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درسة فضال عن إعادة األسماء في ا
الــنـظـر في تـقــاريـر الـتـفــتـيش حـتى
ـعـلـومـات األسـاسـية تـزوّد اآلبـاء بـا
التي يحـتاجونهـا. وقالت سبـيلمان:
"هــدفـنـا بـســيط; أن تـكـون عــمـلـيـات
الــتــفــتــيش قــوة تــغــيــيــر لألفــضل.
ووصف وزيـر الـتـعـلـيم في اجنـلـترا

دامـيـان هـيـنـدز إطـار الـعـمل اجلـديد
بـأنه "خــطـوة رئـيـسـيـة عـلى صـعـيـد
عـايير ـشتركـة لرفع ا دعم اجلهود ا
ـدارس حتى يتـسنى لكل في نظام ا
." يّ طـفل احلــصـول عـلى تــعـلـيم عـا
لكن االحتـاد الوطني لـلتـعليم وصف
اإلطار ذاته بـأنه فرصـة "مهـدرة على

سـبيـلـمان وسط تـنـامي اخملاوف من
ـدارس عـلى نـتائج أن الـتركـيـز في ا
االمتحانـات يضرّ بالـصحة النـفسية
لألطــفــال. وقـالت ســبـيــلـمــان: (نـعم
جتــرى االمـتــحــانـات في كـل أنـظــمـة
الـتـعـلــيم حـول الـعـالم وهي تـمـسي
قضية كبـرى بالنسبـة للطالب عندما
يجعـلها الـناس كذلك بـالنسـبة لهم).
ـفـتـش يـقـول مـكـتب أوفـسـتـد إن ا

بدءا من أيـلول سيـمضـون وقتا أقل
في التعـويل على نـتائج االمتـحانات
وبـــيـــانــات االخـــتـــبـــارات بــيـــنـــمــا
سـيــمـضـون وقــتـا أكــثـر فـي كـيــفـيـة
حتقيق القـائم على التـعليم نتائج

جيدة. 
WO UŽ  Uł—œ

ويـؤكـد الـرغـبـة في ضـمـان أن يـكـون
حتصيل الدرجات الـعالية ناجتا عن
(مـنـهج غـني وتـعـلم حـقـيقـي) وليس
عـن (تــدريس هـــدفه االمــتـــحــانــات).
ويــســتــهـدف إطــار الــعــمل اجلــديـد:
مكافحة السلوكيـات السيئة والتنمّر
ــــدرسـي وتـــــقــــد داخل الـــــصـف ا
تقييمات منفصلة لسلوكيات الطالب
ــاء شـخــصـيــاتـهم واجتــاهـاتــهم و
ـدارس دائـما عـلى جـعل وتـشـجـيع ا
األولــويــة لـلــطـفل والــتــشـجــيع عـلى
الــتــخــلي عن شــطب الــتالمــيـذ ذوي
ـنـخـفــضـة من قـائـمـة الــتـقـيـيــمـات ا
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نــــحـــــو مــــؤسف". ورجـــــحت مــــاري
ـشـاركـة بــوسـتـد األمـيــنـة الـعـامــة ا
لالحتاد أن تـظل البـيانـات في القلب
من عـمـليـة الـتـفتـيش في ظل تـقـييم
ــدارس عــبــر درجــات الــتــحـصــيل. ا
دارس وقـالت بـوسـتـد: "نـعـتـقـد أن ا
والكـليـات ستـظل بال تقـييم دقيق أو
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ـدارس في حـذرت كــبـيـرة مـفــتـشي ا
انــكـلـتـرا أمــانـدا سـبــيـلـمـان من أن
مـجـرد سؤال الـطالب عـمـا يـشـعرون
به إزاء االمـتـحـانات يـزيـد الـضـغوط

الواقعة عليهم.
ومع بـــدء الــــطالب في اخــــتـــبـــارات
الــتـحـصـيـل الـقـيـاســيـة واخـتـبـارات
الشهادة العامة لـلتعليم الثانوي في
بـريــطـانــيـا قــالت ســبـيــلـمــان الـتي
تــرأس مـــكــتب مــعـــايــيــر الــتـــعــلــيم
ــهـــارات في وخـــدمـــات األطـــفـــال وا
بريطانيا أوفستد إن مجرد احلديث
مع الــطالب عن االمــتــحـانــات كــفـيل
بـزيــادة قـلـقـهم. ورأت ســبـيـلـمـان أن
ثالية ينبغي أن دارس االبتدائية ا ا
جتــري االخــتـبــارات دون أن يــشــعـر
الطالب. وجـاءت تعـليـقات سـبيـلمان
قبيل بـدء مكتب "أوفسـتد" إطارَ عملٍ
تــفــتــيـشـي جــديـد يــبــحـث تـقــلــيص
الـتــعـويل عـلى نـتــائج االمـتـحـانـات.
ـــدارس وقـــالت ســـبـــيـــلـــمـــان: ان (ا
االبـتـدائـية اجلـيـدة تـسـتـطـيع إجراء
اخــتــبــارات رئــيــســيــة عـادة دون أن
يـــدرك الـــتالمـــيـــذ أنـــهـم خـــضـــعــوا
الخـتـبـار). وأكـدت أمـانـدا أن (سـؤال
الـطالب عن أدائــهم في االمـتـحـانـات
قــد يـــدفــعـــهم بـــشــكل تـــلــقـــائي إلى
الـشـعـور بـالـقـلق). وتـأتي حتـذيـرات
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وصل –( ا ف ب): في كل مـرة حتـاول رؤى إحـســان الـبـحث عن كـتب { ا
تسـتعـ بهـا بدراسـاتـها الـعلـيا في عـلوم األغـذيـة جتد صـعوبـة متـزايدة في
ـوصل التي دفعت ثـمن حرب مدمـرة ضد مسـلح العثـور على مراجع في ا

أحرقوا ودمروا مكتبات ومراكز للقراءة والتعليم.
ــديــنــة الــتي عُــرفت عــلى مـدى في ا
قرون بـفنانـيهـا وكتابـها ومـكتبـاتها
ـؤلـفـات بلـغـات مـختـلـفة الـزاخرة 
كــانـت قــراءة الــكــتب الـــتي ال تــلــبي
تـوجـهـات تـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـية
نوعـة خالل سيطـرة التنـظيم على
نطقة وتتسـبّب ألصحابها بأنواع ا
شــــتى من الــــعـــقـــاب. وتـــقـــول رؤى
بحسـرة لوكالـة فرانس برس (بعض
الـكـتب لم يـتم تـرقـيـمـهـا وفقـدت إلى
األبد) إذ تعـرضت للحـرق أو للدمار
عـارك. ويواجه الطلبة الذي خلفته ا
والبـاحثون بـعد مـرور قرابـة عام
دينة على استعـادة السيطـرة على ا
من قبضة داعش (صعوبة بالغة في
صادر) إكمال األبحاث بـسبب قلة ا
بـحـسب مـا يـشـيـر طـالب الـدكـتـوراه
في الــتــاريخ عـبــد احلــمـيــد مـحــمـد.
ويــقـــول مــحــمــد ( 34عــامـــا) (بــعــد
ـــوصل يـــواجه الـــبــاحث حتـــريــر ا
صــعــوبــة بــالــغــة في إكــمــال بــحــثه
صـادر وعليه االعـتماد بسبب قـلة ا
عـــلـى عالقــــاته الــــشـــخــــصــــيـــة أو
اإلنـــــتـــــرنـت في احلـــــصــــــول عـــــلى

بعضها).
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وح يصعب احلـصول على مراجع
ـديـنـة ـوصل ال يـتـوانى أهل ا في ا
عن مغـادرتهـا بحـثا عن مـراجع. فقد
تـــوجّه واثـق مـــحـــمــود ( 33عـــامــا)
بـهـدف إكـمــال بـحـوثه في الـهـنـدسـة
ـدنيـة إلى بـغداد الـتي تـبعـد أكـثر ا
ـوصل من  400كـيـلـومـتـر جـنـوب ا
وأحـيـانـا الى مــديـنـة الـبـصـرة الـتي
تـــقع عـــلى بـــعـــد ألف كـــيـــلـــومـــتــر
لـــلـــحــصـــول عــلـى مــراجع. ويـــؤكــد
مـحمـود (أنه قـبل دخـول اجلـهـادي

ـنـطـقة كـانت في الـعام  2014الى ا
ــصــادر الــتي يــحــتــاجــهــا جــمـــيع ا
ــــوصل). الـــطــــالـب مـــتــــوفــــرة في ا
ــرارة (الـيــوم انـعــكـست ويــضـيف 
ـوصل اآليـة تـمـامـا فـبـعدمـا كـانت ا
قــبـلـة الــدارسـ والــبـاحــثـ من كل
أنـــحــاء الـــعــراق والـــوطن الـــعــربي
يضـطر أبـناؤهـا إلى مغـادرتهـا طلـبا
ــــصــــادر من لــــلــــعــــلم والــــكــــتب وا
ـوصل مـشـهورة خـارجهـا). وكـانت ا
ـركــزيـة الــعـامــة الـتي ــكـتــبــتـهــا ا
تأسسـت في العام  1921في منـطقة
الــفـيـصــلـيـة وكــانت تـضم مــؤلـفـات
وكـتــبـا قـيــمـة ونـادرة ومــخـطـوطـات
تراثية وأثـرية. وب الكـتب مؤلفات
بـالـلــغـة الـسـريـانــيـة طـبـعت في أول
مطبـعة أنشـئت في العراق في نـهاية
القرن التاسع عشر في إحدى كنائس
ــنـطـقـة الــسـاعـة في غـرب ـوصل  ا
ـوصل تـفـتـخـر ـديـنـة. كـمــا كـانت ا ا
ـكـتبـات حـكـوميـة كـبـيرة ومـكـتـبة
ـوصل األوقـاف ومـكـتــبـة جـامـعـة ا
ــكـــتـــبـــات الـــعـــائــدة ــئـــات مـن ا وا
لـــلــجــوامع والـــكــنــائـس إلى جــانب
كتـبات األهلـية في شارع الـنجيفي ا
ـعروف ـتـخـصص بـبـيع الـكـتب وا ا

كتبات. بشارع الثقافة وا
لـكن في شـبـاط   2015أقـدم تــنـظـيم
الـدولـة اإلسالمـيـة عـلى نـهب مـكـتـبة
ــوصل ودمّــر هـذا الــتــراث بــشـكل ا
مـــنـــهـــجي رغـم مــحـــاوالت األهـــالي
إقـنـاع اجلـهـاديـ بالـعـدول عن ذلك

من دون جدوى.
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ويـؤكد مـخـتصـون أن تـنظـيم الـدولة
اإلسالمـية جـمع الـكتب الـقـيمـة وقام
ببـيعـها في الـسوق الـسوداء بـهدف

مـراجـعـات قـيّـمـة". وأعرب نِـك بروك
نائب األمـ العـام للـرابطـة الوطـنية
ـعلم عن خـشيته أن تثبت لكبار ا
عـدم قــابـلـيـة هـذا اإلطــار لـلـتـطـبـيق.
ــفـتــشـون مــطـالــبـون وقــال بـروك: "ا
بــكـثــيـر مـن الـعــمل في ظل قــلـيل من

وضوعية". وارد وكثير من عدم ا ا

تالميذ في
اإلمتحانات
النهائية

ــضـــخــات الـــتــابـــعــة لـــلــمــوارد وا
ائيـة) واردف مسيـر (بأنهـا قابلة ا
للزيادة اعتـماداً على اجراء الكشف
ضـافة للعمل وفق واعداد اآلليات ا

خطة أعدت لهذا الشأن). 
وفي الـسـيـاق ذاته جـهـزت الـشـركـة
بـعـض الـشــركـات الــتــابـعــة لـوزارة
االعـــمـــار واإلســـكــان والـــبـــلـــديــات
واألشغـال العـامة بـأكـثر من مـليون
ــبــاشــرة لـــتــر شــهــريـــاً ألغــراض ا
الــفـوريــة بـحــمـلــة إكــسـاء وتــأهـيل
الــطــرق الــرئــيــســة واحملــوريــة في
بغداد  حيث ستكـون آلية التجهيز
عـبـر اصدار امـر جتـهـيزي يـتـضمن
االيـعـاز الى فرع الـشـركـة في بـغداد
لـلمـباشـرة بتـجهـيز آلـيات ومـعدات
الشركات الـتابعة لـلوزارة بناءً على
االحـــتــيـــاج الـــفـــعــلـي لــلـــشـــركــات
ــسـاهــمــة في احلــمــلـة اخلــدمــيـة ا
مشيـرة بأن معـدل التجهـيز اليومي
يــوضع اعـتــمـاد عـلى ســعـة وحـجم

احلوضيات العائدة لهم.

ـائــيـة واالعــمـار ــوارد ا لــوزارتي ا
واالسكان والبلديات العامة .واشار
مــســـيــر الى ان ( الـــتــجـــهــيـــز يــتم
دعـوم باإلضافة بالسـعر الرسـمي ا
ـسانـدتها الى حصـص استثـنائـية 
ـصـمـمة من عـلى تـنـظـيم اعـمالـهـا ا
ـــبـــازل واجلــداول أجل تـــنـــظــيف ا
ـــائـــيــة من الـــنـــهـــريــة واجملـــاري ا
الــتـرســبـات الــطـيــنـيــة والـنــبـاتـات
ــيــاه الــعــشــبــيــة لــغــرض تــأمــ ا
لألراضـي الـــزراعـــيــــة) مـــؤكـــدا ان
ـائيـة يأتي (توفـير الـدعم للـموارد ا
لسد إحـتياجاتـها من الوقود الالزم
ــومــة عــمــلــهــا بـاإلضــافــة الى لــد

هيئاتها اخلدمية).
مشيـرا الى ان (آلية الـتجهـيز تكون
ـدة عن طـريـق نـظـام الـدفع بـاآلجل 
ثالثــة أشـهـر نـظـراً لـلـوضع الـراهن
والدور الـكبـير الـذي تقـدمه الوزارة
في درء أخطـار الفيـضانات) ,مبـينا
ان (الــكــمــيــات الــتي خــصــصــتــهــا
الـشركـة جاءت وفـقـاً ألعداد اآللـيات

ـــعــتــمــدة لــذلك). من والــضــوابط ا
جـانبه  ,اكـد مـديـر هـيئـة الـتـجـهـيز
إحسـان مـوسى ان (الهـيئـة تواصل
دعـمـها لـصـنـاعات الـقـطـاع اخلاص
ألجل الــنـهـوض بـالــواقع اإلنـتـاجي
وحتـســ مــســتــوى األداء لــهـا من
خالل تــوفـــيــر مـــا يــلــزم لـــتــلـــبــيــة

احتياجهم الكامل من الوقود).   
ÂuŽb  dFÝ

مؤكـداً ان (عملـية التـجهيـز حالياًت
دعوم بعد تخفيضه جري بالسعر ا
ـاضـية) ولفت الى ان ـدة ا خالل ا
(الـــشــــركـــة واظـــبـت عـــلـى تـــقـــد
الــتــســهـيـالت الـتـي من شــأنــهـا أن
طـلـوبة إلسـتـمرار تـوفـر الكـمـيـات ا
ـا يسهم في دعم عمل  عمل تـلك ا
وتـــطــويــر صـــنــاعــة الــســـمــنت في
الـــعـــراق والـــنـــهــــوض بـــاخلـــطــط

التنموية واإلقتصادية). 
وكانت الشركة قد اعلنت عن توزيع
مـنـتـوج زيت الـغــاز بـنـحـو خـمـسـة
ـليـون لتـر شهـريا ماليـ ونصف ا
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ـنــتــجـات  جــهـزت شــركــة تـوزيـع ا

النفطـية معامل السـمنت احلكومية
ـنـتـوج زيت في احملـافـظـات كـافـة 
نافذ الوقود وبكميات شـهرية عبرا
الـتوزيـعـية الـتابـعـة للـشركـة. ونقل
بيان تلقـته (الزمان) امس عن مدير
عـام الــشـركـة كـاظم مـسـيـر قـوله ان
(الـشـركــة مـسـتــمـرة بـتـجــهـيـز تـلك
ـــــعــــــامل الـــــعــــــائـــــدة الى وزارة ا
ـنـتـوج زيت ــعـادن  الــصـنـاعـة وا
ـقـررة لـها الـوقـود وفق احلصص ا
ـدعـوم الـبالغ وبـالـسـعـر الـرسـمي ا
واضاف مـئـة ديـنار لـلـتـر الـواحد) 
انه (اسـتـنـاداً لـتـوجـيـهـات الـوزارة
خــصــصـنــا نــحـو  90مــلــيـون لــتـر
عامـل السمـنت بـالتنـسيق شـهريـاً 
ـعادن وبـعد إجراء مع الصـناعة وا
ـعـامل من ــوقـعي عـلـى ا الــكـشف ا
قــبل فــروعــنــا الــتــوزيــعــيــة وعــنـد
اسـتـيـفـاء شـروط الـتـجـهـيـز تـطـلق
ــقــررة وفق اآللــيــات حــصــصــهـم ا
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لـكي ال تبـتعـد كثـيرا عـزيزي الـقـاريء وتذهب الى ابـو تركـيا احلـديثـة كمـال اتاتـورك فيـما
واد او وصفته هنا بالـكمالية حـيث اقصد ما اعتـدنا على تسمـيته هنا بالـكماليات وهي ا
كـملـة او التـجمـيلـية مـثل االكسـسوارات وبـعض الديـكورات من حتف ولـوحات االجهـزة ا
ـا يوصـف لدى غـالبـية االهـالي بانـها مـن الكـمالـيات غـير الـضروريـة ومن هذا وثـريات 
التـوصيف او التـشبيه احـاول  الدخول الى مـفاهيـم وتعريفـات لنظـام اجتمـاعي وسياسي
تـعلـقة بـتداول الـسلطـة وعمـليـة االنتـخاب مـحاوال كـشف عورات هـذا النمط في جـزئيـته ا
قراطـية في دول االمـية االبجـدية واحلضـارية وتعـددية االنتـماء والغـالية ا يـسمى بالـد

ناطقية.  واطنة مع طغيان القبلية والطائفية وا دقعة وعدم بلورة مفهوم ا ا
قـراطيـات الشـعـبيـة سيـئة ـقراطـيات الـشـرقيـة وخاصـة الـد ـقراطـية الـغـرب والد ب د
يـة الـثانـيـة وأنتـجت مـجمـوعة الصـيت الـتي حكـمت مـجمـوعـة من الدول بـعـد احلرب الـعـا
كـائـنات سـيـاسـيـة للـزيـنـة فـقط حـالهـا حـال اإلكـسـسوارات الـتـجـمـيلـيـة تـشـبهـا بـتـعـددية
ـقراطـيات الـغـربيـة وكـنا قـد أطلـقـنا عـلـيهـا في مقـاالت سـابقـة (أحزاب األحزاب في الـد
ـقـراطـيـات الزيـنـة بـون شـاسع ال يـسمح ـقراطـيـة الـغـربيـة ود الـزيـنة) والـفـارق بـ الـد
ـستـخـدمـة هي ذاتـها تـعـدديـة األحزاب بإجـراء أي مـقـارنة نـوعـيـة خـاصة وان اآللـيـات ا
وصـناديق االقتراع واالنـتخابـات واالستفتـاءات لكن حقيـقة األمر تـختلف كلـيا في الكيف
والـنوع والـدوافع فـيمـا يتـعلق بـالـذين يضـعون أرائـهم في صنـاديق االقـتراع نـاهيك عـما
ركزيـة وما تالها من سـفسطـة البعث وقـبله التـيارات القومـية التي ـقراطيـة ا يسـمى بالد
أسـست مسـارح للـتطـبيل والـتزمـير فـيمـا سمي بـاجلمـعيـة الوطنـية أو مـجالس الـشعب أو
ن تشترك جميعها في االحتاد االشتراكي أو الهـيئات االستشارية (الشورى) وأمثـالها 

صفات فقدان اللون والطعم والرائحة.
أمـا ما يـحدث هـذه السـنـوات من جتارب في الـبـلدان الـتي اكتـسـحتـها الـعـصا األمـريكـية
واألوربيـة من محاوالت تـطبيق الـنظام الـغربي في تداول الـسلطـة باالعتـماد على الـناخب
طـرودة حيث تسـتخدم ذات ـان فهي أكـثر سخـرية من تـلك األنظمـة ا ثـليهـم في البر و
ـؤتـمـرات الــقـومـيـة الـصـنــاديق الـتي اسـتــخـدمـهـا الــبـعث والـلــجـان الـشــعـبـيـة وأحــزاب ا
واالحتادات االشتراكـية ومجالس الشـعب والشورى واستبـدل الرفيق البعثي أو األخ في
اللجان الشـعبية وأمـثالهم في كوادر تـلك األنظمة إما بـرجال دين أو رؤساء ميـليشيات أو
فتـاوى دينـيـة أو مذهـبـية أو أوامـر صـارمة من الـشيـخ العـام للـقـبيـلـة فهم ايـضـا يقـومون
ـصاب أصال بفقدان الوعي السـياسي والبالهة الفكرية سك ا بواجب التلقـ للناخب ا
واحلــضـاريــة بل أنــهم طــوروا بــعض اآللــيــات في الـتــصــويت إذ أنــهم يــؤجــرون وثـائق
ـا انعم علـيهم الله من أمـوال بدفوعـات حسب قانـون الشارب النـاخب فـترة الـتصويت 
صير وقف وا قص ويصوتون بشكل جماعي بدال عنهم حفاظا على راحتهم ووحدة ا وا

والسيادة!.
وإزاء ذلك وهذا النمط من الـسلوك تنصاع الغالبية العظمى وحتت ضغط مختلف أساليب
ذهبـية بـفتاوى رجـال الدين أو رغبـة شيخ الـقبيـلة أو العـشيرة أو السيـطرة الـدينيـة أو ا
ـهيمـن على برضوخـها إلرادة سـيد الشـجعـان اجلبنـاء الفقـر النتـخاب مرشـحي أولئك ا
النـظام السـياسي في طوابـير مراكـز االنتخـابات ليـحظى كل ناخـب منهم إمـا بدجاجة أو
ـعني ـرشح ا كـارت موبـايل أو فـرصـة تـعـي أو سـنـدات تـمـليـك أراض ولكن بـعـد فـوز ا
رشح واحلزب صـاب بالـبالهة الـسياسـية أصال بـاسم ا وذلك بتـلقـ الناخب الـقطـيعي ا

والكتلة.
ترى ما الذي اختـلف لدينا عما شـهدناه منذ تأسـيس هذه الدول والكيانـات السياسية من
قبل موظف من وزارتي خارجية بريطانيا وفرنسا فالدكتاتورية لم تزول بإسقاط هياكلها
اإلدارية ففي الـسابق كان احلـزب احلاكم والقـائد الضـرورة يوجه حتى األسـرة الواحدة
رشح أو الفئة التي تنتخبها األسرة واليوم بالتوجه إلى صـندوق االقتراع وحتديد اسم ا
 اسـتبدال الـرفاق احلـزبيـ برجال الـدين والشـيوخ والـسحت احلـرام والن اجملتمع لم
يـتغـير ولم يـنتـج بيـئة لـتطـور نـظام جـديد بل حـصل الـعكس تـمامـا في مـعظم الـدول التي
ـسـتـطـاع االعـتـماد عـلى رأي غـالـبـيـة الـسـكان أسقـطت أنـظـمـتـهـا عـمـوديا ولم يـعـد من ا
ـنـتج عـلى مـسـتـوى ـسـيـطـر عـلــيـهم ديـنـيـا ومـذهـبـيــا وقـبـلـيـا واقـتـصـاديـا ولـذلـك فـان ا ا
ـؤسسـات التشـريعـية والـتنـفيـذية لن يرتـقي في نوعـيته مـستـوى نوعـية الـسكـان ووعيهم ا
وحرية االختيار لـديهم وبهذه التساؤالت وغيرها نكتشف حـقيقة مشهد النظام السياسي
ــقـراطي وهــو في األصل لـم يـخــتـلف كــثـيــرا عن كل الــنـظم الــذي يـطــلـقــون عـلــيه بــالـد
السياسـية التي سبقـته منذ نصف قرن عـلى األقل ويبدو إن زمنا طـويال سيتم استهالكه
مع كـل فـرص الـتـقـدم حـتى نــصل أفـقـيـا إلى نـوعــيـة رفـيـعـة تـؤهل
الـنـاخب الخـتـيـار صـحـيح يـنتـج مؤسـسـات تـمـثـيـلـيـة أو تـنـفـيـذية

حقيقية يعتمد عليها في بناء الدولة.
ـقراطـيات الـزينة وحـتى ذلك احل سيـبقى الـقطـيع يتـمتع بد
بيـنمـا تستـمر حـيتـان السـياسة واالقـتصـاد تمـارس عمـلها في

البقاء والتكاثر!
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ـوظفـون في دوائـر الـدولة عـلى اخـتالف مـراتـبهـم ودرجاتـهم  يـجـمعـهم قـاسم مـشـترك ا

واحد...
واطن خدمة صادقة مخلصة  انهم مطالبون بخدمة ا

هـمات جناحـا باهراً  فـيما تـرى أكثر اآلخرين وقـد استطـاع بعضهم أنْ يـنجح في أداء ا
يـحـرصـون عـلى ان يـكـونـوا الـبـعـيـدين عن كل ألـوان الـتـعب  ولـذلك فـهـم يـؤجـلـون اجناز

القضايا مرّة بعد مرّة ..!!
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ـعاملـة أو فاه بكـلماتٍ ا راى من سوء ا راجعـ وأعرب عن غضـبه  واذا تـململ أحـد ا
وظـف  قلّب له ظـهـر اجملن  وجـعله تـدل عـلى االنـزعاج أو عـلّق بـتـعلـيق ال يـعـجب ذلك ا

يحسو كؤوس العناء حتى يوصله الى طريق مسدود .
وظـفـون من الـدولة ال يُـصـرف لهـم بداعي الـتـكر انّ الـراتب الشـهـري الـذي يتـقـاضـاه ا

واالحسان ..
نـاطة ـهـام ا ـا يُصـرف لـهم كأجـور ومـكافـاءات عـلى ما يـبـذلون من جـهـد في اجناز ا وا

واطن في شتى النواحي . رفوعة اليهم من قبل ا بهم وأهمهما القضايا ا
وظفون . ا التزم به ا طلوبة ما هو في الواقع اال إخالل  فاالخالل باخلدمة ا

ستوى الشرعي واالخالقي واالنساني ... وال شك انّ عواقب هذا االخِالل وخيمة على ا
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ـراجعـ بـكُنـية ال يـحبُـها  إمّـا جـهالً بكـراهته لـها  وهـناك من يـغضـب اذا كنّـاه بعض ا
واطن في احملذور  سؤول له .. فيقع هذا ا وإمّا خبثاً أوقعه به مَنْ له مصلحة في تنكر ا

ويخسر قضيته ..!!
ثال التاريخي : ا

غيرةُ بن عبد الله بن أبي عقيل عامَل احلجّاج على الكوفة   كان ا
وكان يلقب أبا صفيّة 

فاستعدتْ امرأة على زوجها ..
فبات الرجل يقول المرأته :

لو قد أتيتُ األمير لقلتُ :
أبا صفية 

انها تفعل كذا وكذا 
فيأمرُ مَنْ يُوجعكِ ضربا  

وجعل يكرّر عليها بأبي صفية  
فحفظتْ الكُنية 

وظنت أنها كنيُته  
فلما تقدمت اليه قالت :
أصلحك الله أبا صفية 

فقال لها :
أبو عبد الله عافاكِ الله أي أنّ كنيته (ابو عبد الله ) وليست أبا صفية  –

فأعادتْ  فقال لها :
أبو عبد الله 

فأعادت فقال :
يا فاسقة  
ة  أظنك ظا

وحكم للزوج عليها 
ساو للبيهقي ص 597 راجع احملاسن وا
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سؤولون  ايها ا

حذارِ من االهمال 
زاجية  وحذار من النرجسية وا

ـثل مـا ضـعـوا أنـفـسـكم فـي مـوضع مـراجـعـيـكـم وعـامـلـوهم 
تريدون أنْ تُعاملوا به .

أمول  وتُراعى األصول  وبذلك يتحقق ا

تـــمـــويـل جــرائـــمـه الـــتي تـــرقى إلى
(إبادة محتـملة) في الـعراق وسوريا
ـتحدة. بعـد استعادة بحسب األ ا
ـديـنـة أطـلـقت حـمالت عـدة إلعادة ا
ـركـزيـة بـكـتب ـكـتــبـة ا ملء رفـوف ا
ومــخــطــوطــات. فــكــانت اســتــجــابـة
كـبـيـرة من جـهات حـكـومـيـة وأهـلـية
وجامـعات وأفراد ومـنظـمات مـدنية
ّ التـبرع بـكتب عـلمـية وتـاريخـية و
وأدبـيـة. كـمـا اسـتـعـيـدت كـتب كـانت
ــكـتـبــة. ويـقــول مـعـاون فــقـدت من ا
ركـزية الـعامـة جمال كـتبـة ا مديـر ا
أحمد حسـو لفرانس برس إن "أعداد
ــخـتـلف عــنـاويـنـهـا الـكــتب بـلـغت 
ـكـتـبـة 16338 كـتـابـا قـبل تـعـرض ا
للسـرقة والتـخريب وتمت اسـتعادة
عنى أن عدد الكتب 11758 كتابا 

فقودة هو  4580كتابا". ا
في مكـتبـة األوقاف التي كـانت تضم

كـتـبـا ديـنيـة بـصـورة رئـيـسـيـة بقي
حـوالى  48ألف كــتـاب من أصل 58
ألــــفـــا. ويـــذكــــر شـــامل الزم طه (41
ــكــتــبــة الــتي يــعـود عــامــا) أمــ ا
تاريخ تأسيـسها لنـحو مئة عام أنه
(كـان بـ الـكـتب  4361مـخــطــوطـة
مهمة ونادرة سرقـتها داعش كلها)
مـــشــيـــرا الى أن بـــ اخملــطـــوطــات
(احمليط الـبرهـاني التي تـعود لـسنة
للـهجـرة) وهي إحـدى مؤلـفات 568
الشريعـة اإلسالمية. أكثـر من مليون

كتاب ومخطوطة مفقودة 
ي ي الـعا ويلـعب التـضـامن األكاد
الـيـوم دورا كـبـيـرا في إنـقـاذ مـكـتـبة
ـــوصل لـــكن اســتـــعــادة جـــامـــعــة ا
نال. احملتوى التوثيقي أمر بعيد ا
ويـقــول الـدكــتـور في عـلــوم الـزراعـة
ـوصـل مـحــمـد عـبــدالـله بــجـامــعـة ا
لفـرانس برس (اجلامـعة عـازمة على

ـكـتـبـة وإرجـاعـهـا كـمـا إعـادة بـنـاء ا
ـعرفة. كانت مـصدراً غـنيـاً بالـعلم وا
لـديـنـا شـراكـات وعـروض عـديـدة في
كتبة هذا اجملال). لكنه يضيف أن (ا
فــقــدت أكــثــر من مــلــيــون كــتــاب في
ـية مـتنـوعة مجـاالت عـلمـية وأكـاد
منهـا أكثر من  3500مطبـوعة قـيمة
بـيــنـهـا مــخـطـوطـات ودوريــات يـبـلغ
عمرها  300سنـة ونسخ من الـقرآن
الـكـر تـعـود لـلـقـرن الـتـاسع وهـذه
تـعــرضت لـلــنـهب واحلــرق). ويـلـفت
ــوصل عـمـر أمــ مـكـتــبـة جـامــعـة ا
توفيق عـبد القادر ( 38عاما) إلى أن
اخلـسـائــر تـبـلغ (مـا بـ  90إلى 95
ــئــة من مــجــمــوع مــحــتــويــات فـي ا
ـكـتـبـة). ويـبـ أنه ( إنـقـاذ أكـثـر ا
من ثالثــة آالف كـتــاب فـيــمـا ال يـزال
أكـــثــر مـن أربــعـــة آالف كــتـــاب غــيــر
صالح  االحتفاظ بها في اخملازن).

ويشـير عـبد الـقادر إلى أن مـنظـمات
وجامعات وهيئات من داخل العراق
وخــــارجه قـــدّمـت بـــعـــد احلـــرب مـــا
يقارب مئة ألف كتاب هدية للمكتبة.
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ـوصل دور في إنـقـاذ وكـان ألهـالي ا
اإلرث الثقـافي. فقد تـمكن أبو مـحمد
( 33عــامــا) الـذي يــعــمل مــقـاوال في
مـعـدات الـبنـاء من إنـقـاذ عـدد كـبـير
ــكـــتـــبــة مـن الــكـــتب واجملالت مـن ا
ركزيـة خالل حريق اندلع فـيها في ا
وخــبـــأهــا في ســرداب أحــد ?2015
ـهـجـورة قبل أن ـة ا الـبـيوت الـقـد

كتبة. يعيدها اليوم إلى ا
ويقـول أبو مـحمـد (انتشـلت مع أحد
األصـــدقـــاء أكــثـــر من  750كـــتـــابــا.
حـمّـلـنـاهـا في أكـيـاس صـغـيـرة عـنـد
ـكـتــبـة رغم أن الـعــمـلـيـة احـتــراق ا

كانت محفوفة باخملاطر).

وصل U³ſ—∫ رجل يقف وسط كتب يغطيها الغبار في مكتبة جامعة ا


