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كممة العدد
ان عملية تواصل اجلهد العلمي والثقايف وادامتو تعد
دالو واضحو على الذي ميتاز بو طلبتنا االعزاء اذ ان
قليل دائم خري من كثري منقطع ,وىذا العدد الثاين

بأبوابو املتنوعو ليضعنا امام ابداع آخر نسعى لتطويره
وادامتو يف نفوس وعقول طلبتنا ,فضال عن كونو

هيئة التحرير

اشعاع علمي يضيئ ويطغى على مساحة الظالم اليت
يسعى أعداء العراق اىل تعميقها يف النفوس والعقول
.مبارك لطلبتنا ىذا اجلهد العلمي واستغل ىذه

أ.ك فٍ١فخ أثوا٘ ُ١اٌزّ /ّٟ١هئ١٘ ٌ١ئخ

املناسبة لتحفيز طلبة كلية القانون والعلوم السياسية
كافة ألن يرفدوا جريدهتم باملواضيع املتنوعو وان
جنعل من ىذه البوابو االلكًتونية مشعل علم ونرباس
ضياء ترسيخا وتعميقا لثقافة الكلمة واحلوار ونافذه
ليعرب الطلبة عن أرائهم ومقًتحاهتم خدمة للعملية

اٌزؾو٠و

أ.َ.ك ػالء اٌل ٓ٠دمحم ؽّلاْ ِ /ل٠و اٌزؾو٠و
َ َ.عجبهدمحم ِٙل / ٞاألشواف اٌٍغٞٛ
ػال طجبػ ػٍ/ٟػٍ١ٍ َٛبٍ١خ /
أٌزظّٚ ُ١أألفواط أٌفٕٟ

التعليمية ,فبالعلم تبٌت االمم واىل مزيد من االبداع
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عًٛذ كهٛح انقإٌَ ٔانعهٕو انغٛاعٛح ٚحصم عهٗ
ٔعاو انغالو انعانًٔ ٙشٓادج ذقذٚشٚح
األستاذالدكتور خليفة إبراهيم عودة التميمي عميد كلية القانون
والعلوم السياسية حصل على تكريم بوسام السالم العالمي
وشهادة تقديرية من سفارة السالم في جمهورية العراق وذلك
تثمينًا لجهوده االستثنائية من اجل نشر روح المحبة والسالم
والوئام في محافظة ديالى من خالل التواصل مع كافة الشرائح
من اجل السالم المجتمعي شاكرين شخصه الكريم ومتمنين له
دوام التوفيق

العمل التطوعي
ٓحٕ ُظِىعح ُٕ ؾلاب اًِزحٌح اًزاةعح دوىٓر ًدًٔا فوزج اًلٌاَ ةِتادرج دؿىعٌح وةعد عزع اًفوزج عٌى رئاضح كطّ اًلآىْ واًطٌد اًعٌِد
اًِحذزَ وًلٌٔا دزحٌث ةِا ؾٌتٔاٖ ُٔهّ وشارهىٓا هذٖ اًِتادرج اًذٍ هاْ ُػِىٓها اًذزحٌث ةؿلاب اًِزحٌح الأوًى وحشهّ عٌى اًدراضح
وهٌفٌح اًذعاًشُ،ع الأطىاء اًظاُعٌح اًِذذٌفح دِاُا عٕ أطىاء اًِدارص .وهٌفٌح
الاضذفادج ُٕ دراضح اًلآىْ والاًذشاَ ةأًظاَ وعدَ ُذاًفح اًذعٌٌِاخ و ةذي اًظهد
واًِشاةزج ًٌىضىي اًى اًغاًح ُٕ دراضح اًلآىْ وهٍ أًظاح واًذفىق ًذدُح اًىؾٕ
ُ.طذلتلا
وعٔدُا ةدأٓا ًلائٔا ةؿلاب اًِزحٌح الأوًى وطدٓا دزحٌتاً طٌِلا ةالإغافح اًى فزحذهّ
ودغٌٌز اًذىف اًذي ًذوىْ ًدي هٍ شذظ ًعٌش ُزحٌح طدًدج فٍ حٌاده .ودٔاكشٔا
عٌى ةعؼ الاُىر ةذطىص ؾزًلح اًذدرًظ وإُوآٌح عزع اًِحاضرج ُٕ كتٍ
اًوادر اًذدرًسي اًِحذزَ وكدردهّ عٌى اًطاي اًِىاغٌع اًدراضٌح ةطهىًح وةطاؾح
.اًى اًؿاًث ودعاوٓهّ اًذٍ وطدٓاٖ ُعٔا دٌز دًٌٍ عٌى ُا دؤٌِا عٔه ًهّ
.وفٍ ٓهاًح اًِتادرج كِٔا ةذىسًع اًىرود عٌى اًؿلاب ةاعذتارها هدًح اًطداكح والادىج
وُطذِزوْ اْ شاءهللا فٍ اًعٍِ اًذؿىعٍ كدر الاُواْ
اشذزن فٍ،اًِتادرج (عشاًدًٕ عٌٍ ُطٌّ ،اًلاف هادي طىاد ،ةطاَ فلاح ،حٌدر فذح هللا)
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,

المغة العربية
ْ ٙأكثش انهغاخ ذحذثا ظًٍ يجًٕعح انهغاخ انغايٛح ْٔ ٙيٍ أغضس انهغاخ يٍ حٛث انًادج
انهغٕٚح ٔإحذٖ أكثش انهغاخ اَرشاسا ف ٙانعانىٚ ،رحذثٓا أكثش يٍ  244يهَ ٌٕٛغًح1،
ٔٚرٕصع يرحذثْٕا ف ٙانًُطقح انًعشٔفح تاعى انٕطٍ
انعشت ،ٙتاإلظافح إنٗ انعذٚذ يٍ انًُاطق األخشٖ
انًجأسج كاألحٕاص ٔذشكٛا ٔذشاد ٔيان ٙانغُغال
ٔإسذٛشٚا .انهغح انعشتٛح راخ أًْٛح قصٕٖ نذٖ
انًغهً ،ٍٛفٓ ٙنغح انقشآٌ انكشٚىٔ ،ال ذرى انصالج
(ٔعثاداخ أخشٖ) ف ٙاإلعالو إال تئذقاٌ تعط يٍ كهًاخ
ْزِ انهغح .انعشتٛح ْ ٙأٚعا نغح شعائشٚح سئٛغٛح نذٖ
عذد يٍ انكُائظ انًغٛحٛح ف ٙانٕطٍ انعشت ،ٙكًا كرثد تٓا انكثٛش يٍ أْى األعًال
ّش اَرشاس اإلعالؤ ،ذأعٛغّ دٔالً ،فٙ
انذُٛٚح ٔانفكشٚح انٕٓٛدٚح ف ٙانعصٕس انٕعطٗٔ .أث
اسذفاع يكاَح انهغح انعشتٛحٔ ،أصثحد نغح انغٛاعح ٔانعهى ٔاألدب نقشٌٔ طٕٚهح فٙ
ًا أٔ غٛش يثاشش عهٗ كثٛش
ًا يثاشش
األساظ ٙانر ٙحكًٓا انًغهًٌٕٔ ،أثشخ انعشتٛح ،ذأثٛش
يٍ انهغاخ األخشٖ ف ٙانعانى اإلعالي ،ٙكانرشكٛح ٔانفاسعٛح ٔانكشدٚح ٔاألٔسدٚح
ٔانًانٛضٚح ٔاإلَذَٔٛغٛح ٔاألنثاَٛح ٔتعط انهغاخ اإلفشٚقٛح األخشٖٔ ،تعط انهغاخ
األٔسٔتٛح كاإلعثاَٛح ٔانثشذغانٛح ٔانًانطٛح ٔانشٔعٛح ٔاإلَكهٛضٚح ٔانفشَغٛح ٔاإلٚطانٛح
ٔاألنًاَٛح .كًا أَٓا ذذسط تشكم سعً ٙأٔ غٛش سعً ٙف ٙانذٔل اإلعاليٛح ٔانذٔل اإلفشٚقٛح
نزا فانهغح انعشتٛح يغؤٔنٛح كم َاطق تٓأ ،كم فشد ُٚرغة

.انًحارٚح نهٕطٍ انعشتٙ

إنٓٛأ ،انرٓأٌ ف ٙذعًًٓٛا ٔاعرخذايٓا ْٕ إٚزاٌ تاَقشاظٓا ٔذالشْٕٚ ٙرُا يعٓا.
نقذ

.فأًْٛح انهغح ال ذكًٍ فقط ف ٙكَٕٓا ٔعٛهح ذخاطة نكُٓا عُٕاٌ ْٕٚح ٔدنٛم ذٕاجذ

أصثحد انهغح انعشتٛح غشٚثح ت ٍٛانهغاخ انرٚ ٙرذأنٓا انُاطٔ ،انًشكهح أَُا َحٍ
انزَ ٍٚشجعٓى َٔذفعٓى إنٗ رنك دفعا دٌٔ اعرشاض أٔ حرٗ اعرُكاسٔ ،دٌٔ أٌ َرثُٗ نغرُا

َٔحافظ عهٓٛا

أ.م.د جالل عبد اهلل خلف السعداوي
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مواقع التواصل االجتماعي ما هلا وما عليها✆

وً شٟء ف ٟاٌؾ١بح ٌٗ ٍٍج١بد ٚا٠غبث١بد ٌٚ ،ىَٔ ٟزف١ل ِٓ ٘نا اٌشٟء ال ثل ِٓ رؾظ ً١اإل٠غبث١بد ٚرالفٟ
اٌٍَج١بدِٛٚ.الغ اٌزٛاطً االعزّبػِ ٟضٍٙب ِضً أش١بء وض١وح ٌٙب ا٠غبث١بد ٍٍٚج١بد ٌٕٚ ،زؼوف أٚال اٌّمظٛك ثّٛالغ
اٌزٛاطً االعزّبػِٛ.ٟالغ اٌزٛاطً االعزّبػ ٟاالٔزؤذ رؼوف ػٍ ٝأٙب ِٕ:ظِٛخ ِٓ اٌشجىبد االٌىزوّ١ٔٚخ اٌز ٟرَّؼ
ٌٍّشزون فٙ١ب ثبٔشبء ِٛلغ فبص ثٗ  ِٓ ٚصُ هثطٗ ِٓ فالي ٔظبَ اعزّبػ ٟاٌىزوِ ٟٔٚغ أػؼبء آفوٌ ٓ٠لٔ ُٙ٠فٌ
اال٘زّبِبد ٚاٌٛٙا٠بد أ ٚعّؼٗ ِغ أطللبء اٌغبِؼخ أ ٚاٌضبٔ٠ٛخ .رظٕف ٘نٖ اٌّٛالغ ػّٓ ِٛالغ اٌغ ً١اٌضبٔ٠ٌٍٛ ٟت (٠ٚت
ٓ١ٍّٚ ) ٕ.ذ اعزّبػ١خ ألٔٙب أرذ ِٓ ِف" َٛٙثٕبء ِغزّؼبد " ثٙنٖ اٌطو٠مخ َ٠زط١غ اٌَّزقلَ اٌزؼوف اٌ ٝاشقبص
ٌل ُٙ٠ا٘زّبِبد ِشزووخ ف ٟرظفؼ اإلٔزؤذ ٚاٌزؼوف ػٍ ٝاٌّي٠ل ِٓ اٌّٛالغ ف ٟاٌّغبالد اٌز ٟرٚ ، ّٗٙأف١وا ِشبهوخ
٘نٖ اٌّٛالغ ِغ أطللبئٗ.أزشود ٘نٖ اٌّٛالغ اإلعزّبػ١خ ثشىً وج١و ف ٟأٔؾبء اٌؼبٌُ ِّب أكٌ ٜىَو اٌؾلٚك اٌغغواف١خ ٌٗ
ٚعؼٍٗ ٠جل ٚومو٠خ طغ١وح روثؾ أثٕبءٖ ثؼؼ ُٙثجؼغ .رطٛهد ٘نٖ اٌّٛالغ ش١ئب فش١ئب ٌزظجؼ األشٙو اٍزقلاِب ثٓ١
ِوربك ٞاإلٔزؤذٌٚ.ؼً أثوى ا٠غبث١بد ٘نٖ اٌّٛالغ-ٔ:اٌزٛاطً ِغ اٌؼبٌُ اٌقبهعٚ ٟرجبكي ا٢هاء ٚاألفىبه ِٚؼوفخ صمبفبد
اٌشؼٛة ٚرمو٠ت اٌَّبفبدِّ -ٕ.بهٍخ اٌؼل٠ل ِٓ األٔشطخ اٌز ٟرَبػل ػٍ ٝاٌزموة ٚاٌزٛاطً ِغ ا٢فو-ٖ.ٓ٠رفزؼ أثٛاثب ً
رّىٓ ِٓ اؽالق اإلثلاػبد ٚاٌّشبه٠غ اٌز ٟرؾمك األ٘لاف ٚرَبػل اٌّغزّغ ػٍ ٝإٌّٚ.ٛأثوى اٌٍَج١بد ٘ -ٔ:ٟغ١بة
اٌولبثخ ٚػلَ شؼٛه ثؼغ اٌَّزقلِ ٓ١ثبٌَّئ١ٌٚخ-ٕ.وضوح اإلشبػبد ٚاٌّجبٌغخ فٔ ٟمً األؽلاس -ٖ.ثؼغ إٌمبشبد اٌزٟ
رجزؼل ػٓ االؽزواَ اٌّزجبكي ٚػلَ رمجً اٌوأ ٞا٢فوٗ -اػبػخ اٌٛلذ ف ٟاٌزٕمً ث ٓ١اٌظفؾبد ٚاٌٍّفبد ك ْٚفبئلح-٘.
رظفؼ اٌّٛالغ ٠ئك ٞاٌ ٝػيي اٌشجبة ٚاٌّوا٘م ٓ١ػٓ ٚالؼ ُٙاألٍوٚ ٞػٓ ِشبهوز ُٙف ٟاٌفؼبٌ١بد اٌز٠ ٟمّٙ١ب
اٌّغزّغ -ٙ.أؼلاَ اٌقظٛط١خ اٌن٠ ٞئك ٞاٌ ٝأػواه ِؼٕ٠ٛخ ٔٚفَ١خ ِٚبك٠خٚ.ثؼل اٌزؼوف ػٍ ٝاثوى ا٠غبث١بد ٍٍٚج١بد
ِٛالغ االرظبي االعزّبػ١خ ٠زجٌٕ ٓ١ب أٗ الثل ِٓ رٛظ١ف اٌشجىبد االعزّبػ١خ و ٟرظجؼ أكاح رٛاطً اعزّبػ١خ فبػٍخ فٟ
اٌّغزّغ ٘ٚنا ٠زطٍت اٌزٛػ١خ اٌَّزّوح أل١ٌٚبء األِٛه ػٓ ِل ٜفطٛهح ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػ ٟػٍ ٝأؽفبٌٚ ُٙو١ف١خ
رٛعٔ ُٙٙ١ؾ ٛاالٍزقلاَ األِضً ٌٙب ٚاالٍزفبكح ِٕٙب

مربمج اقدم ميسم علوان حسون مسؤول شعبة االعالم – كلية القانون والعلوم السياسية
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الدب الروسي

أثناء احلرب العاملية الثانية وبعد مرور أسابيع حصل (جندي ما) على إجازة
تسمح لو بالعودة إىل بيتو  ,وما إن وصل إىل الشارع الواقع بالقرب من منزلو
حمملة باجلثث وعرف أن العدو قصف مدينتو
 ..حىت رأى شاحنة عسكرية متوقفة ّ
 .. .كانت الشاحنة تقل عشرات اجلثث اهلامدة وتستعد لنقلها إىل مقربة مجاعية

وقف اجلندي أمام اجلثث املتكدسة ليلقي اخر نظرة عليهم واذ بو يالحظ أن حذاء
 ..يف قدم (سيدة ما) يشبو حذاء سبق أن إشًتاه إىل زوجتو
توجو اىل بيتو مسرعاً لإلطمئنان عليها لكنو سرعان ما تراجع و عاد إىل الشاحن

!! من جديد ليتفحص اجلثة فإذا هبا زوجتو

بعد صدمتو مل يشأ اجلندي أن تدفن زوجتو يف مقربة مجاعية فطلب سحبها من الشاحنة
متهيداً لدفنها بشكل الئق  ,وخالل عملية النقل تبني أهنا ال تزال تتنفس ببطء و صعوبة

!! فحملها إىل املسشفى حيث أجريت هلا اإلسعافات الالزمة و إستعادت احلياة من جديد

.بعد سنوات على ىذا احلادث محلت الزوجة اليت كادت ان تدفن حية ووضعت صبياً
) امسو (فالدميري بوتني -رئيس روسيا احلاي
 //القصة ذكرهتا  /ىيالري كلينتون  /يف كتاب امستو  //خيارات صعبة
ويف الصورة ماريا مع ابنها فالدميري ( الدب الروسي)

و.و .عقٛم َاصش ْاد٘

5

-------------------------------------------------------------------------------------

 2017أجلريدة أأللكرتونية  /كلية ألقانون وألعلوم ألسياسية
أًِزأج وأًهىع ةىاكع اًِآٌا ةعد اًحزب اًعاًٌِه اًشآٌح
اضذطٌِر اًِآٌا ًٌحٌفاء عاَ  5491هآر حؿاَ دوًح
اًشعث فٍ حاًح احتاؽ وآهٌار داٌٌَُ 1 ،ىْ ُعذلٍ فٍ
ضٌتزًأُ ،اسي ةٍ ُدْ هاٌُح ضىًر ةالأرع ،كىاخ
اًحٌفاء حٌِىا ُعهّ اًِطآع والآلاخ ودُزو اًتٌٔح
اًذحٌذح ةشوٍ هاٍُ ،اًشعث عتارج عٕ ٓطاء وأؾفاي
وشٌىخ ،آذشرخ فوزج الآذحار ،سّ دلاها فوزج أًهىع
ُٕ اًلاع ةلٌادج أًطاء ،فٍ غٌاب داَ ًٌحوىُح ،ةدأخ
أًطاء واًشٌىخ ةظِع الأٓلاع لاعادج ةٔاء اًتٌىخ و
طِع الأوراق واًوذث ُٕ دحر الآلاع ًفذح اًِدارص ،هذتىا عٌى ةلاًا اًظدراْ اًِحؿِح شعاراخ دتص الاٍُ
اسرع الأٍُ كتٍ اًلِح هآر -افعٍ ُادطذؿٌع -لادٔذظز حلى -ودحص عٌى اًعٍِ وهآر هذٖ اًشعاراخ هٍ
ضٌِر أًطاء ٓ:طاء اًِتآٍ .اًفذزج ُٕ عاَ 5491اًى ُ5411زحٌح ةٔاء اًتٌىخ ،ةالاٍُ والاًِاْ ضٔعىا أًظاح
اًِحؿِح .عاَ 5419فاسخ اًِآٌا ةوأص اًعاًّ و هآر أضاةع أكداَ اًلاعتٌٕ دذزض ُٕ أحذًذهّ اًِهذزئح .اًفذزج
ُٕ عاَ 5411اًى 5491هآر ُزحٌح ةٔاء اًِطآع ،دّ اضذٌزاد عِاي ادزان وهذتىا كٌّ اًعٍِ :طدًح +أٍُ .اًفذزج
ُٕ 5491اًى 5491ظهزخ رؤوص الأُىاي و رطاي الاعِاي ،دوفٍ هٍ رطٍ اعِاي ةذِطٌٕ شاةا ًدرةهّ و ًعٌِهّ،
هآر ُهِح الاعلاَ ةص الاٍُ فٍ ٓفىضهّ والإُ والاُاْ والاردلاء ةاًىاكع اًِزًز اًذي هآر دعٌش ةه اًِآٌا
دظزةح دطذحم اًذأٍُ واًىكىف عٔدها فٍ ُذٌٌذٔا فٌٔظعٍ ُٔهّ دظزةح ٓاطحه ًٔا ؤًؿتلها دطذحم اْ ٓذأٍُ
فٌها ًى ًٌلٌٌٍ واًذِعٕ ةوٍ دكح وُا ٓعزفه ٓحٕ اْ اًِزأٖ هٍ هائٕ غعٌف غٌز كادرج اْ دٔهؼ ةدوًح ةأهٌِها
ًؤها ٓظحر وةوٍ طدارٖ فٍ اًذظزةه الاًِآٌه وٓهػر ةاًىاكع اًِزًز اًذي عاشذه وًّ دشعز ةاًذٌته وًّ
ًشظعها اح ٍد .وفٍ ٓهاًه حدًشٍ لاًطعٍٔ الا اْ ادذذّ ُىغىعٍ ةشلاز هٌِاخ فلـ (اًِزأٖ عٔدُادزًد)
❍

6

-------------------------------------------------------------------------------------

 2017أجلريدة أأللكرتونية  /كلية ألقانون وألعلوم ألسياسية
اسلمة السياسة يف العراق
أسهًخ انسٛبسخ ف ٙانعشاق ..ثٔ ٍٛالع يشٚش ٔيسزمجم يجٕٓل ثطجٛعخ انذبل فإٌ يفٕٓو اسهًخ انسٛبسخ
نٛس ثجذٚذ ثم ْٕ ٚعُ ٙف ٙاثسظ أطبفّ ( سثظ انذ ٍٚيع انسٛبسخ ) أ٘ ثزعجٛش اطخ جعم سجبل
ٔدزٗ ...انذٔ ٍٚيٍ ًٚثهٌٕ ادضاثب راد رٕجٓبد دُٛٚخ ف ٙيٕلع طُبع انمشاس ٔانًزذكً ٍٛف ٙانذٔنخ
َكٌٕ يٕضٕع ٍٛٛف ٙانطشح انخهم الٚكًٍ ثطجٛعخ انذبل ف ٙانذٔ ٍٚانذ ٍٚاالسالي ٙرذذٚذا ثم
ٔانعكس طذٛخ ف ٙرجبسة سبثمخ ٔاٌ كبَذ لهٛهخ فمذ كبٌ نهذ ٍٚدٔسا ثبسصا ف ٙلٛبدح انذٔنخ ٔاٌ كُب
عهٗ ثُٛخ ثأٌ رذخم انذ ٍٚكبٌ َبجذب ف ٙلٛبدح انذٔنخ ف ٙفزشح ٔادذح فمظ ْٔ ( ٙف ٙعٓذ انُج ٙدمحم
طم هللا عهٔ ّٛانّ ٔسهى) فمذ جسذ فٓٛب انًظطفٗ دمحم عه ّٛانظالح ٔانسالو افضم رجبسة لٛبدح انجالد
ٔكبَذ يثبال ٚذززٖ ثّ ..ايب يبرالِ ف ٙفزشاد اخشٖ ٔاٌ كبٌ ثزٕجٓبد دُٛٚخ فمذ شٓذد فزشاد
اضطشاة ٔطبسعبد ٔدشٔة ٔدو ....نزنك رشخٛض انخهم كبٌ يٍ انًفزشع اٌ ٚجذأ ف ٙرهك
انفزشاد ٔانخه م ٚكًٍ ف ٙيٍ لبد انجهذاٌ ف ٙعٕٓد يخزهفخ ثسجت ضعف انعمهٛخ انسٛبسٛخ نذٓٚى ٔانزمٕلع ف ٙصأٚخ ٔادذح ْٔ ٙانذكى ثإسى انذٔ ٍٚآَى ًٚثهٌٕ
ٔالح االيٕس ٔيًٍ ٚسٛشٌٔ عهٗ َٓج انُجٕح َٔٓج هللا سجذبَّ ٔرعبنَٗ ...ذٍ الَشكك ف ٙلذسارٓى انذُٛٚخ ٔنكٍ ف ٙجبَت لٛبدح انذٔنخ نى ٚكَٕٕا ثبنًسزٕٖ
اٚب كبٌ انسجت ٔنكٍ نُعكس انزجشثخ عهٗ انعشاق ثعذ اكثش يٍ  0011عبو ف رأسٚخ انعشاق انسٛبس ٙدبفم ثسٛطشح شخظٛبد عذح ثًسًٛبد ...انًفشٔع
يخزهفخ رذًم ف ٙطٛبرٓب رٕجٓب ٔادذ ْٕٔ ( االسالو ) نزنك ثبد يظطهخ االسالو انسٛبس ٙعهٗ نسبٌ انكثٛشٔ ٍٚثبد ْٕ انزسٚعخ ٔانٕسٛهخ االثشص نهسٛطشح
عهٗ انذكى .فبنعشاق ف ٙعٕٓد يخزهفخ نى ٚشٓذ أ٘ َٕع يٍ االسزمشاس انسٛبس ٙانزبو ٔدزٗ االسزمشاس انُسج ٙنى َظم ان ّٛثسجت االَمالثبد ٔانظشاعبد
ٔاالدزالالد انًخزهفخ يٍ عذح دٔل نهعشاق ٔنكٍ ٚجًع انكثٛشٌٔ ثأٌ انفزشح انًهكٛخ كبَذ افضم فزشح نهمٛبدح انعشاق يٍ غٛشْب .انجشٔص االكجش ٔانفعه ٙفٙ
انعشاق ل اسهًخ انسٛبسخ كبٌ ثعذ  3112فمذ عًذد االداسح االيشٚكٛخ ٔفك خطخ يعذح يسجمب ثزأسٛس دٔنخ جذٚذح ٚذكًٓب اشخبص ثزٕجٓبد دُٛٚخ ٔيزْجٛخ
ٔلٕيٛخ ٔرى ركشٚس رنك فعال فٔ ٙالع انذبل ٔانٓذف ثبد ٔاضذب الدمب ْٕٔ رشزٛذ انشعت ٔرًضٚك انجالد ٔانسع ٙألٌ ٚذخم ف ٙيزبْخ كجٛشح ٔانضذٛخ
ف اغهت االدضاة انسٛبسٛخ ٔعهٗ يذاس ثالثخ عشش عبيب يُز عبو  ْٙٔ 3112رسٛش ٔفك سؤٚخ ٔادذح ْٔ ٙانزسهك انٗ انسهطخ يٍ ...االثشص فٓٛب ْٕ انشعت
خالل انذٔ ...ٍٚنعم انمبسئ الٚخفٗ عه ّٛيٍ ْْ ٙزِ انفئبد ٔاالدضاة انز ٙرزخز يٍ اسس يع ٍٛنشخظٛبد سبثمخ ٔرذبٔل اٌ رعكس انظٕسح انًششلخ نٓى
ف ٙلٛبدح انذٔنخ رذذ ْٔى ٔادذ ْٕٔ اَمبر انعشاق ) َٔشش انذشٚخ ٔانًسبٔاح ٔغٛشْب يٍ انشعبساد انجشالخ ايب انٕالع ٔانُزبئج ْٙ
 - 0.اؽياة ٍ١بٍ١خ رمٍ١ل٠خ الرٍّه اكِٔ ٝمِٛبد اٌٛػ ٟاٌَ١بٍٚ ٟاٌمبٔ٘ ٟٔٛلفٙب فمؾ رؾم١ك اٌّظبٌؼ اٌشقظ١خ ٚثبٌزبٌ ٟاّ٘بي اٌشؼت ّ٠ ِٓٚضٍٗ
ٕ
ٖ-
ٗ-

.رغبهة أزقبث١خ فبشٍخ ف ٟإٌزبئظ اٚطٍذ أبٍب ٕ٠زّ ْٛالؽياة ٍ١بٍ١خ ك١ٕ٠خ ٚثبٌزبٌ ٟرلِ١و اٌّٛاؽٓ ٚاؽالِٗ ٚاٌزواعغ ٔؾ ٛاٌٙب٠ٚخ
إٌز١غخ الثلاع ٘نٖ االؽياة ِٓ ثبة اٌَقو٠خ اٌز ٟثبرذ ف ٟم٘ٓ اغٍت اٌّٛاؽٕ ٓ١االْ ِ٘ .. ٟغزّغ ِمَُ ...ؽبئف١خ ِم١زٗ ...الزظبك ِٕٙبه ...أزشبه اٌفمو ٚاٌغٛعٚ ...ػغ إِِ ٟزل٘ٛه
ٚإٌز١غخ االثوى ٚاٌز ٟرى ْٛماد اٍٚ ٝؽيْ ػٍ ٝلٍٛة اٌغّ١غ ٘ ٟاٍزّواه طؼٛك ٘نٖ اٌشقظ١بد ٘ٚنٖ االؽياة اٌل١ٕ٠خ ٚاٌز ٟاصجزذ أٙب الرؼ ٟال اٌغبٔت اٌلٚ ٟٕ٠اٌٍَطخ ٚال رؼِ ٟمِٛبد ثٕبء

...اٌلٌٚخ ٚفك اٌمبٔٚ ْٛاٌَ١بٍخ اٌظؾ١ؾخ
٘٠ -جم ٝاْ ٔش١و اال ٔمطخ ِّٙخ  ٟ٘ٚاْ اٌشؼت ٠زؾًّ اٌَّئ١ٌٚخ ا٠ؼب ِٓ فالي ثمبئٗ ِزمٛلؼب ف ٟكائوح أزقبة عٙبد ٚاؽلح  .شقظ١بد اصجزذ فشٍٙب ٚالىاٌذ ِزَّىخ ة رٛعٙٙب اٌقبؽئ ٌٍلٓ٠
ٚ....ثبٌزبٌ ٟاٌّٛاؽٓ ٘ ٛاٌقبٍو االوجو
ٔ -ٙؾٓ ثؾبعخ اٌ ٝثش اٌٛػ ٟاٌَ١بٍٚ ٟاٌمبٌٍّٔٛ ٟٔٛاؽٓ ٘ٚنٖ َِئ١ٌٚخ اٌغّ١غ الٔٗ ثمبء ِضً ٘ىنا اؽياة ّ٘ٙب اٌٛؽ١ل ٘ ٛاٌّبي ٚاٌٍَطخ ٚػلَ ِقبفخ هللا ٚاال٘زّبَ ثبٌشؼت اٌن ٞػؾٝ
ٚرؾًّ اٌّقبؽو ِٓ اعً ا٠ظبي ِضً ٘ىنا اؽياة ...فٕؾٓ اطجؾٕب ػٍِ ٝشبهف اٌٙب٠ٚخٔ ٌٓٚ ..زّىٓ ِٓ ثٕبء كٌٚخ ٔ ٌٓٚزّىٓ ؽز ِٓ ٝاٌّؾبفظخ ػٍ ( ٝاٌؼواق ) اٌنّ٠ ٞضً ٚؽٕٕب ٚث١زٕب اٌن٠ ٞؾّ ٗ١اثٕبإٔب
ٕ٠ٚيف ْٛكِبئ ُٙاٌطب٘وح فٍ ٟج ً١ؽّب٠زٗ ٌنٌهٔ ...ؾٓ ثؾبعخ ٌٛفمخ ؽم١م١خ ٌجٕبء كٌٚخ ِلٔ١خ ػظو٠خ ٠ؾىّٙب اٌمبٔٚ ْٛرؾىّٙب ٔقجخ ٍ١بٍ١خ ٚاػ١خ ّ٘ٙب اٌٛؽ١ل ٘ ( ٛثٕبء اٌؼواق )

) أمحد صادق املندالوي  /قسم الدراسات العليا _املاجستري )
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نظافة املدن مسؤولية مشرتكة

له دور كثٌز فٍ جعل حٌبتًب
لاًًلص العزاكٌٌٌ شٌئ ضىي درص صغٌز ُ
اجهل واروع ....
عًدنب يطبفز الى الثلداى الهجبورح يشعز تبلاكتئبة رغو جهبلهب ويظبفتهب
ويظبنهب والتشام نىاطًٌهب.
لو هو هكذا؟ ويحٌ على
لكٌ يشعز تبلحشى العهٌم ،ويلىل فٍ ايفطًب َ -:
هذٍ الحبله الهشرًخ ،نٌ تزاكو الاوضبخ فٍ الاسكه والشىارع .هل؟هى فلط
دور الحكىنخ؛ ام دور الهىاطٌ فٍ جعل نديًب اجهل.
لى دكلًب فٍ الهىطىع لىجديب التلصٌز ًشهل الجهٌع.
لى كل فزد اهتو تًظبفه شبرعه وانبم تٌته تلدر اهتهبنه تًظبفخ تٌته؛
لكبيت الشىارع اجهل وايظف
لى كل صبحج نحل او اي نهًه ادزي اهتو تًظبفخ الهكبى الذي ًعهل ته.
لااصثح الهكبى اجهل.
لى كل تٌت لدًه تًبء او تزنٌو رفع الايلبض ولو ًتزكهب فٍ نكبيهب .لكبى
الهكبى اجهل.
هذٍ الهطؤولٌخ يتلبضههب يحٌ جهٌع ًب ولًجبول تجزتتهب لكبى الفبرق كثٌز ًا....
الًظبفخ هٍ جشء كثٌز فٍ جهبل الشىارع والهدى والاسكخ لًشرع شجزح
صغٌزح ويعتًٍ تهب انبم كل نًشل لصبر الشبرع تبأشجبرٍ اجهل.
لٌكٌ شعبريب حج الىطٌ لايه نٌ احج وطًخ جعل نٌ جًه .....
نع نحثتٍ

الست فردوس كاظم العبيدي
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ألشباب يف اناملهم يرمسون املستقبل
ػٕلِب اٍؤي أطللبئ ٟكافً اٌىٍ ٗ١ػٓ ٘لفٗ ف ٟاٌؾ١بح ٠ ،جزَُ فٚ ٟع٠ٚ ٟٙمٛي ٌ … ٟاٌٙلف ٘ (ٛشٕ ٛؽزٙٔ ٝزُ ث، )ٟ
٘نٖ اٌؼجبهح رلفؼٕ ٟال اوزت ٌٍغّ١غ ٘ ٌُٙ ٌ١ٌ ٌّٓٚلف ف ٟؽ١برٗ  ،اٌجؼغ ِٕب ٠ب أطللبئ٠ ٟؼ١ش ف ٟؽبٌخ ػ١بع ِٓ كْٚ
اْ ٠شؼو هٍبٌزٌ ٟىُ ال ٛ٠عل أ ٞشقض ثٕٕ١ب ال ّ٠زٍه ٘لف ف ٟؽ١برٗ  ،ؽ١ش أْ اٌغّ١غ ٠ؾب ٌْٛٚاٌٛطٛي أٌ ٝمطخ ِب
٘ ٟاٌنهٚح ف ٟؽ١بر ،ُٙرَّ٘ ٝنٖ إٌمطخ اٌٙلف ٠ ،ؼزجو اِزالن ٘لف ف ٟاٌؾ١بح أِو ٍبٌِٚ ، ٟىٓ اٌٛطٛي اٌ٘ ٝنا اٌٙلف
٘ ٛاألِو األٍّ ، ٝفبٌجؼغ ٠ى٘ ْٛلفٗ أٙبء كهاٍزٗ ٚاٌؾظٛي ػٍٚ ٝظ١فخ  ،ثّٕ١ب اٌجؼغ ا٢فو ٠ى٘ ْٛلفٗ اوّبي
كهاٍزٗ ٚاٌؾظٛي ػٍ ٝكهعخ اٌّبعَز١و ٚاٌلوزٛهاح و١ف أطٕغ ٘لفٚ ٟأؽممٗ ؟ ❶ ؽبٚي أْ رظٕغ ٘لفب ً ٌؾ١بره  ،فّضالً
أعٌٍ ٚهاعغ شو٠ؾ ؽ١بره أِبِه  ِٓٚ ،صُ ؽبٚي ارقبم اٌٙلف إٌّبٍت ٌه ف ٟؽ١بره ٚ ،ؽبٚي أْ ٠ى ْٛاٌٙلف ٚالؼٟ
 ًٍٙٚاٌزؾم١ك  ،فال رؼغ أِبَ ػ١ٕ١ه ٘لف رؼغ١ي٠ ٞظؼت رؾم١مٗ  ،وّب ؽبٚي أْ رٌقزبه ٘لف ٕ٠بٍت ؽج١ؼخ ؽ١بره ٍٕٚه
ٚللهاره  ،ألْ اٌفشً ف ٟرؾم١ك اٌٙلف َ٠جت االؽجبؽ ٌٍشقض ❷ ؽبٚي أْ ٠ى ْٛافز١بهن ٌأل٘لاف رله٠غ١ب ً  ،أ ٞأْ
٠ىجو اٌٙلف ِغ رملَ ٍٕه  ،فبثلأ ؽ١بره ثٙلف ثَ١ؾ  ٛ٘ٚارّبَ كهاٍخ اٌضبٔ٠ٛخ اٌؼبِخ ٚاٌؾظٛي ػٍِ ٝؼلي ػبٌٚ ، ٟثؼل
ارّبَ اٌٙلف ػغ ٌٕفَه ٘لف أوجو ٚ ،ثؼل رؾم١مٗ ػغ ٘لفب ً أوجو ِٓ اٌَبثك  ،ؽ١ش أْ االَٔبْ اما ثلأ ؽ١برٗ ثٙلف طؼت
٠ ٌُٚزّىٓ ِٓ رؾم١مٗ ٍ١شؼو ثبإلؽجبؽ ٚاٌىآثخ َ٠ ٌٓٚزط١غ اٌّٛاطٍخ  ِٓ ❸ .أُ٘ اٌشوٚؽ ٌٛػغ اٌٙلف ٚاِىبٔ١خ رؾمٗ١
رٛافو اٌوغجخ  ،ؽ١ش أْ اٌوغجخ ٘ ٟأُ٘ اٌؼٛاًِ اٌز ٟرَبػل ػٍ ٝأغبػ اٌوغجخ  ،فؾبٚي أْ رؼغ ٘لفب ً ٠زّبشِ ٝغ هغجزه
ؽز ٝرشؼو ثؾالٚح اٌٛطٛي اٌٚ ، ٗ١ال رمُ فمؾ ثبفز١به ٘لف ِضً اٌن ٞافزبهٖ طل٠مه أ ٚلو٠جه  ،ؽ١ش أْ ٌِٛ١ه رقزٍف ػٓ
ِ ٌٗٛ١فال ّ٠ىٕىُ افز١به ٔفٌ اٌٙلف  ِٓ ❹ .أعً رؾم١ك اٌٙلف ؽبٚي أْ رَ١طو ػٍٔ ٝفَه  ،فؼجؾ ٔفَه ٚلُ
ثزٛعٙٙ١ب ِٓ أعً رؾم١ك اٌٙلف ٚاٌٛطٛي اٌ ، ٗ١وّب ؽبٚي وزجخ اٌٙلف ف ٟؽ١بره ٚأِبَ ػ١ٕ١ه  ،ألْ اثمبء اٌٙلف فٟ
كافٍه ٘ ٛثّضبثخ إِٔ١خ ٌه ٌ ٌ١أوضو ❺ .ػغ فطخ ٌٕفَه ِٓ أعً رؾم١ك اٌٙلف  ،وّب ؽبٚي أْ رواػ ٟاٌؼبًِ اٌيِٕ، ٟ
ألْ أوضو ِب ٠ؼبٔ ِٕٗ ٟاالَٔبْ ٘ ٛاٌؼبًِ اٌيِٕ ، ٟفبما رّىٕذ ِٓ ػجؾ اٌؼبًِ اٌيٌِٕ ٟظبٌؾه فبٔه ٍٛف رظً اٌ٘ ٝلفه
ثىً رؤو١ل ❻ .ال ر١ؤً ؽزٚ ٝاْ ٚاعٙزه اٌّظبػت  ،ؽ١ش أْ االٍزَالَ ٌٍّظبػت َ٠جت اٌفشً ٌه ف ٟؽ١بره  ،فال رمف
ػٕل أِو ٚاؽل فمؾ ،ثً ؽبٚي أْ رٛاعٗ عّ١غ اٌّشىالد اٌز ٟرٛاعٙٙب  ،وّب أْ اٌزغٍت ػٍ ٝاٌّشبوً َ٠جت ؽلٚس ؽبٌخ ِٓ
اٌَؼبكح إلِىبٔ١خ اٌّٛاطٍخ ،اٌؾظٛي ػٍ٘ ٝلف ف ٟاٌؾ١بح ٠ؼزجو ثّضبثخ اٌّؾون اٌن٠ ٞؼًّ ػٍ ٝرؾو٠ه ِووجخ اٌؾ١بح  ،وّب
أٔٗ َ٠بػل ػٍ ٝاٌٛطٛي اٌٙٔ ٝب٠خ اٌطو٠ك ثَؼبكح ٔٚغبػ ِجٙو
9
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ػجبهح ٔغل٘ب ِىزٛثخ ػٍ ٝاغٍت علهاْ ِلاهٍٕب ٌٚىٓ أ ٓ٠ؾٓ ِٕٙب.ؽنف اٌؼٍُ ػّٕ١ب ٚثم ٟاٌغ.ًٙافوغذ ِٓ ِؾزٛا٘ب االطٍ ٟاٌنٞ
٘ ٛوُ ػٕلٔب ف ٟاٌّغزّغ ِٓ ِٕٙلً  ِٓ...ؽج١ت  ِٓ...اٍزبمِ ِٓ...ؾبِ ِٓ...ٟثبؽشَِ ِٓ...وؽ ِٓ ٟفٕبْ اوفبء ِقٍظٌٙ ٓ١نا
اٌٛؽٓ اٌن ٞػبِٔ ٝبػبٔ ُّٙ٘. ٝاٌَ١و ثٗ اٌ ٝاالِبْ  ٚاالِبَ.ال إٌّظت ٚاٌَ١بهح .ثؼ١ل ٓ٠ػٓ االٔبٔ١خ ٚؽت اٌناد ٚاٌظٛٙه شؼبهُ٘
اٌٛؽ١ل أب  ِٓٚثؼل ٞاٌطٛفبْ.اعلاكٔب اٌؼوة وبٔٛا ثبهػ ٓ١ف ٟاٌطت ٚاٌفٍه ٚاٌفٍَفخ ٚغ١و٘ب ٚؽٛهثٛا ثمٛح ٍٚولذ اػّبٌٚ ُٙثؾٛصُٙ
...ألٌٍٔ ُٙؾظخ غور ُٙاٌؾ١بح ٚإٌّبطت ٚ...اثٕبإٔب االوفبء رَوق ػم ِٓ ٌُٙٛؽوف االٚهٚث. ٓ١١الْ َِئٕ١ٌٚب فؼٍٛا اٌغ ًٙػٓ اٌؼٍُ
الٔ٠ ُٙقبف ْٛاْ ٠شبهو ُ٘ٛف ٟإٌّبطت فٕشوٚا اٌغٚ. ًٙاغّؼٛا اػ ُٕٙ١ػٓ اٌفَبك.لؼٛا ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١ثبالوزظبظ ٍٚؾك هعً اٌزؼٍُ١
ٚأزبط إٌىذ ػٕٗ ِ.غ رؾِّ ٍٗ١ب آي اٌ ٗ١اٌزؼٍ ِٓ ُ١أؾطبؽ .فؤْ اٲلفالص ف ٟاٌؼٍُ  ٌ١ٌٚف ٟاٌؾلاصخ ٌٍ ً٘ٚؾلاصخ شٟء افو غ١و
اٌؼٍُ؟؟ً٘ اٌؾلاصخ ١ٌٚلح االٍطٛهح؟؟اَ اٌضٛهح اٌؼٍّ١خ ؟؟ فّٓ َ٠زط١غ أْ ٠مٛي اٌؼىٌ فؼال ال ىاي َِزمجٍٕب ِو٘ ْٛثّبػٕ١ب ٚال رٛعل
أِخ فٛق اٌجَ١طخ رؼ١ش ؽبػو٘ب فِ ٟبػٙ١ب فٍٕزغبٚى ٘نا اٌزؤفو ػٍٕ١ب ثضالصخ اش١بء❶ :اٌجؾش اٌؼٍّ ٚ❷ ٟاٌزّٕ١خ ❸ ٚاإلثزىبه
(اٌزىٌٕٛٛع ٚ ٟغ١و اٌزىٌٕٛٛع٘ٚ )ٟنا وٍٗ ّ٠ىٕٕب فؼٍٗ ثبطالػ ِٕظِٛخ اٌزؼٍ ُ١فِ ٟغزّؼٕب .فبٌَمف اٌّؼوف ٟػٕلٔب ٌُ ٠زغبٚى ػٕل
اٌجؼغ ِب وزجٗ ثؼغ اٌوٚاح  ٚوزبة األؽبك٠ش ف ٟاٌمؤ ٓ١اٌضبٔٚ ٟاٌضبٌش اٌٙغو ٞؽز ٝأطجؼ اٍزشبهح ثؼغ شٛ١ؿ اٌل ٓ٠أِٓ ٌٝٚ
ٌنا ٌٓ ٚ ٌُٚال ٔزملَ ِب ٌُ ٔجلأ ثجٕبء .اٍزشبهح أً٘ اٌؼٍُ  ٚاٌؼٍّبء
اإلَٔبْ وّب فؼٍذ كٚي شوق عٕٛة آٍ١ب ٚرون اٌّ١بك ٓ٠اٌؼٍّ١خ
ٚاٌقٛع فٙ١ب ألً٘ اٌؼٍُ  ٚاٌؼٍّبء ٚاف١وا الٛي ٚثشلح األُِ
رــــــمـــــبً ثؼٍّبء٘ب ٚثؼٍّٙب ال ثؼلك اؽياثٙب اٌّزؼلكح اٌّزٕبٍٍخ وّب
٠ؾظً اٌٚ ْ٢ألٍف اٌشل٠ل

الست ابتسام قاسم
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وض١وا
اٌف ٌ١ثٛن ٍالػ م ٚؽل ٓ٠ال َٔزط١غ أْ ٕٔىو فؼً اٌزىٌٕٛٛع١ب ف ٟػظؤب اٌؾل٠ش إلٔٙب ٍٍٙذ ً
ؽ١برَٕب اٌ١ِٛ١خ ٚعؼٍزْٙب َُِ١وح ف ٟعّ١غ اٌّغبالد (اٌؼٍّ١خ ٚاٌجؾض١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ...اٌـ )،
فبٌفوك َ٠زط١غ أْ ٠ؾظً ػٍ ٝاٌّؼٍٕ٠ٚ ِٗٛغي اٌىض١و ِٓ األػّبي ف ٟأٚلبد لٍٍ١خٚ ،ثَوػخ فبئمخ ،وّب
أٔٙب عؼٍذ اٌؼبٌُ ٠جل ٚومو٠خ طغ١وح ،ؽ١ش اٌزٛاطً ث ٓ١االشقبص ٚاٌجؾش ػٓ االطللبء ٚاٌزوفٗ١
ٚاالػالْ ٚأٌغذ اٌَّبفبد ٚاٌؾٛاعي ث ٓ١إٌبً ٘ٚنا ٍَ١بػل ػٍ ٝهكَ اٌفغٛاد اٌضمبف١خ ث ٓ١اٌشؼٛة ،الٍ١ّ١ب ٚػبٌّ١ب ٚفٔ ٟفٌ اٌٛلذ ال َٔزط١غ أْ
ٚاٌف ٌ١ثٛن ٘ ٛاؽل ٜاٌّٛالغ اٌزٔ ٟبٌذ شٙوح ٚاٍؼخ ْ َٔ.غفًُ ػٓ آصبه٘ب اٌٍَج١خ اٌؼل٠لح فِ ٟٙو٘ٔٛخ ثطو٠مخ اٍزقلاِٙب  ٌ١ٌٚثنارٙب وٍ١ٍٛخ ٌٍزٛاطً
ػجو أؾبء اٌؼبٌُ ف ٟظوف ل١بٍٚ ، ٟماٌه ٌّب عبء ثٗ ٘نا اٌّٛلغ ِٓ أفىبه عل٠لح غ١ود ٔظوح اٌشؼٛة ٚاٌؾىِٛبد ٚرؼبٍِٙب ِغ شجىخ األٔزؤذ ثبوزشبف
األكٚاه اٌىج١وح اٌزّ٠ ٟىٓ ٌٙب أْ رٍؼجٙب ف ٟاٌزؤص١و ػٍ ٝؽ١بح إٌبً ف ٟشز ٝاٌّغبالد ٚمٌه ثفؼً األفىبه اٌغل٠لح ٚاٌّّ١يح اٌز ٟعبءد ثٙب اٌشجىبد
اإلعزّبػ١خ ٚ ،كٚهٖ ف ٟرؾ ً٠ٛاال رظبالد اٌ ٝؽٛاه رفبػٍٚ ٟاٌز ٟرئكٌ ٞقٍك ِغزّغ افزواػِ( ٟزغبٌٔ أ ٚغ١و ِزغبٌٔ) أْ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ
أطجؾذ ٍالؽًب مَ ٚؽلَّ ،ٓ٠ؽ١ش اْ اٌفبهق ث ٓ١ا٠غبث١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٍٍٚج١برٙب ف ٟاٌؼظو اٌؾل٠ش٠ ،زٛلف ػٍِ ٝل ٜاٍزقلاَ اٌفوك ٌٙبٚ،اٌؾل٠ش ػٓ ٘نا
اٌّٛػٛع ؽ ً٠ٛعلا ال ّ٠ىٓ ؽظوٖ ف ٟطفؾخ اٚطفؾبد اال اْ اٌَجت اٌن ٞكفؼٌٍٕ ٟزطوق اٌ٘ ٝنا اٌّٛػٛع ٍ٘ٛ ٛء اٍزقلاَ ٍٚبئً اٌزٛاطً
االعزّبػ ٟاٌن ٞاطجؼ شبئؼب ف ٟاٌفزوح االف١وح ٚاٌن ٞاطجؼ ف ٟثؼغ اٌغٛأت الٕ٠زمل اٌٍَج١بد العً ِؼبٌغزٙب ثً اطجؼ ٠ش ٖٛاٌؾمبئك َٛ٠ٚلٙب ػٍٝ
أْ رؤص١و اٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ػٍ ٝاٌّغزّغ ٠ؼٛك اٌ ٝاٌى١ف١خ اٌز ٟرَُزقلَ ثٙب ٚ ،ثبٌوغُ ِٓ ا٠غبث١بد ٍٚبئً االرظبي اٌؾل٠ضخ اال أْ  ...أٙب ٍٍج١بد
ٍٍج١برٙب ؽغذ ػٍ ٝا٠غبث١برٙب ٌالٍف ٚف ٟوض١و ِٓ اٌغٛأت  ،ؽ١ش ثلي ِٓ اٍزقلاِٙب وٕٛع ِٓ اٌّؼوفخَِٚ ،ب٠وح اٌٛالغِٚ ،ؼوفخ ِب ٠لٚه فبهط
 ِٓٚعٛأجٙب اٌٍَج١خ اٌز ٟال رقف ٝػٍ ٝأؽل ٚاٌز ٟلل ال رى ْٛف ٟثؼغ األؽ١بْ  .إٌطبق اٌن٠ ٞؼ١ش ف ٗ١ثلا اٍزقلاِٗ ِٓ لجً اٌجؼغ ف ٟغ١و ِٛػؼٗ
ٍبٌجخ فمؾ ٌىٓ لل رى١َِ ْٛئخ ٚػبهح ،ؽ١ش ٔالؽع اٍزقلاَ ٘نٖ اٌٍٛبئً اٌز ٟؽوأد ػٍ ٝؽ١برٕب ؽل٠ضب ٌٕشو األوبم٠ت ٚاٌؼالالد ٚاٌىوا٘١خ ٚاإلشبػبد
ٌّٙ .بعّخ ا٢فو ٚ ٓ٠وضوح رلاٚي اإلشبػبد ٚاألفجبه اٌّغٍٛؽخ ٚاثزياى ٚري٠ٚو ٚأزٙبن اٌقظٛط١خ  ٚأزؾبي اٌشقظ١خ ثؼلح ؽوق ثَجت غ١بة اٌولبثخ
ٌنا ٠غت اْ ربفن اٌغٙبد اٌّؼٕ١خ كٚه٘ب ف ٟاٌزضم١ف ٚاٌزٛػ١خ  ٚرٛع ٗ١اٌَّزقلِٚ ٓ١روث١خ األثٕبء ػٍ ٝاٌؾ١بء ِٓ هللا ِٚوالجزٗٚ ،أْ  ّٕٝ٠ف ُٙ١اٌٛاىع
اٌلٚ ٟٕ٠ؽض ُٙػٍ ٝاالٍزقلاَ اال٠غبثٚ ٟرٛػ١ز ُٙثبٌّقبؽو اٌّزورجخ ػٍٍٛ ٝء االٍزقلاَ ٌٍزمٕ١بد اٌّؼبطوح ؽز ٝال ٕ٠يٌمٛا فِ ٟياٌك اٌشٛٙح اٌٛفّ١خ
ٚػٍ ٝأ١ٌٚبء األِٛه أْ ٠ىٛٔٛا ػٍ ٝاؽالع وبًِ ثّب رؾٛ٘ ٗ٠ٛارف أثٕبئ ٚ ُٙػوٚهح االٌزياَ ٚاٌزم١ل ثبٌمٛأ ٓ١اٌقبطخ ثبٍزقلاَ ٍٚبئً اٌزٛاطً
ٚاهشبكُ٘ ؽز٠ ٝىٛٔٛا ػٍ ٝثِٚ ٕٗ١ؼوفخ ٌٍؼٛالت اٌز ٟلل رؼوػٌٍَّ ُٙبءٌخ اٌمبٔ١ٔٛخ

حيدر امحد /مسائي  /املرحلة الثالثه

.
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اللوحة للفنان األمريكي ( نورمن )  1963وسماها ،،،المشكلة التي تمسنا جميعآ ،،
الوحة تصور رفض العنصرين البيض قبول التالميذ السود في المدارس العامة ،
مما تضطر الحكومة تعين رجال أمن يحرسون التالميذ خارج المدرسة من أعتداء
العنصرين  ،الطفلة في الوحة شخصية حقيقية أسمها ( روبي برجز ) كان عمرها 6
سنوات وكانت تتلقى رشقات بالطماطة والبيض الفاسد أثناء ذهابها للمدرسة  ،في
 2011أستضاف الرئيس االمريكي أوباما نفس الطفلة التي أصبح عمرها  65عام
في البيت األبيض ,,,

حامد احلمداني
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٠و ٜٚأٗ وبْ ٕ٘بن ٍِه ػظ٠ ُ١ؼ١ش فِ ٝلٕ٠زخ  ٚلظوح اٌىج١و اٌّي ٓ٠ثغّ١غ أٛاع
اٌيٕ٠خ  ٚافقّٙب  ٚوبْ ٌل٠خ ِٓ اٌّبي  ٚاٌن٘ت ِب ال ٠ؼل ٚال ٠ؾظ ٚ ٝوبْ عّ١غ افواك
ؽبش١زٗ ٠ؾَل ٗٔٚػٍ ٝصوائخ  ٚػٍ ٝوضوح اِٛاٌخ ٍ ٚؼبكرخ ٌ ٚىٓ اٌؾم١مخ اْ ٘نا اٌٍّه
ػٍ ٝاٌوغُ ِٓ وً صوٚرخ  ٚاِٛاٌخ وبْ رؼَ١ب ِٓ كافٍٗ ال ٠شؼو ثبٌَؼبكح لؾ ف١ِٛ٠ ٝخ
٠ؼ١ش ٚؽ١لا رؼَ١ب ٠جىٚ ٝال اؽل ٠شؼو ثٗ  .فبٍزلػ٘ ٝنا اٌٍّه ؽىّ١ب وبْ َ٠زش١وٖ فٝ
عّ١غ اِٛه ؽىّخ  ٚفىو اْ ٠غل ٌل ٗ٠ؽً ِشىٍزٗ  ٚثبٌفؼً عبء ٘نا اٌؾى ٚ ُ١شىٌٗ ٝ
اٌٍّه رؼبٍزٗ ٍٛ ٚء ٚػؼٗ  ٚاؽٛاٌخ  ٚو١ف١خ اٌزقٍض ِٓ ٘نا االؽجبؽ  ٚاٌزؼبٍخ اٌزٝ
 .رٍّئ لظوح ِ ٚبما ػٍ ٗ١اْ ٠فؼً ؽز٠ ٝشؼو ثبٌَؼبكح اٌؾم١م١خ ِٛ٠ب
اعبثخ اٌؾى ُ١اْ ٕ٘بن كٚاء ٚاؽلا ٌٍزؼبٍخ  ٛ٘ ٚاْ رٕبَ عالٌزه ٌّلح ٌٍ١خ ٚاؽلح ثمّ١ض
هعً ٍؼ١ل  .أزشو اٌوًٍ ف ٝعّ١غ أؾبء اٌٍّّىخ ٠جؾض ْٛػٓ هعً ٍؼ١ل ٌ ٚىٓ وبْ
اٌغّ١غ ٌل٠خ ٍججب ٌٍزؼبٍخ فٙنا فم١و ٌٌ ٌ١ل٠خ ِبي ٘ٚنا ٌٌ ٌ١ل٠خ اٚالك ٚغ١و٘ب ِٓ
اٍجبة اٌزؼبٍخ  ٚف ٝإٌٙب٠خ ٚعلٚا ِزَٛال ٠غٌٍ ِجزَّب ِٚظٍ١ب هلل ػي  ٚعً ف ٝعبٔت
اٌطو٠ك  ٚػٕلِب ٍؤٌ ٖٛػٓ ؽبٌٗ لبي ٌ ُٙأٗ هعال ٍؼ١لا ثفؼً هللا ٍجؾبٔٗ  ٚرؼبٌٚ ٝال
ٕ٠مظٗ ا ٜشئ رؼغت اٌغّ١غ ِٓ اِوٖ ٌ ٚىٕ ُٙافجو ٖٚأ٠ ُٙو٠ل ْٚاْ ٠بفن ٚلّ١ظٗ
ؽزٕ٠ ٝبَ ثٗ اٌٍّه ٌٍ١خ وبٍِخ فزظ١جٍ ُٙؼبكح ِٕٗ ٍٛ ٚف ٠ملَ ٌٗ اٌٍّه ِمبثً مٌه ِجٍغ
وج١و علا ِٓ اٌّبي  .ػؾه اٌفم١و  ٚاعبة أب اٍف ال اٍزط١غ اْ اللَ ا ٞشئ ٌٍٍّه الٕٟٔ
ٌٌ ٌ١ل ٞلّ١ض ٚال ا ٞص١بة اال رالؽظ ْٛمٌه ؟
اٌؼجوح ِٓ اٌمظخ  :اٌَؼبكح ال ربرِّ ٟب رٍّىخ ثً اٌَؼبكح ِ٘ ٝملاه اٌوػ ٚ ٝاٌَالَ
اٌن ٜرؾٍّٗ ف ٝلٍجه  ..اٌَالَ اٌن ِٓ ٜهللا ػي  ٚعً  ..اٌَالَ اٌن ٜال ّٕ٠ؾه ا٠بٖ اؽل اال
 .هللا
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