
الإرهاب،  على  الن�رص  حتقيق  من  كثرياً  العراق  اإقرتب 
يف  والتكهنات  داع�ش،  من  املتبقية  الأرا�ضي  وحترير 
ملرحلة  ا�ضرتاتيجية  حلول  اإيجاد  �رصورة  على  جمملها 
يكن  مل  اأن  العراقيني  معظم  ويتفق  املو�ضل،  بعد  ما 
بال�ضالح،  عليه  الق�ضاء  ميكن  ل  الفكر  اأن  على  كلهم؛ 
ُي�ضرتى  الر�ضا�ش  واأن  الأوطان،  تبني  ل  البنادق  واأن 
نهاية،  من  فالبد  طالت  مهما  واحلروب  بالبرتول، 
ال�ضعوب؛  م�ضالح  لعملة  وجهان  واحلرب  والدبلوما�ضية 
وال�رصاعات  ال�رصاعات،  اىل  يوؤدي  الدبلوما�ضية  وتعرث 
التي  �ضيما تلك  الأفكار؛  اإل احلوارات وتقارب  ل تنهيها 
حتمل يف طياتها دوافع فكرية؛ اإل ان الفرق كبري احلديث 
ُتلي  الأوىل  منك�رص،  واأنت  كالمك  اأو  منت�رص  واأنت 
من  كثرية  دول  تخل�ضت  عليك.  مُيلى  والثانية  �رصوطك 
ال�رصاعات الطائفية والقومية بالت�ضويات التاريخية؛ بدًء 
من اوربا ومروراً بنل�ضون مانديال؛ اىل ال�رصاعات القبلية 
والعن�رصية. يحدثنا التاريخ عن ق�ض�ش عالقة يف خميلة 
ال�ضعوب، تتحدث عن ال�ضالم واحلياة الإن�ضانية واحلكمة، 
واأن احلوار كزورق جناة تعرب بها الأمم اىل �ضفاف البناء 
وحماية �ضعوبها، فاأن كان الفعل �ضاخبًا فهو كاملد الذي 
و�رصعان  طريقه،  يف  يقف  من  ويحطم  حدوده  يتجاوز 
ال�ضعوب يف  اإل اخلراب، وتتخذ  ما يزول ول يرتك خلفه 
تعليم ابناءها على درا�ضة �ِضري من �ضبقها من �ضخ�ضيات؛ 
اأبعدت �ضبح احلروب والنزاعات القومية والطائفية، ويف 
نتيجة  دولية؛  ومقاطعة  وح�ضار  حروب  معاناة  العراق 
حلروب عبثية وت�رصفات طائ�ضة، وخملفات الظلم اإمتدت 
ال�ضواهد  عن  احلديث  عند  والعنف.  الإرهاب  جتذير  اىل 
�ضلطتهم  فر�ضوا  الذين  اأولئك  بخري  نذكر  ل  التاريخية، 
الفا�ضية  ترف�ش  ال�ضعوب  معظم  فاأن  لذلك  بالقوة، 
والنازية والقومية والطائفية، والإدعاءات التي تفرت�ش 
الواقع  له  اآل  الرقاب، وما  الإ�ضالم بال�ضيف وجز  اإنت�ضار 
الأديان  باأن  توؤمن  نظرية  بني  ل�رصاع  اإل  تطرف؛  من 
جاءت للمحبة وال�ضالم ون�رص العدالة الإجتماعية، والآخر 
ل يوؤمن بالآخر وينفي اأمثلة الت�ضامح والتعاطف وقبول 
هذا  من  كان  فما  الأفكار؛  م�ضادرة  وعدم  الأخر  الراأي 
الفكر اإل جزار يذبح على الهوية. تقول جتارب امل�ضلمني 
املرحمة  يوم  اعلن  فتح مكة  الأعظم، وعند  ر�ضولهم  من 
اآمن  �ضفيان  ابو  العدو  دار  دخل  ومن  احُلرمة،  و�ضيانة 
اأفواجًا،  املحمدي  دين  اىل  النا�ش  دخول  والنتيجة 
نوبل  جائزة  اإ�ضتحق  مانديال  نل�ضون  اأن  نقول  وعندما 
وم�ضاحلته  عذاباته  على  تكابره  نتيجة  فهو  لل�ضالم؛ 
الهند  اأنتزع  عندما  غاندي؛  املهاتا  وكذلك  لأعداءه، 
كاأكرب م�ضتعمرة لربيطانيا بالعقل دون ا�ضتخدام �ضالح. 
اإن احلديث عن ما بعد املو�ضل يحتاج اىل حكمة وعقل 
الإرهاب  واأن  الوطنية،  امل�ضلحة  بعني  الواقع  ودرا�ضة 

جاء بفكر واأن كان منحرف فله معتنقيه ومن يعتقدون 
ل  مازرعه  لذلك  العبادة،  �ُضبل  اأف�ضل  الأبرياء  قتل  اأن 
واإ�ضتثمار  جمتمعية،  م�ضاحلة  دون  بال�ضالح  ينتهي 
يفرق  ل  داع�ش  اأن  على  واأتفاقها  القوى  بني  التقارب 
مكونات  فرقة  من  رابح  ول  والقوميات،  الطوائف  بني 
اإحت�ضنت  التي  املدن  اأن  ومبا  الإرهاب،  اإل  العراقيني 
داع�ش لفرتة اأ�ضبحت راف�ضة طاردة؛ فهي قوى �ضاغطة 
على �ضا�ضتها للتقارب الوطني ومنع الت�رصذم، و�ضرتف�ش 
قبل الآخرين من تورط بالإرهاب. الن�رص على الإرهاب 

ل تكتمل مالحمه؛ دون وجود تقارب بني القوى؛

اأن تكون الأطراف؛ تنظر  ب�ضيغ ت�ضويات ووثائق ب�رصط 
اىل ما بعد التل الأ�ضود الذي خلفه داع�ش. يقف العراق يف 
مفرتق طريقني، واأما اجللو�ش للحوار والنقا�ش والتف�ضيل 
وامل�ضارحة واإيجاد قوانني مرحلية ملرحلة الإنتقال اىل 
ما بعد داع�ش، واإل �ضتجد املجاميع الإرهابية �ضعة من 
الدول  النائمة، و�ضتعيد  للتجذر وتفعيل خالياها  الراحة 
اأن  اأما  وهنا  املجاميع،  تلك  تنظيم  لالإرهاب  الداعمة 
مع  املتبادل،  والتنازل  الأحتواء  �ضيا�ضة  القوى  تتبع 
معاقبة من اأ�ضاء اأ�ضد العقوبة ومنعه من العمل ال�ضيا�ضي، 
واأما الذهاب اىل طريق ل عودة لعراق موحد، ومن اأجل 

الوفاء لتلك الت�ضحيات التي لبت نداء مرجعيتها الدينية 
�ضيا�ضي  ال�ضالم؛ لبد من فعل  اإر�ضاء  والوطنية، وهدفها 
عدم  جتربة  �ضُتعاد  واإل  بواقعية؛  امل�ضتقبل  قراءة  يكمل 
خاليا  كانت  والنتيجة  الع�ضائرية،  ال�ضحوات  اإ�ضتثمار 
على  ويطلون  ال�ضا�ضة،  ظهرانية  بني  نائمة  اإرهابية 
الأبرياء مبفخخاتهم بعد كل اأزمة؛ اإذن الزمات ال�ضيا�ضية 
جزء من ذرائع الإرهاب اأن مل تك �ضبب له، وبذلك ل حلول 
ل  وحدها  وبالبنادق  وجمتمعية،  وطنية  بت�ضويات  اإل 
ت�ضتطيع بناء الأمم، وغري ذلك جمتمع متفكك ي�ضمح لنمو 

جيل اأ�ضواأ من داع�ش واأكرث اإنت�ضار.

من بني الأمرا�ش املزمنة التي تع�ضف بالبلد 
بني  القيا�ضية  البطالة  موجات  بني  ومن   ،
ال�ضباب ، وتهمي�ش متعمد للكفاءات ، وترجيح 
كل  اخلريجني يف  احلزبيني على  الأميني  كفة 
مرافق الدولة ، وتف�ضي الر�ضوة مببالغ �ضخمة 
اأمل  ابواب  جميع  واأغالق   ، التعيني  لأجل 
بيد  لأن مفاتيحها   ، امل�ضتقلني  بوجه  التعيني 
مبداأ  ظهر   ، �ضيعية  اأم  كانت  �ضنية   ، الأحزاب 
يومي(  )اأجري  عنوان  حتت  املوؤقت  التعيني 
اىل  اأي�ضا  يحتاج  املبداأ  هذا  حتى  اأن  علما   ،
اأمل  على   ، الأقل  على  )دفعة(  اأو  )وا�ضطة( 
اليومي(  )الأجري  هذا  مير   ، م�ضتقبال  التعيني 
، الأوىل تقا�ضي الأجر على عدد ايام  مبراحل 
�ضنوات  وبعد   ، حمظوظا  كان  واإن   ، الدوام 
ي�ضيب لها الراأ�ش ، يتحول اىل )التوظيف بعقد( 
، ومزيدا من احلظ و)الدفعات( واأ�ضياء اأخرى ، 

يتحول اىل موظف .
اأقل  التي  الإجراءات  نقد هذه  ل�ضت هنا ب�ضدد 
ما يقال عنها اإنها متخبطة وترقيعية وم�ضيعة 
لأر�ضاء  يبدو(  ما  )على  و�ضعت  كونها  للحق 
واملتعفنة  املتورمة  )الدينا�ضورات(  طبقة 

 ، اإنتاجيا  والعقيمة  املقنعة  البطالة  وذات 
والبعيدة كل البعد عن مواكبة العامل احلديث ، 
لأنها عادة ت�ضم متنفذين من�ضوين حتت تلكم 
هذه  مقدار  من  فعال  متعجب  لكني   ، الأحزاب 
وزارة  من  تتباين  اأنها  اأعلم  فاأنا   ، )الأجور( 
ال�ضناعة  وزارة  مرتبات  لناأخذ  لكن   ، لأخرى 
واملعادن كنموذج )ل ُيقتدى بها( ! ، اإن قيمة 
األف   200 اليومي هو  لالأجري  ال�ضهري  الراتب 
دينار ! ول يهم اذا كان هذا الأجري يقراأ ويكتب 
! ، واأعرف  اأم حامل ل�ضهادة املاج�ضتري  فقط ، 
�ضخ�ضيا ممن م�ضى على )اأجرته اليومية( تلك 
موظف  اىل  يتحول  اأن  اأمل  على   ،  ! �ضنوات   6
فقد   ، احلد  عند هذا  الأمر  يقف  ، ول   ! متعاقد 
مبلغ  يدفعون  وهم   ،  ! اأي�ضا  التق�ضف  �ضملهم 
اأي   ، )اأجور دعم( ل�ضائق اخلط  األف دينار   25
ان ثمن املعاناة والدوام ل�ضهر كامل هو 175 
األف دينار يف اأح�ضن الأحوال ! ، وقد �ضهدت باأم 
عيني ، اأن معظم الأعمال )اإن وجدت !( ، يوؤديها 
)الأجري اليومي( اخلريج ، متقا�ضيا ُع�رص راتب 
 .  ! الغبار  يعلوه  مكتب  على  اجلال�ش  رئي�ضه 
واأتوجه للدولة فاأقول : بربكم ، األ تخجلون ؟ 
واأنتم ت�ضتغلون حق طبيعي من حقوق ال�ضباب 
؟  الب�ضاعة  من  الدرجة  هذه  اىل  فتبخ�ضونه   ،

ال�ضهري ي�ضاوي �ضعر طبق يف  الراتب  هل هذا 
مطعم باري�ضي على من�ضدة اأي �ضيا�ضي باإيفاد 
مزيف ؟ ، اأم يعادل زجاجة �رصاب لأحدهم يف 
؟ هل  اأوربا وهو يك�رص )ح�ضار( حظر اخلمور 
املعممني  )ُجبة( لأحد  ل�رصاء  املبلغ كاٍف  هذا 
، اأم لربطة عنق اأحد املتاجرين باآلم ل ح�رص 
لها يف هذا البلد ، هل ي�ضاوي ثمن زجاجة عطر 
ميمونة  عودة  بعد  احُلرة  ال�ضوق  من  اإحداهن 
)زوج  اأو  )فوطة(  ل�رصاء  ، هل تكفي  ال�ضفر  من 
كافية  هي  هل   ، الربملانيات  لأحدى  اأحذية( 
هذا  .هل  ؟  النواب  جمل�ش  كافرتيا  يف  لوجبة 
الأجر منطقي يف نظركم ؟ على من ت�ضحكون 
اأنف�ضكم ؟ هل هذا يلبي طموح  ؟ علينا اأم على 
ال�ضاب وحاجاته الأ�ضا�ضية املعي�ضية كالزواج 
والإعالة وايجار منزل وملب�ش وماأكل وفواتري 
؟ اللهم اإل اإذا اإمتلكتم عقلية )الن�ضتلة( امل�ضهورة 
بال�ضارع  الأت�ضال  اإنعدام  على  تدل  والتي   ،
يف  اأنف�ضكم  عزلتم  لأنكم  املواطن  وبحاجات 
عامل �ضنعتموه ، فال ميت ب�ضلة للحقيقة امُلرة 
اأعمتكم الأ�ضيجة   ، والب�ضعة ، هل لهذه الدرجة 
ما  اأعلم  ل  و�رصاحة   ، الكونكريتية  واجلدران 
، هل  ال�ضباب على املواظبة  الذي يدفع هوؤلء 

هو الأمل ، اأم الياأ�ش !؟.

ذات  ثانوية  خلف  الزهراء  120حي  منطقة  �ضكنة  نحن 
�ضتني.. نرجو من  �ضارع  نهاية  الدورة  للبنات يف  النطاقني 
ال�رصف  جماري  ت�ضليك  اىل  البلدي  الق�ضم  توجيه  حظرتك 
ان  �ضحيح  املا�ضي  ال�ضتاء  ماأ�ضاة  حدوث  وتاليف  ال�ضحي 
عدم  ال�ضبب  لكن  المطار  ب�ضبب  غرقت  بغداد  بيوت  اغلب 
رجاء  الكالم  هذا  و�ضحيحة  جيدة  ب�ضورة  املجاري  ت�ضليك 
اأف�ضل  هو  ما  لتقدمي  واأيانا  اهلل  وفقكم  امر.  ولي�ش  رجاء 

خلدمة بلدنا احلبيب.ولكم فائق ال�ضكر والتقدير.

من  نتمنى  العامرية  منطقة  م�رصوع  من  النتهاء  بعد 
التي  املنطقة  �ضوارع  وروؤية  املنطقة  اىل  التوجه  �ضيادتكم 
يف  هي  ما  على  اعادتها  او  تبليطاها  بدون  حتفريها  مت 
العامرية وحي  قرب ج�رص  الواقعة  الر�ش  ان  علما  ال�ضابق 
اجلهاد بداأت بالتخ�ضف خالل ايام كما ان منطقة العامرية 
تعد البوابة ملنطقة الغرب وتثل اجلانب من مطار دويل اي 
تثل دولة اما الأر�ضفة مع الأ�ضف مهملة جدا نتمنى ان يتم 

الهتمام بهذا املو�ضوع.

ال�ضيدة امني بغداد ، ال�ضادة الوكالء وال�ضيد املفت�ش العام
يف  بالتحري  �ضيادتكم  نطالب  بغداد  امانة  حرا�ش  نحن 
الداخلية  لوزارة  الدائم  املالك  على  تثبيتنا  عدم  مو�ضوع 
الوزراء  جمل�ش  قبل  من  ر�ضمية  موافقات  ح�ضلت  لقد  علما 
ووزارة الداخلية والكتاب موجود ن�ضخة منه لعام -2014
العمل مبوجبه ل�ضباب ليعلمها �ضوى  2015 ولكن مل يتم 
اهلل تعاىل يرجى من �ضيادتكم اجراء الالزم وان�ضاف 1400 
منت�ضب قدموا الغايل والنفي�ش من اجل احلفاظ على ممتلكات 
امانة بغداد وموظفيها .... دمتم عونا لنا راجني التف�ضل من 

�ضيادتكم واجراء الالزم

 رجل دين م�ضيحي، ولغوي، عراقي لبناين. و�ضع كتبًا مهمة 
العربية. كان يرى يف اخلروج على  اللغة  واأبحاثًا جديدة عن 
و�ضاهم  فيه.  الت�ضاهل  اأو  قبوله  ميكن  ل  خطئًا  العربية  اللغة 
جملة  وتيزت  وجريدة.  جملتني  واأ�ضدر  التعريب،  عملية  يف 
1911م، باأبحاثها الأدبية  لغة العرب التي اأ�ضدرها يف عام 
فيها  كتبوا  الذين  والكتاب  املوؤلفني  اأبرز  ومن  والتاريخية، 
الأ�ضتاذ م�ضطفى جواد، والأ�ضتاذ حممد بهجة الأثري، واملوؤرخ 
عبد احلميد عبادة، وهبة الدين ال�ضهر�ضتاين، ويو�ضف رزق اهلل 

غنيمة، وغريهم من مفكري ومثقفي بغداد يف تلك الفرتة.
العربية.  اللغة  على  واحلفاظ  اللغوي  للت�ضحيح  يدعو  كان   
»منذ  تاأليفه:  �ضبب  عن  يقول  امل�ضاعد  �ضماه  معجمًا  واأل��ف 
اأخذنا نفهم العربية حق الفهم، وجدنا فيما كنا نطالع فيه من 
األفاظا جمة ومناحي  الأقدمني واملولدين واملعا�رصين  كتب 
متعددة، ل اأثر لها يف دواوين اللغة. ولهذا راأينا يف م�ضنفات 
الثغرة«،  تلك  ب�ضد  ذلك احلني  فاأخذنا منذ  بينا،  نق�ضا  ال�ضلف 
وقد ظل هذا الكتاب خمطوطًا �ضنوات طويلة بعد وفاة موؤلفه، 
ومل ير النور اإل يف عام 1392 ه�/1972م حيث �ضدر املجلد 

الأول منه.
 وكان له جمل�ش يعقده للمناق�ضة واحلوار وكان جمل�ضه ي�ضمى 
جمل�ش اجلمعة يف دير الآباء الكرمليني يف حملة �ضوق الغزل 
وعلمائها  العربية  اللغة  اأ�ضاطني  عليه  يرتدد  وكان  ببغداد، 
واأعيان البلد على اختالف مللهم ونحلهم، ومن رواد املجل�ش 
ال�ضيخ جالل احلنفي. وهو لب لبناين واأم بغدادية فاأبوه يدعي 
جربائيل يو�ضف عواد من اإحدى قرى لبنان، قدم ولده يف نحو 
بغداد �ضنة 1850م واأقام بها، وتزوج من فتاة بغدادية ت�ضمى 
مرمي، واجنب منها خم�ضة بنني واربع بنات، وكان بطر�ش الذي 

عرف بعد ذلك اأن�ضتا�ش ماري الكرملي الرابع بني اأولده
ن�ضاأته

 تلقي الكراملي تعليمه البتدائي يف مدر�ضة الآباء الكرمليني ، 
وبعد ان اأمت درا�ضته بها انتقل اىل مدر�ضة التفاق الكاثوليكي، 
يف  للعربية  معلمًا  حياته  وب��داأ  1882م  �ضنة  فيها  وتخرج 
عمره،  من  ع�رصة  ال�ضاد�ضة  يف  اآن��ذاك  وكان  الأوىل،  مدر�ضته 
واخذ ين�رص وهو يف هذا العمر الغ�ش مقالت لغوية يف العديد 
والب�ضري  مثل:اجلوائب  الوقت  ذالك  يف  املعروفة  ال�ضحف  من 
اىل  1886م  �ضنة  بغداد  غادر  الع�رصين  اأكمل  وملا  وال�ضياء. 
الوقت  ويف  الي�ضوعيني،  الآب��اء  بكلية  مدر�ضا  وعمل   ، بريوت 
واليونانية،  والالتينية  العربية  تعلم  يف  درا�ضته  اأكمل  نف�ضه 
الكرملي  ماري  ان�ضتان�ش  الأب  يكتف  ومل  الفرن�ضية،  واأتقن 
بهذا القدر من الدرا�ضة بل �ضافر اىل بلجيكا، ثم عاد اىل العراق 

ليتوىل مدر�ضة الآباء الكرمليني.
موؤلفاته

ترك الكرملي عدداً هائال من الكتب ل يزال معظمها خمطوطًا 
مل يطبع، ومن اأهم كتبه املطبوعة: اأغالط اللغويني الأقدمني، 
العربية  اللغة  )ن�ضوء  وكتاب  1932م،  �ضنة  بغداد  يف  ون�رص 
ومنوها واكتهالها(، ون�رص يف القاهرة �ضنة 1938م، والنقود 
العربية وعلم النميات، ون�رص يف القاهرة �ضنة 1939م، وحقق 
اأحمد،  بن  للخليل  العني  مقدمتها: معجم  الكتب، يف  من  عددا 
ونخب  الأوىل،  العاملية  احلرب  ظروف  ب�ضبب  يكمله  مل  لكنه 
الأكفاين، والإكليل للهمداين.  اأحوال اجلواهر لبن  الذخائر يف 
بالإ�ضافة اإىل موؤلفاته ومقالته يف جملة لغة العرب ، وخلف 
فيها ما يزيد على اأكرث من 1300 مقالة تثل جزء كبريا من 

اإنتاجه.
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البنادق وحدها ال تبني األمم.. البد من تسوية وطنية ومجتمعية 
خاص 

املراأة ب�ضكل عام احتلت موقعا جيدا عند المم منذ بدايات التاريخ 
املادية  املدر�ضة  هما  مدر�ضتني  حتكمها  وكانت  اليوم.  وحلد 
هذا  ووفق  ومنطلقاته.  اجتاهته  منهما  ولكل  الدينية.  واملدر�ضة 
ال�ضياق عقد منتدى املراأة او- نازك املالئكة - يف احتاد الدباء 

والكتاب يف العراق ندوة ملناق�ضة هاتني املدر�ضتني.
 انطالقا من مقولة "الختالف يف الراأي ل يف�ضد من الود ق�ضية"، 
املحا�رصة  تناولت  احلر،  الفكري  والجتاه  الروؤية  هذه  وفق 
مدنيتني..قراءة  بني  )املراأة  املالئكة  نازك  منتدى  اأقامها  التي 
فيها  وحا�رص  قدمها  التي  الورقة  وهي  معا�رصة(  �ضي�ضولوجية 
الأكادميي يف ق�ضم الجتماع بكلية الآداب بجامعة بغداد الدكتور 
احمد احل�ضني. يف م�ضتهل حما�رصته قارن الدكتور احمد احل�ضني 
الجتاه  وهما  مدر�ضتني  بني  للمراأة،  ال�ضي�ضولوجية  الدرا�ضة 
ويتمثل  �ضائد  اجتاه  وهو  الغربية،  باملدر�ضة  املتمثل  املادي 
بالجتاهات املطروحة وله الغلبة لظرف اأو ق�ضية ما، والجتاه 

الآخر هو الديني املتمثلة باملدر�ضة الإ�ضالمية.
لكنه  ق�ضية؟،  اأم  م�ضكلة  تعد  املراأة  اإن  هل  احل�ضني:-  وا�ضاف 
اأكد انه مييل ملدر�ضة مالك بن نبي التي �ضماها م�ضكلة وا�ضتنادا 
املوؤلف  اقر  اإذ  الإ�ضالمي(،  العامل  الأفكار يف  )م�ضكلة  اإىل كتابه 
النهو�ش  معاجلة  يف  جزئية  تكون  ل  الق�ضية  اإن  على  فيها 
احل�ضاري، لأننا اإذا اأخذنا مو�ضوع املراأة علينا اأن ناأخذ اجلوانب 
احل�ضاري.   والإ�ضكال  اخللل  معرفة  ليتم  مبجملها،  احل�ضارية 
ظهرت  املادية  املدر�ضة  اإن  احل�ضني  احمد  الدكتور  واأو�ضح 
اأوربا، وغالبا ما كانت  باجتاهات وتيارات ن�ضوية وحتديدا يف 
هذه الجتاهات والتيارات على ق�ضايا الإجناب مثل الإجها�ش 
ومنع احلمل ونوعية الرعاية ال�ضحية املتوفرة لالأمهات والعنف 
منحها  اإيحاءات  على  ومرتكزة  والغت�ضاب،  والتحر�ش  الأ�رصي 
حتويل  اأي  اجلن�ضي  والت�ضهري  وال�ضطهاد  الأبوي  املجتمع 
املراأة اإىل �ضلعة جن�ضية، علما اإن هذه التيارات مبجملها تختلف 
املجتمع  يف  ال�ضائع  لكن  البع�ش،  بع�ضها  عن  توجهاتها  يف 
هذا  على  للوقوف  كمرتكز  الإباحية  احلرية  تبني  اليوم  الغربي 
املو�ضوع، وا�ضتنادا اإىل ذلك ظهرت يف نهاية ال�ضبعينيات وبداية 
الن�ضوية  التحركات  من  العديد  املا�ضي  القرن  من  الثمانينيات 
�ضد هذه التوجهات والأفكار بعد ف�ضل دعوات معادية لالإباحية 
يف اأوربا. وبخ�ضو�ش الجتاه الإ�ضالمي، بني احل�ضني اإن القراآن 
الكرمي والأحاديث النبوية ال�رصيفة اأعطت للمراأة احلقوق الكاملة 
الكرمي  العي�ش  يف  حقها  وكذلك  العبادات،  اأو  الطقو�ش  يف  �ضواء 
اأو يف بيت زوجها، وكذلك حقها يف الكثري  اأهلها  �ضواء يف بيت 
من اجلوانب التي حتفظ كرامتها. وتناول املحا�رص روؤية الدكتور 
الأول  اإن  موؤكدا  للمراأة،  الوردي  علي  والدكتور  �رصيعتي  علي 
خريج  وهو  اجتماع  عامل  انه  رغم  الإ�ضالمية  املدر�ضة  يتبنى 
عامل  وهو  املادية  املدر�ضة  يتبنى  والثاين  الفرن�ضية،  ال�ضوربون 

اجتماع اأي�ضا وخريج جامعة تك�ضا�ش الأمريكية.
ويف ختام املحا�رصة منح رئي�ش احتاد الأدباء والكتاب ناجح 

املعموري درع اجلواهري للمحا�رص.

مبدعون من

انقذوا منطقتنا قبل مجيء 
موسم األمطار 

منطقة العامرية تناشد أالمانة 

إليجاد حل لشوارعها 

1400 حارس أمني بال تثبيت 
منذ العام 2014

المواطن والمسؤول"األجور اليومية" البخسة في الوزارات .. بين الحق والباطل!

خاصأنستاس الكرملي 

المرأة مشكلة أم قضية؟.. 
قراءة سيسولوجية معاصرة 

قحطان جاسم جواد

أقالم حرة


