
كن ان االجـتـماعـي وهذا الـنـمـوذج 
تتـبـنى تـطبـيـقـة العـديـد من اجلـهات
ــسـتــقــلـة الــرسـمــيــة او الــهـيــئــات ا
ـدني بـصـورة ومـنـظـمـات اجملــتـمع ا
تـطــوعــيـة وفـي اطـار ســتــراتـيــجــيـة
راجعة مدروسة خـاضعة لـلتقيـيم وا
ونـقـتـرح ان تـبدا هـذه الـتـجـربـة  في
ـؤسـسـات اجلـامـعـات الهـمـيـة هـذه ا
ـيــة وتـمـتع الـطــلـبـة بـقـدرات االكـاد
مـــعــــرفـــيـــة ومـــهــــارات اتـــصـــالـــيـــة
والهميتهم في تـبني مشروع التفاعل
الــثـقـافي وبــالـتـالـي تـامـ امــكـانـيـة
تـــعــمـــيم الــتـــجــربـــة عــلى  الـــفــئــات

االجتماعية االخرى.
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الهدف :-
ـعـلـومـات  اسـتــخـدام  تـكـنـلـوجــيـا ا
احلــديــثــة  لـنــشــر ثــقــافــة االقــلــيـات
والــتــعــريف بــتــراثــهــا من الــعــادات
والــتــقــالــيــد وخــلق صــورة ذهــنــيــة
جــديــدة حتـــتــرم الــتــنـــوع الــثــقــاقي
ــكـونـات ـشــتـرك بـ ا والـتــعـايش ا
الـــعـــراقـــيــة وتـــســـهم فـي االنـــدمــاج
ـواطـنة اجملـتـمـعي في اطـار ثـقـافـة ا
والـتـفـاهم وانـهـاء خـطـاب الـكـراهـيـة

كونات. ب ا
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 الــشـبــاب من الــفـئــات الــعـمــريـة من
18- 24ويشكلون بحسب احصاءات
وزارة الـتـخـطيـط ثلث سـكـان الـعراق
البـالغ عددهم اكـثر من ثالث مـليون
نـسمـة واغـلبـهم من طـلبـة اجلامـعات
الرسمية واالهلية ويصل عددهم  في
ــــعـــلــــنـــة في وزارة ضـــوء االرقــــام ا
الــتـعــلـيـم الـعــالي والـبــحث الـعــلـمي
قرابة نصف مليون طالب وطالبة في
ـنــتــشـرة في مــخــتـلـف اجلـامــعــات ا

مناطق العراق اخملتلفة.
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مر تشكيل احلكومـة احلالية في مخاض عسير
ـراقـبـ تـوقـعـوا إن هـذه جـدا حـتى إن جـمـلـة ا
الـتـشـكيـلـة ال تـرى الـنور بـعـد الـصـراعـات التي
دارت ب حتالـف اإلصالح الذي يقـوده مقتدى
الصدر وعمار احلكـيم وب حتالف البناء الذي
يقـوده هادي العـامري وبقـية حلـفائه  والذي هو
في حــقــيـقــته صــراع إرادات دولـيــة  إقــلـيــمــيـة
يجري على الساحة الـعراقية.يظهر فيه الصوت

الوطني ضعيفا بل يكاد ال يسمع . 
وهذا سـبب ما أفـرزته احملاصـصة والقـفز على
الـدسـتـور . فــتـشـكـلت الـكـابــيـنـة الـوزاريـة غـيـر
كتملة بسبب األمزجـة الصبيانية التي تعترف ا
إال بسـياسـة لي األذرع وفرض اإلرادات   على
أنـقاض احلـكومة الـسابـقة التي عـرفت بحـكومة
ـظـاهـرات واالحـتـجـاجـات وازديـاد الـتـقـشف وا
الــبــطـالــة وعــدم تــوفــيــر اخلــدمــات األســاســيـة
ـاء لـلــشـعب والــتي كـان  ابــرزهـا الــكـهــربـاء وا
فـكــانت صـرخــة شـبــاب الـبــصـرة مـدويــة حـتى
انــقـلـبت بـعــدهـا الى اعـمــال شـغب شـمـلت دور
االحــزاب والـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة والـشـركـات

النفطية . 
فـدفع الـله ماكـان أعظم  فـتـوجهت األنـظار نـحو
هدي تـترقب قـرارات مهـمة مـنها حـكومـة عبـد ا
عاشي ستوى ا مايتعلق باالقتـصاد وحتس ا
لـلــفـرد الــعـراقـي ومـنــهـا مــايـتــعــلق بـاخلــدمـات
ـشـاريع االسـاسـيـة عـبـر التـعـامل مع واطالق ا
شــركــات رصــيــنــة مـن دول كــبــرى لــهــا الــبـاع

الطويل بهذا اجملال . 
وان كان في اآلجل او مقابل النفط .او مايتعلق
بـالـعـالقـات اخلـارجــيـة واالنــفـتـاح عــلى احملـيط
العـربي والـغـربي لكي ال يـعـيش الـبلـد في عـزلة

سياسية . 
كل هذه األمـور لم تـتـحـقق او يتم الـشـروع بـها
ا ينبا بـأن القادم ينذر او حتى التـخطيط لهـا 
بشـارع ملتـهب يحمل شـرارة الغضب الـشعبي
العارم ال يتوقف لهيبها حتى بعد استقالت عبد

توقع .  هدي كمــــــــا هو ا ا
ا هي ويفتح الباب امام تدخالت اجنبية اكثر 
عـلـيه اآلن وقـد بـانت بـوادرهـا في عـدم احـتـرام
الـسيـادة العـراقيـة وضرب االتـفاقـية االمـنية مع
ـتـحـدة عـرض احلـائط  وقـد تـرجمت الـواليات ا
علنـة لقاعدة االسد في ذلك زيارة ترامب غـير ا
االنبار وجتول القادة العسكري االمريكان في
ـا ينذر في مـستقبل شوارع الـعاصمـة بغداد 

مجهول ينتظر العملية السياسية في العراق .
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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآراؤهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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الــتـهـديــد لـهم بـالــقـتل والـذي لم
يـــبع بـــيـــتـه او داره فـــقــد زورت
مـســتـنــداتـهم وتــمـلــكت من قـبل
الـــعــصــابــات وذهـــبت امــوالــهم
وامالكهم مهب الريح  وكل هذه
اآلمـــور حتــــدث عـــلـى مـــرآى من
اع الناس وما خفي كان أعظم

 ...
طـروح ألم يشاركونا والسؤال ا
ــســيـــحــيــون أعــني اخـــوتــنـــا ا
بـعــاشــوراء اإلمـام احلــسـ (ع)
ــأ ولم يــحــتــفــلـوا وعــمــلــوا ا
بـأعـيـادهم إكـرامـاً لـسـبط الـنـبي

رسل ا

مــحـــمــد صــلـى الــله عـــلــيه وآله
وســــــلـم إمــــــام اإلنـس واجلــــــان
احلسـ بن علي عليـهما السالم

..
ألم يكن األجدر بكم ان تبادروهم
وحتــتــــــــفــلـوا بــأعــيـادهم كــمـا
فـعـلــوا مـعـنـا !!! عـجـبي أي مـلـة
انـتم وأي نـاس نتـعامل مـعهم ??
وال عـجب عـلـيـكم فـأنـتم يـنـطـبق

عليكم
قول اإلمام احلس عليه السالم
(ان لم يـــكن لـــكـم دين فـــكـــونـــوا

احرارا في دنياكم).
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الـــبــابـــا فـــرانـــســـيس لـــلـــعــراق
ومشـاركته مسيـحيي العراق في

إحتفاالتهم .. 
وقــد صـرح بـذلك وزيـر خـارجـيـة
الــــفــــاتــــيــــكــــان الــــكــــاردنــــيــــال
بـتروبـارول وقـال " ان الظروف
احلــالـيـه ال تـسـمـح لـزيــارة بـابـا
الـفـاتـيـكـان لـلـعـراق لـعـدم وجود
احلـد االدنى  من الــظـروف وهي

غير متوفره األن "
ونـحن بدورنـا نعطـيه العـذر فقد
يـأتي ويــحـرك الـشــارع عـلـيه بل
ـكن قتـله وهذا شئ مـباح لـبلد

فقد فيه القانون والنظام ?

و مــرة ثـانــيـة يــعــاني اخـوانــنـا
ـســيــحـون فـي بـلــدهم بــعـد ان ا
شردوا وطردوا وحلد اآلن تنهب
ثرواتـهم وهذه الـكنـيسـة التي ال
يــقل عــمـــرهــا عن مـــئــة عــام في
مـنـطــقه األعـظــمـيه يــراد لـهـا ان
تهدم وحتول إلى استثمار (مول
ومــحالت جتـــاريه) ولم يــراعــوا
الـطرف اآلخر ولـم يراعوا قـدمها
بــإعـتــبــارهـا تــراثـا لــبـلــد كـبــيـر
وصــاحب حـــضــارات وديـــانــات
مــخــتـــلــفه .. بـــاإلضــافــة إلى ان
بـــيــوتـــهم قـــد بـــيـــعت بـــأبــخس
األثــمــان (بـســعــر الـتــراب) بــعـد

بدأ عام جديد بعد ماانطوى عام
ملئ باحلزن والـويالت والتدمير
لـشـعب عـانى الـكـثـيـر من سـاسة
اقـزام حــكـمــوا الــبالد بـاحلــديـد

والنار ...
قــبل ايــام احـتــفل الــعــالم اجـمع
بأعياد رأس السنة ومولد النبي
ــســيح (ع) وقــد كـانت عــيــسى ا
مــنـــاســبه عـــظــيــمه جـــمــعت كل
اطـيــاف الـشــعب الـعــراقي ولـكن
مـع األسف الـــــشــــديـــــد قل عــــدد
ـسـيـحـيـ في الـعـراق نـتـيـجة ا
تـعرضهم لـتهجـير ونزوح اآلالف
مـنـهم خارج الـبـلـد لـلخالص من
تـصـفـيـتـهم مـن قـبل الـطـائـفـيـ
والـعــصـابــات والـقــتـله . فــنـحن
ون ـسـيـحـيـ مـسـا نـعرف ان ا
وطــيـــبــون ومــحـــبــون لــبـــلــدهم
الــعـراق عــلـمــاً انـهـم اهل الـبــلـد
واصل الــــــعـــــراق قـــــبـل اإلسالم
حـالـهم حـال الــهـنـود احلـمـر في
امريـكا والذين اصبـحوا ضيوفاً
عــــلى بـــلــــدهم بـــعــــد ان كـــانـــوا
السـكان األصليـ .. وشر البليه
مايضحك ...وبعد اإلنتصار على
داعش اإلرهـــاب ووعي الـــشــعب
العراقي وفهـمه للعبة األقزام من
حــيث ادخـــلــوهم في مــســتــنــقع
ذهـبـيـة والـقـومـية الـطـائـفـيـة وا
وبـدأت اللُـحـمـة الـعراقـيـة تـلـتئم
من جـــديــد بــ ابــنــاء اجملــتــمع
وتــكــاتف األخـوة واحملــبه وهـذا
الــشئ مــرفــوض لــدى اجملــرمـ
مـصـاصي الـدمـاء وبـالـفـعل فـقـد
فــوجـــئــنـــا بـــبــوقٍ كـــان نــائـــمــاً
واسـتــيـقظ لــزرع الـفــتـنـه بـثـوب

جـــديـــد فـــجـــاء الــوقـف الــســـني
ويفـتي بحرمه مشـاركة اإلحتفال
ـسـيحـيـ وانهم مـشـركون مع ا
ويـدخـلـون الـنـار عـلى اساس ان
اجلـــــنه مـــــلـك خـــــاص له وهـــــو
احلـاكم الــنـاهي  مـتــنـاسـيـاً انه
مــلـئ بــالــذنــوب وهــذه الــفــتـوى
نتـيجة سوء عمـله وسوء عاقبته
وكـــان الــرد الـــقــاسي مـن ابــنــاء
الــشـعب الـعـراقي له وكـان يـلـيق
به اكــثــر مـن ذلك وبــعــد يــومــ
تـــأتي الـــصـــاعـــقه الـــكــبـــرى من
الـوقف الـشيـعي والـفتـوى تـقول
ـســيـحــيـ اراذل واجنـاس ان ا
ومـن يـشـاركـهـم اإلحـتـفـال جنس
مـثـلـهم فأضـحـكـني كثـيـراً وكأنه
يــريـد ان يــسـلـط عـلــيه األضـواء
واإلعالم وبــالــفــعـل سُــلط عــلــيه
ولـكـن عكـس مـا كـان متـوقـع فـقد
رُد بـــشـــكـل اقـــوى من نــــظـــيـــره
واصـــبـــحــــوا فـــرجه لــــآلخـــرين
ويـنـطــبق عـلــيـهم الــقـول (سـكت

دهراً ونطق كُفراً) .
بقي ان نقول لهم اعني من تزعم
من اصــــحـــاب الـــعــــمـــائـم انـــكم
جـعـلـتم اإلسالم غـريـبـاً وجـعـلتم
من الشعب العراقي رافض لكم
بـل كـارهـ لـكـم وكـارهـ الـدين
بل تخلـوا عن الدين وذهبوا إلى

الديانات األخرى !!
لـقــد نـشـر الــفـسـاد في األرض
والــبـــر والــبــحـــر فــتــعـــســاً لــكم
ومـثواكم الـنار ... وهذا مـاكنز

ألنفسكم ...
هــذه الــتــصــريــحــات واألحــداث
ـتـشـنـجـة أدت إلى إلـغـاء زيارة ا

 «œUNAÐ ’uB

ـية االن الى واقع تـتجه االنـظار الـعا
تـحدة ـكونـات او ماتـسمـيه اال ا ا
االقـلـيـات بعـد مـا اصـابـهـا من حـيف
واضــطــهـــاد وانــتــهــاكـــات خــطــيــرة
حلقـوق االنـسان عـلى يد داعش ومن
بـيئـة يـنـشط فـيـهـا الـتـطـرف واجلهل
لـغــيـاب الــوعي احلـقــيــقي لـفــلـســفـة
ــــواطــــنــــة واالنــــدمــــاج والـــعــــيش ا

شترك. ا
 هـــذه الــقـــضـــيـــة الــتـي بــرزت عـــلى
الـســطح بــعـد ازاحــة داعش االجـرام
من مدن عراقية وقعت حتت  احتالله
وحكمه وهيمنته لثالث سنوات طبق
فيها سـياسة االستقـصاء والتهميش
بل الـــتـــنــكـــيـل  فــقـــد رحل ومـــازالت
ترسـباته الفـكرية والثـقافيـة ومعاناة
ومـخاوف ضـحـايـاه تـتـرك بـصـمـتـها
في مجتمع يحتضن في اعماقه بذور
الــفــرقـة وســوء الــفــهم وتـتــرسخ في
طـية سـلبـية اذهـان اجيـالة صـورة 
كونات على الرغم من عن االخر من ا
اصالتـهم وقدم انتمائـهم لهذا الوطن
ويتطلب هذا االمر صـحوة مجتمعية
وسـتراتيـجيـة وطنيـة شامـلة لتـفعيل
ــشــتــركــة وتــعـمــيق روح االواصــر ا

واطنة. وفكرة ا
 وفـي ضـــــوء االهـــــتــــــمـــــام الـــــدولي
ـنح بـاالقـلـيـات والـذي  تـتـويـجه 
الــعــراقــيــة االزيـــديــة نــاديــة مــراد...
جـائــزة نـوبل لـنـجـاحـهــا بـالـتـبـشـيـر
ـشـتـرك ومـحـاولة بـقـضـيـة الـعـيش ا
تـنـقـية الـذاكـرة من الـصـورة البـشـعة
الـــتـي رســـخــــهـــا داعش فـي عـــقـــول
ـوذجـا لـلـتـفاعل ضـحايـاه نـقـتـرح ا
االتــصـــالي بـــ مــكـــونــات الـــشــعب
ــواطــنــة الــعـــراقي لــنــشــر ثـــقــافــة ا
والـتـســامح والـتـعـارف الــثـقـافي عن
قــرب وعــبــر مــنــظــومــات الــتــواصل
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والــشــبــكـات االجــتــمـاعــيــة الغـراض
كونات خاصة التعليم عامة ولغات ا

وباساليب مبتكرة
7- اتـباع وسـائل تكـنلـوجيـة مبـتكرة
ــــواقـع والــــصـــــفـــــحــــات فـي ادارة ا
وتـشـكـيل كــروبـات حـسب الـهـوايـات
واهبة وتكون مشتركة ايضا وا

شروع لـلتقـييم الدوري 8- يخـضع ا
راجعة وقياس التفاعلية واالثر وا
9- تـتولى هـيـئة االعالم واالتـصاالت
ــــتــــحـــدة والــــيــــونــــســــكـــو واال ا
شروع ـنظـمات الـسانـدة تمويـل ا وا
ـــدة ســنـــة كــامــلـــة ثم حتــول أدارته

دني. نظمات اجملتمع ا
ŸËdA*« …u

 تنطلق من أهمية فئة الشباب في
الـتنـميـة البـشريـة والوحـدة الوطـنية
واهمية التعـايش السلمي في نهضة
العراق وتنـميته وتلعب التـكنلوجيا
احلديثة دورها الكبير في نشر ثقافة
ــواطـنـة لــسـرعــة انـتـشــارهـا وقـوة ا

تاثيرها ورخص ثمنها.
dÞU<«Ë nFC « ◊UI½

ــطـيـة 1-وتـتــمـثـل بـوجــود صـورة 
ســــلــــبــــيـــــة في رسم صــــورة االخــــر
كـرستـها عـبر سـنوات طـويلـة عوامل
كـــثــيـــرة حتــتـــاج لــتـــفــكـــيك واعــادة

صياغة.
2-ضـــعف ثـــقـــافـــة اجلــيـل اجلـــديــد
ـــكــونــات ونــقص مـــعــلــومـــاته عن ا

العراقية اخملتلفة.
3-عــدم ســعي اجلــامــعــات العــتــمـاد

هكذا برامج.
qLF « WDš 

1-تـشـكـيل ادارة الـكـترونـيـة مـركـزية
ـراد ــعـلــومـات ا ومــشـتــركـة تــوفـر ا
نشـرها بـ اجلامـعات كـخطوة اولى

ثم عموم اجملتمع

qLF « WO−Oð«d²Ý√

أنـشـاء مـنـصــات الـكـتـرونـيـة  االولى
تـتـوجه لـطلـبـة اجلـامـعـات والـثـانـية
تـشـكل في منـاطق االقـليـات وتـعرض

مواد ثقافية تتحدث عن 
ـــكـــونـــات في الـــعــراق(  1-تـــاريخ ا
ـسـيح االكـراد الــتـركـمــان الـشـبـك  ا
الـــصـــابــئـــة . االزيـــدين... الـخ)عـــبــر
الــعــصــور والــتــعــريف بــديــانــاتــهــا
وتـــراثـــهــــا احلـــضـــاري والـــثـــقـــافي
ومـناسـبـاتـهـا ومـشـاهـيـرها فـي الفن
واالدب والعلوم واجملاالت اخملتلفة
شترك واطنة والعيش ا 2- مفهوم ا

شتركة  3- حضارة العراق ا
واطـنـة في الدسـتور ـواطن وا  4- ا
ـــــســـــاواة فـي احلـــــقـــــوق مـــــبــــــدأ ا

والواجبات
 qzUÝu « 

1-مـنـصــات الـكــتـرونــيـة تــفـاعــلـيـة(
مـواقع وصـفـحـات) يـديـرهـا الـشـباب
بعد تاهيلهم. في اجلامعات ومناطق

االقليات
2- انــتــاج مــقــاطع فــديــو لــتــقــاريــر
وافـالم وثـــائــــقـــيــــة عن الــــتــــســـامح
والتـعـايش الـسـلـمي تـنـتج من طـلـبة

كليات االعالم والفنون اجلميلة
ـــــــواقع 3- ضـــــــرورة ان تـــــــكــــــون ا
واالعـمـال الـفنـيـة تـنتج وتـدار بـطرق

كونات  كافة  مشتركة من شباب ا
ــراجــعــة 4- االســتــعــانــة بــخــبــراء 
احملــــــتـــــوى االعـالمـي واخـــــريـن في
نصات بالسرعة تشغيل التقنـيان وا

الفائقة
ـــنـــصـــات اجـــراء 5-تـــتـــولى هـــذه ا
مـســابـقــات ومـهــرجــانـات مــشـتــركـة
هــدفــهـــا الــتــعــارف والـــتــقــارب بــ

االديان والقوميات
ــــنــــصــــات 6- اســــتــــخـــــدام هــــذه ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6253 Tuesday 22/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6253 الثالثاء 15 من جمادى االولى 1440 هـ 22 من كانون الثاني  (يناير) 2019م

وحتويل الوضع لصاحلك "
قـال مـديـر الـبـنك : اذن سـيـكـون األمـر
رائعا اذا كان هناك سرقة كل شهر ...

" وهذا ما يسمى بالتمادي "
وفـي الـــيــوم الـــتـــالـي ذكـــرت وكــاالت
األخــبـار ان  100مــلــيــون دوالر تـمت

سرقتها من البنك !!
ـرة تـلو قـام الـلصـوص بـعد الـنـقود ا
ـرة  وفي كل مـرة كـانـوا يـجـدوا ان ا
ــبــلغ هــو  20مـــلــيــون دوالر فــقط  ا
غـضب اللـصوص كـثيـرا وقالـوا نحن
خاطـرنا بـحيـاتنا من أجل  20مليون
دوالر ومـديــر الــبــنك حـصـل عـلى 80
مــــلــــيــــون دوالر من دون أن تــــتــــسخ
مالبسه يبدو ان من االفضل ان تكون

متعلما بدال من ان تكون لصا ......
ــعــرفـة تــسـاوي " وهــذا مـا يــسـمى ا

قيمتها ذهبا "
كـان مـديـر الـبنـك يبـتـسم سـعـيدا النه
اصبح مليونـيراً وجميع خسائره في
البورصة  تغطيتها بهذه السرقة .
" وهذا ما يسمى اقتناص الفرصة "
فاللصوص احلقيقيون هم غالبا ذوي
ــنــاصب الــعــلــيـا لــكــنــهم لــصـوص ا

بشهادات .
ـنــاصـب  ....الـشــعب الى أصــحــاب ا

العراقي ينظر إليكم 
واملنا بكم كبير   في  اعطاء احلقوق
لـلـشـعب حسـب الدسـتـور  اين حـصة
ــــواطن  حــــسب الـــدســــتـــور ....هل ا

نسميكم ...ل.....
w³¼c  - بغداد « s Š ”U³Ž bLŠ√

كـان يــعـلم بـأن الــنـوم قـد أخــذه عـنـد
الـسـاعة الـثـالثـة والـنصف صـبـاحا ,
ولم يحلم خـالل غفوته أبـدا . ومتأكد
جـدا بـأنه لم يـحـلم  ,وال يـحـلم اآلن ,
وهـو بكل احلـقيـقة الـصارمـة موجود
ويــتـلـمس أمـاكن جـسـده بـكل يـقـ ,
راجـعـة دقيـقة وباهـتـمام شـديد  ,و
في كل مـرة يـلــمس فـيـهــا عـضـوا من

أعضاء جسده . ففي الليلة السابقة .
وقـــبـل أن يـــنـــام كـــان وبـــكل ذاكـــرته
ه االفـتراضي , الـقويـة يسـتـمتع بـعا
على هـيئـة صفحـة تواصل اجـتماعي
يــرتـبط فـيه بــكل الـعـالم  ,بـحــقـيـقـته
وزيـفه . وقــبل ذلك بـأشـهـر  ,حـيـنـمـا
أرسل صـــديق له صـــورة قـــيل إنـــهــا
نـالـت جـائـزة أفـضل رسم كـاركـتـيـري

ثالثـيــني حـزين  ,لم يـتـزوج إلى اآلن
وهو يـبحث عمن حتـبه ولعـله اقترب
ن يــبـــحث عـــنــهـــا . وعن حــكـــايــا
الـصـديـقات  ,وأسرارهن  ,كـان يـجد
نفسـه تلك السـعيدة التـي لديها وقت
كله مـع من تتـحدث إلـيهن  ,وتخـترع
احلـلول الـسحـريـة من اجل كسب أي
صــــديـــــقــــة ال تــــدري بــــأن فـي عــــالم
ن حتدثها , االنترنت  ,ال احد يعلم 
أو يــحـدثــهـا . وفي صــبـاح مـا  ,كـان
يـدرك بـأنه نـام جـيـدا  ,عـنـد الـسـاعـة
الــثـالــثــة والــنـصف صــبــاحـا  ,بــعـد
ســـهـــرة حـــديث وتـــبـــادل أســـرار مع
جديدة  ,كـان يتـلمس جـسـده كمـا لو
انـه لم يـــره من قـــبل  ,جـــســـد فـــتــاة
يعرفـها جيدا  ,تلك التي كان يـصفها
لكل احد أو واحدة بعالم االفتراض ,
الفـاتنـة الرشيـقة الـذكية  ,ثم قفز من
ـرآة كي يـرى وجه تـلك سـريـره إلـى ا
االنثى ,و بدأ يتلمس بـجنون أعضاء
جــســده اجلــديــدة  ,شــعــره الــذهــبي
ـــســــدل عـــلى ظـــهـــره  ,حــــاجـــبـــيه ا
هـارة فائـقـة . كان يـجد ـنقـوشـ  ا
اجلمال مـطلقـا في تفاصـيله اجلديدة
 ,لـكـنه أبــدا لم يـكن يـســتـوعـبه  ,وال
يفكـر بقبوله أصال  ,بدا علـيه مسخا
حقيـقيا قد احـكم قبضته  ,وال يعرف

كيف سيتخلص منه.
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2-اخـتـيـار وتـشـكـيل كـروبـات في كل
ـنـصات جـامـعـة للـكـتـابـة وجتـهـيـز ا

قاالت باالخبار والتقارير وا
3- اخــتــيــار كــروبــات من االقــلــيــات
ـركز الدارة مـواقع تـثـقيـفـة تـرتبط بـا
وبـاجملــمـوعــة االولى في اجلـامــعـات

من خالل قنوات يتفق عليها
عدات وتسهيل 4-توفير االجهـزة وا
تـــخــصــيـص امــاكن في اجلـــامــعــات

واالقسام الداخلية.
5-عقد اجتماعات دورية لتنسيق

واقف وتقو االداء. ا
6-مـحاولـة نـشـر بعض
ـقـاالت في الـتـقـاريـر وا
واقع وسائل االعالم وا

االخرى.
7-تـسلـيط الـضـوء على
بادرات التطوعية هذه ا
مـجتـمعـيا وتـعريف بـها

وبنشاطاتها.
8- ايـجـاد بـؤر تـفـاعـلـية
كمستوى ثالث في القرى
واالريــاف عـلى مــسـتـوى
اجلـــغــرافــيــة الــعــراقــيــة
يــــتـــــوفــــيـــــر شــــبـــــكــــات

لالنترنينيت
ــطــلـوب ــعـلــومــات ا 9-ا
الـــتـــرويج لـــهــا فـي اطــار
ـوحدة الـهويـة العـراقـية ا
ـشـتـركـة وتـراث الــنـقـاط ا
وثــقـافـة وعـادات وتـقـالـيـد
كـل اقــــلــــيـــــة عــــلـى شــــكل
نصوص ومقاطع فديو

10- فــتح حـــوار تــفــاعــلي
ونـــــقـــــاشـــــات حـــــرة بـــــ

اجملموعات
11-بـاالمكـان ان تـمتـد التـجـربة عـبر

وبايل شبكات ا

12- اخلطوة التـالية تعمـيم التجربة
دارس وبـ منظـمات اجملتمع على ا

دني ا
13- اقـامة ورش لـلـتاهـيل والـتدريب
عـلـى انـتـاج مـقاطـع فـديـو ونـصوص

ايجابية ومهارات التواصل
ــعـرفـة 14-تـراجع الــتـجــربـة دوريـا 

نقاط الضعف والقوة.
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في وقتها  ,صورة لكـلب يجلس على
كــــرسي وأمــــامه جــــهــــاز حــــاســـوب
يتصفح فيه االنترنت  ,بينما يجلس
كــلب آخـر بــقـربه يـقــول له : في عـالم
االنـترنت  ,ال احـد يـدري بـأنك كـلب .
أمـــا هــو  ,فـال احــد يـــدري وفق تـــلك
الصورة التي ألهمته الكذبة بأنه ذكر
 ,وال احـد يـعـرف مـا عـمـره  ,أو سنّه
أو إي تـفــصـيــلـة صــغـيــرة عـنه  ,انه
الفتـاة اجلميـلة ذات العـشرين عاما ,
ثـقفة الـتي ألهـمت الكـثير الـرشيقـة ا
مـن متـابـعـيـهـا عـلى هـضم الـسـاعات
كـمـا لـو أنـهـا ثـوان مـسـرعـة في عـالم
التـواصل االفتـراضي . لم تكن تـبخل
في إجــابــة أي مـــراسل يــكــشف لــهــا
ــــفـــرط أســــرار حــــبه  ,وإعــــجــــابه ا
بسردها للحياة الشفيفة . تعرّف  ,أو
تـعــرفت عـلـى رجل سـتــيـني وحــيـد ,
هــــاجــــر أوالده إلـى خــــارج الــــبالد ,
ومــاتت زوجـــته مـــبــكــرا  ,وهــو اآلن
يـكـسـر العـقـود السـتـة في حب جـديد
له  ,أو لـهــا . تــراسل مع خـمــســيـني
يـصـرُّ بــأن الـشـبــاب كـامن في الـروح
مــهــمـــا تــكــاثــرت األعــوام عــلى رأس
صــاحــبــهــا . ســهــرَ  ,أو ســهــرت مع
أربـــعــيـــني مـــا زال يـــشـــاهـــد أعــوام
وبإمكانه العـنفوان قـريبـة جدا منه  ,
الـــغـــرف مــنـــهــا مـن اجل إمـــتــاع من
تــراسـله بــتـجــارب احلب الــكـثــيـرة .
وتــــشـــاطـــر  ,أو تـــشـــاطـــرت أســـرار

خالل عملية سطـو في مدينة نيويورك
صــــرخ الـــــلص مــــوجـــــهــــا كـالمه الى

وجودين داخل البنك : وظف ا ا
ال ملك الدولة وحياتكم ال تتحركوا فا

ملك لكم .
فـأســتـلــقى اجلـمــيع عــلى األرض بـكل

هدوء ..
ــفـهــوم تــغــيــيـر " وهــذا مــا يــســمى 

التفكير "
وعـندمـا انتهـى اللـصوص من الـسرقة
قـــال الـــلص األصـــغــر والـــذي يـــحــمل
شهادة جامعية لزعيم اللصوص وكان
أكــبــرهم ســنــا وهــو خــريـج الــدراسـة

األبتدائية :
يـا زعـيم دعـنـا نـحـصي كم مـن األموال

أخذنا.
قـام الزعـيم بـنهـره وقـال له : أنت غبي
?! هذه كمـية كبيـرة من األموال وتأخذ
منـا وقتـا طويال لـعدها  الـليـلة سوف
نـعـرف من نـشـرات األخـبـار كم سـرقـنا

من األموال !!
"وهذا ما يسمى اخلبرة "

في هذه االيـام اخلبـرة اكثـر اهمـية من
ؤهالت الورقية ا

بـعـد أن غـادر الـلــصـوص الـبـنك  قـال
ــديـــر الــفـــرع : اتــصل مــديـــر الــبـــنك 
بـالـشرطـة بـسرعـة  ولـكن مديـر الـفرع
قـال له : إنتـظـر دعنـا نـأخذ  10مالي
دوالر ونحتـفظ بها ألنفـسنا ونضـيفها
الى ال  70مـلـيــون دوالر الـلـتي قــمـنـا

بأختالسها سابقا !!
" وهـذا يــسـمى الــسـبــاحـة مع الــتـيـار

مخـطط لـشبـكة الـتواصل الـتـفاعـلي لنـشر
ثـقافة االقـليات اجملـموعة االولى اجملـموعة

الثانية.

ـسـبـبـات لـدمـار دولـة بـكـامـلـها تـعـد الـرشـوة من ا
ومـنــذ تـغــيـر احلــكم عـام  2003 ودخـول الــقـوات
االمـريـكـيـة انــشـرت في بـلـدنـا هـذه الـكـلـمـة والـتي
كــانت نـادرا مــا نـسـمــعـهــا في الـشــارع الـعـراقي
وكلمـا تغيرت الـرئاسات تقـدمت معهم هـذه الكلمة
وهي الرشوة والفساد االداري وبنيت دائرة كاملة
وظـف وهي دائرة النزاهة ورواتب تصرف على ا
ولم تفـعل شيئـا ولم نلـمس كواقع حال حـتى نقول
والــلـه فــعـــلت كــذا وكـــذا او ســلـــمت فـــاســدا الى
احلكـومة كل هذا لم نـلمسه ال في قـضائنا وال في
هـيـئة الـنـزاهة بل فـقط تـبحث وراء الـفـقيـر الذي ال
ينتمي الى حزب مـع بل حتى تطرده من الدائرة
الــتـي يــعــمل بــهــا .. والــيــوم امــلــنــا الــوحــيــد في
احلــكــومــة اجلــديــدة ان تــبــاشــر قــول و فــعل في
ـرتشـ والـفـاسـدين حـتى يـكـون عـمـلـنا مـراقـبـة ا
نــحـو طـريـق نـظـيف  ,,,وعـنــد مـتـابــعـتي لـألخـبـار
ـغربـيـة عمـل فريق مـتـكامل ـمـلكـة ا شاهـدت في ا
مـن الشـبـاب وعـن طـريق االتـصـاالت واحلـاسـبات
وهي عــبـارة عن غـرفــة يـتـراســهـا قــاضي حتـقـيق
يـتــسـلم االتـصــال من اي مـواطن مـغــربي ويـحـدد
نـوع الـرشــوة حـتى يـتـأخـذ الــقـرار مع الـسـلـطـات
ـعنـيـة بـهـذا اخلـصوص  فـقـد وضـعت احلـكـومة ا
ـغـربـية رقم هـاتف خـاص في كل دائـرة ونـشرت ا
غـربي وفعال جنحت اخلبـر ايضا في الـتلفـزيون ا
في الـــقــبض عـــلى مـــدراء واعــضـــاء في مـــجــلس
الشـعب اي الـنـواب وهـذه طريـقـة سـهـلة وبـسـيـطة
واعتـقـد يسـتـطيع الـعـراقيـ فـعلـهـا وال تقـولوا ان
هناك في الدوائر ارقام للمـفتش العام لقد جربتها
ولم ينـفع ألنـهـا مجـرد زيـنـة معـلـقـة  في كل دوائر
الـعـراق وفروعـهـا ورغم هذه االرقـام جتـد الفـساد
والـرشـوة النـهم يـعــرفـونـهـا كـذب لـذلك ارجـوا من
احلـكــومـة الـعـراقــيـة ان جتـد احلل لــهـذا الـفـسـاد
نتشرة في كل الدوائر خاصة اخلدمية والرشوة ا
مـنـهــا وهي (الـكــهـربـاء  –والـصــحـة  –واالمـانـة)

وغيـرها من الـدوائر والوزارات
فــان قـيـمــة الـنـاس يـجب ان
تـكون نـظـيفـة في كل مـكان
.....ألن ما قـيمـة الناس اال
في مـبادئـهم ال اجملد يـبقى

وال االلقاب والرتب.....


