدي 
املواطنني  يوؤرق  هاج�سا  منه  وجعلت  ال�سحية  اخلدمات 
واملراجعني لي�س يف م�ست�سفيات الكوت فح�سب وامنا يف 
خمتلف حمافظات العراق وذلك يعود اىل غياب املتابعة 
تدخلت  التي  املح�سوبية  وازدياد  اخلدمات  قلة  يرافقها 
حتى يف حياة املر�سى وباتت تهدد حياتهم باخلطر". من 
جانبه يقول عقيل �ساكر، وهو اأحد املراجعني الذين ابدوا 
املري�س  على  "اأ�سبح  اإنه  اخلدمات،  �سوء  من  انزعاجهم 
حيث  الطبيب  غرفة  اأمام  طويلة  �ساعات  االنتظار  وذويه 
االهتمام  والعجزة من غياب  واالأطفال  ال�سن  كبار  يعاين 
الفح�س  اأجراء  بعد  املراجع  ن�سيب  واملتابعة، وبات من 
على  للح�سول  اأخر  طابور  يف  الوقوف  يتحمل  اأن  الطبي 
قدم  من  امل�ست�سفيات  تعانيه  ما  اىل  اأ�سافة  العالج، 
النظافة  وغياب  لال�سرتاحة  املخ�س�سة  الكرا�سي  وتهالك 
يف ممراتها وردهاتها". ويو�سح ح�سني املو�سوي، �سائق 
عالج  على  احل�سول  ال�سعوبة  من  اأ�سبح  "لقد  تك�سي 
اأ�سلي( يف حال  اأو كما درج على ت�سميته بـ)عالج  فعال 
اىل  والو�سول  االنتظار  فبعد  حكومي،  م�ست�سفى  مراجعة 
يجدي  ال  العالج  بان  املري�س  يفاجاأ  ال�سيدلية  �سباك 
نفعا وتناوله وعدمه �سواء". ويوؤكد اأن "�سبب تردي الواقع 
ال�سحي يعود اىل م�ساكل تتعلق بقلة اخلدمات يف املراكز 
اىل  باال�سافة  الطبية،  االأجهزة  اىل  املفتقرة  ال�سحية 
اأوقات  يف  ال�سيما  الطبية  الكوادر  يف  كبري  نق�س  وجود 
ذوي  يجرب  مما  الر�سمي  الدوام  انتهاء  بعد  اأو  الطوارئ 
على  باالأطباء  اخلا�سة  العيادات  اىل  للجوء  املر�سى 
الرغم من عدم قدرة الكثري منهم كونهم من ذوي الدخول 

املحدودة اأو من الطبقات الفقرية يف املجتمع".

أهل واسط يشكون غياب الخدمات 
في مستشفياتهم

المواطن و المسؤول
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