
دار السالم/ بغداد 
علــق رئيــس مجلس الوزراء مصطفــى الكاظمي، مجددا حول االنتخابات 

مم المتحدة في العراق. خالل لقائه ممثلة االأ

وذكر بيان لمكـتب الكاظمي ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 

مم المتحدة في العراق جينين  مين العام لالأ استقبل الممثلة الخاصة لالأ

للعمليــة  العــراق  اســتعدادات  خــر  اآ هينيــس بالســخارت، وبحــث معهــا 

نها إنجاح االنتخابات النيابية  خر التحضيرات التي من شــاأ االنتخابية، واآ

ول المقبل. المقررة في العاشر من تشرين االأ

المســتمرة  الحكوميــة  الجهــود  ان  البيــان  بحســب  الكاظمــي  واكــد 

مين المشــاركة الشــعبية الفّعالة في  والدؤوبــة هدفهــا ضمــان النجاح، وتاأ

ن تكــون نتائجهــا المعبــر الحقيقــي عــن اإلرادة  االنتخابــات؛ بمــا يضمــن اأ

الحرة للشعب العراقي.

كيــد على التنســيق الثنائي  يضــًا التاأ ولفــت البيــان انــه جــرى خــالل اللقاء اأ

مم المتحدة، وانسيابية عمل فرق المراقبة الدولية التي  بين العراق واالأ

ستشارك في تعزيز مصداقية االنتخابات.
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االفتتاحية

10 تشرين األول والواجب الوطنيكتبها: المحرر السياسي
بــداأ العــد التنازلي ليــوم االنتخابــات البرلمانية، 

تحديــد  فــي  ســتكون حاســمة  المتبقيــة  يــام  واالأ

وجهة الجمهور وما يرتبط بها ويتعلق بمستقبل 

العراق.

كبــر من عملية  ول هــو اأ ان موعــد 10 تشــرين االأ

انتخابــات اعتياديــة، بــل هــو يــوم يتحقــق فيــه 

الواجب الوطني نحو بلدنا العزيز.

نقطــة  هــي  المقبلــة  البرلمانيــة  االنتخابــات  ان 

االنطالقــة نحــو التغييــر، فاإلصــالح وتحســين 

واقــع الحــال، ال يتحقــق بالتشــخيص لوحــده، 

نها  همية تحديد جوانب الخلل، الأ مــع االقــرار باأ

لوحدهــا  ولكنهــا  الضروريــة،  ولــى  االأ الخطــوة 

ال تحقــق التغييــر مــا لــم تترافــق معهــا خطــوات 

وجــد انتخابــات  عمليــة يقررهــا الشــعب الــذي اأ

نيــل  علــى  واصــراره  بتضحياتــه  ول  االأ تشــرين 

حقوقه.

ان الجمهــور اليــوم علــى موعد مــع عراق جديد، 

بنائه ويسعدهم. وغٍد مختلف، ووطن يسعد باأ

يها العراقي العزيز على قول كلمتك،  فال تردد اأ

وتحديد موقفك، وتصحيح المسار.

الكاظمــي يؤكــد ســعي الحكومــة لتأمين 

المشاركة الشعبية الفّعالة في االنتخابات
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لرفــع  يــام حملــة كبيــرة  اأ العــراق منــذ عــدة  يشــهد 

العامــة،  والممتلــكات  راضــي  الأ علــى  التجــاوزات 

تشمل بيوتا وعمارات سكنية ومحالت تجارية.

وجــاءت الحملــة بعــد مقتــل مديــرة بلديــة كربــالء 

عبيــر الخفاجــي في العاشــر من الشــهر الجاري، من 

حــد المتجاوزيــن خــالل حملــة لرفــع التجاوز  قبــل اأ

مــر الــذي  راضــي الحكوميــة فــي كربــالء، الأ علــى الأ

دعــا رئيــس الحكومــة العراقيــة مصطفــى الكاظمــي 

زالــة جميع  طالقهــا فــي عمــوم البــالد، بهــدف اإ لــى اإ اإ

التجاوزات.

عالمي-  كــد الكاظمي -في تغريدة نشــرها مكـتبــه الإ اأ

نهــا  زالــة التجــاوزات ستســتمر، موضحــا اأ ن حملــة اإ اأ

تجاوز على الحق العام.

شــخاص  الأ مــن  كبيــرا  عــددا  هنــاك  ن  اأ ضــاف  واأ

مــالك  ثــروا عبــر التجــاوز علــى اأ المنتفعيــن الذيــن اأ

الدولة، فضال عما تسببه تلك التجاوزات من تشويه 

حياء والشوارع. لالأ

ن رئيــس  لــى اأ عالمــي للكاظمــي اإ ولفــت المكـتــب الإ

لى الجهات المعنية -ومنذ اللحظة  وعز اإ الحكومــة “اأ

يجاد  يقــاف هدم تجاوزات الفقــراء لحين اإ ولــى- باإ الأ

البديل المناسب لهم”.

ويشــكو مواطنــون عبر مواقع التواصــل الجتماعي، 

رصفــة  راضــي العامــة، مثــل الأ التجــاوزات علــى الأ

ن يقتصــر ذلــك علــى  والشــوارع والحدائــق، دون اأ

و مخــازن عليهــا، بــل تمتــد  نشــاء محــال تجاريــة اأ اإ

حيانًا، وتخصصــت صفحات على  لتوســعة البيــوت اأ

هذه المواقع برصد هذه الظواهر.

وواجهــت بعض هذه الحمالت انتقادات حيث يرى 

ن  نهــا تقتصر على تجاوزات بســيطة دون اأ بعضهــم اأ

حزاب والشخصيات المتنفذة”  تشمل تجاوزات “الأ

راض عامــة، و”الســتيالء عليهــا بالقوة”، فيما  علــى اأ

ن هنــاك العديــد مــن  تحــدث نــواب فــي البرلمــان اأ

مالك العامة بالفعل تســيطر عليها هكذا جهات،  الأ

القيمــة  دون  يجــار  باإ منظــم  مــر  الأ يكــون  حيانــًا  واأ

الحقيقة للعقار، مع مدة زمنية طويلة للعقد.

ونصــف  مالييــن   3 ن  فــاإ رســمية،  رقــام  اأ وبحســب 

يتجــاوز  فــي عشــوائيات  يعيشــون  الميلــون عراقــي 

لف عشوائية تنتشر في جميع محافظات  عددها 4 اآ

لــف وحدة ســكنية،  كـثــر مــن 500 اأ البــالد، وتضــم اأ

وفق وزير التخطيط خالد نجم بتال.

لف  ت التجــاوزات منها بنــاء اآ ومنــذ عــام 2003 بــداأ

راٍض عائــدة للدولــة غيــر مخصصــة  المنــازل علــى اأ

وقطــع  عامــة  ســاحات  علــى  والســتحواذ  للســكن، 

راض زراعية تعود ملكيتها للدولة من قبل مدنيين  اأ

صحاب نفوذ. واأ

لة ل تتعلق  ن “المساأ عضو في مجلس النواب، قال اإ

نهــاء  اإ لــى  اإ يهــدف  فالجميــع  زالتهــا،  واإ بالتجــاوزات 

حالــة الفوضــى التــي يعيشــها العــراق، علــى جميــع 

لة العشــوائيات، والمنازل  المســتويات، ومنهــا مســاأ

ن هذا المشكلة مرتبطة  زق اأ غير النظامية، لكن الماأ

ســكان التي يعاني منها  زمة الإ زلية، وهي اأ بمشــكلة اأ

و  ذ كيف يمكن هدم منازل يسكنها فقراء اأ العراق، اإ

نهم متجاوزون، وهنا في حال  معوزون، تحت بند، اأ

المقارنــة، لتحقيــق المقاصــد الشــرعية والقانونيــة، 

مين  بقــاء هــذا التجاوز، لحيــن تاأ مــا اإ ننــا ســنكون اأ فاإ

المسكن لهم”.

فصاح عن اسمه كونه  يضيف النائب الذي رفض الإ

ن “الحكومــة الحاليــة بطيئة  مرشــحًا لالنتخابــات، اأ

راضي  جراءاتهــا، فمثاًل مشــروع توزيع قطــع الأ فــي اإ

عــن  فضــاًل  هدافــه،  اأ يحقــق  ولــم  متلكـــًا،  زال  مــا 

لى جذورها،  رغبتهــا بحل المشــكالت، دون النظــر اإ

وتداعياتهــا، وهــذا غيــر ممكــن، بل ســيولد مشــاكل 

العراقــي،  ن  الشــاأ علــى  ســلبًا  كـثــر  واأ كبــر  واأ عمــق  اأ

والمجتمعي”.

ي  لــى “ضــرورة اعتمــاد سياســية البرامــج، اأ ولفــت اإ

زالة التجاوزات حيث يخرج  اعتماد برنامج كامل، لإ

لى اليــاء، ويتضمــن الحلول  لــف اإ لــى العلــن مــن الأ اإ

مــن  الســتفادة  مــع  زمــة،  لالأ الحقيقــة  والمقاربــات 

زالة التجاوزات”. خرى في كيفية اإ تجارب الدول الأ

ثــارت الحملــة ردود فعــل واســعة، نتيجــة تدميــر  واأ

مديريــات البلديــات فــي المحافظات العراقيــة بيوتا 

وعمــارات ســكنية ومناطق عشــوائية ُبنيــت بطريقة 

ســواق ومحالت  زالــة اأ لــى اإ ضافــة اإ غيــر شــرعية، بالإ

خــاص  ملــك  بعضهــا  رض  اأ علــى  شــيدت  تجاريــة 

خرى ملك للدولة. واأ

عضــاء مجلــس النــواب،  بدورهــم، جمــع عــدد مــن اأ

تواقيــع لعقــد جلســة برلمانية طارئة لمناقشــة ملف 

زالة التجاوزات”. “اإ

ودعا 6 نواب وهم )ستار الجابري، سهام الموسوي، 

ينــاس ناجي، فيصل النايلي، عبد  عبــاس العطافي، اإ

ميــر تعيبــان( فــي بيــان مشــترك، رائســة مجلــس  الأ

لــى عقــد جلســة طارئــة، “نظــرا لمــا يمــر به  النــواب اإ

صعدة، نرى  البلــد من ظــروف صعبة وعلى كافــة الأ

التجــاوزات  زالــة  ن هنــاك حملــة غيــر مدروســة لإ اأ

)العشــوائيات( ل ســيما الســكنية ممــا يفاقــم ويزيــد 

وضــاع ســوءًا، وهــي خطــوة فيهــا محاولــة لخلــط  الأ

ر لشــهيد الواجــب مديــر  وراق تحــت عنــوان الثــاأ الأ

غلــب المناطــق  ن اأ بلديــة كربــالء عبيــر، متناســين اأ

زالتهم  يســكنها مــن هم تحت خط الفقــر وفي حالة اإ

يجــاد حلــول لســكنهم الــذي كـفلــه الدســتور  دون اإ

يعتبر ظلمًا واضحًا”.

ن “هناك مشــروعي قانون داخل  لى اأ شــار البيان اإ واأ

لــكل عراقــي ســكنًا  ول يضمــن  الأ النــواب  مجلــس 

علــى  العشــوائيات  بنــاء  معالجــة  يضمــن  والثانــي 

راضــي الرســمية والزراعيــة وخاصة التــي تحولت  الأ

زمة السكن”. الى مناطق سكنية وفيهما حلول لأ

وطالب النواب الســتة، “بعقد جلســة طارئة خاصة 

يجــاد الحلول الســريعة  عــاله، واإ بموضــوع البحــث اأ

يقاف حملة  نفة الذكــر بجديــة، واإ تناقــش القوانيــن اآ

كمــال دراســة كاملة عن  رفــع التجــاوزات فــورًا مــع اإ

مكانية في حل الموضوع قانونا”. الإ

ن  اأ يــرى  الشــمري،  ســرمد  القتصــادي  المحلــل 

لة التجــاوزات، تعــدت القوانيــن المرعيــة فــي  “مســاأ

التنفيذيــة، حيــث  جهــزة  الأ بعــض  البــالد، بســبب 

صل غير متجاوزة، وهو ما  شــملت جهات هي في الأ

عادة النظر بشكل سريع”. يستدعي اإ

زالــة  “اإ ن  اأ صحفــي  تصريــح  فــي  الشــمري  ضــاف  واأ

ذ يجــب اتبــاع  التجــاوزات ل تتــم بتلــك الطريقــة، اإ

البروتوكــول والســياق العالمــي المعــروف فــي تلــك 

قامة  نذار وتنبيه، واإ رسالة اإ المسائل، وهي تبداأ من اإ

ليات،  لــى اســتخدام الآ دعــوى، والعتقــال، وصــوًل اإ

زالة تلك التجاوزات”. في اإ

كيــد  وبالتاأ ســريعة،  الحاليــة  “الطريقــة  ن  اأ وتابــع، 

ســيعود المتجــاوزون بشــكل ســريع، بســبب عــدم 

جراءات المعروفة”. اتباع الإ

حملة رفع التجاوزات… طالت 
الفقراء وتركت المتنفذين
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الحكومّيــة  التعليميــة  المؤسســات  اكـتظــاظ 

بنيتهــا، وعــدم قــدرة الكـثيــر منها على  وتقــادم اأ

تقديــم المفــردات العلمّيــة والتربويــة الحديثــة 

والعجــز عــن تطويــر المناهــج بمــا يالئــم لغــة 

ســهمت  اأ خــرى  اأ عديــدة  ســباب  واأ العصــر، 

بالمجمل في سحب البساط من تحت قدميها، 

هلــي  وســاعدت فــي رواج وازدهــار التعليــم الأ

منذ العام )2003( ولغاية اليوم.

بالطبــع  تقــف  كـثيــرة ومتنوعــة، ول  ســباب  الأ

داء  و طبيعــة الأ عنــد مســتوى البنــى التحتيــة اأ

تتعداهــا  بــل  التدريســية،  للمــالكات  المهنــي 

لــى عوامل اجتماعية واقتصادّية كانت  لتصل اإ

لــى ما تمثله  فــي المحّصلــة دافعــًا مهمًا يضاف اإ

هلية مــن ميدان اقتصادي يبدو  المؤسســات الأ

مربحًا للمستثمرين. 

هليــة  الأ والكليــات  الجامعــات  مــات  فهنــاك 

وحتــى معاهــد الدراســات العليــا التــي فتحــت 

لف  اآ عــن  فضــاًل  وعرضهــا،  البــالد  طــول  فــي 

التقديريــة  الحصيلــة  هــي  نواعهــا،  باأ المــدارس 

للنشــاط الخــاص التــي حصلــت علــى اجــازات 

العمــل مــن قبل الــوزارات القطاعّيــة كالتربية 

ّن  بينا، فالنتيجة اأ م اأ والتعليــم العالي، وشــئنا اأ

ركان النظام  هذه المؤسسات صارت ركنًا من اأ

التعليمــي القائــم على فلســفة ورؤيــة جديدتين 

فــي عــراق مــا بعــد التغييــر، ويؤكــد العاملــون 

نهــا تتــالءم مــع روح العصــر والتبدلت  فيهــا باأ

ســاليب  الفكرّيــة والدارّية في عالمنا اليوم كالأ

الطلبــة  مــع  التعامــل  فــي  المبتكــرة  التربوّيــة 

والتالميذ، والمناهج التفاعلية وغيرها.

 ُبنى تحتّية جاذبة

الطلبــة والتالميــذ وجــو  فــي اجتــذاب  الرغبــة 

وعــدم  الحكومّيــة  المؤسســات  مــع  المنافســة 

وجــود البيروقراطيــة فــي ســرعة اتخــاذ القــرار 

تعليميــة  ُبنــى  انتجــت  ولويــات  الأ وتحديــد 

وتربوّيــة تفــوق فــي كـثير من مميزاتهــا مثيالتها 

الحكوميــات، وهكــذا يســرد المشــرف التربوي 

عبــد الهــادي جاســم بعضــًا مــن مالحظاته عن 

ّن تجربة التعليم  هلّية، اذ يقول »اإ المدارس الأ

ثبتــت  اأ  2003 العــام  بعــد  )الفتّيــة(  هلــي  الأ

الفعلّيــة  الحاجــة  مــن  تحــت ضغــط  جدارتهــا 

البلــدان«،  تشــهده  الــذي  التطــور  لمواكبــة 

هلّيــة تتمتــع  ّن مبانــي المــدارس الأ واضــاف »اإ

للنظــر  لفتــة  جمالّيــة  ومقومــات  بالحداثــة 

)الباليــة(  الحكومّيــة  المــدارس  مــع  بالمقارنــة 

الصحيــة  للمجمعــات  غالبيتهــا  تفتقــر  التــي 

والميــاه  الكهربائّيــة  والتجهيــزات  والســاحات 

خرى. ووسائل اأ

تساؤلت منطقية

ن التربوي،  بينما يشــدد الكاتب والمهتم بالشاأ

همّيــة الــدور الــذي تلعبــه  لــؤي عمــران علــى »اأ

هلّية لكن ضمن الحدود القانونّية  المــدارس الأ

جلهــا«، مســتدركًا »مــا  التــي اســتحدثت مــن اأ

بصرنا  ن تكون المدرســة في بيت، لقد اأ معنى اأ

ن فــي المدرســة ســاحة  الدنيــا ونحــن نعــرف اأ

وباحــة  رياضّيــة  ومالعــب  وحدائــق  للعــب 

وسطّية فكيف تكون في بيت؟

ويذهــب المشــرف التربوي عبد الهادي جاســم 

ســّجلت  هلّيــة  الأ »المــدارس  ن  بــاأ القــول  لــى  اإ

فــي  الحكومّيــة  المــدارس  مــن  كبــر  اأ نجاحــًا 

توفير مفردات المنهج الدراســي والقرطاســية، 

ممثلــة  هلّيــة  الأ الدارات  غلــب  اأ تحــرص  ذ  اإ

بالمســتثمرين على متابعة جلــب هذه المناهج 

كـثــر مــن مصــدر، والموضــوع ذاتــه يقــال  مــن اأ

خــرى«، والتي  عــن المســتلزمات المدرســّية الأ

ن  يتفق التربوي والكاتب تحسين عّباس على اأ

هلية  فضــل في المــدارس الأ »توافرهــا بشــكل اأ

وعلــى نحــو خــاص مســتلزمات الصحــة العامــة 

ن لكّل مؤسسة  مان«، مضيفًا »اإ والســالمة والأ

الشــيء  والمســاوئ  المحاســن  مــن  تربوّيــة 

الكـثير«.

ة جواء تربويَّ  اأ

كبيــرًا  اهتمامــًا  تعيــر  ل  هلّيــة  الأ دارات  الإ

ل فــي المرحلــة  لموضوعــة النجــاح والرســوب اإ

جــل الحصــول علــى النســبة كمــا  المنتهيــة، لأ

ّن »جــودة التعليــم فــي  يقــول عّبــاس، وزاد بــاأ

هــي  بالمجمــل،  الثــالث  ساســّية  الأ المراحــل 

حيــث  مــن  الحكومّيــة  المــدارس  مــن  فضــل  اأ

الجهد المقّدم والوسائل التعليمّية المستخدمة 

والوقــت الذي يحظى بــه كل تلميذ«، لفتًا الى 

لذهــن  الفكــرة  يصــال  لإ يجتهــد  »المعلــم  ن  اأ

مــن اســتمراره مــع وجــود  التلميــذ، كونــه ل ياأ

مســتثمر يقــوم بالمحاســبة ويســتمع لشــكاوى 

هالــي، وعلــى النقيــض مــن بعــض المعلمين  الأ

والمدرســين فــي المؤسســات الحكومّية الذين 

نــوا بعــد تثبيتهــم علــى المــالك الدائــم ول  اطماأ

خالقيات مهنة التعليم«. يلتفتون لأ

 فرص عمل واعدة

هلّية  وفرت المؤسسات التربوّية والتعليمّية الأ

لفــًا مــن فــرص العمــل المباشــرة  و الخاّصــة اآ اأ

ســاتذة  للخريجيــن الجــدد والمتقاعديــن من الأ

خرى  والمدرســين والمعلميــن، وفــرص عمــل اأ

موازيــة لهكــذا مؤسســات، اذ يقــول المشــرف 

ن طواقــم تربوّيــة من  التربــوي نجــم الحميــد »اإ

بعــد  المــدارس  بهــذه  التحقــت  الول  الخــط 

تمتلــك  وهــي  التقاعــد  علــى  المبكــرة  حالتهــا  اإ

دارة والتعليــم، مضافًا  الخبــرة الطويلــة فــي الإ

يحملــون  الذيــن  الجــدد(  )الخريجــون  ليهــم  اإ

الندفاع الشــديد والحماســة للعمــل التربوي، 

الــذي تفتقــر لــه الكـثيــر مــن الطواقــم التربوّية 

العاملــة في القطاع الحكومــي بما رصدناه من 

دائهــا«، بينمــا  تقاعــس واتكالّيــة ونمطيــة فــي اأ

ّن »المعلــم فــي  ذكــر التربــوي متعــب حمــود، اإ

هلّيــة يعانــي مــن ضيــاع حقوقــه  المــدارس الأ

تعرفــة  تطبيــق  فــي  جدّيــة  توجــد  ول  المالّيــة 

الــف دينــار خاّصــة  المقــر وهــو 350  الراتــب 

قل من هذا  دارات مدرســّية تدفــع اأ مــع وجود اإ

يصــال  المبلــغ فــي وقــت ُيْحِجــم المعّلــم عــن اإ

شــكواه خشــية طــرده وخوفًا من وجــود اتفاق 

شرافي. دارات والجهاز الإ بين هذه الإ
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باغي شار مكان يجمع المتقاعدين وسط أربيل
دار السالم/ متابعة

حديقــة المدينــة باغــي شــار والتــي تقــع فــي مركــز مدينــة اربيــل، 
بالقــرب مــن قلعــة اربيــل، وبجانــب ســوق القيصرية، تعــد مكانًا 
لتجمــع المتقاعديــن وكبــار الســن، وتحتــوي علــى باحــة وحديقــة 
المتقاعــدون،  يرتــاده  جميــاًل  ومكانــًا  متنفســًا  تعــد  اذ  كبيــرة، 
الشــريحة المهمة في المجتمع، وتم اللقاء بالســيد محســن محمد 
غريــب وهو رئيــس مركز المتقاعدين في باغي شــار والذي تحدث 
سيســها لول مرة عــام 1937م،  قائــاًل: بالنســبة لباغــي شــار تم تاأ
نــذاك، وقد اقترح  وكانــت المدينــة ل تمتلك الشــجار والحدائق اآ
رجــل يدعــى خليل افندي وهو من اهالــي اربيل هذه الفكرة على 
المحافظ فتح الحديقة لتكون متنفســًا لالســر في اربيل، وحينها 
قــرر المحافــظ انشــاء بــارك، اذ كان مــكان هــذه الحديقــة حينئذ 

عبارة عن مقبرة. 
ن توفى  هذه الحديقة باســم خليل افندي حتى عام 1957م الى اأ
هــذا الشــخص، وبقــي هذا المكان ليكــون نــادي المعلمين وحتى 
عــام 1971م وظــل هذا المكان حديقة عامــة حتى عام 2009م، 
وبعدهــا اقتــرح عــدد مــن المتقاعدين انشــاء هذا المــكان ليكون 

مخصصًا للمتقاعدين.
 اذ قــدم المقتــرح الــى محافظ اربيل حينها الســيد نــوزاد هادي، 
فكان المقترح لتخصيص هذا المكان فقط لشريحة المتقاعدين 
مــع  تتناســب  ل  والكافتريــات  المقاهــي  كــون  الســن،  وكبــار 
المتقاعديــن وهــم باعمــار كبيــرة، وبعــد موافقــة الســيد المحافظ 
اصبح هذا المكان مركزًا لتجمع المتقاعدين منذ 22 /8 /2009 
، وتــم تخصيــص هــذا المكان ليصبــح مكانًا لهم فــي اربيل وحتى 
خــارج اربيــل، وكل مــن هــم مــن ضمــن شــريحة المتقاعدين، اذ 
يتجمعــون هنــا، فالمركــز يفتــح ابوابه منــذ الســاعة 7:30 صباحا 
حتــى الســاعة 7:30 مســاء، ولــكل متقاعــد هوية نقــوم باصدارها 
لتوفيــر كل  جــدا  معنــا  متعاونــون  المحافظــون  ودائمــًا  ســنويًا، 

الخدمات في هذا المركز.
 شخصيات في المجتمع

المتقاعــدون كمــا تعلمــون هــم مــن كل فــات المجتمــع، فلدينــا 
متقاعــدون برلمانيــون مــن برلمــان اقليم كردســتان، ومتقاعدون 
وزراء، ومتقاعــدون تربويــون، وحتــى متقاعــدي عمــال البلديــة، 
ونحــن ليس لدينــا اي فرق، فكلهم متقاعدون خدموا المحافظة، 
فكل من يحمل هوية المتقاعد له الحق في الدخول الى المركز، 

ونحن هنا لتقديم الخدمات لهم ومساعدتهم بكل ما نستطيع.
 تقديم خدمات

دائمًا نتعاون مع كل المؤسسات ول سيما المنظمات الخيرية، اذ 
خر، ونحن بدورنا نقوم بتوزيعها  تقدم سالت غذائية او اي شيء اآ
بين المتقاعدين، وكذلك الدوية والعالجات نقوم بتوزيعها لهم.

 عرفان وامتنان
الدعــم  لنــا  ويقدمــون  والــوزراء،  المســؤولون  يزورنــا  مــا  دائمــًا   
والمســاعدة، ويؤكدون لنا باننا لنا الحق عليهم، و قدمنا خالصة 

تجاربنا العلمية للمجتمع.
 الملتقيات والمهرجانات

فــي الســنوات الماضيــة كنــا نقيــم نــدوات وملتقيــات ومهرجانات 
نــدوة  لدينــا  اســبوعيًا  فــكان  والفنانيــن،  والرياضييــن  للشــعراء 
ثقافية، ونستضيف فيها فنانا او مثقفا او وزيرا او برلمانيا، ويحظر 
هنا ويتحدث عن تجربته وما قدمه في حياته، وكانت تتخلل هذه 
الندوات النقاشات وتبادل الفكار والرؤى وطرح السئلة، وايضا 
كنا نقوم بتقديم كـتب المؤلفين والشعراء، وهم بدورهم يقومون 
بتوزيع مؤلفاتهم بين شريحة المتقاعدين، والن ايضا وبالتزامن 

ســيس مركز حديقة المتقاعدين. كنا نود تقديم  مع قرب ذكرى تاأ
مهرجان واقامة مخيم كشفي ونتحدث فيه، كيف كانت الكشافة 
في الســنوات الســابقة، وقد تحدثنا مع الســيد المحافظ وذكر لي 
ن  جائحــة كورونــا هــي فــي اوج حالتهــا، وحرصــًا وخوفــًا علــى  بــاأ
جيــل الموضــوع او اذا مــا قلت عدد  صحــة المتقاعديــن، طلــب تاأ
الصابات من الممكن اقامتها، وايضا من ضمن مشــاريعنا اقامة 
تمثــال لخليــل افنــدي وهــو مؤســس هذا المركــز، وانــا ذهبت الى 
اســرته، وقــد التقيــت باحفــاده وجلبــت هويتــه، وهــي مــن ضمن 

مشاريعنا لقامة تمثال له لنه كان السبب في وجود المكان.
 خطط وبرامج

 ولدينا العديد من المشــاريع والخطط المســتقبلية، ومن ضمنها 
اقامة مركز مشابه لهذا المركز يكون خاصا بالنساء المتقاعدات، 
تينــي عشــرات الطلبات  نــا يوميــا كرئيــس مركــز المتقاعديــن، تاأ فاأ
والتصــالت لنشــاء مركــز خاص بالنســاء، وقد تحدثت شــخصيا 

مع المحافظ وابدى استعداده وترحيبه لقامة هذا المشروع.
 زوال كورونا

ن نتخلــص مــن كورونــا في اســرع  نتمنــى مــن البــاري عــز وجــل اأ
ن نمدد ســاعات فتح  وقت، اذ ان من ضمن مشــاريعنا باذن هللا اأ
ن تصل حتى الساعة 11:00 لياًل، ويتسنى لسر  المركز، اذ نود اأ
المتقاعديــن الحضور والتنزه في هذه الحديقة، ونقوم بتوفير جو 

اسري للمتقاعدين هنا في المركز.
والتقينــا بالســتاذ جوهــر اســعد احمــد وهــو تربــوي متقاعــد وقــد 
تحــدث الينــا عــن هــذا المركــز قائــاًل: هــذا المــكان جميــل جــدًا، 
والمتقاعــدون يتواجــدون بشــكل يومــي فــي هــذا المركــز، صباحًا 
ومســاًء، وهنــاك خدمات كبيــرة تقدم في المركــز، وهو عبارة عن 

متنفس رائع لشريحة المتقاعدين.
عوام السابقة  الأ

كانــت ســابقًا تقــدم العديــد مــن النشــاطات فــي المركــز، ل ســيما 
فــي رمضــان، اذ كانــت تقدم امســيات رائعة جدا، والن وبســبب 
كورونــا توقفــت النشــاطات والمســيات، ولكــن عمومــا الخدمات 

المقدمة هنا هي جيدة جدًا.
حاديث الماضي  اأ

مــا  عــن  يتحدثــون  المركــز  فــي  هنــا  المتقاعــدون  يلتقــي  عندمــا 
 فــي مجــال عملــه 

ٌ
قدمــوه فــي الماضــي، ويتــم ســرد تجاربهــم، كل

واختصاصــه، ويتــم الحديــث عــن ذكريــات الماضي، وكان ســابقًا 
هــذا المــكان هــو نقابــة المعلميــن، وبعدهــا تحــول الــى متنفــس 
مخصــص للمتقاعديــن، والــذي يقــع وســط مدينــة اربيــل، ويعــد 

مكانا مميزا جدًا. 
ن الموضوع نفســه تحدثنا مع الســيد احمد الزهاوي اســتاذ  وبشــاأ
مســاعد في كلية الفنون الجميلة بجامعة صالح الدين في اربيل 
والــذي تحــدث قائاًل: هــذا المكان نادر وجميــل، ول تجد له مثيال 
فــي المحافظــات الخــرى، ويتواجد فيــه المتقاعد وغيــر المتقاعد 
مــن كبــار الســن، اذ يجــدون فيــه جــوًا مــن الراحــة والنســجام 
والتقاء الصدقاء، اذ كان اغلب المتقاعدين قبل 40 او 50 سنة 
فــي قمــة الناقــة والرقي والجمال، فقســم منهم يحمــل صوره في 
ســتينيات وســبعينيات القــرن المنصرم كـتذكار، وهــم في ريعان 

شبابهم واناقتهم. 
جواء ثقافية اأ

هنــا تجــد الجــواء الثقافيــة والتطــرق الــى المواضيــع الجتماعية 
مــات  قــراأ  ومــن  المثقفيــن  فيهــم  فتجــد  والتربويــة،  والثقافيــة 
غلبهــم يحملــون خبــرات متراكمــة كبيرة، كل حســب  الكـتــب، فاأ
اختصاصه، فمنهم من عمل مديرا عاما مثاًل، او وزيرا، او استاذا 

الذيــن  اســاتذتي  واغلــب  المــكان  هــذا  ازور  الن  وانــا  جامعيــا، 
درســوني خــالل مرحلــة المتوســطة التقــي بهــم اليــوم كاصدقاء، 
وهؤلء المتقاعدون كانوا قبل خمسين عاما في المقدمة، فكانوا 

يتنافسون بتقديم الخدمات للمواطنين والمجتمع.
ناقة  الرقي في الأ

هــؤلء المتقاعــدون اليــوم كانــوا ســابقًا يتقاضون رواتــب تتراوح 
اناقتهــم  بكامــل  يظهــرون  وكانــوا  دينــارا،   25 او   20 بيــن  مــا 
وزيهــم الرســمي، ففي كل شــهر يرتــدون قاطًا وزيًا رســميًا جمياًل، 
ويظهــرون بقمــة الناقــة، وايضا كانــوا مثقفين فــي كل الجوانب، 
فتجــد احدهــم متخصصــًا فــي الشــريعة مثاًل وهــو بارع فــي اللغة 
النكليزيــة، وكانوا دائمًا يشــجعون الطلبــة على التثقف والقراءة 

ونهل علوم المعرفة.
 توجيهات تربوية

كانوا دائمًا يوجهون الطلبة الى التزود بالعلم، والتحلي بالخالق، 
والذيــن التزمــوا باحاديثهم، تجدهم اصبحوا في المقدمة، ودائمًا 
انــا اتحــدث مع اصدقائي واقول من الذي اوصلنا الى ما نحن فيه 
نا اصبحت اســتاذا جامعيا، بســبب الســاس المتين، اذ  اليوم، فاأ
اننــا تتلمذنــا علــى ايــدي كبــار المعلمين والمدرســين، فقــد قدموا 
لنــا عصارة جهدهــم، فكانوا حريصين على الطلبة كحرصهم على 
ابنائهــم فــي البيــت، وســابقًا تجــد الــذي لــم يحصــل علــى شــهادة 
متقدمة مثال، اصبح ضابطا او رياضيًا او شخصية مرموقة، ول بد 
خــذ مكانا في المجتمع، وانــا اطلق عليهم جيل الطيبين  ن ياأ لــه اأ

او جيل البويين. 
لدينا هنا العديد من الشخصيات المهمة والمرموقة في المجتمع، 
فمثــاًل لدي هنا صديق اســمه طلعت ســامان وهــو مؤلف ومخرج 
ومســرحي، وهو خريج جامعة بغداد وهو من ايام ابراهيم جالل 
وحقــي الشــبلي رواد العــراق، وانــا عندمــا التقــي بهــم هنا، اشــعر 
باني ابن لهم، وهنا يلتقي كبار الشــخصيات، فمثاًل هنا تجد اقدم 
صحفــي فــي اربيــل وهــو عمــر فرهــادي، فنجــد هنا شــخصيات قد 
اضنــت حياتهــا فــي تلقــي العلم وبالتالــي تقديمــه للمجتمع، ولبد 

من عمل ارشيف خاص لكل واحد منهم هنا.
 

تجربة شخصية
تجربتــي الشــخصية هــي عندمــا التقــي بهــذه الشــريحة المهمــة، 
واستلهم منهم الدروس والعبر، فهم كما يقال سراط مستقيم في 
كل نواحي العلم والمعرفة والثقافة الفنية، فكانوا يخدمون الفن 
ليــس مــن اجــل غاية، بل مــن اجل رفع المســتوى الفنــي برمته، 
وتجــد اغلــب المتواجدين هنا ختموا اعظــم الروايات والمجلدات 
خر، غير  ودواوين الشــعر، وعندما تجلس معهم تدخل الى عالم اآ
العالم الشبابي الذي تتواجد فيها الموبايالت والجهزة الحديثة، 
فالجلــوس معهــم يحمل نكهة وطعما خاصــا، فعال هم عبارة عن 

جواهر وكنوز ثمينة، وهم يعدون مرجعًا لنا جميعًا.



5تقـــاريـــــــر الخميس

ة   نبش وتهريب اآلثار العراقيَّ
ارهاب وتخريب ُمنّظم

دار السالم/ متابعة 

حلــم الثراء الســريع المرتبط بغياب الوعــي المجتمعي 

خالقــي والفقر وقلة المــوارد فضال  وتدنــي المســتوى الأ

زمات، جعلــت الكـثير من  عــن الفوضــى والحــروب والأ

شخاص يندفعون لبيع ضمائرهم مقابل مبالغ طائلة  الأ

موال، لسيما لو اقترنت بالتبرير الواهي »قطعة  من الأ

ثــار واحــدة ســتغير حياتــي وتثرينــي«، ولعــل الطمــع  اآ

عميا بصيرة البعض وســمحا  غــراء المالــي الكبيــر، اأ والإ

صحاب النفوس الدنيئة بخيانة وطنهم وسرقة ونهب  لأ

ثار الحضارة  ســف تحّول نهب اآ مقتنياته النفيســة، ولالأ

العراقية الموغلة بالقدم، الى تجارة دولية رائجة تقف 

خلفها عصابات منظمة على مستوى دولي.

فقبــل بضــع ســنوات كشــفت الجهــزة المختصــة فــي 

الوليات المتحدة عن ضلوع مالك شركة )هوبي لوبي( 

ثرية النفيسة من العراق  بشراء وتوريد مات القطع الأ

واخر  عبــر مهربيــن لقــاء مبالــغ مالية كبيــرة، لكن فــي اأ

الشــهر الماضــي فقــط، تمكنــت الحكومة من اســتعادة 

ثريــة مــن الجانــب الميركــي واعادتها  لــف قطعــة اأ 17 اأ

الى بغداد. 

ثارنا  بيع اآ

ميــل«  »الدايلــي  جريــدة  نشــرت  تقريبــًا،  عــام  قبــل 

ثــري عمره نحو  البريطانيــة، خبــرًا عــن بيع لوح طيني اأ

لف عــام ويعــود لحضــارة وادي الرافديــن في  خمســة اآ

قيم  لــف دولر، فــي مزاد علنــي اأ العــراق، بمبلــغ 175 اأ

لــف الثالث  ثــري لالأ فــي لنــدن، ويعــود تاريــخ اللوح الأ

قبــل الميــالد، ويتضمــن تفاصيــل عــن كيفيــة تصنيــع 

بمدينــة  ينانــا  اإ معبــد  فــي  ومكوناتهــا،  البيــرة  نتــاج  واإ

الوركاء القديمة )60 كم عن السماوة حاليا(

لف المقتنيات النفيسة  وهذا اللوح هو جزء صغير من اآ

التــي ســرقها وهّربها البعض فــي غفلة من القانون، وقد 

لف القطع والنفائس  ن اآ ل يبــدو الخبــر غريبًا، وذلــك لأ

الثاريــة لــوادي الرافدين موجودة في مــات المتاحف 

فــي اوروبــا واميــركا وغيرهــا، لكن الغريــب ان الجهات 

الحكوميــة العراقيــة كانــت تتقاعــس عن اســترداد هذا 

اللــوح او غيــره ممــن يتم عرضــه في صــالت المزادات 

العالميــة او حتــى مقاضــاة تلــك الجهــات وفقــًا للقانون 

ثــار واللقــى  تجــار بالذخائــر والآ الدولــي الــذي يجــّرم الإ

الحضارية النفيسة للدول ومنها اتفاقية لهاي الدولية.

لكن الزيارة الخيرة لدولة رئيس الوزراء شهدت اعادة 

نحــو 17 الف قطعة اثريــة عراقية مهربة، بالتعاون مع 

ميركــي بالرغم  الوليــات المتحــدة وتصديــق القضــاء الأ

الجانبيــن  بيــن  حصلــت  طويلــة  مفاوضــات  ن  اأ مــن 

بــالد  نحــو  ثارنــا  اآ عــودة  لغايــة  ابرامهــا  تــم  واتفاقــات 

الرافدين مجددًا.

 النهب والتخريب المنظم

تنقــب  ولــم  ثريــة  الأ المواقــع  لف  بــاآ العــراق  يزخــر 

ســوى 10 % منهــا فقــط، وتعــّرض الكـثيــر منهــا للنبــش 

فــي  العــراق  غــزو  بعــد  لســيما  والنهــب،  والتخريــب 

غــزو قطعــان عصابــات داعــش  بعــد  2003، وكذلــك 

جزاء واســعة من البالد في  رهابية وســيطرتهم على اأ الإ

العــام 2014، اذ تفيــد وزارة الثقافــة وهيئــة الســياحة 

و  ثار ان اكـثر من 4350 موقعًا اثريًا جرى تخريبه اأ والآ

تم التجاوز على حرمته. 

تهمت جهات ومنظمات دولية  وقبل هذين التاريخين اأ

ثــار ونقــش اســم  النظــام الســابق بتخريــب متعمــد لالآ

ثرية، كما  جر( قصور بابل الأ الدكـتاتور المخلوع على )اآ

ثبت ضلوع بعض المقربين منه بعمليات تهريب ونقل 

ثــار خــارج البــالد بقصد بيعهــا بماليين الــدولرات،  لالآ

هميتها التاريخية والقتصادية، كما حرص  متجاهليــن اأ

الميــركان علــى نقــل الرشــيف اليهودي خــارج البالد 

عادته لغاية اليوم. بغية ترميمه ولم تتم اإ

بكليــة  التاريــخ  ســتاذة  اأ علــي  محمــد  لميــاء  الدكـتــورة 

ثارنا هي عنوان  التربية في جامعة المثنى، قالت، ان »اآ

مم،  ورمــز حضارتنــا الشــامخة التــي نتباهــى بها بيــن الأ

رث العظيــم لهذه الحضارة  ونحــن محظوظــون بهذا الإ

سف ل يزال  ضافت »لالأ الضاربة في عمق التاريخ«، واأ

الهتمــام بالمواقــع الثاريــة ضعيفــًا جــدًا ول يرقى لبلد 

يمتلــك مــات المواقــع في طــول البــالد وعرضها، وهي 

ن  بمثابــة الكنــوز والنفائس التي ل تقــدر بثمن ويمكن اأ

تجلــب للبلد ثروات ضخمة لدى اســتثمار تلك المواقع 

بشكل سياحي جاذب«.

ثــار  الآ الجهــود لســترداد  بــذل  علــى ضــرورة  مشــددة 

وتفعيــل  الوطنيــة  لمتاحفنــا  عادتهــا  واإ المنهوبــة 

عادتهــا،  الجــراءات بحــق الجهــات التــي تمتنــع عــن اإ

ثــار واللقى  فضــاًل عــن تغليظ العقوبات بحق ســّراق الآ

بلدنــا  بســمعة  تضــّر  نهــا  لأ بهــا  والمتاجريــن  والوثائــق 

وتحرمنا من موارد اقتصادية كبيرة. 

ثيرات اقتصادية سلبية تاأ

زمــات  »الأ ان  قــال:  شــهيد  عــارف  التاريخــي  الباحــث 

لى  شــخاص اإ المعيشــية والماديــة دفعــت الكـثير من الأ

عمالهــم التــي ل توفــر لهــم مســتلزمات الحيــاة،  تــرك اأ

لــى العمل في الحفر والتنقيــب والبحث عن  والتّوجــه اإ

ثريــة التــي توفــر مالييــن الــدولرات في وقت  القطــع الأ

نانييــن  اأ ثريــاء  اأ منهــم  لتجعــل  نســبيًا،  قصيــر وســريع 

مــة  اأ مصلحــة  علــى  الشــخصية  مصالحهــم  يفضلــون 

همية  و غير مكـترثين لأ كملها، متناسين ومتجاهلين اأ باأ

ثار في دعم القتصاد الوطني ســواء بجلب الســياحة  الآ

مــن  مصــدرًا  لتكــون  العالميــة  للمتاحــف  جيرهــا  تاأ و  اأ

مصادر الدخل الوطني المهمة«.

لــواح الفسيفســاء  واضــاف »المنحوتــات والتماثيــل واأ

لــى حضــارات ســابقة  والعمــالت القديمــة التــي تعــود اإ

لف  اآ منــذ  )ميزوبوتاميــا(  النهريــن  بــالد  فــي  عاشــت 

تجــار بــه، اذ يتكـفــل  هــم مــا يتــم الإ الســنين، تشــكل اأ

لــى الــدول المجــاورة وبيعهــا  فــراد بتهريبهــا ونقلهــا اإ الأ

لف الــدولرات، فــال يمكــن تقديــر  و مــات اآ بعشــرات اأ

ثريــة المنهوبــة  عمــال الفنيــة والأ الربــح العائــد مــن الأ

والمهربة بشــكل دقيق وموثوق، لكن الخبراء يتفقون 

ن قيمتهــا تبلغ مليارات الدولرات، وهو ما يغري  علــى اأ

ضعاف النفوس لالنغماس بهذه الجريمة«.

ثار العراقية المشهورة متواجدة  ن »خيرة الآ لفتًا الى اأ

فــي متاحــف عالميــة لغايــة اليــوم، مثــل بوابــة عشــتار 

ومســلة  برليــن،  فــي  برغامــون  متحــف  فــي  الزرقــاء 

شورية  حمورابي ومســلة النصر لنرام ســين والثيران الآ

خرى في  المجنحة في متحف اللوفر بباريس، ونفائس اأ

المتحف الوطني البريطاني ومتحف بنســلفانيا وغيرها 

كـثير«.

 مواقع للنهب والنبش

حــد ضبــاط الشــرطة الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن  اأ

لنــا ان  بالتصريــح، كشــف  هويتــه لكونــه غيــر مخــّول 

ثار تتم بمواقع معروفة مســبقًا  عمليات التنقيب عن الآ

ثاريــة التــي عملــت بهــا، مثــل  مــن خــالل البعثــات الآ

وروك القديمــة، وكذلــك  البعثــة اللمانيــة فــي محيــط اأ

يشــانات( والتلول غير المكـتشفة بعد من  المواقع و)الإ

ماكــن،  قبــل الجهــات الرســمية المســؤولة عــن هــذه الأ

لكن في ســنوات الحرب الماضية كانت بعض المواقع 

خارجــة عن ســيطرة الدولــة مثلما حصل فــي الموصل 

غيــر  تجــار  والإ التنقيــب  عمليــات  ســهل  مــا  وغيرهــا، 

ثار، وكذلك القدرة على  المشــروع والنهب والسرقة لالآ

نقلها وعرضها وبيعها. 

ن الكـثيــر من تلــك الكنوز ل تزال مدفونة  ضــاف »ولأ واأ

هالي بالحفر  رض، فقد قام عشــرات من الأ في جوف الأ

ثار واســتعان بعضهم  هنــا وهنــاك بحثا عن الذهب والآ

جهــزة كشــف الكـترونية حديثة تعمــل على الذبذبات  باأ

شــياء  خراج اأ مواج الصوتية، ومنهم من اســتطاع اإ والأ

خــرى ثمينــة، بــل ان المقابــر هــي الخــرى  بســيطة واأ

لــم تســلم مــن ايــدي العابثين، مثلمــا حصل مــع مقابر 

اخوتنــا مــن الطائفــة الصابئيــة فــي ابــي غريــب ظنًا من 

ثــار ان الصابئــة يدفنــون مقتنيــات الموتــى  لصــوص الآ

الذهبية مع رفاتهم«.

ثار ماكن تسويق الآ  اأ

ثرية الثمينة،  ل يكـتفي اللصوص بالعثور على القطع الأ

لــى خــارج الحدود  بــل يجــب تســويقها وبيعهــا ونقلهــا اإ

ثريــة لتجار من  العراقيــة، حيــث تبــاع بعــض القطع الأ

الخليــج العربــي مقابــل مبالــغ كبيــرة تتجــاوز المليــون 

خر من القطع يكون ســوقها  حيانــًا، والبعــض الآ دولر اأ

وروبا مرورا باســطنبول او بيــروت وعّمان  النهائــي فــي اأ

لتباع في الســوق الســوداء وصالت المــزادات العلنية 

ومحــال التحف الفنية القديمة مثل كريســتي وســوذبي 

ماكــن لعبور هذه  وغيرهمــا، فالــدول الحدوديــة مجرد اأ

ثرية. القطع الأ

لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه مــرارًا، لماذا تنتشــر 

ن النظام الســابق  ثــار؟ وكلنا يعلــم اأ ظاهــرة تهريــب الآ

عدام لكل من يهّرب او يحوز او يتاجر او  كان يحكم بالإ

ســباب لنتشار  برز الأ يســرق المقتنيات الثرية. ولعل اأ

ظاهرة التهريب تتعلق بالتهاون الحكومي في التعامل 

والمنافــذ  الجمــارك  دارة  اإ وضعــف  المهربيــن،  مــع 

الحدوديــة، فضــاًل عــن التواطــؤ والفســاد المنتشــرين 

منيــة والرقابيــة،  بيــن العامليــن فــي بعــض الجهــات الأ

والقتصــادي  التاريخــي  رث  الإ علــى  الحــرص  وعــدم 

يجــّرم  قانــون  وجــود  مــن  بالرغــم  للبــالد،  والثقافــي 

شــكالها، لكن العراق يخســر  عمليــات التهريب بشــتى اأ

ثرية سنويًا، وتقع المسؤولية على عاتق  مات القطع الأ

ســف تقف عاجزة  منية المختصة، لكنها لالأ الجهــات الأ

مــام مواجهــة عمليــات الســرقة والتخريــب المتناميــة  اأ

بســبب قصورها اللوجســتي وعدم تعزيــز قدراتها ماديًا 

وبشــريًا وتوفيــر التجهيــزات الالزمــة مثــل المروحيــات 

واجهزة الرصد والستشعار الحراري بغية تمكينها من 

حماية حدود البالد، فضال عن الداخل المترامي. 

فهــل ســتكون بادرة اســتعادة الحكومة لـــ )17( قطعة 

ثارنــا  ل خيــر بالســعي الجــاد لســتعادة كل اآ ثريــة فــاأ اأ

المنهوبة المنتشرة في كـثير من بقاع العالم؟.
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هيرست: لم يتعلم أحد الدرس 
من حرب أفغانستان

دار السالم/ متابعة

كـثر مــا هو محزن فــي مرثية الحرب  ن اأ قــال الكاتــب البريطانــي، دافيــد هيرســت، اإ

العبثية والمدمرة التي استمرت عشرين عاما بعد هجمات سبتمبر، وتمخضت عن 

حدًا تعلم منها شيًا. ن اأ نه ل يبدو اأ نسان هو اأ قتل مليون اإ

نه منذ نهاية التحاد  ي" تابع الكاتب باأ يست اآ وفي مقاله المنشور في موقع "ميدل اإ

و  نها انهــارت اأ مــا اأ مريــكا ثالثــة شــعوب فــي بلدان اإ ن، ورثــت اأ الســوفياتي وحتــى الآ

صل  فغانســتان والعــراق، وهــي شــعوب كانــت فــي الأ تعرضــت للغــزو – روســيا واأ

ما  ن حولتها اإ منحــازة بشــكل قــوي تجــاه الغــرب، ثــم ما لبثــت الوليــات المتحــدة اأ

لى شعوب معادية. و صراحة اإ ضمنيًا اأ

مريكيين  ن العــراق ســوف يكــون هــو البلــد التالــي الــذي يــركل الجنــود الأ وقــال بــاأ

مريــكا هزمــت نفســها فــي كل المناطق التــي كانت تفعل  ن اأ لــى اأ ويلفظهم.ولفــت اإ

فيها ما تشاء بحرية مطلقة، وكانت حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة 

العوامل المحفزة على النهيار.

وتاليا فقرات من المقال كما تابعت دار السالم ترجمته :

ربع طائــرات يوم  كـثــر من ســاعتين مــن الهــرج والمرج وخطــف اأ مــر اأ لــم يحتــج الأ

مريكا  ن اأ لى اأ يلول من عام 2001 لكي يخلص المرء اإ الحادي عشر من سبتمبر / اأ

ذرعه حول العالم. غدت في حرب مع عدو جديد تمتد اأ

صــوات تقدمية، مثــل صحيفة  يضــًا مــا كـتبته اأ ن، وذلــك اأ ن اإ ذلــك مــا قالتــه الســي اإ

الغارديان البريطانية، في اليوم التالي. وكل قول يقصر عن ذلك كان يعتبر فعليًا، 

لى الخيانة. طلسي، عماًل يرقى اإ وعلى ضفتي الأ

كانــت بربــارا لــي عضــو الكونغــرس الوحيــدة التــي وقفت قبل عشــرين عامــًا تهيب 

بزمالئها في مجلس النواب عدم منح الرئيس جورج دبليو بوش شــيكًا على بياض. 

مريكــي عــن الدائــرة العاشــرة فــي ولية  حيــث قالــت لهــم عضــو مجلــس النــواب الأ

يــام مــن الهجمــات: "دعونا نتوقــف للحظة، فقط لدقيقــة، ولنفكر  كاليفورنيــا بعــد اأ

مور  جراءات، حتى ل تخرج الأ في التداعيات التي ستنجم عما قد نتخذه اليوم من اإ

عــن الســيطرة."تكلمت، ولكــن ل حيــاة لمن تنادي، فكانت الوحيــدة التي صوتت 

غلبية  ضد قرار منح التفويض باســتخدام القوات المســلحة الذي اتخذه المجلس باأ

ن تلقت تهديــدات بالقتل، ووصمت  420 صوتــًا مقابــل صــوت واحد. ما لبثــت لي اأ

من الكابيتول.  بالخيانة، وتبعًا لذلك فقد خصص لها حرس شخصي من داخل اأ

الحقيقة المخفية

لى قبضة عســكرية حصدت المزيد ثم  نيًا اإ ن تحولت اآ مــا لبثــت فظائع ذلــك اليوم اأ

رواح. حادثــة الحــادي عشــر من ســبتمبر ولدت مات مــن الحوادث  المزيــد مــن الأ

خرى مثلها. الأ

عقب ذلك على مدى عشرين عامًا مما يسمى الحرب  حدى الصفات المجلجلة لما اأ اإ

رهاب كان السعي الحثيث، وبتناغم، من قبل كل الحكومات الضالعة فيها  على الإ

لف المؤلفة مــن المدنيين  ولئــك الآ خفــاء الحقيقــة حــول ضحايــا هــذه الحــرب، اأ لإ

ربع وعمن  نهم ل يقلون براءة عن ركاب الطائرات الأ رواحهم رغم اأ زهقت اأ الذين اأ

كانوا متواجدين داخل البرجين ول عن طالئع من هرعوا للمساعدة في مانهاتن.

لى  فغانســتان، اإ مريكــي لأ خيــرة من الحتــالل الأ يام الأ اســتمر هــذا الحــال حتــى الأ

اللحظــة التــي فجــر فيهــا عنصر مــن تنظيم داعــش الرهابي نفســه عنــد بوابة مطار 

كابــول فقتــل جــراء تلــك الحادثة مــا يزيد عن مائة وســبعين شــخصًا. تقريبًا جميع 

ن هؤلء النــاس قتلوا على  عــالم صدقــت – ومــا زالت تصدق – حكايــة اأ وســائل الإ

يدي النتحاري وحده.

حد مراسلي البي بي سي لم يصدق ذلك، وذهب يجري لقاءات مع الناجين.  ن اأ ل اأ اإ

غــرد ســيكوندر كرمانــي قائــاًل: "كـثيــرون ممــن تحدثنــا معهــم، بمــا فــي ذلك شــهود 

مريكية التي  ن عددًا كبيرًا ممن لقوا حتفهم قتلوا برصاص القوات الأ العيان، قالوا اإ

فغان الذين كانــوا يصطفون في الطابور  صيبــت بالهلــع بعد التفجيــر." كم عدد الأ اأ

عقب النفجار؟ لم يخطر  طالق النار الذي اأ لى المطار وقتلوا في اإ بانتظار الدخول اإ

حد التحقق من صحة ما ورد في تقرير ذلك المراسل. ببال اأ

نــه قصــف الهــدف الصحيح عندمــا دمر في  وعلــى نفــس المنــوال، زعــم البنتاغــون اأ

ضربة عسكرية "دفاعية" سيارة محملة بالمتفجرات وعلى وشك النطالق، حسبما 

مريــكان، باتجــاه المطــار يقودهــا عناصــر مــن تنظيــم الدولــة فــي خراســان  زعــم الأ

فراد من عائلة واحدة، بينهم  ن عشــرة اأ فغاني من التنظيم(. ولما تبين اأ )الفرع الأ

غلب سيكونون قد لقوا  نهم في الأ طفال، قتلوا في القصف، قال البنتاغون اإ سبعة اأ

حتفهم بسبب النفجار الثانوي.

خالصات مريعة

خبــار والصور  نه خرج فــي زحمة الأ خــر قلمــا حظــي بالتعليق ربمــا لأ هنــاك تقريــر اآ

لــى كابــول  فغــان بســبب وصــول الطالبــان اإ المعبــرة عــن الرعــب الــذي حــل بالأ

فغــان  مريكــي جــو بايــدن غــدر بالأ ن الرئيــس الأ والرســائل المتكــررة التــي تفيــد بــاأ

و كمــا يــرى الطالبــان تورطــوا فــي العمالــة معهــم.  الذيــن عملــوا مــع المحتليــن اأ

عادة  نه المفتــش العام الخــاص باإ مريكــي، اإ صــدر ذلــك التقريــر عــن مصدر رســمي اأ

فغانســتان )ســيغار(. يملــك هــذا المفتش العــام الولية على جميــع البرامج  عمــار اأ اإ

مريكية على مدى العشرين سنة الماضية. والعمليات التي ُدفع لها بالدولرات الأ

كانــت خالصــات التقرير مريعة. كان كل هدف اســتراتيجي يحتــوي في داخله على 

رادت الوليــات المتحــدة اســتئصال الفســاد ولكــن فــي نفــس الوقــت  مــا يحبطــه. اأ

نهاء ثقافة  رادت اإ النطــالق بالقتصــاد قدمًا من خالل حقنه بمليارات الدولرات. اأ

من، حتى لو اســتلزم  بقاء علــى الأ فــالت مــن المســاءلة والمحاســبة ولكــن مــع الإ الإ

و اللصوصية. ذلك تمكين العناصر الفاسدة اأ

فغانيــة من القــدرات المنافســة ما يجعلهــا تتفوق على  مــن الأ رادت منــح قــوات الأ اأ

مكانهم  الطالبــان ولكــن فــي نفــس الوقــت حدت مــن المعــدات والمهــارات التــي باإ

رادت تقليــص زراعــة الخشــخاش  الحتفــاظ بهــا بعــد رحيــل الوليــات المتحــدة. اأ

فيــون( ولكــن بــدون حرمان المزارعين مــن دخلهم، وهكذا على هــذا المنوال،  )الأ

مرًا مضمونًا، ل محالة. غدا دمار الستراتيجية اأ

تعبر الصورة التي رسمها سيغار عن قوة استعمارية لم تعد مجدية.

لــم يكــن لــدى الوليات المتحــدة ل الســتخبارات ول المعرفة المحليــة الالزمة ول 

خــر من  القــدرة علــى حكــم مــا بــات اتــكاًل مــن الوليــات المتحــدة علــى الجانــب الآ

يراني الســابق جواد ظريف قد وصف بشــكل مفيد  العالم. وكان وزير الخارجية الإ

نه "نشــاز معرفي". وهي طريقة  ســالمي باأ انعــدام قــدرة الغرب على قراءة العالم الإ

نه يعيش في عالم مختلف. مؤدبة للقول اإ

ن الستخبارات العسكرية الغربية  بعد عشرين عامًا من الحتالل، كنت ستظن باأ

فغاني  قدر على التعامل مع المسائل المتعلقة بمعنويات الجيش الأ نها غدت اأ لبد اأ

ن الطالبان فوجوئا مثلهم مثل  ن، باأ ما القول، كما يفعلون الآ الذي دربته بنفسها. اأ

ن ضمان  لى داخل كابــول، فال قيمة له لأ خــرى بالســرعة التي ولجوا بها اإ ي جهــة اأ اأ

ساســية المناطة بالنســحاب  عدم انهيار الدولة التي تركها من ورائه كان المهمة الأ

فغانــي الــذي يقــدر تعــداده بمــا يقــرب مــن  ن الجيــش الأ ذن اأ مريكــي.ل عجــب اإ الأ

ن يبداأ جيش  لــف "رجل مجهزين جيدًا ومدربين جيدًا" ذاب تمامًا قبل اأ ثالثمائــة اأ

لف رجل في التقدم. متمرد تعداده سبعون اأ

خطاء تكرار نفس الأ

ننا  فغانســتان وتركهــا وراء ظهورنا فاإ ننا بالنســحاب من اأ ل يــكاد يوجــد مــن يقول اإ

خطاء التي ارتكبت في تسعينيات القرن الماضي. نجازف بتكرار نفس الأ

مــن الوطني في  فــي مقابلــة مــع صحيفــة ذي تايمــز، قال معيد يوســف، مستشــار الأ

خطــاء التســعينيات ثانيــة وتــم  ذا ارتكبــت نفــس اأ الباكســتان: "تذكــروا كلماتــي. اإ

مني  كيــد – فــراغ اأ ن النتيجــة ســتكون واحــدة بــكل تاأ فغانســتان، فــاإ التخلــي عــن اأ

ه عناصــر غير مرغوب فيها ســوف تشــكل خطــرًا على الجميع، على الباكســتان  تمــالأ

وعلى الغرب."

لــم ُتخســر الحــرب لصالــح عدو محــدد المالمــح متفوق فيمــا لديه من مهــارات، بل 

ساســًا لتكون تعبيــرًا نهائيًا عــن زعامة الدنيا  ذ صممت اأ كانــت هدفــًا ذاتيــًا مهــوًل، اإ

وعن التفوق التكنولوجي والمعنوي لحضارة تصرفت كما لو كانت الراعي الوحيد 

ن تكون شرطي العالم. يجدر بانهيار الحرب  للقيم الديمقراطية، وبذلك يحق لها اأ

ليــه الجميــع في  ن يشــكل مرثيــة مالئمــة لالســتنتاج الــذي خلــص اإ رهــاب اأ علــى الإ

حــد الطرفين قد فاز. ولكن ما  ن اأ الغــرب عندمــا انهار التحاد الســوفياتي، ومفاده اأ

ن؟ هو شكل "النصر" الآ

لــم نعــزز  تايمــز "نحــن  فــي نيويــورك  عمــدة  حــد كـتــاب الأ اأ وكمــا عبــر عــن ذلــك 

طلسي.  الديمقراطية" من خالل دفع الحدود شــرقًا وتوســيع رقعة حلف شــمال الأ

ننــا دفعنا خــط المواجهة نحو الشــرق، ولقد كررنــا نفس الخطاأ  كل مــا عملنــاه هــو اأ

مرارًا على مدى العشرين عامًا الماضية.

عادة النظر في مفهوم الزعامة العالمية، ناهيك عن وضعها  مــا زال يتوجــب علينــا اإ

في يد واحدة. في الصين، مع وجود روسيا كشريك صغير، لن يتم استبدال القرن 

كـثر تفوقًا. و اأ رقى اأ مريكي بما هو اأ الأ

خفــاق الذريــع، الذي  ن نتعلــم مــن الــدروس المســتخلصة مــن هــذا الإ ذا كان لنــا اأ اإ

لى  لى التخلي عن كالم يعود اإ ن يقود ذلك اإ دفع ثمنه من دماء الماليين، فينبغي اأ

و عــن العقلية الســتعمارية التي تتحدث  القرن التاســع عشــر حــول دوائر النفوذ، اأ

خــرًا جدًا لمثل  و القيم. ببســاطة متناهية، بــات الوقت متاأ عــن صــدام الحضــارات اأ

ن لهم خصوصية اســتثنائية وتصرفوا انطالقًا من  مريكان في اأ ذلــك مهمــا اعتقــد الأ

ذلك العتقاد.

مريــكا ثالثة شــعوب فــي بلدان  ن، ورثــت اأ منــذ نهايــة التحــاد الســوفياتي وحتــى الآ

فغانســتان والعراق، وهي شــعوب  و تعرضــت للغــزو – روســيا واأ نهــا انهــارت اأ مــا اأ اإ

صل منحازة بشــكل قوي تجاه الغرب، ثــم ما لبثت الوليات المتحدة  كانــت فــي الأ

لى شــعوب معادية. ســوف يكون العراق هو البلد  و صراحة اإ ما ضمنيًا اأ ن حولتها اإ اأ

مريكيين ويلفظهم. التالي الذي يركل الجنود الأ

مريــكا نفســها فــي كل المناطق التي كانــت تفعل فيها ما تشــاء بحرية  لقــد هزمــت اأ

مطلقــة، وكانــت حركــة الطالبــان وتنظيــم القاعــدة وتنظيــم داعــش هــي العوامــل 

ن يتــم تعلم الدرس  لــى اأ فغانســتان، ولكن اإ المحفــزة علــى النهيــار. هــا قــد انتهت اأ

رهاب سوف تبقى على قيد الحياة. ن الحرب على الإ ن من المؤكد اأ فاإ
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عاله على ســائر مخلوقاته  نســان من بين مخلوقاته بميزات كّرمه بها، واأ اختص هللا ســبحانه الإ

رض،  ســجد له المالئكة، وســخر له مــا في الســماوات والأ حســن تقويم، واأ خــرى، خلقــه فــي اأ الأ

حاطه في حياته بمباهج وطيبات تملؤه نشوة وسرورًا، وجعل له من القدرات العقلية وحرية  واأ

رادة ما يؤهله لالختيار. الإ

حسن كانت  ن اأ م كـفر؟ فاإ شكر اأ ساء؟ اأ م اأ حسن اأ اأ رادة تقابلها مسؤولية: اأ والختيار تحقيق لالإ

ساء كانت له ذنوب يحاسب عليها، ويعاقب  ن اأ خرة، واإ وفى في الآ له نعماء في الدنيا، وثواب اأ

خرين. بقدر ما يعظم الذنب ويؤذي نفسه والآ

ن يحل به  ن رحمــة هللا ســبحانه بمخلوقــه المفضــل فتحت له بابًا يتدارك به نفســه قبل اأ غيــر اأ

درك ما توحل به من خطايا فخرج منها، وتطهر بالتوبة والستغفار، وبما شرعه  ن اأ العذاب، اإ

لى  ن كان الذنب الذي اجترحه مما يســتوجب الكـفــارات، وبرد الحقوق اإ هللا لــه مــن كـفــارات اإ

لــى مكانته العليا  ن يجترح ما اجترحه، واإ نه قبــل اأ نئــذ يعود لشــاأ ن كان قــد اســتلبها،.. اآ هلهــا اإ اأ

عده له في  لى مــا اأ لــى عفو هللا ورضوانه، واإ عنــد هللا ســبحانه، ويواصــل مســيرة حياته، مطمئنا اإ

خرته من مقام في جنانه. اآ

وبقــدر مــا يكــون المــرء مســتثمرًا مــا وهبــه هللا من قــدرات عقليــة تكــون عثراته قليلــة وقصيرة 

نى  ن تبحث عن اللذة، وتتنعم بها اأ لى اأ ن الهوى الذي يسكن في النفس يشدها اإ المدى، ذلك اأ

ن في متعة تستطيبها الطباع والغرائز. ن في مغنم يزيدها ثراء، واإ لقيتها، اإ

وعندما يســيطر عليها هواها يســلبها قدرة المحاكمة والتمييز، فتقبل على المغنم ولو كان فيه 

لــى ما تلذ به ولو كان في غير ما شــرعه  و عام، وتركن اإ  لحقــه، وعــدواٌن علــى حق خــاص اأ
ٌ

تجــاوز

ة الخطيئة، وتتلطخ جنباتها بقتــار الذنب، وكلما مضت فيما  باحــه، فتدخــل النفس حمــاأ هللا واأ

ولغت فيه ازداد جنوحها وران عليها ما يقتضي الكـثير من التطهر.

ن ُيعملهما في تقويم ما اقتحم فيه،  وهنا يبرز دور القدرة العقلية والمحاكمة، فمن وفقه هللا لأ

لمــًا، فلم ُيطل المقــاَم فيما ولغ  ن وراء المغنــم خســرانًا مبينــًا، وبعــد اللــذة حســرات واآ درك اأ اأ

دران حتى يعود لها  فيه، ويســارع للخروج منه ولو بمشــقة، ثم يغســل نفســه مما علق بها من اأ

نينتها. طهرها، وتعود لها طماأ

حس وهو في نشــوة   ولئــن كان هــذا الــذي جنــح به هــواه صاحب نفس شــفافة، ووجــدان حي، اأ

نه خرج  عماقه صراع ممض يشعره اأ مغنمه الخاطئ ولذته المنحرفة بثقل الخطيئة، وقام في اأ

نــه يضــرب في تيه يزيده ضياعًا، وســيبقى كذلك ما لم يقلــع عما هو فيه،  عــن ســواء الســبيل، واأ

لُمه بقدر ما تشتد حساسية نفسه وشفافيتها. وهذا في حد ذاته عذاٌب يشتد فيه اأ

وبين يدي قصائد ومقطوعات لشاعر وهبه هللا هذه الحساسية والشفافية، والشعراء كما نعلم 

ن ل يقصر فيه،  نه قصر في بعض ما ينبغي اأ حس هذا الشــاعر اأ هم نماذج متميزة لهذه الهبة، اأ

نها ذنوب حادت به عما يريده لنفسه من طهر وسمو، ونبتت فيه ثنائية متضادة،  وهاله ما ظن اأ

خرى يؤلمها ما اجترحته من ذنوب،  تجعل نفسه نفسين: واحدة يلذ بها ما هي فيه من هوى، واأ

نه يخاطب غريمًا  وتجعله يدافع الهوى، ويقتلع خطاه من دروبه. يصور الشاعر ذلك بقوله وكاأ

و عاذًل اشتد عليه: اأ

و هاجرت للتيه قلعت في البحر اأ عانيه                 اأ نا فيه وما اأ دعني وما اأ

سفله قد صار عاليه مر اأ جواء عاصفة               والأ غادر فالأ دعني اأ

عصار يسفيه ل تقُف خطوي فخطوي مركب عبثت       به الرياح وذا الإ

نا المسافر ل ميناَء يقبلني                    ول مطاٌر تزولي صائر فيه اأ

وغلت في خطئي          في مركب ضاَع ل يلقي مراسيه تعبت من سفري اأ

قدامي في حواشيه ر اأ نسجها            ثوبًا تعثَّ ثام اأ سرفت في الآ قد كنت اأ

بيض -كما يقال-  لى طهره، والثوب الأ ساءت اإ حساسه بالضياع بسبب ما يحسبه ذنوبًا اأ ويشتد اإ

ول الطريق  ه هو اأ دراك المرء خطاأ ن اإ تظهر فيه فاقعة النقطة السوداء ولو كانت صغيرة. غير اأ

لى  ليه، وهو بوابة الندم ومدخل صحيح اإ كبر للخروج مما انحرف اإ للتطهــر منــه، وهــو الحافز الأ

حاسيس التي نمت في نفسه، فيقول: التوبة، فيصور الشاعر هذه الأ

بخطيئتي جلبت نحسي                    وظلمت يا رباه نفسي

مسي نت تحسن                  لي مدى يومي واأ سيء واأ كم ذا اأ

لقد اشتريت اللهو يا ربي                   وبعت غدي ببخس

سي سفا ودار                       لما جنت كـفاي راأ وندمت وا اأ

لى الطريق التي تنجيه مما تردى فيه، وتفتتح  ن يبلغ الشاعر بوابة الندم حتى يدخل منها اإ وما اإ

لــى هللا، وثقة  لــى ســواء الســبيل، ويجعل وســيلته لذلك اســتغفارًا وتضرعًا اإ لــه دروب العــودة اإ

كبيرة بعفو هللا وكريم غفرانه، يقول الشاعر مصورًا ذلك:

عفوك سؤلي يا سريع الجواْب             لدعوة الداعي كـثير الطالْب

خرى ويوم الحساْب مسافر ل زاد في رحله                     لرحلة الأ

عبد فقير خائف راغب                     ُيمسي وُيضحي في خضم الرغاْب

نك الرحمن يوم العقاْب لكنه يؤمن يا خالقي                       باأ

ن من يدعوك حتمًا يجاب لكنه واثق يا خالقي                        باأ

ليهــا، وتســتعذب  ن تركــن اإ لــى اأ هــواء تشــد النفــس البشــرية اإ وبعــد، فلئــن كانــت الرغائــب والأ

حســن مــا يحصنها مــن النغماس فــي اللذائــذ، واجتياز  ن البصيــرة والحكمــة هــي اأ لذائذهــا، فــاإ

ن هللا ســبحانه وتعالــى الــذي فتــح لمن تزل بــه قدمه باب  الحــدود والولــوغ فــي المحرمــات،  واإ

تــى النفــوس الشــفافة قــدرة علــى الولــوج مــن هــذا البــاب، بالنــدم والتوبة  وبــة والرشــاد قــد اآ الأ

والستغفار.

عينهم،  دبــاء الذيــن وهبهــم هللا وجدانــًا نابضًا بالمشــاعر ســرعان ما تــرق قلوبهم، وتصحــو اأ والأ

نســانية المتميزة  وتســكب دمــوع الســتغفار والتوبــة.. وعندمــا تصــور قصائدهم هــذه الحالة الإ

 ، حساسًا بالخطاأ تمنحنا مع سحر البيان، وُحْسن المعاني حافزًا للسمو والرتقاء، واتباع الزلة اإ

ســالمي قديمــه وحديثه لــكل من يتذوق  دب الإ وتوبــة واســتغفارًا. وهــذا واحــٌد مــن عطاءات الأ

خيلته.  دب ويستمتع بصوره ومعانيه واأ الأ

األدب اإلسالمي وتكريم اإلنسان

ســورة  فــي  يتيــن  الآ بيــن  الفــرق  مــا   :)105( الســؤال 

ْوَلِئَك 
أ
َمــَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلًحا َفا لَّ َمن َتاَب َواآ الفرقــان )اإ

ِحيًمــا  َغُفــوًرا رَّ  ُ َاِتِهْم َحَســَناٍت َوَكاَن للاَّ ُ َســيِّ  للاَّ
ُ

ل ُيَبــّدِ

 ِ َلى للاَّ ــُه َيُتــوُب اإ نَّ )70(( و )َوَمــن َتــاَب َوَعِمــَل َصاِلًحــا َفاإ

َمَتاًبا )71(( ؟

يف عم��وم الق��راآن اإذا كان ال�س��ياق يف العم��ل يق��ول 
)عم��ًا �ساحل��ًا( . ننظ��ر اإىل ال�س��وؤال واإىل ال�س��ياق 
ال��ذي وردت في��ه الآي��ات: )اإِلَّ َم��ن َتاَب َواآَم��َن َوَعِمَل 
َئاِتِهْم َح�َس��َناٍت  ُل اللَُّه �َس��يِّ ��ا َفاأُْوَلِئ��َك ُيَب��دِّ احِلً َعَم��ًا �سَ
ِحيًما( ال�س��يئات ه��ي اأعمال غري  َوَكاَن اللَّ��ُه َغُف��وًرا رَّ
ُل اللَُّه  �ساحل��ة واحل�س��نة عم��ل �سال��ح )َفاأُْوَلِئ��َك ُيَب��دِّ
َئاِتِهْم َح�َس��َناٍت( ه��ذه اأعمال �س��يئة وح�س��نة. ثم  �َس��يِّ
ِحيًم��ا( غفور يغفر  يخت��م الآي��ة )َوَكاَن اللَّ��ُه َغُف��وًرا رَّ
الأعم��ال ال�س��يئة.  نكم��ل الآي��ة الأخ��رى )َوَم��ن َتاَب 
ُه َيُتوُب اإِىَل اللَّ��ِه َمَتاًبا( هذا تائب  ��ا َفاإِنَّ احِلً َوَعِم��َل �سَ
اأ�س��ًا يت��وب اإىل الل��ه متاب��ًا ولي���س هن��اك عمل، يف 
يب��دل  العم��ل  ع��ن  يتكل��م  تع��اىل  الل��ه  الأوىل  الآي��ة 
�س��يئاتهم ح�سنات يبدلها، يغريها، هذه اأعمال �سيئة 
واأعم��ال ح�س��نة وكان الل��ه غف��ورًا رحيم��ًا يغف��ر لهم 
الأعمال ال�س��يئة. اأما يف الآية الثانية لي�س��ت يف ذلك 
واإمنا يف التائب )فاإنه يتوب اإىل الله متابًا( تلك يف 
العمل: �س��يئات وح�س��نات وغف��ران للعمل وهذه يف 
التائ��ب ولذل��ك مل��ا كان ال�س��ياق يف العم��ل ق��ال عمًا 
�ساحلًا وملا كان ال�س��ياق يف التائب مل يكررها وقال 
عم��ل �ساحل��ًا )ت��اب وعم��ل �ساحل��ًا( . اإذن مل��ا يكون 
ال�س��ياق يف العم��ل يق��ول عم��ًا �ساحلًا كم��ا يف اآخر 
ِه َفْلَيْعَمْل  �س��ورة الكهف اأي�سًا )َمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء َربِّ
ا )110(( لأنه تكلم عن الأ�سخا�س الذين  احِلً َعَمًا �سَ
يعمل��ون اأعم��اًل �س��يئة ويك��ون ال�س��ياق يف الأعمال 
ُئُك��ْم ِباْلأَْخ�َس��ِريَن اأَْعَم��اًل )103( الَِّذي��َن  )ُق��ْل َه��ْل ُنَنبِّ
ُهْم  ْنَيا َوُهْم َيْح�َس��ُبوَن اأَنَّ َي��اِة الدُّ ��لَّ �َس��ْعُيُهْم يِف احْلَ �سَ
ب��داأت  اأ�س��ًا  ْنًع��ا )104(( وال�س��ورة  �سُ ��ُنوَن  ُيْح�سِ
اِت  احِلَ ��َر امْلُوؤِْمِننَي الَِّذيَن َيْعَملُوَن ال�سَّ بالعمل )َوُيَب�سِّ
ْج��ًرا َح�َس��ًنا(. م��ع العمل يقول عم��ًا اأما مع  اأَنَّ َلُه��ْم اأَ
التائب ف��ا يذكرها فاإذا قال خارج القراآن )ومن تاب 
وعم��ل عم��ًا �ساحل��ًا( ه��ذا ي�س��موه التوكي��د وبيان 
الن��وع. مل يق��ل عمل عم��ًا �ساحلًا هذا م�س��در موؤّكد 
م��ع بيان الن��وع اأفاد فائدت��ني التوكيد والن��وع. )اإِنَّ 
اِبِئنَي  ��اَرى َوال�سَّ الَِّذي��َن اآَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنَّ�سَ
احِل��ًا َفَلُه��ْم  َم��ْن اآَم��َن ِباللَّ��ِه َوالَْي��ْوِم الآِخ��ِر َوَعِم��َل �سَ
ِهْم َوَل َخْوٌف َعَلْيِه��ْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن  اأَْجُرُه��ْم ِعن��َد َربِّ

)62( البقرة( لي�ست يف �سياق الأعمال.
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الزراعة: فرض الضرائب وتوفير 
المواد الخام هما الحل

دار السالم/ متابعة

وزارة  وكيــل  الجبــوري  ســهر  مهــدي  الدكـتــور  تحــدث 

الزراعة عن اســباب ارتفاع اســعار المنتجات الحيوانية 

فقال: منذ عام 2019 تم منع استيراد بعض المنتجات 

الحيوانيــة لحمايــة المنتــج المحلــي، خاصة )الســماك، 

وبيــض المائدة، ولحم الدجــاج المجزور(، وخالل هذه 

ت مشــاريعنا في النتاج الحيواني، وادت الى  المدة بداأ

توســع الطاقــات النتاجيــة باشــتغال مجاميــع بالمــات 

مــن الشــباب، وفــي موازنــة 2021 عندمــا باشــرنا برفــع 

ســعر الصــرف للــدولر ادى ذلــك الــى ارتفــاع اســعار 

المــواد الداخلــة في النتاج والتي اغلبها مســتوردة، لذا 

كان احد اسباب ارتفاع اسعار المنتجات الحيوانية هو 

ارتفــاع مدخــالت النتــاج ومنهــا )اللقاحــات، والدويــة 

البيطريــة، والعــالف( وكلهــا مســتوردة، لذلــك طالبنــا 

ن يكــون هنــاك )الــدولر  اللجنــة الوزاريــة لالقتصــاد اأ

مدخــالت  لمســتوردي  حصــرًا  يكــون  ن  واأ الزراعــي(، 

النتاج من اجل استقرار السواق المحلية.

 انفلونزا الطيور

وبيــن الجبــوري: نحن في متابعة مســتمرة لتجنب رفع 

السعار مع الجهات المنية والجريمة المنظمة، خاصة 

فــي الفتــرة الماضيــة، اذ كانــت هنــاك شــحة فــي بيــض 

المائــدة ولحــم الدجــاج نتيجة تفشــي انفلونــزا الطيور، 

وتــم جــزر اكـثر من مليون دجاجة في البصرة، وظهرت 

اصابــات فــي ديالى وواســط، ما اثر فــي النتاج المحلي، 

وخــالل اليــام المقبلــة ســيرجع اســتقرار الســعار مــرة 

ثانية. 

ن التســعيرة  ســعار اشــار الــى اأ وعــن تحديــد الــوزارة لالأ

ن تكون هنــاك غرفة عمليات  ليســت بســيطة، فيجــب اأ

لوضــع اســعار مع التجارة وجهات اخــرى، وهذا يحتاج 

الــى تحديد كلــف النتاج الموجودة مع دراســات كاملة 

ســعار الســلع، ونحتــاج الــى قــرار من مجلــس الوزراء  لأ

باعادة العمل بالتســعيرة للمنتجات الزراعية اســوة مع 

كل دول العالم التي تعمل بنظام التســعيرة، والعراق 

بعــد عــام 2003 رفع نظام التســعيرة بالكامل، وكانت 

ن تعود التسعيرة مرة  مل اأ تصدر في نشرات يومية، وناأ

ثانيــة للمنتجــات الزراعيــة والغذائيــة، ووضــع تعريفــة 

جمركيــة علــى الســلع الداخلــة مــن المناشــئ العالميــة 

لكلــف  مســاوية  التعرفــة  هــذه  تكــون  لكــي  الخــرى 

النتــاج المحلي وبالتالي يســمح بدخــول كل المنتجات 

الجنبيــة، وتكــون المنافســة علــى اســاس النوعيــة، اما 

السعار فستكون متساوية. 

منافذ البيع

ن قانــون وزارة الزراعــة بعــد عــام 2013  واشــار الــى اأ

صار ارشــاديًا بحثيــًا وخدميًا، والجهــة النتاجية الغيت 

مــن هــذا القانــون، مــا اثــر فــي عمــل الــوزارة، اذ كانــت 

ســابقا لدينا سيارات لنقل وبيع المنتجات الزراعية الى 

العالوي، والســواق باشراف الشركة العراقية لتسويق 

المنتجــات الزراعيــة، وكان جــزء منهــا يعــود الــى وزارة 

الزراعــة، ولهــا اســهم فيهــا والن العمــل مــع القطــاع 

الخــاص، وفتــح منافذ تســويقية واخرها ما شــاهدناه في 

معــرض بغــداد الدولــي لمدة اســبوع، اذ كانــت تعرض 

المنتجــات الزراعيــة باســعار الكلفــة والبيــع المباشــر، 

للبيــع المباشــر  فــي كل المحافظــات منافــذ  وســتكون 

لكل المنتجات، وان تكون هناك مراكز تسويقية اسوة 

بالعــالوي والرســوم في هــذه العالوي فــي المدن تكون 

عاليــة وفيهــا اســتقرار في الســعار والكلــف فيها افضل 

والعمــولت فيهــا منخفضــة، وبالتالــي الربــاح بســيطة 

للمنتجات الزراعية. 

الرقابة التجارية والمالية

تحدث رئيس قســم الرقابــة التجارية والمالية في وزارة 

التجارة محمد حنون فقال: هناك لجان مشــتركة تمثل 

دائــرة الرقابــة التجاريــة والمالية في التجــارة والجريمة 

القتصاديــة فــي الداخلية وجهاز المــن الوطني، ولدينا 

تنسيق مشترك عالي المستوى للتدقيق باسعار السوق 

المحلية، واقامة جهات تفقدية في اوقات متفاوتة ادت 

الــى وضــع اليــد على المخالفــات التي تحصــل في عملية 

ارتفــاع الســعار، ونجحنــا نجاحــات كبيرة، واســتطعنا 

ن نجــد عــددًا كبيرًا من التجار الذين يمارســون المهنة  اأ

بطــرق غيــر قانونية عــن طريق التحايل برفع الســعار، 

الــى اجهــزة رقابيــة  البلــد يحتــاج  اليــوم وضــع  وبيــن: 

واســعة لن الخلــل كبيــر ونحــن فــي التجــارة ســنرفع 

الجــراءات  لتوحيــد  القتصــاد  مجلــس  الــى  مطالعــة 

الرقابيــة بيــن الجهزة الثالثــة وهي )الداخليــة، والمن 

الوطنــي، والتجارة(، فضال عــن محاولة ادخال كل من 

وزارة الصحــة والزراعــة بغيــة تشــكيل فــرق مشــتركة 

واتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين. 

 دور الرقابة

ولفت الى دور الرقابة في مكافحة الجريمة القتصادية،  

الوطنــي  المــن  مــع  مشــترك  تنســيق  لدينــا  بقولــه: 

والداخليــة، وهــذه معنيــة باتخــاذ الجــراءات القانونية 

خــالل  المحليــة  للســوق  خرجــت  المشــتركة  والفــرق 

الفتــرة الماضيــة، ونحــن بصــدد اتخــاذ اجــراءات لردع 

المخالفيــن، واحلنا مخالفين في بعض المدن للقضاء، 

والقضاء اتخذ قرارات حاســمة ضدهم، والمشــكلة الن 

تتطلــب وعيــا مــن قبــل المواطــن والتاجــر والمســؤول 

باهميــة الموضوع وليســت فقط اجــراءات، والبلد الن 

بحاجــة الــى كل الجهــات لتتخــذ مواقــف ايجابيــة لمنــع 

ارتفــاع الســعار والتحايــل والتالعب علــى المواطنين، 

ن يكون  واكــد انــه ل يتفق مع منع الســتيراد، بــل لبد اأ

خذ  الستيراد مفتوحا وتوضع اجراءات جمركية لكي ياأ

المنتــج المحلــي دوره، وان يســمح للقطــاع الخــاص او 

المنتــج الوطنــي بفرصــة للمنافســة مــن خــالل اضافــة 

رســوم جمركيــة للمواد المســتوردة، والرقابــة موجودة 

لكنهــا ليســت بالمســتوى المطلــوب، وتفعيلهــا يحتــاج 

الــى قانــون، ونحــن نــدرس الســوق ونضــع المقترحــات 

ونرفعها للجهات ذات العالقة. 

 الحلول

وتحــدث المهنــدس مالــك عبدهللا معــاون المديــر العام 

التجــارة  وزارة  فــي  والماليــة  التجاريــة  الرقابــة  لقســم 

عــن الحلــول فقــال: منعــت وزارة الزراعــة مــن اجــل 

دعــم المنتــج المحلي اســتيراد الدجــاج المقطع وبيض 

المائدة، وهذا المر غير صحيح، فالمنتج المحلي يدعم 

مــن خــالل توفيــر المــواد الخــام الداخلــة فــي النتــاج، 

ن يكــون مــن  فمثــال دعــم بيــض المائــدة مــن الممكــن اأ

خــالل دعــم العليقــة والمبيــدات والدويــة التــي تعطــى 

للدواجــن ليكــون ســعر تكلفــة انتــاج البيــض مناســبا 

طبقــة  انتــاج  ســعر  كان  فــاذا  البيــض،  طبقــة  لســعر 

ن يبيعهــا بـــ )4  لف دينــار( يمكــن للمربــي اأ البيــض )3 اآ

لف دينــار( فهنــا دعمنــا المنتــج المحلــي ولــم نؤثــر في  اآ

ســعر الســوق، ودعمنــا المواطــن وهــي غايتنــا، واكد ان 

اهــم المــور اليجابيــة التــي تؤثــر فــي ســعر المنتجــات 

ن يكــون هناك دعم مباشــر مــن الدولة  الحيوانيــة هــي اأ

ليسهم في انخفاض السعار، ووضع دراسة ستراتيجية 

لحــوال الســوق وعنــد ارتفاع اســعار بعــض المنتجات 

بالمــكان فتــح اســتيرادها، وان تكون المنافســة عادلة 

بين المحلي والمســتورد، والغاية من فتح الســتيراد او 

منعــه هــي قابلية الشــراء، فارتفــاع اســعار الدجاج الى 

لف دينــار( للكيلوغــرام يعنــي الحــاق الضــرر  )5 او6 اآ

بالمواطــن، اما تهريــب البضاعة الى البلد فمن الممكن 

توجيــه الجهــات الرقابيــة وحمالت اعالميــة لمحاربتها، 

فالتهريــب يؤثر ســلبا في المنتــج المحلي، في وقت نجد 

اســعار الخضــراوات المحليــة زهيــدة، فســعر كيلوغرام 

البطاطــا مثــال فــي الجملــة )200 دينــار( ولكــن هــذا ل 

يعني منع كل الستيراد فالسوق بحاجة اليه. 

وعن الحلول الخرى بين عامر الجواهري الستشــاري 

في التنمية الصناعية والســتثمار فقال: يشــكل ارتفاع 

اســعار المنتجــات الحيوانيــة حالــة ذات دللت كـثيــرة 

ثيرهــا الســلبي فــي المســتهلك  تبــداأ مــن انعكاســها وتاأ

وخاصة المواطنين محدودي الدخل والفقراء، و هناك 

حاجــة الى المناقشــة المســتمرة لســباب هــذا الرتفاع 

مــع اقرار وتنفيذ المعالجات، كما يجب تكاتف وتعاون 

المؤسســات الحكوميــة مــع مؤسســات القطــاع الخاص 

الحيوانيــة،  للمنتجــات  الرتفــاع  اســباب  لتشــخيص 

واقــرار الحلــول وتنفيذهــا فــورا وفقــا لتناغــم يســتهدف 

المســتثمرين  وتشــجيع  الوطنــي  القتصــاد  تطويــر 

المحليين وتحسين انتاجية مشاريعهم. 

وان تكــون هنــاك مركزية صارمة للمنافذ الحدودية من 

دون اســتثناءات جمركيــة او ضريبيــة عــدا المشــمولة 

بقانــون الســتثمار رقــم 13 لســنة 2006 وتعديالتــه، 

المنتــج  حمايــة  لقانــون  والصــارم  الفعلــي  والتطبيــق 

المحلــي مع تثقيــف وتوجيه الجهات والكــوادر المعنية 

حــول اهميــة التنفيــذ والخــذ بالعتبــار ان الموضــوع 

يرتبط باقتصاد البلد وامنه ومستقبله وتنشيط وتمكين 

القطاع الخاص، واليقاف الفعلي للتهريب الذي يجري 

فــي المنافــذ غيــر الرســمية، وتنظيــم نشــاطات منتجــي 

العــالف المحليــة لتفــادي دخول المســتورد والتشــاور 

يهم  مــع منتجــي الدواجن والســماك والســتماع الــى راأ

والمشــاركة بالحلول ومتابعة تنفيذها، وتفعيل مجلس 

القطــاع الخــاص لبحــث التحديــات واقــرار الحلــول مع 

توجيهــات تنفيــذ الورقــة البيضاء الصالحية وباشــراف 

المجلس الوزاري القتصادي.
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9اتجاهات الرأي 

حسين علي الحمداني

النتخابــات العراقيــة هي انتخابــات مفصلية من 

سباب  ن تنتج لنا طبقة سياسية جديدة لأ نها اأ شاأ

ن النظــام النتخابــي بحــد ذاتــه  اإ ولهــا  اأ عديــدة، 

الســابقة،  النظــم النتخابيــة  عــن  مختلــف كليــا 

الدوائــر  ولــى  الأ بالدرجــة  يعتمــد  نــه  اإ بحكــم 

النتخابية المتعددة داخل المحافظة الواحدة

عمليــة  مــن  حــزاب  الأ يجــرد  ذاتــه  بحــد  وهــذا   

صوات، التي كانت سائدة في الدورات  تجميع الأ

شــخصية  ن  اإ للقــول  يقودنــا  مــا  وهــذا  الســابقة 

ن تكون عامال مهما  نها اأ المرشــح ونزاهته من شــاأ

و الخســارة فــي النتخابــات  مــن عوامــل الفــوز اأ

الناخــب  وعــي  ثانيــة  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن 

العراقــي الــذي بــداأ يفكــر مليــا باختيار الشــخص 

ن  المناســب ضمــن دائرتــه النتخابيــة، خاصــة اأ

يجابــي وهذا  هنالــك مطالــب شــعبية بالتغييــر الإ

لــن يحصــل مــا لم تكــن هنالك مشــاركة شــعبية 

ن تحدث التغييــر المطلوب،  نها اأ واســعة من شــاأ

بعيــدا عــن النظريات المتداولة لدى عامة الناس 

و ذلك  ن نتائج النتخابات محســومة لهــذا اأ مــن اأ

حــزاب السياســية، وهــذه نظريــة خاطئــة  مــن الأ

الكـترونــي، وهنالــك  التصويــت  ن  اإ جــدا بحكــم 

شــرنا الــى  رقابــة دوليــة علــى النتخابــات، وكمــا اأ

ن هنالك وعيا شــعبيا كبيرا جدا هو الحاســم في  اأ

رســم الخارطــة السياســية الجديــدة للعــراق فــي 

مرحلة ما بعد النتخابات.

ن واجبنــا كمواطنيــن هــو المشــاركة فــي  لــذا فــاإ

النتخابات واختيار من نجده مناسبا لقيادة البلد 

في المرحلة القادمة، بعيدا عما يكـتب في مواقع 

س  التواصــل الجتماعــي مــن محــاولت زرع الياأ

ســلوب فــي »التشــويش« غايتــه  لدينــا، وهــذا الأ

فــي المشــهد السياســي  بقــاء الفاســدين  اإ ولــى  الأ

ن استجبنا لدعوات المقاطعة التي  وهذا يتحقق اإ

سباب معروفة للجميع. يروج لها البعض لأ

ن تحقــق  نحــن نتوقــع مــن النتخابــات القادمــة اأ

نســبة عاليــة مــن التغييــر، الــذي يعكــس رغبــة 

شــرنا الــى طبقــة  الشــارع العراقــي وينتــج كمــا اأ

فــي  البلــد  تقــود  ن  اأ يمكنهــا  جديــدة،  سياســية 

الســنوات القادمة وتقضي على الفســاد وتســتثمر 

مــوارد البلد بالشــكل الســليم والصحيح، خاصة 

العــراق  تدعــم  والدوليــة  قليميــة  الإ جــواء  الأ ن  اأ

خيرة، والتي  كمــا لحظنــا ذلك في قمة بغــداد الأ

يجابيــة عديدة علينا  حملت لنا كشــعب رســائل اإ

مــن  ســتعزز  التــي  صواتنــا  اأ عبــر  نســتثمرها  ن  اأ

قليمــي والدولــي، خاصــة  مكانتنــا فــي محيطنــا الإ

ن تجربتنا الديمقرطية قطعت شوطا كبيرا عبر  اأ

ممارسات انتخابية عديدة. 
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قراءات  10

حمد خالد جودة اأ

فــكار وتتصــارع فــي عالمنــا المعاصــر، وتحــاول  تشــتبك الأ

القــوي المتنمــرة فــرض ســطوتها الفكريــة، وتمكيــن غزوهــا 

خر الكوني بصفة عامة.  الثقافي من غريمها والآ

. السنوســي  وفــي ظــل هــذا التدافع الكبيــر يقدم لنا الباحث اأ

الموســوم:  الفكــري  الموســوعي  كـتابــه   ، السنوســي  محمــد 

صاب فــي عنوان الكـتاب  ســالمي”، واأ “النمــوذج المعرفي الإ

بحار  بحــار فــي المفهــوم والتجليــات”، فمفــردة الإ الفرعــي: “اإ

ن الكاتــب يقــود ســفينة كـتابــه فــي بحــار الفكــر  لــى اأ تشــير اإ

لــى مقصــوده نحــو تحريــر  اإ الصاخبــة والمتشــابكة ليخلــص 

المفهــوم  مظاهــر  يضــاح  اإ ثــم  الصحيــح،  الفكــري  المفهــوم 

وتطبيقاتــه “التجليــات”، فــورد الشــاهد النصي فــي الكـتاب: 

ســاس العمران،  ذ الفكــر هــو مقدمــة العمل، والثقافة هى اأ “اإ

وهــي التي تصنــع تفرد حضارة ما وتميزهــا وخصوصيتها عن 

هميتــه حيــث التصحيح  مــر اأ بقيــة الحضــارات” ص 25، ولالأ

وتطبيقاتــه  النمــوذج  واقعيــة  يضــاح  اإ ثــم  بدايــة  الفكــري 

الحياتية. 

فــكار في  ســفينة ماهــرة فــي بحر صاخــب وفي ظــل كـثافة الأ

عالمنــا المعاصــر واحترابهــا، خط الباحث موســوعته بحيث 

صلية، التي  تغترف من: “دائرة المفاهيم الكلية والمعاني الأ

توضــح الركائــز والمعالــم” ص 5، فيقــدم المفاهيــم الكليــة 

همية مفهوم “النموذج” في  فكار الرئيســية، لذلك يرى اأ والأ

شياء  لى عمق الحقائق والأ نه يجعلنا ننفذ اإ حد ذاته حيث: “اأ

ص  المتشــابكة”  بفروعهــا  التفاصيــل  تســتغرقنا  ل  بحيــث 

يضــاح قصدية  11، كمــا لحظــت شــروع الباحــث الفوري باإ

الكـتــاب: “النمــوذج المعرفــي بمضامينــه وتجلياتــه، هــو مــا 

لــى دائــرة المفاهيــم الكليــة والمعانــي  يمكننــا مــن الولــوج اإ

نه يعنى برســم الصورة الذهنية العامة” ص  صلية هذه، لأ الأ

 .5

ورغــم  قضايــاه  عــرض  ومنهجيــة  النمــوذج  كـتــاب  شــجرية 

عــن  البحــث  ســاس  الأ فــي  ينشــد  وكونــه  الكـتــاب،  قصديــة 

نســاق  النســق الفكــري الجامــع: “القيــم المشــتركة بيــن الأ

الفكريــة” بتعبيــر الكـتــاب، فقــد جــاء الكـتــاب موســوعًيا من 

خــر، بجهــد مشــكور نحــو تقديــم بانورامــا للنمــوذج  جانــب اآ

ن  المقصود، وشمول موضوعات فكرية كـثر، وظهر هذا الشاأ

فــي تعــدد العناويــن الفرعيــة، بحيــث يعــد الكـتــاب مرجعــا 

ســيس النموذج  بفكرتــه المركزية، وعموده الفقري، حول تاأ

بمفاهيمه وتجلياته، مما شــكل وجبة فكرية مشــبعة، يمكن 

ســالمي  بــواب مــن الفكــر الإ ن تكــون مقصــدا للقــراء حــول اأ اأ

الممتــع. وللتدليــل علــي موســوعية الكـتــاب، نشــير للفهــرس 

بواب  الــذي يحتــل مكانته في علم القراءة ، من حيث طرق اأ

الكـتــب، وتلييــن جاهزيــة المطالعة، فنجده يشــتمل خمًســا 

ســيس لمفهوم الوعاء الحاكم  من الفصول، حيث البدء بالتاأ

تعرفاتــه  يضــاح  واإ “النمــوذج”  للكـتــاب  الفكــري  والعمــود 

ثيــره  ليهــا ويســتمد منهــا تاأ ومعالمــه، والقوائــم التــي يســتند اإ

ن نقراأ عناوين داخل هذا المهاد نيرة  وبهائه وقوته، ويكـفي اأ

سالمية / الوعي / الحضارة والقدرة علي  )التراث / الثقافة الإ

ســئلة القيم / الجمال  التجــدد / القــراءة وتكافل الخبرات / اأ

المؤســس لشــرعية تجليــات النمــوذج(، ثــم يثنــي الباحــث 

ســالمية ويتنــاول فيه دور الســنة  بفصلــه حــول المفاهيــم الإ

رشــاد، والتعليــم المحــب لهويتــه، والفرحة  المطهــرة فــي الإ

فــي العبادة، والهجرة، وحســن الخاتمــة، والعمل التعاوني، 

لى  دوارهــا الحياتية … اإ ســالمية واأ شــراقة من العبادات الإ واإ

خره.  اآ

خــر مَعــا، فمعرفــة الذات  ثــم يبحــر الباحــث نحــو الــذات والآ

صيل في  خر ركــن اأ ســس التعامــل الصحيــح مــع الآ دراك اأ واإ

ســاس مكيــن فــي الظفــر الدنيــوي  مــة، واأ الهويــة الخاصــة لالأ

خروي، فجاء الفصل الثالث موســوًما “في النقد الذاتي”  والأ

بعــرض مشــكالت وعثرات منتجة في رحــاب التضليل حول 

قضايا محورية، يثار حولها الغبار الفكري، ويســعي الباحث 

نها،  ي الســديد بشاأ يضاح الوجه الناصع لهذه القضايا والراأ لإ

تبًعــا لشــواهد نصيــة فكريــة كـثــر، فتعــرض لقضيــة الفتوي، 

لــى جغرافيــا، وعناق هذا  وقضيــة الوطــن النتمــاء لفكــرة ل اإ

خــرى ل تعارضهــا، ونقــدم شــاهد نصي  ســاس مــع روابــط اأ الأ

وطان” نموذًجا  بالكـتاب حول “ثالثة معاني ترســم معالم الأ

زالة  فــكار التي احتوى عليها الســفر الجيد، لإ من عشــرات الأ

و  سالمي النير، اأ التمويه والتضليل لطمس الوجه الفكري الإ

ثارته  ي اإ طبًقــا لقصديــة الكـتــاب تثوير النمــوذج المعرفــي، اأ

ن  وجعلــه فــي بــؤرة التركيــز والتنويــر، يقــول: “والحقيقــة اأ

ســاس مــع المنهج،  ســالم يجعــل ارتباط المســلم دائًرا بالأ الإ

و غيــر ذلــك مــن  و التــراب، اأ ومــع القيــم، وليــس مــع المــادة اأ

المفاهيــم التــي يعرفهــا الفكــر البشــري المبتــوت الصلــة مــع 

التصــور  فــي  المركزيــة  القيمــة  ن  اأ ومــع   )..( لهــي  الإ الوحــي 

غفــال مــا  و اإ همــال اأ ســالمي هــي المنهــج، فــال يعنــي ذلــك اإ الإ

دون ذلك من روابط، بل يوظف تلك الروابط بما يعلي من 

لى ص 165 “بتصرف”، بالتالي  رايــة المنهــج” من ص 164 اإ

و الوطنــي ومفهوم  ســالم، اأ ل نجــد تعارًضــا بيــن العروبــة والإ

مة”، فهي دوائر تحتوي بعضها بعضا.  “الأ

يضاح جوانب  وعلى هذا النســق تســير منهجية الباحث في اإ

مــن نقــد الــذات وكشــف مــا يعتريهــا مــن مفهومــات تحتــاج 

الخمــول  حــول  حديثــا  فنجــد  والتصحيــح،  المراجعــة  لــى  اإ

تحلــل  فــي  المشــين  ودوره  النفــس  وهــوى  حضاريــة،  فــة  اآ

المجتمعــات وانــزواء ثقافتهــا، وعن اللغة العربيــة، والتنمية 

التاريــخ،  البشــرية ومســاراتها، والمحاذيــر حولهــا، وســؤال 

نترنــت والمناعــة والتفاعليــة،  لحــاد” وعصــر الإ وداهيــة “الإ

خره.  لى اآ والتطرف … اإ

وبعضهــم  بمجتمعهــم،  فــراد  الأ لعالقــة  الباحــث  يشــير  ثــم 

الفكــر  “فــي  الرابــع  الكـتــاب  فصــل  خــالل  مــن  البعــض، 

السياســي”، مــن خــالل جملــة مــن القضايــا المشــتجرة مــن 

صــورة  حــول  التليــد  بالحديــث  الرئيــس  الفصــل  عنــوان 

المقارنة الصحيحة بين الشوري والديمقراطية، وكذا الدولة 

ســالمية للفصل بين الســلطات. ثم  والحضــارة، ثم الرؤية الإ

خر من خالل عنوان  يضــاح الصلة بالآ خير لإ تــي الفصل الأ ياأ

“في العالقة مع الغرب”. 

يجــاز حــول قضايــا الكـتاب،  شــارة شــديدة الإ وقــد عمــدت لالإ

للتدليــل حــول الكــدح الثقافــي الكبيــر المبــذول فــي ســبيل 

تقديــم مــا وضحه الباحث بصفة عامــة “النموذج المعرفي”، 

مــا المفهــوم  اأ ســالمي”،  ثــم تحديــًدا “النمــوذج المعرفــي الإ

ينتظــم  الــذي  الجامــع  طــار  “الإ باعتبــاره:  للنمــوذج  العــام 

النظريــة،  حولهــا  تــدور  التــي  الرئيســية  فــكار  والأ المبــادئ 

و تفســير لعشــرات  والــذي يمكــن مــن خاللــه تقديــم تصــور اأ

و طبًقا للنقل عن د.  خــرى المرتبطة بــه” ص 9، اأ ســئلة الأ الأ

نســان  المســيري: “النمــوذج بنيــة تصوريــة، يجردها عقل الإ

مــن كــم هائل من العالقــات والتفاصيــل والوقائع” ص 10، 

ســالمي فيقدمــه الباحث  مــا التحديــد للنمــوذج المعرفــي الإ اأ

ســالم،  باعتبــاره: “الرؤيــة المعرفيــة الكليــة التــي يقدمهــا الإ

نســاني” ص11.  لوهيــة، والطبيعــة والكــون، والوجــود الإ لالأ

وقصد الباحث للتدريج في العرض بطريقة تحليلية معرفية 

سس على نموذج  ن: كل خطاب يتاأ شجرية، من خالل فهم اأ

و كامًنــا ص11  اأ معرفــي، ســواء كان هــذا النمــوذج ظاهــًرا 

“بتصرف”.  

جرائيــة تشــربت  ربــع خطــوات اإ رى منهجيــة الكـتــاب فــي اأ واأ

بهــا فصــول الكـتاب في عرض قضاياه وبصورة تدريجية، من 

خــالل بدايــة تحريــر المفاهيــم، وعــرض المقابــالت الفكريــة 

بين قبائل هذه المفاهيم بهدف التصحيح، ثم تحرير خارطة 

بــواب من الفكر  لى اأ طريــق وســطي بينهــا في الفكر اســتناًدا اإ

صالــة وبيان  خير بجــالء الأ جــراء الأ ســالمي النميــر، ثــم الإ الإ

خيــر مؤشــر بعبــارات ســائدة فــي  جــراء الأ ي الباحــث، والإ راأ

عقب بالقــول”، ثم يقول  ن اأ الســفر الجيــد، مثــال: “ويمكــن اأ

يين ليس ذا بال”.  ن الخالف بين هذين الراأ مثال: “اإ

جرائي الرباعي )تحرير  يضاح الجانب الإ وبالطبع لو قصدنا لإ

 / الوســط  الطريــق  / رســم  الفكريــة  المقابــالت   / المفهــوم 

لى عشــرات  ي( فــي قضايــا الكـتاب لتمدد هــذا التحليل اإ الــراأ

فــكار ليســت كـتــال مصمتــة ويســرد الباحــث  الصفحــات . الأ

عبــارة مشــرقة، تعبــر عــن مرونــة الفكــر الوســطي وتمايــزه، 

و  اأ ذاتيتــه،  ن ُتســحق  اأ خــذ دون  والأ العطــاء  علــى  وقدرتــه 

ن الطريقة المثلى للتعامل  صيلة، يقــول: “اأ ُتغتــال هويتــه الأ

ل نتعامل معها باعتبارها كـثال  مع المفاهيم والنظريات هي اأ

وليــة، بــل نتنــاول  لــى مــواد اأ مصمتــة، غيــر قابلــة للتحليــل اإ

ومــا  منهــا  يتفــق  مــا  لبيــان  خــرى،  الأ تلــو  واحــدة  مفرداتهــا 

خرين من  يخالف قيمنا ومبادئنا، بحيث نســتفيد مما عند الآ

يده الســلوك البحثي في اســتهالل  خيــر” ص 248. وهــو مــا اأ

لى العمــق”، لذلك نجد  الكـتــاب بالعنــوان الفرعــي “مدخل اإ

جــراء الثاني بصف قبائل المفاهيــم وعقد المقابالت بينها  الإ

ص249. ولــم يكــن الســلوك البحثــي قاصــًرا علــى العــرض 

لى  وجالء المقابالت الفكرية، ورسم خارطة طريق استناًدا اإ

ي،  بداء الراأ صالة باإ يضا الأ ثقافة الباحث ونقوله، بل يتضح اأ

وبيــان وجهــة نظــر الباحــث، بــل وتحريــر التوصيــة الواجبة: 

ســالم/ النصــوص والمبادئ(  ن )الإ لى اأ “ومــن ذلــك نخلص اإ

مــا  و يعــارض الفصــل بيــن الســلطات، اأ ليــس فيــه مــا يدعــو اأ

ســالم/ التجربــة( فقــد عــرف الوصــل بينها فــي البداية ثم  )الإ

لــى نوع من الفصل واســتقالل كل ســلطة عن  مــر اإ تــدرج الأ

ن نستفيد فيها  س اأ لة برمتها اجتهادية، لباأ خرى، والمســاأ الأ

خريــن، لضبــط العالقة بيــن الســلطات الثالث،  ممــا عنــد الآ

حداها” ص256.  وتحقيق التوازن بينها، ومنع تغول اإ

فــكار  وعلــى هــذه الشــاكلة الشــجرية نجــد تمحيــص جميــع اأ

ســالمي وخرائــط  الكـتــاب وقضايــاه المهمــة. ماســة الفكــر الإ

و عرًضــا للجانــب  الفعــل لــم يكــن الكـتــاب تنظيــًرا فقــط، اأ

و كون الفكــر طريًقا  سســت وصايــا للفعــل، اأ الفكــري، بــل تاأ

عمــل  بــال  “علــم  كان:  حيــث  القيــم،  للقــول  طبًقــا  للعمــل 

كشــجرة بــال ثمــر”، لذلــك عمــد الكـتاب كـثيــًرا لتثميــر الرؤي 

رشــاد، لتثويــر تلــك الرؤي  الفكريــة وتقديــم معالــم قيمــة لالإ

لــى جوانــب تطبيقيــة  الفكريــة، وجعلهــا واقعيــة، وتلميــح اإ

مل  لهــا، وهــذا مــن مقاصــد الكـتــاب الحســنة، حيــث نشــر الأ

ن حضارتنا ما زالت قادرة على التجدد  والتحفيــز للتغيير: “اأ

نفوا  ن يســتاأ مكانهــم مجــدًدا اأ ن المســلمين باإ شــعاع، واأ والإ

بائهــم ومســيرة حضارتهــم، مهما كان واقعهــم مزرًيا،  ســيرة اآ

مراض التراجــع والنحطــاط” ص 37،  ومهمــا نخــرت فيهــم اأ

والتالــي نمــاذج حــول هــذا التوجــه: فحــول قضيــة الوعــي: 

مــل،  والتاأ واليقظــة،  والتجربــة،  بالقــراءة،  يزيــد  “فالوعــي 

الخبــرة،  وعــدم  الجهــل  ي  اأ مــور،  الأ هــذه  ضــداد  باأ ويتقــص 

ســيس خارطــة  همــال العقــل” ص 35 وحــول تاأ والغفلــة، واإ

القــراءة، تحــت عنــوان “فــي شــروطها ومعالمهــا”، صفحــات 

ن  ن تكون القراءة باســم هللا / اأ لــى 50، وضمــت: )اأ مــن 47 اإ

تجمع بين التخصص والمعرفة العامة / القراءة في الكليات 

والمتفــق عليــه قبــل الفروع والمختلف فيه / في الشــرعيات 

قدميــن / للثقات قبل  قبــل العقليــات / للمعاصريــن قبــل الأ

مل ومناقشــة الكاتب / القراءة للعمل  صحاب الجدل / التاأ اأ

خــر تحــت عنــوان “التنميــة البشــرية  ل للجــدل( ونموذًجــا اآ

– مســارات”، حيث يقدم تســعة عشــر مســاًرا تمثل روشــتة 

لى 199.  خذت مدى الصفحات من 194 اإ لجودة الحياة اأ

خرى يوصي بها  والســابق جانــب من فيض لوقائــع تطبيقية اأ

ن القارئ محب الفكر  ظن اأ الباحث الدؤوب. ليست خاتمة اأ

فــكار النمــوذج المعرفــي،  ســوف يعــود لمطالعــة فصــول واأ

ســالمي،  فهــو كـتــاب ضم جوانب مشــرقة من ماســة الفكر الإ

كـثر من  ّسس جانًبا مرجعًيا يمكن عودة المثقف العام له اأ واأ

مــرة لمطالعــة تلخيًصــا ذكًيــا لتلــك القضايا المحوريــة وبيان 

ي حولها.  وجهات الراأ

نهايــة  فــي  والمراجــع  المصــادر  ثبــت  وضــع  تمنــي  اأ وكنــت 

دراجها فــي الهوامش فقط، حتى  الكـتــاب، وعــدم الكـتفــاء باإ

يســتبين القــارئ قــدر الجهــد المبــذول، ويقــف علــى منابــع 

ود تدشــين الروابــط  اأ تغذيــة الباحــث الثقافيــة. كمــا كنــت 

بيــن القضايــا الفرعيــة المشــمولة تحــت العناويــن الرئيســية 

ســيس تلــك الروابــط  فــي بعــض فصــول الكـتــاب، فرغــم تاأ

نجــد  رئيســة،  بالكـتــاب  موضوعــات  فــي  بجــالء  ووضوحهــا 

يضاح الصالت بينها، ول شك  لى اإ خرى تحتاج اإ موضوعات اأ

كيد الباحث  و تاأ هنــاك صــالت لكنها كانت تحتــاج تجميًعــا اأ

ظن الفصل  نها نموذج للعنــوان الرئيس للفصل، واأ وذكــره اأ

لى  نه يحتاج اإ الثالث خاصة يحتاج لهذا البيان، حيث نجد اأ

و ترتيب لتعظم الفائــدة منه كما في الفصول  عــادة هيكلــة اأ اإ

خرى.  الأ
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WP  : ما الطريقة األفضل لتعامل 
واشنطن مع حركة طالبان؟

دار السالم/ وكالت

فضل  ن اأ غناطيــوس اإ قــال المعلــق في صحيفة "واشــنطن بوســت" ديفيد اإ

طريقة يمكن للوليات المتحدة التعامل بها مع نظام طالبان بكابول، هي 

الحذر وبسرية.

نه بعد عقدين من الحرب مع  وضح في تقرير تابعت دار السالم ترجمته اأ واأ

طالبان، هناك ســؤال يتعلق بكيفية تعامل الوليات المتحدة مع الجماعة 

ن الجواب يكمــن في النكـتة  فغانســتان؟ مضيفا اأ التــي تســيطر اليــوم على اأ

القديمة حول طريقة التعامل مع النيص هو "بحذر". 

ل التعامــل مــع  مامهــا اإ ن الوليــات المتحــدة ل خيــار اأ غناطيــوس اأ ضــاف اأ واأ

طالبــان بطريقــة مــا لحماية مصالحهــا. وكان هذا واضحا من لحظة ســقوط 

كابول. 

فقد قامت واشــنطن مباشــرة بفتح خط تنســيق مع مال عبد الغني برادار، 

علــى. وقــد  نائــب زعيــم الحركــة، الــذي كان يقــوم بــدور قائــد العمليــات الأ

مريكييــن. وتحتاج  فغــان والأ لفا من الأ جــالء 122 اأ ســمحت هــذه القنــاة باإ

مريكيين بحكومتهــا الجديدة  طالبــان بشــكل ملح لعتــراف المســؤولين الأ

والشرعية التي سيضفيها عليها.

يه ويليام بيرنز وناقشا في لقائهما السري  ي اإ واجتمع برادار مع مدير سي اآ

مريكيــة فــي كابــول  غســطس ســبل الحفــاظ علــى الســفارة الأ ب/ اأ فــي 23 اآ

مفتوحــة. ورفضــت الوليــات المتحدة الســتجابة لهذا الطلــب، حيث تريد 

نســان،  ول التزاما من طالبان بحكومة شــاملة واحتراما لحقوق الإ ن ترى اأ اأ

ن تقدم اعترافا تكـتيكيا بحكم طالبان. حتى قبل اأ

قــل في الوقت الحالي،  مريــكا لديها ورقة نفوذ على الأ ن اأ ويعتقــد الكاتــب اأ

ســبوع  خرى مع كل اأ فطالبــان تريــد الوليــات المتحــدة والــدول الغربية الأ

تحتــاج  التصــالت  وشــبكات  والميــاه  الطاقــة  توليــد  فمحطــات  يمضــي، 

كـثر حــدة مع اســتمرار تجميد  زمــة الســيولة الماديــة اأ للصيانــة، وســتصبح اأ

فغانيــة وتوقــف الدعــم  جنبــي للحكومــة الأ الوليــات الماليــة الحتياطــي الأ

مريكي للبلد بعد 20 عاما. الأ

عداد الهاربين من البالد  مراض واأ زمة نقص الطعام وتنتشــر الأ وســتزداد اأ

مع اقتراب فصل الشتاء. 

مريكيين بــدون توقف. وبعد  فالتاريــخ هــو الميــزان، فقد قاتلت طالبــان الأ

انتصارهــا فــي الحــرب، هــي مثــل الفيتناميين بعــد انتصارهم عــام 1975، 

ل نتعامل  موالنا وخبرتنا( البقاء كمدنيين. وعلينا اأ نها تريدنا )وتريد اأ يبدو اأ

كـثر من الفيتناميين. ولكن هذا يعتمد على قادة  مع طالبان كعدو دائم، واأ

مريكي، وهنا  ن يظهروا صدقهم حتى يســتحقوا الدعــم الأ طالبــان وعليهــم اأ

مور صعبة. تصبح الأ

فضل، فقد كان المفــاوض النظير  مريكيــون مــال برادار بشــكل اأ ويعــرف الأ

عوام. ولكن البقية من  مريكــي زلماي خليل زاد على مــدى 3 اأ للمبعــوث الأ

خوند زاده، وهو  الصعــب الحكــم عليهم، بدءا من زعيم الحركــة هيبة هللا اأ

شــارة  مال/رجــل ديــن وقاضــي شــريعة ويقــود الحركــة منــذ عــام 2016. واإ

عــن تشــدده فقــد وافــق علــى قــرار ابنــه التحــول لنتحــاري عــام 2017. 

مريكي كارتر  خوند زاده للدبلوماســي الأ وشــرح محمد نور العالم الزميل لأ

شــارة عن  نه، كان “اإ خوند زاده التضحية باأ ن قرار اأ مالكســيان في 2018 اأ

ســالمي. ويريــد من النــاس معرفة  ســالم والقانــون الإ جديتــه فــي تطبيــق الإ

ن على النســاء تغطية رؤوســهن والدراســة  نــه يدعــم العقوبات القاســية واأ اأ

فــي مــدارس منفصلــة”، وذلك حســبما جــاء في كـتــاب مالكســيان "الحرب 

فغانستان: تاريخ". مريكية في اأ الأ

وبــدا تصميــم حركــة طالبــان فــي ســاحات المعــارك وسيســتمر مــع توليهــا 

شــؤون الحكــم. ومثــل بقية القوى الجديدة على الحكــم، فقد تواجه صراعا 

ل  نه "مهما كانت تنافســاتهم اإ داخليــا علــى الســلطة، لكن مالكســيان يرى اأ

ن تكــون  ن طالبــان متماســكة، فقــد وقفــت طالبــان ودافعــت عمــا يعنــي اأ اأ

ســالم والمقاومة ضد الحتالل،  فغانيا. وتبنت طالبان حكما يقوم على الإ اأ

فغاني". فغاني وتعلم قيمة الأ وهي قيم تتجذر عميقا في التاريخ الأ

جانــب، كانــت طالبــان وريثــة المحاربيــن  وفــي مقاومتهــا العنيفــة ضــد الأ

فغانيــة الثــالث. وفــي  فغــان الذيــن هــزوا البريطانييــن فــي الحــروب الأ الأ

حــول  البريطانيــة  ركان  الأ هيئــة   1920 عــام  فــي  عدتــه  اأ الــذي  التاريــخ 

العمليــات العســكرية ضد مقاتلي القبائل البشــتونية، جــاء فيه: "لقد قاتل 

ن واجهته قواتنا في عمليات  مر من النــادر اأ العــدو بتصميــم وغضــب، وهو اأ

ن كان هناك عمليات مشابهة". مماثلة، اإ

مريــكا وطالبــان ليــس محتمــال  ن تعاونــا مفتوحــا بيــن اأ ويعتقــد الكاتــب اأ

نظــرا لحــذر الطرفيــن، ولهذا فالنهــج الصحيح في هذا الوقت هو التنســيق 

يه كانت من  ي اإ نجح العمليات الســرية التي قادتها ســي اآ الســتخباراتي. فاأ

خــالل التعامــل مــع الجماعــات المتشــددة، مثــل تلك مــع منظمــة التحرير 

الفلســطينية فــي الســبعينيات، وهــي عالقة وصفها الكاتب فــي كـتاب صدر 

مريكية  لــه عــام 1987 بعنــوان "عمــالء البــراءة". وتعاونــت المخابــرات الأ

ردن ومصــر وباكســتان والعــراق وســوريا وقطــر  فــي الفتــرة الســابقة مــع الأ

كــراد فــي ســوريا  مــارات العربيــة المتحــدة والمقاتليــن الأ والســعودية والإ

مــام، فعالقــة  رهــاب. وفــي التعامــل مــع طالبــان لالأ والعــراق لمحاربــة الإ

الوليات المتحدة مع باكستان وقطر وتركيا ستكون بشكل خاص مهمة.

ن تقدمه الوليات المتحدة في هذه الشراكات السرية، هو المال  وما يمكن اأ

والتدريــب والدعــم العلمياتــي العميــق. ومــا ســتحصل عليــه بالمقابل، هي 

رهابية.  صدقائها من الهجمــات الإ المعلومــات لحمايــة الوليات المتحــدة واأ

ولــو تصرفــت طالبــان بمســؤولية، فقــد تعيــد فتــح ســفارتها في كابــول وفي 

ن يكون غير  قــرب وقــت. وحتى يحــدث هذا، فالتواصــل ضروري ويجــب اأ اأ

مكان. مرئي قدر الإ
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نســان لعبادته- عبادة بالمفهوم الشــامل الذي  خلق هللا تعالى الإ

يتخــذ مــن الكــون كلــه محراًبــا- وجعــل لهــذه العبــادة عالمــات 

ليها وتدل على صدق التوجه بها.. منها ذكر هللا  ومقتضيات، تشير اإ

والمداومــة عليــه. وكان الذكر من عالمات عبادة هللا ومقتضياتها؛ 

ن المحــب عامــًة يحــرص علــى دوام ذكــر محبوبه، واســتحضاره  لأ

نه لو مر بمكان اســتحضر مروره به  فــي كل موقــف يمــر به؛ حتى اإ

لة لدى من يهــواه، قفزت  كلة كانــت مفضَّ كل اأ مــع محبوبــه، ولــو اأ

كلة..  لى ذهنه بمجرد رؤيته هذه الأ صورته اإ

مــر، شــاخًصا فــي كل  وهكــذا، يصيــر المحبــوب حاضــًرا فــي كل اأ

نــه لشــك ســيذكر هللَا  حــال.. فكيــف بمــن يحــب هللا تعالــى؟! اإ

سبحانه في كل موقف يمر به، في كل خير يصيب منه، وفي كل 

ضائقة تنفرج عنه، وفي كل شدة تزول، وفي كل كرب يحدث.. 

و راِجًيا..  اًل اأ و ُمَؤِمّ و ُمْثِنًيا اأ و مستغفًرا اأ و داعًيا اأ سيذكر هللا شاكًرا اأ

لق  همية الذكر ؛ فهو غير محصور في حال، ول متِعّ تي اأ ومن هنا، تاأ

حــوال والمواقف! ولكل  نمــا هو منســاب فــي جميع الأ بموقــف؛ واإ

كر  ُن كـتــاب الِذّ واحــد منهــا ذكــره الالئــق به والمناســب لــه. القــراآ

ن الكريم يجدها ثرية المعاني،  مــل في مادة الذكــر في القراآ والمتاأ

عة المواضع على امتداد سور كـثيرة.. حتى 
َّ
متنوعة الدللت، موز

نه كـتاب الذكر! – فقد جاء  ن الكريم باأ ن نصف القراآ قد يجوز لنا اأ

ِثيًرا  َك كـَ بَّ مــر بالذكر صراحة: كما في قولــه تعالى: }َواْذُكر رَّ فيــه الأ

َذا َقَضْيُتُم  ل عمران: 41(، وقوله: }َفاإ ْبَكاِر{ )اآ ْح ِباْلَعِشــِيّ َواْلإ َوَســِبّ

َ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِبُكْم{ )النساء: 103( .  اَلَة َفاْذُكُروا للاَّ الصَّ

داء: مثل قوله تعالى:  كـثار منه، وليس بمجرد الأ مر بالإ – وورد الأ

ِصياًل{  ُحوُه ُبْكَرًة َواأ ِثيًرا َوَسِبّ َ ِذْكًرا كـَ َمُنوا اْذُكُروا للاَّ ِذيَن اآ َها الَّ
يُّ }َيا اأ

ن بالذكر مجَماًل، كما في قوله:  مر القراآ حزاب: 41، 42(. – واأ )الأ

ال بحيث  ْعُدوَداٍت{ )البقرة: 203(، ومفصَّ اٍم مَّ يَّ َ ِفي اأ }َواْذُكُروا للاَّ

ْل  يشــمل التســبيح والتكبير وغيرهما، كما في قولــه تعالى: }َوَتَوكَّ

ْح  ْح ِبَحْمِدِه{ )الفرقان: 58(، }َفَســِبّ ِذي َل َيُموُت َوَســبِّ  الَّ
َعَلى اْلَحِيّ

ْر{ )المدثر: 3(،  ــَك َفَكِبّ ــَك اْلَعِظيِم{ )الواقعة: 74(، }َوَربَّ ِباْســِم َرِبّ

مر بالذكر حتى  علــى: 1(. – وورد الأ ْعَلى{ )الأ ــَك اْلأ ِح اْســَم َرِبّ }َســِبّ

ي في القتال، وليس في  صعــب المواضع، اأ حلك الظروف واأ فــي اأ

ِذيَن  َهــا الَّ
يُّ نينــة فحســب: فقــال تعالى: }َيــا اأ مواضــع الراحــة الطماأ

ُكــْم ُتْفِلُحوَن{  َعلَّ ِثيًرا لَّ َ كـَ َذا َلِقيُتــْم ِفَئــًة َفاْثُبُتــوا َواْذُكــُروا للاَّ َمُنــوا اإ اآ

ن الذكــر ل يرتبط بزمن  ن الكريــم اأ ــن القــراآ نفــال: 45(. – وبيَّ )الأ

حــوال: قــال  وقــات والأ نمــا هــو مطلــوب فــي كل الأ ول حــال، واإ

ْح ِبَحْمــِد   َواْســَتْغِفْر ِلَذنِبــَك َوَســِبّ
ٌّ

ِ َحــق نَّ َوْعــَد للاَّ تعالــى: }َفاْصِبــْر اإ

ِ َوَرُسوِلِه  ُتْؤِمُنوا ِباللَّ ْبَكاِر{ )غافر: 55(، وقال: }ِلّ َك ِباْلَعِشِيّ َواْلإ َرِبّ

ِصيــاًل{ )الفتــح: 9(، وقــال:  ُحوُه ُبْكــَرًة َواأ ــُروُه َوُتَســِبّ ُروُه َوُتَوِقّ
ّ

َوُتَعــِز

ن  وضح القراآ ُجوِد{ )ق: 40(. –  واأ ْدَباَر السُّ ْحُه َواأ ْيِل َفَسِبّ }َوِمَن اللَّ

ن هللا تعالى  ن جــزاء الذكــر من جنســه: فكما يذكر العبــد ربه، فاإ اأ

ْذُكْرُكــْم{ )البقــرة: 152(؛ وشــتان بيــن ذكــر  يذكــره، }َفاْذُكُروِنــي اأ

ن جــزاء الذكــر يعود على  وضــح اأ هللا تعالــى وذكــر العبــد! – كمــا اأ

َمُنوا  ِذيــَن اآ نينة والســكينة: قال تعالى: }الَّ القلــب ويســبغه بالطماأ

ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب{ )الرعد:  َل ِبِذْكــِر للاَّ  اأ
ۗ ِ َوَتْطَمِئــنُّ ُقُلوُبُهــم ِبِذْكــِر للاَّ

مــر بالذكــِر مندمــٌج في  ن الأ يًضــا اأ ن اأ 28(. – ويســتوقفنا فــي القــراآ

رض، وليس جزًءا مــن التبتل والنقطاع  الســعي والحركــة فــي الأ

ن القيــام به ل يقتضــي التفرغ له على نحو الرهبنة:  ي اأ للعبــادة، اأ

ْرِض َواْبَتُغوا  ــاَلُة َفانَتِشــُروا ِفــي اْلأ َذا ُقِضَيــِت الصَّ قــال تعالــى: }َفــاإ

ُتْفِلُحــوَن{ )الجمعــة:  ُكــْم  َعلَّ لَّ ِثيــًرا  َ كـَ ِ َواْذُكــُروا للاَّ ِمــن َفْضــِل للاَّ

مــورون بعــد الصــالة بالنتشــار في  ننــا ماأ يــة علــى اأ 10(؛ فدلــت الآ

رض،  تــي حــال كوننا منتشــرين فــي الأ رض وبالذكــر؛ فالذكــر ياأ الأ

شــار  ليكون جزًءا من “المحراب الواســع”، وهو الكون كله! وقد اأ

لهــذا المعنــى اللطيف ابن كـثير عند تفســير قوله تعالى: )َواْذُكُروا 

ي حــال بيعكــم وشــرائكم،  ُكــمْ ُتْفِلُحــوَن(، فقــال: اأ َعلَّ ا لَّ ِثيــرً َ كـَ للاَّ

خذكــم وعطائكــم، اذكــروا هللا ذكــًرا كـثيًرا، ول تشــغلكم الدنيا  واأ

خرة. ولهذا جاء في الحديث: “من  عــن الذي ينفعكــم في الدار الآ

ل هللا، وحده ل شريك له،  له اإ ســواق فقال: ل اإ دخل ســوًقا من الأ

لف  لــه الملــك، ولــه الحمــد، وهو على كل شــيء قدير؛ كـتبــت له اأ

لف سيئة”.  لف اأ لف حسنة، ومحي عنه اأ اأ

وقــال مجاهــد: ل يكون العبد من الذاكرين هللا كـثيًرا ، حتى يذكر 

نبياء،  نبياء والأ  لالأ
ٌ

هللا قائًما وقاعًدا ومضطجًعا)]1[(. الذكر حال

خيار، كانوا مثاًل على ذكر هللا تعالى، ل يفتر  وهــم المصطفــون الأ

ليه سبحانه، ول يخرج حالهم عما يوجبه هذا  لسانهم عن التوجه اإ

الذكر من الطاعة والمتثال.. وكان خاتمهم محمٌد صلى هللا عليه 

جمعين فــي التحميد والتســبيح  ســيَد الذاكريــن، وســابَق النــاس اأ

والتهليــل والتكبيــر والتعظيــم.. وقــد التفت الشــيخ الغزالي لهذا 

نبيــاء، فقال بعبارته البليغــة مقاِرًنا بين  الحــال مــن الذكر عند الأ

براهيم ومحمــد عليهم جميًعا  نبيــاء هللا تعالــى موســى وعيســى واإ اأ

ن  الصالة والســالم: “شــغفت بســير العباد الصالحين، وحاولت اأ

ســتضيء به. كنت بقلبي مع موسى في مدين،  قبس منها شــعاًعا اأ اأ

نَزْلَت  ي ِلَمــا اأ ِنّ  اإ
وهــو يحــس لــذع الوحشــة والحاجــة ويقــول: “َرِبّ

َلــيَّ ِمــْن َخْيٍر َفِقيٌر”. وكنت مع عيســى وهو يواجه مســاءلة دقيقة  اإ

َمْرَتِني ِبِه  لَّ َمــا اأ لوهية: “َما ُقْلــُت َلُهْم اإ ويدفــع عن نفســه دعــوى الأ

ــا ُدْمــُت ِفيِهْم  ُكــْمۚ  َوُكنــُت َعَلْيِهــْم َشــِهيًدا مَّ ــي َوَربَّ َ َرِبّ ِن اْعُبــُدوا للاَّ اأ

نــَت َعَلــٰى ُكِلّ َشــْيٍء  ِقيــَب َعَلْيِهــْمۚ  َواأ نــَت الرَّ ْيَتِنــي ُكنــَت اأ ــا َتَوفَّ ۖ َفَلمَّ

براهيــم وهو بوادي مكة المجدب يســلم ابنه  َشــِهيٌد”. وكنــت مــع اإ

ْسَكنُت ِمن  ي اأ ِنّ َنا اإ
بَّ هله: “رَّ نيس لأ ل هللا الأ للقدر المرهوب، ويساأ

اَلَة  َنا ِلُيِقيُموا الصَّ ِم َربَّ ِتــي ِبــَواٍد َغْيــِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك اْلُمَحــرَّ يَّ ُذِرّ

ُهْم  َمَراِت َلَعلَّ َن الثَّ ْقُهم ِمّ
ُ

َلْيِهْم َواْرز اِس َتْهِوي اإ َن النَّ ْفِئَدًة ِمّ َفاْجَعْل اأ

نــا بيــن يــدي  نــي انبهــرت وتاهــت منــي نفســي واأ َيْشــُكُروَن”. غيــر اأ

ني  النبي الخاتم محمد بن عبد هللا وهو يدعو ويدعو. لقد شعرُت باأ

مــام فــن فــي الدعاء ذاهب في الطول والعــرض لم ُيْؤَثر مثله عن  اأ

دهار”)]2[(.  خيار، على امتداد الأ المصطفين الأ

ماذا فعلنا بالذكر! 

نبياء: –  حوال الأ ن الكريم، وفي اأ ينا مسيرة الذكر في القراآ هكذا راأ

حوال..  وقات والأ اســتحضار دائم لمعية هللا تعالى.. في جميع الأ

– ثنــاء حــار علــى هللا تعالــى، تكبيــًرا وتحميًدا وتســبيًحا.. – عمل 

نينــة..  موصــول بالقلــب نابــٌع منــه وعائــد عليــه بالســكينة والطماأ

– قــول باللســان وعمــل بالجــوارح.. فلــكل جارحة ذكــٌر مطلوب 

منهــا.. – فعــل منســاح فــي “المحــراب الواســع/ الكــون”، وليس 

انقطاًعــا بيــن الجــدران.. وعلــى هــذا الــدرب ســار الصالحــون.. ثم 

َخَلَفْت من بعدهم ُخلوٌف حسبت الذكر: – عماًل باللسان وحده.. 

و  و منافســة فــي مكاثــرة العــدد.. – اأ و انقطاًعــا للترديــد.. – اأ – اأ

كـتاف وتماياًل..! َفــداروا حول الذكر  ا لالأ
ًّ

و هــز تنميًقــا للعبــارة.. – اأ

لــى حقيقته وجوهــره.. ولم َيعــد الذكُر يفعل  شــكاًل، ولــم َينفــذوا اإ

ن مــن  ثــر المرجــو منــه! ول شــك اأ فعلــه المنــوط بــه، ول يتــرك الأ

جر عظيم وثــواب كبير، كما دلت  ن الذكــر له اأ ن نتصــور اأ الخطــاأ اأ

نما  نه عمل باللســان فحســب.. اإ حاديــث كـثيــرة، لمجرد اأ يــات واأ اآ

مل، ومن خشــية  كان لــه هــذا الفضــل لما يســتدعيه مــن تفكر وتاأ

وامتثــال، ومــن حــب هلل تعالــى وخــوف منــه.. ولهــذا كان الذكــر 

لى  زمان، حتــى ننفذ اإ حــوال والأ مطلوًبــا باســتمرار، فــي جميــع الأ

و زمان؛ فنحمد هللا على خيٍر  الحكمة مما نحن بصدده من حال اأ

مول..  مــٍر ماأ و ندعــوه فــي اأ و نســتعيذ بــه مــن شــٍرّ وقــع، اأ حصــل، اأ

ولعــل الوقــت قــد حــان لوقفــة جــادة نســتدرك بهــا مــا فاتنــا مــن 

ليه على النحو  العيــش فــي رحاب الذكر ، قوًل عماًل؛ ومن عودتنا اإ

ن الكريــم، وســلكه النبيُّ صلى هللا عليه وســلم  لــه القــراآ الــذي فصَّ

والصالحون من بعده..
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الحوار مع األبناء فريضة غائبة في بيوتنا
بنـاءنـــا؟ كيف نحــــاور اأ

صبــح الحــوار ضــرورة ملحــة فــي مجتمــع معاصــر  اأ

منفتــح علــى كل شــيء، وهو كوســيلة تواصل يعمل 

التعــاون  وتحقيــق  بنــاء  الأ شــخصية  دعــم  علــى 

لفــة، ويخلــق مســاحة مــن الــود بينهــم، ويعمل  والأ

علــى مســاعدة الوالديــن في التعرف على مشــكالت 

بــاء يجهلــون  ن غالبيــة الآ ل اأ بنائهــم وتوجيههــم. اإ اأ

صــول الحــوار ويعجزون عــن تحقيقه، فكيف نبني  اأ

بنائنا؟ الحوار ونمد جسوره مع اأ

بنائنــا،  اأ تربيــة  فــي  المتعــة  عــن  نبحــث  ن  اأ يجــب 

ذا نزلنــا  ل اإ ن نصــل لهــذه المتعــة اإ ول يمكــن لنــا اأ

طفال "ميزة"  لمســتواهم، هــذا النزول لمســتوى الأ

حفادهــم،  جــداد والجــدات، عنــد تعاملهــم مــع اأ الأ

عمــا  معــه  ويتحدثــون  الطفــل،  لمســتوى  ينزلــون 

هــو  الطفــل  ن  اأ بمبــداأ  معــه  ويتعاملــون  يســعده، 

مجابــة  طلباتــه  ن  واأ الحيــاة،  فــي  الحــق  صاحــب 

يحبــون  طفــال  الأ ن  اأ ورغــم  معقولــة،  مادامــت 

ينتظــرون  نهــم  اأ ل  اإ شــك،  ل  وجداتهــم  جدادهــم  اأ

منــا  الخاصــة  والعالقــة  اللطيــف،  التعامــل  هــذا 

ب الشــاب القــوي التقي هي  نحــن، وتظــل صورة الأ

بــه ويتعلــم  الولــد ويقتــدي  يحبــه  الــذي  النمــوذج 

بنــاءه  منــه كيــف يقــود البيــت، ويرعــى زوجتــه و اأ

نيقــة،  م الشــابة الأ فــي المســتقبل..وتظل صــورة الأ

ذات الديــن والحيــاء والعفــة، والــذوق الرفيــع هــي 

النموذج الذي تتعلق به الفتاة وتقتدي به، وتتعلم 

مًا.. منه كيف تكون زوجة و اأ

تــزال متاحــة للجميــع لتغييــر العالقــة  الفرصــة ل 

يجابيــًا عليكــم وعليهــم،  بنــاء، تغييــرًا ينعكــس اإ بالأ

احتــرام  و  اأ معهــم،  والحــوار  التفاهــم  فــي  ســواء 

لعيوبهــم  قبولنــا  و  اأ المســتقلة،  شــخصياتهم 

ونقائصهم.

ذن هنــاك تفهــم، و احتــرام، و قبــول كل هــذا مــن  اإ

فقية،  بنائنا اأ ذا جعلنا عالقتنا باأ ن نحققه اإ الممكن اأ

الحــوار  عليهــا  يغلــب  بصديقــه،  الصديــق  كعالقــة 

ســية كعالقــة  ذا كانــت العالقــة راأ مــا اإ والتفاهــم، اأ

وامر والنواهي،  الرئيس بمرؤوســه، ويغلب عليها الأ

يجابي قليال. ثيرها الإ ل شك سيكون تاأ

مــن عالمات نجاحنا في التربية، نجاحنا في الحوار 

ب و ابنــه، ولكننــا -  بنائنــا بطريقــة ترضــي الأ مــع اأ

خطاء تجعلنا نفشــل في الحوار  ســف - نرتكب اأ لالأ

بناء. مع الأ

الحوار يبداأ منذ الولدة

هميــة بمــكان النظــر فــي عينــي الطفــل منــذ  مــن الأ

ن كان ل يفهم  ولدتــه، ومناغاتــه والغناء له حتى واإ

ذلــك، كبدايــة للتواصــل بينــه وبيــن والديــه لتنمية 

استعداداته وقدراته للحوار معهم في المستقبل.

نصات والستماع حسن الإ

هنــاك عناصــر مهمــة فــي نجــاح الحــوار والتفاهــم 

فقــط،  الســتماع  يعنــي  ل  نصــات  والإ والتواصــل، 

حســن  مر ثم اتباع اأ لى اســتماع كل الأ بــل يتعــداه اإ

فانشــغال  فيهــا.  والمناقشــة  والتحــاور  قــوال  الأ

جابــة، ومقاطعــة  الوالديــن بالهاتــف، والتســرع بالإ

خر كل ذلك يدل على  الحديث وتحويله لموضوع اآ

نصات الجيد. عدم الإ

لى ســوء الفهم،  ن غيــاب الســتماع الجيــد يــؤدي اإ اإ

لــى المشــاكل وتفــكك  وســوء الفهــم ســوف يــؤدي اإ

ن يتقنوا  رادوا اأ ذا اأ العالقات؛ لذلك على الوالدين اإ

ن يتقنوا الستماع الجيد  بنائهم اأ الحوار الجيد مع اأ

ولد للحديث مع  حتــى يتحقق التحاور فيتشــجع الأ

والديهم.

طفال على الحديث تدريب الأ

مام  ن قيــام الوالديــن بســرد قصة حصلــت معهم اأ اإ

يهــم فيمــا حــدث  ولدهــم واستشــارتهم وطلــب راأ اأ

و تقليل من قيمتهم، يشــجعهم على  دون اســتهزاء اأ

مــر مهمــا كان صعًبــا  ي اأ باءهــم فــي اأ ن يستشــيرواأ اآ اأ

و مخجــاًل، وقــد ضــرب لنا الرســول )صلى هللا عليه  اأ

ليــه مراهــق  تــى اإ وســلم( مثــاًل فــي الحــوار، عندمــا اأ

لى قلبه،  حب شــيء اإ ذنه فــي الزنــا، وقــد كان اأ يســتاأ

لــى  بغــض شــيء اإ وخــرج مــن عنــد الرســول والزنــا اأ

ن  نــه يعــرف اأ لــى الرســول لأ قلبــه، ذهــب الشــاب اإ

ن  ليه، وســيمنحه مساحة للحوار، دون اأ سيســتمع اإ

و يزجره. يؤنبه اأ

بناءك اهتماماتهم وعبر عن حبك لهم شارك اأ

ومشــاركـتهم  بنائهــم  اأ لمســتوى  الوالديــن  نــزول 

نطــاق  لــو خــارج  كانــت حتــى  اهتماماتهــم، مهمــا 

و هواية كالرسم  خبراتهم الدراسية كـفيلم كرتون، اأ

و الكــرة، ســوف يشــعرهم بالســعادة، ويســهم فــي  اأ

جســور  ويمــد  متــوازن  بشــكل  شــخصياتهم  بنــاء 

الحوار والتفاهم بينهم.

ساًسا حول الحب،  ولد يدور اأ ن محور تربية الأ كما اأ

ظهار  نسان؛  فاإ ساســية عند الإ وهو من الحاجات الأ

ساسية  مور الأ ولد وعدم كـتمانه هو من الأ الحب لالأ

بناء، فالطفل منذ  باء والأ التــي تبني العالقة بين الآ

لى الحب وعلــى الوالدين تخصيص  ولدتــه يحتاج اإ

الوقت الكافي لحتضانه وتقبيله، ومداعبته.

ظهــار الحــب على مرحلــة الطفولة، بل  ول يقتصــر اإ

ولد وكل حســب ســنه،  فــي كل مراحــل حيــاة الأ

نــت كل حياتــي… وغيرها من  حبك، اأ نــا اأ فعبــارة: اأ

عبــارات الحــب لــن تكلــف الوالديــن شــيًا، لكنهــا 

تعني للمراهق الكـثير.

بنــاء على التعبيــر عن حبهم  ن تشــجيع الأ كذلــك فاإ

ن  مور عديدة، حتى واإ ومشاركـتهم مشاعرهم تجاه اأ

كانــت مزعجــة، يفســح المجــال للتبــادل العاطفــي 

لمعرفة ما يشعرون به ومشاركـتهم ذلك.

بنائك راِع الفروق الفردية ول تحقق مع اأ

ســرة بشــخصية ل تشــبه  فراد الأ ينفرد كل فرد من اأ

ســلوب الذي ينجــح مع هذا قد  خر، فالأ شــخصية الآ

خــر، وعلــى الوالديــن اختيــار طريقــة  يفشــل مــع الآ

وشــخصيته  عمــره  حســب  فــرد  كل  مــع  تتناســب 

ساس. والتعامل معهم على هذا الأ

ســلوب التحقيق في الحديث مع  ن اســتخدام اأ كما اأ

نهــم فــي محكمــة، وهــذا بــدوره  بنــاء يشــعرهم باأ الأ

علــى  يشــجعهم  ول  والنزعــاج  بالضيــق  يشــعرهم 

جابات قصيرة  الســتمرار في الحديث، فيكـتفون باإ

دون ذكر تفاصيل.

كن رحب الصدر ول تستهزئ

ثاًرا  ن الستهزاء والسخرية بما يقوله البن يخلف اآ اإ

نفسية خطيرة تدمر شخصية الطفل وثقته بنفسه، 

حياتهــم  طيلــة  بهــم  الســخرية  عبــارات  فتلتصــق 

بواب الحوار بين الطفل ووالديه. وتغلق اأ

فــي  بنــاء  والأ الوالديــن  بيــن  خــالف  حــدث  ذا  واإ

مــن  الختــالف  هــذا  تقبــل  فيجــب  مــا،  موضــوع 

الطرفين والســتمرار بالمناقشــة بهــدوء، ففي ذلك 

راء، واســتمرار التواصــل والحوار  تعليــم احترام الآ

رغم الختالف.

بنائهم  ســئلة اأ ن علــى الوالديــن عــدم تجاهــل اأ كمــا اأ

مكان،  جابة عليها قدر الإ ثنــاء الحديــث معهم، والإ اأ

جابــة،  ن لــم تكــن هنالــك اإ ول ضيــر فــي العتــذار اإ

فذلك يشجع على الحوار ويثريه.

بناء  بــاء في الحوار مــع الأ ســباب فشــل الآ هم اأ مــن اأ

سلوبين خاطئين: استخدامهم لأ

سمع شيًا" ن اأ ريد اأ سلوب "ل اأ ول: اأ الخطاأ الأ

"ضابــط  و  اأ "المحقــق"  ســلوب  اأ الثانــي:  الخطــاأ 

الشرطة".

ننــا نرســل عبــارات "تســكيت"،  ول: هــو اأ الخطــاأ الأ

نا  شــارات «تســكيت» معناها في النهاية «اأ وكذلك اإ

سمع شيًا منك يا ولدي». ن اأ ريد اأ ل اأ

نا  مثــل العبارات التاليــة: )فكني، بعديــن بعدين، اأ

لى الحركات التي تحمل  ضافة اإ مش فاضي لك( بالإ

خر عن  ي شيء اآ نفس المضمون، مثل: التشــاغل باأ

ن الولــد يمــد  ليــه، وتالحــظ اأ و عــدم النظــر اإ البــن اأ

مي  نه يقول: «اأ لى جهته كاأ مه اإ يــده حتــى يدير وجه اأ

ويجــيء  بنفســه،  يقــوم  و  اأ يخليــك»  اســمعيني هللا 

ن يذكرنا  مه حتى تســمع منــه.. هــو الآ مقابــل وجــه اأ

ن  بحقه علينا، لكنه مســتقباًل لن يفعل، وســيفهم اأ

ي صديقــة في الهاتف  مه ستســتمع بــكل اهتمام لأ اأ

و زائرة مهما كانت غريبة، بل حتى تستمع للجماد  اأ

ن كل شــيء مهم  ليه كاأ )التلفاز( ولكنها ل تســتمع اإ

خطاء الحــوار، وهو  مــا الخطــاأ الثانــي مــن اأ ل هــو . اأ اإ

و ضابط الشرطة( سلوب )المحقق اأ اأ

خذ  ن يكون متهمًا ياأ ســلوب المحقق يجبر الطفل اأ اأ

موقف الدفاع عن النفس، وهذه الطريقة قد تؤدي 

ســلوب المحقق قد يؤّدى  ضرار ل تتوقعونها.. اأ لى اأ اإ

بناء  لــى الكــذب الذي قد يصبح صفة من صفات الأ اإ

باء. بسبب الآ
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مــا زلــت اتذكر جيدا كيــف كنت طفال قرويــا الوذ خلف 

النخــل وجريــده  مــن خــوص  وهــي تصنــع  امــي  عبــاءة 

ادوات تفيدهــا في المنــزل مثل )الجلة( لخزن المالبس 

و )الگـفة( لتخزين القوت كالشــاي والســكر و )الطبگ( 

الــذي نضــع فيــه وجبــة الطعــام او اقابلهــا وهــي تديــر 

بكـفيها السمراوين )الرحة( لتطحن ما تيسر من حبات 

دوات تتســم بالبســاطة والجمال  الحنطــة وغيرهــا مــن اأ

لالســف باتــت الن غيــر موجــودة ال فــي الذاكــرة، اكل 

عليها الدهر وشــرب نتيجة التطور التكنولوجي واهمال 

النسان لها.

شياء من الماضي  اأ

غــارق فــي الصمــت المطبــق، يداعــب لحيتــه البيضــاء 

بيــن عينــي مســتذكرا ذاك  النحيفــة، وينظــر  باصابعــه 

الماضــي البعيــد بتفاصيلــه التــي باتــت ل مقــر لهــا غيــر 

ن يشــاركني الحديــث  ذاكــرة متعبــة، ثــم تحســر قبــل اأ

بــاء والجداد قبل هــذا التطور،  حــول مــا حــل بتراث الآ

قال عبدهللا مجيد السعيدي )71 سنة(: لقد اندثر ذلك 

التــراث الشــعبي تدريجيــا وتزامنا مع التطــور الذي اخذ 

يخيــف البشــرية خصوصــا وان اغلب العلمــاء والخبراء 

لــم يخفــوا مخاوفهــم مــن قدوم اليــوم الذي تســيطر فيه 

التكنولوجيــا على الحياة برمتها ويصبح النســان رهينة 

صناعته.

واضــاف هــذا الكهل الذي انتقل مــن القرية الى المدينة 

يدينا بعد  خــر: ان تراثنــا قــد قضينا عليــه باأ فــي وقــت متاأ

ن هيمــن التطــور برفاهيته على عقولنا، فمثال اتذكر ان  اأ

اخي الصغر رمى في الشــط )رحة الطحن( التي ورثتها 

امــي عــن جدتي وقمــت انا بتحويل )المحــراث الزراعي( 

الــى حطــب عندمــا صرنــا نجلــب اكيــاس الطحيــن مــن 

المدينــة واســتبدلنا )ســجاد المضيــف( المصنــوع يدويا 

بالفرش الحديثة وحتى )الهاون( هجرناه بعد ان وجدنا 

ســهولة الحصول على القهوة المطحونة صناعيا وغيرها 

سف عندما اتذكر فعلتنا بها. من اخطاء اشعر بالأ

 لجنة شعبية لحماية التراث

وبمــا يخــص الدور الذي تلعبــه اللجنة الشــعبية لحماية 

ن  ثــار والتــراث اكــد الباحــث جميــل غــركان نعــاس: اإ الآ

ن  حمايــة التــراث تقع علــى عاتق الدولــة والمجتمع في اآ

واحــد لهميتــه لكليهما حيث على الدولة وضع سياســة 

معينــة لحمايــة التــراث مــن خــالل برامجهــا وخططهــا 

المجتمــع  فــي حيــاة  التــراث وظيفــة  الســنوية لعطــاء 

تحديــد  بعــد  التــراث  تهــدد  التــي  لالخطــار  والتصــدي 

مواقعه بوســائل علمية وتقنيــة حديثة وتدريب الكوادر 

ن التــراث يســهم في  المختصــة لهــذا الغــرض، مضيفــا: اإ

تعزيــز القتصــاد الوطنــي والمحلــي خاصــًة مــن خــالل 

تنشــيط الســياحة الداخليــة والخارجيــة، مشــيرا الى ان 

التــراث يتعــرض حاليــا الــى العديد من التهديــدات التي 

تســبب لــه الدمــار لذا لبد مــن مواجهة هــذه التهديدات 

مــن خــالل تضامــن دولــي وقوانيــن اممية خصوصــا اننا 

امــام تهديــد التطــور الصناعــي والتكنولوجــي الذي ادى 

الــى اضمحــالل كـثيــر مــن الجوانــب التراثيــة وادى الــى 

اختفائها مثل الصناعة اليدوية.

مشــددا علــى ضــرورة المحافظة علــى التــراث الذي يعد 

ثــار وثقافــة موروثــة منهــا مــا يدخــل  مجموعــة تقاليــد واآ

النســان فــي ايجــاده مثــل البــداع الفنــي والمعمــاري 

المكونــات  مثــل  طبيعيــا  تراثــا  يكــون  خــر  واآ والدبــي 

الفسيولوجية والجيولوجية.

 نجاحات متواضعة

وعــن الــدور الــذي يلعبه مركــز الذاكــرة الموســوعية في 

محافظــة الديوانيــة بالحفــاظ علــى التــراث الشــعبي وما 

اســتطاع تحقيقــه خــالل الســنوات الماضيــة قــال مدير 

المركز علي نوري: ان الجهود المضنية التي بذلها مركز 

الذاكــرة الموســوعية فــي الديوانيــة بخصــوص جمــع مــا 

امكــن من التــراث الشــعبي والثقافي تكللــت بنجاحات 

وان كانــت هــذه النجاحــات متواضعة مقارنــة بالمفقود 

مــن تراثنــا الذي ل يقدر بقيمــة مادية، مضيفا ان المركز 

تمكــن مــن الحصــول علــى المات مــن الكـتــب والصور 

لت والواني القديمة من بينها المدفع الوحيد الذي  والآ

غنمــه الثــوار فــي ثورة العشــرين من القــرن الماضي من 

الجيــش النكليــزي وعدد من الراديــوات التي تعود الى 

فتــرة اكـتشــاف الراديــو وصــور ووثائــق ورســائل نــادرة 

لشــخصيات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 

عمرها اكـثر من قرن وغيرها من متعلقات تراثية تحكي 

تاريخ الديوانية عبر مراحل مختلفة.

ن تكــون هنــاك خطــوات  وشــدد نــوري علــى ضــرورة اأ

العراقــي  التــراث  لتوثيــق  قويــة  واجــراءات  ســريعة 

بــه  والمحافظــة عليــه مــن كل التحديــات التــي تحيــط 

العارفيــن  غيــر  وعبــث  التكنولوجيــا  تحــدي  خصوصــا 

باهمية هذا الموروث الشعبي العراقي الصيل.

ول موسوعة  في الديوانية صدار اأ  اإ

وعن ابرز ما حققه المركز مؤخرا قال نوري: ان الجهود 

التــي بذلــت مــن قبــل المركــز بخصــوص توثيــق تاريــخ 

الديوانيــة تكللــت بموافقــة محافظ الديوانيــة زهير علي 

ريــخ الديوانية  الشــعالن علــى اصدار موســوعة تعنــى بتاأ

السياســي والجتماعي والقتصادي والعالمي والثقافي 

والرياضي وســتكون هذه الموســوعة التي حملت اســم ) 

موســوعة الديوانية الحضارية( هي اول موســوعة تصدر 

ن اللجان  عن هذه المدينة الغنية بتاريخها. مشيرا الى اأ

التي تشــكلت لكـتابة تاريخ الديوانية ضمت شــخصيات 

تتمتــع بشــهرة واســعة فــي اختصاصاتها ولهــا اصدارات 

بداعيــة ومطبوعــات تعنى بالتراث الشــعبي وقد عقدت  اإ

ليــات التــي مــن خاللهــا تتــم  عــدة اجتماعــات لوضــع الآ

كـتابــة )موســوعة الديوانيــة الحضاريــة( واخراجهــا الــى 

الضوء لتكون المرجع الهم للباحثين وطلبة العلم.

 حملة لحماية التراث

اما بخصوص الحلول التي تحقق الرغبة بحماية التراث 

اغلــب  ان  خصوصــا  والندثــار  الضيــاع  مــن  الشــعبي 

مقومات البقاء اخذت تتالشى فان مدير اذاعة الديوانية 

العالمــي عيســى الكعبــي اكــد امكانيــة تحقيــق الحماية 

الكافية لتراثنا الشعبي من دون اتخاذ خطوات سريعة 

منهــا مباشــرتنا باطــالق حملــة اعالمية واســعة لتثقيف 

باء والجداد وانشاء  الناس باهمية الحفاظ على تراث الآ

متحــف نظامــي لعــرض هــذا التــراث والترويــج الفعلــي 

الدوليــة  والمؤسســات  المنظمــات  ومطالبــة  لموروثنــا 

والمحلية بمد يد العون والمساعدة لتحقيق هذا الهدف 

ودعــوة المواطنيــن الذين يحتفظون بتراث اســرهم الى 

التبــرع بــه لعرضه في المتحف، مضيفــا: ان العديد من 

الســر العريقــة فــي محافظــة الديوانيــة تحتفــظ باشــياء 

مهمة تعود لحقب زمنية بعيدة تذكرهم بتاريخ اســرهم 

ن تجد لها مكانا افضــل كالمتحف الذي  ومــن الفضــل اأ

ننشده.
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التراث الشعبي بين 
التالشي واالضمحالل



15مــالعب الخميس

بطولتان سلويتان في بابل واألنبار
دار السالم/ بغداد

كــَد رئيــس لجنــة فــي التحــاد المركــزي لكــرة الســلة ان التحادين  اأ

الفرعييــن فــي محافظتــي بابــل والنبــار ســيقيمان بطولــة مفتوحــة 

للرجــال ابتــداء مــن تولــد 2005 فمــا فــوق، والدعوة ســتكون عامة 

للراغبين بالمشاركة في المسابقة.وقال محمد حسن: ان التحادين 

الفرعييــن فــي محافظتــي بابــل والنبــار ســيقيمان بطولــة للرجــال 

ولجميــع الفــات الســنية، علــى ان يكــون البــاب مفتوحا للمشــاركة 

امام الجميع بمن فيهم هواة اللعبة .

)بطولــة  الولــى  البطولــة  ســتحتضن  بابــل  محافظــة  ان  واضــاف 

الجنائن المعلقة( في العاشر من شهر ايلول الحالي، على ان يكون 

اخــر يــوم لتقديــم كشــوفات الالعبيــن والتســجيل اليــوم الثالثــاء، 

علــى الرابــط المذكــور فــي الموقــع الرســمي لتحــاد اللعبــة، بينمــا 

ستســتضيف محافظة النبــار البطولة الثانيــة )فلوجة الصمود( في 

الرابع عشــر من شــهر ايلول الحالي، على ان يكون اخر يوم لتقديم 

كشوفات الالعبين للمشاركة العاشر من الشهر الحالي.

ولفــت حســن الــى انه مــن المقرر اقامــة بطولة للســيدات في اربيل 

او الســليمانية وســيتم العالن عنها لحقًا، بعد ان تم تقديم طلبات 

الى اللجنة والى التحاد المركزي بسبب تواجد عدد كبير من الفرق 

النسوية.

واشــار الــى ان الهــدف مــن اقامــة بطــولت مكـثفــة فــي اكـثــر مــن 

محافظة، هو لحداث عامل المنافسة واستقطاب الطاقات الشابة، 

فضــال عــن اســهامها فــي الرتقــاء بالتصنيــف الدولــي والتقــدم اكـثــر 

للوصول ضمن  Top50، كما ان المسابقات ستكون عامال مساعدا 

في اعداد لعبينا قبل خوض غمار البطولت الخارجية.

قطر تقترب من افتتاح أول ملعب 

قابل للتفكيك في تاريخ المونديال

دار السالم/ وكالت

بــو  اأ س  "راأ ملعــب  لفتتــاح  قطــر  تســتعد 

عبــود" الفريــد مــن نوعــه، فــي 30 تشــرين 

ول ملعب  الثاني/ نوفمبر المقبل، ليكون اأ

قابــل للتفكيــك بالكامــل فــي تاريــخ بطولة 

س العالم لكرة القدم. كاأ

س  ن يســتضيف ملعــب "راأ ومــن المقــرر، اأ

بــو عبــود" 7 مباريــات فــي "مونديــال قطر  اأ

حتــى  المجموعــات  مرحلــة  مــن   ،"2022

مرحلة ُثمن النهائي.

بــو عبــود"، الــذي  اأ س  ويحظــى ملعــب "راأ

شــحن  حاويــة   974 باســتخدام  بنــاؤه  تــم 

مدهشــة،  لــوان  واأ خــالب  بمنظــر  بحــري، 

ويضم غرفا لتغيير المالبس، ونقاط طبية، 

واســتوديوهات للبث التلفزيوني، ومناطق 

استقبال كبار الزوار.

 وكمــا يجــرى حاليا النتهاء من العمل على 

نشــاء حديقــة، ومنطقــة مطاعــم، ومقاهــي  اإ

مجاورة للملعب.

أولمبي العراق يعود إلى بغداد بعد 
اختتام معسكري تركيا واإلمارات

دار السالم/ متابعة
لى العاصمــة بغداد، بعــد اختتام  عــادت بعثــة منتخبنــا الولمبــي لكرة القــدم، اإ
معســكر تركيــا، وكذلــك خــوض وديتي المــارات الولمبــي في المــارات، والتي 
ســيا تحــت 23 عامــا التــي ســتقام بدايــة  تــي ضمــن تحضيراتــه لبطولــة غــرب اآ تاأ
ســيوية المؤهلــة لنهائيات  الشــهر المقبــل في الســعودية، وكذلــك التصفيات الآ

سيا تحت 23 عامًا. اآ

ودخــَل منتخبنــا الولمبــي معســكرا تدريبيــا فــي مدينــة ازميــت التركيــة اســتمر 
ب ولغايــة الثانــي من الشــهر الحالــي مع خوض ثــالث مباريات  للفتــرة مــن 21 اآ

ول ونيغدة انادول التركي والساحل الكويتي. ودية مع منتخب ليبيا الأ
ن خســر  وخســَر منتخبنــا الولمبــي وديتــي منتخــب المــارات الولمبــي، بعــد اأ
المبــاراة الولــى بنتيجــة )4-1(، والمبــاراة الثانيــة بنتيجة )2-1( والتي شــهدت 

تواجد سبعة محترفين ضمن صفوف المنتخب.
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درجال يتابع أعمال ملعب صالح الدين األولمبي

األولمبية تفتح باب الترشيح 
لمنصبي األمينين العام والمالي

دار السالم/ متابعة
ولمبيــة  الأ اللجنــة  علنــْت  اأ
الوطنية فتح باب الترشيح 
العــام،  ميــن  الأ لمنصبــي 
لمــدة   المالــي  ميــن  والأ
تبــداأ  يومــا  عشــر  ربعــة  اأ
اعتبــارًا مــن اليــوم الثالثاء 

الموافــق للســابع من شــهر 
ولغايــة  الحالــي  يلــول  اأ
نهايــة الدوام الرســمي ليوم 
الثنين الموافق للعشــرين 

من الشهر ذاته.
علــن ذلــك مديــر المكـتب  اأ
ولمبيــة  العالمــي للجنــة الأ

حســين علــي حســين مبينًا 
“علــى الراغبيــن بالترشــيح 
الــى  طلباتهــم  تقديــم 
القســم الداري فــي اللجنة 
ولمبية بمقرها في شارع  الأ
المــدة  خــالل  فلســطين 

المذكورة«.

دار السالم/ متابعة
ن  ربعاء، باأ سباني، اليوم الأ فاد تقرير صحفي اإ اأ
رجنتينــي ليونيــل ميســي، نجم باريس ســان  الأ
جيرمــان، منشــغل حالًيــا بانطالقته مــع ناديه 

الجديد.
ديبورتيفــو"  "مونــدو  صحيفــة  وبحســب 
ول  ل في اأ ن ميسي ل يفكر حالًيا اإ سبانية، فاإ الإ

ظهور له مع سان جيرمان.
نه عائد  نــه علــى الرغم مــن اأ ضــاف التقريــر، اأ واأ
جــازة لمــدة شــهر بعد فــوزه ببطولــة كوبا  مــن اإ

ل  اإ الماضــي،  تمــوز  يوليــو/   11 يــوم  مريــكا  اأ
بلــغ ناصــر الخليفــي، رئيــس ســان  ن ميســي اأ اأ
لقــاء  فــي  المشــاركة  يتمنــى  نــه  باأ جيرمــان، 
ستراسبورج، يوم السبت المقبل، على ملعب 

مراء. حديقة الأ
موافقــة  حالــة  فــي  نــه  اأ الصحيفــة  وضحــت  واأ
لســان  الفنــي  المديــر  بوكيتينــو،  ماوريســيو 
ن  شــراكه في مباراة السبت، فاإ جيرمان، على اإ
ن يلعــب ميســي بضــع  الشــيء المنطقــي هــو اأ

ساسيا. ن يبداأ اأ دقائق فقط دون اأ
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نصائح مفيدة لمرضى القلب عند التخطيط للسفر
لمانيــة  الأ الجمعيــة  وضحــت  اأ

شخاص،  نه يتعين على الأ للقلب اأ

الذيــن يعانــون مــن عــدم انتظــام 

و الذين تعرضوا  ضربــات القلــب اأ

الحــرص  توخــي  قلبيــة،  لنوبــات 

ن  لأ نظــرا  الســفر،  عنــد  والحــذر 

و المنــاخ  و البــرودة اأ الرتفاعــات اأ

الســتوائي قــد يشــكل عبــا علــى 

هؤلء المرضى.

نــه  لمانيــة اأ ضافــت الجمعيــة الأ واأ

شــخاص، الذين  ل يتعيــن علــى الأ

القلــب،  مــراض  اأ مــن  يعانــون 

والســياحة،  الســفر  عــن  التخلــي 

التخطيــط  عليهــم  يجــب  ولكــن 

واستشــارة  لرحالتهــم  جيــدا 

الطبيب المعالج قبل السفر.

الجمعيــة  نصحــت  عــام  وبشــكل 

ذا  لمانيــة للقلــب بعدم الســفر اإ الأ

داء البدنــي مقيــدا بشــدة،  كان الأ

ن تمــر  نــه يجــب اأ لــى اأ ضافــة اإ بالإ

صابة ببعض  فتــرة معينــة علــى الإ

و التدخالت في القلب،  مراض اأ الأ

و  مثل توسيع الشــرايين التاجية اأ

و  زالــة الرجفــان اأ جهــزة اإ تركيــب اأ

و  جهــزة تنظيــم ضربــات القلــب اأ اأ

جراء جراحة في القلب. اإ

لمانيــة  الأ الجمعيــة  ونصحــت 

شــخاص، الذين يعانون  للقلب الأ

جهــاد  الإ و  اأ التنفــس  ضيــق  مــن 

و  اأ الــدرج  صعــود  عنــد  الشــديد 

صابــة بحــالت الــدوار المتكــرر  الإ

و فقــدان الوعــي بشــكل مفاجئ،  اأ

التخلي عن السفر.

بيع أغلى صقر في العالم 
بـ470 ألف دوالر

غلــى صقــر )جيــر( فــي العالــم بعــد  بيــع اأ

ــار بســعر مليــون وســبع  ن ظفــر بــه صقَّ اأ

لف  لف لاير )نحــو 470 اأ مئــة وخمســين اأ

قيم بمقر نادي  دولر(، فــي المــزاد الذي اأ

الصقور الســعودي على مدار شــهر بملهم 

شمالي مدينة الرياض.

لــى  اإ صليــة  الأ الصقــر  ملكيــة  وتعــود 

ميركية  مزرعة باســيفك نورث ويســت الأ

وهــو  للصقــور-  عالميــة  مزرعــة  فضــل  -اأ

لترا وايــت(، طوله  صقر قرموشــة جيــر )اأ

نشــًا ونصــف  يســاوي عرضــه، ويبلــغ 16 اإ

نش، ووزنه 980 غراما. اإ

نتــاج  اإ لمــزارع  الدولــي  المــزاد  وشــهد   

الصقور تنافســا اســتمر وقتا طويال وســط 

قبــل  مــن  شــديدْين  وحمــاس  تفاعــل 

الــذي  الصقــر  نوعيــة  بســبب  الحضــور 

ولى في العالم. يعرض في مزاد للمرة الأ

علماء يكتشفون مستعمرة 

مرجانية ضخمة في جزيرة سعودية

ن فريقها من خبراء  حمر للتطوير اأ كشفت شركة البحر الأ

العلــوم والبيئــة البحرية تمّكنوا من اكـتشــاف مســتعمرة 

مرجانيــة ضخمة جنوب جزيرة الوقادي التابعة لمنطقة 

تبــوك )شــمال المملكــة العربيــة الســعودية(، والتي ُقدر 

كـثــر مــن 10  عمرهــا بحوالــي 600 عــام ويبلــغ ارتفاعهــا اأ

متار. اأ

ول من نوعه  ن هــذا الكـتشــاف يعــد الأ وقالــت الشــركة اإ

حمر. في منطقة البحر الأ

وجــرى معرفة عمر الشــعب المرجانيــة من خالل قياس 

هيــكل  علــى  ســنويا  تنمــو  التــي  الحلقــات  وعــدد  حجــم 

شــجار الخشب  لى جانب وجود اأ المســتعمرة الخارجي، اإ

حمر العمالقة. الأ

الماضيــة،  للقــرون  تاريخيــا  مرجعــا  المســتعمرة  وتعــّد 

وســتمّكن العلمــاء من خــالل الطرق العلميــة من قراءة 

حــرارة  درجــة  ومعرفــة  المرجانيــة  الشــعب  حلقــات 

المحيــط فــي الســنوات الســابقة، والتركيبــة الكيميائيــة 

الخاصة بها حينها.



البرنامج االنتخابي تحالف 
العقد الوطني 

ساســي لبنــاء دولــة  1-الحفــاظ علــى  الدســتور ، وجعلــه المنطلــق الأ

حكامه ، وعدم اللتفاف  المؤسسات والقانون ،  والحرص على تطبيق اأ

لّياته المنصوص عليها بما ُيناســب مصلحة  ّل باآ عليهــا ، وعــدم تعديلــه اإ

الوطن والمواطنين .

2-اعتماد المسار الديمقراطي وتكريس مبداأ التداول السلمّي للسلطة.

3-احترام القضاء وسالمته ، وتكريس مبداأ الفصل بين السلطات.

لــه  الحيويــة  بالمصالــح  والتمســك  العــراق  ســيادة  علــى  4-الحفــاظ 

والدفاع عنها  

5-الحرص على بناء مؤسسات كـفوءة، واقتصاد وطني متنوع الموارد 

، وتنمية مستدامة 

6-بنــاء عالقــات تعــاون ايجابيــة مــع المجتمــع الدولي ، وتبني سياســة 

العتدال والوسطية فيها .

صالح القتصادي ، وخفض  نه تحقيق  الإ لى كل ما من شاأ 7-السعي اإ

مستوى البطالة والفقر .

8- بنــاء عالقــات متينــة ومســتقرة مــع دول الجــوار ، وحــّل المشــاكل 

ســاس المصالح  العالقــة معهــا بما يحقق العدالــة والتعاون معها على اأ

للميــاه  مســتدامة  وحمايــة  المعلومــات،  مــن  اأ وضمــان   ، المشــتركة 

والطاقة والموارد الطبيعية. 

رهــاب وتنظيــم داعــش ، وردع  التــام علــى الإ 9- اســتكمال القضــاء 

عــادة الوضع الطبيعــي للمناطق  مكانيــة لعودتــه ، والعمــل علــى اإ ّي اإ اأ

عمارها ، واعادة النازحين اليها. المحّررة ، وتعويض المواطنين واإ

 
ُ

وُتقّلــل  ، رهابيــة  الإ الجرائــم  حــدوث  تمنــُع  التــي  القــدرات  10-بنــاء 

خسائرها ، وامتالك قدرة ردع العدوان الخارجي على العراق.

11-العمــل علــى تعزيز الســتقرار السياســي والمجتمعي ، واســتكمال 

بناء مؤسسات النظام السياسي الديمقراطي ، وترسيخ دعائم الوحدة 

هلّي ومحاربة التطرف. الوطنية ، وبّث روح السلم الأ

بيــن  العالقــة  شــكل  وتحديــد   ، المحافظــات  صالحيــة  تعزيــز   -12

الحكومة التحادية والمحافظات 

13-العمــل علــى تطوير التعليم - بمختلف مراحله-  ول ســّيما التعليم 

العالي والتعليم الخاص من حيث المناهج والكوادر والبنى التحتية ، 

خرى . مكانات المادية الأ والإ

رهــاب  الإ ثــار  اآ ومعالجــة   ، والثقافــّي  الحضــارّي  رث  الإ 14-حمايــة 

المتعلقة بهذا القطاع وجرائمه .

ة في القطاعات السياسية والجتماعية  15-توسيع حجم مشاركة المراأ

، ومساندتها في استحصال حقوقها الجتماعية والتربوية والقتصادية 

والسياسية.

16- اعتماد اقتصاد الســوق بشــكٍل كامل ، وتخّلي الدولة تدريحيًا عن 

القتصاد الريعي.

 ، ، وترشــيد الســتهالك  القتصــادي  صــالح  لالإ برنامــج  اعتمــاد   -17

نفاق الحكومي ومكافحة الفساد ومنع هدر المال .  وضغط الإ

جــراءات الضامنــة لتكافــؤ الفــرص ، ومعالجــة مشــكلة  عتمــاد الإ 18- اإ

 ، الفقيــرة  الطبقــات  معيشــة  مســتوى  وتحســين   ، والفقــر  البطالــة 

وتحسين مستوى الخدمات.

األسس والمبادئ العامة


