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و�ضعت احلرب �ضد "داع�ش" اأوزارها يف حمافظة الأنبار 
من��ذ قراب��ة العام، لك��ن اآثارها الكبرية ل ت��زال حا�رضة 
يف املحافظة ويف نفو���ش �ضكانها، حرب اأدت اإىل تدمري 
�ضام��ل للبنى التحتية يف املحافظ��ة، دمار اأحلق اأ�رضارا 
بالغ��ة، امتد تاأثريها اإىل احلي��اة اليومية ل�ضكان الأنبار، 
اإذ ت�ض��كل اجل�ض��ور املدم��رة يف الأنبار اأحد اأب��رز معاناة 
�ض��كان املحافظة وخا�ضة يف امل��دن الغربية منها، التي 

تقطعت اأو�ضالها.
ع���رضات اجل�ضور دمرت يف الأنبار وحدها نتيجة احلرب، 
اإذ يقول املهند�ش “عبد الرحمن �ضالح” وهو اأحد الكوادر 
الهند�ضية مبحافظة الأنباراأن احلرب يف حمافظة الأنبار 
دم��رت 115 ج���رضاً، كانت ترب��ط بني امل��دن والنواحي 
الت��ي تقع عل��ى �ضفتي نه��ر الف��رات، اإ�ضاف��ة اإىل اأخرى 
كان��ت خا�ضة لت�رضيف ال�ضيول يف املنطقة الغربية عرب 

الطريق الدويل ال�رضيع يف املحافظة.
وي�ضي��ف �ضالح ال��ذي يعمل مهند�ض��ا يف مديرية الطرق 
واجل�ضور يف حمافظة الأنبار اأن بع�ش اجل�ضور بداأ العمل 

عل��ى اإع��ادة اإعماره��ا م��ن قب��ل برنام��ج الأمم املتحدة 
الإمنائ��ي UNDP وم��ا زال العمل م�ضتم��راً بها، اإل اأن 
اإعم��ار جميع اجل�ضور واإعادتها اإىل و�ضعها ال�ضابق بعيد 
املن��ال، حيث تقدر كلف��ة اإعمارها مب��ا ل يقل عن 140 
ملي��ون دولر، لفت��ًا اإىل اأن املديري��ة وبالتع��اون م��ع 
حمافظة الأنب��ار، ن�ضبت بع�ش اجل�ضور احلديدية لتقليل 

معاناة املواطنني.
واأو�ض��ح �ضالح اأن هذا املبلغ، اأك��رب من جمموع ما قدم 
يف م�رضوع املوازن��ة الحتادية كتخ�ضي�ض��ات للأنبار، 
واأن الك��وادر الهند�ضي��ة يف املحافظة لديه��ا القدرة على 
اإع��ادة كث��ري من هذه اجل�ض��ور اإىل و�ضعه��ا ال�ضابق، لكن 
انع��دام التخ�ضي�ض��ات املالية للمديري��ة، وتدمري جميع 

الليات بفعل احلرب، يحول دون ذلك.
اأم��ا “مه��دي عب��د فرحان” املدي��ر الع��ام ملديرية طرق 
وج�ض��ور الأنب��ار، كان ق��د اأك��د يف ت�رضي��ح �ضحفي اأن 
احل��رب يف الأنب��ار اأدت اإىل تدمري ثلث��ة ج�ضور عملقة 
يف املحافظ��ة وه��ي ج�ض��ور: فل�ضط��ني والياب��اين ونهر 

الكرم��ة، اإذ ب��ات تدمري ه��ذه اجل�ضور ي�ض��كل عائقا كبريا 
اأم��ام ان�ضيابية حركة املرور على الطريق الدويل ال�رضيع 
ب��ني الأنبار والعا�ضمة لوقوعها عل��ى نهر الفرات وقناة 
الرثث��ار ونه��ر الكرم��ة، م�ض��ريا اإىل اأن اإع��ادة اإعماره��ا 

يحتاج اإىل مبالغ كبرية ل تتوافر حاليا.
واأكد فرحان اأن منظمة UNDP التابعة للأمم املتحدة  
تكلف��ت باإع��ادة اإعم��ار ه��ذه اجل�ض��ور، واأن اإعم��ار ه��ذه 

اجل�ضور يكلف قرابة  15 مليار دينار، بح�ضبه.
تع��اين مدن غرب الأنبار م��ن تقطيع اأو�ضالها، اإذ يحتاج 
�ض��كان تل��ك امل��دن اإىل ق�ض��اء �ضاع��ات طويل��ة للعب��ور 
والو�ض��ول اإىل وجهاتهم، وترتك��ز معاناة املواطنني يف 

مدن عنة وحديثه وراوة والقائم ومدن اأخرى.
“ف��لح الدليمي” اأحد املواطنني م��ن مدينة عنة، يقول 
ان��ه يق�ضي قرابة �ضاعة كاملة للعبور على اجل�رض املدمر 
امل��وؤدي اإىل مدين��ة حديثة، م�ضيفا اأن اجل���رض بداأ العمل 
عل��ى اإعادة اإعماره من قب��لUNDP  واأن�ضاأت املنظمة 
طريق��ا حولي��ا لللتف��اف على اجل���رض، اإل اأن��ه وبح�ضب 
الدليم��ي ف��اإن الطري��ق البدي��ل خط��ري للغاي��ة وت�ضب��ب 
بانحراف ع���رضات ال�ضي��ارات عن م�ضاره��ا واإ�ضابة من 
كان��وا فيها، مو�ضح��ا اأن العمل يف اإع��ادة اإعمار اجل�رض 
بط��يء للغاية، وقد يحتاج ل�ضن��وات اإن ا�ضتمر العمل على 

نف�ش الوترية.
م��ن جهت��ه يقول “�ضي��ف حم��رف” اأحد مواطن��ي مدينة 
حديث��ة اإن خ��روج اجل�ضور ع��ن اخلدم��ة وتدمريها بفعل 
احل��رب، اأدى اإىل �ضعوب��ة التوا�ض��ل بني امل��دن الغربية 
يف الأنب��ار، موؤكدا اأن��ه يق�ضي �ضاعات طويل��ة للو�ضول 
اإىل مدينة الرمادي، الأمر الذي يوؤدي اإىل تاأخر الب�ضائع 

وارتفاع ثمنها.
حم��رف ال��ذي يعم��ل يف جم��ال جت��ارة امل��واد الغذائية 
اأو�ض��ح اأن تكلفة نقل الب�ضائع �ضبب��ت ارتفاعا كبريا يف 
اأ�ضعاره��ا، ف�ضل عن تاأخر الب�ضائ��ع وعدم و�ضولها يف 
الوق��ت املحدد، م�ضريا اإىل اأن اأه��ايل املدن الغربية باتوا 

حما�رضين بفعل تدمري اجل�ضور.
ي�ضّب��ه �ض��كان الأنب��ار حال املحافظ��ة واإعماره��ا، كمن 
يبني بيتا ويزينه من اخلارج، ويرتكه خاويا من الداخل، 
اإذ يق��ول الأكادميي واأ�ضتاذ القت�ضاد يف جامعة الأنبار 
“مهلب يون�ش” اإن حمافظة الأنبار بداأت باإعادة اإعمار 
بع���ش املن�ضاآت العامة يف املحافظة، اإل اأن ذلك الإعمار 
ل يخرج عن كونه ترقيعيا وللزينة فقط، بح�ضب تعبريه.

وي�ضري اإىل اأن دوائر البلدية يف املحافظة با�رضت برتميم 
بع���ش الط��رق و�ضب��غ الأر�ضف��ة وتزيينه��ا، يف الوق��ت 
ال��ذي كان عليه��ا توف��ري تلك الأم��وال لإعم��ار املن�ضاآت 
الرئي�ضي��ة التي تدخ��ل يف �ضلب معاناة النا���ش اليومية 
يف املحافظ��ة. وبح�ضب اعتقاد يون���ش فاإن على حكومة 
الأنب��ار املحلي��ة اأن توفر ما ي�رضف على تل��ك ال�ضغائر 
يف �ضبي��ل اإعمار ما هو واجب، لفتا اإىل اأن دوائر الأنبار 
ت�رضف ع�رضات املليني عل��ى تاأثيث الدوائر وجتهيزها 

باأث��اث مكتب��ي يف الوق��ت ال��ذي حتتاج في��ه املحافظة 
اإىل و�ض��ل مدنها ونواحيها وقراها م��ع بع�ضها لتن�ضيط 

احلركة التجارية وتوفري فر�ش العمل.
ويف خت��ام حديثه، اأ�ض��ار اأ�ضتاذ القت�ض��اد اإىل اأنه وبعد 
افتت��اح املنف��ذ احل��دودي م��ع الأردن ب��ات لزام��ًا عل��ى 
احلكوم��ة املحلي��ة واملركزي��ة اأن تعي��د اإعم��ار اجل�ض��ور 
وتعبي��د الط��رق الرئي�ضي��ة، يف �ضبي��ل النهو���ش بالواقع 
القت�ض��ادي امل��وؤمل للمحافظ��ة، م�ض��ريا اإىل اأن الأنب��ار 
وخا�ض��ة امل��دن الغربية ت�ضكو من �ضع��ف ت�ضليط ال�ضوء 

الإعلمي على معاناتها امل�ضتمرة منذ �ضنوات.
�ضعوب��ة التنق��ل ب��ني م��دن الأنب��ار، ت��وؤدي اإىل خ�ضائر 
اقت�ضادي��ة كبرية للمواطنني، ويق��ول م�ضدر م�ضوؤول يف 
دي��وان حمافظة الأنبار اإن��ه ورغم املنا�ض��دات املتكررة 
للحكوم��ة املركزية ب�رضورة الب��دء باإعادة اإعمار ج�ضور 
املحافظة كونها ت�ضم منفذي��ن حدوديني مهمني، دائمًا 
ما تواج��ه تلك املنا�ضدات بالتجاه��ل من امل�ضوؤولني يف 
العا�ضمة بغ��داد. واأ�ضار امل�ضدر ال��ذي طلب عدم الك�ضف 

عن هويته اإىل اأن احلكومة املحلية يف املحافظة عاجزة 
ع��ن اإع��ادة اإعمار ما دمرت��ه احلرب، ويب��دو اأن احلكومة 
اأن م���رضوع  املركزي��ة ما�ضي��ة يف جتاهله��ا، خا�ض��ة 
املوازنة املقدم للربملان ن�ش على تخ�ضي�ش مبلغ 136 
ملي��ون دولر ميزانية ت�ضغيلي��ة وا�ضتثمارية للمحافظة، 
يف الوق��ت ال��ذي حتتاج في��ه املحافظ��ة اإىل مبلغ يفوق 

ميزانية املحافظة لإعادة اإعمار اجل�ضور فقط.
 ولف��ت امل�ض��در اإىل اأن معاناة املواطن��ني ل تتوقف عند 
�ضعوب��ة التنقل فح�ضب، اإمنا تدم��ري اجل�ضور رافقه تدمري 
للم�ضت�ضفي��ات وم�ضاري��ع الكهرباء وامل��اء وغريها، وكل 
ه��ذه املن�ضاآت ما زالت على حاله��ا يف انتظار اأن تتبنى 

اإعمارها املنظمات الدولية.
اأم��ا “حممد ال��راوي” اأح��د ال�ضكان املحلي��ني يف مدينة 
راوة، في�ض��ري اإىل اأن��ه ا�ضط��ر اإىل ترك املدين��ة، والتوجه 
ل�ضتئج��ار من��زل يف مدين��ة الرم��ادي، ويق��ول اإن لديه 
ثلثة اأبناء يدر�ضون يف جامعة الأنبار، واإن تكلفة توفري 
�ضكن لهم ت�ضاوي تكلفة ا�ضتئجار منزل يف املدينة، الأمر 

ال��ذي ا�ضطره اإىل ترك مدينت��ه والتوجه لل�ضكن يف مركز 
املحافظة.

م��ن جانب��ه يق��ول املحل��ل ال�ضيا�ض��ي “عمر غي��اث” اأن 
ال���رضوع باإع��ادة اإعم��ار م��ا دمرت��ه احل��رب يف الأنبار 
وباق��ي املحافظ��ات املنكوب��ة، يعد م��ن الواجبات التي 
عل��ى احلكوم��ة القي��ام به��ا، يف ح��ال اأرادت اأن ت�ضتتب 
الأو�ض��اع الأمني��ة يف تل��ك املحافظ��ات، م�ض��رياً اإىل اأن 
حال��ة من التذمر الكبري وال�ضخط باتت تتعاىل من �ضكان 
تل��ك املناطق، والتي بعد قرابة عام على انتهاء املعارك 
فيه��ا، ل ي��زال �ضكانه��ا ي�ضاه��دون م��ا يذكره��م باأيام 

املعارك.
الأنب��ار يف  �ض��كان حمافظ��ة  معان��اة جم��ة يكابده��ا 
حياته��م اليومية ما ب��ني �ضعوبة التنقل وتدمري اجل�ضور 
وخروجه��ا عن اخلدمة، وب��ني افتقار املحافظ��ة لأب�ضط 
متطلب��ات العي�ش الكرمي، يف ظل حكومة ت�ضكلت لتحقيق 
الطموح��ات وتلبية الرغبات احلزبية والطائفية ول تهتم 

لأمرهم وانت�ضالهم من معاناتهم.

األنبار.. الطرق والجسور أوصال مقطعة تفاقم معاناة المواطنين
بغداد -  متابعة

االسوة الحسنة... حصن للعائلة ونهج دعوات وإحتجاجات في العراق لخفض ضرائب الكتب الداخلة إلى البالد
اصالح للمجتمع

اأثار الروائي العراقي اأحمد ال�ضعداوي احلا�ضل 
عن   2014 لعام  العربية  البوكر  جائزة  على 
روايته )فرانك�ضتاين يف بغداد( والتي ترجمت 
اإىل عدة لغات، ق�ضية فر�ش ال�رضائب املرتفعة 
العراق،  اإىل  الداخلة  واملوؤلفات  الكتب  على 
مطالبا باإ�ضتثناء الكتب واإعادة ن�ضبة ال�رضيبة 

اإىل �ضابق عهدها.
من  عجيب  اإ���رضار  اإن”هناك  �ضعداوي  وق��ال 
العراقية على فر�ش ر�ضوم غري  الكمارك  هيئة 
الكتاب  �ضعر  على   15% اإىل  ت�ضل  معقولة 
الكتاب  �ضعر  من  مايرفع  العراق،  اإىل  الداخل 
اأيدي القراء م دون �ضبب مربر،  الذي ي�ضل اإىل 
العراق  يف  الكتب  وحركة  جت��ارة  على  ويوؤثر 
ال�ضلم  ب��اأج��واء  �ضنتني  نحو  منذ  ينعم  وال��ذي 
التنمية  بعملية  �ضاهم  ال��ذي  الأم��ر  الن�ضبي، 

وتعزيز ال�ضلم الأهلي”.
�ضابق  وقت  يف  وعدت  اإن”احلكومة  واأ�ضاف 
الكتب  على  عالية  ر�ضوم  فر�ش  قرار  باإيقاف 
امل�ضتوردة، ولكن هيئة الكمارك مازالت م�رضة 
جتارية  مواد  وكاأنها  الكتب  مع  التعامل  على 
ومواد  الكماليات  هي  كما  عالية،  ربحية  ذات 
الوقت  يف  الطبية،  وامل��واد  والأغذية  التجميل 
واإ�ضاعة  للتنمية  ال�ضاعية  الدول  به  تقوم  الذي 

الوعي باإلغاء اأية ر�ضوم على الكتب”.
باإن تقوم احلكومة  اأمله  ال�ضعداوي عن  واأعرب 
باإجراءات �رضيعة لرفع الظلم الواقع على قطاع 
اإحتجاز  بعد  الن�رض،  ودور  الأهلية  املكتبات 
حمافظة  م��وان��ئ  يف  ال��ك��ت��ب  م��ن  طلبياتها 
الرتبح  الدولة  حماولة  اأن  اإىل  م�ضريا  الب�رضة، 
ال�ضعف  ب�رضائب عالية على قطاع يعاين من 
مع  خ�ضو�ضا  اأخ���لق،  غ��ري  عمل  ه��و  اأ���ض��ل، 
يفرت�ش  هائبة  طبيعية  ب��رثوات  تتمتع  دول��ة 
اأن تخ�ض�ش جزء منها لدعم الثقافة والفنون، 
ل اأن متنح رواتبا مبوظفني يعملون على خنق 

الثقافة”.
وتفعيل  ال�رضائب  زي���ادة  تفعيل  اإط���ار  ويف 
التعرفة الكمركية فر�ش جمل�ش الوزراء العراقي 
تعرفة كمركية على الكتب بلغت ن�ضبتها 15%، 
وردود  الإنتقادات  توايل  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 
نتيجة  القرار  على  الغا�ضبة  ال�ضعبية  الأفعال 
اإياه  وا�ضفني  الكتب،  ا�ضعار  بارتفاع  ت�ضببه 
بالأمر غري امل�ضبوق كونه يثقل كاهل ميزانية 

الأ�رضة.
تنفيذ قرار رفع ال�رضائب على الكتب امل�ضتوردة 
الثقافية  الأو�ضاط  يف  والإ�ضتياء  ال�ضخط  اأثار 
العراقية واإحتجاجات اأ�ضحاب املكتبات ودور 
قيمة  على  اإع��ت��داء  القرار  ع��دوا  الذين  الن�رض، 
الكتاب والأ�رضار بالقاريء العراقي املتعط�ش 
خا�ضة  والأجنبية،  العربية  النتاجات  اإىل 
الن�رض  ل��دور  تابعة  حاوية   13 اإحتجاز  بعد 
هيئة  ان  موؤكدين  الب�رضة،  ميناء  يف  العراقية 

ال�رضيبة  اإل بعد دفع  الگمارگ متنع مرورها 
مطالبني  القانونية(،  )غري  ب�  و�ضفوها  التي 
ال�رضيبة  للغاء  بالتدخل  العراقية  احلكومة 
التي فر�ضت موؤخرا على الكتاب، م�ضددين على 
اأن هذه الإجراءات املوؤ�ضفة تهدد حرية الثقافة 

وتداول الكتاب.
للنا�رضين  ال��ع��ام  الإحت����اد  رئي�ش  وو���ض��ف 
الج��راء  ال��را���ض��ي،  ال��وه��اب  عبد  العراقيني، 
اإتخاذ  املوؤ�ضف  اإن”من  وقال  عاقل،  غري  باأنه 
ال�ضلطات العراقية قرارات موؤ�ضفة بحق الكتاب 

وتعامله معاملة اأية �ضلعة اأخرى.
اجلديد  ال�رضيبة  اإن”قانون  الرا�ضي  وق��ال 
طبق منذ بداية ت�رضين الأول/ اأكتوبر املا�ضي 
الكتاب،  �ضمنها  ومن  ال�ضلع  من  الكثري  و�ضمل 
الذي من املفرت�ش اأن يكون بعيداً عن ال�رضيبة 
ل�رضيبة  يتعر�ش  اأ�ضًل  لأنه  منها،  وم�ضتثنًى 
 1 كانت  اأن  بعد  باملائة،   15 بن�ضبة  كمركية 

باملائة فقط .
الكتبي �ضتار علي، �ضاحب دار ن�رض  اأكد   فيما 
ولها  قانونية،  غ��ري  ان”ال�رضيبة  ومكتبة، 
ونطالب  الكتب،  �ضوق  على  �ضلبية  ت��اأث��ريات 
ب��اإط��لق ����رضاح ال��ك��ت��ب الآت��ي��ة م��ن ب��ريوت 
يعني  املختلفة،  ال��ع��راق  م��دن  اإىل  والقاهرة 
كلفة  وه��ذا  الواحد  للطرد  دولرا   ٢٠ بحدود 

اإ�ضافية على �ضعر الكتاب”.

اأما علي حم�ضن �ضاحب مكتبة يف بغداد فيقول 
فر�ش  عليها  اأن  تعي  ل  الكمارك  اإن”مديرية 
طباعة،  من  الكتاب  ُيكلفه  ما  وف��ق  �رضائب 
 3 اىل  دولر   2 يتجاوز  ل  مبلغ  ه��و  وال���ذي 
ما  وفق  الكتاب  تقييم  اإىل  وتذهب  دولرات، 
وهذا  املفرد  الكتاب  ب�ضعر  الكتب  ب�ضوق  ُيباع 
يف الواقع اي�ضًا خطاأ يف تطبيق القوانني كما 

هو معروف”.
�رضائب  فر�ش  اإن  اأك��د  ال�رضاي  علي  الكاتب 
هيئة  قبل  من  العراقي  الكتاب  على  كمركية 
الو�ضط  دع��ا  العراقية،  والكمارك  ال�رضائب 
امل�ضوؤولني  ن��ّي��ة  يف  يت�ضاآل”هل  ال��ث��ق��ايف 
اإىل  البلد  ثقافة  قيادة  العراقية  الدولة  عن 
وجه  على  الكتاب  يجد  اأن  فبدل  الهاوية”، 
وعيًا  مينح  اأنه  ذلك  خا�ضة  عناية  اخل�ضو�ش 
اجتماعيًا و�ضيا�ضيًا وثقافيًا واإن�ضانيًا وينه�ش 
باملجتمع دون اأن ُيكلف احلكومات اأي ميزانية 
الكتب  �ضوق  حركة  تفعيل  فبمجرد  دع��م،  اأو 
ي�ضب  وثقايف  اقت�ضادي  مبردود  ذلك  �ضيعود 
ببناء املجتمع والفرد، ها نحن جند اأن الدولة 

العراقية حتارب هذه ال�ضلعة الثقافية.
والكتبيني  النا�رضين  من  جمموعة  وتتعزم 
بغداد  يف  الن�رض  ودور  املكتبات  واأ�ضحاب 
وزارة  اأم���ام  منّظمة  اإحتجاجية  بتظاهرة 
ال�رضيع  بالتدخل  للمطالبة  العراقية،  الثقافة 

اأ�ضحاب  حلل م�ضكلة جمركية جديدة يواجهها 
املكتبات ودور الن�رض يف العراق.

هيئة  اإحتجزت  بعدما  الحتجاج  هذا  وياأتي   
بالب�رضة  اجلنوبي  الفاو  ميناء  يف  الكمارك 
عددا من احلاويات الكبرية التي تنقل الع�رضات 
كبرية  األفية  وباأعداد  العناوين  من  واملئات 
والفكرية  والدينية  والأدبية  العلمية  الكتب  من 
امل�ضبوقة  غري  اجلمركية  للتعريفة  واإخ�ضاعها 

منذ خم�ضة ع�رض عاما.
مكثفة  ن��داءات  الن�رض  دور  من  العديد  ووزع��ت 
مثلما  الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  خلل  من 
نا�ضد اإحتاد النا�رضين العراقيني جمل�ش رئا�ضة 
تخفيف  م�ضاعدا يف  عامل  يكون  باأن  ال��وزراء 
العبء ال�رضيبي على الكتاب امل�ضتوَرد بدل من 
هذه الن�ضبة اجلديدة التي ترفع �ضعر التكلفة اإىل 

اأ�ضعافها.
جلنة  اأوف��دت  اجلمارك  وهيئة  التجارة  وزارة 
ملعاينة  املتنبي  �ضارع  اإىل  م�ضرتكة  �رضية، 
على  لتوؤ�ض�ش  املكتبات،  يف  الكتب  اأ�ضعار 
�ضوئها �رضيبة جديدة ل ُيعرف مدى تقديراتها 
من  ال�رضيبة  ع  و�ضْ اأ�ضا�ش  على  النهائية، 
بطبيعة  بها  يتحكم  مبا�رضة  ميدانية  م�ضاهدة 
املعرفية  اأهميته  ولي�ش  الكتب  حجم  احل��ال 
والثقافية، متنا�ضية اأن �ضارع املتنبي الثقايف 
كتبية  ملب�ضات  وفيه  وطلب  عر�ش  �ضوق  هو 
الإ�ضتن�ضاخ  كتب  �ضيوع  اأقلها  لي�ش  كثرية 
مثل  فاإن  وبالتايل  وعاملية،  عربية  ملوؤلفات 
حا�ضمة  تكون  اأن  ميكن  ل  التقديرات  ه��ذه 
القارئ،  ال�ضلبية على  ل�رضيبة �ضتاأتي تبعاتها 
الواقع  اللجنة مل حُت�ضن �ضبط  اأّن هذه  ووا�ضح 
واحدة  زي��ارة  خلل  من  يبدو  ما  على  الكتبي 
واآلف  ع�رضات  من  ع�ضوائية  عّينات  وم�ضاهدة 

من الكتب.
ال�ضامل  ب��در  وارد  ال��ع��راق��ي  ال��روائ��ي  وي���رى 
وجمل�ش  اجلمارك  وهيئة  التجارة  اإن”وزارة 
ال������وزراء، ه��ي احل��ل��ق��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ج��دول��ة 
�ضوابطها،  وف��ق  والت�ضديرات  ال���ض��ت��ريادات 
ُيَزّج الكتاب يف هذه املعمعة بت�ضليعه  اأن  لكن 
عنوان  مع  ين�ضجم  ل  عليه  اجلباية  وفر�ش 
ل�ضيما  املجتمع  يف  والثقافة  املعرفة  اإ�ضاعة 
والأدبية  والدينية  العلمية  والكتاب مب�ضنفاته 
ولي�ضت  معرفية  حاجة  ه��و  الأط��ف��ال  وكتب 
كمالية ميكن ال�ضتغناء عنها، ونعتقد اأن وزارة 
طاولة  على  العاجلة  املطالب  �ضت�ضع  الثقافة 

النتظار”
العامة  امل��وازن��ة  ق��ان��ون  ان  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
املالية  لل�ضنة  ال��ع��راق  جلمهورية  الحت��ادي��ة 
من  بتو�ضية  عديدة  �رضائب  فر�ضت   2018
�ضندوق النقد الدويل وح�ضب اإتفاقية الإ�ضتعداد 
 ،2015 ع��ام  ال��ع��راق  وقعها  التي  الئتماين 
للح�ضول على قر�ش قيمته )5،4( مليار دولر 
وت�ضمل اإ�ضلح النظام ال�رضيبي للح�ضول على 

)1،8( مليار دولر يف موازنة 2018.

ولكم يف الر�ضول ا�ضوة ح�ضنة... �ضدق اهلل العظيم. 
احيان  ويف  العلى  واملثل  القدوة  هي  ال�ضوة 
القتداء  فال�ضوة  ال��ع��ربة..  مبعنى  تاتي  اخ��رى 

بالمور اليجابية ل ال�ضلببة منها.
فالبوين ا�ضوة لولدهم.. حتى انهم يتقيدون يف 
اطفالهم  ملراقبة  وانفعالتهم  ت�رضفاتهم  جيمع 

لهم..
العائلة والختلط  التعامل مع افراد  ففي طريقة 
لنهم  املواقف  جميع  يف  والت�رضف  املجتمعي 

مراقبون من ابنائهم.
اكرب  تاأثري  لها  احلياتية  والطريقة  فالت�رضفات 
العملي  فاجلانب  واملوعظة...  الكلم  من  بكثري 
التي  النظرية  المور  من  املرات  ا�ضعاف  يرت�ضخ 
تلقى على امل�ضامع. ويقول الباحث عمار ابراهيم 
يتاأثرون  العمرية  املراحل  جميع  يف  "الولد  ان 
ب�ضكل كبري يف ابائهم.. فالبن يقلد اباه يف اغلب 
املواقف التي مير بها حتى انه يجد نف�ضه ي�ضتن�ضخ 

رد فعله يف الية التعامل"
كافة  الب��وي��ن  ي��راع��ي  ان  ����رضورة  على  واك���د 
ت�رضفاتهم مع املحيطني ف�ضل عن علقتهم باهلل 
البوين  ي�ضلي  التي  فالعائلة  وتعاىل  �ضبحانه 
ال�ضلة  على  اعتادوا  جتدهم  اطفالهم  �ضغر  منذ 
على  ع��لوة  بها  اللتزام  غري  خيارا  يجدون  ول 
واثبتت  الدينية".   ال�ضعائر  واحياء  املراقد  زيارة 
درا�ضات حديثة ان تاأثري املحيط العائلي كبري جدا 

وينعك�ش على �ضخ�ضية الفرد.
فال�رضة امل�ضاملة والهادئة كثريا ما جند ابنائها 
يتمتعون بالهدوء وال�ضلم حتى انهم يكونون اكرث 
التعامل  على  لقدرتهم  وذلك  املجتمع  يف  جناحا 
بحكمة وهدوء المر الذي ميكن اخلليا الع�ضبية 
طاقة  دون  من  الدماغ  اىل  اليعازات  اعطاء  من 
كهربائية كبرية حمفزة توؤثر على اتخاذ القرارات 

والتفكري ب�ضورة اف�ضل 
هبة  التطبيقية  الوزيرية  رو�ضة  مديرة  وتقول 
البياتي ان "من خلل املهمة املناطة بي وجدت 
نف�ضية  م�ضكل  من  يعانون  الطفال  من  الكثري  ان 
عن  ف�ضل  امل��ن��زل  يف  ال�ضتقرار  غياب  ب�ضبب 
الكثري من  والذي دفع  وامل�ضاكل  املهاترات  كرثة 
الطفال اىل اتباع �ضلوك عدواين مع اقراهم علوة 
على تنمي �ضفة العناد وغياب الروح الجتماعية.
الطفال  من  اخ��ر  "منوذج  ان  البياتي  وتابعت 
العزلة  اختار  املنزلية  امل�ضاكل  يعانون من  الذي 
يواجهون م�ضكلة  الطفال  اقرانه فالكثري من  عن 
حتى  النعزال  اىل  وي�ضعون  والختلط  الندماج 
وان  حتى  جتربة  اي  خو�ش  من  يخافون  انهم 
كانت ب�ضيطة وغالبا ما يدفع المر اىل ا�ضابتهم 

يف امرا�ش نف�ضية او حالت تخلف.
التي  "املحاكم  ان  مهدي  رانيا  القانونية  وتقول 
ما  كثريا  وال���رضي��ة  الجتماعية  بالمور  تهتم 
ابنائهم  ت���وازن  اخ��ت��لل  على  الب��وي��ن  حتا�ضب 
اخللقي ف�ضل عن خما�ضبتهم على اي �ضلوك عنيف 

ي�ضدر جتاه اطفالهم".

بغداد - عادل فاخر

بغداد - رغد دحام


