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يف احتفالية التعليم العالي للطلبة املتفوقني

أوائـــــــــــــــــــل يف اجلـــــــــــامعة ..أوائــــــل يف حتـــــدي الظـــــــــــروف
عني على التعيني واخرى على الدراسات العليا

بغداد /شاكر املياح

هم  67قمراً وجنمة ..تألألوا يف فضاءات قاعة وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي يف يوم مبارك ويف شهر
مبارك ..اجمعوا كلهم واصروا على التفوق الباهر.
هم فتيات ..وفتيان العراق احتفلت بتخرجهم وتفوقهم
مالكات وتشكيالت التعليم العالي يتقدمهم الدكتور عبد
ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وباركت لهم
جناحهم الثمني هذا هيئات الرئاسات الثالث :رئاسة
اجلمهورية ،ومجلس الوزراء ورئيس البرملان العراقي..
يـقول الـدكتـور "موسـى املوسـوي" رئيـس جامـعة
بـغداد عن ابرز سمات العـام الدراسي املاضي من
الـناحـيتني االمنـية واالكـادمييـة :العام الـدراسي
املنصرم الذي انقضى متيز بالرغم من االوضاع
الـتي مـر وميـر بهـا العـراق بـاالصـرار علـى امتـام
املنـاهج واداء االمتحـانات وحـرص الطلـبة عـلى
املثابرة واالجتهاد ،مع ما كـنا نعانيه جميعاً من
ال ـتـ ـ ــوقع ـ ــات ال ـت ــي امل ــتهـ ـ ــا عل ـي ـن ـ ــا الـ ـظ ـ ــروف
الــسي ــاسيــة ،ممــا دعــانــا الــى تــأجـيل االمـتحــان
لغ ـ ــرض تعـ ــويــض مـ ــافـ ــات ال ــطلـبـ ــة مـن دروس
واستكماالً للمناهج املقـررة وجرى تقدمي موعد
االمتحانـات الى  /18حـزيران من العـام احلالي
لالسبـاب الـتي ذكــرتهــا ،أي مبعنــى أن التــأجيل
ك ــان ل ــشه ــر واحـ ــد فقــط وهك ــذا س ــارت االم ــور
بـشكل طبيـعي ولم تعتـرضنـا أي مشكلـة يف هذا
اجلانب.
مـا معــاييــر التفـوق؟ وهل تعـتمـد علـى الـدرجـة
النـهائـية الـتي ينـالهـا الطـالب ام هـناك مـعايـير
اخرى تسهم يف حتقيقه؟
فـيـم ــا م ـض ــى ،ك ــانـت ال ــدرج ــة الـنه ــائـي ــة الـتـي
يحــصل علـيهــا الـطــالـب هي االســاس ،امــا االن
فهـن ــاك فعــالـيــات وق ــابلـي ــات علـمـي ــة ومهــارات،
كـترجمة املـنهاج وحفظه يف جهـاز احلاسوب ،أي
ما نطلق عليه اصطالحاً "مـكننة املناهج" وهذه
عـمليــة مهمـة جــداً النهــا تختـصــر العـديــد من
االجـراءات الـروتـينيـة التي كـانت تـرهق االستـاذ
عنــدمــا يــريــد ايـصــالهــا الــى طـلبـته ،لــذا جتــد
بـعض الـطلبـة مـاهـريـن يف استخـدام احلـاسـوب
وافـ ــضل مــن زمـالئهــم االخـ ـ ــريــن يف اخ ـتـ ـصـ ـ ــار
ال ــزمـن وطـبع م ـش ــروع م ــا ،او ب ــايج ــاد مع ــادل ــة
معينة ،او حل معضلة علمـية محددة هذه كلها،
واحلــديث ال يــزال لـلمــوســوي" :تعـتبــر معــاييــر
اساسية لتأشير التفوق"
ما توقعاتكم للعام الدراسي اجلديد؟
نحن نشعـر حتى هذه الـلحظة بان اسـتعداداتنا
تفـ ــصح عــن ان هـ ـ ــذا الع ـ ــام س ـيـك ـت ــمل ب ـي ـ ـس ـ ــر
وان ـسـي ــابـي ــة اذا لــم تكـن هـنـ ــاك مف ــاج ــآت ذات
تـأثيـرات فـاعلـة وعلـى جمـيع الصعـد ،قـد تتـرك
آثاراً سلبية يف التعليم العالي يف العراق.
مـا محـددات الـدراسـات املـســائيـة ،وملـاذا اقـتصـر
االمر على الدراسات االنسانية فقط؟
امل ـ ــوس ـ ــوي :ال ـ ـس ـبــب ال ـ ــرئ ـيـ ــس يـك ـمــن يف ك ـ ــون
الـدراسات االنـسانـية ال حتتـاج يف مناهجهـا الى
اخملتبـرات هـذا اوالً ،وثـاني ـاً اخملتبـرات املـوجـودة
ح ــالـيـ ـاً يف الـكلـي ــات العلـمـي ــة ق ــدمي ــة وال تلـبـي
مـتــطلـبـ ــات الـ ــدراسـ ــة املـ ـسـ ــائـيـ ــة فــضالً عـن ان
اجهزتها محدودة.
امـا اجلـانب االخـر فهــو ان العمل علـى االجهـزة
اخملتبـريـة يـستلـزم البقـاء الـى وقت متـأخـر من
الليل ،ومبا ان العراق يعيش ظرفاً استثنائياً يف
الـوقت الـراهـن ،وحظــر التجـوال ال يـزال قـائمـاً
بـدءاً من الـسـاعـات االولـى للـيل وحتـى الـضيـاء
االول ،ولهـذا فـمن الـصعـب علــى اجلمـيع سـواء
كانـوا اساتـذة او طلبـة البـقاء لـوقت مـتأخـر من
اللـيل ،وعلـيه فــان ال ــزمن اخملـصـص للــدراســات
املـس ــائيــة خــضع للـتقـليـص والــزحـف ،ونتـيجــة
لـكل ه ــذه االسـبـ ــاب فقـ ــد تعـ ــذر عل ــى الـكلـي ــات
العلـمـيــة قـبــول الـطلـبــة الــراغـبـني يف الــدراســة
املسائـية فيها ،اما الدراسـات االنسانية فال يجد

جـميل وحـافـز علـى مـواصلـة املـسيــرة العلـميـة
للـوصول الـى مبتغـاه االسمـى ،وعن الصعـوبات
التي كان يواجهها يف دراسته للرياضيات قال:
علـم الرياضيـات ليس من العلـوم السهلة ،واهم
الصعـوبـات الـتي كـانـت تعتـرض سـبيل دراسـتنـا
هــي قلـ ــة امل ـ ــراجع وامل ـصـ ــادر الـعلـمـيـ ــة يف هـ ــذا
الـتخـصـص ،ل ــذا كـن ــا مـضـط ــريـن السـتـن ـس ــاخ
ف ـ ـص ـ ـ ــول الـك ـتــب ال ـتــي ت ـ ـ ــدخـل يف تـف ـ ـ ــاص ـيـل
احملاضرة واخرى نستعيرها من جامعات اخرى
اضـافـة الـى احملـاضــرات اليــوميـة ،والـصعـوبـات
االخـ ــرى تكـمـن يف طـبـيع ــة االمـتح ــان ــات الـتـي
تعتمد االسئلة واالفكار اخلارجية.
وعـن املـتفــوقـني يف اســرته قــال :انــا اكـبــر ابـنــاء
الطـالـب فيهـا أي مـشكلــة ،النه سيـكمـل دراسته
يف املكتبة بعد انتهاء ساعات الدراسة املقررة.
 مــا مميــزات متفــوقي جـامعـة بغــداد عن بــاقياملتفوقني من اجلامعات االخرى؟
* مبـ ــا ان ج ـ ــامع ـ ــة بغـ ــداد هـي اجل ـ ــامعـ ــة االم،
فبـالتـأكيـد الطـالـب يف كليـاتهـا يـشعـر بـاالرتيـاح
عنـدما يحصل علـى املرتبـة االولى فيهـا ،ناهيك
عن االثر النفـسي واالجتماعي الذي تتركه هذه
الـنتيـجة يف شـخصيـة املتـفوق ،وهـذا ال يعني ان
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة وال ـتـ ـ ــدريـ ــس ف ــيهـ ـ ــا يخ ـتـلفـ ـ ــان عــن
اجلامعـات االخر ،بل اكـاد اجزم ،بـان مستـواهما
يف كل اجل ــامع ــات عل ــى ق ــدر واح ــد وعل ــى ق ــدم
املساواة.
* ما جديد جامعة بغداد؟
جديد جـامعتنا هـو "مكننة" عـدد من املواضيعال ــدراسـي ــة وبعــض مكـتـب ــاتـن ــا ،ول ــديـن ــا االن م ــا
نـسميه بـ"البـوابة االلكـترونيـة" والذي بـواسطته
سنقـوم باعطـاء احملاضـرات من اجلامعـة ونبثها
الى الكليات املعنية من دون هدر يف الوقت.
ومتـت جتربتهـا يف العام املـاضي وحققت جنـاحاً
جـي ــداً ونحـن االن نــسعــى لـتـطــويــرهــا ،وهـنــاك
م ـشــروع قــائـم اطلقـن ــا علـيه اصـطـالح "املكـتـبــة
االفتـراضية" التي تهـيئ جلامعتنـا االف املصادر
الـعل ـم ـي ـ ــة وت ـت ـيـح لل ـب ـ ــاح ـثــني وال ـت ـ ــدري ـ ـس ـيــني
العـراقيني فـرص االطالع علـى آخـر املـستجـدات
يف العلوم واجلوانب املعرفية االخرى.
وعـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــام ـ ــش ت ـ ـ ــوزيـع اجل ـ ـ ــوائ ـ ـ ــز بــني اوائـل
اجلامـعات العـراقيـة تنقلنـا بينهـم والتقيـنا اوالً
اخلـريج "محمد فـاضل حمودي" النـاجح الثاني
عل ــى ج ــامع ــة بغ ــداد واالول عل ــى كلـي ــة العل ــوم
االسالميـة وسـألنـاه عـن قيمـة التفـوق بـالنـسبـة
اليه؟ فاجاب قائالً:
ميـثل التفـوق لـي قيمـة معنـويــة كبيـرة مينـحني
احلـافـز ويعـزز يف اعمـاقـي دوافع التفـوق الـدائم
واالكبر من اجل خـدمة وطننـا الغالي ،وسـألناه:
الى ماذا تعزو اسباب تفوقك؟ فاجاب قائالً:
بسـبب املعـانـاة التـي تكتـنف احليـاة العـراقيـة يف

الـظــروف ال ــراهنــة وانـطالقـ ـاً من روح الـتحــدي
واالص ــرار الل ــذيـن كـنـت احــسهـم ــا يعـتـمالن يف
عقلي ووجداني ،وجـدت امام خيـار ال رجعة فيه
ه ـ ـ ــو حتق ــيق ال ــتفـ ـ ــوق لـكــي اكـ ـ ــون مب ـ ـس ـتـ ـ ــوى
التحديات التي تواجه ابناء الشعب العراقي.
واك ــد محـمـ ــد انه رشح لـنـيل امل ــاج ـسـتـي ــر وادى
االخـتبــار املقــرر وهــو ب ــانتـظــار اعالن الـنتـيجــة
رسمياً
اول علوم
وكـان لقـاؤنـا التـالـي املتفـوق علـي عبـد الـرسـول
عبـد احلسني الثانـي على اجلامعة املـستنصرية
واالول علـ ــى كلـي ــة الـعل ــوم ق ـسـم ال ــري ــاضـي ــات
وســألنـاه :مــاذا ميثل لـك التفـوق؟ فـاجـاب :هـو
ثمــرة اجله ــد واملتــابعــة واالصــرار علــى حتقـيق
الهــدف الــذي يــسعــى الـيه االنـســان ،وه ــو شيء

االســرة ووالــدتـي كــانـت تــشغل مـنـصـب مــديــرة
حـسابـات يف شركـة الفـاروق للمقـاوالت ومن ثم
احيـلت علــى التقـاعـد ووالـدي عـسكـري بــرتبـة
نـائب ضابط متقـاعد ،اما عـن دور االسرة فقال
املتفوق علي:
االسـرة هي احلـاضنـة احلقـيقيـة للطـالـب التي
تع ـ ــده االع ـ ــداد الـ ــسل ـيــم يف اك ـم ـ ــال مـ ـس ـي ـ ــرته
الـتعـليـمي ــة والعلـمي ــة من خـالل احلث وغــرس
بذرة حب العلم وطلب املعـرفة وترسيخ الدوافع
واحلـوافــز يف اعمــاق االبنـاء ،واعـرب عـن شكـره
السـ ــرتـه مهـ ــديـ ـ ـاً تف ـ ــوقه الـ ــى والـ ــده ووال ـ ــدته
واخـوانه والـى الـشعب العـراقي بـاسـره مـوضحـاً
ان له احلق اآلن بــاكـمــال دراسـتـه العلـي ــا ولكـن
بال راتــب وعلـيـه فهـ ــو م ـض ـطـ ــر علـ ــى م ـضــض
لـتـ ــأجــيل هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع حلـني صـ ــدور االمـ ــر

بتعيينه.
االقتصاد ايضاً
اما الطالب عبد الوهاب رياض عبد الوهاب من
الـكليــات االهليـة قـسم االقـتصـاد فقــد عبــر عن
شعـ ــوره بهـ ــذه اللحـظ ــة الـتـي ت ـشـكل مـنعــطفـ ـاً
مـصيـريـاً بــالنــسبـة له بـالقـول :انــا سعيـد جـداً
ب ــاقـتـط ــاف ثـم ــرة جه ــدي ال ــذي اسـتـم ــر الربع
سـنوات مـن الدراسـة والبحـث والتقصـي والتعب
ويف ظ ـ ــروف صعـبـ ــة ومـعقـ ــدة والـيـ ــوم ات ـ ــوجهـ ــا
بـتف ــوقي الــذي نلـت علـيه تكــرمي وزارة الـتعلـيم
العالي وكبار الشخصيات يف الدولة العراقية.
مضيفـاً ان من جملـة دواعي التفـوق هي خـدمة
العراق واالصرار عـلى حتصيل وحتـقيق التفوق
بـني جـنـب ــاته ،واكــد عـبــد الــوهــاب اص ــراره علــى
الــبق ـ ــاء يف العـ ــراق ألن االوطـ ــان ال تـ ـشـيـ ــد وال
تتقـدم او تتطـور اال بابـداعات وسـواعد ابـنائـها،
واضـاف ان أخاه يـعمل االن طبيبـاً وكان متفـوقاً
ه ــو االخ ــر وعـن وال ــديه ق ــال :انهـم ــا م ــوظف ــان
متقـاعدان وانا بـانتظار نـتيجة قبـولي يف دراسة
املـاجـستيـر واشـاد عبـد الـوهـاب بعمـادة واسـاتـذة
كلـيـته الــذيـن م ــا بخل ــوا علـيه وعل ــى زمالئه ال
ب ــال ــزمـن وال ب ــاجله ــد وال ب ــاملعل ــوم ــة العلـمـي ــة
وبفـ ـضـلهــم كـ ـ ــانــت هـ ـ ــذه الـلحـ ـظـ ـ ــة ال ـ ـ ــرائعـ ـ ــة
والتــأريـخيــة يف حيــاتـه ،وعن املــوقف الــذي كــان
يـتــطلـب مـنه ق ــراراً ح ــاسـمـ ـاً ام ــا ان ي ـسـتـم ــر او
يـتوقـف قال :عـلى مـستـوى الدراسـة واملنهـاج لم
اتعـرض الى مـوقف كهـذا ،ولكن عـلى املـستـويني
النفـسـي واملعنـوي كـان لـي اكثــر من حـالـة كـنت
فيها امام خـيارين اما ان استـمر او اتوقف ولكن
يف النهـاية كـنت اختـار االستمـرار والتفـوق وعن
اخلـطــوة القــادمــة قــال :حـتم ـاً ســاكـمل دراسـتي
العليـا بـدءاً بـاملـاجـسـتيـر وصـوالً الـى الـشهـادات
االعلى .لقاؤنـا التالي كـان مع الطالبـة "فاطمة
كـرمي شنـدوخ" االولـى علـى كليـة العلـوم جـامعـة
واسـط والثــانيــة علـى اجلــامعـة ،وســألنـاهــا عن
كيفـية حتقيقها التفـوق فاجابت قـائلة :بالتعب
واجلهد واملثـابرة والقراءة املـستمرة ،وحتـماً فان
التفـوق لـيس بـاالمـر الهني ،بل هـو بحـاجـة الـى
البـذل واملثابرة مشيـدة بدور اسرتها وبـاساتذتها
الــذين قـدمـوا لهــا كل العـون واملـسـاعـدة ووفـروا
لهـا املناخـات الدراسـية املالئمـة من حيث تهـيئة
املـستلـزمـات املـطلـوبـة لـنيل هـذا االمـتيــاز ،وعن
الــصعـ ــوبـ ــات واملعـ ــوقـ ــات الـتــي واجهــتهـ ــا خالل
دراسـتهــا ق ــالت :ب ــالت ــأكيــد واجهـتنـي صعــوبــات
كـثـيـ ــرة ،ولكـن مبـث ــاب ــرتـي واص ــراري اسـتــطعـت
جتــاوزهــا ومـنهــا ضـيق الــوقـت املت ــاح لي :ومــاذا
بعــد الـتفــوق؟ فــاج ــابت ضــاحكــة :الـتعـيني اوالً
واحلصول على شهادة املاجستير ثانياً.
امــا الـطــالـبــة "ه ــديل سعــدون عـبــد الـصــاحـب
الثالـثة على جامعـة كركوك كلية الـتربية -قسم
التأريخ فـأشارت الى ان التفوق ميثل لها معاني

ودالالت كـثـيــرة ،وهــو الـيــوم الــذي ال ي ــوصف يف
ح ـيـ ـ ــاته ـ ــا كـلهـ ـ ــا النه ي ـ ــوم الـ ــسعـ ـ ــادة الغ ـ ــام ـ ــرة
واالنـطالقة نحـو املستقـبل وقالت ان تفـوقي كان
ميثـل لي مشـروعاً مـتواضعـاً ،اما املـشروع االكـبر
فـهو مواصلة مسيرتي الـتعليمية وحصولي على
اعلـى الشهـادات واهدي تفـوقي هـذا الى عـائلتي
واسـاتذتي وكل مـن اسهم يف جناحي والـى رئاسة
اجلــامعــة وعمــادة كـليـتي والــى اهلـي العــراقـيني
جـميعـاً وتــضيف هــديل :ان تفــوق طلبــة العـراق
ه ــو ال ـش ــوك ــة الـتـي ت ــدمـي اعـني اعـ ــداء الع ــراق
واالن ـس ــانـي ــة وخــنج ــر يــنغـ ــرس بقـ ــوة يف قل ــوب
االرهــابيني واجملـرمني النـهم العقــول والسـواعـد
القوية التي ستسهم يف بناء العراق وتطوره.
ثم الـتقـينــا الـط ــالبــة "نغـم عبــاس مـحم ــد" من
كليـة العـلوم –اجلـامعـة املسـتنصـرية قـسم عـلوم
اجلـو ،االولى على الكلية والثـالثة على اجلامعة
وسألناهـا عن شعورها وهي حتـظى بتكرمي وزارة
التعـليم العـالي فقـالت :هـو شعـور متـرع بـالفـرح
وال ــسعـ ــادة واالمل ألن هـ ــدفـنـ ــا لـم يـكـن يف نــيل
اله ــدايـ ــا بل يف تـتــبع م ـس ــارات الـعلــم واملع ــرف ــة
وخ ــدم ــة بل ــدن ــا الع ــزي ــز مـن خالل ت ــسلق قـمـم
الـتف ــوق واالم ـس ــاك بـن ــاصـيـ ــة العلـم ،والـتف ــوق
بالـنسبـة لي وسيلـة لالرتقـاء وسبـر اغوار الـعلوم
واملعـارف لذا جتـدني دائمـة البحـث والتقصي يف
بطـون الكتـب املنهجيـة وغيـر املنهجـية ولـم اهدر
مـن وقـتـي دقـيقــة واحــدة ،كـنـت اسـتـثـمــر الــزمـن
بـشكل سـليم وعـن التنــافس بـينهـا وبني زمالئهـا
قـالت نـغم :اعتـرف بـوجـود منـافسـة قـويـة لكنهـا
تتــسم بــالبــراءة والعفــويــة وبـعيــدة عـن التـشـنج
والغيرة احلـانقة بدليل ان جـميع زمالئي قدموا
لـي الــتهـ ــانـي وبـ ــاركـ ــوا لــي تفـ ــوقـي وم ـ ــاذا بعـ ــد
التفـوق؟ اجـابت :الـتعيـني اوالً لتـوفيـر االرضيـة
املادية واالستعداد الكمال دراستي العليا.
امــا الـطــالـب "عم ــر شمــال فــرحــان" االول علــى
كـليـة الـهنـدســة والثـالـث علـى جــامعـة الـنهــرين
فقـد عبـر عن شعـوره بـالـزهـو والفـرح قـائالً :هـذا
ابـسط ما نـستطيع ان نقـدمه لوطـننا ولعـوائلنا
ال سـيمــا نـحن واجـهنــا ظــروفـ ـاً معقــدة وصـعبــة
بعـد ان تـكللت جهـودنـا بـالنجـاح وبلحظـات هـذا
الـيــوم الـبهـيج م ـشـي ــداً بجهــود اســاتــذة وعـمــادة
الـكلـي ــة ورئ ــاس ــة ج ــامع ــة الـنه ــريـن الـتـي وف ــرت
لطـلبتها كل مـستلزمـات النجاح والتفـوق مؤكداً
ان التنـافس يشكل احد الـعوامل املهمة لتحقيق
التفوق وعن املواد الـدراسية التي كـان يجد فيها
صعوبـة اكبر قـال :الصعـوبة الـتي كانـت بالنـسبة
لـي متـثل غ ــوالً م ــرعـبـ ـاً هـي م ــادة الـ""Floud
وعـن عالقته بـزمالئه االخـرين ذكـر عمـر "بـانهـا
اكثر من عالقة االخوة فقـد امضينا اربع سنوات
ونحن يف الفـة ومــودة ومحبـة ال تـشـوبهـا شـائبـة
وامت ـن ـ ــى ان تـك ـ ــون الـعالق ـ ــات ال ــطالب ـيـ ـ ــة داخل
وخارج اروقـة الكلـيات واجلـامعـات بهـذا املسـتوى
االنـ ـسـ ــانـي الـ ــرفــيع الـ ــذي ي ـ ــدل عل ـ ــى سعـ ــة يف
الثقافة والوعي واالدراك.
امـا االولــى علــى كليــة التــربيـة -جــامعـة واسـط
اخل ــريج ــة رملــة خـضـيــر مـظل ــوم فقــالـت :لقــد
بــذلـت قـص ــارى جهــدي كـي انــال الـنجــاح الــذي
اسـتـحقـه والفــضل يف هـ ــذا كلـه يعـ ــود لعـ ــائلـتـي
والساتـذتي ،وانـا راضيـة عن نفـسي ولكـني احس
بغـ ـص ـ ــة والــم ب ـ ــرغــم انــي اع ـيـ ــش اج ـ ــواء ه ـ ــذه
االحـتفــالـيــة وفــرحـي يف حتقـيق الـتفــوق الــذي
كنـت اسعــى الـيه بـسـبب االوضــاع الـتي يـعيـشهــا
زمالئـي يف جـ ــامع ــة واســط ويحـ ــز يف نف ـسـي ان
اراهـم وهـم يعــان ــون الفقــر واحلــرم ــان والعــوز..
صح ــيح انـ ـ ــا ه ـن ـ ـ ــا يح ــتفـ ـ ــى بــي ،ولـك ــن قل ـبــي
ومـشـاعـري معهـم وكنـت امتنـى ان تقـيم جـامعـة
واســط حفالً مـن ــاسـب ـ ـاً للخ ــريجـني اال انه ــا لـم
تفعل.
وعن االجـواء اجلـامعيـة يف جـامعـة واسط قـالت
"رملـة" :هنـاك تبـاين يف طـبيعـة ونـوع العالقـات،
فـبعض الطلبـة ال يزالـون يتجنبـون احلديث مع
زمـيـالتهـم وهــم قلـ ــة ..لـكـن غـ ــالـبـيـ ــة ال ــطلـبـ ــة
منسجمـون وبينهـم ود ومحبة وعالقـات انسـانية
واج ـت ـم ـ ــاع ـي ـ ــة ذات ط ـبــيع ـ ــة ح ـض ـ ــاري ـ ــة ،مع ان
اجملـتـمـع يف محـ ــاف ـظـ ــة واســط ال ي ـ ــزال ريفـي ـ ـاً
وقبلياً.

رمضــــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار
بغداد /املدى

العراقيون يجددون
عهود وحدتهم يف الشهر
الكرمي "رمضان" فرصة
العادة املهجرين وانهاء
االحتراب الذاتي
رمضان يف الدار وقد
فتحنا له قلوبنا متلهفني
املني خيراً ،املني ان نرى
ضوءاً يف نهاية النفق
املظلم الذي جنتازه اليوم
وندفع ثمن العثرات
واحلفر فيه دماً وضحايا
وامواالً واعماراً ،ويف
رمضان اعتاد العراقيون
ان يجددوا عهود
وحدتهم االجتماعية،

ان شه ـ ــر رمـ ـض ـ ــان ،ج ـ ــاء رح ـم ـ ــة
لالم ــة مـن خ ــالـقهـ ــا ،فهـ ــو شه ــر
االصالح واخلــيـ ـ ــر وقــي ـ ـ ــام الل ــيل
واي ـت ـ ــاء ال ـ ــزك ـ ــاة واحلـ ـ ــدب عل ـ ــى
الفقـراء واملـســاكني وتـشـجيع روح
التضـامن وااللفـة وجتميـع قلوب
اجلميع على احملبة والتعاون.
وعل ـ ــى ه ـ ــذا االس ـ ــاس الـ ـش ـ ــرعــي
يـ ـص ــبح احلـ ـ ــديــث ع ــن الفـ ـ ــرقـ ـ ــة
والـتفــرق ــة اذا لم يـكن ادانــة امــراً
مـن ــافـيـ ـاً للـص ــواب وان املــسلـمـني
يـنـت ـظ ــرون ه ــذا ال ــشهـ ــر اجللـيل
لتجـديـد عهـود وحــدتهم ومتـتني
اواصـ ـ ــر احملــبـ ـ ــة ب ـي ــنهــم وت ـ ـ ــوجه
الــدعــوة الــى كل مـن يهـمه االمــر
ل ـت ـث ـب ـيــت خـ ـط ـ ــوات املـ ـص ـ ــاحل ـ ــة
الوطنية

لغة التفاهم

فــتج ـمـعهــم لــيلـ ـ ــة القـ ـ ــدر عل ـ ــى
عـب ــادات طـ ــويل ــة يـتـبـتل ــون فـيه ــا
وتنـصــرف ارواحهـم بكل مــا فـيهــا
ومــا حتمـل من اميـان الــى البـارئ
مـ ـ ـس ـت ــنجـ ـ ــدة وداعــيـ ـ ــة ان يــكفــي
العـراق شـر هـذه الغمـة وان يخـرج
العــراق والعــراقـيني مـن محـنتـهم
األلـيـم ــة الـتـي يعـي ـش ــونه ــا الـي ــوم
وهم يـواجهـون االرهــاب واحتـراب
اجلـهلـ ــة وقلـيلـي ال ــوعـي والـفهـم،
رمـ ـض ـ ــان يف ال ـ ــدار وه ـ ــو ف ـ ــرص ـ ــة
الع ــراقـيـني لـله ــدن ــة وال ــسالم مل ــا
يحمله مـن قدسيـة يجب ان تتيح
اع ــادة املهج ــريـن والـن ــازحـني ال ــى
م ــدنهـم واحـي ــائهـم ودورهـم ،وه ــو
فـ ــرص ـ ــة للــتفـ ــاهـم مــن اجل نـ ــزع

الضغـائن واقفال ابـواب االحتراب
غـي ــر املـب ــرر امل ـشــتعل بـفعل ف ــاعل
مـن خــارج بـيـئــة وطـبـيع ــة العــراق
والعراقيني.
هــا هــو رمـض ــان اخليــر والـطــاعــة
واالمي ــان ي ــأتـي ن ــاث ــراً ال ــسكـيـن ــة
واحلب واالمـان علــى دروبنـا الـتي
اقف ـ ـ ــرت م ــنه ـ ـ ــا ط ـ ـ ــويـالً ويج ــمع
كلـمتنا يف وحدة ال تخـطئها حتى
عــيـ ـ ــون الق ـ ــارع ــني عل ـ ــى ط ـب ـ ــول
االفـتـ ــراق واالحـتـ ــراب املـ ــراهـنـني
علـى شـق الصفــوف شعب مـوحـد،
يجـمعه الـشهــر املبـارك وقـدسـيته
عل ـ ــى م ـ ــائ ـ ــدة االفـ ـط ـ ــار حلـ ـظ ـ ــة
ان ـ ـطـالق اذان املـغـ ـ ـ ــرب والـقـ ـبـلـ ـ ـ ــة
الواحدة ،ومحراب الصالة ،لتثبت

ان م ــا يجـمع بـيـنـنــا اكـب ــر وابقــى،
واعل ــى ص ــوتـ ـاً مـن ابـ ــواق االعالم
الراقص على ايقاعات التفرقة.
هــا نحـن نفـتح االفـاق لــشمـس ال
يـحجــبهـ ــا غـ ــرب ـ ــال ،ونعـ ــرض آراء
ابـن ــاء شعـبـنــا يف دع ــوتهـم الــى ان
يكــون شهـر رمـضـان ،فـاحتــة خيـر
وسالم وان يكــون خطــوة متقـدمـة
على طريق املصاحلة الوطنية

شهر االصالح

الـ ـسـي ـ ــد عالء عـبـ ــد اهلل مـن حـي
الع ــامل بـبغ ــداد ،يف لقـ ــائه معـن ــا
اظهـر حتـمسـاً شـديـداً للمـواضيع
الـتـي جتــمع االم ـ ــة وال تف ـ ــرقهـ ــا،
فقــال -يف البـدايـة يجـب التــأكيـد
علـى حـقيقـة واضحــة تنـص علـى

الشيخ سالم الـدليمي امام جامع
ابـ ــو بـكـ ــر ال ـصـ ــديق يـ ــؤكـ ــد بهـ ــذا
ال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــأن -انـه ال مي ـك ــن ق ــب ـ ـ ـ ــول
االوضــاع احل ــالي ــة كمــا هـي علـيه
يف شـه ـ ـ ــر رمـ ــض ـ ـ ــان املــب ـ ـ ــارك وان
الصــورة يجب ان تـتغيـر احتـرامـاً
لقدسيـة هذا الشهـر العظيم ،فال
احتــراب وال قتـل وال قتـال ،وامنـا
تفـاهـم وتعـاون ومـحبـة وال يـصح
يف هـ ـ ــذا ال ـ ــشهـ ـ ــر اال االج ـتــمـ ـ ــاع
واملـودة ،وهـو شهـر اخليـر والبـركـة
وحـيـثـم ــا حل حتـل معه ب ـش ــائ ــره
وخيـراته ،ونحن اذ تـؤدي فـرائض
هــذا الـشهــر فــاننــا نــدعــو ان ميــر
علـيـنـ ــا الـ ــشهـ ــر املـبـ ــارك بـقلـ ــوب
مـتــآلفــة علــى اخلـيــر واالحـســان
وان يجمع اهلل قلـوب ابناء شعـبنا
عـلـ ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــودة واالصـالح وع ـ ـمـل
اخليــر لكل العــراقيـني وال ننـسـى

ان نـؤكـد علـى ان االيفـاء بفـروض
شهــر الـص ــوم يحـتــاج الــى حــريــة
احلــرك ــة وبخــاص ــة بعــد االفـطــار
ل ــري ــادة اجل ــوامع واحل ـسـيـنـي ــات،
ف ــامل ــؤمـن ــون يـت ــوافـ ــدون مع صالة
العـشاء الى بيـوت اهلل لقيام الليل
حتـى الفجـر ،وهـذا االمــر يحتـاج
الــى حــريــة احلــرك ــة والتـنقـل بني
االحـياء الـسكنيـة وزيارة االولـياء،
كمـا ان شهر رمضـان هو يف الواقع
من ــاسبــة لـصلــة ال ــرحم وت ــوطيــد
الـعـالق ـ ـ ــات االجـ ـت ــم ـ ـ ــاع ــي ـ ـ ــة ب ــني
مكونـات وافراد اجملتمع ،وكل تلك
االمور تتم عـادة بعد االفـطار ،لذا
نه ـيــب بـ ـ ــاجلهـ ـ ــات اخمل ـت ــصـ ـ ــة ان
تـراعي هـذه االوضـاع اذا مـا فكـرت
يف فــرض حظــر التجـوال يف شهـر
رم ـ ــض ـ ـ ـ ــان الــك ـ ـ ـ ــرمي اح ــت ـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـ ـاً
لـ ــشعـ ــائـ ــرهـم وتـ ــوفـي ـ ــراً للـمـنـ ــاخ
والفرصة املالئمة ألدائها.
وقــد اسـتعــدت الع ــوائل الع ــراقيــة
املـ ــسلــمـ ـ ــة له ـ ــذا الـ ــشه ـ ــر ب ـ ــرف ـ ــد
مخـازنها الـبيتيـة باملـواد الغذائـية
الـض ــروري ــة الع ــداد اطـب ــاق شه ــر
رمـض ــان اخل ــاص ــة الـتـي ي ــأتـي يف
قـمـته ــا الع ــدس والـتـم ــر ويف ه ــذا
العام يـتواءم شهـر رمضـان الكرمي
مع تـزايد عرض االرطـاب والتمور
ولـكـ ـنـه م ــن امل ـ ـ ــؤسـف ان ن ـ ـ ــرى ان
اصحـاب احملالت اخملـتصـة بـاملـواد
الغـذائيـة يعمـدون الـى رفع اسعـار
بـض ــائعهـم قـبــيل نه ــاي ــة شعـب ــان،
وف ـ ـضـالً ع ــن اسـ ـتـعـ ـ ـ ــدادات هـ ـ ـ ــذه
العـ ـ ــوائل لـ ـصــنـ ـ ــاعـ ـ ــة املـعجــنـ ـ ــات
واحلـلـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات تـ ـتـه ــيـ ـ ـ ــأ مـعـ ـ ـ ــامـل
احللـويـات فـتخـزن كـميـات كـبيـرة
مــن الـ ـسـك ـ ــر وال ــطحــني ال ــصف ـ ــر

والــكـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــاو الن ــتـ ـ ـ ــاج املـعـج ــنـ ـ ـ ــات
والـشـوكـوالتـة ،االمـر الـذي يـزيـد
م ــن اسعـ ـ ــار الـ ـ ـسـكـ ـ ــر والـ ــطحــني
الـ ــصفـ ـ ــر وهــمـ ـ ــا امل ـ ـ ــادة الالزمـ ـ ــة
لـصـنــاعــة اهـم واشه ــر احللــويــات
واكثـرهــا طلبـاً مـن قبل املـواطـنني
(الزالبية والبقالوة)

مائدة رمضان

يـق ـ ـ ــول امل ـ ـ ــواط ــن ه ـ ـ ــاش ــم ع ــب ـ ـ ــد
الــرحمـن من مــدينـة الـصــدر حي
االكراد
 ان اهـم االطب ــاق التـي تقــدمهــاالعـ ـ ــائلـ ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة وال ـتــي هــي
ضــروري ــة ال تغـيـب عـن مــائــدة أي
ب ـيــت ع ـ ــراقــي ه ـ ــو طــبق ش ـ ــورب ـ ــة
العـدس وشـوربـة الـدجـاج وشـوربـة
اللحـم املـث ــروم مع الـتـم ــر واللـنب،
والـتمـر ضـروري علـى املـائـدة فهـو
ما يبدأ به الصائم افطاره.
لعبة احمليبس
ويف شهــر رمضـان الكـرمي يجـتمع
ابـناء احلـي الواحـد او عدة احـياء
يف م ـب ـ ــاري ـ ــات وديـ ـ ــة علـ ـ ــى لع ـب ـ ــة
احمليبـس يقـول واثق االسـود احـد
اب ـ ــط ـ ـ ـ ــال لـع ــب ـ ـ ـ ــة احملـ ـي ــب ـ ـ ــس يف
الكاظمية
هنـاك عـدة لـعبـات خـاصـة بـشهـر
رمضـان مثل لعبـة الفنجـان ولكن
اشهرهـا هي لعبـة احمليبـس ،وهذه
اللعبـة الـتي كنـا منـارسهـا كل عـام
ونـتحــدى فـيه ــا احيــاء اخ ــرى من
بغـ ـ ــداد كـ ـ ــالفـ ــضل واالعـ ـظ ـمــيـ ـ ــة
والـص ــدر واحل ــري ــة وس ــواه ــا وق ــد
فـزنا عدة مـرات ببطولـة بغداد قد
ت ـسـتـم ــر وقـ ــائعه ــا حـتـ ــى الفج ــر،
فكيف سـنتمكن من ممـارستها اذا

كــانت املقــاهي سـتغلق يف الـسـاعـة
العـاشــرة كمـا يـشــاع منـذ االن؟ ان
ه ـ ــذه الـلع ـب ـ ــة ض ـ ــروري ـ ــة الع ـ ــادة
الـلـح ــم ـ ـ ـ ــة ب ــني اح ــي ـ ـ ـ ــاء بـغ ـ ـ ـ ــداد
والـتنـفيــس عن احـتقــان االوضــاع
بني العراقيني ويـجب النظر اليها
بجدية كوسيلة تقريب واداة الفة.

املرأة ورمضان

ام ـ ــا املـ ـ ــرأة الع ـ ــراق ـي ـ ــة فـله ـ ــا هــي
االخ ـ ــرى رأيهـ ــا اخل ـ ــاص يف شهـ ــر
رمضان.
تقـول احلـاجـة ام كــرمي من محلـة
السفينة يف االعظمية:
اضـ ــافـ ــة الـ ــى مـ ــا يفـ ــرضـه شهـ ــررم ـضـ ــان املـبـ ــارك مـن الـتـ ــزامـ ــات
ديـنـي ــة واخالقـي ــة ،فه ــو مـن ــاسـب ــة
لـتوطـيد اواصـر احملبـة والصـداقة
بـني الـن ـ ــاس وبخـ ــاصـ ــة اجلـيـ ــران
واالق ــارب وابـن ــاء احلـي ال ــواح ــد،
فـ ــانـ ــا وجـ ــاراتـي نـتـبـ ــادل وجـبـ ــات
االفطار فاعطي جارتي طبق دوملة
لتعطيـني هي طبق برياني ونفس
امل ـ ــوض ـ ــوع ي ـن ـط ـبـق عل ـ ــى اح ـ ــدى
جاراتي من اخواننا النصارى.
السيـدة نوال مـحمد مـن محلة ام
الـنـ ــومـي يف الـكـ ــاظـمـي ـ ــة تقـ ــول-
امت ـن ـ ــى ان يـك ـ ــون شه ـ ــر رم ـض ـ ــان
املـب ــارك ف ــرص ــة لع ــودة املهج ــريـن
والن ــازحني الــى ديــارهـم وان يحل
االمن علـى ربـوع العـراق كلهـا وان
يـجعـل الفـ ــرقـ ــاء علـ ــى الـ ـسـ ــاحـ ــة
الع ــراقـي ــة اي ــام رم ـض ــان طـ ــريقـ ـاً
للـ ــسالم وامل ـصـ ــاحلـ ــة الـ ــوطـنـيـ ــة
وليتـذكـروا االيـام املقـدسـة يف هـذا
الشهـر ،ليـلة الـقدر الـتي هي خـير
من الف شهر.

