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ـاضيـة تـزايداً لـقـد شهـدت الـسنـوات ا
مــلـحـوظـاً في احلــديث عـمّـا سُـميّ بـ (
مــلف الـوكـاالت ) أو (اإلدارة أو الـعـمل
بـالــوكـالـة )  تـلك اإلدارة الـتي شـمـلت
مـــنـــاصـب رؤوســـاء هـــيـــئـــات ووكالء
وزارات ومـــديــرين عـــامــ  مـــدنــيــ
وعــســـكــريــ .ولــيس بــخــافٍ أنَّ هــذا
احلـديث قد بدأ في عهد حـكومة السيد
ـالـكي الـثانـيـة  بيـد أنه ازداد بـشكلٍ ا
مـلحوظٍ ما بـعد ذلك في حكـومة السيد
الــعــبــادي  الــتي كــانت تــتــضــمن في
بـعض فقرات منهاجـها الوزاري تعهداً

لف.  بإنهاء هذا ا
وعـنـد انـبثـاق مـجـلس النـواب اجلـديد
كـان من ضـمن األمـور الـتي طـلـبـها من
احلـكومة اجلديدة عند تألـيفها التعهد
بـإنهاء ملف اإلدارة بالـوكالة ; وهو ما
ــعـلن من ـنــهـاج الـوزاري ا تــضـمــنه ا
قــبل الـســيـد رئـيس مــجـلس الـوزراء (
ـهـدي) في تـشرين األول الـسـيـد عـبـد ا

من عام 2018.
ثـم قـام مــجــلس الــنــواب من بــعـد ذلك
ــوازنــة الــعــامــة بــتــضـــمــ قــانــون ا
ادة 58) االحتادية لعام 2019 مادةً (ا
تـتعـلق بوجوب إنـهاء اإلدارة بالـوكالة
ـــادة أمــداً زمـــنـــيــاً لـــهــذا  وحـــدَّدت ا
اإلنـهاء يتمـثل في الثالث من حزيران
ادة مـن عام  2019فـقـد ورد في هـذه ا
اآلتي: (تـلـتـزم احلـكـومـة بـإنـهـاء إدارة
مــؤسـســات الـدولــة بـالــوكـالــة مـا عـدا
األجـهزة األمنيـة والعسكـرية في موعدٍ

أقصاه 30-6-2019). 
ــتـخــصـصــون أنَّ مـا ورد في ويــعـلم ا
ادة يُـعدُّ خـطأً يُبـيح الطـعن بها هـذه ا
دستورياً أمام احملكمة االحتادية ; ذلك
ـوازنـة الـعـامـة ال عالقـة له أنَّ قـانـون ا
بـــهــذا األمــر ال مـن قــريبٍ وال بـــعــيــدٍ 
وهكذا فيما يتعلق ببعض مواد قانون
ــوازنـة الــعـامــة األخـرى  مـن أمـثـال ا
حتــديـد مــدة اإليــجـار ومــبـلغ اإليــجـار
لـبـعض الـعـقـارات  ومـا شـابه ذلك من
أمـورٍ غريبةٍ يتضمنها هذا القانون في

كل عام !!
ـان الـنـأي عن هذه وكـان األولى بـالـبـر
األمــور الــتـي تــتــعــارض مع طــبــيــعــة
ـعلوم ـوازنة العـامة ; إذ من ا قـانون ا
ـوازنة – أنَّ هـذا الـقـانـون يـنـظم أمـر ا
نــــفـــقــــاتٍ وإيـــرادات -  وال عـالقـــة له
بـاألمور األخرى البعيدة عن طبيعته !!
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عاجلة مشكلة اإلدارة أو وفي محاولةٍ 
الــعـمل بــالـوكــالـة قــانـونـيــاً  أجـد من
سائل الثالث الـضروري التطرق إلى ا

اآلتية :
سألة األولى : هل اإلدارة 1- ا

بــالـوكـالــة عـلى مـســتـوى الـدولــة تُـعـدُّ
خـطـأً من النـاحـية الـقـانونـيـة  ينـبغي

تصحيحه و معاجلته ?  
سألة الثانية : ما هي اآللية 2- ا

ــشـــكــلــة من ـــعــاجلــة هـــذه ا ـــثــلى  ا
الناحية القانونية ?

سألة الثالثة : ما مصير أولئك 3- ا
الــذين خـدمـوا الـدولـة لــسـنـ طـويـلـة
بـــالــوكــالــة  ويُـــراد اآلن إزاحــتــهم أو
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احلـقـيـقي يـنـبع مـن طـقـوس أبـنـاء اجلـالـية
أنــفـــســهم الــذين نــقـــلــوا بــعض اخلالفــات
ـناطفية من عادات وتـقاليد الى تلك البالد ا
ـا أعــاق احلـركـة الـدعـويـة فى الـبـرازيل 
لــذا فــإنــني أوجه نــداء الى مــصــر واألزهـر
والـذى يـشكل الـعمق االسالمي والـعربي أن
يــنــظــروا بـعــ واعــيــة الى اجلــالــيـات فى
كن ا  االغـتراب ألن العالم قرية صغيرة 
ـتربـص باالسالم اجلـماعـات االرهابـية وا
من جـعل تلك اجلالـيات ساحة مفـتوحة لهم
يـسـهل الـتـواصل مـعـهم بـسـبب قـلـة الـدعاه
والـنشاطات الدينيـة وعدم وجود مرجعيات
أصـيلة من العلمـاء لذا فإن األمر يتطلب من
اجملـامع الـفقـهيـة واجملـلس األعلى لـلشـئون
االسـالميـة ووزارة األوقـاف أن يـبـحـثوا عن
صـيغه حلماية األقليات من االختراقات وإال
سـيـحدث لـلـمـسلـمـ فى البـرازيل مـا حدث
لـلمـسلـم فى أوروبا خـاصة أنه قـد ظهرت
مـؤخـرا جـمـاعـات إرهـابـيـة حتـاول اخـتراق

تطرفة . تلك اجلاليه لنشر ثقافتهم ا
ـعـهـد االسالمي { ومـاهـو الـدور الـذى يـقـوم به ا

فى البرازيل ?
ـعـهد االسالمي مـؤسـسة جـديـدة البـناء - ا
عـملنا على احلصول عـلى تمويل لها منذ 3
ـيــة عـلــمـيـة ســنـوات بــهـدف تــكـوين أكــاد
لــــبـــــحث الــــوضـع االسالمـي والــــثــــقــــافــــة
االسالمـــيـــة وتــكـــون مــقـــر لـــلــصـــحــفـــيــ
والـــبـــاحـــثـــ عـن االسالم وعن الـــثـــقـــافـــة
ـــســلـــمــ االسالمـــيـــة وتــثـــقـــيف أبــنـــاء ا
حلـمايـتهم من كـافة الـتيـارات الوافدة وأرى
أن الـبـدايـة كانـت مشـجـعه وعن األن نـبحث
عـن جـذور الــتــعــاون والــتــكــامل مع بــعض
ـوجـودة فى الـعـالم ـعـاهــد ا اجلــامـعـات وا
االسالمـي ألنـــنـــا نـــحـــتــاج الـى الـــعـــلـــمــاء
والــبــاحـثــ الــذين لـديــهم أبــحـاث وأوراق
عهد دور بارز فى عـمل جديدة ليكون لهذا ا

البرازيل .
{ وكيف تـرى تأثيـر األحداث االرهابـية من بعض
ــتــطــرفــ االسالمــيــ فى أوروبــا عــلـى صـورة ا

سلم فى البرازيل?  ا
- الـشعب الـبرازيلي شـعب مثـقف بطبـيعته

بغداد
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أثـار قـرار الـرئـيس الـبـرازيـلي بـنـقل سـفارة
الـبـرازيل الى القـدس ردود فـعل غاضـبة فى
ـــ الــعـــربي واإلسالمـي خــاصــة أن الـــعــا
ـتـعــاطـفـة مع الــبـرازيـلــيـ من الـشــعـوب ا
قـضيـة الشـعب الفلـسطـيني مـالبث ان اعلن
رئـيس الـبـرازيل بـالوكـالـة هـاميـلـون موراو
االثــنـ أن احلـكـومـة ال تـعـتـزم “فـي الوقت
الـراهن ”نـقل سـفـارتهـا في اسـرائيل من تل
أبـيب الى الـقـدس ما يـظـهر مـوقـفا رسـمـيا
لف. ويتـولى اجلنرال مـلتـبسا حـيال هـذا ا
هـاميلتون موراو وهو عادة نائب للرئيس
مـنـصب الـرئاسـة مـوقـتا في غـيـاب الـرئيس
جــايــر بـولــسـونــارو الــذي خـضع جلــراحـة
االثـن  وأدلى مـوارو بهـذا التـصريح أمام
رئـيس البعثة الدبلوماسـية الفلسطينية في

البرازيل ابراهيم الزبن.
وصـرح للـصحافـي إثر لـقائه الدبـلوماسي
الــفــلــســطــيــنـي بـان “الــرد الــذي أدلــيت به
أمـامهم هو باسم الدولة. في الوقت الراهن
ال تــفــكــر الــدولــة الــبــرازيــلــيــة في أي نــقل
لــلــســفـارة   .”وعـن خـلــفــيــات هــذا الــقـرار
ورؤيــــته لـألوضــــاع فى الــــعـــالـم اإلسالمي
وحـالة التطرف في صفوف اجلالية العربية
بــالــبــرازيل  كــان لـ (الــزمـان) بــطــبــعــتــهـا
الــدولــيــة هــذا احلــوار مع الــشــيخ مــحــمـد
ــــعـــهــــد االسـالمي فى ــــغــــربي رئــــيـس ا ا

البرازيل: .
ـسلم فى البرازيل  وهل يحصلون { ما واقع ا

على حقوقهم السياسية والدينية ?
ـسـلمـون فى الـبـرزايل يعـيـشون بـحـرية - ا
تـامة منـذ وصولهم الى الـبرازيل مـنذ قرابة
100 عام أو 120 عـام وينـحدر مـعظم أفراد
اجلـالـيـة االسالميـة فى الـبـرازيل من أصول
ــيـز فى لــبـنــانــيـة وغــالـبــيــتـهم لــهم دور 
اجملـتـمع الـبـرازيـلي وأبـنـائـهـا مـثـقفـون من
الـطراز األول فى جـميـع التخـصصـات ولهم
عالقــات طـيــبـة مع كــافـة مــكـونـات الــشـعب
الـبرازيلي وأصـحاب الديـانات األخرى وهم
يـنعمون باألمن واألمان واليوجد حتدي لهم
من الـــشـــعب الــبـــرازيـــلي ولــكـن الــتـــحــدي

إزاحة بعضهم ?
سألة األولى : 1- ا

{ هل اإلدارة بالـوكالـة على مـستـوى الدولة
تُعدُّ خطأً قانونياً ينبغي تصحيحه ?

- ال ريـب في أنَّ األصل بالعمل اإلداري
أنْ يــــــكــــــون عـــــلـى وفق الــــــقــــــانـــــون
والـــســـيـــاقـــات اإلداريـــة  وال جــرم أنَّ
الـقـانـون يشـتـرط جمـلـة شروطٍ في مَنْ
يتبؤأ منصباً في الدولة  وال سيما إنْ
ـنــصب رفـيــعـاً  كــرئـيـس هـيـأة كــان ا

بدرجة وزير أو وكيل وزير مثالً . 
ومن جــمــلــة هــذه الــشــروط نــيـل ثــقـة
ن يشترط الدستور فيهم ذلك ان  الـبر
 كـرؤوسـاء الهـيئـات الذين هم بـدرجة
وزيـــر  أو احلـــصـــول عـــلى مـــوافـــقــة
مـجلس الوزراء لـلذين يشتـرط القانون
عـــرضــــهم عـــلى هــــذا اجملـــلس  مـــثل
ان . إنَّ نيل ثـقة الـبر ـديرين الـعامـ ا
أو مـوافقـة مجـلس الوزراء يُـعدُّ شـرطاً
قــــانـــونــــيـــاً الزمــــاً ال غـــنـى عـــنه ألداء

سؤولية ومباشرة الصالحيات .  ا
وتـــأســيــســـاً عــلى ذلـك يــنــبـــغي عــلى
احلــكـومـة  –كــسـيـاقٍ عـام  –أنْ حتـيل
أسـماء مـرشحـيهـا إلى مجـلس النواب
ـناصب التـي تقتـضي العرض لـشغل ا
عــــلـى اجملــــلس قـــــبل مــــبـــــاشــــرتــــهم
مـسـؤولـيـاتـهم  وهـكـذا يـتـعـ عـرض
ـــرشـــحــ اآلخـــرين الـــذين أســـمـــاء ا
يـتـوجب عرضـهم عـلى مجـلس الوزراء
قـبل أْن يـبـاشـروا مـسـؤولـيـاتـهم . فإنْ
ان أو مـجلس الوزراء حـازوا ثقة الـبر
 – بحسب الصفة  –باشروا آنئذٍ

ـسؤولـياتـهم ومهمـاتهم الـقانـونية 
وبـخالفه لـن تتـرتب أيـة آثـارٍ سـلـبـيةٍ 
سـؤولـية مـا دامـوا لـيسـوا في مـوقع ا

بعد. 
ثل التوجه القـانوني السليم إنَّ هـذا 
الـذي كان يـنبغي الـسيـر على هداه من
تعاقبة . ـانات ا قـبل احلكومات والبر

بيد أنَّ الضرورة وظروف البلد األمنية
ـان في وعــدم تـوافق احلـكـومــة والـبـر
مــددٍ مـتــعـاقـبــةٍ أفـضى إلـى خـرق هـذه
الـقاعدة القانونـية مراراً وتكراراً  منذ
عـهـد دسـتـور عام 2005 ولـغـاية اآلن 
إذْ لـم تــقم تـــلك احلـــكـــومــات بـــعــرض

ان إالّ قليالً  !!  مرشحيها على البر
وال يـــنــكــرنَّ أحـــد أنَّ مــشـــكــلــة اإلدارة
بــالــوكـــالــة حتــتــاج إلى عالجٍ  ولــكي
يـكـون الـعالج نـاجعـاً يـنـبـغي أنْ يركن
إلى الـقـانـون ويـنـسـجم مع الـسـيـاقات
اإلداريــة . وإنَّ من الـصــواب الـقـول إنَّ
ـشـكــلـة تـتــحـمل مــسـؤولـيــتـهـا هــذه ا
الــــدولـــة  –اإلدارة -  ولــــيس األفـــراد
ــنـاصب ; ذلك أنَّ الــذين تــبـوؤا هــذه ا
خــطـأ اإلدارة من الـنـاحـيــة الـقـانـونـيـة
يـقع عـلـى عاتـق اإلدارة ذاتـها  ولـيس
سؤولية  عـلى األفراد الذين حتملوا ا
وال سـيمـا إذا أخذنا بـنظر االعـتبار أنَّ
بــعـضـاً مـن هـؤالء قـد خــدم الـدولـة في
يــومٍ كـان الــرعب يــصـيب الــكـثــيـرين ;
بـسـبب األعـمـال اإلرهـابـيـة الـتي كـانت
تــروم الـنـيل مـن الـعـامـلــ في الـدولـة
ابــان تـلك احلـقــبـة  وبـاخلـصـوص إنْ
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مكنة فقط لف بالسرعة ا وحسم هذا ا
 دون تـقــيـيـدهـا بـأمـدٍ زمـنيٍ مـحـدودٍ 
ودون الـــتـــطــرق لـــلـــقــضـــايـــا األخــرى
ـكن للـسيد ذكـورة آنفاً . و اخملـالفـة ا
ان رئـيس مجـلس الـوزراء طمـأنة الـبر
لف عـبر الـتعـهد  –شـفهـياً  –بـحـسم ا
خالل مـدةٍ ال تـتجـاوز نهـايـة هذا الـعام

مثالً .
ـقـتـرح يـحـقق هـدفـ : األول إنَّ هــذا ا
ـلف بشكلٍ يـنسجم مع هـو حسم هذا ا
الــقـانـون  والـثـاني هــو انـتـظـام سـيـر
ــرافق الــعــامـة وعــدم تــعــطـيــلــهـا أو ا
إصـابـة الدولـة بالـشلل . أمـا التـغاضي
ـدة أو إيـقـاع ـسـألـة بـعـد فـوات ا عن ا
الدولة في حالة الشلل التام الناجم عن
عـدم الـقـدرة عـلى اسـتـكمـال مـتـطـلـبات
ــلف فـسـيـفـضي إلى الـكـثـيـر من هـذا ا
ـشكالت القانونـية واإلدارية التي لها ا
قترح أول ولـيس لها آخر. ثـم إنَّ هذا ا
ــدة ألمـدٍ آخـر  كـأن أولـى من تـمـديـد ا
يــكـون تــسـعــ يـومــاً مـثالً  إذْ يــبـقى
االحـتـمـال قـائـماً بـعـدم قـدرة احلـكـومة
عــلى اإليــفـاء بــكل مــتـطــلــبـات حــسـمه
ـدة اجلديدة  فنقع وقـتئذٍ فيما خالل ا
وقــعــنــا فــيه سـابــقــاً مــرةً أخــرى ; لـذا
ـدةٍ يــغــدوا عــدم تــقــيــيــد احلــكــومــة 
مـــــــحــــــددةٍ هـــــــو األوفق واألولـى  مع
ــلف الـــتــأكــيـــد عــلى ضــرورة حـــسم ا
ــكــنـــة ; فــذلك ســـيــمــكِّن بـــالــســرعـــة ا
احلـكومة من اخـتيار الـكفاءات األفضل
بـسبب فسحة الوقت  بخالف تقييدها
ــــا يـــدفــــعـــهـــا ــــدةٍ مـــحـــددةٍ  إذ ر
لالخـتيار غير الدقيق الناجم عن ضيق

الوقت .
ـقترح الثاني : قيام احلكومة بالطعن ا
ــــادة (58) من دســــتــــوريـــــاً في نص ا
ـوازنـة الـعـامـة أمـام احملـكـمـة قـانــون ا
االحتــاديــة  وعــنــدهــا ســتــسـقـط هـذه
ـادة دستورياً  وأنا بذلك زعيم  –من ا
الـناحية الـدستورية - ; وآنـذاك تتحلل
احلـكومة من القيـد الزمني ; ويتخلص
ـان من اإلحــراج الـنـاجم عن عـدم الــبـر
ــدة ــلـف خالل ا الـــقــدرة عـــلى حـــسم 
ـضـروبة سـلفـاً . وتـستـطـيع احملكـمة ا
االحتـادية إيالء األولـوية لهـذه الدعوى
; بــغــيــة اإلســراع في حــســمــهـا . لــكن
ـقترح األول يبقى هو األولى واألوفق ا

ا ذُكر آنفاً .  ;
ـكــلـفـ ـســألـة الــثـالـثــة : مـا مــصـيــر ا { ا

بالوكالة ?
الكــات الــعــامــلـة ــكن أنْ نــقــسـم ا  -
بـالـوكـالة إلى فـئـاتٍ ثالث  لـكل واحدةٍ
مـــنــهـــا حـــكم خــاص :الـــفـــئــة األولى :
وتــشــمل أولـئك الــذين خــدمـوا الــدولـة
بـالوكالة  ويـتمتعون بـالنزاهة وحسن
الـسـمـعـة واخلبـرة  فـهـؤالء يـجب عدم
التفريط بهم والقيام بتثبيتهم أصالةً ;
لـإلفـادة من خـبــرتـهم من جــهـةٍ  ولـكي
يــشــعـروا بــاألمن الــوظــيـفي وحــمــايـة
ا قـدمـوه وما الـدولـة لـهم جزاءً وفـاقـاً 
كـابـدوه من جهـةٍ أخرى . فـلـقد أسـلفـنا
ــعــيــار الــرئــيس في مــلف الــقــول إنَّ ا
وضوعي ـعيار ا اإلدارة بـالوكالة هو ا
الــقــائم عـلـى مـراعــاة شــروط الـنــزاهـة
عـيار واخلـبـرة والتـخصص  ولـيس ا
الـشخـصي الـقائم عـلى مجـرد التـغيـير
لـلتغـيير  أو مـجرد تغـيير زيـدٍ بعمرو.
كـلف الـفئـة الثانـية : وتشـمل بعض ا

بـالوكالة من الذين يتمتعون بالنزاهة 
عروف عنهم الضعف دون اخلـبرة  وا
أو الـفـشل اإلداري ; فـمـثل هـؤالء يـجب
إقـصـاؤهم عن مواقـعم  واإلفادة مـنهم
بـــــــــــــدالً عـن ذلــك فـي مـــــــــــــواقـع أدنـى
تـتـــــناسب مع قدراتهم .الـفئة الثالثة :
وتــشــمل أولــئك الــذين تــواتــرت األدلـة
عـلى فـسـادهم وعـدم نزاهـتـهم ;  فـمـثل
هــــؤالء يـــتــــعـــ إقــــصــــاؤهم  وعـــدم
تعيينهم في أي موقعٍ إداريٍ  صغر أو

كبر !!
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ـية تـسـيـطـر على رغم أن الـصـهـيـونيـة الـعـا
ــتـجـذرة مع وســائل اإلعالم لـكن عـالقـاتـنـا ا
اجملـتـمع الـبـرازيـلـي واحلـكـومـة الـبـرازيـلـية
جـعـلـتـهم ال يـتأثـرون بـالـدعـايه الـتى حتاول
ـسـلـمـ كــمـا أنـنـا نـرتـبط تـشــويه صـورة ا
بــعـالقــات طــيــبــة مع اجلـــالــيــات الــديــنــيــة
ــسـيـحــيـة حـيـث تـعـد الــبـرازيل أكـبــر بـلـد ا
كـاثـولـيـكي فى الـعـالم لـذلك وقفـوا بـجـانـبـنا
رغم الـتـهـم التـى تـوجه إلـيـنـا وقـاموا بـفـتح
مـدارسهم وجـامعاتـهم ووسائل إعالمـهم لنا
ـا يدل لـلـحـديث عن االسالم وهذا إن دل فـإ

على ثقافة هذا الشعب وانفتاحه .
اذا أقدم الرئيس البرازيلي على إصدار قرار { و
بنـقل سفارة البرازيـل الى القدس رغم أن ذلك يعد

سلم ? شاعر ا استفزازا 
- الـبـرزايل منـذ سنـوات مـرتبـطة مع الـعرب
وقــضـيـة فـلــسـطـ ويــدافـعـون عـنــهـا ولـكن
الـــعــرب لـم يــســـتــغـــلــوا ذلـك أبــدا وعـــلــمت
ـيـة عــلى تـنـصـيب رجل الــصـهـيـونـيــة الـعـا

ــــيــــني مــــتــــطــــرف له مــــيـــول
صـهـيـونـيـة ورغم أنه اتـخـذ قرار
بنقل سفارة البرازيل الى القدس
إال أن هذا القرار لم ينفذ بعد ألن
نــصف الــشـعب الــبـرازيــلي ضـد
ســيــاســته فــالــدولـة لـن تـخــضع
لــرأيه إال بـعــد الـرجـوع لــلـشـعب
الــبـرازيـلي ألن االنــتـخـابي شـيئ
وتـنفـيذه عـلى أرض الواقع شيئ
أخـر وكمـا قلت فـإن هنـاك قصور
ـ الـعـربي واالسالمي مـن الـعـا

جتاه تلك القضية .
{ وهل تـــرى تــهـــديـــد بــعـض الــدول
العربـية بفرض عقـوبات على البرازيل
خطـوة كافية للتراجع عن هذا القرار?

- لـألسف فــــــإن بـــــعـض الـــــدول
الـعـربـية قـالت أنـها ال عالقـة لـها
بــتــلـك الــقــضــيــة ورغم ذلك فــإن
الـشعب البرازيـلي لن يتخلى عن
دعــــمه لــــقـــضــــيــــة فـــلــــســــطـــ
والـبرازيليـ خرجوا لتـأييد تلك
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أظـهـرت الدراسـات األخـيـرة لـلـدول الـتي تدار عـبـر نـظـام احلـكومـة االلـكـتـرونـية
والتي جتـاوزت العـشـرين دولة وهي في ازديـاد مسـتـمر  أن نـسبـة الفـساد في
واطنـ نسب رضاهم مـرتفعة جـدا وقد تصل إلى أدنى مسـتوياتـها  كمـا أن ا
وهناك نسب قليلة للمواطـن الغير راضي ويتم معاجلة العقبات ائة  ثمانـ با
قدمة لهم التي عـانوا منها عبر االتصال بهم ودراسة استـبياناتهم عن اخلدمة ا
لغـرض حتسينها وتـطويرها . هذا مـا تمخضت عنه الـدراسات األخيرة من عمر
والتي قارب الـكثير منـها على دخول عـقده األول بنجاح احلكـومات اإللكترونـية 
باهر يـستحق التقدير  وكعادتنا هذه التجـربة كما الكثير من التجارب الناجحة
في مخـتلف دول العـالم ما زالت تخطـو خطواتـها األولى ببطء شـديد حتى تصل

إلينا . 
ـتـجـذرة كالـسـرطان في أنـني هـنا أشـيـر بـإصبع االتـهـام إلى كـيانـات الـفـساد ا
دوائرنـا احلكومية  فبـكل تأكيد سوف حتارب حـتى أخر حلظة من أجل إفشال
هـذه التـجـربة  كـمـا سوف يـلـعب أتبـاع كيـانـات الفـسـاد بهـذه األنـظمـة جلـعلـها
فـاشلـة ال قـيـمة تـذكـر لهـا .  نـحن نشـهـد علـى خدمـة بـسيـطـة جدا وسـهـلة وهي
ـواعيـد في دوائـر الدولـة  والتـي تتم عن طـريق الـهاتف أو تـقد خدمـة حجـز ا
مـعلـومـات شخـصيـة مـتواضـعة عـبر مـوقع الـدائرة عـلى االنتـرنـيت يتم الـلعب به
عبر أفراد أو مكاتب خارج الدائرة لغرض إعطائك موعد أسرع من األخرين . 
احلـرب مع الـفـسـاد طويـلـة هـذا ال شك مـنه  وأحـد أهم األسلـحـة هي احلـكـومة
االلـكـترونـية  ألنه حـيـنهـا سوف يـتقـلص دورهم وتـمويـلـهم  وهذه تـكون ضـربة

موجعة وبداية النهاية لهم.
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ديـنة والـتي حتدهـا خمس مـحافظـات إلى جانـب امتالكـها حدوداً تمـيزت هـذه ا
طويلـة مع إيران ما تعـد حلقة وصل مهـمة ب الشـمال والوسط كما تـعتبر هذه
هـــــــــمة في اإلنتـاج الزراعي من ناحيـة احلمضيات احملافـظة من احملافظـات ا
أو من ناحـية إنتاجها لـلقمح حيث تعتبـر من األراضي اخلصبة في اإلنتاج ومن
دينـة ذات مليون ونـصف نسمة تمـيزة في البالد  كمـا تعتبـر هذه ا النوعـيات ا
ديـنـــــــــة هو الـتعايش ذهـبي  وما تـميزت به هـذه ا تتمـيز بـتنوعـها الـقومي وا
االجــتـمـاعـي بـ مـكــونـاتـهــا والـتــــــــــزاوج بــ عـوائـلــهـا حــتى أصـبــــــــحت
مـكــونـاتــهــا مـتــمـاســكـة من حــيث الـعــمق الــقـبــلي أو حـتى مـن حـيث الــعالقـات
ديـنة تـعـيس أجواء هـذا التـعـايش طيـلة االجـتمـاعـية فـيمـا بـينـهم ما جـعل هـذه ا

سن مضت .  
بـعد أحـداث عام 2003 وما رافـقـها من دخـول اجلمـاعـات اإلرهابـية ابـتداءً من
القـاعدة مروراً بعصـابات التوحيد واجلـهاد وانتهاء داعش حـيث استهدفت هذا
التـنوع والـتـماسك  وضـربت عـمق هذا الـوجود الـعـشائـري والـقبـلي  وأحدثت
فيه شـرخاً  حـيث عملـت العصـابات اإلرهـابيـة إلى أسلـوب (الـتهـجيـر والقتل)
حـيث عـمدت هـذه اجلمـاعات اإلرهـابـية إلى الـقيـام بـعمـليـات إرهـابيـة استـهدفت
مـنهج الـذي قامت به السـنة والـشيـعة عـلى حد سـواءً إلى جانب االسـتهـداف ا
بعض اجلمـاعات احملسوبة على الكرد  لتهجير العرب عموماً (الشيعة والسنة)
غرافي من هذه مـناطق تواجـدهم وعمـقهم الـتاريخي لـلتـأثير عـلى وجودهم الـد
ا يـؤثر بالـسلب عـلى قاعدة وجـودهم وتأثـيرهم في أي انـتخابـات قادمة  إلى
جـانب ســعي األطــراف الـســيـاســيـة والــتي كــانت تـعــمل مع اإلرهــاب لـيالً وفي
كونات  السـياسية نهاراً إلى ضرب العالقات والروابط االجتماعية ب جميع ا

وأحداث شرخاً فيها وفق قاعدة خبيثة (فرق تسد) . 
ديـالى اخلـيـر مـا زالت تـعـاني من صـراع عـمـالقـة الـسـيـاسـة  وشـذاذ الـفـساد
والـقـتل  ومـا زالت تـعــاني من حـيـتـان الـفـسـاد الــتي تـعـمـد إلى ضـرب صـمـيم

احملافظة وقتل وجودها وخيرها.
ا من خالل العـمل على زحزحة أمنـها  وإيجاد الـفرقة ب أبنـائها ومكـوناتها 
يـحـقق األجـنـدات اخلارجـيـة الـتي تـعـمل عـلى ضرب احملـافـظـة من الـداخل عـبر
سـتفيـد من كل هـذا هم من يريـد أن تعيش ذهـبي وا إدامة الـشحن الـطائـفي وا

هذه احملافظة في بحيرة من الدماء .  
ديـالى الـبـرتقـال سـتـبـقى مـتمـاسـكـة أمـام األجنـدات  وأمـام أي مـخـطط يراد به
سؤولية كبيرة على عشائرها ومثقفيها كـونات فيها  ولكن في الوقت ا ضرب ا
صاصي وشخـصياتـها في العمل عـلى نبذ اخلالف واالخـتالف وعدم السـماح 
الـدمـاء من الـسـيـاسـيـ في الـلـعب عـلى وتـر الـطـائـفـيـة من جـديـد  وإيـقاف أي

مخطط خبيث يراد به تخريب أمنها واستقرارها.
ـــشــاريع كـــمــا عـــلى احلـــكـــومـــة الــســـعي اجلـــاد واحلـــثـــيث من اجل أقـــامـــة ا
هـمة فيهـا  وإعادة أعمـار ما دمره اإلرهـاب الداعشي وتـفعيل اإلستـراتيجـية ا
ـدينـة  وإعادة شـجرة الـبرتقـال إلى عـهدها القـوان الـتي حتمي حـقوق أبـناء ا

لتكون فخراً لألجيال على مر الزمان.
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ـعــلـومـاتــيـة هـو اجــراء خـطـيــر يـهـدد الشك ان اقــرار قـانـون مــكـافـحــة جـرائم ا
احلـريــات الـعـامـة بـالــصـمـيم كـونــهـا مـكـتــسـبـات تـضـمــخت بـدمـاء االحـرار من
ـاذا االن اصدار مثل لح  لـكن السـؤال ا العـراقيـ على مـدى عقـود من الزمن 
هـذا الـتشـريع !?فـي احلقـيـقـة بـعـد ان فـشـلت الـطبـقـة الـسـيـاسـيـة في تـقد اي
اجنـاز مـلمـوس عـلى كل االصـعدة فـي.. البـنـية اخلـدمـيـة واالجتـمـاعـية واألمـنـية
تتعـرض هذه الطبـقة الى ضغوط شعـبية وسيـاسية من قبل الشـرفاء واخمللص
في هذا الـبلـد. بسبـب التـذمر الشـعبـي من السـياسـات العشـوائيـة والتـخبط في
بناء مـؤسسات الدولـة نتيجـة احملاصصة الـتوافقيـة التي اسهمت بـشكل مباشر
في خراب الـبلد وانتعاش االرهاب في ان يـعبث بأمن مدننا وقد ذهب جراء ذلك
مئـات آالف من الشـهداء االمـر الـذي خلق وضـعا نـفسـيـا محـطمـا لدى اجملـتمع
ـقـيت من جـهـة ـعـارضـة لـلـنـهج الـسـيـاسي ا فـانـطـلـقت الـتـظـاهـرات ا الـعـراقي 
وتفـشي الفساد بشكل ال نـظير له في دول العالم اذا نخـر معظم مفاصل الدولة
ومن هـنا جلأ تـنفـذة وبذرائع شـتى ـيزانـيات االنـفجاريـة نهـبا لـلقـوى ا وباتت ا
ــا يــجـري وأخــذت وسـائل ــواطن الى الــتـعــبـيــر عن امــتـعــاضه واســتـنــكـاره  ا
الــتـواصل االجـتـمــاعي تـرصـد كل الـظــواهـر الـسـيــاسـيـة الـسـلــبـيـة في احلـراك

السياسي .. 
ا وتـرقب مـساراته بـانتـقـاد شديـد مـاب الـسخـريـة الالذعة والـنكـتـة السـوداء 
ـتـضــررة من عـمـلـيـة الـنـقـد ادى الى اســتـنـفـار الـقـوى الـسـيــاسـيـة الـفـاسـدة وا
السياسي الى ايجاد تشريع او قانون يوقف حركة وسائل التواصل االجتماعي
ـؤثرة في كل االجتـاهات والتي اصـبحت تهـدد البـنيان الـسياسي تـصاعدة وا ا
الــفـاشل الــقـائـم عـلى نــهج سـلــبي في الـتــحـاصـص الـسـيــاسي دون الــكـفـاءات
ـواطـنـة والـطـاقـات ان تـأخــذ دورهـا في بـنــاء الـعـراق وفق نـهج وطــني يـعـتــمـد ا

ذهب خيارا للعمل السياسي..  والكفاءة بعيدا عن الطائفة وا
من هـنـا حاولـت مجـمـوعـة من السـيـاسـيـ الفـاسـدين الـشروع بـجـمع الـتـواقيع
ـعـارضــة الـشـديـدة من قـبل حـشـود ــعـلـومـاتـيـة رغم ا لـتـشـريع قـانـون جـرائم ا
ـدني وبـعض الـسـيـاسـيـ الـصـحـفـيـ واإلعالمـيـ وكل مـنـضــمـات اجملـتـمع ا
اخلـيـرين  وهـو يقـصـد بـالـذات وسائل الـتـواصل االجـتـماعي ومـحـاول لإلجـهاز
عـلى احلـريات الـعـامة رغـم ان هنـاك اجـراءات تتـخـذها شـركـة فيـسـبوك لـتـام
احلـسـابـات بالـعالمـة الـزرقـاء لكـل االوساط حـتى يـتـحـمل االفراد مـسـؤولـيـة ما
ـستـخـدم اضـافـة الى الغـائـها الى ماليـ احلـسابـات الـوهمـية وهي يـنـشره ا

مستمرة في هذا االجراء الى االن .. 
واليوم يواجه وقد فشـل تمرير الـقانون لثالث دورات مـتتاليـة خملالفـته للدستـور 
دني وهذا ما حتديـا كبيرا من االعالمي والسياسي الشرفاء وقوى اجملتمع ا
ـواطن تـأمـله فـي افــــــــشـال هـذا اخملــطط الـرهـيب الــذي يـسـتـهــدف احلـريـة وا

بـدعـوى الـقـذف والشـتم والـتـهـكـيـر واالبتـزاز وهـذه كـفـلـها
ـهـا ضمن قـانـون العـقـوبات القـانـون اجلزائـي في جتر

العراقي .
نبر احلـر نرفض رفضا قاطعا وعلـيه نحن ومن هذا ا
هذا الـقانون دون تعديالت جوهـرية وأساسية حتى ال
تــمس احلــريــات الــعـــــــامــة الــتي كــفــلـهــا الــدســتـور

العراقي.
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كانوا من ذوي الدرجات اخلاصة . هذا
ـكن كـله مـن جـهةٍ  ومـن جـهةٍ أخـرى 

لسائلٍ أنْ يسأل : 
{ هل ذلك يعني أنَّ العامل باألصالة أفضل
وضوعية ? من العامل بالوكالة من الناحية ا
- من الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة اجملــردة
يـوجـب الـقـانـون اإليـفـاء بـكل شـرائـطه
ومـتـطـلـبـاته  ومـنـهـا أنْ يـكـون الـعـمل
بـاألصالـة ; ألنه هو األصـل وما ينـبغي
أنْ يـكون عليـه احلال ; ( وهو ما كان -
أحـد - أسـبـاب اسـتـقـالـتـنـا من رئـاسـة
هـيـأة الـنـزاهـة بـعد أنْ وجـهـنـا كـتـاب
رسمي إلى رئاسة الوزراء طالبنا فيه
ـان بـسبب عـرض تـرشيـحـنا عـلى الـبر

رفضنا العمل بالوكالة !! ). 
WOB ý  «—b

ـوضـوعيـة فإنـنا إذا أمّـا من الـناحـية ا
ـــــؤهالت والــــقــــدرات نــــظـــــرنــــا إلى ا
الكــات اإلدارة قــلــنـا إنَّ الــشــخــصـيــة 
األفــضل إنّــمــا يـكــون بــحــسب عــمـله 
سـواء أكان يعمل باألصالة أم الوكالة 
فـالعـمل باألصالـة ال يحوِّل الـفاسد إلى
صــالحٍ  والــعــمل بــالـوكــالــة ال يــحـوِّل

الصالح إلى فاسدٍ . 
إذ كالهـما يخـدم الدولة بـحسب موقعه
ـــســـؤولـــيـــات ذاتـــهــا   ويـــتـــحـــمل ا
ويتعرضان للخطورة ذاتها  وال يوجد
فــرق بـيـنـهـمـا الــبـتـة سـوى أنَّ الـعـامل
ــان أو بــاألصــالــة قــد حــاز ثــقــة الــبــر
مـجـلس الوزراء  والـعامل بـالوكـالة لم
يـحز ذلك . مع أنَّ التـجربة الـطويلة في
هـذا الـبلـد أثـبتت أنَّ نـيل تـلك الثـقة لن
تــمـنح صك الــغـفـران  فـأنَّ بــعـضـاً من
الــعــامــلــ بـاألصــالــة احلــائــزين ثــقـة
ـان قـد تـبـيّن فـسـادهم الـواضح  الـبــر
فـي حــ إنَّ بـــعـــضـــاً مـن الـــعـــامـــلــ
بـالوكـالة قـد أثبـتت التـجربـة صالحهم
وخــدمـتـهم لـلــبـلـد  والـعــكس صـحـيح
أيــضـاً . ثـم إنَّ الـدولــة يـتــعـ عــلـيــهـا
تـهيئة كل مستلزمات األمن واالستقرار
الـوظيفي جلميع العامل فيها  سواءً
أكــانــوا بـاألصــالـة أم الــوكــالـة . إذ منْ
ـكـلف بـخدمـةٍ عـامةٍ أنْ وظف وا حـق ا
يـشـعـر بـاألمن واالسـتـقـرار الـوظـيفي 
وأنْ ال يـكون عرضةً لالهتـزاز والتهديد
مع كـل انــتـخــابــاتٍ جــديــدةٍ في الــبــلـد
ـــانٍ جــديــدٍ تُـــســفــر عـن انــتــخـــاب بــر
وحـكـومـةٍ جـديـدةٍ  ومـا يـرافق ذلك من
قـــيـــام الـــبـــعض بـــالـــكالم في الـــعـــمل
بــالــوكـالــة وكــأنَّ الــعـامــلــ فـيــهــا قـد
ةً بـحق الوطن تـستدعي ارتـكبـوا جر
الــتـخـلص مــنـهم  وفي الــغـالب يـوجه
هـذا الكالم مـن بعض الـذين ال يعـلمون
أصـول اإلدارة وفـنـونـهـا  وال يـعـرفون

شــيـئـاً سـوى الـبــحث عن احملـاصـصـة
ـــغـــا !! فـــالـــواجب عـــلى الـــدولــة وا
حتقيق األمن الوظيفي للعامل فيها 
لف  –اإلدارة وإبـعـادهم وإبعـاد هـذا ا
بــالـوكـالــة - بـالــكـلـيــة عن الـتــأثـيـرات
واألطــمـاع الـسـيـاســيـة اخملـتـلـفـة  وال
سـيما إذا علمنا أنَّ احملاصصة تتدخل
في اخـتيـار الوزراء  لـكنـها يـنبغي أنْ
ـسـتقـلة ال تـتـدخل في مـلف الهـيـئات ا
وملف اإلدارة بالوكالة عموماً ; ذلك أنَّ
الـــقـــيـــادات اإلداريـــة مـن هـــذا الـــنــوع
ــوضـوعي ـعــيـار ا يُــراعى بـشــأنـهــا ا
الــــقــــائم عــــلى الــــنـــزاهــــة واخلــــبـــرة
والـتخصص وليس االنتماء السياسي
ـــفـــتـــرض أنْ يـــكـــون لـــهـــذه  إذ مـن ا
الـقيادات طابع إداري بحت ال عالقة له
الـبتة بالشأن الـسياسي أو الصراعات
الـســيـاسـيـة . ولـهـذا نـأمل أنْ ال تـكـون
الـدعـوى حلـسم مـلف اإلدارة بـالـوكـالة
عـبـارة عن كـلـمـة حقٍ يُـراد بـهـا باطل ;
وهـي تكـون كـذلك إذا تـدخـلت األطـماع
الـسـياسـية واحملـاصصـة فيـها لـغرض
احلــصــول عــلى مــكـاسب ســيــاســيـةٍ 
وكـلما ابـتعدت األطـماع السـياسية عن
ــلف كـانت الـدعـوى تـمـثل كـلـمـة هـذا ا
حـقٍ يُراد بـهـا حق. ولـئن كانت اإلدارة
لف  –الدولة  –قد أخطأت في هذا ا

حـيـنـمـا سـنّت سُـنَّـة اإلدارة بـالـوكـالة 
الـتي مـا كان يـنبـغي االستـمرار عـليـها
بـداعي الـضـرورة  فإنَّ هـذه الـضرورة
كــان يــتــعــ أنْ تـقــدّر بــقــدرهـا وأنْ ال
يــتـوسع فـيـهـا وال يُــلـجـأ إلـيـهـا إالّ في
احلـاالت الـنـادرة جـداً وبـشكـلٍ مؤقت 
كـما أنَّ اإلنـصاف يقـتضي عـدم حتميل
ــكــلــفــ بــاإلدارة ــســؤولــيــة عــلى ا ا
بــالـوكــالـة !! وبــنـاءً عــلى كل مــا تـقـدم
يــنـــبــغي أنْ يـــكــوم مــعــيـــار الــتــقــو

الـرئيس هو العمل ذاته وخدمة البلد 
بــصــرف الــنــظــر عن كــونـه أصــالـةً أو

وكالةً . 
سألة الثانية : ا

ـعـاجلـة ــثـلى  { مـا هي اآللـيـة الــقـانـونـيـة ا
ملف اإلدارة بالوكالة ?

شـكـلة - ال ريـب في أنَّ معـاجلـة هـذه ا
حتـتـاج إلى آلـيـاتٍ قـانـونـيـةٍ سـلـيـمةٍ 
تـــتــفق مـع الــقــانـــون  وتــنـــســجم مع
الـسـياقـات اإلداريـة . بيـد أنَّ مـا حصل
نـصـرمة من تـداعـياتٍ لم في األشـهـر ا
تــسـهم بـحــلـهـا بــشـكلٍ قـانــوني  فـقـد
ـشكـلة تـصـاعدت األصـوات حلل هذه ا
ــلف  وعــلى الــرغم من وحــسـم هــذا ا
ــانـــنــا بــصــدق نــوايــا بــعض هــذه إ
األصـــوات  لـــكـــنــنـــا نـــكـــاد جنــزم أنَّ
بـعـضـهـا اآلخـر يـنـطـلق مـن مـنـطـلـقاتٍ

سـيـاسيـةٍ تمـثل أطـماعـاً لـبعض الـكتل
الـسيـاسيـة في إقصاء بـعض العـامل

بـالوكـالة واالستـحواذ على مـواقعهم .
ـــا يــكــون هــذا مــا دفع الــبــعض ولــر
ادة (58)  في ـان بوضع ا إلقـناع الـبر
ــوازنــة الـــعــامــة  وحتــديــد قـــانــون ا
الــثالثـ من حـزيــران اجلـاري مـوعـداً
ـــــلـف . وعــــــلى الــــــرغـم من حلــــــسـم ا
االنـحراف التشـريعي الواضح في هذا
الــنص  فـإنَّــهم لم يــكـتـفــوا بـذلك  بل
ثل بدوره خـطأً آخر رتـبوا أثراً آخـر 
وانـحرافاً تشـريعياً ثانـياً  وهو القول
بـضرورة كف أيـدي العـاملـ بالـوكالة
ـذكــور  وعـدم ــوعــد ا بــعــد انـتــهـاء ا
ـالية  وما اسـتحقـاقهم مستـحقاتهم ا
شـابه ذلك من آثارٍ خطيرةٍ غـير مقبولةٍ
من الـنـاحـيـة القـانـونـية وردت في ذيل
ـادة (58) الــتي جـاء فـيــهـا : ( ويُـعـد ا
أي اجــراء بـعـد هـذا الــتـأريخ يـقـوم به
ـعـ بـالـوكـالـة بـاطالً وال يـتـرتب أي ا
أثـــر قــانــوني عــلـى أن تــقــوم الــدائــرة
ـعــنـيـة بـإيـقـاف جـمـيع اخملـصـصـات ا
ـالية والصالحـيات االدارية في حالة ا
ــذكــور اســتــمــرارهــا بــعــد الــتــأريخ ا

أعاله) !!. 
Êu½UI « ÕË—

ـــكن لـــســـلـــطـــةٍ ولـــسـتُ أدري كـــيف 
تـشـريعـيةٍ تـلـتزم بـالدسـتـور والقـانون
سـنَّ مـــثل هـــذا الـــنـص الـــبـــعـــيـــد عن
الــقـــانــون بُــعــد األرض عن الــســمــاء 
فـضالً عن مخالـفته للعـدالة واإلنصاف
وروح الـــقــانـــون !! فــمـــا هــو الـــســنــد
الـقانـوني لهـذا النص ? وكـيف يتـحمل
ــكــلف بــاإلدارة بــالــوكــالـة ــوظف وا ا
خـــطــأ اإلدارة ذاتـــهــا  مـع أنَّ اخلــطــأ
لـيس مـنه  بل هـو خادم لـلـدولة طـيـلة
هــذه الــســنــوات ? ومَنْ ذا الــذي أفــتى
لـــهم بــتـــرتــيب هـــذه اآلثــار اخملـــالــفــة
ـرافق ُــعـطِّــلـة لــسـيــر ا لــلـقــانـون  وا
الــعــامــة  وكــأنَّ الــنص يــخــفي وراءه
أمـراً غـيـر مـعلن !!وتـأسـيـسـاً على ذلك
كـله أدعوا كالً من احلكـومة والسيدات
والـسـادة الـنواب إلى ضـرورة االلـتزام
بـالنـهج القـانوني الـسلـيم في مـعاجلة
ــلف وحــســـمه  فــلـــدي الــثــقــة هـــذا ا
بــاسـتــعـدادهــمـا لــذلك . وإسـهــامـاً في
شكلـة معاجلةً قـانونيةً مـعاجلة هـذه ا
مــوضـوعـيـةً  أقــدم لـهـمـا مــقـتــــرحـ
اثـنـ :األول : وهو األسـاس  ويتـمثل
ــان عـلـى وجه الــســرعـة بــقــيــام الــبــر
ـادة (58) مـن قــانـون بــتــعــديل نـص ا
ـوازنة الـعامـة  وذلك عبـر رفع الـقيد ا
الــزمـني مـنـهـا واالقـتــصـار فـيـهـا عـلى
دعــوة احلـكـومـة إلى ضـرورة مـعـاجلـة

الـقضية أكـثر من العرب أنفـسهم لذلك فانا
أراهن عـلى السيـاسي والـــــشعب إلجبار
رئــيس الـبــــــرازيل عـلى الـتــراجع عن تـلك

اخلطوة .
ـسـلـمـ { فى ظل االتـهـامـات الـتى تـوجه الى ا
فى الغـرب باالرهاب والـتطـرف هل ترى أن األمر
يتطلـب تطوير اخلطاب الديني وتنقية كتب التراث

?
- هـذه اخلطوة تأخرت كثيرا ولألسف فإن
الــــــعــــــامـــــلــــــ فـى احلـــــقـل االسالمـي لم
يــســـتــطــيـــعــوا أن يــطــوروا أنـــفــســهم أو
خـطابهم على مدى أربعمائة عام فاخلطاب
الـديني لم يتغير ولم نستطيع أن نتواصل
مع الـشـبـاب فـى أوروبـا وأمريـكـا بـالـشـكل
ـسلـم الـصـحيح وأن األوان أن يـخـطط ا
لــتـلك اخلـطـوة بـصــورة صـحـيـحـة وبـدون
ذلـك فـــلـن يـــتــــغـــيــــر شــــيئ ولألسـف فـــإن
ـسلم أصبـحوا األن عاله على العالم ال ا
يـقـدمـون أى شـيئ لـلـحـضارة رغم أن األ

األن تـقــاس بـحـضـاراتـهـا ونـحن مـأمـورون
ـا نـقــدمه لـلـبــشـريـة بــأن نـعـمــر األرض و
وحــتـى نــكــون أمه قــوامه يــجب أن نــغــيــر
تفكيرنا وخطابنا  نعم كتب التراث أصيله
ولـكن عـليـنا أن جنـتهـد ونذهب الى الـفقـير
واحملـتاج حتى نصبح أمـه تستحق احلياه

.
رحلة القادمة { وماهى مطالبكم من األزهر فى ا

?
- األزهـــر يــجــســد مـــنــهج الــوســـطــيــة فى
االسـالم ونــحن نــراهن عــلى الــدور الــرائــد
ـرحــلـة ـكـن أن يـلــعـبه األزهــر فى ا الــذي 
ـقـبلـة من خالل احـتضـان اجلـاليـات التى ا
تـرسل بعثات من اخلـارج والذهاب الى تلك
ــعـرفـة حــقـــــــــيـقــة أوضـاعـهـا اجلــالـيـات 
لـلـحـفـاظ عـليـهـا ونـرى أن األزهـر هـو أعلى
ثل قـيمة اسالمية شـيئ فى مخيلـتنا ألنه 
كــبــيــرة ولــذا يــجب أن يــكــون األزهـر عــلى

وضوعه فيه . مقــــــــدار الثقة ا


