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وهـــو أيــضًـــا تـــعــلـم مــضـــمــون
الـــنــجـــاح . ويـــذكـــر أن الــطالب
الذين لم يحققوا النجاح في ظل
الــتـــعـــلــيـم الــنـــظـــامي وكـــانــوا
يــكــرهــون الــدراســة  وحــقــقـوا
جنـــاحًـــا عـــنـــد اســـتـــخـــدامـــهم
احلـاسـوب واإلنــتـرنت من خالل
عـــــدة دراســـــات اثـــــبـــــتت ذلك 
وشــبــكــة اإلنــتـرنـت أو الــكــتـاب
احلي في أبـــسط تـــعـــريف لـــهــا
ــيــة من تـــضم مــجــمــوعـــات عــا
ـعـلـومـات لـلـحـكـومات مصـادر ا
ـعـاهــد ومـراكـز واجلـامـعــات وا
البـحث العـلـمي  وال نبـالغ ح
نقول إن مجال الـتربية والتعليم
من أجنح اجملــاالت الـتـي دخـلت
عـالم اإلنــتـرنـت  خـصــوصًـا مـا
يسمى "بـالتعلـيم الذاتي" عندما
ــؤســسـات بــدأت الــكــثــيـر مـن ا
التـربوية والـتعـليـميـة في تقد
خدماتها عبر شبكة اإلنترنت.
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ـؤسسات بـتنوع  وتـتميـز هذه ا
احملـتوى العـلمي الـذي تطرحه 
تعـلم مع مـراعاة مـستويـات ا
واخـــتالف أســـلــــوب عـــرضـــهـــا
حملـتـواها الـعـلمـي  وعدد مـنـها
تـقــدم خـدمـاتـهــا مـجـانًـا  وهـذا
بــحــد ذاته يـــظــهــر الــدور الــذي
تؤديه شبـكة اإلنترنت في الدول
التـي تهـتم بـنـشـر الـتـعـليـم على
ـســتـويــات.  فـالــشـبــكـة كـافــة ا
الـعنـكبـوتية جـعلت كل شيء من
الــعـلــوم والــفـنــون في مــتــنـاول
ـــراهـــقـــ  أيــــدي األطـــفـــال وا
الـــــذكــــور واإلنـــــاث  الــــكـــــبــــار
تـعلمـ واجلهلة والصـغار  وا
 وقــضت عـلى حـاجــز الـلـغـة أو
الثـقافـة أو اجلغـرافيـا فأوجدت
يـاً يـشاهَـد ويـسمَع مـحتـوى عـا
في بـغـداد ونيـويـورك والـقـاهرة
وطــــوكــــيــــو وبــــاريـس في وقت
واحـد . نحن أمـام وسائل قـائمة
مـتاحة  وفـيها قـدر من احلياد 

الـتـكـنـولـوجي الـذي شـهـده هذا
الـعــصـر في مــجـاالت مــتـعـددة
من أهمـها الـثـورة الهـائلـة التي
حـدثت في تكنـولوجيـا االتصال
ـعلـومات  والـتي تمـثلت في وا
استـخـدام احلـاسـوب  وتوجت
ــعـــلــومــات أخــيــرًا بـــشــبـــكــة ا
الـدولـيـة اإلنـتـرنت  لم يـقـتـصر
استـخدام احلاسـوب في قضايا
االتــصــال فـــحــسب  بـل هــنــاك
اســــتـــخـــدامـــات عـــديـــدة له في
الـعملـية التعـليمـية ومن أبرزها
 إدارة عــــمـــلــــيــــة الــــتــــعـــلــــيم
عـتمد باحلاسـوب  والتـعلـيم ا
عـــلــيه احلـــاســوب  والـــكــتــاب
اإللـكـتـروني والـتـعـلم الـشـمولي
من خالل اإلنـــتـــرنـت والـــبـــريــد
اإللـكـتـروني  والـطـريـقـة األكـثر
شـــــيــــوعًـــــا هي االســـــتــــخــــدام
الــشـمــولي والـتـعــلم الـتــكـامـلي
بـــاحلـــاســـوب   وهــذا يـــتم من
خـالل اإلنـــــتـــــرنت والـــــبـــــريـــــد
اإللـــكـــتـــرونـي  واالســـتـــخـــدام
الــشــمــولي لــلـــحــاســوب تــعــلم
مفـتوح ومـستـمر مـدى احلياة 

دفعته الن يرحل الى بالد بعيده
ـــشــقــة من اجل ان ويـــتــحــمل ا
يــــحــــصل عــــلى دقــــة احلــــديث
الــنــبــوي  واحلــرص الــشــديــد
والــرغـبـة الـعــارمـة لـنــيل الـعـلم
حـــتى لـــو من اقـــصـى مـــشــارق
ـقـابل الــدنـيـا ومــغـاربـهـا  وبــا
أدركـت كـم نـــــــحن كـــــــســـــــالى 
وتــتــوفــر لــنــا كل االمــكــانــيــات
ومتـطـلـبات وسـبل الـراحة  من
عـاهد كـتبـات وا حيث وجـود ا
واجلامـعـات ويأتـينـا الـعلم الى
بـــيــوتـــنــا  ولـم نــصـل لــعـــشــر
مـاوصـل الـيه هــذا الـرجل الـذي
اصـبح من كــبـار عـلــمـاء األمـة .
نــعم يــأتـيــنـا الــعـلم الى الــبـيت
ونــــحـن جـــــالــــســـــ او حـــــتى
مـضـطـجـعــ عـلى االرائك عـبـر

االنترنت .
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 وهــنــاك ثـمــة إجـمــاع مـعــاصـر
عــــلى أن احلــــاســــوب هــــو أهم
اخــتـراع عـرفــته الـبـشــريـة مـنـذ
فـجر التـاريخ  ولم يشهـد عصر
مـن الــــــعـــــــصــــــور الــــــتــــــقــــــدم

طـلب العـلم وفـوائـد الـقراءة من
ـرأة  الـكــتب وضــرورة تـعــلم ا
ـكـمل لــهـذه الـسـلـسـة ـهم وا وا
احلـصـول عـلى الـعـلم بـالـسرعه
الـقــصـوى والــبـنـاءة بــالـصـوت
والـــــصــــورة وانـت جـــــالس في
بـيـتك مـن خالل االنـتـرنت  تـلك
النـعمة الـتي اليعرف قيـمتها اال
من كـــان هـــمه احلـــصــول عـــلى
العلم وتنـمية قدراته والنهوض
بنـفـسه ورفع شـأنه وشـأن امته
.كــنـت اقـــرأ في احـــدى الــكـــتب
الـدينيـة  ان شابـا شغوفـا بعلم
احلـديث اراد ان يـتأكـد ويتـثبت
من حــديث لـلـرســول صـلى الـله
عـليه وسلم فـسأل عـمن سمعه 
فـأخـبـروه ان من سـمع احلـديث
رجل في مــكـان بــعـيــد والـســفـر
اليه طـويل وشاق قـرابـة السـتة
اشـهــر فـمـا تـوانى طـالب الـعـلم
هــذا وشــد الــرحــال ووصل الى
مبتغاه بعـد ستة اشهر  فخطر
ببـالي كم عظـيم هذا الرجل وكم
هو عاشق للعلم وذو همة عالية
ومــاهـذه الــروح اجلــبــارة الـتي
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عندما  اعلن عن تشكيل " تقدم "
قـلنـا  مع الـقائـلـ  انهـا خـطوة
في االجتـاه الـصـحـيح وشـعـرنا
بــاالرتــيـاح  ان يــكــون  لــلــتــيـار
ــقـــراطي اطــار او ــدنـي  الــد ا
كــتـلــة وعـنــوان رئـيس  يــتـوجه
ـــــدنــــيـــــون واالخــــرون الـــــيه  ا
للـتـعـاون والـتـنـسـيق  ورحـبـنا
عــلـــنـــا  في مـــقـــال بــذلـك ولــكن
ـريرة في حـذرنـا من الـتـجـربـة ا
التحـالفات  التي تنـعقد وتنفرط
 من دون ان يـبــرر لـهـا  تــبـريـرا
صــحــيـحــا  واكــدنــا  ان بـعض
ـــتــحــالــفــ في االنــتــخــابــات ا
الــسـابـقــة  تـركـوا الـتــفـاهـمـات
وتـــمت الــهـــرولــة نــحـــو الــكــتل
الكبـيرة طـمعا  في مـقعـد نيابي
او مـنـصب او حظـوة لـدى زعيم

وقائد. 
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كــــان ذلك ومــــا يــــزال شــــعـــورا
باليـأس من حتقيق اجناز  رغم
ان هــنـاك  اســاســا يـبــني عــلـيه
ويـــدعم وال يـــهـــدم  وله اربـــعـــة
مـــــقــــــاعــــــد  ولـــــكـن االحـــــزاب
الــصــغـــيــرة بــعـــدّهــا مــشــدودة
لــــــصــــــغـــــــرهــــــا الــــــعــــــددي لم
وها تستـثمرالفرص المـكانية 
ناهيك عن ان (الكـبر)و(الصغر)
ال يقاس بـالقـيمة الـعدديـة . كما
ان أزمــة الـنـظـام الــسـيـاسي في
ـشـهـد الـعـراق انـعـكـست عـلى ا

الـــســــيـــاسي وجــــاءت ظـــاهـــرة
التشتت لتعمق هذه اإلشكاليات
يــــضــــاف الى ذلك ان حتــــالف  
(ســائـــرون ) يـــفـــتــقـــد لـــهـــويــة
ــدني واضـــحــة رغم الــشـــعــار ا

رفوع .  ا
ـــدني ـــفـــاجىء ان  الـــتـــيــار ا ا
تــبـــعـــثــر الـى اكــثـــر من كـــتـــلــة
ــؤثــرات من قــوى مــتــنــفــذة 
وهرول كل جزء فيه الى اجتاه 
صــحـيح ان بــعــضه لـغــايـة االن
اليزال مـحافظاً علـى سياج بيته
ولم يــخـــتــرق مـن قــوى االسالم
الـــســيــاسـي ولــكــنـه تــأخــر ولم
يـدافع عن كيـانه الـوليـد " تقدم "
هم االن تشكلت " تمدن"  و" ..  ا
ــقــراطي " ـــدني الــد الــتــيــار ا
فــيــمــا ذهب احلــزب الــشـيــوعي
واحــــــزاب اخــــــرى فــــــرادى الى
"سائرون "ولكن جـميعا اسهموا
 في اضـعـاف  الـتــيـار وشـتـتـوا
ـــا عــــلى هــــذا  لن قــــواه   ور
يـحـصــدوا من حتـالـفــاتـهم هـذه
غــيــر انه ــطــلــوبــة  االصــوات ا
ن اراد ان يــكـون نــقـول طــوبى 
ـدني عـنـوان  مـعـروف لـلـتـيـار ا
ومـســتــقل ســواء بــتــحـالــفه مع

االخرين ام بقي حلاله . 
ـصــيــبــة ان  من يــريــد تــعـدي ا
الـعتـبة االنتـخابـية على امل انه
اذا حــــافظ عــــلى الـــعــــدد الـــذي
حــصل عــلــيه  في االنــتــخــابـات

الــســابـقــة فــيــمــكــنه  الــتــأهل
بـرعايـة  ومسانـدة قوة كـبيرة 
ويـــــــتــــــنــــــاسـى ان قــــــاعـــــــدته
مارسة كتـوية  اجلماهـيرية ا
ـكن ان توقع على احلليف  ال 
ورقـــــة بــــــيــــــضـــــاء  او فـي كل
االحـــوال والـــظــــروف يـــضـــمن
اصـــواتـــهـــا . احـــتـــمـــال  وارد
خـــســـارة اصـــوات مـــهــمـــة من
جمـهوره  ومـناصريه  بل ومن
محـازبيه  نكايـة  بانحيازه الى
قـوى شــمــولــيــة تــؤمن بــواليـة
الـفقـيـه اعـتقـادا بـوهـم تشـكـيل
"الكتـلة الـتاريخـية " في مـفهوم
لن يـــكـــون احـــسن نـــهــايـــة من
ـصــاحلـة الــتـاريـخــيـة" الـتي "ا
اصــــبـــحـت في خـــبــــر كـــان ألن
شـروطـهــا لم تـنـشــأ بـعـد  الى
جانب  االشكـاالت  واالرتكابات
ـــــرتـــــكـــــبـــــة ضـــــد الـــــقـــــوى ا
قراطية التي لم تدان لهذه الد
 الـلحـظـة كي نقـول انـها  تـوبة
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فــضال ان ذلـك  انــعش تــعــزيــز
مــوقف الــعـزوف  بــ  اوسـاط
شـــعــــبــــنــــا  من الــــتــــوجه الى
صـنــاديق االقـتــراع في رد فـعل
ســلـــبــيـــة ومــعــاقـــبــة لـــلــقــوى
السـياسيـة على ادائهـا وخشية
من تـــكـــرس في حتـــالـــفـــاتـــهــا
االوضــاع الــراهــنــة واخلــاســر
ـدني االكــبـر من هــذا الــتـيــار ا
الـــذي  ال يـــؤمـن بـــصـــنــــمـــيـــة
قـــيــاداتـه .رب قــائل  يـــقــول ان
هـــذه الــــقــــوى  تــــضـم فــــئـــات
مـحـرومـة وفـقـيـرة وهي  تـنـمـو
عـــدديـــا  حـــسب االحـــصـــاءات
ـــثــلــهـــا الــتــيــار الــرســـمــيــة 
الــصــدري ونــشــاطـره فـي جـزء
منـها او اننـا نسعى لكـسبها  
وال ادري  كم هذا  دقـيقا  فجل
هـذا اجلمهـور من البـاعة الذين
يـــحـــصـــلـــون عـــلى دخل لـــيس
بــقـــلـــيل واحلـــلــيـف لن يـــبــقى
تحالف متفرجا اذا شـعر ان ا

 يجردونه  من ادواته ..
وبـودي لــفت  االنـتــبـاه الى انه
ــــدة االخــــيــــرة  لم تــــكن فـي  ا

االسـتـجـابـة لـدعـوات  الـتـظـاهر
بـــــذات الـــــزخـم  فـــــقـــــد خـــــفت
ـــــشــــاركـــــة وتـــــقــــلـــــصت  من ا
ـليونـية الى بـضعة االف  ولم ا
تـــنــفع  مــحــاوالت  الــتــحــشــيــد
ـــخـــتــلـف  الـــوســائـل .وهـــنــا
نتـساءل  ان هذا اجلـمهور الذي
نـتــحـدث عــنه  مـقــسـوم قــسـمـة
ضيزى  جله  على ما فطر عليه
ولن نـــفـــلح  فـي اســـتـــمـــالـــته 
وتـبــعــثــر الـضــعــيف يــقـرب من
ـا وتـوسع  في ومـا  الـتـهـلـكـة 
كمـه لم نـكسـب من  هـذا الوسط
االجـتـمـاعي قـدرا مـحـسـوسا او
عــلى االقل يــداني  احلــلـيف كي
عادلة نكـون طرفا مساويـا في ا
لـــيـس  احلــــال في مــــعــــســــكـــر
التـبعثر والتـشتت االخر  افضل
دني منه فـي جتمـعـات التـيـار ا
ككل   فـلو قـيض  لـهذه  الـقوى
ان جتري  مـساومـات  وتنازالت
مـتـبـادلــة  في مـا بـيـنـهـا لـكـانت
كـــتــلـــة يــعــتـــد  بــهـــا ان دخــلت
مـسـتـقــلـة  فـانـهـا سـتـكـون  في
وضـع  اكــــــــثـــــــــر راحــــــــة  وان
تفـاوضت  مع االئـتالفـات  لـكان
ـا لــهــا وزنــهــا وثــقــلــهــا   ور
تــــــمــــــكــــــنـت من االئــــــتـالف مع
الــــتــــيـــــارات الــــلــــيـــــبــــرالــــيــــة
ـــنـــســـلــــخـــ من احـــزابـــهم وا
ــدنـيــة قـوال ــتـوجــهـ الى ا وا
وفـــعال  .لــــقـــد وقع احملـــظـــور 
لالسـف  النه  مــــا تــــزال عــــقـــد
ــكـاسب الــقـيــادة والـزعــامـة  وا
الضيـقة  والتفكيـر بالنيابة  عن
ـنـتـمـي ا اجلـمـهـور الـواسع   
نتـم  والزعم بتمثيله وغير ا
 هي الـــســـائـــدة في تـــصـــرفــات
واســالــيـب عــمل بــعض الــقــوى
ـدنـية. ومن االن اخـذ بـعـضـها ا
ـسؤولية يحـمل البعض االخر ا
ويــلــقي عــلــيه الــلــوم عـلـى هـذا
سـرح السـياسي الـتشـتت  في ا
ــدنـيــة . وفي جلـبــهــة الــقــوى ا
الــــواقع انــــهــــا  لـم تــــتــــعظ من
الـتــجـارب  الــسـابـقــة وتـخــتـلط
لديـهـا   الطـموحـات الشـخصـية
ــنــفــعــة الــذاتــيـة بــالــعــامــة  وا
والـوطنـيـة  وان  ادت الى خرق
زوارق  االنــــــتـــــقـــــال الـى وضع
افضل لـها  .واخـيرا  اذا فـشلـنا
لن تقوم  لنا قائمة  لذلك  هناك
ـــدنـــيـــ وقت العـــادة نـــظــــر  ا
بـــاســالــيــبــهـم وادوات عــمــلــهم
وجتمـيع جمهورهم الـذي تبعثر
 من جديـد وانـتـشاله  من خـيـبة
االمـل  الــــــــــــتــي جنــــــــــــمـت عـن
حتـالـفـاتـهم  واالمـر ليـس سهال
... وال اقصـد  تغـيـير اوضـاعهم
ـــعـــلـــنــــة النه قـــد فـــات االوان ا
قـانـونا  اال اذا حـدثت  تـطورات
ا درامـاتيـكيـة فعـلـيهم الـقفـز  
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يسـمح بتوظيـفها واالنتـفاع بها
ألهل كل ثـقافـة ومـبدأ  شـريـطة
أن يـــحــــســـنــــوا االســـتــــخـــدام.
فـالـطـالب اجملـتـهـد يـعـقـد الـعزم
على نـيل مبـتـغاه من الـعلم عـبر
واقع االنتـرنت فيقوم بـتصفح ا
االلكـترونية الـعلميـة التي ينشد
ــــا تـــوفــــره من عــــلم الــــنــــيل 
يـــقــصــده  ويــســـجل اســمه في
ادة الـعـلـمـية او ـوقع ويـقـرأ ا ا
يسـمعهـا ويشارك في احلوارات
ويـــســتــفـــهم ان كــان هـــنــاك من
ـــادة  وله ان ــبـــهـــمـــات في ا ا
ـا مـا كـان لـيـتـوقع ان يـسـأل عـا
يـــتــــكـــلـم مـــعـه ولـــكـن من خالل
االنــتــرنت هــاهــو يـكــلـم الـعــالم
الذي ينوي التعلم منه ويحاوره
كــمــا لــو كــان جــالــســا مــعه في
الــــــبـــــــيت وكــــــذلـك يــــــدخـل في
االخــتـــبــارات الــتـي يــقــيـــمــهــا
ـــوقع االلــــكـــتـــروني مـــؤسـس ا
الــعـلــمي لــلـتــأكـد مـن اسـتــفـادة
ـادة العلمية  ويتم الطلبة من ا
مـنح شهادات تـقديريـة قد تكون
مـعـتـرفا بـهـا في بـعض الـبـلدان
الـتـي تـأخـذ بــنـظـام الــتـعـلم عن
ـيـز شبـكة بعـد . ولـعل أهم ما 
اإلنـتـرنت قـدرتهـا عـلى الـتـعامل
ــلـفــات بــجـمــيع أنــواعــهـا مع ا
ـــــقـــــروءة  «Text»أم ســـــواء ا
ــســمــوع مــنــهـا  «Audio»أم ا
ــــرئي بــــقــــســــمـــــيه الــــثــــابت ا
«Video» تحرك  «Image»وا
وهـــو مـــا يـــعـــرف بـــتـــقـــنـــيــات
ــــــــتــــــــعــــــــددة الـــــــــوســــــــائـط ا
   «Multimedia»ويـســتــطـيع
عضو هيـئة التدريس االستفادة
واقع التـربويـة التعـليـمية من ا
ـنـتـشرة عـلى شـبـكـة اإلنـترنت ا
في اإلعـداد حملـاضراته الـيومـية
 كما يـستـطيع أن يـحقق الـنمو
ـهـنـي من خالل تـبـادل األفـكـار ا
واخلــبـــرات عن طـــريق شــبـــكــة
اإلنـــــــتــــــرنـت مـع اآلخــــــريـن في

مـخـتـلف بـقاع األرض  وأصـبح
سـتمـر (مدى احلـياة) التـعلـيم ا
مــطـــلـــبًــا ضـــروريًــا  ويـــحــاول
التـعـلـيم اسـتـثمـار الـتـقـدم الذي
حدث في تـكنولوجـيا االتصاالت
ـعلـومات  إال أن األمـر األكثر وا
إثارة هو تأسيس تعليم متكامل
وهـــو مــا يــســمى »بــالــتـــعــلــيم
Vir- اإللكـتروني أو االفـتراضي
  «tual Learningمـــن أجــل
تــطـويــر أســالـيب الــتــعـلم ورفع
ـــعـــلم والـــطــالب  إنـــتــاجـــيــة ا
وخـصـوصًــا أنه أصـبح مــطـلـبًـا
ـسـتـقبـلي  لـلـتـعـلم والـتـعـلـيم ا
وهــكــذا تـوفــر شـبــكـة اإلنــتـرنت
جــوًا تـعــلــيـمــيًــا غـيــر تــقـلــيـدي
وجتـعل آفاق الـتعلـيم مفـتوحة 
ـكان أو زمان أو وغـير مـحددة 
تعلم جوًا ا يعطي ا منهج 
من التحفيز والتحدي واإلثارة 
 وهــــنــــا نــــطـــلـب من اجلــــهـــات
ــــســــؤولــــة  واحلــــكــــومـــات و ا
ــؤسـســات الـعـلــمـيــة ان تـنـفق ا
عـــلـى مـــنـــهج الـــتـــعـــلـــيم عـــبـــر

االنــتــرنت وبـســخــاء  وتــسـكب
فيـها خالصـة اجلـهود الـتربـوية
والـنفسـية والتـجارب إالنسـانية
الئـمـة  هــدفـهـا خـلـق الـبـيـئــة ا
للـمتعلم لـكي ينجذب لـهكذا نوع
حــــديث مـن الـــتــــعــــلـــيـم ســـريع
ومـــكــــثف ويــــقــــصـــر ســــنـــوات
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إنـهـا مهـمـة جـبـارة  أزعم أنّ لو
أنــفق فـيــهـا بــعض األثــريـاء كل
مـاله لـكـان عمالً "مـخـلـوفـاً" بإذن
ـادي ــردود ا الــله  فــضالً عن ا
عرفة الـضخم فاالسـتثمار فـي ا
اليوم من أرقى أنـواع االستثمار
عـائداً وهـو من الـعمل الـصالح
وله أن يــجـعل مـنه فـي الـصـدقـة
اجلــــاريـــة  وهـــو الـــعـــلم الـــذي
يـنـتــفع به ال يـنــفع به اخلـاصـة
فـحسب  أو من يـأخذ عـنهم بل
تـتوسع دوائـر االنـتـفاع لـلـقريب
ـاء الذي والـبـعـيد  ويـصـبح كـا
يــصـل إلى كل بــيت دون حــاجــة
إلى حــــمــــله وطــــرق األبـــواب 

وإجـراء عـملـيـة طـويلـة لـلـسقي.
يظل دور العالم والفقيه الواعي
الــبــصـيــر فــعّــاالً إذا واكب هـذه
التـحوالت وتفـاعل معها  وأطلّ
عـلى ثـقـافـة الـعصـر ومـتـغـيرات
الــوقت ومــســـتــجــدات الــزمــان
وضرب بسهمٍ في هذه العملية 
مشـاركة وإشرافـاً وتسديداً  بل
وتــطـويــراً لـذاتـه  فـلــيس أضّـر
ـعـرفــة وال عـلى اجملـتـمع عــلى ا
مـن مــتـــعـــلم أو قــار يـــظن أنه
انــتـهى وحـصّل مــا يـريـد  وفي
نـيــته أن يـنــفق بـقـيــة عـمـره في
اً قال ابن تعليم اآلخرين  وقد
رء متـعلـما ما ـبارك "ال يـزال ا ا
طلب العلم  فإذا ظن أنه قد علم
ـعـرفـة فــقـد جـهل"  فــتـسـهـيـل ا
وإتــاحـــتــهـــا لـــلــنـــاس  ولــيس
تـعـقـيــدهـا وتـصـعـيـبـهـا ووضع
األســوار حـولــهـا أمــر في غــايـة
ـلّ الطـالب االهـمـية  حـتى  ال 
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حـــقـــيـــقـــة ان اطالالت الـــســـيـــد
الــنــائب حــاكم الــزامــلي رئــيس
ـان الــلــجـنــة االمــنـيــة في الــبــر
الـــعــراقـي عــبـــر وســائل االعالم
كثيرة فهـو عودنا على صراحته
ومــــكـــاشــــفـــاته الــــنـــابــــعـــة من
احــســاسـه الــوطــنـي وشــعــوره
ـلقـاة عـلى عـاتقه ـسؤولـيـة ا بـا
الـتي سـتـنــتـهي مـدتـهـا وعـمـوم
ـان بـعد مـا يـقـارب الـثالثة الـبـر
اشهر  لكني اضع عديد عالمات
االستـفهام و الـشك وافند بعض
تــلـك الـــتـــصـــريـــحـــات خـــاصــة
لــــلـــــمـــــواضــــيـع الــــتـي اعــــرف
تـــفـــاصـــيـــلـــهــــا كـــمـــا جـــاء في
تــــصـــــريــــحه يـــــوم اخلــــمــــيس
2018/1/25 وضـــــمن نـــــشــــرة
اخـبـار السـومـريـة والذي يـشـير
الى اعتـقاده بـان تـصريـحه هذا
ـــكن ــــا هـــــو امــــر واقـع ال  ا

السكوت عنه .. فهو قال :
ـــنـــافـــذ احلـــدوديــة تـــلك ـــ ان ا
الــنــقـاط اخلــارجـة عـن سـيــطـرة
ـارس احلــكــومــة تـمــامــاً ومــا 
فــيـهــا من اجـرام بــحق الــشـعب
الـعـراقي شـيئ يـفـوق اخلـيـال ..
فال ســــيــــطــــرة نــــوعــــيــــة / وال

استيفاء كمرك مضبوط ..
ـــاً ادخـــال اخملـــدرات واالشــــد ا
بـكـافــة انـواعـهــا وهي الـتـجـارة
الـتي تمـارسـها احـزاب الـسلـطة
لـتـمـويـل حـمالتـهـا االنـتـخـابـيـة
وهي الـــســمـــوم الـــتي حـــطــمت
الـــشــبـــاب الــعـــاطل عن الـــعــمل
لــضــيــاع فــرص الــتــوظــيف في
الدولـة وغـيـاب القـطـاع اخلاص
ما يسـمى الكـبسلـة والهـيروئ
والـكرستـال واحلشيـشة وانواع
اخــــرى لم يـــعـــرفــــهـــا الـــشـــعب
ـــعـــروف عن الـــعـــراقـي حـــيث ا
الـعـراق منـطـقة عـبـور ال منـطـقة

استهالك..
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ادويــة فـــاســـدة / مـــنـــتـــوجــات
غذائية تالفة / مناشئ رديئة..
حـالـة مـزريـة ومـبـكـيـة ان يـكـون
ـؤسـسـاته هـذا الـبـلـد الـعـريق 
الرصيـنة السابـقة حتت سيطرة
الـــــفـــــاســـــدين الـــــذيـن اضــــروا
بالشعب العراقي ونهبوا أمواله
حتت عـلـم وسمـاع ودرايـة أولي
األمــر... ســــيـــــادة الــــنــــائــب :

ـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلــمـــنــافــذ ا
ـاضي احلـدوديه اصـبـحت من ا
فـــفي الـــعــام  2017  الــعـــمل
ـنافـذ احلدودية بـقانـون هيـئة ا
رقم  30 والــتـي اوجــبت مــواده
بـأن تـشكـل هيـئـة تسـمى [هـيـئة
ــــنـــافـــذ احلـــدوديــــة] تـــرتـــبط ا
ــــجــــلس الــــوزراء وتــــتـــمــــتع
ـثلـها عـنـوية و بـالشـخـصيـة ا
رئـــيس الــهـــيــئــة ويـــهــدف هــذا
ـسـتوى الـقـانون الى االرتـقـاء 
ـنـافـذ احلـدودية الـعـامـلـ في ا
من خالل التنسيق مع الوزارات
رتـبطـة بوزارة واجلهـات غيـر ا
نافذ التي لها دوائر عاملة في ا
احلــــــدوديـــــة والــــــعـــــمـل عـــــلى
تــشــخــيص جــمــيع اخملــالــفــات
ظـاهر السلـبية ومعـاجلتها” وا
ثلي هذا الـقانون أوجب قـيام 
ــالــيــة  –وزارة الــدوائــروزارة ا
الــداخـلــيـة  –وزارة الـصــحـة –
وزارة النقل  –وزارة التجارة –
وزارة الـــــــــــــزراعـــــــــــــة  –وزارة
الـتــخــطـيط  –وزارة الــسـيــاحـة
واالثـــار  –جـــهــــاز اخملــــابـــرات
ـنـفذ حتت الـتـواجـد والـعـمل بـا
نفذ اشراف وتنسيق مع مدير ا
ـراقب عـلى اداء هذه ـشرف وا ا
ــنــفــذ الــدوائــر الـــعــامــلــة فـي ا
ــا يـضــمن تـطــبـيق احلـدودي 
ـــرافق الـــقــــانــــون وتـــوفــــيــــر ا
اخلـــدمــيـــة وتــطـــويــرهــا .. و
اخـتـيـار رئـيـس لـهـذا الـتـشـكـيل
نـافـذ احلدوديـة  واحدا هيـئـة ا
من الـشـخـصـيـات الـذي يلـيق له
تــسـلـيـمه هـكــذا مـهـام جـسـيـمـة
وفق مــواصــفــات  انـتــقــاؤهـا
وتـرتــكـز إلى مــرتـبـتـه ومـقـدرته
وكفاءته على الفعل واألداء وهو
االسـتـاذ الـدكـتــور كـاظم مـحـمـد
بــريــسم الــعــقــابي .. فــتــاريــخه
ـهني والـوظيـفي زاخر جـهـــدا ا
وحـــــرصـــا ومـــا أضــفـت عــلـــيه
شــهــاداته  جتــاربه احلــيــاتــيــة
والـوظــيـفـيـة ومــا غـرف مـنـهـا ــ
عـمـلـيــا وعـلـمـيـا ــ هــــذا الـرجل
تـسـنم مـهـام عـمـله نـهـايـة شـهـر
تــمـوز عـام  2017 وقـد اجــتـهـد
ووضع اخلـطط الالزمه لـتطـوير
ـــنـــافـــذ االعــــمـــال في عـــمــــوم ا
احلـدودية وأيـضا جـرت حمالت
مــوســـعه بــتـــأهــيــلـــهــا وإعــادة

تـــأثــيـــثـــهــا واكـــســاء ســـاحــات
الــكــشف فـيــهــا وادامــة أجــهـزة
انـــارتــهــا كــمـــا أجــهــزة فــحص
الــسـونـار لــلـشـاحـنــات وامـتـعـة
ـــســــافـــريـن ومن ثم تــــأجـــيـــر ا
ــنــشـــآت اخلــدمــيــة ــ مــطــاعم ا
وصــيـرفـات ومــحالت جتـاريـة ــ
حلــاجـــة الــنــاس مـــســتـــخــدمي
ــنـــافـــذ لــهـــا وأيــــضــــا جــرت ا
عـــمــلــيـــات تــنــقـالت ومــنــاقالت
بالـكـوادر العـاملـه بدءا من كـافة
ـــــنــــــافـــــذ نـــــزوال و مــــــدراء ا
ـنافذ وفقا توزيعـهم على باقي ا
ـنقـول للـحاجـة واختـصاص ا
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وفي جــــمـــيع لـــقـــاءاته يـــشـــيـــر
رئــيـس الـهــيــئــة إلى أنـه تـســلم
نافذ احلدودية تركه ثقيـلة من ا
وان عـــمــلـــيـــة االصالح لـــيــست
ـــهــــمـــة الــــســـهـــلــــة في ظل بــــا
الـتـحـديات الـتي تـواجه الـهـيـئة
ـسـتــحـيـلـة من لـكـنــا لـيــست بـا
خالل مـكافـحة الفـساد وتـبسيط
عوقات االجراءات وحل جميع ا
.. فـال بــــــد من االشــــــارة الى ان
ـستمـرة منـذ شهر اب اجلـهود ا
 2017 وال زالـت لــــــــــــيـــــــــــسـت
ــعـــجــزة كي تـــنــهي جـــمــيع بــا
اخملــالـفــات والـتــجــاوزات الـتي
حتــــدث ”لــــكــــنــــهــــا ــ أي هــــذه
ــيــزة اجلــهــود أتت بـــنــتــائج 
ومـفـرحه حـيث بـلـغـت نـشـاطات
الــــيــئـــة لــعــام  2017 مـــقــارنــة
بـالـعام  2016 لـلـمـنـافـذ الـبـرية
ومطـاري الـنجف والـبـصرة فـقد
بـــــــلــــــــغـت واردات عـــــــام2017
واحملـدده من بـداية 1/ 8 لـغـاية

2017/12/31
ــ 972,450,976,101ــ مـــلــيــار
ديـــنـــار عـــراقي وبـــعـــدد دخــول
بـــضـــائـع بـــارســـالـــيـــات كـــانت
ــ253,309ــ إرسـالــيـة  بــيـنــمـا
ـــنــافـــذ لـــعــام كـــانت ايـــرادات ا
 2016تـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــدر
ــ320,438,762,211ــ مـــلـــيـــار
ديــنـــار عـــراقي وبـــارســـالـــيــات
لشاحنات البضائع ــ771,331ــ
إرسـالـية حـيث  حتقـيق زيادة
في االيــــــرادات عن عـــــام 2016
عـازيـاً هـذا االرتـفـاع لـهـذا الـعام
بسبب االجراءات الناجحة التي
نـافذ لتـشكل فرق اتـخذتـا ــيأة ا
ــا قـيــمـته عن الــعــام الـســابق 
ــ 883,871,812,142ــ ديــــنـــار
عراقي و  ضبط مخدرات عدد
 52 حالـة وا احالـتـا لـلقـضاء
عامالت الـكمركية التي .. أمــا ا
 احـالــتــا هي  58 مـعــامـلـة و
ـعمالت الكـمركية احملـالة تمت ا
ــقــابل ــنـــفــذ ا إعـــادتــهــا  الى ا
ـعـامالت بـلـغت  79مـعـامــلـة وا
الـكـمـركـيـة احملـالـة الى الـشـرطة

والــقـضــاء بــلـغت  93 مــعـامــلـة
أمــــــا حـــــاالت االتالف وصـــــلت
 291 مــادة مـخــتـلــفـة .. جــهـود
رئيس الهـيئـة تعـدت النـشاطات

احملـلـيــة فـقـبـل اقل من شـهـر 
تــوقـــيع مــحــضـــر اتــفــاق دولي
ـمــلـكه مـشــتـرك لــلـتــعــاون مع ا
الـعـربــيـة الـســعـوديـة بــتـطـويـر
مــــنـــــفـــــذين هـــــمـــــا  عـــــــرعــــــر
وجـميـجيـمه احـدهمـا يـطل على
مـــحـــافــظـــتي االنـــبـــار وكــربالء
واآلخــر عـــلـى الــســـمـــاوة .. مع
اعـتـرافي بـأن اجلـهـود الـكـبـيـرة
الـــتي بـــذلـت وال زالت فال يـــزال
هـنــالك من يـتــحـ الــفـرص من
ذوي النـفوس الضـعيفـة خملالفة
القـانون سواء كان من مـنتسبي
نـافذ او اخملـلصـ او التـجار ا
ـشـددة مـسـتـمـرة ـتـابـعــات ا وا
لـتـعـقـيــبـهم … ال وال يـــا سـيـادة
الــنـائب لـقــد حـفـرت في تــفـكـيـر
تـلـقي صورة سـوداويـة قاتـمة ا
حتـدث في مــنــافـذنــا الــعـراقــيـة
وبـالـتــالي جـعـلت كـل من يـعـمل
فـيـهـا مــقـصـرا اوحـتى مـطـلـوب

للعدالة ?!!
 لــذا البــد لي من ايــقــاد شــمــعه
تــنــيـــر الفــكــارك بـــهــذا الــصــدد
وتـصــحح مـعــلـومــاتك الـتي من
ـؤكـد انــهـا وصـلـتك من بـعض ا
ــصــادر غـيــر الــدقـيــقــة بـتــاتـا ا
واسـتنـدت عـليـها انـا اجـزم لكل
مــــا ورد ايــــضـــاحـه ان جـــمــــيع
ـنـافـذ ــنـافـذ الـتـابـعه لـهـيـئـة ا ا
احلــدوديـة لـيـسـت بـخـارجـة عن
ـارس سـيــطـرة احلــكـومــة وال 
فـــيـــهـــا اجــــرام بـــحق الـــشـــعب
الـعـراقي وال تـوجــد جـهـة تـؤثـر
نافذ احلدودية !! مؤكدا داخل ا
أيــــضـــا اي شئ يـــحــدث خــارج
اسـوارهــــا وحـتى الـطـرق الـتي
تـسـلـكـهـا االرسـالـيـات اخلـارجة
بتغاها ليست من منها وصوال 
مسؤوليتها مطلقا .. فعلى مدار
كـل االيـــــــام وضــــــمـن اخلـــــــطط
ـعــدة والـتـي تـنــفـذ والــبـرامـج ا
بدقــه تتجلى فيها مواقف رجالٍ
أوفياء من أبنـاء العراق  قدموا
ـثل فـي الـشـجــاعـة ورفــضـهم ا
ـــغـــريـــات والـــصـــمـــود بـــاداء ا
الــواجــبــات بــشــرفٍ وكــبــريــاء
واضـعـ نُـصب أعـيـنـهم كـرامـةَ
وصـــــحــــة وسالمـــــة االنــــســــان
الـعــراقي الـذي تــهــون من أجـله
كـل الــتـــضـــحــيـــات إن الـــرجــال
ـنـافـذ احلـدودية الـعـامـلـ في ا
اليـوم هم جزء ال يتـجزأ من هذا
الــشـــعب األصـــيل فــهـم كــانــوا
ـسـؤولـية دومـاً عـلى مـسـتـوى ا
ـلـقــاة عـلى عـاتـقـهم الـكــبـيـرة ا
يبـذلون أقـصى اجلـهد سـاهرين
عـلى أمن واسـتقـرار هـذا الوطن

وسالمة أبنائه..
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