
 مع بزوغ فجر الثورة ال�سناعية واإزاحة حكم الكني�سة يف الغرب, 
كيان  ت�سكل  مع  بالتزامن  اأوربا,  لبلدان  اجلديدة  النظم  وت�سكل 
اأ�سا�س  وعلى  للعامل,  غريب  تق�سيم  برز  كبرية,  كدولة  اأمريكا 
وهو  اال  الالحقة,  واالأحداث  الت�رصفات  ت�سكلت  التق�سيم  هذا 
وبربري  ومتخلف  جاهل  �رصق  وغرب,  �رصق  اىل  العامل  تق�سيم 
وفقري, وغرب متح�رص وذكي وغني, هذه الروؤية كانت االأ�سا�س 
بني  كبري  �رصخ  اأنتجت  والتي  الالحقة,  ال�سلوكيات  من  جلملة 
ا�ستباحة  ال�رصيرة,  الروؤية  هذه  عن  نتج  والغرب.  ال�رصق  دول 
الذريعة  هي  التق�سيم  نظرية  كانت  حيث  ال�رصق,  لدول  الغرب 
ونظرة  عداء  من  بعدها  ما  فكان  ح�سلت,  التي  الفجائع  لكل 
من  املاليني  وقتل  الرثوات  نهب  ومت  احلروب,  و�سن  فوقية 
�سعوب ال�رصق, كنتاج لهذا التق�سيم, لفعل اي �سيء خارج حدود 
االإن�سانية باعتبار اأن ال�رصق رتبة اقل, فالتعامل االإن�ساين على 
اأ�سا�س االحرتام يكون فقط بني الغربيني, لكن مع ال�رصق تزال كل 
القوانني االإن�سانية, ويتم التعامل على اأ�سا�س انه عدو ال قيمة له. 

الهدف �رصب االإ�سالم
خطري,  هدف  بداخلها  حتوي  العامل  تق�سيم  نظرية  اأن  املالحظ 
فبعد اأن مت تق�سيم العامل اىل �رصق وغرب, ال�رصق مثال للتخلف 
اأ�سالمية,  جمتمعاته  اغلب  ال�رصق  اأن  ومبا  والغباء,  والرببرية 
اأمام �سعوبهم  ال�رصق, فجعلوا  اتهم به  اإل�ساق كل ما  عندها مت 
الهدف  للتخلف واالإرهاب واجلهل والغمو�س, هذا  االإ�سالم رمز 
جنح فيه موؤ�س�سون هذه النظرية, فاأ�سبح املتلقي الغربي يحمل 
عداء لالإ�سالم كاأ�سل ال ميكن حموه, فاأنتج اجلهد الغربي نظرة 
الغربية  النخب  من  وا�سعة  فئة  يحملها  لالإ�سالم  �سديدة  عداء 

وال�سا�سة واملفكرين الغربيني.
جعله  فتم  م�سيحي,  والغرب  م�سلم  ال�رصق  اأن  اىل  االنتباه  ومع 
�رصاع م�سيحي اأ�سالمي, كي ال يكون فر�سة لاللتقاء, خ�سو�سا 

اأن الدين االإ�سالمي هو اقرب االأديان للم�سيحية.
وهكذا مت خلق حاجز بني ال�سعوب امل�سيحية والدين االإ�سالمي, 
وهذا االأمر جعل ال�سيا�سة تنجر لل�رصاع الديني, فما ح�سل من 
نهب لرثوات ال�رصق كان حتت بند االنت�سار للم�سيحية, وتعطيل 

اي دور ممكن للدين االإ�سالمي.
  نتائج تق�سيم العامل

نتيجة  جمربة,  االنحطاط  ع�رص  ال�رصق  بلدان  دخلت  اأن  بعد 
االحتالل العثماين لقرون لبلدانهم,  هذا االحتالل املتخلف الذي 
�سيا�ساته  تنتج  ومل  العربية,  للبلدان  مظلمة  قرون  بحق  جعلهم 
النه�سة  وبعد  واالإمرا�س,  والتخلف  اجلهل  انت�سار  اال  الغبية 
الغربية احلا�سلة وتاأ�سي�س جيو�س قوية, كان االأمر وا�سح وهو 
الدولة  اأن  خ�سو�سا  ثرواته,  ونهب  املتخلف  ال�رصق  ا�ستغالل 
بلدان  تق�سيم  ومت  الغربية,  ال�رصبات  من  تئن  كانت  العثمانية 
متنوعة  اأ�ساليب  انتهجوا  حيث  الغربية,  احلكومات  بني  ال�رصق 

لنهب ال�رصق, وهي تق�سم اىل ثالث اإ�سكال لال�ستغالل, وهي:
 اأوال: فرتة اال�ستعمار

انتهجت الدول الغربية مبداأ اال�ستعمار وارتكز على مبداأ تق�سيم 

لدول  بالقوة  والغزو  الع�سكر  على  يعتمد  املنهج  وهذا  العامل, 
دول  بني  املنهكة  ال�رصق  دول  تق�سيم  فتم  وا�ستعمارها,  ال�رصق 
وهي  ال�رصق,  �سعوب  على  ال�سواد  كاحلة  فرتة  فكانت  الغرب, 
التعامل  ومت  البلدان,  ثروات  ونهبت  املاليني  فيها  قتل  فرتة 
تلك  اأتذكر  مازلت  ا�سد,  بل  احليوانات  معاملة  ال�رصق  اأهل  مع 
الروؤو�س  من  تل  بجنب  فرحني  وهم  ايطاليني  جلنود  ال�سورة 
الليبية لرجال مت ذبحهم, كذكرى جميلة لهم مع اأن ايطاليا من 
لكن  احليوان  بحقوق  توؤمن  التي  املتح�رصة,  االإن�سانية  �سعوب 
تقتل االآالف بدم بارد, فقط الأنهم من ال�رصق وال قيمة لهم, ومت 
قمع اي حراك �سعبي مبنتهى الق�سوة الأنهم ال يقيمون اي اعتبار 

لالإن�سان ال�رصقي امل�سلم.
 ثانيا: فرتة تاأ�سي�س الدكتاتورية

يف مطلع اخلم�سينات تقريبا, بداأت اجليو�س الغربية باالن�سحاب 

اأو  ع�سكرية  وحكومات  اأوطان  ركام  خلفها  تاركة  ال�رصق,  من 
مدنية, لكن عميلة لها وتنفذ اأجندتها, هذا ال�رصط لدوام م�سالح 
عاثت  دكتاتوريات  �سنعت  احلكومات  هذه  ال�رصق,  يف  الغرب 
الثمانينات  اىل  اخلم�سينات  فرتة  وامتازت  ال�رصق,  يف  ف�سادا 
اخلراب  اال  جتلب  مل  دموية  و�رصاعات  االنقالبات,  فرتة  باأنها 
مع  ال�رصق,  يف  �سوره  بكل  االنحطاط  وا�ستمر  ال�رصق,  الأوطان 
الإر�سال  احلاجة  دون  ومن  الغربي,  العامل  مكا�سب  ا�ستمرار 

جيو�س ع�سكرية.
 ثالثا: فرتة ربيع احلروب االأهلية

الإحداث  تتجه  الغرب  م�سلحة  كان  الثالثة,  االألفية  بزوغ  مع 
ال�رصق, فكان عليها  الدكتاتورية يف  اأنظمة احلكم  تغيريات يف 
الفن  وهذا  بالتدخل,  ال�رصوع  قبل  الذرائع,  توؤ�س�س  اأن  اأوال 
التجارة  برجي  م�رصحية  فكانت  تامة,  باحرتافية  تتقنه  هي 

االإطاحة  وبعدها  اأفغان�ستان,  يف  للتدخل  م�سوغ  العامليني 
ال�سامل,  الدمار  واأ�سلحة  القاعدة  مع  التعاون  بند  حتت  ب�سدام 
اأهلية  فو�سى وحروب  عنه  نتج  الذي  العربي  الربيع  انبثاق  ثم 
مل�سانع  الرئي�سي  املحرك  كانت  وا�سعة,  جغرافيا  يف  دامية 
الحراق  املهمة  الدوافع  احد  ال�سالح  فتجارة  الغربية,  ال�سالح 
املنطقة, وها هي �ست �سنوات والفتنة م�ستعلة, واحلروب مل تنته 
بعد, العامل الغربي ي�ستميت يف عملية ع�رص الربتقالة ال�ستنفاد 
كل مائها, وهذا االأمر كر�س التخلف واالإمرا�س واجلهل واخلراب 

الأوطان ال�رصق.
  وكان نتائج تق�سيم العامل اىل �رصق وغرب من قبل املوؤ�س�سات 
الغناء  مع  ال�رصق  الأوطان  الكبري  الدمار  هو  احلاكمة  الغربية 
القوي  كبرية  لغابة  العامل  حتول  اأي  الغرب,  الأوطان  الفاح�س 

يفرت�س ال�سعيف ومت تغييب العدل متاما.
    ت�سويه �سورة االإ�سالم  بامل�سلمني

االإ�سالم بني  الغربيني تكري�س عداء  ال�سا�سة  كان من املهم عند 
التكنولوجيا  اأن  خ�سو�سا  باخلطر,  اإح�سا�سهم  بعد  �سعوبهم, 
جعلت من العامل قرية �سغرية, اي هناك اأمكانية للحوار وتبادل 
املعلومات, مما يعني اأمكانية اإزالة اللب�س والغمو�س عن الكثري 
من الق�سايا ال�سائكة, لذا كان من املهم تر�سيخ العداء عرب خطة 

غربية حمكمة.
ومت هذا االأمر عرب حمورين مهمني, وهما:

  املحور االأول: دعم الوهابية واأفراخها
من  وهي  حمدود,  غري  لها  والدعم  الغرب  �سنيعة  الوهابية 
الكيانات املتخلفة والرببرية  القاعدة وداع�س الحقا, هذه  اأنتج 
لكن  بريء,  منها  وهو  االإ�سالم,  لبا�س  واملتلب�سة  واجلاهلة, 
عملية  حتت  هي  بل  احلكاية,  اأ�سل  تعرف  ال  الغربية  ال�سعوب 
تلقني م�ستمرة وعرب اأجيال, كي تكون القناعة تامة اأن الوهابية 
يريده  الذي  الهدف  وهو  االإ�سالم,  مقت  وبالتايل  االإ�سالم,  هي 

�سا�سة الغرب من �سعوبهم.
 مما جعل الكره لالإ�سالم من قبل ال�سعوب الغربية يكرب وي�سبح 
اأمريكي  بتخطيط  كان  الربجني  تفجري  وحتى  العايل,  كاجلدار 
وتنفيذ وهابي, فتم اإل�ساق التهمة باالإ�سالم الحقا, وما يجري 
اأالن من اإرهاب داع�سي, فكله يتم ل�سقه باالإ�سالم لتعميق البعد 

عن االإ�سالم وامل�سلمني.
  املحور الثاين: الدور اخلبيث لالأعالم الغربي

عمد الغرب لال�ستفادة الق�سوى من االأعالم, عرب ت�سخري ال�سينما 
العربي  االإن�سان  اأن  على  الغربية,  لل�سعوب  قناعات  لتثبيت 
وكذلك  و�سهواين,  وغبي  و�سكري  وبربري  متخلف  امل�سلم  اأو 
القبيحة للعرب  ال�سورة  ال�سحف والروايات تكر�س هذه  اجتهت 
تعمقت  به,بل  يعتقد  اأن  تريد  املتلقي مبا  تقلن  وامل�سلمني, كي 
يف عملية تكري�س العداء والفوقية عرب ت�سخري املناهج املدر�سية 
املخت�سة بالتاريخ, لتثبيت �سورة العربي امل�سلم الغبي الرببري 
واال�ستهزاء  لل�سخرية  الهزلية  م�سل�سالتهم  وكر�ست  ال�سهواين, 
وغرب  �رصق  االنق�سام  ق�سية  جعل  مما  وامل�سلمون,  العرب  من 

حقيقية ال لب�س فيها.
وللمو�سوع بقية.

موؤ�س�سات  باب  ويف  بغدادية  تراثيات  �سل�سلة  يف    
ثانوية  اول  لنا حما�رصة عن  ثقافية بغدادية كانت 
كانت  بغداد  ان  ذلك  بغداد  يف  حكومية  ر�سمية 
وهي  حكومية  وغري  ر�سمية  غري  ثانويات  حتتوي  
ابناء  ان�ساأها  والتي  بغداد  يف  اليهودية  الثانويات 
التا�سع  القرن  منذ  بغداد  يف  اليهودية  الطائفة 
يف  خريجيها  يقبل  التي  االليان�س  كمدر�سة  ع�رص 
احلكومية  الثانوية  وهذه  مبا�رصة  الفرن�سية  املعاهد 
الوطني  احلكم  قيام  بعد  بغداد  يف  ان�ساوؤها  مت 
ل�سنة١٩٣٦  الر�سمي  الدليل  وبذكر  �سنة١٩٢١ 
ذلك  وبعد  اعدادية  ولي�ست  ثانوية  كان  ا�سمها  ان 
اتخذت  حيث  للبنات  املركزية  الثانوية  اإن�ساء  مت 
الق�سم  الرجال  واتخذ  امل�سائي  الق�سم  البنات  ثانوية 
�ستة  هنالك  كانت   ١٩٣٥ �سنة  وحتى  ال�سباحي 
مدار�س للبنات يف جميع العراق ثالثة منها يف بغداد 
وثالثة موزعة على مدن املو�سل والب�رصة والنجف 
بغداد  يف  فكان  للذكور  االبتدائية  املدار�س  عدد  اما 
املو�سل  يف  مدر�سة   ٦٤ يوجد  حني  يف  مدر�سة   ٤٢
هناك  فكانت  للبنات  املتو�سطة  املدار�س  عدد  اما 
املركزية  البنات  ومتو�سطة  للبنات  الكرخ  متو�سطة 
وكانت هنالك خم�سة مدار�س متو�سطة للبنات خارج 
بغداد توزعت على مدن املو�سل والب�رصه والعماره 

للبنني  املتو�سطة  املدار�س  اما  وبعقوبه  واحلله 
بغداد  يف  متو�سطة  مدار�س  خم�سة  هنالك  فكانت 
ومدر�ستان يف املو�سل ومدر�سة يف كل مدينة دياىل 
وكركوك  والنجف  وكربالء  واحللة  والكوت  والعمارة 
والديوانية  والب�رصة  والب�رصة  وال�سليمانية  واربيل 
والنا�رصية واالنبار والدليل الر�سمي يذكر ان ثانوية 
التفي�س وهي ثانوية اهلية مت تاأ�سي�سها قبل الثانوية 
املركزية الر�سمية ولكن  املناف�سة القائمة بني مدر�سة 
التفي�س الثانوية ذات ال�سبغة اخلا�سة باملكون ال�سني 
باملكون  ال�سبغة  ذات  الثانوية  اجلعفرية  واملدر�سة 
هذه  احدى  اىل  ينت�سب  مكون  كل  ابناء  جعل  ال�سيعي 
املدر�ستني  لهاتني  املادي  الدعم  وكذلك  املدار�س 
الثانوية  تاأ�سي�س  بعد  تاأ�سي�سها  مت  الالتي  الثانويتني 
احلكومية زاد من التناف�س العلمي واملكوين مما جعل 
علميا  املدار�س  هذه  على  االوىل  احلكومية  للثانوية 
مع راأي يقول ان تاأ�سي�س الثانوية احلكومية اىل �سنة 
١٩١٨ وتاأ�سي�س ثانوية التفي�س �سنة١٩١٩ والزالت 
الثانوية املركزية ت�سغل مكاننا ال�سابق منذ تاأ�سي�سها 
املتنبي  �سارع  ومن  بغداد  ق�سلة  قريبا من  تقع  حيث 
الدفاع  وزارة  بناية  اي  لبغداد  ال�سمالية  القلعة  ومن 
امليدان قريبا من �رصاي احلكومة  القدمية يف منطقة 
الربيد  ودائرة  امللكي  والربملان  العبا�سي   والق�رص 
وواجهة املدر�سة مفتوحة على نهر دجلة ومن مدر�سي 
ورفيق  احلاج  اهلل  عبد  اال�ساتذة  املركزية  الثانوية 

الع�سا وبهجت االثري وعلي مظلوم وامل�سرت) بارتول( 
يوم كان مدير املعارف حممد عا�سم الچلبي يف بغداد 
الثانوي �سعيد فهيم وكان مفت�س  التعليم  وكان مدير 
بداية  يف  ذلك  كل  اجلمايل  فا�سل  الدكتور  املعارف 
الوزراء  رئي�س  من�سب  ا�سغل  والذي  الع�رصين  القرن 
ان�ساء   مت  تقاريره  على  بناء  وكان  ذلك  بعد  ملرتني 
النا�رصية  يف  البدعة  منطقة  يف  ريفية  معلمات  دار 
مديرية  مالك  وكان  الديوانية  يف  اخرى  وواحدة 
املعارف يت�سمن وجود وزير للرتبية البدنية والتدريب 
الع�سكري هو املقدم �سالح الدين ال�سباغ الذي ا�سرتك 
يف اتقالب ر�سيد عايل الگيالين �سنك١٩٤١ وهنالك 
طبيب ملدار�س بغداد هو الدكتور عبد العزيز الكنفاين 
ولقد كانت الثانوية املركزية مو�سعا لرعاية اجلهات 
املذكورة وغريها وملكانة هذه الثانوية فاأنها خرجت 
واملعرفة   واالدارة  واحلكم  الثقافة  رجال  من  الكثري 
طوال  ل�سنوات  عليا  منا�سب  تولوا  ممن  وال�سيا�سة 
ال�سالم  عبد  كاالخوين  اجلمهوريات   روؤ�ساء  فمنهم 
والوزراء  الوزارات  وروؤ�ساء  و  عارف  الرحمن  وعبد 
االول  في�سل  امللك  وكان  العليا  املنا�سب  وا�سحاب 
التوقيع  يكن تقديرا معينا لهذه املدر�سة حيث يتوىل 
كل  بداية  عند  االول  املعلم  با�سم  الثانوية  �سجل  يف 
�سنة درا�سية وا�ستمر على ذلك حتى وفاته �سنة ١٩٣٣  
ت�ساهي  مكتبة  اكرب  ت�سم  التانوية  هذه  ان  علما 

املكتبات العامة االخرى احلكومية واخلا�سة .

املواقع  يف  ن�رص  لها  عراقية  و�سحفية  واإعالمية  �ساعرة, 
الالألكرتونية وال�سحف العراقية واملجالت العربية.

باالأدب  ملمة  اأدبية  عائلة  من  اجلنوب  بنت  ال�ساعرة  ولدت 
وال�سعر �ساركْت يف املرحلة االبتدائية بق�سائد عديدة متيزت 
امل�ستمعون  اإليها  اأ�سار َ  لهذا  ال�سادقة  املفردة  بطفولة   ْ
موهبةٍ   عن  يك�سف  جميل  الأداء  هذا  اإن  قالوا  ثم  وتهام�سوا 

�سعريةٍ  �سيكون لها احلظ الكبري يف امل�ستقبل .
رئي�س منظمة اأديبات العراق منظمة ) اأدبية فنية اعالمية(.

ع�سو احتاد االأدباء والكتاب يف بغداد.
ع�سو نقابة ال�سحفيني.

ع�سو املركز الوطني لالعالم.
ع�سو منتدى نازك املالئكة االأدبي.

ع�سو هيئة ا�ست�سارية يف وكالة وديوان عرار.
حمررة يف دار ال�سوؤون الثقافية.

يف  العراقي  االعالم  انباء  �سبكة  يف  املراأة(  حمرر)ق�سم 
الدمنارك.

من  العراق  اأديبات  منظمة  با�سم  االإبداع  بدرع  تكرمي  نالت 
2012 و  الثقافية لعام  ال�سوؤون  ال�سحفيني ومن دار  نقابة 

وزارة الثقافة.
ولها  القطر  حمافظات  اغلب  يف  عديدة  مهرجانات  عملت 
بغداد,  قار,  ذي  بابل,املثنى,  كربالء,  النجف,   ( يف  فروع 
املثنى, �سالح الدين, االأنبار, املو�سل, مي�سان, كورد�ستان, 

الب�رصة( وقد كانت له ا�سداء كبرية.
حائزة على �سهادات من اأغلب املنظمات العاملية من خالل 
وال�سحافة  املراأة  تخ�س  التي  والدورات  الور�س  ح�سور 

وحقوق االأن�سان.واملراأة القيادية.
املحلية  وال�سحف  الالألكرتونية  املواقع  يف  ن�رص  لها 

واملجالت العربية.
�سدرات لها جمموعة بعنوان)رياح العام القادم( وجمموعة 

حتت الطبع.
اإعالمية   , فنية   , اأدبية  منظمة  هي  العراق  اأديبات  منظمة 
م�ستقلة غري حكومية ال تنتمي اإىل اأي جهة وال متول من اأي 
م�سدر انبثقت عام 2008 مع انطالق بابل عا�سمة للثقافة 
, من هناك كان انبثاقها االأول قامت بن�ساطات عديدة منها 
املهرجانات التي اأقيمت يف كل من ) بغداد , بابل , ذي قار 
الوطنية  مهرجاناتها  وكانت   ) النجف   , ,ال�سماوة  كربالء   ,
ت�سارك فيها االأديبات من كافة حمافظات القطر ولها ملتقى 
لها فروع كثرية يف املحافظات  �سهري م�ستمر, وقد فتحت 
املو�سل , اربيل , �سليمانية , تكريت , االأنبار , كركوك , بابل 
, ذي قار, مي�سان , الب�رصة , ال�سماوة , القاد�سية كما فتحت 
و�سوي�رصا  واأملانيا  ال�سويد  اخلارج  يف  لها  فروع  املنظمة 
دائر  يف  م�سجلة  وهي  اجلزائر  و�سوريا  وم�رص  والربازيل 
 )ib74990( بالرقم   ngo ال  احلكومية  غري  املنظمات 
بتاريخ 24\11\2011 وم�سجلة يف وزارة الثقافة ولديها 
ولديها  الثقافة  وزارة  يف  وم�سجلة  ال�سكر  كتب  من  العديد 
)االأديبات  با�سم  بوك  الفي�س  و�سفحةعلى  الكرتوين  موقع 

االأديبات(
 

جدلية الغرب والشرق..هل تحكم العالم قطبية جديدة؟
 اسعد عبدالله عبدعلي

بغداد – طارق حرب

من  االقوى  وت�ألق  بروز  يخلق  جميل  �شيء  التن�ف�س    
ال�شيئني املتن�ف�شني .. وهي كلمة معن�ه� قريب اىل غلبة احد 

املت�ش�رعني ب�لفوز على �شيء م� جراء هذا ال�شراع .
خملوق�ته �شبح�نه وتع�ىل جميعه� تخ�شع اىل هذا التن�ف�س 
احد  ..وهو  االن�ش�ن  به  يح�س  الذي  الوجود  هذا  حيز  �شمن 
خملوق�ته وموجوداته عّز وجّل بل اكرم م� خلق ويخلق �شمن 
هذه املعمورة . ق�عدة خ�شوع هذا التن�ف�س يعتمد على عقيدة 
الواحد  ب�أن هذا  ادراكه  اذا ك�ن موحدا على قن�عة   ال�شخ�س 
اخل�لق هو ع�دل بني خملوق�ته يف توزيع او تق�شيم اأي هب�ت 
لهذه املخلوق�ت .. الأن اذ مل يكن ع�دل اختلت وجود ومعي�ر 

موجوداته “ف�شبح�ن الذي تنزه عن جم�ن�شة خملوق�ته”1 .
لكل �شيء را�س او قمة او اف�شلية .. فم� هو اف�شل التن�ف�س 
؟ مثال هل هو تن�ف�س ت�جر مع ت�جر لربح �شفقة جت�رية ؟ او 
؟  االمتح�ن  اعلى درج�ت  للح�شول على  قرينه  مع  علم  ط�لب 

وهم� منهوم�ن ال ي�شبع�ن 2.
العدو  مع  التن�ف�س  عّز وجّل   عليه  دلن�  م�  التن�ف�س   واف�شل 
لالنت�ش�ر عليه .. العدو الذي  لي�س من جن�س الب�شر الطيني 
” يران� وال  ” م�رج من ن�ر  وال جن�س امللك النوراين انه من 
ذلك من  بن�  ..نغفل عنه ويرتب�س  ين�ش�ن�  نن�ش�ه وال   .. نراه 
ابل�س وطرد من رحمة الب�ري  وق�ل تع�ىل عنه )) ان ال�شيط�ن 
لكم عدو ف�تخذوه عدوا امن� يدعوا حزبه ليكونوا من ا�شح�ب 
ال�شعري ((3 .املن�ف�شة بني اخلري وال�شر من ارقى الري��ش�ت 
منه  كله  الأن اخلري مطلق  �شبح�نه وتع�ىل   .. بني موجودات 
�شلطه على خملوق�ته وفو�شه  بل  منه  لي�س  ا�شمه وال�شر  عّز 
اىل ابلي�س وذريته واعوانه وان موعدهم الن�ر وبئ�س امل�شري 
.. الأن اجلنة التي وعد به� املوؤمنون واملتقون الف�ئزون على 
ادم  اىل  ح�شده  ا�شب�ب  احد   هي  واغوائه  ال�شيط�ن  ا�ش�ليب 
وزجته  التي ٌطرد منه� لتكربه عن امر .. تع�ىل ب�ل�شجود اىل 
ادم ف�شجدت املالئكة �شجود امر العبودية وابى ال�شيط�ن الأن 
الن�ر  لهب  ذرات  ب�ن  ب�لقي��س  واخذه  نف�شه  بجبلة  غروره 

اف�شل ب�عتق�ده من ذرات الطني جلبلة جن�س الب�شر.
وهو  اال  له  خملوق  اكرم  يف  املت�ش�دات  جمع  الذي  ف�شبح�ن 
 ) و�شلم  واله  عليه  )�شلى  نبين� حممد  على  و  عليه  ادم  ابون� 
:قوة  االن�ش�ن  يف  االربع  القوى  تت�ش�رع  فعندم�   .. ال�شالم 
 , غ�شبية  �شبعية  ,وقوة  خي�لية  وهمية  ,وقوة  عقلية  نظرية 
الثالث  القوى  على  االول  وينت�شر   4 بهيمية  �شهوية  وقوة 
يف  والتف�ين  الكم�ل  اىل  الب�شرية  الروح  ت�شمو  االخرية 
منه�  �شنعت  التي  التث�قلية  اجلبلة  على  وتتغلب  اخلري  عمل 
االج�ش�د احليوانية والنب�تية وكل اجلم�دات االخرى يف هذه 
املعمورة فت�شبح ارقى من املالئكة التي ال تخطيء و ال تذنب  
ابدا ب�شبب �شريورته� النورانية وت�شبح جميع موجودات .. 
�شبح�نه وتع�ىل طوع هذا الب�شر تكوين� و�شرع� وهذا م� ك�ن 
اىل حبيب .. امل�شطفى واهل بيته اال�شوة احل�شنة جلميع بني 

الب�شر .

مبدعون
من العراق من مدارس بغداد... الثانوية المركزية للبنين أول مدرسة ثانوية في العاصمة

منى رحيم الخرساني

أفضل العبادات 

بقلم - د. عالء الدين صبحي ال كبون

أقالم حرة

تكرث عمليات الن�سب واالحتيال بطرق خمتلفة يف جمال العمل 
باملحال التجارية , وي�سري ريا�س فالح من حي املوا�سالت 
على  تعتمد  واحتيال  ن�سب  لعمليات  تعر�س  انه  بغداد  يف 
طريقة ال�رصاء باالجل وعدم ت�سديد الديون, م�سرياً اىل ان اغلب 
)القفا�سة( يبدوؤون خططهم بالدفع املبا�رص ال�سابيع او ا�سهر 
ومن ثم تتبقى مبالغ ت�سدد بعد حني وتزيد الديون اىل مليون 
دينار او اكرث ثم ينقطع عن الت�سديد وعند مطالبته ومالحقته 
جتده ن�سب على ع�رص حمال جتارية او اكرث وتتكاثر عمليات 
انه تعر�س اىل خم�س  املطالبة والتهديد وامل�ساجرات, موؤكداً 
عمليات احتيال خالل ال�سنوات الع�رص املا�سية ب�سبب اعتماد 
اغرب  ان  كا�سفًا  باالجل,  البيع  على  التجارية  املحال  جميع 
طريقة تعر�س لها يف العام املا�سي هي ت�سوق �سخ�س يرتدي 
مالب�س فاخرة وي�ستقل �سيارة ال يقل ثمنها عن 50 الف دوالر 
 500 بايداع مبلغ  ثم قام  بالت�سوق منه  الن�ساب  بداأ  , حيث 
دوالر كاأمانة لدى �ساحب املحل ويت�سوق حلني انتهاء املبلغ 
اكرث  ملدة  االمانة   مبالغ  من  باكرث  الت�سوق  عمليات  وبا�رص 
من عام كامل حتى و�سل الدين اىل نحو ثالثة ماليني ليهرب 

بعدها دون رجعة.
ويقول  اخلياط(  )كرمي  يذكرها  اخر  نوع  من  احتيال  جرمية 
والداه  تركه  ما  على  بالو�ساية  عمه  وتكفل  ايتام  واخته  انه 
عمه  اقنعه  العمر  من  ع�رصة  التا�سعة  بلوغه  وعند  اموال  من 
ببيع الدار التي كان والده ميتلكها والتجارة باموالها لزيادة 
ايراداته و�رصاء دارين له والخته, واال�ستمرار بال�سكن يف بيت 
عليه  باالحتيال  عمه  وقام  قدميه,  على  الوقوف  حلني  عمه 
ثم  م�ساريع جتارية  وا�ستثمرها يف  االموال  واخذ  بيته  وباع 
ان امل�رصوع خ�رص واحلال خالف ذلك وبقيا  ابلغهم  بعد مدة 

ا�سريين يف غرفة ي�سكنها هو واخته يف بيت عمه.
ميا ا�سار امري الفتالوي انه ن�سب عليه من قبل احد املحتالني 
بعد ان ا�سرتى منه �سيارة حديثة قيمتها ت�سل اىل 40 مليون 
وت�سديد  املبلغ  من  جزء  ت�سديد  على  على  االتفاق  ومت  دينار 
وبعد  املبلغ  بباقي  �سك  حترير  ب�سمان  دفعات  على  الباقي 
دون  ال�سك  ان  تبني  كثرية  ومماطالت  الت�سديد  يف  تاأخري 
ر�سيد ومل تنفع املحاوالت الكثرية عن ثني املحتال الرجاع 

املبلغ والق�سية تدور يف اروقة الق�ساء.
احد  ان  كهربائيات(  )تاجر  ال�ساعدي  حميد  ا�سار  فيما 
ان  اراد  ثم  ل�سنوات  معه  بالتعامل  ا�ستمر  منه  املتب�سعني 
يجهز بب�ساعة كبرية كونه افتتح حماًل للبيع بالتق�سيط مقابل 
حترير �سك بالدين, وبعد ت�سديد ق�سطني انقطع املحتال وتبني 
اقل ومرغوب و�رصق املال ومل تنفع  ب�سعر  الب�ساعة  انه باع 

معه جميع التهديدات باحلب�س او الف�سل الع�سائري.

مواطنون يشكون 
عمليات االحتيال..

أين األجهزة األمنية؟

المواطن و المسؤول
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