
حياة  يف  فقط  لي�س  ال��وا���ض��ح،  اأث��ره��ا  ل��ل��ق��راءة   
االت�ضاع  فهذا  بكامله،  املجتمع  يف  واإمن��ا  الفرد، 
املعريف العظيم الذي يتزايد يومًا بعد يوم، وتعجز 
اأو  ا�ضتيعابه،  عن  والعلمية  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات 
�ضغوف  بل  قارئ  جمتمع  اإىل  يحتاج  خطاه،  تتبع 
العلمي  التطور  مواكبة  ي�ضتطيع  حتى  بالقراءة؛ 
اأطفالنا  ان�رصاف  ف��اإن  هذا  ومع  والتكنولوجي، 
التي  الظواهر  من  تعد  عنها،  والبعد  القراءة  عن 
اأن  مع  االأي���ام،  ه��ذه  العربي  املجتمع  يف  تف�ضت 
االألعاب  اأمام  الطوال  ال�ضاعات  من  ميل  ال  الطفل 
وغر�س  واالإنرتنت.  االآيل،  واحلا�ضوب  االإلكرتونية، 
االأط��ف��ال وخ�ضو�ضًا يف ظل  ل��دى  ال��ق��راءة  ع��ادة 
التكنولوجيا  يف  عظيم  تطور  من  اليوم  ن�ضهده  ما 
اإىل تفعيل دور  اإليها، يحتاج  االأطفال  التي جتذب 
وكافة  العامة،  املكتبة  وكذلك  واملدر�ضة،  االأ�رصة 
با�ضتخدام  وذلك  الطفل،  برتبية  املعنية  اجلهات 
القراءة  عادة  غر�س  يف  ت�ضهم  التي  الو�ضائل  كافة 
قارئ،  جيل  خلق  من  نتمكن  حتى  االأطفال،  لدى 
ي�ضتطيع مواكبة التطورات املذهلة التي حتيط بنا. 
درو�ضه،  يف  حت�ضياًل  اأكرث  يكون  القارئ  فالطالب 
القراءة  يحبون  ال  الذين  زمالئه  على  تفوقًا  واأكرث 
متهد  التي  ال�رصوريات  اأهم  من  مهارتها  فتنمية 

الطريق مل�ضتقبل ناجح للطفل.
االأ�رصة وت�ضجيع االأطفال على القراءة: 

 االأ�رصة هي املثري االأول مليل الطفل نحو القراءة، 
والوالدان لهما دور فعال يف تكوين امليل القرائي، 
التقليد  اإىل  مييل  فالطفل  واعية؛  بطرق  وتنميته 
من  ب��االإك��ث��ار  احل�ضنة،  ال��ق��دوة  اإع��ط��اوؤه  فيجب 
على  ت�ضجعه  التي  البيئة  وتهيئة  اأمامه  القراءة 
القراءة بتوفري الكتب والق�ض�س اجلذابة املنا�ضبة، 
امل�ضدر  وه��ي  عليها  االط���الع  على  وت�ضجيعه 
خالل  م��ن  وذل���ك  الرئي�س  وال�ضلوكي  ال��رتب��وي 
ارتباطاتها وعالقاتها امل�ضتمرة؛ فالطفل املت�ضكل 
يف طباعه من قبل اأ�رصة متوائمة لن يكون متباعداً 
ب�ضكل كبري عن الو�ضع النظامي العام لتلك االأ�رصة؛ 
بالكتب  حماطًا  وينمو  يربى  ال��ذي  الطفل  اأن  اإذ 
قارئًا  االحتماالت  اأك��رث  يف  �ضي�ضبح  وال��ق��راءة 
.وبالرغم من اأن الثقافة عملية م�ضتمرة وال تتوقف 
اللبنة  ف��اإن  االإن�ضان  عمر  من  معينة  مرحلة  عند 
االأوىل يف تكوين االإن�ضان ثقافيا تبداأ منذ الطفولة. 
فاملجتمع ي�ضهم اإ�ضهاما اأ�ضا�ضيا يف بناء �ضخ�ضية 
والنف�ضية  االجتماعية  النواحي  �ضتى  يف  الطفل 

والعقلية والثقافية.
و�ضائل لرتغيب االأطفال بالقراءة

جتعلهم  لكي  بالكتب؛  ال�ضغار  اإحاطة  -1ينبغي 
التعامل  يف  ويرغبون  االأي��ام،  مبرور  يعتادونها 
لعبهم،  من  ج��زءاً  وجعلها  بها،  واالإم�ضاك  معها، 

ومن عاملهم اخلا�س. فاالأطفال الذين ين�ضئون يف 
بيئة تهتم بالقراءة وتقدرها، وتقتني الكتب، وتعتز 
بها، وجتعلها مو�ضع اهتمام؛ مثل هوؤالء االأطفال 
اأكرث  ويكونون  القراءة  عادة  تكوين  يف  ينجحون 
ولهذا  باملدر�ضة.  يلتحقون  عندما  للكتاب  مياًل 
فاإن الطفل الذي يولد يف بيت ال يقراأ فيه الوالدان؛ 
من  جبار  مبجهود  اإال  ال��ق��راءة  يحب  اأن  ميكن  ال 

اأ�ضاتذته ورمبا نف�ضه عندما يكرب.
يف  اإليهم  والتحدث  بالقراءة  االآباء  يقوم  -اأن   2
اأن يالحظ  �ضنوات ما قبل املدر�ضة، والرتكيز على 
اأهميتها  واإظهار  بالقراءة،  االآب��اء  اهتمام  الطفل 
يف  اللغة  تفاعالت  ك��ل  ويجعلون  حياتهم،  يف 
املنزل اإيجابية مع الرتكيز على اأن تكون التجارب 

القرائية مع االأبناء ممتعة.
3 -على االأ�رصة اأن جتعل من الكتاب هدية، عندئذ 
اأن  اأي�ضًا  املفيد  ومن  عليه،  احل�ضول  اإىل  يت�ضوق 
ممن  املتجاورة  لالأ�رص  اأ�ضبوعية  جل�ضة  ُتخ�ض�س 
من  واحد  فيقوم  الق�ض�س.  لقراءة  اأطفال  عندهم 
م�ضّلية،  م�ضّوقة  بطريقة  الكتاب  ب��ق��راءة  االآب���اء 
مبا  ي�ضتمتع  اأنه  االأطفال  يرى  اأن  على  ويحر�س 

يفعل. 
منزلية  مكتبة  اإن�ضاء  على  االأطفال  -ت�ضجيع   4
ينا�ضب  م��ا  واخ��ت��ي��ار  الكتب،  ع��ر���س  ح�ضن  م��ع 
يف  املهمة  العوامل  من  يعد  لهم،  ال�ضنية  املرحلة 
اأظافره،  نعومة  منذ  بالقراءة  الطفل  اهتمام  اإثارة 
مييل  ما  كل  على  املكتبة  هذه  حتتوي  اأن  ويجب 
وميولهم؛  حاجاتهم  ن�ضبع  حتى  اأب��ن��اوؤن��ا،  اإليه 
فمجرد و�ضع جمموعة من الكتب يف مكان منا�ضب 
ملكتبة  نامية  ب��ذرة  تعد  مرتبة  منظمة  بطريقة 

منزلية مثالية تكرب يف امل�ضتقبل.
اأمام  املهد  الأغنيات  االأم  ترديد  من  االإكثار   -  5
ويثري  اللغوي  حم�ضوله  زي��ادة  يف  ي�ضاعد  طفلها 
واملعاين،  االألفاظ  بع�س  بجمال  االإح�ضا�س  فيه 
كما ينمي قدرته تدريجيًا على تذوق ما تت�ضمنه 
على  تدريبه  اإىل  باالإ�ضافة  واأف��ك��ار،  معان  من 

اأ�ضاليب التعبري اللغوي
اجتاهًا  القراءة  نحو  الوالدين  اجتاه  يكون  -اأن   6
اإيجابيا، بالتحدث عن الكتب واملجالت واحلوادث 
يف  اأبناءهم  ي�رصكوا  واأن  ال�ضحف،  يف  ترد  التي 
من  اهتمامًا كبرياً  القراءة  تاأخذ  واأن  هذا احلديث، 
يومي  ن�ضيب  لها  ويكون  واالأم��ه��ات،  االآب��اء  قبل 
مثلها مثل اأي ن�ضاط ميار�س داخل البيت، وت�ضجع 
االأ�رصة  اأفراد  اأحد  اأو  الطفل  بها  يقوم  مبادرة  كل 
نحو القراءة. اإ�ضافة اإىل ت�ضجيع االإخوة الكبار على 

القراءة لل�ضغار.
م�ضتمرة  �ضلة  على  ال���وال���دان  ي��ك��ون  -اأن   7

باملدر�ضة؛ ليتعرفا عادات اأطفالهم يف القراءة.
8 -ا�ضتغالل ميول الطفل يف مرحلة منوه املبكرة 

عن طريق �رصد الق�ض�س واحلكايات.

9 -اال�ضتعانة بالكتب امل�ضورة اجلذابة، وم�ضاعدة 
الطفل يف اختيارها وقراءتها. 

عما  للتعبري  االأبناء  اأم��ام  الفر�ضة  -اإتاحة   10
االهتمام  واإظهار  اإليهم،  باالإن�ضات  وذلك  قراأوه، 
القراءة عن طريق  وم�ضاركته يف  الطفل  يقراأه  مبا 
وحماولة  معني  كتاب  ق��راءة  عقب  معه  التحدث 

التعرف على راأيه يف هذا الكتاب.
يف  فعل  عما  اآخر  اإىل  يوم  من  الطفل  -�ضوؤال   11

مدر�ضته، وعما قراأ من درو�س.
القراءة  يف  امل��ح��اورة  اأ�ضلوب  -ا�ضتخدام   12
مبا  مهتمًا  ن�ضيطُا  يظل  اأن  على  الطفل  مل�ضاعدة 

ُيقراأ له.
اأ�ضئلة  معه  ت�ضتخدم  للطفل  ال��ق��راءة  -عند   13

جتعله ي�ضتنتج اأحداث الق�ضة.
لالأبناء  املنا�ضبة  واملجالت  الكتب  -توافر   14

واملتفقة مع ميولهم.
احلياة  من  اأ�ضا�ضيًا  ج��زءاً  الكتاب  -اعتبار   15
الوالدان  يتناق�س  اأن  اأجمل  فما  لالأ�رصة،  العامة 
اأحدهما،  ق��راأه  جميل  كتاب  حول  اأطفالهم  اأم��ام 

واأن يعرب كل منهما عن راأيه فيه. 
ل�رصاء  االأ�رصة  ميزانية  من  جزء  -تخ�ضي�س   16
ما ينا�ضبها من كتب، اأو تنظيم العالقة بني الطفل 

وجملة ي�ضرتيها بنف�ضه، اأو ُت�ضرَتى له.
17 -ت�ضجيع كل مبادرة للقراءة عند الطفل. 

كتب  �ضكل  على  االأل��ع��اب  بع�س  -ت��وف��ري   18
يتحمل  مم��ا  غ���ريه،  اأو  القما�س  م��ن  م�ضنوعة 
واألوانها  باأ�ضكالها،  االألعاب  فهذه  االأطفال،  عبث 
التي  واالأ���ض��وات  املتحركة،  واأجزائها  اجلميلة، 
وذلك  اإليها،  الطفل  ج��ذب  يف  ت�ضاعد  ت�ضدرها، 
اإيذانًا بتكوين ا�ضتعداده مل�ضاحبة الكتب والقراءة 
فيها، ولكي تكون مثل هذه الو�ضائل فعالة؛ ينبغي 
اأنها ترتب عن  اأن تكون تلقائية، وال ي�ضعر االأبناء 
فمن  يقراأون  لكي  عليهم؛  لل�ضغط  وتخطيط،  عمد 
مثل  يكونوا  اأن  اإىل  مييلون  االأطفال  اأن  املعروف 
اآبائهم، واأن يقوموا بن�ضاط له قيمة، وحينما توفر 
االأ�رصة الظروف املواتية لالأطفال؛ فاإنهم يق�ضون 
اأوقات فراغهم يف القراءة، وتت�ضع ميولهم وتت�ضعب. 
حيث  بالطفل،  املحيطة  بالبيئة  -االهتمام   19
املهمة  املوؤثرات  اأحد  فيه  ين�ضاأ  الذي  الو�ضط  يعد 
مع  املتوا�ضل  الطفل  الحتكاك  وذلك  ثقافته؛  يف 
من  وغريهم  اأ�رصته،  واأ�ضدقاء  واأقربائه  جريانه 
ات�ضال  وعلى  به،  يحيطون  ممن  املجتمع،  اأف��راد 
نتاجا  تعد  الطفل  ثقافة  فاإن  لذلك  معه؛  وتعامل 
البارزة  لل�ضمات  عاك�ضة  م��راآة  وتعد  اجتماعيا، 
الطفل  عادة  ومن  اإليه،  ينتمي  الذي  املجتمع  يف 
ال�ضائدة يف جمتمعه، ومن  امليل لالرتباط بالقيم 
يقوي  اأن  بالطفل  املحيط  املجتمع  ي�ضتطيع  هنا 
عنده جانب حب املعرفة واالبتكار واالكت�ضاف اأو 

يهدمها.

اإقباال  االأخ��رية  االآون��ة  يف  التجميل  �ضالونات  القت   
ال�ضعر  اأجل ت�رصيحة  لي�س من  والفتيات،  للن�ضاء  كبرياً 
اأو و�ضع ماكياج للوجه فقط، بل لعمل )التاتو( الو�ضم. 
تلك التقليعة التي تقبل عليها الن�ضاء من اأجل احل�ضول 
وتقوم  اأج��م��ل،  يبدين  جتعلهن  حم��ددة  مالمح  على 
�ضالونات  اأغلب  يف  العامالت  التقليعة  هذه  باإجراء 
احلاجبني  يف  الوجه  من  مناطق  وبثالث  احل��الق��ة، 
الكرتوين  قلم  بوا�ضطة  ال�ضفاه  ولتحديد  العينني  وحول 
يو�ضع  ثم  العمل  اأثناء  واحدة  مرة  ت�ضتخدم  اإبرة  فيه 
ملدة  مو�ضعيًا  خمدراً  كرميًا  وبعدها  امل�ضتخدم  اللون 
الثالث  ال تقل عن ن�ضف �ضاعة. �ضمرية علي يف العقد 
تقول:  الن�ضاء  لتجميل  �ضالون  يف  وتعمل  عمرها  من 
"هذه التقليعة هي مو�ضة جديدة تطلبها الن�ضاء، ولها 
وال�ضيني  ال�ضيطاين  منها  كثرية  واأ�ضكال  موديالت 
يعانني  اللواتي  الن�ضاء  عليها  وتقبل  الكثري،  وغريها 
احلاجب  ويحفرن  ير�ضمن  حواجبهن".  �ضعر  خفة  من 
�ضاعات  �ضبيلها  بنقو�س ور�ضوم ويتحملن يف  واجل�ضم 
طويلة من االأمل من اأجل اأن مييزن اأنف�ضهن عن غريهن. 
هذا ما اأكدته �رصى والتي على ما يبدو اإنها ندمت كثرياً 
رغم  التاتو  تقليعة  واأتباع  حاجبها،  �ضكل  تغيري  بعد 
قولها، كونها  املو�ضة على حد  بهذه  ال�ضديد  اإعجابها 

تعر�ضت الأمل كبرية عند اأجراء عملية التاتو.
مهنة جتميل الن�ضاء اليوم من املهن املربحة والرائجة 
تطفل  التي  االخ��رى  املهن  من  الكثري  ح��ال  وحالها 
لها  والو�ضم  التاتو  عمليات  وباتت  الدخالء،  عليها 
م�ضار �ضحية اأكرث من كونها جتميلية. تقول فلة وهي 
يف العقد الرابع من عمرها بالرغم من اأنها جلاأت لهذه 
اإال  وجهها،  مناطق  بع�س  وتن�ضيق  الإ�ضالح  التقليعة 
اأنها فوجئت بنتائج عك�ضية غري مرغوب فيها. واأ�ضارت 
�ضذى وهي �ضاحبة �ضالون لتجميل الن�ضاء باأن عملية 
ر�ضم التاتو والو�ضم يف العراق هي عملية غري ناجحة 
اأن اغلبية من ميار�س هذه احلرفة ال يجيد فنها  حيث 
االأجهزة  خمتلف  و�ضول  رغم  مو�ضحة  و�رصوراتها، 
اأيادي  توجد  ال  لالأ�ضف  اأنه  اإال  التاتو،  لنق�س  احلديثة 
ت�ضعى  التجميل  �ضالونات  فاأغلب  وماهرة،  حرفية 

لتح�ضيل الربح فقط.
من جهتها بينت اخلبرية يف نق�س التاتو ليلى مرزوق 
اإتقان  عدم  من  ت�ضتكي  الن�ضاء  من  البع�س  "اأن  اإىل 
م�ضاعفات  وح�ضول  والو�ضم  التاتو  و�ضع  عملية 

�ضلبية". وت�ضري الدكتورة حنان ال�ضمري متخ�ض�ضة يف 
االأمرا�س اجللدية يف "اأن التاتو يتاأثر مب�ضاحة الو�ضم 
جانبية  اأ�رصار  ولها  بها  ير�ضم  التي  الغريبة  واملادة 
كثرية ومتعددة فقد ت�ضاب املراأة بح�ضا�ضية من االألوان 
ب�رصطان  االإ�ضابة  ت�ضبب  وقد  الو�ضم،  يف  امل�ضتخدمة 
اجللد اإىل جانب اأن املواد التي ت�ضتخدم يف اإزالة الو�ضم 

مهما كانت درجة اأمانها فهي يف النهاية مواد مزيلة 
يبدو  ما  وعلى  جانبيًا."  اأث��راً  وراءه��ا  ترتك  اأن  البد 
بع�س  يتعدى  التجميل  ما ميار�س يف �ضالونات  فاأن 
نفخ  عمليات  اجراء  اإىل  التاتو  اأو  الو�ضم  عن  االحيان 
الوجنتني اأو ال�ضفتني هو اأمر بطبيعة احلال غري قانوين 
فالقانون  العراقية  ال�ضحة  وزارة  ق��رارات  ويخالف 

ين�س على قيام اطباء من ذوي االخت�ضا�س باإجرائها 
وهو ما اأكده مدير ق�ضم الرقابة ال�ضحية وكالًة الدكتور 
عدنان عبد رجب بقوله "هذه العمليات التي تقوم بها 
�ضالونات احلالقة ممنوعة وخمالفة لل�رصوط ال�ضحية، 
ف�ضال عن اأن عمل �ضالونات التجميل يتحدد يف ق�س 

ال�ضعر و�ضبغه فقط".

 نحن لفيف من خريجي معهد التاريخ العربي والرتاث الفكري ننا�ضد 
رئي�س الوزراء الدكتور )حيدر العبادي( املحرتم برفع الظلم واحليف 
باأقراننا  اأ�ضوة  �ضهاداتنا  مبعادلة  العايل  التعليم  وزارة  قبل  من  عنا 
ال�ضابقني خدمة لبلدنا العزيز لنوا�ضل م�ضرية البناء والتقدم مع عجلة 
الزمن. فقد قامت اأدارة املعهد برفع �ضكوى باملحكمة االإدارية وح�ضم 
القرار ل�ضاحلنا وحلد االآن مل حترك الوزارة اأي �ضاكن فننا�ضد �ضيادتكم 
اأن تنظر لهذه ال�رصيحة املثقفة بالعطف االأبوي خدمة لل�ضالح العام 

ولبناء عراق مزدهر.

اين الطالبة )با�ضمة الطائي( اأتكلم نيابة عن طالبات االأق�ضام الداخلية 
الغرية وال�رصف،   اأهل  و  ال�ضمري احلي  اأ�ضحاب  واأنا�ضد  اأبو غريب  يف 
اأهلنا  اأبو غريب  نحن اخواتكم طالبات اجلامعة باأق�ضام الداخلية يف 
الطرق  انقطعت  واالنبار،  والفلوجة  وعنه  وراأوه  هيت  مناطق  من 
واالت�ضاالت بيننا وبني اأهلنا ب�ضبب احلرب الدائرة �ضد داع�س ونحن 
البنات  اأغلب  اأ�ضيبت  وقد  لنا  اأقارب  وال  مكان  ال  حما�رصات،  االآن 
الكاز  الطعام وعدم توفر  باجلرب نتيجة قلة املاء والرطوبة ونق�س 
و الكهرباء، نطالبكم باأ�ضم االإ�ضالم والعروبة بتوفري اأكل وماء ودواء 
جرب، وهناك اأمور ال ا�ضتطيع ذكرها من احلاجات امللحة لنا نرجوا 

اإي�ضال �ضوتنا.

جمال  يف  م�ضهور  ���ض��ام��راء  مدينة  م��ن  ع��راق��ي  طبيب 
يف  العراقية  احلكومة  بنت  اال�ضطناعي،  والتلقيح  العقم 
ت�ضعينيات القرن املا�ضي م�ضت�ضفى يف بغداد حتمل ا�ضمه 
ال�ضامرائي  الدكتور كمال  له. يوجد يف م�ضت�ضفى  تكرميا 
مركز اخل�ضوبة وعالج العقم واطفال االنابيب املختربية 
يف  املجال  ه��ذا  يف  املتخ�ض�س  والوحيد  االأول  وه��و 
ال�ضامرائي  حممد  الدكتور  وال��د  كمال  الدكتور  العراق 
يف  ولد  بريطانيا.  يف  والتوليد  الن�ضائية  يف  اال�ضت�ضاري 
�ضامراء  يف  االبتدائية  در�س   ،1914 �ضامراءعام  مدينة 
املركزية  االعدادية  من  وتخرج  احللة.  يف  واملتو�ضطة 
الكلية  دخل  االأوائ���ل.  من  وك��ان   1931 عام  بغداد  يف 
ووكيله  �ضندر�ضن  الدكتور  عميدها  وكان   1932 الطبية 
ال�ضامرائي.  لقب  عليه  اأط��ل��ق  حيث  )ه��ومل��ز(  الدكتور 
اأول  ال�ضاد�ضة.  الدفعة   1938 الطبية   الكلية  من  تخرج 
عراقي التحق يف ق�ضم الن�ضائية والتوليد برئا�ضة الدكتور 
املجال. يف  هذا  ليتخ�ض�س يف  يديه  على  وتدرب  كندي 
امللكي  امل�ضت�ضفى  للعمل يف  اأول من تطوع   1939 �ضنة 
طبيبًا  اأ�ضبح   1942 �ضنة  يف  �ضنوات.  ثالث  فيها  وبقي 
الأمريات العائلة املالكة. اأحيل على التقاعد عام 1976. 
االأ�ضتاذ  العلمية حتى ح�ضل على لقب  تدرج يف املراتب 
هذا  على  يح�ضل  عراقي  اأول  يكون  وبذلك   .1953 �ضنة 
اللقب من خريجي كلية الطب يف بغداد. اأول ا�ضتاذ عراقي 
تراأ�س ق�ضم الن�ضائية والتوليد. ابتداأ التدري�س الكلية الطبية 
�ضنة 1950. يف �ضنة 1963 ح�ضل على �ضهادة الزمالة 
هذه  مينح  العامل  يف  �ضخ�س  �ضابع  وهو   )FRCOG(
ال�ضهادة. منح و�ضام اال�ضتقالل درجة )3( من قبل امللك 
عبد اهلل بن احل�ضني االأول. منح و�ضام املوؤرخ العربي عام 
1987. �ضارك يف عدة موؤمترات دولية وعاملية يف كندا 
الطب  )تاريخ  وتاريخية  تراثية  موؤلفات  له  بريطانيا.  و 
يف  تويف  اأج��زاء(.  اأربعة  الثمانني  حديث   ،½ ج  العربي 
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اأحد نعم الدميقراطية ه���ي احلرية يف التعبري، فمن حق كل مواطن 
يف ظل النظم الدميقراطية اأن يكتب عن رايه يف الق�ضايا التي يعتقد 
انه م�ضطلع بها، على ان تكون الكتابة ذات منفعة للقراء، اأي ت�ضيف 
معلومة جديدة اإىل معلومات���ه، واال �ضتكون القراءة م�ضيعة للوقت 
واإهان���ة اإىل عق���ول الق���راء. البع����ض من يكت���ب على ه���ذه ال�ضفحة 
م���ن هذا النوع وه���و اال�ضتهزاء بعقول االخري���ن. قلت البع�ض، الأن 
البع�ض االآخر من الكتاب ي�ضتحقون كل االحرتام والتقدير، قلوبهم 
عامرة بح���ب الوطن، �ضادقون مبا يقول���ون ويكتبون، ويحرتمون 
عق���ول الق���راء ويف النهاي���ة يخرج الق���ارئ من قراءته وه���و منتفع 
مبعلومة جديدة. مثل ه���ذه الكتابات تلك الكتابات التي ت�ضع اللوم 
كل الل���وم عل���ى احلكوم���ة يف ف�ض���ل اإدارة مل���ف االقت�ض���اد، متهمني 
احلكوم���ة بع���دم ا�ضتطاعته���ا باإع���ادة احلي���اة اإىل القط���اع الزراعي 
وال�ضناعي وعدم ا�ضتطاعتها توفري فر�ض عمل للعاطلني عن العمل. 
م���ن حق املواطن املطالبة بفر�ضة عمل ومن واجب احلكومة، بل من 
�ضل���ب وظيفتها توف���ري العمل ملواطنيها. ولكن م���ن غري املنا�ضب اأن 
ن�ضع جميع االإخفاقات االقت�ضادية على كاهل احلكومة احلالية دون 
ل���وم احلكومات ال�ضابقة. احلكوم���ات ال�ضابقة مل ت�ضتطيع ا�ضتغالل 
املوارد النفطية لبناء اقت�ضاد وطني م�ضتقل عن القطاع النفطي. بل 
بالعك����ض، اأ�ضبحت جميع احلكومات املتتالي���ة على العراق تعو�ض 
ف�ضله���ا يف اإدارة االقت�ضاد الوطني باالعتماد اأكرث واأكرث على انتاج 
وبي���ع النف���ط اخلام يف ال�ض���وق العاملي���ة. وهكذا، وعل���ى الرغم من 
توف���ر املي���اه واالأر�ض ال�ضاحل���ة للزراعة، اإال اأن الع���راق كان يعتمد 
على %70 من �ضلته الغذائية على اال�ضترياد، حتى و�ضل احلال به 
ا�ضترياد البي�ض والدجاج. �ضناعيا، مل ت�ضتطع احلكومات املتعاقبة 
ا�ضتغ���الل النفط اخلام يف انتاج �ضناعات موادها اخلام هو النفط. 
ل���و ا�ضتطاعت احلكومات املتعاقبة يف ت�ضني���ع النفط اخلام ملا بقي 
خريج���و جامعي عاطال عن العمل. لقد انته���ى النظام ال�ضابق ولكنه 
ت���رك �ضح���ة يف كل �ض���يء، �ضكن، غ���ذاء، م���اء �ضالح لل�ض���رب، طاقة 
كهربائي���ة، م�ضت�ضفيات، ط���رق خارجية، تلف���ون وانرتنيت، بنزين، 
وا�ضياء �ضرورية اأخرى. مثل هذه االزمات ال ميكن حلها يف �ضنة اأو 
�ضنت���ني او خم�ض �ضنوات ويف بلد عان���ى ومنذ اليوم االأول للتغيري 
هجم���ة اإرهابي���ة �ضر�ض���ة، مل يبقى للحكوم���ات املتعاقب���ة اإال حتويل 
معظ���م التخ�ضي�ض���ات املالية للتنمي���ة االقت�ضادي���ة اإىل قطاع االمن 
والق���وات امل�ضلحة. ي�ض���اف اإىل كل هذا هو تدهور اأ�ضعار النفط يف 
االأ�ض���واق العاملية اإىل ما يق���ارب %70. من حق ال�ضباب والعاطلني 
ع���ن العم���ل االعرتا����ض وال�ضكوى وال اأح���د من حق���ه ا�ضكاتهم، الأن 
العم���ر يجري واحلاجة اإىل امل���ال تكرب ولكن ه���ذه حقيقة االقت�ضاد 
العراق���ي واإن ه���ذه احلقيق���ة هي لي�ضت م���ن انت���اج احلكومات بعد 
التغي���ري، كما يح���اول اعداء التغيري بثها ب���ني ال�ضعب، وامنا جاءت 
ب�ضب���ب اإخفاق���ات احلكومات ال�ضابق���ة. يكفي اال�ض���ارة اإىل اأن نظام 
�ضدام انتهى وهو مدين مببلغ 120 مليار دوالر وهو مبلغ ي�ضاوي 
كل ما باعه العراق من نفط منذ اخلم�ضينيات من اقرن املا�ضي حتى 
نهايت���ه. بع���د االنتهاء من ح���رب داع�ض يجب عل���ى احلكومة اإعطاء 

امللف االقت�ضادي نف�ض اأهمية الق�ضاء على داع�ض.
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