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هذه فائدة أن تكون األهوار تحت المظلة العالمية

�ضت�ضيف  �أممية  برعاية  �اله��و�ر  �ضتحظى  و�أخ��ر�ً   
كما  جديد،  من  لتزدهر  ونوعًا  كمًا  كثرة  عو�مل 
لكنها  معروفة  بريادة  �حل�ضارة  فجر  يف  �زدهرت 
لي�ضت  لفرتة  �أن جفت  بعد  �ضياحي  كمورد  تر�جعت 
بالب�ضيطة ال�ضباب �ضيا�ضية  فقط. �أبرز �لعو�مل �لتي 
كما  �لبيئية  �جلنوب(  رئة  )�أنها  �الهو�ر  بها  تتمتع 
يدعم دورها يف �ملناخ كم�ضطح مائي كبر و�ر�ض 
خ�رض�ء يف �مناء ثروتها من �للحوم �لبي�ضاء طيور 
و��ضماك، وكذلك �جلامو�ض �لذي توفر له �أف�ضل بيئة 
�لتي  �ل�ضتوية  �ل�ضياحة  و�أخ��ر�ً  و�النتاج،  للتطور 
الجند ما مينع �زدهارها وتاألقها فالرعاية �الممية 
�ىل  جمتمعها  �ضتعيد  و�ضياحيًا،  تر�ثيًا  لالهو�ر 

و�ملد�ر�ض،  و�ملاء،  كالكهرباء  �حل�ضارة  متطلبات 
و�ل�ضحة  النها هناك تكاد تكون معدومة. غالبية 
من  فقط  بها  �ضمعو�  بل  �اله��و�ر  يرو�  مل  �لعر�قيني 
خالل ثقافة )�لد�رمي و�البوذية( ك�رضخة �حتجاج 
يعي�ض  ملجتمع  �اله��م��ال  ت��ر�ك��م��ات  ع��ن  ول��وع��ة 
و�لب�رضة  )�لعمارة  بني  �حل�ضارة  مهد  مثلث  يف 
�لرحالة �الجانب  �لكثر من  و�لنا�رضية( وقد كتب 
�إىل �طروحة  د. �ضاكر م�ضطفى �ضليم  عنها و�ضواًل 
�ملن�رضم. وحتى  �لقرن  �ضتينيات  �جلباي�ض يف  عن 
�لعاملي  �ل��رت�ث  الئحة  على  �اله��و�ر  �در�ج  قبيل 
و�لعبث  �الهمال  �ضغط  حتت  ترزح  ز�لت  ما  فانها 
�ل�ضيد  خالل  من  �لبلد  لهذ�  �لطبيعة  مقدر�ت  يف 
�ملياه  ككهربة  رخي�ضة  با�ضاليب  لال�ضماك  �جلائر 
ت�ضويقه  يتم  �حلليب  �أن  كما  �ملفرقعات،  و��ضتخد�م 
بطريقة بد�ئية وما ز�ل،  يف حني �ن �ل�ضفة �ل�رضقية 

�جلامو�ض  لنب  لنا  ت�ضوق  حدودنا  خارج  لالهو�ر 
�أما  �لبلدين،  بني  �لتطور  بفارق  ت�ضعرنا  بعبو�ت 
توطينها  يتم  وال  وتهاجر  تعود  �ملهاجرة  �لطيور 
بفعل  ينح�رض  �ل��ذي  �ل�ضمك  وكذلك  منها  لالفادة 
عن  ف�ضال  كثرة،  �أحيانا  وملوحتها  �ملياه  تر�جع 
�لزر�عة �لتي تر�جعت �ىل م�ضتويات خميفة يف حني 
كانت �ضابقا مزدهرة ب�ضكل قل نظره. �ن هذ� �حلال 
يدعو �ىل �لتفكر جديًا باآليات عملية ولي�ض ��ضد�ر 
تو�ضيات عن موؤمتر�ت ولقاء�ت وينف�ض )�ضامرها( 
كما يقول �أهل �خلليج، بل من �ل�رضوري �الن بحث 
و�ل��روة  و�ل�ضياحية  �القت�ضادية  �ملر�فق  تطوير 
�ضرت�تيجية  حتديات  نو�جه  �ننا  ال�ضيما  �حليو�نية 

على م�ضتوى �لنفط و�ملياه.
�ل�ضنني  �ورثته  �ل��ذي  �مل��و�زن��ة،  عجز  منع  ولرمبا 
وتربيتها  �ال�ضماك  �ضيد  وتطوير  توفر  و�الحد�ث، 

�ضمكا عر�قيا  لنا  ليعود  �الحو��ض  �أو  �القفا�ض  يف 
لت�ضنيعه  �قامة معامل  �فتقدناه، �ىل جانب  طاملا 

وتعليبه بعد حمايتها جمركيًا.
من  �حليو�نية  �ل���روة  تطوير  ����رضورة  ت��رز  كما 
معمل  مع  للجامو�ض  متطورة  حظائر  �قامة  خالل 
�لبان قريب من حو�ف �لهور لت�ضويق �حلليب كامل 
مناف�ض  وب�ضعر  جمركيًا  وحمايته  �لد�ضم  وممتلئ 
�و على �القل �كمال م�رضوع �لدر يف مي�ضان  �لذي 
كما  �حلليب  وت�ضنيع  النتاج  �ير�نية  �رضكة  تنفذه 
مزودة  بكرفانات  �ضياحية  مر�كز  فتح  �همية  ترز 
�ل�ضتاء  مو�ضم  يف  �ل�ضياح  ال�ضكان  وماء  بكهرباء 
وتفويج رحالت �ضياحية للعر�قيني و�الجانب على 
حد �ضو�ء ب�ضياحة دينية )ملوطن �لنبي �بر�هيم »ع«( 
و�ملقامات  �ملر�قد  وحتى  �لعزير  ومنطقة  �ور  يف 
للزيارة  الئ��ق��ة  لتكون  �ل��ب�����رضة   يف  �لتاريخية 

�ملتوقعة لبابا �لفاتيكان �لتي من �ملمكن ��ضتغاللها 
�اله��و�ر  يف  لل�ضياحة  �جليد  �الول  �النطباع  ملنح 
خ�ضو�ضا ولالآثار ب�ضورة عامة وذلك الثرها �ملهم 
جد� على جميع �ل�ضعد. ومن �ل�رضوري �عادة �لنظر 
م�ضانع  الحياء  �القت�ضادية  �ملقومات  با�ضتغالل 
من  و�ن  مي�ضان  يف  �ل�ضكر  ق�ضب  وم��ز�رع  �ل��ورق 
�لعام  �لقطاع  من  كان  �ضو�ء  �لعمل  لهذ�  �ضيت�ضدى 
�و �لقطاع �ملختلط عليه ح�ضاب عو�مل كثرة، لذلك 
ميلكه  ملا  �ال�ضا�ض،  �ل�رضيك  يكون  �ن  �الف�ضل  من 
من خرة و�مكانات مالية، �زدهرت موؤخر�ً دو�وين 
�الوقاف �لثالثة بو�ضفهم رو�د�ً يف جمال �ل�ضياحة 
�لدينية و�ال�ضتثمار، كما �ن عقد �ل�رض�كات �لتجارية 
�لعقار�ت  الد�رة  عنهم  بعيدة  غر  و�ال�ضتثمارية 
للنقا�ض  �الأم��رم��ط��روح  ه��ذ�  و�مل��ر�ق��د.  و�ملقامات 
للخروج من د�ئرة معوقات �ال�ضتثمار ويكون قيام 

دو�وين �الوقاف �لثالثة كقاطرة للقطاعني �ملختلط 
�أحياء �الهو�ر العتبار�ت دينية  و�خلا�ض مب�ضاريع 
و�ضياحية و�قت�ضادية ووطنية بحماية ثروة �لبالد 

بدال من تر�جعها مع �لزمن.
�لتوحيد  لتعظيم  �لثالثة  للدو�وين  م�ضتحب  �أمر  �نه 
الرث �بر�هيم �خلليل )ع( يف �ور وحميطها كجامع 
بها   تت�رضف  �لتي  �لعر�ق  يف  �لتوحيدية  للديانات 
بني  �لعالقة  هذه  �أن  كما  و�لديانات  �ملذ�هب  كل 
�ضتج�رض  دينية  �ضياحية  كجهات  �لثالثة  �الأوق��اف 
�لدينية  �ل�ضياحتني  بني  وطيدة  ل�رض�كة  �ل��ه��وة  
لنفط  �ل�ضياحة  وطنية  باجتاه  تكامال  و�لتقليدية 
�القت�ضادي  �جلانب  لوحدة  ��ضا�ض  وكعامل  د�ئ��م 
لت�ضبح بنية حتتية  للديانات و�ملذ�هب يف عر�قنا 
يعزز  مبا  و�ملحبة  و�لت�ضالح  �لت�ضامح  للقاء  �أي�ضًا 

��ضتثمارنا عمومًا.

 ثامر الهيمص

الموظفة العراقية.. متطلبات اقتصادية لتنمية موارد المجتمع 

يف  �ضاخ�ضة  �إ�ضكالية  �ل��ي��وم  ت�ضود   
�مل��ر�أة  خ��روج  ح��ول  �لعر�قي  �ملجتمع 

قد  وظيفية  مبهام  و�ن�ضغالها  للعمل، 
�ل��رتب��وي  دوره���ا  الأد�ء  مانعا  ت�ضكل 
فبني  يجب،  كما  ورعايتها  الأ�رضتها 
خارج  لعملها  تامة  معار�ضة  معار�ض 
�لبيت، و�عتبار �أن خروجها الأد�ء وظيفة 

�لدين  تعاليم  ع��ن  خ��روج  ه��و  معينة، 
و�ملجتمع، وبني موؤيد لها تاأييد� مطلقا 
عملها  تو��ضل  ك��ي  د�ئ��م��ا  وت�ضجيعا 
قوي  موؤثر  �أن��ه  �عتبار  على  �لوظيفي، 
وفعال ي�ضاهم يف تنميه مهار�ت �ملر�أة 

وقدرتها، 
وي���ج���ع���ل 
منها عن�رض� 
ف�����اع�����ال يف 
بدال  �ملجتمع، 
يقت�رض  �أن  م��ن 
دورها على �أ�ضغال 
�ل��ب��ي��ت و�الأ�������رضة، 
م�ضاندة  من  الب��د  ل��ذ� 
�مل�������ر�أة وح�����ض��ول��ه��ا 
�ل�ضائعة  حقوقها  على 
و�ح���ت���الل���ه���ا مل��ك��ان��ت��ه��ا 

�لالئقة.
متاأرجحًا  �حلال  يبدو  وهكذ� 
للمر�أة،  وم��وؤي��د  معار�ض  بني 
�حلق  لها  يعطي  بع�ضهم  فرنى 

�لعملني  ب��ني  �جلمع  �أو  �الخ��ت��ي��ار  يف 
و�جل�ضدية،  �لفكرية  طاقتها  وح�ضب 
هذ�  يف  �حلق  �ضاحبة  وحدها  لكونها 
م�ضوؤولية  �ضيتحمل  من  وهي  �الختيار 

�ختيارها.
ف��امل��ر�أة 
وب����ك����ل 
ر  خت�ضا �
ك��������������ان 
�إن�������ض���اين ال 
ي��خ��ت��ل��ف يف 
عن  �إن�ضانيته 
�أن  كما  �ل��رج��ل، 
�خ��ت��الف��ه��م��ا يف 
�لبدنية  �خل�ضائ�ض 
يعني  ال  و�لعاطفية 
�ختالفهما  بال�رضورة 
و�لو�جبات  �حلقوق  يف 
�الإن�ضانية، فهذ�ن �جلن�ضان 
�الإن�ضانية،  يف  مت�ضاويان 
ك��م��ا ن���ق���ر�أ ذل����ك يف ق��ول��ه 
�تقو�  �لنا�ض  �أيها  )ي��ا  تعاىل: 
�لنا�ض(  �أيها  )يا  وجملة  ربكم(، 
و�لن�ضاء، فامل�ضاعر  �لرجال  ت�ضمل 
ت�ضعر  نف�ضها  �لرجل  ي�ضعر بها  �لتي 
�إليها  ي�ضمو  �لتي  و�لقيم  �مل��ر�أة،  بها 
�لرجل ت�ضمو �إليها �ملر�أة �أي�ضا، وكذلك 
�لرجل  يحققها  �لتي  �لبطولية  �الأعمال 
يجب  لذلك  حتققها،  �أن  �مل��ر�أة  باإمكان 
�ل�ضامي،  �الإن�ضان  بعني  للمر�أة  ُينظر  �أن 
لتت�ضح حقيقة تكاملها وحرمة حقوقها 

وحريتها.
ككائن  للمر�أة  ينظر  �أن  ينبغي  وهكذ� 
�إ�ضالح  يف  �ضببا  يكون  �أن  ي�ضتطيع 
تطّوره،  يف  فاعال  وعن�رض�  �ملجتمع 
لكن البد للمر�أة �أن تدرك �أن م�ضوؤوليتها 
�الأوىل �لتي �ضت�ضاأل عليها بني يدي رب 
وك��اأم،  ك��زوج��ه  دوره���ا  ه��و  �لعاملني، 
)كلكم ر�ع وكل ر�ع م�ضوؤول عن رعيته(، 
بعد  عو�مل  عدة  على  جناحها  ويعتمد 

�التكال على �هلل تعاىل.
ومن هذه �لعو�مل:

تكون  فعندما  بال�ضر،  تتحلى  �أن   –
�ضبورة، ت�ضتطيع �أن تو�جه �ل�ضغوطات 
من  �أو  �لوظفي  �لعمل  يف  كانت  �ضو�ء 
)�لزوج،  باحتياجات  يتعلق  وما  �لبيت 

و�الأطفال(، �أو من �ملجتمع.
�لنف�ضية  حالتها  على  حتافظ  �أن   –
بحيث ال تنعك�ض على عالقتها بزوجها 

�أو �أطفالها.
كزوجة  ل��دوره��ا  و�ع��ي��ة  تكون  �أن   –
�لزوجية  �لعالقة  مقومات  فتعي  وكاأم 

�لناجحة.
�ل�ضليمة  �لرتبية  مقومات  تعي  �أن   –

و�أهد�فها.
طبيعة  �الع��ت��ب��ار  بعني  ت��اأخ��ذ  �أن   –
�ضخ�ضيتها  مع  يتنا�ضب  بحيث  عملها 
كل  يف  تتو�جد  �أن  )فيمكن  وظروفها، 
وت��ويل  �الإم��ام��ة  با�ضتثناء  �ل��وظ��ائ��ف 

�لق�ضاء وهذ� ر�أي �مل�رضع �لديني(.
�ملر�أة  جناح  لتحقيق  عامل  �أهم  ويبقى 
و�رضفها  عفتها  على  �ملحافظة  ه��و 
ال  للعمل  �مل��ر�أة  فممار�ضة  وحجابها، 
حجابها،  عن  �لتنازل  يف  �حلق  يعطيها 
بل �لعك�ض فمحافظتها على حجابها هو 

�لنجاح بحد ذ�ته.
�مل�ضلمة  �ل��دك��ت��ورة  ق�ضة  هنا  ون��ذك��ر 
و�ضلت  �لتي  جماهد(  )د�ليا  �ملحجبة 
�إىل من�ضب ر�ٍق و�ضغلت وظيفة م�ضت�ضار 
�لرئي�ض �الأمريكي �أوباما، فعندما �ضاألها 
ال  لبا�ضها  �أن  �مل�ضتغربون  �ل�ضحفيون 
يعك�ض مدى علمها ظنا منهم �ن �حلجاب 
بكل  فاأجابتهم  و�لرجعية،  �لتخلف  رمز 
ب�ضاطة وذكاء باأن �الإن�ضان يف �لع�ضور 
فكره  تطور  ومع  عار  �ضبه  كان  �الأوىل 
�أنا  وما  �لثياب،  يرتدي  بد�أ  �لزمن  عر 
�ألب�ضه من مالب�ض ميثل  �ليوم وما  عليه 
�إليه  و�ضل  �ل��ذي  و�ل��رق��ي  �لفكر  قمة 
تخلفا،  ولي�ض  �لع�ضور،  عر  �الإن�ضان 
�أما �لعري فهو عالمة �لتخلف و�لرجوع 

بفكر �الإن�ضان �ىل �لع�ضور �الأوىل.
وبهذه �لعو�مل وهذ� �لروؤية و�لفكر �حلر 
�أن  �مل���ر�أة  ت�ضتطيع  و�ل��و�ث��ق،  �ملنفتح 
متار�ض  �أن  وميكن  �لعملني،  بني  جتمع 
)ف��اإن  بيتها،  جت��اه  وو�جباتها  عملها 
�مل�ضاألة جتاه �ملر�أة لي�ضت بهذ� �النزو�ء 
وهذ� �ل�ضيق(، فالقر�آن �لكرمي ذكر �لكثر 
من �ل�ضخ�ضيات �لن�ضائية و�لتي لها دور 
)�مل��ر�أة  بينهن  ومن  �ملجتمع  يف  مهم 
عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول  جادلت  �لتي 
لها  كان  وكيف  زوجها،  يف  و�ضلم  و�آله 
�الإ�ضالمي  �ملجتمع  وجه  تغير  دور يف 
�أبوها �و  بجد�ل مرر، ومل يجادل عنها 
وكيف  �مل��ر�أة؟  تفكر  �إذ�ً  فكيف  �أخوها، 
�حل��ي��اة؟(. يف  طموحاتها  لها  ت��ك��ون 
من  تت�ضكل  �أنها  مع  �لعائلة  �إن  �أخ��ر�، 
ويوؤثر  ي�ضاهم  وكالهما  و�م���ر�أة،  رجل 
يف تكوين وبناء وطبيعة حياة �لعائلة، 
لكن �ل�ضكينة و�لتو�زن يف �أجو�ء �لعائلة، 
�الأم��ان  وجو  و�ل�ضكون  �لهدوء  و�ضنع 
من  هو  �مل��ن��زل،  يف  �ل�ضائد  و�ل��ت��ف��اوؤل 
وبركة  �الأوىل،  بالدرجة  �مل��ر�أة  �ضنع 
�الأم و�لزوجة �لتي ت�ضكل �لن�ضبة �لعالية 

يف درجة جناح �أفر�د �الأ�رضة جميعا.
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 من المسؤول عن تسرب الكفاءات المصرفية الخاصة؟    

 ل�ضت مياال بطبعي لنظرية �ملوؤ�مرة، وال �ريد 
�ن �تهم �حد� من دون دليل، ورحم �هلل من قال 
/�ن كنت مدعيا فاأت بالدليل، و�ن كنت ناقال 

فتحرى �لدقة/.
عن  تف�ضح  وجمرياتها  ظ��و�ه��ر�الم��ور  لكن 
�خلا�ض  �مل�رضيف  للقطاع  و��ضح  ��ضتهد�ف 
ورموزه وكفاء�ته، ورغم متابعتي �لدقيقة لهذ� 
�الن من فك  �ىل  �متكن  ون�ضاطاته، مل  �لقطاع 
رموزهذ� �ال�ضتهد�ف، �و تتبع �هد�فه ودو�فعه 
خلفه،  تقف  �لتي  �خلفية  �و�جلهات  �حلقيقية، 
لكني ��ضتطيع �ن �جزم من دون �ن �تهم �حد�، 

بان �البتز�ز لي�ض بعيد� عنه.
�حلملة  ه��ذه  يقابل  �ن  حقا  �مل��وؤ���ض��ف  وم��ن 
مطبقا  يكون  يكاد  �ضمت  �لظاملة،  �البتز�زية 
من �جلهات �ملعنية، �و �لتي يفرت�ض �ن تكون 
معنية ور�عية لهذ� �لقطاع �ملهم يف ظل ظروف 

�قت�ضادية ومالية �ضعبة متر بها �لبالد.
جهات  ه��ن��اك  ب��ان  للمتابع  �ل��و����ض��ح  وم��ن 
م�ضعى  يف  �حلملة،  هذه  ور�ء  تقف  م�ضبوهة 
�خلا�ض،  �مل�رضيف  �لقطاع  ه��دم  �ىل  يهدف 
�بتز�زية  كيدية  و�تهامات  و�فرت�ء�ت  بدعاوى 
مل ت��ع��د خ��اف��ي��ة ع��ل��ى �ح���د، وه���ي م��ن �ج��ل 
�لو�ضائل  بكل  ت�ضعى  ز�ل��ت  وم��ا  �ضعت  ذل��ك 

هذ�  ق��ي��اد�ت  //الإرع������اب//  غر�ل�رضيفة 
الجبارها  لها،  �لكيدية  �لتهم  وكيل  �لقطاع، 
للمبتزين  �ل�ضاحة  و�خالء  مو�قعها  ترك  على 
و�آكلي �ل�ضحت �حلر�م و�ملنتفعني و�مل�ضاربني 
�ليه  �ضيوؤول  مب��ا  غرمكرتثة  و�ملقامرين، 

لو�غلق  فيما  �لبالد،  يف  �القت�ضادي  �لو�ضع 
�لقطاع �مل�رضيف �خلا�ض �بو�به.

�عمدة  هم  ممن  �لبع�ض  ��ضتقالة  ك�ضفت  لقد 
ب�ضكل  و�مل�رضيف  عموما،  �لعر�قي  �القت�ضاد 
لها  يتعر�ض  �لتي  �ل�ضغوط  حجم  خ��ا���ض، 

ق�ضمت  �لتي  �لق�ضة  مثلت  كما  �لقطاع،  هذ� 
ظهر�لبعر، ال�ضيما �نها جاءت بعد �ضل�ضلة من 
�الجر�ء�ت غر�ملن�ضفة �لتي طالت م�رضفيني 
بحقهم  ���ض��درت  م��ن  منهم  ب��ارزي��ن،  �آخ��ري��ن 
عملهم  مز�ولة  من  حرمتهم  بال�ضجن  �حكام 

�مل�رضيف �ىل �البد.
�لكيدية  �لتهم  �ن نعيد �ىل �الذهان  والبد هنا 
�ل��وزر�ء  رئي�ض  م�ضت�ضار  طالت  �لتي  �لظاملة 
�ضابق،  وقت  يف  �ضالح  حممد  مظهر  �لدكتور 
ترئته  قبل  �ل�ضجن،  �ثرها  على  �ودع  و�لتي 
�لرفيع  مبن�ضبه  وتعيينه  �العتبارله  و�ع��ادة 
�حلايل، مما يعني �ن �ل�ضهام �لكيدية �مل�ضمومة 
ميكن �ن تطال �جلميع من دون و�زع �خالقي 

�و هدف �رضيف. 
ويف �لوقت �لذي ندعو فيه �حلكومة و�لرملان 
�ملجتمع  ومنظمات  �العلى  �لق�ضاء  وجمل�ض 
�ملدين �ىل �مل�ضارعهة بانقاذ �لقطاع �مل�رضيف 
و�لت�ضهرو�لتهم  �لت�ضويه  حمالت  من  �خلا�ض 
كيانه  تهدد  باتت  �لتي  �البتز�زية  �لكيدية 
�ىل  وبقوة  �النظار  نلفت  وكفاء�ته،  وقياد�ته 
�ن �ل�ضكوت على هذ� �لو�ضع، �وغ�ض �لنظرعنه 
مل يعد ممكنا وال مقبوال، لذ� فان على �جلهات 
�ملبادرة  زمام  �خذ  �ملخت�ضة كل من موقعها 
ت�ضيطرعلى  باتت  �لتي  �لقلق  حالة  و�ن��ه��اء 

�لقطاع �مل�رضيف، وتهدد ب�ضل ن�ضاطه.
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