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ــسـتــوصـفـات كــمـا أنــشـئـت الـعـديــد من ا
اجلـــوالــة لــبث الــوعي الــصــحي وتــقــد
اإلسـعـافـات لـلـجـمـاهـيـر وخالل عـام واحد

بلغ عدد العضوات أكثر من 40 ألفا.
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وخـالل النظـام السـابق ال بد ان نـشير الى
الـــتــوسع في الــتــعـــلــيم األولي حــ كــان
الــتـعـلــيم الـزامـيــا يـعـقب من يــتـخـلف عن
ـــدارس وانــتـــشــرت احلـــاق ابـــنــائـه في ا
مـراكـز مـحـو االمـيـة في الـسـنـوات الـعـشر
األولـى من اســتالم الـــســلــطــة عــام 1968
وشـهدنا حمالت اعالمية وفـنية اذكر منها
مــــســـلـــسل حتت مـــوسـى احلالق حلـــجي
راضـي وعــبـــوسي. وفـي عــام 1979 حـــاز
الــعــراق عــلى
جـائز

ة مــنـظــمـة الـيــونـسـكــو في الـقــضـاء عـلى
أالمــيـة والـذي جـرى ضـمن حـمـلـة وطـنـيـة
شــامــلــة مـن عــمـر 45-15ســنـه إذ تــشــيـر
ـتحـدة) بان تـقاريـر (اليـونسـكو) و(األ ا
مـــؤشــر األمــيــة  قــد انــخــفض إلى 27%)
ـصـادر بـان نـسـبـة األمـيـة تــشـيـر بـعض ا

ــتـــحــدة ـــثل مـــنــظـــمـــة األ ا وصـــرح 
للطفولة (اليونيسف) في العراق قبل فترة
ـلك اليـوم دليال عـلى مدى تـدهور قـائال: 
الــنـظـام الــتـعـلـيــمي حـيث يـتــلـقى ماليـ
األطـفـال في الـعـراق تعـلـيـمـهم في مدارس
تـــفــتــقـــر إلى اخلــدمــات األســـاســيــة مــثل
شـبكات مـياه الشرب أو الـصرف الصحي
وتـــعــاني من جــدران مـــتــداعــيــة ونــوافــذ
مـحطـمة وتشـققـات في السقـوف. إن نظام
التعليم برمته يعاني من اإلرباك واألعباء.
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فـي الـوقت الــذي يـتـســارع الـعــلم تـطـوراً
آخـذاً بالبشرية نـحو العالم الرقمي تزداد
األمـية في العراق األمر الذي يدلّ على تردّ
آخـر يـشـؤكـد من جـهـته الـتـراجع اخلـطـير
الـذي يعاني مـنه الشعب العـراقي منذ عام
2003. وكــــــان لــــــلـــــحــــــروب واألوضـــــاع
االقـتـصـاديـة الـتـي مـرّ بـهـا الـعـراق الدور
الــــبـــارز في تـــراجع الـــتــــعـــلـــيم إلى هـــذا
ـستوى اخلـطير. وقد سـاعد هذا الوضع ا
تـطرّف ـسلّـحة وا ـاساوي اجلـماعات ا ا
اســـتـــهـــداف الــشـــبـــان الـــذين ال يـــقــرأون
وتـلـقـيـنـهم تعـالـيم ديـنـية قـد ال تـكـون لـها

أسس شرعية بالضرورة.
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ي يـوجـد الـيوم 750 عـلى الـصـعـيـد الـعـا
مـــلـــيــون شـــخص عـــلى األقل يـــفــتـــقــرون
مــهــارات الــقـراءة والــكــتــابـة األســاســيـة
ثـلثـاهم من الـنساء و 102مـليـون شخص
مــنــهـم من فــئــة الــشــبـاب الــذيـن تــتـراوح
أعـمـارهـم ب  15 و 24 عــام. وفي الـوقت
نـفسـه هناك 192 مـليـون شخص يـعانون
مـن البطـالة في الـعالم ويـعجـز جزء كـبير

انـــخـــفـــضت إلى %10). و كُـــرم الـــعـــراق
انـذاك من قبل منظمة (الـيونسكو) بخمس
جــــوائـــز تـــقـــديـــريــــة عـــلى هـــذا االجنـــاز
التاريخي. اما االن بعد االحتالل االمريكي
فـقد ارتفعت نـسبة االمية وتدهـور التعليم
الـرسمي وسط زيادة مفرطـة وغير معقولة
ا يدعو دارس واجلامعات االهلية  فـي ا
لـــلــتــســاؤل عن اهــداف هــذا الــتــوسع في
الــتـعـلـيم اخلـاص بـعـيـدا عن الـتـعـلـيم في
ـــادرس احلــكــومــيــة الــتـي تــخــلــفت في ا
اســتــيــعــاب الـتـالمـيــذ.  وحــسب تــقــاريـر
دارس مـوثـوقة فـان الكـثـير من ابـنيـة ا
لـم تــعـد صــاحلــة والــكــثــيــر مــنــهـا ال
ـــقـــاعــد والـــكــراسي حتـــتـــوي عــلى ا
ـــدارس ــــدرســـيــــة  وأصـــبـح ربع ا ا
االبـتـدائيـة يـعمل بـنظـام الـوجبـت أو
الـثـالث وجـبـات في الـيـوم األمـر الذي
يـعني خفض مدة احلصة الدراسية في
كـل وجـــبـــة ويـــبـــدو أن هـــنــاك 14 ألف
مـدرسة ابتـدائية فـي العراق إال أن عدد
ــتــوفــرة فـعــلــيـا ــدرســيـة ا ــبــاني ا ا
هـو11.368 مــدرسـة فــقط وحـوالي
دارس  2.700مـدرسـة من هـذه ا
ـــوجــودة فـــعال حتـــتــاج إلى ا
عـمـليـة إصالح وإعادة تـأهيل
شـامل. وتذكر تلك التقارير أن
مـا يزيد على 700 مـدرسة ابتـدائية حلقت
بــهــا األضــرار جــراء الـقــصف ثــلــثــهـا في
بـغداد وأن أكثر من 300 مـدرسة احترقت
ومــا يـزيــد عـلى 3000 مــدرسـة نــهـبت في
الـــفــتــرة الــتي أعــقــبت 9 نـــيــســان 2003
دارس االبتدائية وأوضـحت التقاريـر أن ا
فـي محافظـة البصـرة هي األكثر اكـتظاظا.

ة بسبب مـنهم عن إيجـاد سبل عيش كـر
افتقارهم للمهارات األساسية ومنها مثلًا

مهارات القراءة والكتابة
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مـوضـوع الـيـوم الـدولـي حملـواألمـيـة لـهذا
الــعــام 2019 هــو: مــحــو األمــيــة وتــعــدد
الـلـغـات وهـذا الـيـوم فـرصـة لـلـتـعـبيـر عن
الـتـضـامن مع احـتـفاالت 2019 بـوصـفـها
الـسـنة الـدوليـة لـلغـات الشـعـوب األصلـية
والـذكـرى الـسنـويـة اخلـامسـة والـعـشرين
ي بـشــــــــأن تـعـلـيم ذوي لــلـمـؤتـمــر الـعـا
االحتيـــــــاجات اخلاصة الذي أُعتمد فيه
بــيــان (ســاالمــانــكــا) بــشــــــــأن الــتــعـلــيم

الشامل.
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ـتـحـدة فـان الـيـوم الدولي وحـسب اال ا
حملـو األمـية لـعام 2019 يـركزعـلى مـسألة

’’محو األمية وتعدد اللغات .‘‘
فـــعــلى الــرغم من الــتــقــدم احملــرز إال أنه
تـوجد حتديات ماثلة للعيان في ما يتصل
ــحــو األمــيــة وتــفـاوتــهــا بــ الــبــلـدان
وسـكانهـا. ويُعد تبـني التعـدد اللغوي في
تــطـويــر الـتــعـلـيـم ومـحـو األمــيـة مــسـألـة
أســاسـيـة في مـواجـــــــهـة حتـديـات مـحـو
األمــــيــــة وحتــــقـــيـق أهــــــــداف الــــســــنـــة

ستدامة.  ا
ــنـاســبـة الــيـوم الــدولي حملــو االمـيـة و
سـتُـنـاقش اخلـصـائص الـرئـيـسـيـة لـتـعدد
الــلــغــات في عــالم الــيــوم الــذي صــبـغــته
ة والـرقمنـة بصبـغتيـهما فضال عن الـعو
مــنـاقـشـة آثــارهـمـا عـلى مــحـو األمـيـة في
مارسـات لتحقيق مزيد من الـسياسات وا

بغداداإلدماج في سياقات تعدد اللغات.
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ـرة كـتب الـشـاب الـيـمـاني عـمر مـحـمـد الـعـمـودي نـصاً حتت عـنـوان احلـقيـقـة ا
يـتـغزل به بـاإلعالميـة كريـسـتيـان التي تـطل من علـى احدى الـقنـوات الفـضائـية .
وجـرى تــداوله في فـيس بــوك وتـويـتــر الى أن وصل الـيــهـا  وكـان ردهــا عـلـيه 
عالمـة أيـقـونة الـقـلب فـقط  من غـيـر أي كلـمـة . ولـكن بعـد ذلك انـتـشـر رد باسم
اني آخر .. وقد كشف هذا التداول كريـسيتان .. واحلقيقة أن الرد بـقلم شاب 

رة عنوان رسالة الغزل والرد عليها : حقائق مرة تضاف الى احلقيقة ا
ـ ح نـشر الكاتب الشاب الـرد باسمه ـ موضحـا أنه كتبه نيابـة عن كريستيان ـ
لم يلقَ إهـتـمامـا وتـفاعال من اجلـمـهور  ومـا أن سرق أحـدهم الـرد ومسح اسم
الكـاتب االصـلي ووضع اسم كريـسـتيـان وأعاد نـشـره حتى انـتـشر بـشكل الفت

وكأن فيه اخلالص من كل مشاكل األمة !!
ـ قـال الـكـاتب (يـكـفي في رسـالـتي بــاسم كـريـسـتـيـان أني فـضـحت لـكم حـقـيـقـة
اإلعالم حقـا وعـلى أنه يتـبع الـشائـعـات وال يتـأكـد من مصـدر اخلـبر) نـاشرا مع
كالمه صورة مـنـشور إلعالمي عـربي مـعروف أعـاد نشـر الـرد باسم كـريـستـيان
اقاله الـكاتب.. إذا كان إعالميون كـبار يصدقون من غيـر التأكد . وهنـا أضيف 
هنية من غير البحث واقع غير ا كل ماينشر في شبكات التواصل االجتماعي وا
ن ــنـشــور  فـكــيف نــلـوم الــنـاس مـن غـيــر االخـتــصـاص و عن مــدى صــحـة ا
لكية الفكـرية  وبتعبير بسيط ـ أمانة النشر والنقل التعنـيهم األمانة الصحفية وا

ـ إذا ماوقعوا في مطب الشائعات والفبركات ?!
همـة ـ وهذا رأيي الشخصي وعذرا لـلكاتب الشاب إذا ماوجد رة ا ـ واحلقـيقة ا
جتنـيا عـلـيه ـ هو أن اجلـمـهور تـفاعل مع مـشـاعر وآراء رجل ولـيس امرأة  وأن
ـكن أن يـفهم كل مافي الـرد هـو مـرآة تفـكـير رجـل  والرجل يـاسـادة ياكـرام ال
رأة ويـعبر عنـها بدقـة وعليه حتى لـو كتب بشـكل بليغ  فـبالغته التعني دواخل ا
أنه جنح في الـوصـول الى أعــمـاقـهـا ومــعـانـاتـهـا ومــكـامن سـعـادتــهـا  فـالـكالم
بالنـيابة اليكون دقـيقا او محقاً بـالضرورة .. مثال عـلى ذلك أظهر الكاتب الرجل
كل اإلعالمـيـات عـلى أنـهن دمى ويـبـعن أنفـسـهن لألثـريـاء  والمـشاعـر انـسـانـية
لديـهن إزاء األحداث التي يذعـنها في صـيغة أخبـار إالّ في إطار التمـثيل وكأنهن
بالقلـوب وضمائر !! وكأننا لم نعرف إعالميات محترمات إنسانيات !! وهنا أثير
عـممـة التي حتـرق األخضـر بسـعر الـيابس  وجتـعلـنا نـحكم مـوضوع الـكتـابـة ا
على اجلـميع من خالل سلوك البعض !! كـما أن الكاتب مرر من خالل رده فكرة
تخم مغرورة في رأسه تتمثل بأن اجلميالت يحسدن بنات بلده على رجالهن ا
بـالعـاطفـة وبكـلمـات الغـزل !! هنا انـحاز الـكاتب ألبـناء جـنسه وأظـهر افـضلـيتهم
وقلل من قـيمة مشـاعر ومواقف بـنات بلده . والبـد لي من القول قد يـكون الكاتب
قد كـتب رده بحسن نية  ولـكن هذه النية التـقي صاحبها بـالضرورة من الوقوع

في اخلطأ . 
ـ احلـقـيقـة األكـثر مـرارة أن فـيس بـوك بصـفـحاته الـعـربيـة واإلعالم الـعربي ـ مع
شـاعر واآلراء مع تـصدير استـثناءات ـ مـليـئان بالـكثـير من فـبركات األحـداث وا

اهو أخطر من موضوع كريستيان  وأما اإلعالم لنماذج 
العـراقي فيـكفي أن بـعض منـتسـبي اجليـوش األلكـترونـية
ن مهـمتـهم الـتسـقيـط فقط لـقاء مـكـافآت مـجزيـة جند
ـواقع األلكتـرونية عن أسمـاءهم في استفـتاءات بعض ا
أفضـل كاتب او صحفي ! ويفوزون بـتصويت اجلمهور

الباحث عن احلقيقة احللوة !!

مسلسل حتت موس احلالق
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توصـلت وزارة الـنفط الى اتـفاق مع
شـركـة هـولـنديـة لـبـنـاء اكـبـر جـزيرة
صــنــاعــيــة لـتــصــديــر الــنــفط اخلـام
ـنـطــقـة الـبـحـريـة شـمـال اخلـلـيج بـا
لـــتـــكــــون احـــدى كـــبــــريـــات اجلـــزر
الصـناعيـة بالعـالم بطـاقة تصـديرية
تـبـلغ مـلــيـوني بـرمـيل يـومـيـا. وقـال
مــديـــر عــام شـــركــة نـــفط الــبـــصــرة
احــســان عــبــد اجلــبـار فـي تـصــريح
امس ان (الـشـركـة سـتـوقع مـنتـصف

الــشــهــر احلــالي مــذكــرة تــفــاهم مع
شركـة بوس كـالس الـهولـنديـة لبـناء
اكبر جزيرة صناعـية لتصدير النفط
ـنــطـقــة الــبـحــريـة شــمـال اخلــام بــا
اخلــلـيج وهي تــعـد احــدى كـبــريـات

اجلزر الصناعية بالعالم).
bIŽ lO uð

ــــثــــلـــة مـــوضــــحــــا  ان (الـــوزارة 
بـــالــشــركــة ســتــوقع عــقــد الــدراســة
ــهـــد لـــلــبالد ـــا  االســتـــشــاريـــة 
الــدخــول في مــشــاريع الــصــنــاعـات
النفـطيـة البحـرية مسـتقبال وتـعظيم

ــوازنـات الـعـامـة ـاليـة بــا ــوارد ا ا
لـلــدولــة) مـتــوقـعـا (اجنــاز مـشـروع
دراســة تــشـيـيـد اجلـزيــرة الـنـفـطـيـة
بحلول العام  2022بطاقة تصديرية
تـــبـــلغ مـــلـــيــــوني بـــرمـــيل يـــومـــيـــا
واستيعابية بحدود  6مالي برميل
قــيــاسي مع قـــدرات لــرفع الـــطـــاقــة
ـــــشـــــتـــــركــــة الـــــتـــــصـــــديـــــريــــة ا
عـدل اعلى والـخــزنــيـة لـلمـشـروع 
مستقبال إلتاحة الوصول الى الـرقـم
ـــســتــهــدف مـن الـــوزارة لـتــوفـيـر ا
ـيــة من احــتــيــاجــات الــســوق الــعــا

النـفط اخلـام).واوضح عــبد اجلــبار
ان (العـقـد الـنهـائـي يتضمن اعــداد
خـــارطـــة طــريـق لــتــوضــيح جــمـيع
التـفاصـيل الهـندسـية والـلوجـستـية
واالســتـــثــمـــاريــة واالقـــتــــصــاديـة
ـشـروع والــســكن لـلـعـامـلــ بـهـذا ا
الـعـمالق فـضال عن آلـيـة االسـترداد

 .( الي للطرف ا
من جـهـته أكــد نـائب رئـيس الـوزراء
لــشـؤون الـطــاقـة وزيــر الـنــفط ثـامـر
ــضي قـدمـاً في تــنـفـيـذ الـغــضـبـان ا
الـــوزارة خلـــطـــطــهـــا الـــرامـــيــة الى
ـصـاحب االسـتـثـمـار األمـثل لـلـغـاز ا
للـعمـليـات النـفطـية وتـقلـيص نسـبة
ـهدورة إلـى احلد احلـرق والـطـاقـة ا
األدنى. وقـال الـغـضبـان خالل وضع
شروع مجمع تسييل حجر االساس 
الغاز الطبيعي (Basrah-NGL© في
ـشـروع يـعزز من الـبصـرة إن (هـذا ا
قـــدرة شــــركــــة غــــاز الــــبـــصــــرة من
ـئـة من اسـتـثـمــار مـانـسـبـته  40 بـا
انــــتــــاج الـــغــــاز في حــــقل ارطـــاوي
وصـــوالً إلى رفع مـــعـــدالت االنـــتــاج
ستـثمر إلى 1.4 للشـركة من الغـاز ا
ملـيار قدم مـكعب قـياسي بـاليوم من
ـستـثمـرة في جولة جمـيع احلقول ا
الــتــراخــيص األولى وهي الــرمــيــلـة
Æ©1/ الشمالـية والزبيـروغرب القرنة
ــــشــــروع يـــــعــــد من وأضـــــاف أن (ا
ـهــمـة لـتــعـزيـز ــشـاريع الـواعــدة ا ا
االنـــتــاج الــوطـــني من الــغـــاز لــرفــد
الشبـكة الوطـنية لـلطاقـة الكهـربائية
ا يحـقق توليد 1500 ميكا واط و
إضــافــة الـى زيــادة مــعــدالت انــتــاج
الـغـاز السـائل الـذي بـدوره سـيُـسهم
بــتـحــقـيق ايــرادات مـالــيـة من خالل
تــصــديــر الــكــمــيــات الــفــائــضــة عن
االســـــتـــــهالك احملــــــلي فـــــضـالً عن
التـقلـيل من الـتلـوث البـيئي وإيـقاف

حرق الغاز بنسبة كبيرة).ونقل بيان
ــشــروع عن الـــغــضــبــان قـــوله أن (ا
سيدعم احملتوى الـوطني الذي نؤكد
عــلــيـه دائــمــاً) مــشــيــراً إلى (زيــادة
نـسـبة الـتـعـاقدات مـع القـطـاع الـعام
واخلاص كـمـقاولـ رئـيسـ فضال
عن اســـتـــخـــدام االيـــدي الـــعـــامـــلـــة
الـعـراقـيــة).من جـانـبه اوضح مـديـر
عـام شـركة غـاز اجلـنـوب حـيـان عـبد
ـــشــروع هــو مـــنــشــأة الـــغــني إن (ا
جــديـدة  تــصـمـيــمـهــا وفق أحـدث
ية احلديـثة تتكون واصفات الـعا ا
ــــعـــــاجلــــة الـــــغــــاز من وحـــــدتـــــ 
احلـــامـــضي)  مــبـــيـــنــاً أن (هـــاتــ
الوحدت تـضيفان 400 ملـيون قدم
مــكــعب قــيــاسي بــالــيــوم - مـقــمق-
إلنــتـــاج شــركــة غــاز الــبــصــرة). من
ـتحـدث الـرسـمي باسم جـهته قـال ا
الــــوزارة عـــــاصم جــــهـــــاد إن (هــــذا
ـشـروع يأتـي ضمـن خطـط الوزارة ا
وشــركــة غــاز الــبــصــرة الســتــثــمــار
صـاحب كـمـيـات جـديـدة من الـغـاز ا
لــلـعــمــلـيــات الـنــفـطــيـة تــضـاف إلى
االنـــتـــاج الـــوطـــني) مـــضـــيـــفـــا إن
(الوزارة تـعـمل علـى تنـفيـذ مـشاريع
ـصـاحب جـديـدة السـتــثـمـار الـغـاز ا
واحلـــر في مـــحـــافـــظــات الـــبـــصــرة
وميـسـان وذي قار واألنـبـار وديالى
ـيـة رصيـنة باالتـفـاق مع شركـات عا
بـــالـــتــعـــاون واالســنـــاد من اجلـــهــد
ـتـمـثل بـشـركـات الـوزارة الـوطـني ا
وإن العراق يهدف إلى تعزيز موقعه

كبلد منتج ومصدر للغاز).
ووقعت وزارة النفط  امس باالحرف
االولى عــقـداً السـتــكـشـاف وتــطـويـر
وانتاج الرقعة االسـتكشافية رقم 17
في مـــحــافــظــتي االنــبــار مع شــركــة
سـتروي تـرانس كـاز الـروسـيـة.وقال
واقع الغضبان ان هذه الرقعة (من ا

الـــواعــدة حــيـث تــشــيـــر الــدراســات
ـــعـــلـــومـــات االولـــيــة الـى وجــود وا
مـــخــزون نــفــطـي يــتــراوح بــ 2-4
مليار برميل نفط مكافئ يشكل الغاز

ئة منه) . ما نسبته 70-60 با
شروع واكد الغضـبان (اهميـة هذا ا
في تعـزيز النـشاط الـنفـطي والغازي
ــا يــســهم في في هــذه احملـــافــظــة 
تعزيز الـواقع االقتصادي والـتنموي
وتــوفــيــر فـرص الــعــمل  فــضالً عن
دعـم الـــقـــطـــاع اخلـــاص احملـــلي من

خالل العقود الثانوية) .
.dJð qHŠ

ـنتـجات الـنـفطـية ونظـمت مـديريـة ا
ــيـا ــحــافـظــة كــربالء حــفال تـكــر
لــلــمـبــدعــ من الــذين احــيــلـوا الى
ــنــتــجــات الــتــقــاعــد. وقــال مــديــر ا
ــهـنـدس الــنـفـطــيـة فـرع احملــافـظـة ا
حـسـ اخلـرسان فـي كلـمـة له خالل
االحــتـفــال الــذي حـضــرته (الــزمـان)
امـس (اقـــدم لـــهـــؤالء الـــنـــخـــبـــة من
ـتـميـزين الـذين احـيـلوا ـبدعـ وا ا
الى الــــتــــقــــاعـــد والــــذيـن اقـــتــــرنت
اسـمـاؤهم بــاالخالص والـتـفـاني في
تــقــد االفــضل بــاالضــافـة الـى رفـد
الـفـرع بـاخالصـهم وعـمـلهـم الدؤوب
الــذي كــان يـــصب في خــدمــة ابــنــاء
احملافظة وخصوصا خالل الزيارات
نتجات ليونية). مضيفا ان (فرع ا ا
الـــنـــفـــطـــيـــة ارتـــأى ان يـــقـــدم هــذه
ـا لـهم ومن الـذين االحـتـفـالـيـة تـكر
اكملوا السن القانونية واحيلوا الى
ا بـذلوه من جـهود حـثيـثة التـقاعـد 

خالل خدمتهم الوظيفية). 
نـتجات النـفطية ويذكر ان مديـرية ا
بدع فرع كربالء قد قدمت لهؤالء ا
ــتــقـاعــدين دروعــا وهـدايــا رمــزيـة ا
وسـاعــات يـدويـة تـقـديــرا خلـدمـتـهم

ديرية. التي امضوها في ا d−Š∫ وزير النفط يضع حجر االساس جلزيرة تصدير اخلام

احـتـفـلت دول الـعـالم امس االحد 8 أيـلـول
بــالـيـوم الـدولي حملــو األمـيـة ومـا اجنـزته
حـكـومـاتـهـا في مجـال مـحـو االمـية اال في
بـالدنا فـاننـا لالسف نسـتـذكر فـقط ما كـنا
عـــلــيـه يــوم كــان الـــعــراق مـــنــارة لــلـــعــلم
عـلومات ويوم كانت ومـصدرا للمـعرفة وا
لـديه افضل االنـظمة الـتعلـيميـة وقد تفوق
عـلى قـارة اسـيا وكـان يـعتـبـر االول عربـيا
بـحـسـب تـقـاريـر الـيـونـسـكـو عام 1980م.
مــهــمــا كــان راي الــبــعض بــنــظـام احلــكم
الــسـابق فــان الـعــراق قـبل حــرب اخلـلـيج
الـثـانـيـة عام 1991واحلـصـار الـظـالم كان
ـتـلك نـظـاما تـعـليـمـيـا يعـتـبـر من أفضل
ـنطـقـة. كـذلك  كانت أنـظـمـة التـعـلـيم في ا
هـنـاك نسـبة عـاليـة لـلقـادرين على الـقراءة
والــــكـــتـــابـــة في فــــتـــرة الـــســـبـــعـــيـــنـــات

اضي. وقد والـثمانينـات من القرن ا
حتـــالــفت قــوى دولــيــة واقــلــيــمــيــة
وعربية ودول جوار بقيادة الواليات
ـتـحـدة على تـدمـيـر العـراق وجـعله ا
بلدا ضعيفا متخلفا تتقاتل فيه القوى
واالحـزاب والتـيارات عـلى نهب ثرواته
دون اي اهــتـمــام بـالـشــعب الـذي عـانى

تعاقبة. كثيرا من االنظمة ا
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وحـسب التقارير التاريخية كانت نسبة
األمـيـة في الـعـشريـنـات من الـقرن
ـديـنة ـاضي بـ الـنسـاء في ا ا
(%90 وفــي الـــــــــــريـف 99% )
وبـــعــد ثــورة  14تـــمــوز 1958
فـــتــحت الــعـــشــرات من مــراكــز

ـهـني فـتـطوعت مـحـو األمـيـة والتـدريب ا
ـهـمـة حيث ـتـعـلـمات لـلـنـهـوض بهـذه ا ا
نـتسـبات بلغ تـشيـر اإلحصـاءات إن عدد ا
اآلالف وتـابع بعضهن الدراسات وتخرجن
ـرضـات واكــتـسب بـعـضـهن مــعـلـمـات و
ـهـارات لـتـحـقـيق حتـررهـن االقـتـصادي ا

اذا اردت ان اعرفـهـا بأخـتـصار فـهي: ثـورة قامت سـنة 1961 في كـردسـتان
بقـيادة مصـطفى الـبارزاني ضـد سيـاسات عـبدالكـر قاسم واسـتمـر تأثـيرها

الى ان  التوقيع على اتفاقية اذار سنة 1970.
واذا اردت ان اشـرح سـبب قــيـامـهــا بـتـفــصـيل ال يـســبب مـفــاجـأة الـقـار وال
ـلل فسـبب قيـامهـا هي العـقلـيـة التي تـقرأ الـتاريخ واحلـاضر بـشكل يـسايـره ا

خاطئ و مضمون مزيف و تفسر وفق الهوى.
سـيـاسـة انـتـهت بـزوال االنـظـمـة حـامـلـة بـرقـاب قادتـهـا دمـاء و امـوال فـجـعت به
شعـوب العـراق واصطـفت حتت لـواء الظـلم يوم احلـسـاب فقـد نقل الـتاريخ ان
ـ من الوالة اخللـيفـة عـلي بن ابي طالـب كرم الـله وجهه قـال: يـوضع لواء لـلـظا

يوم القيامة و ينادى على من ظلم فيكون من اخلاسرين.
ثورة ايلـول رد سياسي شعبي على اتفاقية دولـية اسمها سايكس- بيكو تلقف
ـغارم هـكـذا عشـنا ـغا لـيـردوا على الـنـاس با نـتائـجـها سـياسـيـون ينـتـقون ا
لـكي و اجلمـهوري نـواجه سيـاسة مقـننـة حارت في ابـداعهـا اساليب العـهد ا
االقـصـاء اقصـائـنـا و كل طـامح لالنـعـتـاق كرديـا ام عـربـيـا شـيعـيـا ام سـنـيا
تـركـمـانـيـا و اشــوريـا حـتى يـهـود الــعـراق لم يـسـلـمــوا من بـطش خـلط قـصص
التاريخ لـيوظـفها سـياسيـا لصـاحله فخسـرنا جمـيعـا لكن تفـاوتت اخلسارات
تسبب بها فشعوب العراق تأخرت عن ركاب احلضارة و حكام وطالت حـتى ا
الـعـراق خـسـر اغـلـبـهم حـيـاتـهم و اخـرتـهم ذلك انـهم اسـتـخـدمـوا كل مـفردات
التفـسير الديني الذي قدموا به انفسهم مؤمن مطبق لشريعة السماء فأنتقوا

نصوص الطاعة و اهملوا نصوص مصالح الرعية فكرة و عمال.
ثـورة ايـلـول ال فـرق بـ اسـبـابـهـا و بـ اسـبـاب ثـورة الـعـرب سـنـة 1916 في
ـشروع القومي العربي جانبـها االنعتاقي من الـهيمنة الـعثمانيـة فكل مقومات ا
ـشـروع الــقـومي الـكــردي لـكن الــذين يـرون النـفــسـهم احلق لم مـوجــودة في ا
يـكونـوا يريـدونه لنـا وهنـا تظـهر طـريقـة التـفكـير تـفكـير يـحتـاج لدراسـات تعود
ن يـعـتـقـدون ان اسـبـاب انـتـكـاسـات الـعـراق سـبـبـها بـالـفـائـدة عـلى االخـرين 
شـخـوص ال طـريـقـة تـفـكـيـر وهـذا اول اخلـطـأ فـعبـدالـكـر قـاسم الـذي قـامت
الثـورة على نظامه لم يكن بينـنا وبينه خالف شخصي بل خالف طـريقة تفكير
زاوجـة ب مكتسب دولي كان يـريد وببساطـة هو و من كان قبـله و جاء بعده ا
فرض جـغرافيا وليدة جمعت مناطق قطعتها من وطن وب فرض السلطة حتت

عناوين السيادة!.
ثورة ايـلول الـتي تقـترب من ذكـراها الـستـ انذرت قبـل اكثر مـن نصف قرن
مـن مـآل االوضـاع اذا ســادت عـقــلـيــة عـســكـريــة داخل الـســلـطـة او ســاد نـهج

ثل خالصة تكرار جتارب احلكم الفردي. عقائدي 
ن ن على الرعية بقيام دولة دون ان يعي من يصرح با آل هو ا مقدمات ذلك ا
صالح بال تمييز ان الدولة التي يقيمها افراد يجب ان تنشأ مؤسسات تدير ا
الن االفـراد و مـهـمــا عـلى شـأنـهم احلـقــيـقي اخلالق فـهم بــشـر حتـكـمـهم سـ
ـوت فاالنـبـيـاء و الـصـاحلـون انـفسـهم لـم يخـلـدوا اال بـالـذكـر المـانة احلـيـاة و ا
نقـلهم رساالت السمـاء والزعماء الـتاريخيـون يقودون اال ثم يشـرعون طريقا

ستقبل. لدوام العافية الجيال ا
ايلول ثورة كردية كردستانية وعراقية واقليمة ودولية شأنها شأن كل ثورة
ـنـصف او سـيجـلـهـا يـومـا هي كـرديـة بنـاسـهـا و قـائـدها و سـجـلهـا الـتـاريخ ا
منـاطقـها وفـكـره و فكـرهم لم يـريد الـبارزاني و ال الـشـعب ان يكـون مشـروعا
مكـررا من جتارب مابعـد االنقالبات العـسكريـة في العالم العـربي وهنا البد من
االشارة الى ان اخلـيار في الـنظـام اجلمـهوري ال يـفصل بـحق له علـى حساب
نظام اخـر ملكـيا ام غيـر ملكي فـليست كل اجلـمهوريـات جنة لـلقانون و ال كل
ـلكـيات جـحـيم للـويل و الثـبـور وتلك بـذاتهـا تـفصـيلـة سيـكـون لهـا مقـال برأي ا

علومات و شواهد معاصرة. شخصي مستند 
ـقراطي الـكردسـتاني واقـعي الـنظرة و ايلـول ثورة كـردستـانيـة الن حزبنـا الد
ن سجل و ابـدى مالحظـات ومـأخذ عـلى مسـيرة الـدولة اخلطـوة فتح سـاحـاته 

ثلون مكونات شعب كردستان. بعد العام 1958 من الوطني الذين 
وهي ثـورة عـراقيـة الن تـيـارات وطنـيـة عـريقـة عـراقـية ايـدتـهـا و ايدت مـعـها ان
العـراق اوسع و اكبر من اختصاره بسلطة عسكرية يسندها توجه حزبي واحد

كان سائدا يومذاك.
عايير اليوم لكننا ثرنا اخيـرا نحن ال نحاكم التاريخ و ال نحكم على االمس 
عـلى نفـس العـقـليـات الـتي تؤمن بـالـقريـنـة و تـقدمـهـا على الـدلـيل تركن لـلـرواية

وتترك النص.
ثرنا على الذين كتبوا الدستور ثم تناسوا ما كتبوا.

وجليلـنا العزيز نقول اقرأوا جتـاربنا بع منصفة حـتى ال تقعوا بنفس مطبات
قد حتل مستقبال ان بقي العقل يكرر نفس اخلطأ.

واذا اردت اختم كالمي فبقوله تعالى:
" ان الذين كـفـروا و ظـلـمـوا لم يـكن الـله لـيـغـفـر لهم و ال

ليهديهم طريقا"
صدق الله العظيم.

ـقـراطي ــكـتب الــسـيــاسي لـلــحـزب الــد { سـكــرتـيـر ا
الكردستاني
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شــهـــدت بــغـــداد مــســـاء اجلــمـــعــة
اضية إفتتـاح صرح معماري مهم ا
ـمـنوح (مـجـمع األيادي الـسـكـني) ا
إجـازة إســتـثـمــاريـة من قـبـل هـيـئـة
استـثـمار بـغداد الـذي نـفذته شـركة
تحدة لإلستثمار العقاري األيادي ا
ا في مـنطـقة على مـسـاحة 47 دو
الـــداودي/ حي الـــقـــضـــاة مـــجــاور
معـمل بـسكـوالته. وقال بـيـان تلـقته
ـثل ــشــروع  (الــزمـان) امس ان (ا
حــيــاة عـــصــريــة جــديــدة في وسط
الـــعــاصـــمــة بـــغــداد إذ يـــتــألف من
مــجـمع ســكـني مــتـكـامـل اخلـدمـات

ويضم : 
37 بناية بواقع 9 طوابق لكل منها
مــــوفـــرةً 1369وحــــدة ســــكــــنــــيــــة

ساحات مختلفة .
مــدارس أســاســيــة ومــركــز جتـاري
ومــركـــز صــحي ومـــســبح وريــاض

أطفـال ونـاد تـرفيـهي ونـادي صحي
ومــواقـف لــلــســيــارات ومــســاحــات

خضراء. 
كما أن كل بـناية من بـنايات اجملمع
حتتـوي في أعالها عـلى فلـة حديـثة
ذات مـواصـفـات إنشـائـيـة مـتـمـيزة)
ـنفذة واضاف الـبيـان ان (الشـركة ا
عايـير الهندسـية والفنية في كافة ا
ــشــروع أحـد أهم الــبــنـاء لــيــكـون ا
شاريع السكنية اإلستثمارية التي ا
يـشار الـيـهـا بالـبـنـان على مـسـتوى
البالد بـشكل عـام والعـاصمـة بشكل
خاص حـيث وضـعت شركـة األيادي
بــصـمــتـهــا الـواضـحــة في الــقـطـاع
الـســكـني من خالل تــنـفـيــذهـا لـهـذا
ــيـزأً ــوذجــاً  اجملــمع لــيــصـبح أ
لـلــسـكن يـلـيـق بـالـعـائـلــة الـعـراقـيـة
ويلـبي مـستـوى طمـوحـها بـرفاهـية

العيش الذي تطمح اليه) .
واكـــد الـــبــيـــان ان حــفـل اإلفــتـــتــاح

تـخـلـلتـه فعـالـيـات عـدة كـان أبـرزها
مـــنح كـــتــاب شـــكــر وتـــقــديــر ودرع
ـهـنـدس اإلبـداع والـتـمـيـز من قـبل ا
شـاكــر الـزامــلي الى شــركـة األيـادي
ـتـحـدة تـثـمـيـنـاً لـسـرعـة إجنـازهم ا
وكــفــاءتــهـم في الــعــمل وجــهــودهم
الـكـبـيــرة الـتي بـذلـوهـا إلتـمـام هـذا

نجز). ا
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الى ذلك اعلن مـــــــــصـرف الرافدين
عـن اجملــمـــــــــعــات االســـتــثــمــاريــة
ـشـمـولـة بـقـروض 100 الـسـكـنـيـة ا
مــــلـــيــــون لــــــــــــشــــراء الــــوحـــدات
ـكــتب االعالمي الــسـكــنــيـة. وقــال ا
لــــلــــمـــــصــــرف في بـــــيــــان امس ان
ــصـرف حــدد اسـمــاء اجملـمــعـات (ا
ـشـمـولـة االسـتـثـمــاريـة الـسـكـنـيـة ا
ـنـح قـروض 100 مــلــيــون ديــنـار
للـموظـف الـذين يفـضل ان يكـونوا
ـصرف ـوطـنة رواتـبـهم لـدى ا من ا

و50 مليون دينار للمواطن لشراء
الوحدات السكنية). 

واضاف ان (اجملمعات االسـتثمارية
الــســكــنـيــة الــتي اســتــوفت جــمـيع
الـشـروط الـقـانـــــــــونـية والـتي يـتم
عــلى اثـرهــا مـنح الــقـروض لــشـراء
الـوحدات الـسـكـــــــنـيـة هي (مـجمع
ارض بـــــابـل الـــــــــــــــســــــكـــــنـي في
مــحــافــظـة بــابل - مــجــمع الــعــزيـز
الــسـكــني في الــنـاصــريـة - مــجـمع
جبل عامل الـسكني في الـديوانية -
مجمع آالمل الـسكني في الـبصرة -
مــــجـــمـع اســـكـــان الــــدوحــــــــــة في

ثنى).  ا
ـوظـفـ الـراغـب ـصرف (ا ودعـا ا
نـحهم قروض 100 ملـيون ديـنار
ــواطــنـــ الــذين  حتــديــد 50 وا
مليون دينار لشراء الشقق السكنية
الى التوجه لتـلك اجملمعات االطالع

حفل: جانب من حفل افتتاح احدث مشروع سكني استثماري في بغدادعلى مواصفات تلك الشقق).
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في مراكز محو االمية


