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إستقراره او سـمعته وذلك كما
يلي:

 1- حتـطيم وإضـعـاف الـنـظام
ــقـــراطي فـي الــبـــلــد ألنه الـــد
يُـســبب إنـتـشـار الـفـسـاد بـفـقـد
الـــنــــظـــام قـــدرتـه في احـــتـــرام
ــواطـنــ األسـاســيـة حــقـوق ا
وفي مـــــقــــدمـــــتــــهـــــا احلق في
ـــســـاواة وتــكـــافـــؤ الـــفــرص ا
خـــاصـــة فـي احلـــصــــول عـــلى
فـرص العـمل وحـريـة الـوصول
ـعلـومات وحـرية االعالم, الى ا
كـمـا يـحـدّ من شـفـافـيـة الـنـظام

وانفتاحه.
ـــبــاشـــر عــلى  2- الـــتــأثـــيــر ا
إتـخــاذ الـقــرارات الـســيـاســيـة
ـصـيـريـة مـنـهـا طـبـقـاً وحـتى ا
ـــصــــالـح شـــخــــصــــيـــة ودون
مـراعاة لـلمـصالح الـعامة وذلك
بــتــأثـــيــر الـــفــســاد ومـــصــالح

تورط فيه. ا
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 3- خــــلـق جــــو من الــــنــــفــــاق
الـــســيــاسـي نــتــيـــجــة تـــأثــيــر
الـوالءات السـياسـيـة بعـملـيات
ـــصـــالح الـــفـــســـاد وتـــقـــد ا
ــصــلــحـة الــشــخـصــيــة عــلى ا

العامة للبلد.
 4- حدوث الصراعـات الكبيرة
ـصــالح بـ إذا مـاتـعــارضت ا
ا يؤدي مجـموعات مـختـلفـة 
الى ضـعف العملـية السـياسية

بصورة عامة.
شاركة السياسية  5- ضعف ا
نـــتــــيـــجــــة لــــغـــيــــاب الـــثــــقـــة
ـؤسـسـات الـعـامـة واجـهـزة بـا

ساءلة. الرقابة وا
 6- يـسـاعد الـفسـاد في ضعف
ـؤسسات الـعامة ومـؤسسات ا
ــدني  ويــعــزز دور اجملــتــمـع ا
ــؤسـســات الـتــقـلــيـديــة وهـو ا
مـــايــســـاهم فـي ضــعـف الــدور

قراطي في البلد. الد
ـبـاشـرة لـلـنـظام  7- اإلسـاءة ا

يؤدي الـفـسـاد الى التـقـليل من
جـذب االسـتـثـمـارات االجـنـبـية
وهــــــروب رؤوس األمــــــوال ألن
الـــــشــــــرط األســـــاسـي جلـــــذب
االســـتـــثــــمـــارات األجـــنــــبـــيـــة
واحملـــلــيـــة هــو وجـــود بــيـــئــة
تــنــافـــســيـــة حــرة خــالـــيــة من
ـستثمر عروف ان ا الفـساد وا
يــقــوم بــدراســة الــبــيــئـة الــتي
يـنـوي االستـثـمـار فيـهـا دراسة
كـــامــلـــة ومــســـتــفـــيــضـــة قــبل
غامرة باستثمار أمواله فيها ا
سـتشري هو من وان الفـساد ا
األســبــاب األســاســـيــة لــنــفــور
ستـثمرين وجعلـهم  يبحثون ا
عن بـيــئـة اســتـثــمـاريــة أفـضل

حماية ألموالهم.
 3-زيادة الـبـطالـة في اجملـتمع
ألن الــفـسـاد يــؤدي الى ضـعف
عــام في تــوفــيــر فــرص الــعـمل
ـا يـتـسـبب بـازديـاد مـعـدالت

الفقر في اجملتمع.
 4- تــقـــلــيل فـــرص احلــصــول
ــســـاعــدات والــقــروض عــلى ا
ـيـة كـنـتـيـجـة األجـنـبـيـة والـعـا
لسـوء سمعة النـظام السياسي
ـــــيـــــة بـــــ األوســـــاط الـــــعـــــا

واألقليمية.
 5- هـــــــجـــــــرة الــــــكـــــــفــــــاءات
االقـــتــصـــاديـــة نـــظـــراً لـــبــروز
احملــسـوبـيــة وغـيـاب الــتـقـديـر
وانـتشـار احملابـاة والرشى في
ــنــاصـب الــعــامــة في تــوزيع ا

مؤسسات الدولة.
 6-هـــــــــروب رؤوس األمــــــــوال
الوطـنيـة خارج الـبلـد وبحـثهم
عن فـرص السـتـثــمـار أمـوالـهم
خـارج البـلـد خـوفاً من الـفـساد

ستشري . ا
ثــانــيــا: تــأثــيــر الــفــســاد عــلى
الـــنــظـــام الــســـيــاسي:  يـــتــرك
دمرة الفساد آثاره السلبية وا
على الـنـظام الـسيـاسي بأكـمله
ســـواء من حــيث شـــرعــيــته او

الفساد آفة خطرة تنخر بجسد
اجملتـمع وهو موجود ومـنتشر
في جــمـيع مــجـتـمـعــات الـعـالم
ولـكن بـنـسب مـتـفـاوتـة فـيزداد

هنا ويقل هناك.
هــنــاك عـوامـل عــديـدة تــشــجع
عـلى انـتشـاره وازديـاد نـسـبته
في اي مــجــتــمع ومــنــهــا عــلى
ثال ال احلصـر انتشار سبـيل ا
احلروب او الكوارث الـطبيعية
الـتـي تـؤدي الى تـدمـيـر الـبـنى
الــتـــحـــتــيـــة لـــلــبـــلـــد وضــعف
احلــكــومــة وضــعف الــقــوانـ
الـتــشـريـعـيــة وضـعف الــبـنـيـة
االقــتــصــاديـة لــلــبــلــد وعـوامل
كـــثــيـــرة اخــرى ,ولــكـن بــغض
الـنـظـر عن األسـبـاب فـلـو أردنا
تــسـلــيط الــضــوء عــلى نــتـائج
الـــــفـــــســـــاد عـــــلـى اجملـــــتـــــمع
لـوجــدنـاهـا خـطــيـرة حـيث انه
يــؤثــر عــلـى مــخــتــلف نــواحي
احلــــــيـــــاة الــــــســــــيــــــاســــــيـــــة
واالقـتــصــاديـة واالجــتــمـاعــيـة
ـكن اجـمـال اهم والـثـقـافـيـة و

هذه النتائج باآلتي:
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اوالً: تـــأثــــيـــر الـــفــــســـاد عـــلى
الــتـنـمـيـة االقــتـصـاديـة:  يـؤثـر
انــتـشـار الــفـسـاد فـي اجملـتـمع
الـى الــــعــــديــــد من الــــنــــتــــائج
الــــســــلــــبـــيــــة عــــلـى احلــــيـــاة
االقـتصـادية بـجمـيع مفـاصلـها
ويـؤثــر عـلى عـمــلـيـة الـتــنـمـيـة
ـخـتـلـف الـطرق االقـتـصـادية 

ومن هذه التاثيرات مايلي:
ـــبـــاشــر عـــلى  1-الـــتــأثـــيـــر ا
اخلزينـة العامـة للـدولة نتـيجة
الـهدر الـكبـيـر احلاصل نـتيـجة
عـملـيـات الفـسـاد في االيرادات
ـصالح الـعامـة بسـبب تداخل ا
ـــشـــاريع الـــشـــخـــصـــيــــة في ا

التنموية العامة.
ـباشر عـلى عمـلية  2-لتأثـير ا
االســتــثــمــار فـي الــبــلــد حــيث

الــســـيـــاسي بــشـــكل عـــام بــ
االوسـاط الـدولـيـة واالقـلـيـمـيـة
ـكن وخـاصة مـع الدول الـتي 
ــادي لــلــبــلـد ان تــقـدم الــدعم ا
حيث تـعـمل هـذه الـدول لوضع
الـــشـــروط الـــقــــاســـيـــة والـــتي
تـؤثرعـلى سيادة الـبلـد وكرامة
شــعـــبه مــقـــابل تــقـــد الــدعم
ختلف اجملاالت. ساعدة  وا
ثــالــثــاً: تــأثــيــر الــفــســاد عــلى
الـنواحي اإلجتمـاعية:  الـتأثير
على اجلـانب اإلجـتمـاعي كبـير
جـــــداً واليــــــقـل عن اجلــــــوانب
األخـرى وأهم مـايتـأثـر في ذلك

هو: 
 1- يؤدي الـفسـاد الى خـلخـلة
الــــقــــيم االخـالقــــيــــة وضــــعف
ــــثل الــــديــــنــــيـــة ــــبــــاد وا ا
ـتــوارثـة عـبـر واالجــتـمـاعــيـة ا

االجيال.
 2- بـروز التـعـصب والـتـطرف
ــة في اآلراء وانــتــشــار اجلــر
كــرد فـــعل النــهــيـــار الــقــيم في

اجملتمع.
 3- اإلحــــــبـــــاط وإنــــــتــــــشـــــار
الالمـباالة والـسلـبيـة ب أفراد
اجملـتمع ,وعـدم تـكافـؤ الـفرص

ب األفراد.
 4- الـــشـــعـــور بـــالــظـــلـم لــدى
ــا غـــالــبــيــة أفــراد اجملــتــمع 
يــــــــؤدي الـى اإلحــــــــتـــــــــقــــــــان
اإلجتماعي وإنتشار احلقد ب

شرائح اجملتمع .
 5- إنتشار الفقر وزيادة حجم
ـتــضـررة ــهـمــلــة وا الــفـئــات ا
وبــــشـــــكل خـــــاص الــــنـــــســــاء

واألطفال والشباب.
 6- يـــؤدي الـــفــســـاد الى عــدم
ــهـنـيـة وفـقــدان قـيـمـة الـعـمل ا
والـــتـــقـــبل الـــنــفـــسي لـــفـــكــرة
الـــتـــفـــريط فـي مـــعـــايـــيــر أداء
الــواجب الـوظــيــفي والــرقـابي
وتراجع االهـتمام بـاحلق العام

.
أمـــلـــنـــا كـــبـــيـــر ان تـــتـــطـــهـــر
مـــؤســـســـاتـــنــا ودوائـــرنـــا من
جـمـيع أنـواع الـفـسـاد وان يتم
الــــقــــصــــاص احلق مـن كل من
تـــطــاول عـــلى أمــوال الـــشــعب
وأكل مــاالً ســحــتـاً بــغــيـر وجه
حق ويــــكـــون عــــبـــرة لــــكل من
تُـسّـول له نفـسه الـتـطـاول على
حق الـشعب  ,ودعـوة لـلـجـميع
للـمسـاهمـة بالـقضـاء على هذه
اآلفــة اخلــطـيــرة الــتي إسـمــهـا

الفساد.
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دين اآلبـــاء اذا هــواعــاد بــنــاء
الـكـعـبـة كـمـا كـان عـلـيه حـالـها
زمن الـنــبي ابـراهـيم فـزع كـان
ـــفـــهـــوم  آنــذاك لـه ســيـــاقه ا
اصـــطُــحِـب عــلـى مــدى تـــاريخ
االسالم دون ان يــــجــــد صـــداه
لـتنفيـذ وصية الـرسول التباعه
مـن بــعــده تـــفــهم فـــيــمــا وراء
الـسـطـور بـاعـادة بـنـاء الـبـيت
ا يسـتقر عـلى قواعـد ابراهيـم 
ــســـلـــمـــ وتـــســتـــتب حـــال ا
الـعـقـيدة صـافـيـة في اذهـانهم
وفيـهـا دعـوة سـارية لـلـتـجـديد
واالجــتـهــاد كـلــمـا أمن الــنـاس
عـــدم اثــارة الـــفـــتـــنـــة من اجل
االستـمـرار في اجناح الـرسـالة
الـتـي جـاءت الــنــبـوة الجــلــهـا.
دعـوة الى اعـادة بـنــاء لـلـبـيت
فـــيـــهــا اشـــارة ايـــضـــا العــادة
مـــــســـــتــــــمـــــرة الصـالح بـــــيت
ـعـنـوي ــسـلـمــ الـفـكــري وا ا
كــلــمــا دعت احلــاجــة الى ذلك
ـــســـلـــمـــ فـــكـل مـــا يـــوحـــد ا
ـثـابــة بـنـاء ويـجــمـعــهم فـهــو
فكـري يـوحدهم وكـعـبة رمـزية
جتــــمـــعـــهـم فـــكم هـم الـــيـــوم
ـسلمـون محتـاجون أكثر من ا
اي وقت مـضى لـتنـفيـذ وصية
الـرسـول تـلك من اجل اخلـروج
من دوغـمـائـيـة عـقـديـة وجـمود
فـكري وانـتحـار ثقـافي وتخلف
في ركـب اال واحلــــضــــارات.
ـسلـمون جمـود فكـري اصبح ا
يــــســــتـــلــــذونه ويــــطـــيـب لـــهم
الــــتـــعـــايـش مـــعه حــــتى بـــات
النهوض الـفكري عندهم ضربا
ـــــــا ـــــــســـــــتـــــــحــــــــيالت  مـن ا
يـسـتـشـعــرونه من تـعب فـكـري
عــنــد اول مالمــســـة لــلــكــتــاب
من اومـداعــبـة فـأرة كـمــبـيـوتـر
اجل االنـــتــقـــال من صـــفــحــات
الـلــعب والــلــهـوالى صــفــحـات
الــكــتب والــدوريــات الــفــكــريــة
وال نــقــصــد بــالـطــبع اجلــادة 
الــلــعب الــبـــنــاء الــذي قــصــده
ـفـكر يـوهان هـوتـسيـنـجا في ا
كتابه الرائق "ديناميكية اللعب

ـــؤرخ فــــريـــدون هــــويـــدا في ا
كتـابه االسالم معطال حتـنيطا
للـتراث  بل وجـمـودا فكـريا ذا
ديــومــومــة في الــزمن يــفـضي
ـــــطــــاف الى بــــنــــا فـي آخــــر ا
انـــتــــحـــار ثـــقــــافي وتـــدهـــور
حـضـاري تـرك بـصـمـته هـائـلة
في مــسـارالــتــاريخ االنــسـاني.
"لــوال أن قـومـك حـديث عــهـدهم
بـاجلـاهــلـيــة فـأخـاف أن تــنـكـر
قــــلـــوبـــهم أن أدخل اجلـــدر في
الــبــيت (الــكــعـبــة) وأن ألــصق
بـابه في األرض" حـديث نـبـوي
ـذكورة يـفـسـر بـجالء الـفـكـرة ا
أعاله فـخــوف الـرسـول األكـرم
عـلى صحابـته من االرتداد الى

شــــكـل اخلــــوف عـــــلى االسالم
سلم احد االسباب وعقيدة ا
الــقــويـة الــتـي دفــعت بــالــفــكـر
االسالمي فـي اجتــاه اجلــمـود
اذ ال شك ان الشيء اذا زاد عن
حــده انـقـلب الـى ضـده وبـهـذا
افـضى بنا مـقصـد احلفاظ  في
تـطرف عـلى الـدين الى جتـمـيد
لـلحـالة الـتي كـان علـيهـا الدين
مـنـذ عـهــود خـلت والى الـيـوم
دون تـــفـــكـــيـــر في الـــتـــطـــويــر
والـــــتـــــحـــــديـث بـــــدعـــــوى ان
احملــافـظــة عـلـى احلـالــة هـاته
هوع احلـفاظ على الدين في
حـــ يـــعـــتـــبـــر ذلك في نـــظـــر
ــتــبــصــر كــمــا عــبــر عن ذلك ا

اقـصى حــد وفي ظـلـهــا يـشـعـر
ؤمن باالمـان التام ففي عالم ا
ؤمن متحـول  متغيـر يتشبث ا
ــا ال يــتــحـــول وال يــتــغــيــر"
وهــكـذا فــغـرونــيـيه يــعـزو اهم
اسـبـاب االرتـكـان الى الـتـحـجر
واجلـــمـــود والـــصـــراطــيـــة في
الـــــــفـــــــكــــــر والـــــــرأي الـى ذلك
االحــــســـــاس بــــاالمـــــان الــــذي
يـسـتـلـذه اتـبـاع هـذا الـنوع من
الــــرأي. والــــغــــريـب في االمــــر
هــــوذلك الـــتــــنـــاسق الــــغـــريب
والـــتـــمـــاهي الـــعـــجــيـب الــذي
يحـاول اصحـاب هـذا الفـكر ان
يظـهروه ب الـعلم والدين رغم
ان نــبي االسـالم لم يــدع يــومـا
ان كــتـاب الـله جــاء لـلــنـهـوض
العـلمي الـدنيـوي بل هوكـتاب
مـنـصـب عـلى مـا يــنـفع الـنـاس
ـــــا جــــاء فـي اآلخــــرة وأنـه ا
منقذا من اهوال الغيب الذي ال
يــراه الــنــاس وعــاشه هــوورآه
عـنـد مــعـراجه وقــول الـرسـول
عـنـد حـادثـة تأبـيـر الـنـخل جاء
فــــيـــــصال في األمــــر حــــ ردد
بانـكم انتم اعلم بـامور دنياكم
فـامـور الـدنــيـا تـنـهض بـالـعـلم
وامور اآلخـرة تـنـهض بـالدين.
ـقـاالت ان جـردا لـلـمـؤلـفـات وا
الــتي ال تــســتـــنــكف عن تــرداد
ـوافـقــة الـعـلم لـلـدين االدعـاء 
في الـــعـــديـــد من الـــنـــظـــريــات
الـعـلمـيـة ال يعـدومـجرد تـثـبيت
لــــذلــــكم اجلــــمــــود الــــفــــكــــري
ومـحاولـة لالرتكـان الى الثابت
ــــتـــحـــول رغم ان خــــوفـــا من ا
ـتــدبـرين الــدين نــفـسـه يـدعــوا
قدس هوعينه كل يوم الى ان ا
هـوفي شــأن فال غـروان يـكـون
من صفـات مـخلـوقـاته التـحول

والتغير.
 W UŠ n Ë

لــكن بــعــد كل هــذا الــقــول قــد
يــقـول قــائل ان كـل مـا ســبق ال
ـــا يــــعـــد وتــــكــــرارا وتــــردادا 
هـــومـــعـــروف مـــســبـــقـــا أوقل
هــــــومـــــجـــــرد وصف حلـــــالـــــة

سـلـمـ الـيـوم وهـوأمـر غـير ا
خـــــاف عـــــنـــــهـم لـــــكـــــنـــــهم ال
يسـتـطيـعـون اخلروج من تـلكم
الــهــيــئـــة لــتــشــعب األســبــاب
واخللـفـيات الـتي لـعبت أدوارا
عـبـر مـراحل تـاريـخـيـة أصـبح
مــــعــــهــــا امـــرا يــــكــــاد يــــكـــون
ـأزق مــسـتـحـيال الـهـروب من ا
فكيف السبيل? أول العالج كما
هـــومـــعـــروف عـــنـــد األطـــبـــاء
ـقال في وهـومـا نبه الـيه هذا ا
ـرحـلـة أوله ومــا يـتـبع هـاته ا
ا يعانيه ثم ريض  هووعي ا
تـأتي بعـد ذلك مـرحـلـة العالج
لــذلك جنــد انـه ال بــد من لــيس
مــنه بـد من طــرح الـسـؤال هل
ـا يحاك نـحن واعون بالـفعل 
ضــــــــدنــــــــا مـن اخلــــــــارج ومن
الـــــــداخـل? ال شـك أن الــــــــوعي
بـــالــســيــاق الــذي يــعــيش فــيه
مسـلم اليـوم يـعد أول خـطوات
الــعالج لــكن الــوعي ال يــهــبط
خبط عـشـواء عـلى رؤوسـنا ان
لم يـتم بنـاؤه بالـقراءة  أوال ثم

القراءة أخيرا.
 فـاذا كان نـضج الفـواكه ال يتم
اال بــتـنـاسق نــسب الـسـقي مع
منـسوب تعرض الـنبات الشعة
الـشــمس والـصــبـر عــلى ذلـكم
الـــــــتـــــــزاور بـــــــ الــــــــســـــــقي
والتشميس فـان نفس العملية
تـتم من ان اجـل بـلـوغ الـنـضج
االنساني فالوعي في نظرنا ال
يــعـدونــضـجــا فـكـريــا يـخــتـمـر
شــيـئــا فـشــيـئـا بــفـعل تــنـاسق
نسب الـسقي الـفكـري الذهانـنا
مع تــعــرض ارواحــنــا لـشــمس
الـــوحي والــصـــبــر عـــلى ذلــكم
التـزاور ب الـفـكر والـذكر من
اجـل بــــــــنــــــــاء نــــــــضـج ووعي
بـــالـــســـيــاقـــات الـــتـــاريـــخـــيــة
واحلــضــاريـة والــزمــكـانــيـة ال
لـــشيء غـــيـــر االســـتـــمـــرار في
مـحـاولـة الـبـنـاء الـتي يـنـبـغي
على كل مـستشـعر لـلمسـؤولية
ـلـقـاة عــلى كـاهـله ان يـغـرس ا
فـسـيـلـة الـفـكـر والـذكـر لـعـمارة

فـي احلــضـــارات والـــثــقـــافــات
االنـــســـانـــيــة" حـــتى أنـه بــات
ـسلـم مـيالون البـعض يعد ا
بـطـبـعـهم لــلـجـمـود والـتـحـجـر
الفـكـري بل عـبـروا عن ذلك بان
ــسـلــمـ مــعـادون بــطـبــعـهم ا
للـتقدم وهوتـعبير لـشارل بيلال
فـي كـتــابـه مــراحل االنــحــطـاط
الــثـــقـــافي في بـــلــدان الـــشــرق

العربية.
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 فــــبــــالــــرغم مـن ان اول دعـــوة
سـمـاويـة كــانت امـرا بـالـقـراءة
والــتـــدبــر والـــتــأمل وتـــفــكــيك
شـــفــــرات الــــوجـــود اال ان ذلك
سـلم عنـدما يـقارن بـواقع ا
ــســلــمـ يــفــهم وكــأن أغــلب ا
لــــيــــســــوا مــــجــــرد جــــامــــدين
ـــا ايـــضـــا دوغـــمـــائـــيــــ وا
ـعـنـى انـهم كــلـمـا عـكــسـيــ 
دعـــــوا الى شـيء اال وقـــــامــــوا
بــــضــــده واســـــتــــلـــــذوا بــــذلك
واســــتــــكــــانــــوا الــــيـه ارضـــاء
لــغــرورهم وكــبـريــائــهم. يـزداد
االمـــر ســوءا حــ نــحــلل فــهم
ـسـلــمـ لـنـصـوصـهم أغـلب ا
ألـــــــيـس يـــــــدعـــــــواالسـالم الى
االجــتـــهـــاد الـــعـــقـــلي من اجل
ـتـنـاهـية مـواكـبة الـنـصـوص ا
لـــلــــنـــوازل واالقـــضـــيـــة غـــيـــر
ـــتــنــاهــيــة لــكن الــواقع ويــا ا
لالسـف هــــوان مــــا يـــــفــــهم ان
ـذكورة في الكتاب النصوص ا
والــســنـــة شــامــلـــة لــكل شــاذة
وفاذة من االقـضيـة التي طرأت
حـقـا في الـسـابق اوحتصل في
ــآل احلـــال أوســتـــظــهـــر في ا
وهـكذا يـفتح بـاب التـشدد على
مصـراعيـة بتبـني هاتـه االفكار
ـتـشـددة وتـتـبـدى ارهـاصـات ا
الـــتــطـــرف بـــاالســـتـــنــاد عـــلى
دوغـمـائـيـة في الـتـأويل كـهـاته
التي اصبح يدعـواليها اجلهلة
. يـــذهب جـــان ـــســـلـــمـــ من ا
غـرونــيـيه فـي كـتـابه "مــحـاولـة
بحثـية في الذهنيـة الصراطية"
الى ان الصراطية متصلبة الى
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األرض خـيـر اعمـار. ان عـمـلـية
الـلعب الـبـنـاء التي ذكـرت آنـفا
بــشـكـل عـرضي لــهـا دور خالق
في حتـريك عمـلـية االبـداع كـما
ذكره هوتسـينغا في كتابه وال
يـخـفـى عـلى أحـد مــا لالبـتـكـار
مـن دور ســــــــابق فـي بــــــــنـــــــاء
احلـضارات وما كـتاب سـتيفن
جـونــسـون "كــيف وصـلــنـا الى
« How we got to  "اآلن
now الـــذي يــتـــحــدث فـــيه عن
الست اخـتراعات الـتي صنعت
الـعالم احلـديث كـالـزجـاج طور
مـنه فــيـمــا بـعــد اجـهــزة عـلـوم
الـطب والــهـنـدســة والـفـلك الى
جــــانـب الــــنــــظـــــارات الــــتي ال
يـسـتــغـني عــنـهـا الـعــلـمـاء ثم
يــتـحــدث سـتــيـفن عـن اخـتـراع
الـتـبـريـد االصـطـنـاعي الـذي لم
يــــكن الــــتـــاريـخ يـــعــــرفه قــــبل
تيـودور فريديـريك الذي كان له
الــفـــضل في تــيــســيــر تــخــزين
ــــأكـــوالت مـــخــــتـــلـف انـــواع ا
والـــلــحــوم واالســـمــاك  اضف
الـى ذلك االخــــتــــراعـــات الــــتي
تـطـورت من الـعـلـوم الـصـوتـية
كـالــتـلـغـرام والـراديـووالـتـلـفـاز
والــرادار بل وحــتى االجـهــزيـة
فـــوق الــصــوتـــيــة يــســـتــطــرد
ســتــيــفن بــاخــتــراعــات ادوات
ـــــدن ـــــيــــــاه داخل ا صـــــرف ا
الــكـبــرى كــشــيـكــاغــومن طـرف
ـــهــنــدس االمــريـــكي ايــلــيس ا
سيلفيسـتر شيسبروغ وتطور
االهـتـمام بـالـتـنـظيف أدى الى
فــــهم كـــيــــفـــيــــة الـــوقــــايـــة من
اجلراثـيم والبـكتـيريـات فازداد
بـــــذلـك مـــــعـــــدل احلــــــيـــــاة في
عـصـورنا احلـديـثـة وال يـنسى
ـنــا سـتــيـفن جـونــسـون مـا عـا
تـعلـقة بـالضوء لالختـراعات ا
والــزمن من اهــمـيــة كــبـرى في
ـعـاصـرة الـثـورة الــصـنـاعـيـة ا
في اوربـا. لم أعـرج عـلى كـتاب
سـتيـفن جونـسون وحـديثه عن
االبتـكارات الـست التي وصلت
سـتوى الذي بـاحلضـارة الى ا

وصـلت إلـيـه اإلنـسـانـيـة الـيوم
عـــبـــثـــا بـــقــدر مـــا أروم بـــذلك
الــتـــنـــبـــيه الى أهـــمـــيــة خـــلق
جواالبـتـكـار فـيمـا نـصـبـواليه
ـادي عائـقا وال يكـون عـجزنـا ا
في ذلـك حــــ نـــــقـــــارن مــــثال
ــيــزانــيـة الــتي تــخـصــصــهـا ا
الدول الـقوية للـبحث واالبتكار
مع مـيــزانـيــة دولـنــا الـنــامـيـة
فخـلق جـواالبتـكـار يبـتد أوال
مـع الـــــــشـــــــخـص الـــــــبـــــــاحث
ـا يــقـوم به في بـاســتـمــتـاعه 
خـطــأه وصـوابه وكـأنه يـلـعب
ويـــــســـــتـــــمـــــر في ذلـك الى ان
يــتـمــرس في لــعــبـته فــتــصـبح
جـــادة في بــــنـــائـــهـــا لـــلـــبـــنـــة
حـــضــاريــة جــديــدة فــكــمــا أن
الطـفل تمـرر له األفكـار البـناءة

أثناء اللعب.
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ــبـدأ  فــاحملــافــظــة عــلى هــذا ا
ضرورية ونحن كبار فما نحن
فـي حـــــقـــــيــــقـــــة االمـــــر الـــــتي
تبدوعيانا لـلمتبصر اال أطفال
كـبروا ومـا احليـاة الدنـيا هاته
اال لـهـوولـعب بـتـعـبـيـر الـتراث
الديني نفـسه. ان اللعب يخرج
االنـــســان من كـــآبــته ويـــدفــعه
لــيس فــقـط في اجتــاه الــبــنــاء
احلـــضــاري بـل يـــدفع به حلب
ـبدأ احلـيـاة واسـتثـمـار هـذا ا
الـرائـق في احلـيــاة الــثـقــافــيـة
ا هي تـتـجه إليه ينـقـد األمـة 
اآلن من انتـحـار ثقـافي تـتضح
ه لــكل من حــاول رســمــا مـــعــا
بـيانيا لـنسب القراءة والـكتابة
في وطــنــنــا الـعــربي فــاالرقـام
مـخـيفـة والـرسومـات الـبيـانـية
محبطـة لكن غرس فسيلة حب
الذ الـذي ــعـرفـة تــبـقى هي ا ا
ينبغي التشبث به واللعب في
ـهـارة وجـديـة لـفـتح حـقـله  
البـاب لالبتكـار اخلالق بفضل
احلرية التي يخلقها اللعب في
ذهن كـل انـــســــان فـــمــــا بـــالك
بـــالـــبـــاحث الـــبـــاني والـــعـــالم
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ــعــروف ـــعــنــويــة وضـــبــطه ا ا
وســيــاقــاته الــصــحــيــحــة وهي
ـهـمـة في بـنـاء وإعداد األسس ا
وتـــطـــور اجلـــيـــوش لـــلـــمـــهـــام
الــقــتــالــيــة فــكـان ذلـك اخلــطـوة
ــــــهـــــمــــــة األولى فـي اإلعـــــداد ا
ـــعــارك ـــعـــنـــوي والـــقـــتــالـي  ا
الـــتــــحــــريــــر ومن ثـم  إعـــداد
اخلـــطط الـــكـــفـــوءة لـــتـــحـــريـــر
مـحافـظاتـنا ومـدننا من داعش 
وبـعد الـتـوكل عـلى الـله بـاشرت
قوات اجلـيش والـقوات األمـنـية
األخرى بـعملـيات تـطهـير مـدننا
من قبـضة داعش وبـعد سـلسـلة
مــعـارك نــاجــحــة أعـادت الــثــقـة
جلـــيــشــنــا الـــبــاسل  حتــريــر
دن الـعراقيـة تباعاً العـديد من ا
ـعـركـة الـفـاصـلـة الى ان كـانت ا
فـي نــيـــنـــوى حــيـث  تــدمـــيــر
أفـــضـل قـــوات داعش تــــدريـــبـــاً
وإعــداداً و تـــدمـــيـــر أســـلــحـــته
ومــعــداته وأنــفــاقه و حتــريـر
مــنـاطـق نـيــنـوى تــبــاعـا الى أن
ؤزر ـعـارك بـالـنـصـر ا تـكـلـلت ا
ـديـنة وكـسرت عـلى داعش في ا
شـوكـته  حـيث انـهـار فـي  بـقـية
مـناطـق العـراق وهـكـذا وبـفضل
اإلعـــداد والـــتـــدريـب اجلـــيـــدين
واختيار القادة واآلمرين األكفاء
واجملـربـ والـنـزيـهـ وبـفـضل
الــعــودة الى ســيــاقـات اجلــيش

ــة الـــتي ال الـــعـــظـــمى واجلـــر
تـنــسى والـتي لم يـتم مـحـاسـبـة
مــرتــكــبــيــهــا من الــســيــاســيـ
والـقادة العـسكـري الكـبار حلد
اآلن  والزالـوا يشـغلـون مناصب
عـــلـــيــا فـي الــدولـــة وكــأنـــهم لم
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وبـعــد مــجي الـعــبــادي رئـيــسـا
لــلـوزراء وقــائـدا عــامـا لــلـقـوات
ــسـلــحـة الــذي اسـتـلـم وضـعـا ا
أمـــنـــيــاً مـــضـــطـــربـــًا ووضـــعــاً
ســيـاسـيـاً واقـتـصــاديـا مـرتـبـكـاُ
فـــداعش حتــتـل ثــلـث مــســـاحــة
الــعــراق واجلـــيش الـــذي بــنــاه
الــــغـــــزاة وســـــاســـــة الـــــعــــراق
الـفـاشـلــون والـفـاسـدون مـنـهـار
والــــوضـع االقــــتــــصــــادي سيء
بـسبب انـخـفـاض أسعـار الـنفط
وخــلـو خــزيـنــة الـعــراق من أيـة
أمـوال بـعـد ان سـرق الـفـاسدون
والــفــاشـلــون كل أمــوال الــدولـة
ومع ذلك قـام العـبادي بـخطوات
جـــــادة إلصالح وضـع اجلـــــيش
الـــعـــراقي والـــقـــوات األمـــنـــيـــة
وإعــادة الـــروح لــهـــا فــقــام أوالً
بـعــزل الــقـادة الــعـســكــريـ في
وزارة الـــدفـــاع ورئــاســـة أركــان
اجلــيش ومـكــتب الـقــائـد الــعـام
ــســـلـــحــة والـــقــادة لــلـــقـــوات ا
ـيــدانـيـ الــذين تـســبـبـوا في ا
ــوصـل وتــعــيــ قــادة نـــكــبــة ا
مهني وكفوئ واالهم من ذلك
نـزيه بـدال منهم  في الـقيادات
الـعــلـيــا لــلـجــيش وفي قــيـادات
الـعملـيات وقـيادات الفـرق وعقد
صــفــقــات ســريـــعــة لــتــعــويض
اجلــيش عن أسـلـحــته ومـعـداته
الكي التي  سلمها قادة جيش ا
لـــــداعش و إعـــــداد مـــــنـــــاهج
تــدريـــبـــيـــة مـــكـــثـــفــة لـــتـــدريب
تـشـكـيالت اجلــيش كـافـة فـأعـاد
لــــــلــــــجــــــيش جــــــزءاً مـن روحه

يـحـتـفل أبـنـاء شـعـبـنا الـعـراقي
عـامـة و أبـنـاء اجلـيش الـعـراقي
خـــاصـــة بــالـــذكـــرى الـــثـــامـــنــة
والــتـســعـ لــتـأســيس اجلـيش
الـعراقي البـاسل صاحب الـسفر
اخلـــالــد والـــصــوالت الـــعــديــدة
واألمـجاد الـشامـخة الـذي حاول
أعـــــداء الــــعـــــراق مـن الـــــغــــزاة
األمـريـكان ومن جـاء على ظـهور
دبـاباتـهم  من الـعمالء واخلـونة
الــنـيل من هـذا اجلــيش الـعـريق
عــنــدمـا قــامــوا بــحــله تــنــفــيـذا
خملـــطط أمـــريـــكـي إســـرائـــيـــلي
يــســـتـــهـــدف تـــدمـــيـــر اجلـــيش
الـعـراقي الـقـوي والـقـضـاء عـلى
ـــشــهــودة قــدراتـه الــقــتـــالــيــة ا
وتـدمـيـر ترسـانـته الـتـسـلـيـحـية
ومـنـشـآته الـصـنـاعـيـة احلـربـية
واالهم من هذا كـله تدمير روحه
ـــعـــنـــويـــة وأســـسه الـــقـــويـــة ا
ـنضبطة , وسياقـاته الرصينة ا
ولذر الرماد في عيون العراقي
فـــقـــد قـــام الــغـــزاة األمـــريـــكــان
بــتـشــكــيل جـيـش جـديــد لم يـ
عـلى أسس عـسـكـريـة صـحـيـحة
ومهـنيـة  بل غلـبت علـيه النـزعة
الــــطـــــائـــــفـــــيـــــة واحلـــــزبـــــيــــة
ـيلـيـشيـاويـة عنـدمـا سمـحوا وا
بـدمج ميـليـشيـات األحزاب التي
جـاءت مع االحـتالل فـيه أوكـلـوا
قـــيــادته الــعــلــيــا وقــيــادة فــرقه
وتــشــكــيالتـه الى ضــبــاط غــيــر
كـــفــوئـــ وغــيــر نـــزيــهــ  ولم
تلـكوا خـبرة الـقيـادة وجتربة
اإلدارة  فاحتل الدواعش نينوى
فـي بــــــضع ســــــاعـــــات  ومـن ثم
ســــيـــــطـــــروا عـــــلى أجـــــزاء من
مـــحـــافـــظــات ديـــالـى وكـــركــوك
واالنـــبـــار ولــيـــرتـــكـــبــوا أفـــظع
اجلرائم بـحق أبـنـاء شعـبـنا من
جـمـيع مـكـونـاته راح ضـحـيـتـها
االف العـراقـيـ االبريـاء فـكانت
الــكـــارثــة الـــكــبــرى واخلـــيــانــة

ــة واألصــيــلــة الــعــراقي الــقــد
ــــعــــروفــــة وبـــــفــــضل الــــروح ا
ـعـنـويــة الـعـالـيـة واالنـضـبـاط ا
الــعـــالي أســاس بـــنــاء وتــطــور
اجلـــيـــوش  حتـــريــر كـل مــدن
الـــعــــراق من هــــذا الـــتــــنــــظـــيم
التـكفـيري  فبـناء قـوات اجليش
وفق أسس مــهــنـيــة صــحــيــحـة
وسيـاقات عـمل كفـوءة واختـيار
الــــقــــادة واآلمــــريـن اجلــــيــــدين
واألكـفاء والنـزيهـ كانت كفـيلة
ليسـتعيد جيشنـا الباسل هيبته
وقــــوته وألـــقه فـــكـــان امـــتـــدادا
صحيحـا جليش العراق العريق
صــاحب األمــجــاد  والــبــطـوالت
الكبيرة والسفر اخلالد ليس في
معـاركنا الوطنـية في الدفاع عن
أرض الــعـــراق الــغــالــيــة بل في
معـارك األمة الـعربـية مـنذ حرب
فــلـســطــ ســنـة 1948وحــــرب
سنة  1967وحرب سنة  1973
الــتي شــارك جــيـشــنــا الــعـراقي

البطل فيها جميعا.
rÝUŠ —uCŠ

  فــكــان حــضــوره حــاســمــا في
واقف البطولية في العديد من ا
جبـهـات سوريـا واألردن ومـصر
وال زالت بـــــطـــــوالت ضـــــبـــــاطه
وجــنـوده مــضــرب األمـثــال وقـد
روت دمـــاء  شـــهـــداء جــيـــشـــنــا
اإلبرار األبـطـال أرضنـا الـعربـية
في ثــــرى فــــلــــســــطــــ واألردن
وســــــوريــــــا ومــــــا زالت رفــــــات
عارك شهدائنـا األبرار في تلك ا
 حتتل مـكانـة رفيـعة  لـيس على
ثـرى األردن وسوريـا ومـصـر بل
في قـلــوب أشـقــائـنــا الـعـرب في
تــلـك الـدول فــتــحــيــة جلــيــشــنـا
الـبــطل في عـيـد تـأسـيـسه األغـر
والـرحـمـة  لـكل شـهـداء جـيـشـنا
الـبــاسل ولـيــبق جـيـش الـعـراق
رمـزاً لوحدتـنا الوطـنية وحـاميا
ألرضـنــا ومـيــاهـنــا وحـدودنـا و
فــخــرا لــيس لــلــعــرق حــسب بل

العرب جميعاً .
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