
يف  ي�شبه  ال��ذي  النخيل،  مول  تفجري  داع�ش  تبنى 
الكرادة،  يف  الليث  جممع  تفجري  الوح�شية  احداثه 
ابرياء  اي�شا  ا�شتهدف  النخيل  ان تفجري مول  حيث 
ذهبوا للت�شوق من اجل العيد، وكاأمنا ا�شبح لداع�ش 
خطة وهي اتباع احلرب النف�شية التي ظهرت وا�شحة 
يف تفجرياتها االخرية، حيث ح�شب معتقدات التنظيم 
االرهابي املري�ش باأن ا�شتهداف االبرياء قبل العيد، 
مبا فيهم من اطفال ون�شاء و�شيوخ هي حرب نف�شية 
ي�شتخدمونها ح�شب ادعاءاتهم �شد ال�شيعة، ليحطموا 
بها معنوياتهم،  الغريب لي�ش هو ما تعتقده داع�ش 
فهو ا�شلوب لي�ش بالغريب على تنظيم وح�شي مثله، 
جتاربها  من  ت�شتفد  مل  احلكومة  ان  هو  الغريب  بل 

ال�شابقة يف حربها �شد التنظيمات االرهابية!!!٠
املاأ�شاة،  نف�ش  من  يعاين  عام ٢٠٠٣  منذ  فالعراق 
فالفرد الب�رشي ي�شتفاد من جتربة واحدة وي�شت�شقي 
منها العرب، واملثل العراقي يقول )ب�ش االعمى يوكع 
ع�رش  ثالثة  منذ  نحن  رمبا  ولكن  مرتني(،  باحلفرة 
وال  فيها  عالقني  زلنا  وما  احلفرة  يف  وقعنا  عاما 
نعرف �شبيل اخلال�ش، فا�شبح معلوما خطة داع�ش 
فالكارثة  االعياد،  قبل  التجمعات  ي�شتهدف  بانه 
االن�شانية التي ح�شلت يف الكرادة، كان من واجب 
احلكومة عدم ال�شماح بتكرارها، ولكن تكررت ولكن 
امل�شوؤولني  بع�ش  اب��دى  وق��د  اق��ل.  �شحايا  بعدد 
الفا�شلة  االمنية  بالقيادات  التم�شك  من  ا�شتغرابهم 
يف العا�شمة واتباع اال�شاليب واخلطط الكال�شيكية 
علي  بغداد  حمافظ  ان  حيث  االرهاب.  مكافحة  يف 
مول  تفجريات  ج��رح��ى  تفقده  وخ���الل  التميمي 
افاد  االع��الم��ي   مكتبه  اورده  بيان  ويف  النخيل 
الراقدين يف  " مت االطالع على احوال اجلرحى  انه 
اف�شل  تقدمي  على  والتاأكيد  العا�شمة  م�شت�شفيات 
على  م�شددا   ، الطبية  وال��رع��اي��ة  االهتمام  �شبل 
�رشورة االبتعاد عن اال�شاليب الكال�شيكية املعتمدة 
ذاته  بالوقت  م�شتغربا   ." الداخلي  االمن  حفظ  يف 
وحماربة  الفا�شلة  االمنية  بالقيادات  "التم�شك 
من  احلد  �شاأنها  من  وتكنلوجية  علمية  فكرة  كل 
العنا�رش  ومتابعة  املفخخة  وال�شيارات  التفجريات 
جميع  لدى  املعتمدة  احلديثة  بالطرق  امل�شبوهة 
هاج�ش  الداخلي  االمن  كفاءة  قلة  البلدان".ا�شبح 
تنفيذ  يف  الف�شل  و�شط  العراقي  املواطن  لدى  مقلق 
تزايد  يزال  ال  البالد  يف  االأمن  ت�شيع  ناجحة  خطط 
العراقي  ال��دم  �شيل  واأ�شتمرار  االأمنية  اخلروقات 
الطاهر، ي�شكل هاج�شا مقلقا لدى املواطن العراقي 

الرغم  على  اخلروقات،  تلك  من  الرئي�شي  املت�رشر 
التي  الق�شوى  التاأهب  وحالة  االأمنية  اخلطط  من 
معظم  ويعترب  العراقية.  االأمنية  االأجهزة  تتخذها 
اأمنية  خطة  باأية  يثقون  عادوا  ما  اأنهم  العراقيني 
م�شتقبلية مقبلة، بعدما اأثبتت التجارب ف�شل اخلطط 
االأمنية ال�شابقة، وقدرة العنف واالإرهاب على النفاذ 
العراقيني  دفع  ما  احليوية.وهو  املناطق  اإىل  حتى 
اإىل االإعتقاد اأن االأجهزة االأمنية خمرتقة، واأن رجل 
االأمن وال�رشطي بالن�شبة اإليهم مل يعد موثوًقا به يف 
بع�ش احلاالت، ب�شبب ال�شك الذي يراود البع�ش من 
اأن يكون خمرتًقا. على ال�شعيد نف�شه توؤمن غالبية 
العراقيني باأن هناك ف�شادا يتخلل االجندة االمنية، 
مما يقلل من فعاليات وتقنيات فح�ش املتفجرات 
 17 من  اأكرث  تخ�شي�ش  رغم  املفخخة،  وال�شيارات 
مليار دوالر اأمريكي كمخ�ش�شات لالأجهزة االأمنية 

�شمن املوازنة العامة للدولة �شنويا.
احل�شني  زه��ري  املتقاعد  ال�رشطة  �شابط  وي��رى 
 ،2003 عام  منذ  امل�شتمرة  االمنية  الفو�شى  اأن 
اىل  ينظر  املواطن  و�شار  ال��دول��ة،  هيبة  ا�شاعت 

اأن  يعتقد  واال�شتهزاء.  ال�شخرية  بنظرة  ال�شلطة 
االمن  �شعيد  على  ف�شلت  الدولة  اأن  يعترب  املواطن 
التن�شيق  عرب  اخل��ارج��ي  ال�شعيد  وعلى  الداخلي 
واجلماعات  اال�شلحة  دخول  ملنع  اجل��وار  دول  من 
اجلماعات  امتالك  احل�شني  ي�شتبعد  امل�شلحة.وال 
على  ويت�شرت  يحميها  �شيا�شيا  غطاء  امل�شلحة 
اىل  يعود  االمنية  ف�شل اخلطة  اأن  موؤكدا  فعالياتها، 
عليها. ال�شيا�شية  االأزم��ة  تاأثري  واىل  الغطاء،  هذا 
ويرى ال�شحايف ماجد فاهم اأن االإرهاب يحاول ان 
يثبت للمواطن العراقي يف بغداد بانه يتمتع بقدرة 
ذلك  كل  من  واالأدهى  الوجود.  اثبات  على  وا�شحة 
بح�شب فا�شل اأن العراقيني مل يعودوا يعباأون الأية 
يف  ال�شيا�شية.ويتابع،  االط��راف  بني  حوار  طاولة 
الكتل  بني  م�شرتك  تفاهم  اأو  اأي حوار  كان  ال�شابق 
واالهتمام  الرتحاب  يالقي  واالأح���زاب  ال�شيا�شية 
�شجرا  هناك  ف��اإن  ال��ي��وم،  ام��ا  امل��واط��ن،  قبل  من 
النتيجة  عن  النظر  بغ�ش  ال�شيا�شية  الفعاليات  من 
احمد  املواطن  ي�شري  جانبه  منها.من  �شت�شدر  التي 
اأنه يلم�ش كثافة عددية من �رشطة ورجال  ع�شام، 

اأمن، لكن من دون كفاءة ونوعية، �شاربا املثل يف 
الكثري من االخرتاقات التي حت�شل، رغم اأن الدولة 
االأم��ن.  ورج��ال  ال�رشطة  من  هائلة  اع��دادا  وّظفت 
وبح�شب ع�شام، فاإن املجتمع ي�شهد ع�شكرة بوترية 
مت�شارعة من دون اأن يوؤدي الزج باأعداد كبرية من 
االمن.املفارقة تكمن،  ا�شتتباب  اىل  االأمنية  القوات 
كما يقول ال�رشطي �شعد حمزة، يف اأن نقاط التفتي�ش 
بحيث  و�شالمتهم،  لل�شيا�شيني  خا�شة  اهمية  تويل 
تزدحم النقطة بع�رشات ال�شيارات على �شكل طوابري 
امل�شللة.وتلفت  ب�شيارته  م�شوؤول  مير  حني  طويلة 
جتد  التفجريات  اأن  حمزة  اميان  الن�شوية  النا�شطة 
يربهن  مما  واجلنوب،  الو�شط  يف  اليوم  لها  مكانا 
على ان لداع�ش اجندات داخل بغداد حتاول هز ثقة 
ان  ويجب  حترير  عمليات  من  يجري  مبا  املواطن 
و�شط  يف  النائمة  االجندات  تلك  �شد  احلرب  تكون 
العراق ب�رشاوة معارك حترير االرا�شي من �شيطرة 
ال�شيارة  تخرتق  اأن  ميكن  كيف  وتت�شاءل  داع�ش. 
نقاط  ع�رشات  توجد  بينما  امل��دن،  و�شط  املفخخة 

التفتي�ش يف ال�شوارع الرئي�شة.

منحى  تاأخذ  البغدادي  الثقايف  املركز  جل�شات  بداأت 
ندواته  عرب  العراقي  الواقع  مناق�شات  يف  �شامال 
املو�شوعات  من  املختلفة.  قاعاته  يف  املتخ�ش�شة 
هي  الثقافية  في�ش  موؤ�ش�شة  ناق�شتها  التي  اجلريئة 
يف  والبحث  العراقية  ال�شخ�شية  يف  العنف  ق�شية 
الدكتور  لها  وقدم  التاريخية.  وامتداداتها  جذوها 
جامعة  يف  التاريخ  ا�شتاذ  مب�شاركة  الوا�شح  حممد 
بغداد الدكتور مزهر اخلفاجي. اىل جانب واللواء الركن 
املتقاعد عبد الكرمي خلف. وقال الدكتور حممد الوا�شح 
هذة  جلذور  والتاأ�شيل  البحث  قبل  البد  الندوة:  مدير 
وعر�ش  التاريخية  القراءة  عن  النظر  بغ�ش  الق�شية 
جيدا  اأدواته  يحمل  اأن  للباحث  البد  االحداث  بانورما 
باإمعان  الوقوف  حماوال  االن�شاين؛  خمتربه  ويح�رش 
اأو  للفرد  ال�شايكلوجية  البنية  ورائيات  ما  يف  ليتاأمل 
يعي�ش  ،التي  ولونها  البيئة  �شكل  وا�شتطالع  املجتمع 
ي�شع  ،ثم  وكالأ  ماء  من  االر�ش  موارد  وي�شتظهر  فيها 
عيناته يف املخترب لي�شتظهر النتائج، فما املرء اال ابن 
م�شتهل  يف  عر�ش  كما  عنها،  نا�شعة  و�شورة  بيئته 
التي مر  حديثه لنظرة تاريخية �رشيعة ملراحل العنف 
الب�رشية  النوازع  لبع�ش  اذ كان  العراقي؛  االن�شان  بها 
يف  اأثر  والظلم  والقهر  واجلوع  والفقر  كاحل�شد  ال�شلبية 
التاريخية  فاملراحل  الفرد،  لدى  العنف  روح  تن�شئة 
اال�شالمي  بالع�رش  مرورا  اال�شالم  قبل  ما  ع�رش  منذ 
واالموي والعبا�شي والفار�شي وانتهاء بالع�رش احلديث 
وانعطافات  وحتوالت  ا�شطرابات  من  �شهدتها  وما 

��������ر يف مزاج ال�شخ�شيَّة العراقيه،  تاريخية، كل ذلك اأثَّ
هذه  كاأن  ،حتى  للعنف  جتنح  بالال�شعور  وجعلها 
الظاهرة حتولت من ظاهرة فردية اأو جمعية اىل ظاهرة 
�شلطوية تتقاطع وتتجاذب حلولها ال�شخ�شية العراقية 
اخلفاجي  مزهر  الدكتور  بداأ  حني  يف  وعك�شيا.  طرديا 
جيل  ب�رشية؟  طبيعة  العنف  هل  بال�شوؤال:  حديثه 
نتنا�شله ؟ ام هو ثقافة او اكت�شاب؟ البد من القول اإن اأثر 
العنف لي�ش ظاهرة عراقية بل هو ظاهرة ب�رشية حتول 

اىل نزعة و�شلوك عدواين، مق�شما العنف على نوعني:
�شد  الدوله  متار�شه  الذي  وهو   : العمودي  ١-العنف 

الفرد
�شد  االفراد  ميار�شه  الذي  وهو   : االفقي  العنف   -٢
ال�شخ�شيه  يف  العنف  ا�شباب  اإىل  تعر�ش  .ثم  بع�شهم 

العراقية؛
والعوامل التي �شاهمت يف ظهور العنف منها:

 اأوال: العامل اجلغرايف اإذ اإن للجغرافية دورا كبريا يف 
احل�شارات  مفتوح  بلد  الننا  العنف؛  تنا�شل  او  تواتر 
،بلد ال حواجز طبيعية فيه وبلد جاذب للغازين ب�شبب 
وكذلك  جريانه،  اطماع  حمط  فكان  ونهريه  �شهولة 
العراقية،  ال�شخ�شية  بيئة مت�شاحلة مع  تكن  البيئة مل 
بل انها بيئة متحدية م�شت�شهدا بفي�شان النهرين الذي 
دمر ال�شخ�شية العراقية وادخل �شكال من ا�شكال القلق 
التاريخي حيث ادت الفي�شانات اىل تهيدم املدن التي 
اىل  ا�شطره  مما  االن�شان  �شفاف  على  االن�شان  بناها 
االبتعاد، �شعودا فكانت اريدو ولك�ش وكي�ش والوركاء 

ثم بابل ثم ا�شور ثم نينوى حيث مناطق االرتفاع.
يف  مييزون  فالباحثون  التاريخي:  العامل  وثانيا:   

واالكدي  ال�شومري  هما  عهدين  بني  القدمي  التاريخ 
فاالطار الفكري ال�شومري ابدع جمتمعا ا�شرتاكيا قائما 
على ا�شا�ش املجتمع التعاوين الزراعي .واالطار االكدي 
قائم على البداوة والع�شبية وال�شك فن�شب ال�رشاع بني 
�شيادة  البابلي مفهوم  الع�رش  االطارين يف حني طور 
القانون والعدالة ،كما هو وا�شح يف �رشيعة حمورابي 
اما يف زمن الدولة االموية فاأن اهل االجتماع ينظرون 
هويتها  الع�شبية  وان  دموية  فرتة  انها  على  اإليها 
وكانت اكرب فواجعها واقعة كربالء حيث رفعت روؤو�ش 
ال بيت النبوة على الرماح .اما فرتة احلكم العبا�شي فلم 
تكن اأرحم وعرفت بها انواع من العنف ) �شلخ اجللود ، 
تقطيع االو�شال ،�شمل العيون ،�شحل االج�شاد ،االعدام 
حرقا، قلع االظافر( .وكذا االمر يف عهد هوالكو وتيمور 
لنك ويف عهد املماليك والعثمانني والبوهيني اىل عهد 
نتائج  اآثار  اأن  اخلفاجي  الدكتور  واو�شح  االنكليزي. 
ال  العراقني  لدى  دفينا  اأملا  اوجدت  التاريخي  العنف 
امل�شتمر جلعت  الظلم  يزالون يدفعون ثمنه، وان حالة 
وخوارج  معتزلة  من  الهاربني  انظار  حمط  ار�شه 
،واوجد بيئة لهم من خالل زرع الدوافع املوجبة للعنف 
)خوف ، قلق، فقر، جوع، �شلب( والعنف كان ا�شتثنائيا 
العراقي ف�شار  لكنه متدد ب�رشعة فانعك�ش على طباع 
قلقا  ال�شكوى  كثري  ال�شرب  قليل  الطباع  حاد  العراقي 

متحفزا للعداون منفعال ب�شبب او بغري �شبب.
العراق  جغرافية  ان  االجتماعي:  االعامل  ثالث:   
املفتوحة جعلته �شاحة معارك لالخمينني واليونانيني 
والعثمانيني والفر�ش واالنكليز واالمريكان ،اإذ ان حكم 
املحتل متيز باال�شتبداد واجل�شع .فالثقافة ال�شعبية ما 
ويرددون  الهاليل  زيد  وابي  عنرتة  ق�شة  تردد  زالت 
اي�شري  كون  الفرهود  حلو   ( فيقولون  الفرهود  ترنيمة 
كان  لو  حتى  بقوته  ياأتي  بالذين  ويحتفون  يوميه( 
وهي  العنف  قت  عمَّ مهمة  ظاهرة  هناك  ،كما  بالقوة 
االقت�شادي  العامل  رابعا:  ال�شالح.   انت�شار  ظاهرة 
واحل�شارات  احلروب  ب�شبب  العنف  يف  تاأثري  له  الذي 
ملا ي�شمى باقت�شاد الكفاف جعل الفرد مياال للح�شول 
على قوته بالقوة او العنف وان ا�شرتاتيجية جوِّع الكرثة 
والتخلف  الفقر  ن�شبة  زيادة  اىل  ادى  القلة  تتبعك  لكي 
واجلهل وتدهور التعليم وان اجلهل هو االر�ش اخل�شبة 
للعنف والغريب اأن اغنى بلد يف العامل هو افقر بلد يف 
اليا�ش  خ�شلة  تكري�ش  اىل  ادت  املعادلة  وهذه  العامل 
الدكتور  براأي  م�شت�شهدا   ، مرياث  هي  التي  والقنوط 
علي للوردي الذي يقول ان العراق اكرث من اي بلد اخر 
القيم  �شغط  عوامل  حتت  وقع  اذ  العنف  ظاهرة  �شهد 
فانت�رشت  والطبقية،  القومية  وال�رشاعات  البدوية، 
فكان  والتنا�زش  والتغامن  التغالب  وهي  ظواهر  ثالث 
العنف نتاجا طبيعيا لتدهور العالقة بني ركائز ثالثة 
)الفرد ، واملجتمع، والدولة( . اما اللواء الركن املتقاعد 
الدولة  اىل  العنف  ا�شباب  اأرجع  فقد  خلف  الكرمي  عبد 
بعد  ال�شخ�شيات  اذكى  من  العراقية  ال�شخ�شية  وان 
يف  ال�شخ�ش  تربية  ان  اال  اليابان  يف  اجريت  درا�شة 
جمتمع ذكوري واآلية العنف واحدة من و�شائل الدفاع 
بحوادث  ،م�شت�شهدا  القانون  غياب  ظل  يف  النف�ش  عن 

و�شواهد تاريخية حديثة عدة.

نثمن جهودكم يف خدمة احياء العا�شمة ولدي مالحظة مهمة ارجو 
ال�شايف  املاء  ا�شتخدام  م�شاألة  وهي  خا�شا،  اهتماما  ايالئها  منكم 
ال�شناعة  نادي  بجوار   734 حملة  يف  وخا�شة  ال�شيارات  غ�شل  يف 
ال�شمنت  ال�شارع من ج�رش خمازن  امتداد  ومقابل هذه املحلة وعلى 
وحتى �شيطرة البيع املبا�رش حيث اتلف من يغ�شل ال�شيارات بكل جراأة 
ا�شافة لتخريب  ال�شناعة،  ل�شياج نادي  ال�شارع واحلدائق املجاورة 
منكم  راجني  الطريق،  قارعة  على  االطيان  وترك  املجاري  �شبكات 
البلدية  التدخل النقاذ ما تبقى من احلدائق وال�شارع حيث ان مدير 

لدينا ال يويل هذا املو�شوع اي اعتبار.

الكهرباء  زقاق/2   970 الزعفرانية حملة/  منطقة  اهايل  نحن 
موجودة لكنها عالية ت�شل للفيز الواحد 415 فولت مما ادى اىل 
الفقري.  باملواطن  اخل�شائر  واإحلاق  الكهربائية  االجهزة  احرتاق 
فقمنا باالت�شال مبركز �شكاوي الر�شافة اكرث من مرة فاأجابونا 
ان فريق ال�شيانة ال يريدون ت�شليح العطل وقال نحن ال ن�شتطيع 
فعل �شيء مما ا�شطر االهايل �شحب الكهرباء من اجلهة املقابلة 
وكهرباء �شعيفة وهذا يوؤدي اىل حتميل ال�شبكة اكرث من طاقتها 
واحلاق ال�رشر بها. ن�شاألكم ما ذنب املواطن وملاذا ال يتم تاأدية 

العمل من قبل الكوادر امل�شوؤولة عليه باأمانة عالية.

العامل  ا�شبح الحقا رحالة م�شهورا  جاب  الذي  ال�شاعات  هو م�شلح 
وكتب  يف ادب الرحالت  حتى �شار علم من اعالمه ورائدا من رواده 
عليه على �شفة  االدب  النهاية غلبت �شفة  ،ويف  العراقي  االدب   يف 
تاجر ال�شاعات ، كما  غلبت عليه �شفة الداعم البرز امل�شاريع الثقافية 
والتعليم اخلريية  كامل�شاهمة  يف تعمري مكتبة اخلالين ال�شهرية، ودعم 
تاجر  هو  فال�شاعاتي  ذلك  وقبل  االهلية.  اجلعفرية  املدار�ش  ادارات 
بنكهة ان�شانية قريب من الفقراء النه ن�شاأ بينهم و�شق طريقه للنجاح 
بع�شامية �شارمة ...�شريته عراقية بامتياز �شهدت و�شاهمت يف ار�شاء 
زمن عراقي كانت ت�شبط يومياته اأ�شهر ال�شاعات ال�شوي�رشية )اوملا( 
ابان بدايات االربعينيات من  ال�شاعاتي  ا�شتوردها ناجي جواد  التي 
ابدا تلك املحلة  ال�شاعاتي  العراقية. مل ين�ش ناجي جواد  الدولة  عمر 
1922،حيث  العريقة  االآل  �شبابيغ  حملة  فيها  النور  اب�رش  التي 
عا�ش طفولته يف هذا احلي البغدادي و تلقى ناجي تعليمه االبتدائي 
طوال  ظل  امل�شائية،  اجلعفرية  الثانوية  ثم  الها�شمية   املدر�شة  يف 
تواجده يف بغداد ي�شتوقف من معه عندما ي�شادف مروره مما تبقى 
تبقى  للوقوف على ما  في�شتاأذنهم دقائق  العريقة،  من اطالل حملته 
من حملته.يف اجلامعة �شعر ناجي جواد بانعطافة يف حياته غريت 
جمراها وانعطفت بها  من مهنة ال�شاعاتي التي ورثها اىل حرفة االدب 
التي �شحرته باجوائها وبهرته بعواملها وخياالتها  الثقافة  وتعاطي 
ف�شعر باحلرية يف الكالم واملناق�شة بداأت يف هذه املرحلة  يف حياة 
ال�شاعاتي بوادر تفتحه على عامل القراءة واالدب الفرتة اجلامعية من 
عليه  وملك  ا�شتهواه  الذي  االنطالقة يف عامله   ال�شاعاتي هي  حياة 
،تخرج   وادبها وموؤلفاتها  الرحالت  قلمه يف  وا�شتحوذ على  يومياته 
بني  جمعه  رغم    1954 احلقوق  لي�شان�ش  على  وح�شل  الكلية   من 
الوحيدين  فخري  واخوه  والدته  كانت  واحد  اآن  يف  والدرا�شة  العمل 
درا�شته  خالل  باأنه  الدرا�شة.ويذكر  موا�شلة  على  ي�شجعانه  الذين 
اجلامعية للحقوق بداأت اوىل حماوالت ناجي جواد  االدبية ون�شاطاته 
ون�رشت مقاالته  املحلية،  ال�شحف واملجالت  يرا�شل  فكان  الثقافية، 
البالد  وجريدة  اخلليلي،  جعفر  ل�شاحبها  الهاتف  جريدة  يف  االوىل  
احلديثة  ال�شحافة  رواد  من  وهو  بطي  روفائيل  املرحوم  ل�شاحبها 
يف العراق، وجريدة اأالأيام ل�شاحبها عبد القادر الرباك. وبعد مرحلة 
ن�رش املقاالت ظهر له اول كتاب عام 1957بعنوان)ر�شائل من الهند( 
وهو عبارة عن ر�شائل ار�شلها اىل ابنته الكربى ايام.ومن اجل ان ال 
ينقطع ذكره وال يتوقف عطائه، ولتاأ�شيل اعماله اخلريية وتخليدها 
كتب  من  عنها  ا�شفر  وم��ا  الكثرية  ورح��الت��ه  الثقافية  وم�شاريعه 
وموؤلفات، بادر جنله الدكتور �شعد ناجي جواد ا�شتاذ العلوم ال�شيا�شية 
بت�شكيل جلنة من جمموعة من املثقفني واالدباء ا�شماها جلنة احلفاظ 
على تراث ناجي جواد ال�شاعاتي وكانت اوىل اعمالها تا�شي�ش جائزة 
الرحالت  ادب  الأف�شل كتاب يف  ال�شاعاتي  با�شم جائزة ناجي جواد 
ببغداد    5/2010/  18 يف  االوىل  دورتها  انطلقت  بغداد،  تراث  او 

وتزامنا مع الذكرى االوىل لرحيله. 
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اساليب داعشية لزرع هاجس القلق لدى المواطن العراقي
الحكومة لم تستفد من تجاربها في حربها ضد التنظيمات االرهابية

تحقيق ـ ساجدة خضر

ورد اىل �س����معنا ان وزارة التعلي����م الع����ايل ا�س����تبدلت طلبة 
ناجح����ن يف امتحانات الدرا�س����ات العلي����ا باآخرين ممن مل 
يتمكن����وا م����ن اجتياز االمتح����ان املذكور يف جامع����ة بغداد، 
وذل����ك بدعوى ان هذه ح�س����ة البناء ال�س����هداء بغ�ض النظر 
ع����ن مع����دل الدرج����ات والنج����اح. لي�����ض هناك م����ن يعرت�ض 
على تقدمي ت�س����هيالت البناء ال�سهداء واأي فئة مت�سررة من 
ابناء �س����عبنا، ولكن على ان تكون �سمن ال�سوابط واهمها 
احلف����اظ على امل�س����توى العلمي، وال يج����وز اذا اردنا اعداد 
م����الكات وكف����اءات جي����دة م����ن ذوي التخ�س�����ض للعمل يف 
خمتل����ف املرافق ان يك����ون ذلك على ح�س����اب املوؤهل واعداد 
م����وارد ب�س����رية م����ن ذوي التخ�س�����ض املت����دين، ويحرم من 
هو متفوق ومتق����دم على اقرانه.كان ميكن ل����وزارة التعليم 
الع����ايل والبح����ث العلمي ان تعد قن����اة او تفتح باب����ًا البناء 
ال�س����هداء وحت����دد له����م مقاعد علن����ًا يتناف�س����ون عليه����ا فيما 
بينه����م اأي ان تك����ون له����م ، على الرغ����م من ان ذل����ك فيه نوع 
من الغنب والظلم لالآخرين ويخل ب�س����كل �س����ارخ بامل�ستوى 
العلم����ي، ب����ل ان����ه حتى م����ن الناحي����ة الرتبوي����ة والتثقيفية 
يف املجتم����ع لي�ض �س����حيحًا اطالقًا وي�س����كل فارق����ًا من دون 
وج����ه حق ميك����ن ان يعو�ض ابناء ال�س����هداء يف الدرا�س����ات 
اجلامعية االولية، ولي�ض يف الدرا�سات العليا التي يفرت�ض 
باملتخ����رج منها ان يكون على م�س����توى علمي يوؤهله العداد 
م����الكات وك����وادر الدولة اما ان تكون امل�س����األة بهذا ال�س����كل 
وال�س����ورة فه����ي حما�س�س����ة من ن����وع اآخر و�س����توؤدي اىل 
تدهور جديد وانحطاط يف امل�س����تويات العامة للمت�س����دين 
للم�س����ائل االداري����ة والتعليمي����ة يف الدول����ة. ال اعرف كيف 
�س����ولت لل����وزارة ان �س����ح م����ا قيل وما ه����و مت����داول العمل 
عل����ى ه����ذا النه����ج اخلاطئ..نح����ن وغرينا نطم����ح ان تكون 
الدول����ة للجميع ويتناف�ض كل الطلبة الراغبون بالدرا�س����ات 
العلي����ا وفق����ًا لال�س����تحقاق واالداء الدرا�س����ي والعلمي، وان 
حتكم تباريهم مع بع�س����هم على ا�س����ا�ض العدالة وامل�س����اواة 
بح�س����ب م����ا ن�ض علي����ه القان����ون. لي�����ض من �س����بيل يف ذلك 
اىل االجته����اد الذي ينتهك احلقوق الد�س����تورية.مرة اخرى 
نق����ول ان الذي����ن تظاهروا يف جامع����ة بغداد عندم����ا اعلنت 
ع����ن النتائ����ج انهم على حق والبد من ت�س����حيح اخلطاأ الذي 
وقع����ت في����ه وزارة التعليم الع����ايل  وهذا التمييز ال�س����ارخ 
وال�س����ار الن الدرا�س����ات العلي����ا ت�س����رتط ان يك����ون املتقدم 
هو االف�س����ل درا�س����يًا، وما عدا ذلك يلحق �س����ررًا ويقلل من 
م�س����توى التعلي����م باأعل����ى �س����وره و ا�س����كاله، او على االقل 
تو�سعوا يف القبول  كي ي�ستوعب من تريدون قبوله خارج 
ال�س����وابط العلمية واملتعارف عليه����ا عامليا .ان كان البد من 
اعط����اء مي����زة لفئة معينة او �س����ريحة ودعمه����ا ينبغي  ان ال 
تكون بهذا ال�س����كل املوؤذي للجميع وللبالد، وامنا م�س����اعدة 
معقولة تتوفر فيها على االقل ادنى ال�سروط واال�س�ض وهو 

النجاح.

مبدعون من

الى السيدة امين بغداد 

منطقة الزعفرانية تعاني ارتفاع 
الطاقة الكهربائية !؟

)العنف في الشخصية العراقية(

هل هو طبيعة بشرية ام ثقافة ام هو اكتساب مجتمعي؟

المواطن والمسؤول

ناجي جواد الساعاتي 
قحطان جاسم جواد 

حرمان الطلبة الناجحون 
من الدراسات العليا

ماجد زيدان  

أقالم حرة


