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متى يتم كشــف ملفات الفســاد والرسقة ؟

البصـرة فينيسيـا الشـرق

مصطفى الكاظمي بعد سبعة اشهر  ..تقويم أداء
أ .د .قاسم حسني صالح
تــوىل الســيد مصطفــى الكاظمــي( 54ســنة) رئاســة مجلــس الــوزراء يف ( ، )2020 / 5/ 7وكان
للعراقيــن موقفــان  :األول يــرى انــه ال يختلــف عــن ســابقيه وانــه جــاء مبوافقــة احـزاب الســلطة
املتهمــة بالفســاد  ،والثــاين يــرى ان الرجــل مســتقل وينبغــي ان نعطيــه فرصــة  ،وكنــا دعونــا
حينهــا اىل منحــه مئــة يومــا لنحكــم بعدهــا لــه او عليــه .
وبــدءاً  ،ينبغــي ان نشــر اىل أن الكاظمــي واجــه يف بدايــة تكليفــه وضعــا معقّــداً  ..فهــو
اســتلم خزينــة خاويــة مــن ســلفه عــادل عبــد املهــدي  ،والعـراق مديــن للبنــك الــدويل  ،وتصاعــد
األصابــات والوفيــات يف املوجــة الثانيــة لفايــروس كورونــا وتهديــد النظــام الصحــي  ،وتضاعــف
نســب البطالــة والفقــر ،وتهديــد امنــي يطــال املنطقــة الخـراء ،وتعــدد املليشــيات وعــدم قــدرة
الدولــة بالســيطرة عــى الســاح  ،وعــودة متظاهــري انتفاضــة ترشيــن  ،و( دكات ! )عشــائرية يف
البــرة وميســان وبغــداد  ..وخطــر يتهــدد حياتــه مــن القــوى الشــيعية الســبعة التــي رشــحته ! .
وكنــا اســتطلعنا آراء العراقيــن مرتــن يف أول شــهرين مــن حكــم الكاظمــي انقســم فيهــا
العراقيــون بــن مــن عقــد األمــل عليــه يف األصــاح  ،وبــن مــن فقــد الثقــة بــه  ،وبــن املــردد
الــذي ينتظــر مــا ســيحدث يف قابــل األيــام  ،وبانتهــاء املئــة يومـاً  ،اجرينــا االســتطالع الثالــث
يف ()2020/9/6-5لتقويــم اداء الكاظمــي شــارك فيــه ( )3843بينهــم اكادمييــون ومثقفــون
واعالميــون  ..توزعــت اجاباتهــم عــى اربعــة مواقــف :
األول  ،يثمــن اداء الكاظمــي  ،بوصفــه افضــل رئيــس وزراء حكــم العـراق  ،ولديــه نيــة حســنة
ببنــاء دولــة مــن الصفــر  ،لكــن اعــداءه أقويــاء وميتلكــون دعــا خارجي ـاً  ،ويعــرف ان ادواتــه
للتغيــر الثــوري ضعيفــة  ،او تــؤدي لفــوىض .
والثــاين  ،يــرى فيــه شــخصية اســتعراضية  ،مستشــهدا بــأن حكومتــه فيســبوكيه بــدون تخطيط،
يعتمــد عــى االعــام االلكــروين  ..ومل ميســك احــدا مــن رمــوز الفســاد الكبــره  ،وانــه يتخــذ
قـرارات ويرتاجــع عنهــا .
والثالــث  ،يقــف منــه موقــف الشــك املريــب بقولهــم  :لقــد ابتلعنــا الطعم الــذي ألقتــه األحزاب
الفاســدة ليســوقوه للشــارع املنتفــض فظــن النــاس أنــه ضدهــم فتقبلتــه األكرثيــة  ،وبعــد ثالثــة
أشــهر مل يقــدم شــيئا حقيقيــا يف مــروع بنــاء دولــة املؤسســات  ،او محاربــة الفاســدين .
والرابــع  ،يأخــذ دور الناقــد املتعاطــف بــأن لديــه املنهــج  ،لكنــه مــردد او بطــيء يف الســر
مبنهجــه به ّمــة وجــرأة .
وخرجنــا بثالثــة اســتنتاجات يف حينهــا بأنــه :افضــل رئيــس وزراء مقارنــة بالذيــن ســبقوه
بعــد التغيــر  ،وان نســبة غــر الراضــن عــن عمليــة اختيــاره رئيســا للــوزراء وغــر الراضــن عــن
ادائــه يف الشــهر األول لتوليــه الحكــم انخفضــت يف الشــهر الثالــث لصالحــه  ،لكنــه مــا ي ـزال
ال يحظــى مبقبوليــة عاليــة بــن العراقيــن  ،وحددنــا يف حينــه أهــم أربــع قضايــا يف الحكــم
عــى اداء الكاظمــي تتلخــص  :باســتعادة هيبــة الدولــة بفــرض ســلطة القانــون  ،محاســبة قتلــة
املتاظاهريــن واطــاق رساح املخطوفــن  ،اتخــاذ اج ـراءات حاســمة بحــق الفاســدين واســتعادة
املليــارات املنهوبــة ،وتأمــن اج ـراء انتخابــات مبكــرة نزيهــة .
نتائج استطالع بعد  7اشهر ..
النتيجــة الرئيســة التــي خــرج بهــا (اســتطالع /29-28كانــون ثــاين ، )2021/أن شــعبية الســيد
الكاظمــي ومســتوى الثقــة بــه قــد انخفضتــا كث ـراً  ،فقــد وصفــه اكادمييــون وأعالميــون بأنــه
اظهــر يف بدايتــه حامســته وقوتــه وشــجاعته  ..واســتبرشنا خـراً  ،لكــن كــرة التحديــات وحجــم
الفســاد جعلــه يستســلم  ،ومل يحقــق مطالــب العراقيــن باظهــار قتلــة املتظاهريــن ومحاكمــة
الفاســدين والتخلــص مــن امليليشــيات الخارجــة عــى القانــون  ،فيــا وصفــه آخــرون بــأن فهمــه
قــارص الوضــاع البلــد لضعــف امكاناتــه القياديــة فيــا العراقيــون يريــدون حاكــا قويا,وأنــه
يعمــل مببــدأ سياســة الوعــود الكاذبــة التــي ســئمها الشــعب العراقــي  ..وصــارت مهمتــه زيــارة
فواتــح الضحايــا الذيــن يعــرف مــن قتلهــم ،وال يســتطيع الكشــف عنهــم .
وجوابـاً عــى اســتطالعنا  ،يتســاءل األكادميــي الدكتــور هــاين الحــديث  :هــل توقــف الفســاد يف
الع ـراق او حتــى ضعــف؟  ،وهــل تــم اضعــاف املليشــيات لصالــح ســلطة الدولــة ؟  ،ويجيــب
بــأن املتابعــة الدقيقــة تشــر اىل ان الفســاد تعاظــم  ،حتــى ان الربملــان فشــل يف تحقيــق النصــاب
الســتجواب محافــظ البنــك املركــزي املتهــم باهــدار امــوال الدولــة  ،وان امليليشــيات تعاظــم
دورهــا  ،ومل ينجــح يف ايقــاف تهديداتهــا لــه شــخصيا عــدا عــن توســع نفوذهــا  ،مــا يعنــي ان
الكاظمــي مل يختلــف منهجــا عــا ســبقوه امنــا اختلــف يف طبيعــة االعــان .
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هل العراق دولة دميقراطية ؟
محمد عبد الجبار الشبوط
الدميقراطيــة هــي االســاس الثــاين مــن اســس
الدولــة الحضاريــة الحديثــة ،بعــد االســاس االول وهــو
املواطنــة .
ومبــا اننــا نصــف النظــام البعثــي ()٢٠٠٣-١٩٦٨
بانــه نظــام دكتاتــوري قائــم عــى ســلطة الفــرد
املطلقــة ،فقــد كان مــن املفــروض ان يكــون بديلــه
نظامــا دميقراطيــا ،وهــذا مــا اعلنــت عنــه املعارضــة
العراقيــة الســابقة ،ومــا جــرى النــص عليــه يف
الدســتور ،لكــن بعــد  ١٧ســنة مل تســفر العمليــة
السياســية التــي شــاركت فيهــا احـزاب اســامية وعلامنيــة ،عربيــة وكرديــة ،شــيعية
وســنية ،وغريهــا ،يف اقامــة نظــام دميقراطــي عــى االقــل باملعايــر املعتمــدة مــن قبــل
«مــؤرش الدميقراطيــة» الــذي تصــدره «االيكونوميســت» الربيطانيــة .
و يســتند املــؤرش يف تصنيفــه عــى  60معيــا ًرا فرع ًّيــا مج ّمعــة يف الفئــات الخمســة
التاليــة  :العمليــة االنتخابيــة والتعدديــة ،وعمــل الحكومــة ،واملشــاركة السياس ـ ّية،
والثقافــة السياســية الدميقراطيــة والح ّريــات املدن ّيــة .
وتُص ّنــف الــدول يف واحــد مــن أربعــة مســتويات  :الدميقراطيــة الكاملــة؛
ودميقراطيــة معيبــة ،ونظــام هجــن ،والنظــام االســتبدادي .
ويف التقريــر االخــر ُص ّنــف الع ـراق ضمــن ضمــن الــدول املســتبدة حيــث جــاء
يف املرتبــة  ١١٨مــن اصــل  ١٦٧دولــة اخرهــا كوريــا الشــالية  ،وشــكل هــذا تراجعــا
عــن موقــع العـراق لعــام  ٢٠١٧مثــا حيــث كان مــن الــدول الهجينــة باملرتبــة .١١٢
وتــدل هــذه االرقــام عــى تراجــع متواصــل منــذ عــام  ٢٠٠٣اىل اليــوم  ،فقــد
كان يقــال يف البدايــة ان الع ـراق «دميقراطيــة هشــة قابلــة لالرتــداد»  ،ثــم اصبــح
«دميقراطيــة هجينــة»  ،واخـرا اصبــح نظامــا مســتبداُ  ،هــذا رغــم اجـراء االنتخابــات
الدوريــة اربــع م ـرات  ،ويخطــط االن للمــرة الخامســة  ،ســواء كانــت مبكــرة ام يف
موعدهــا االصــي .
وبــدون الخــوض فيــا يعتــره بعــض الباحثــن الــروط االقتصاديــة القامــة
الدميقراطيــة  ،اال اننــا نســتطيع ان نلحــظ اســبابا مبــارشة مرئيــة بالعــن املجــردة
للفشــل يف اقامــة دميقراطيــة حقيقــة يف العــراق .
الســبب االول املنظــور لذلــك هــو ان القســم املؤثــر مــن الذيــن تولــوا الســلطة
بعــد ســقوط النظــام الدكتاتــوري مل يكونــوا يؤمنــون فعــا بالدميقراطيــة .وال يســجل
تاريخهــم الشــخيص ايــة مواقــف ايجابيــة لصالــح الدميقراطيــة  ،وحتــى الذيــن
اســتخدموا كلمــة الدميقراطيــة يف احاديثهــم العامــة مل يظهــر منهــم انهــم يفهمــون
الدميقراطيــة بشــكلها الســليم والصحيــح .وقــد يكــون مــن الصعــب  ،ان مل مــن
املســتحيل اقامــة دميقراطيــة بقــادة غــر دميقراطيــن .
واذا كانــت االحــزاب السياســية هــي املــدارس غــر الرســمية الشــاعة الثقافــة
الدميقراطيــة  ،فاننــا مل نجــد مــن االحــزاب املؤثــرة تأثــرا ملموســا يف املجتمــع
ممــن يتبنــى الدميقراطيــة فعــا ،مامرســة وتطبيقــا وتثقيفــا ،ال يف الحيــاة الداخليــة
للحــزب ،وال يف النشــاط العــام لــه .
واملجتمــع العراقــي مجتمــع اســامي مخــرم  ،مازالــت قطاعــات كبــرة جــدا
منهــم تؤمــن باالســام ســواء بصيغتــه الشــيعية او الســنية  ،ومــازال عــدد كبــر
مــن رجــال الديــن وتابعيهــم مــن النــاس ال يؤمنــون بالدميقراطيــة ،ويعتــرون ان
الدميقراطيــة بضاعــة غربيــة ،اســتعامرية ،مخالفــة لالســام  ،و اليبــدو ان افــكار
املرجــع االعــى الســيد السيســتاين وقبلــه الشــيخ النائينــي ومحمــد باقــر الصــدر
قــد اثــرت بصــورة كافيــة للســاح بتبيئــة االفــكار الدميقراطيــة يف العقــل الجامعــي
العــام للمجتمــع العراقــي .
بــل اننــي وجــدت البعــض مــن كبــار املثقفــن ممــن يدعــون اىل النظــام الرئــايس
بــدل النظــام الربملــاين ممــن يفهمــون النظــام الرئــايس بشــكل مطابــق للنظــام
الدكتاتــوري االســتبدادي  ،وحــن ســالته عــن مفهومــه للنظــام الرئــايس قــال يل:
«والرئيــس يف النظــام الرئــايس غــر مســؤول امــام الربملــان و يختــار وزراءه دون
موافقــة الربملــان وال يحتــاج الــوزراء اىل ثقــة الربملــان وال يســتطيع الربملــان اقالــة
الرئيــس وال اقالــة الحكومــة وصالحياتــه مطلقــة  ...وال ســحب الثقــة وال اســتجواب
والــوزراء مســؤولون امــام الرئيــس فقــط»  ،ووجــدت الكثرييــن مــن املواطنــن قــد
كفــروا بالدميقراطيــة  ،قبــل ان يعرفوهــا عــى حقيقتهــا ،وصــاروا يتمنــون عــودة
الســلطة املطلقــة بعــد ان اســاءت االحــزاب الحاكمــة اســتخدام الســلطة باســم
الدميقراطيــة املزيفــة .
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فضاءات ملبدة والطرق
غري معبدة نحو االنتخابات
عيل عرمش شوكت
تتســاءل النــاس وبخاصــة الفقــراء عــن اي
اجــواء يــراد فيهــا اجــراء االنتخابــات ؟ وان
منــاخ السياســة يف العــراق مبختلــف اصولــه
وفصولــه ،ظــل ملبــداً باثقــال عكــرة  ،ليــس
مــن اليســر تفكيــك مكنوناتــه  ،اال ان املنتفضــن
املقيمــن بالشــوارع وقبالــة ابــواب « الخ ـراء «
واخواتهــا مــن قــاع الســلطة  ،القابضــات عــى
الق ـرار الســيايس  ،مل يتوانــوا عــن قــرع اج ـراس
التنبيــه والتحذيــر  ..فأعتصمــوا رافســن اســفلت
االرصفــة باقــدام راســخة متحديــة عســف دوريــات جندرمــة الحكــم  ،التــي
تعــر عــن املنهــج الرببــري للطغمــة املتســلطة الــذي متارســه ضــد املطالبــن
بحقوقهــم املرسوقــة  ،حيــث انهــا ال تعــرف غــر لغــة القمــع الــذي تجــى
امنوذجــه القبيــح مبــا جــرى الصحــاب الشــهادات العليــا ..
مــا زالــت نافــذة االنتخابــات تتعــرض اىل ســتائر معتمــة .اال انــه يلمــس مثــة
ســعي رشس يجــري لغلقهــا الجــل غــر مســمى  ،مبعثــه الذيــن يخشــون ارادة
الجامهــر التــي تعهــدت عــى قلــع الفاســدين اذا مــا جــرى تطبيــق قانــون
انتخــايب عــادل وبنزاهــة خالصــة ،نحــو عمليــة تشــكيل برملــان جديــد ،ومــع
كل مــا تقــدم مــن اشــارات فلــم تنفــرد بتشــكيل العامــل املحبــط امنــا الفعــل
االكــر تأث ـراً مــن غــره يف عــدم اســتثامر الوســيلة الوحيــدة املتاحــة امــام
شــعبنا للتغيــر « عمليــة االق ـراع « هــو تراخــي قــوى الح ـراك الجامهــري ،
وافتقارهــا للبلــورة وللرصانــة و لـــ «رأس النفيضــة» القائــد ،ســواء كان حزباً ام
جبهــة او مــا تقتضيــه ارادة اوســع الجامهــر صاحبــة القضيــة .
ان جامهــر النهــوض لتغيــر الواقــع املريــر تشــكل االغلبيــة  ،وميكــن االشــارة
اىل اقــرب معيــار لتأكيــد ذلــك هــو % 80مــن عــدد الناخبــن الذيــن مل يشــاركوا
بالتصويــت  ،غــر انهــم لالســف الشــديد  ،قليلــو الحيلــة والتدبــر وغــر
متهيئــن لخــوض املزاحمــة مــع ديناصــورات الفســاد  ،اذا مــا بقــوا يف وضعهــم
املبعــر الحــايل  ،لكونهــم فاقديــن للثقــة يف بعضهــا البعــض وكذلــك مل تتوفــر
لديهــم الحصانــة مــن االنتهــاك  ،ومــن االســتدراج واغـراءات القــوى املتنفــذة
وبخاصــة لالجنحــة الضعيفــة التــي باتــت فريســة ســهلة،و عــى وجــه التعـ ّـن
مــن قبــل خصومهــا الذيــن يتأبطونــة لهــا رشاً  ،لقــد شــهدنا ذلــك متجليــاً
يف هرولــة البعــض اىل صفقــة املقايضــة التــي ع ّرفــت مبعادلــة رفــع خيــام
االعتصــام مقابــل بعــض الوظائــف ،رمبــا تكــون وهميــة وغــر صادقــة  ،التــي
قدمتهــا حكومــة عبــد املهــدي ومتاثلــت معهــا حكومــة الكاظمــي ايضـاً  ،التــي
لعبــت عــى ذات الحبــل الوســخ .
هنالــك مثــة فقاعــات سياســية تطفــح عــى ســطح حركــة التحالفــات
االنتخابيــة جديــرة باملعاينــة  ،ابرزهــا بعــض االحـزاب التــي تشــكلت مؤخـراً،
حيــث تبــدو بــاوزان هوائيــة  ،هــذا وناهيــك عــن كــون جوهرهــا تشــكيالت
بديلــة ملنظــات الســلطة  ،او ُصنعــت لتــؤدي دور املناوبــة يف االداء عــن
ســلفها الكيانــات التــي عجــزت عــن مواجهــة الجامهــر الغاضبــة .وال يفوتنــا
ان نشــر اىل مفارقــات ايض ـاً ،صــار اغلبهــا يتمظهــر باســم مــدين ودميقراطــي
«للكــر» ويرفــع شــعار مكافحــة الفســاد ،متناســياً فشــلهم وفســادهم الــذي
يزكــم االنــوف !! ..
الينبغــي بعــد هــذا املجــرى امللــوث  ،ان نخــدع انفســنا ونعــود اىل التعلــق
بامــل االنتخابــات ،التــي يعــول عليهــا كطــوق نجــاة مــن الغــرق  ..لكــون
ســيول الكارثــة جارفــة ومتدفقــة مســندة اقليمي ـاً  ،وهــذا مــا ي ـراد لــه ان
يبقــى اىل مــا ال نهايــة  ،مــن قبــل الكيانــات املتنفــذة املاســكة بزمــام الســلطة
غــر ان التعويــل كل التعويــل عــى قــوى التغيــر وحـراك الشــارع الــذي هــو
الكفيــل بازاحــة الطغمــة الباغيــة  ،اذا مــا احســن االداء الســيايس والتمحــور
الصلــب لقــوى انتفاضــة ترشيــن الطليعيــة واحزابهــا التاريخيــة ذات البــاع
الطويــل بالعمــل الســيايس والنضــال الوطنــي  ،حــول برنامــج التغيــر املــدين
الدميقراطــي ومــن ثــم خــوض االنتخابــات .
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 8شباط عام 1963
سعد العبيدي
ظــل البعثيــون يطلقــون
ولفــرات طويلــة عــى حركتهــم
االنقالبيــة يف الثامــن مــن شــباط
عــام ( )1963لقــب عــروس
لقــب ال أحــد يعــي
الثــورات،
ٌ
يف وقتهــا األســباب الحقيقيــة
إلطالقــه تشــبيها بعــروس فتيــة،
ومــع كل هــذا الزمــن الــذي انقــى مــن عمــر العــروس
وكــر األحــداث ،مــا زال البعــض يومــئ باإلشــارة اىل تلــك
العــروس .
لكــن العــروس باملفهــوم النفــي االجتامعــي مل تكــن
انثــى وديعــة طــوال إحــدى عــر شــهراً مــن شــهور
عســلها التــي تعــد قصــرة مبعايــر أعــراس الثــورات
واالنقالبــات العســكرية التــي تنتهــي عــادة بالطــاق ،إذ
ويف أيامهــا األوىل مســك أصحابهــا القامئــون عــى عرســها
ســكاكني حزبهــم الحــادة  ،وقط ّعــوا أوصــال الوطنينــون
والشــيوعيني يف أماكــن تواجدهــم ،زجــوا آالفــا منهــم
يف معتقــات اكتظــت باألبريــاء ،وملــا مل يجــدوا مكانــاً
مزريــاً ملزيــد مــن املعتقلــن فتحــوا أبــواب املالعــب
لتكــون معتقــات .
ومــن بعــد الشــيوعني توجهــوا صــوب الحلفــاء
القوميــن ،أخذوهــم عــى حــن غــرة ،وفتحــوا لهــم
ســجونا خاصــة ومعتقــات ،كــرت عــى طــول البــاد
وعرضهــا .
ويف طريــق السياســة تفــردوا يف الحكــم ،واجتثــوا
مــا تبقــى مــن امللكيــة وجامعــة عبــد الكريــم قاســم
 ،أحالــوا عــى التقاعــد عمــوم الضبــاط غــر املوالــن
والدبلوماســيني وبعــض املســؤولني ،ســنوا أســاليب قبــول
يف الجيــش والكليــات العســكرية للمنتمــن البعثيــن،
أساســاً لتبعيــث الجيــش ،جيشــاً عقائديــاً عــى طريقــة
االنظمــة الشــمولية التــي مل يكتــب لهــا النجــاح .
العــروس مل تهــدأ ومل تنعــم بانوثتهــا طــوال األحــد
عــر شــهراً ،قضتهــا يف قتــال رشس ضــد جميــع األطــراف
يف ســاحتها ،وبعــد االعتقــاد بتصفيتهــم ،دارت عــى
أعقابهــا ،بــدأت تقاتــل بعضهــا  :حرســها القومــي ضــد
جيشــها ،وأعضــاء قيادتهــا القطريــة العســكر ضــد
املدنيــن ،قتــال شــق صفوفهــا ،ألــب عليهــا العســكر
وعبــد الســام وبعثيــن مــن بــن قومهــا ،اتفقــوا ضدهــا
بانقــاب آخــر يف ( )18ترشيــن  ،1963أوقعوهــا أرضــاً،
عروسـاً مخضبــة بدمــاء الغــر ،ال تســتحق لقــب عــروس .
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 8شباط بداية الفوىض
حسني عيل الحمداين
مل نكــن نحتــاج لدراســات تأريخيــة
تفــر لنــا مــا جــرى يف الثامــن مــن شــباط
 ،1963فــإن األحــداث التــي تلتهــا أكــدت
للجميــع أن هــذا اليــوم أدخــل العــراق يف
نفــق الــدم الــذي جــر عــى العــراق ويــات
كثــرة مــا زالــت تداعياتهــا موجــودة يف
املشــهد العراقــي ســواء عــر طــرح منــاذج
حكــم فرديــة مــن جهــة ،واســتخدام العنــف بــكل أنواعــه كوســيلة
للوصــول إىل الســلطة مــن جهــة ثانية.ومــن جهــة ثالثــة منحــت
للفوضويــن مرشوعيــة التحكــم يف مقــدرات العــراق والتالعــب مبصــر
الشــعب العراقــي .
لهــذا نجــد أن مــا حــدث يف الثامــن مــن شــباط  1963هــو
بدايــة لحقبــة مل يكــن العــراق يحتاجهــا بقــدر مــا إنــه كان بحاجــة
لتجاوزهــا ،مــن أجــل اســتمرار املــروع النهضــوي  ،الــذي بــدأ يف
عهــد الجمهوريــة والنهضــة الكبــرة يف البنــى التحتيــة واإلســتقرار
الســيايس واالقتصــادي ،وإبعــاد العــراق عــن سياســة املحــاور الدوليــة،
التــي كانــت تجعــل العــراق مــن أولوياتهــا يف ذلــك الوقــت .
وعندمــا نلقــي نظــرة عــى إنجــازات مــا قبــل الثامــن مــن شــباط،
نجدهــا قــد غطــت مســاحة واســعة مــن العــراق ســواء عــر بنــاء
املــدارس واملستشــفيات والطــرق والجســور أو مــن خــال عــدد كبــر
مــن الترشيعــات  ،التــي صــدرت يف ذلــك الوقــت وكانــت غايتهــا
خدمــة املجتمــع وتحقيــق العدالــة املطلوبــة .
وبالتــايل فــإن مــا جــرى يف ذلــك اليــوم كان ال يســتهدف الزعيــم
عبــد الكريــم قاســم كرمــز ســيايس فقــط بقــدر مــا إنــه كان هدفــه
األول واألخــر اســتهداف الشــعب العراقــي  ،الــذي بــدأ يشــعر بــإن
ثــروات العــراق تســتثمر بالشــكل الصحيــح والطبيعــي .
مــن هنــا نجــد أن  8شــباط لحظــة التأســيس ملــروع الفــوىض
والقمــع وتكميــم األفــواه يف العــراق وإن هــذه التجربــة التــي بــدأت يف
ذلــك اليــوم األســود  ،أسســت لظاهــرة ظلــت تحكــم املشــهد العراقــي
ألكــر مــن نصــف قــرن  ،ســواء بشــكل مؤسســايت عــر املؤسســات
القمعيــة التــي تأسســت بعــد ذلــك التاريــخ وظلــت موجــودة لعقــود
طويلــة ،أو بشــكل فــردي بحكــم إن الفــرد العراقــي بصــورة خاصــة
يتأثــر بالظواهــر الســائدة وتنعكــس عــى ترصفاتــه داخــل أرستــه أو
محيــط عملــه بشــكل كبــر جــداً .
لــذا نجــد مــن الــروري جــدا ونحــن نســتذكر هــذا اليــوم املشــؤوم
أن نؤســس لبنــاء دولــة دميقراطيــة ومجتمــع متجانــس ومتســامح،
وإن صناديــق االقــراع هــي البوابــة الوحيــدة للوصــول للســلطة وإن
مرحلــة القمــع والفــوىض ال ميكــن لهــا أن تبنــي دولــة .
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ثورة ترشين واملعادلة الصعبة
كل املتابعــن للعمليــة السياســية بالعــراق
عــى قناعــة تامــة بــان ثــورة ترشيــن الشــبابية
غــرت كثــراً مــن املشــاهد التــي ســادت الســاحة
السياســية العراقيــة منــذ ســقوط دكتاتوريــة
البعــث وتــويل احـزاب اإلســام الســيايس واحـزاب
الشــوفينية القوميــة قيــادة هــذه الســاحة
والتحكــم مبجريــات امورهــا الثقافيــة واإلقتصادية
واإلجتامعيــة اضافــة اىل السياســية .
لقــد حدثــت هــذه التطــورات عــى الســاحة
السياســية العراقيــة بفعــل الهبــة الجامهرييــة
التــي بــدأت منذ ســنني عــدة والتــي ت ّوجها شــباب
ترشيــن وعــروا بهــا عــن عزمهــم وتواصلهــم الذي
عجــزت كل قــوى القمــع والجرميــة التــي وظفتهــا
حكومــات اإلســااميني ورهطهــم مــن الشــوفينيني
عــن تفكيكــه او حتــى التقليــل مــن شــأنه
سياســياً واجتامعيــاً  .كــا ويؤكــد كل املتابعــن
عــى اســتمرار هــذه الثــورة العارمــة ولــو بصيــغ
وآليــات مختلفــة وســتظل مســتمرة حتــى يتحقــق
هذفهــا األســايس باســرجاع الوطــن الــذي رسقــة
لصــوص األح ـزاب اإلســامية وســارسة القوميــة
الشــوفينية يف وطننــا .
ومــع مســرة كل ثــورة بهــذا الزخــم وبهــذه
القــوة الجارفــة وهــذا الســيل اإلجتامعــي العــارم،
خاصــة بــن صفــوف الشــباب  ،الشــباب الــذي ال
ميتلــك آليــات لصــوص السياســة التــي مارســتها
األح ـزاب الحاكمــة ،ولذلــك جعــل هــؤالء الثــوار
الشــباب مــن ترصفــات هــذه األح ـزاب ومنهجهــا
الســيايس وكل مــا آلــت اليــه العمليــة السياســية
يف وطننــا مــن مــآيس وويــات كمثــل للحيــاة
السياســية الحزبيــة  ،ومعــراً عــن القناعــة
بالنتيجــة الســيئة التــي ميكــن ان تقــود األحـزاب
وطننــا لهــا واســتناداً اىل هــذا الفهم عــن األحزاب
والحيــاة الحزبيــة انطلقــت ىشــعارات وارتفعــت
هتافــات عــى ســوح اإلحتجــاج املختلفــة ويف
مناســبات عــدة تنــادي برفــض األحـزاب والحيــاة
الحزبيــة  ،بــل وحتــى التنظيــم الــذي يفــرز
قيــادة متثــل الثــوار يف مطاليبهــم .
لقــد شــكل هــذا الرفــض لألحــزاب والحيــاة
الحزبيــة مــن ِق َبــل الثــوار حــداً ملعادلــة صعبــة
جــاء حدهــا الثــاين ليناقــض الحــد األول متامــاً
وذلــك عندمــا توجهــت مجاميــع مختلفــة مــن
ثــوار ترشيــن اىل تشــكيل احــزاب ومنظــات
سياســية اعتربوهــا نتيجــة منطقيــة تبلــورت
عــن معطيــات الثــورة وانعكاســاً موضوعيــاً
لتجربتهــا التــي اســتمرت رغــم مئــات الشــهداء
وآالف الجرحــى واملغيبــن واملختطفــن مــن قبــل
مليشــيات األحـزاب الحاكمــة وعصاباتهــا املنفلتــة
التــي خرجــت عــن ســيطرة الدولــة العراقيــة
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وباتــت متــارس عملياتهــا اإلرهابيــة  ،كجهــة ثالثــة
يف نظــر األحــزاب الحاكمــة  ،كيفــا ومتــى تشــاء.
الحكومــة التــي تعلــن عــى املــأ بانهــا ال تعــرف قتلــة
شــعبها  ،ال ميكــن نعتهــا إال بعصابــة ه ُّمهــا غنيمتهــا .
كل مــن لــه ابســط اإلهتــام بشــؤون السياســة
وآلياتهــا يعلــم جيــداً ان التنافــس الحــزيب يف اجــواء
توفرهــا دســانري وقوانــن دولــة مدنيــة علامنيــة
دميقراطيــة  ،تشــكل مقومــات الدميقراطيــة الحديثــة
وتعمــل عــى بنــاء اســس تبــادل الســلطة ســلمياً
وخلــق تآلفــات سياســية  ،ال عــى اســاس دينــي
او قومــي  ،بــل عــى مــا تفــرزه صناديــق التنافــس
الدميقراطــي بــن األحــزاب والتنظيــات السياســية
املشــاركة بانتخابــات ينظمهــا قانــون عــادل خــال
مــن اإلمتيــازات ومتارســها شــعوب تراقــب نزاهتهــا
وخلوهــا مــن كل اعــال التزويــر والتالعــب باصــوات
الناخبــن .
لقــد متخــض حــل هــذه املعادلــة بحديهــا األول
والثــاين عــن حلــول تشــر اىل هــذه الضبابيــة يف العمل
الســيايس الــذي رافــق الثــورة والــذي اســتغله اعداؤها
مــن اٍالســاميني والشــوفينيني بإشــاعة األكاذيــب عــن
الثــورة واهدافهــا والقــذف بعصاباتهــم لتجريــف
الخيــم وقتــل املتواجديــن عــى ســوح الثــورة املختلفــة
وحــرق بيــوت املتظاهريــن وتهديدهــم وتهديــد
عوائلهــم وإشــاعة فــوىض الســكاكني والهــراوات،
إضافــة اىل األســلحة الناريــة التــي وظفتهــا عصابــات
األح ـزاب اإلســامية يف مناســبات مختلفــة ملامرســاتها
الســلطوية القمعيــة ضــد املتظاهريــن الذيــن مارســوا
ســلميتهم قــوالً وعم ـاً منــذ بــدء الثــورة واســتمروا
عــى ذلــك حتــى اليــوم .
ومــا رافــق هــذه الحلــول تجــى مــن خــال
التشــي الــذي رافــق الثــورة وبــروز موقفــان
اساســيان بــن صفــوف الثــوار .املوقــف األول الــذي
حــاول معالجــة الخطــأ برفــع شــعارات العــداء
للحزبيــة واألحــزاب فتبنــى الحزبيــة بذاتهــا وعمــد
اىل تشــكيل تنظيــات تنحــى هــذا املنحــى الحــزيب
والعمــل الســيايس ضمــن تنظيــم لــه مــا للتنظيــات
األخــرى مــن برنامــج ســيايس ونظــام داخــي وضوابــط
العضويــة ومــا شــابه .
واملوقــف الثــاين الــذي ظــل منــاو ًء للحزبيــة
ورافضــاً ألي تجمــع تنظيمــي حتــى وإن تبنــى
شــعارات ترشيــن  ،كــا يف التنظيــات واألحــزاب
التــي تبنــت اهــداف ترشيــن يف اإلعــان عــن
تشــكيلها ،وظــل هــذا املوقــف الثــاين يؤكــد بــان
الثــورة مســتمرة بالشــكل الــذي انطلقــت منــه كثــورة
شــعبية جامهرييــة ال حزبيــة .
مــا اعتقــده ان هــذان املوقفــان ال يصبــان يف تيــار
الثــورة التــي رفعــت شــعار ” نريــد وطــن ” او ”

نــازل آخــذ حقــي “.
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فاملوقــف االول
الــذي تبنــى الحزبيــة
مل يتفــق عــى حــزب
او تجمــع واحــد
ميكــن الحديــث عنــه
عــى انــه ميثــل الثــوار
يف وحــدة شــعاراتهم وهدفهــم عــى حــد ســواء
األحــزاب والتنظيــات والتجمعــات املختلفــة
املنبثقــة عــن ترشيــن اعطــت ألعــداء الثــورة مــن
احــزاب اإلســام الســيايس واألحــزاب القوميــة
الشــوفينية مســاحة واســعة للنيــل مــن الثــوار
وذلــك مــن خــال عكــس تصــورات األحــزاب
اللصوصيــة الحاكمــة عــى توجهــات ثــوار ترشيــن
كطــاب مناصــب وإبعادهــم عــن توجهــات
الثــورة واهدافهــا باإلضافــة اىل ذلــك فــإن
هــذه التشــكيالت الحزبيــة الترشينيــة ســاهمت
يف عمليــة اإلنشــطارات الحزبيــة التــي بــدأت
تتكاثــر دون حســاب حتــى بلغــت املئــات مــن
األحــزاب والتنظيــات التــي ال تخلــوا برامجهــا
جميعــاً مــن نفــس العبــارات املكــررة حــول
الدميقراطيــة والحريــة والدولــة املدنيــة وتحقيــق
املطالــب الجامهرييــة .
امــا املوقــف الثــاين الــذي ظــل رافضــاً
للتنظيــم الحــزيب معــراً  ،بحــق  ،عــن ان ترشيــن
ال ميكــن اختزالهــا بحــزب او تنظيــم  ،فقــد ابعــد
املتجهــن لتشــكيل االحــزاب والتجمعــات عــن
صفوفــه معتــراً اياهــم قــد خرجــوا عــن صفــوف
الثــورة وســعوا لتحقيــق اجنــدات شــخصية عــى
حســاب الثــورة وشــهداءها وكل مــن ضحــى مــن
اجلهــا .
هــذا اإلنقســام يف صفــوف ثــورة ترشيــن
شــكل إحباطــاً للقــوى الدميقراطيــة العراقيــة
التــي كانــت  ،ومل تــزل  ،تنظــر اىل ثــوار واهــداف
وســاحات ترشيــن عــى انهــا املركــز الــذي
تتمحــور حولــه القــوى الدميقراطيــة العراقيــة
وان يكــون الكوكــب الــذي تــدور يف فلكــه قــوى
الشــعب الســاعية لتغيــر سياســة املكونــات
ودولتهــا الطائفيــة الشــوفينة التــي تســر بوطننــا
نحــو الخــراب والدمــار الــذي ال نهايــة لــه .
ترشيــن واهدافهــا وبــكل قواهــا يجــب
ان تعمــل عــى جــذب القــوى الدميقراطيــة
نحــو تآلــف ســيايس متــن ومؤثــر يعمــل عــى
اســرجاع الوطــن فعــاً مــن لصــوص األحــزاب
الحاكمــة ويســر بــه نحــو مجتمــع الدولــة
املدنيــة الدميقراطيــة والعدالــة اإلجتامعيــة .
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متى يتم كشف امللفات ؟
خــال الفــرة التــي تلــت مرحلــة ســقوط
الدكتاتوريــة وقيــام النظــام الدميقراطــي
االتحــادي تعــرض العــراق وطنــا وشــعبا
وإيــرادات ماليــة اىل حالــة مــن حــاالت
االنتهــاك والتعــدي  ،وخــال تلــك الفــرات
التــي حدثــت تــم تشــكيل لجــان تحقيقيــة
للتوصــل اىل نتائــج حجــم التخريــب واالنتهــاك،
وتشــخيص الفاعلــن املتهمــن بهــذه األفعــال
لتقدميهــم اىل القضــاء العراقــي ليفصــل يف
األفعــال التــي تــم ارتكابهــا مــن قبلهــم  ،او
لتربئتهــم مــن االتهامــات والتحــري والبحــث
عــن الفاعلــن .
ومل تكــن قضايــا االختطــاف ملواطنــن
مدنيــن وســط املــدن هــي القضايــا املنفــردة
يف ركنهــا والتســر عليهــا مــن قبــل الســلطة
التنفيذيــة  ،كــا مل يكــن ملــف االغتيــاالت
التــي طالــت العديــد مــن املدنيــن والناشــطني
يف الدفــاع عــن الحقــوق هــو امللــف الوحيــد
الــذي أصبــح يف خــر كان  ،وتــم االعتــاد عــى
ضعــف ذاكــرة العراقيــن ملثــل تلــك الجرائــم،
يف حــن بقيــت عــرات العوائــل العراقيــة
تبحــث عــن مرتكبــي جرائــم قتــل أوالدهــم يف
وضــح النهــار .
ملــف ســقوط مدينــة املوصــل والــذي تــم
إجــراء التحقيــق فيــه مــن قبــل أعضــاء يف
مجلــس النــواب  ،وليــس مــن قبــل القضــاء
املختــص يف مثــل هــذه التحقيقــات  ،مل يتــم
التوصــل اىل الجنــاة واملتخاذلــن والهاربــن
واملســاهمني  ،وبقــي يف أروقــة املجلــس دون
ان يتــم إعــام املواطــن العراقــي بحقيقــة مــا
آلــت إليــه األوضــاع  ،والتــي تســببت بــآالف
القتــى ودمــار مدينــة تعــد مــن بــن أجمــل
املــدن  ،باإلضافــة إىل خســائر ماديــة وفقــدان
أســلحة وعتــاد وســيارات وبنــى تحتيــة تقــدر
مباليــن الــدوالرات .
ملــف تهريــب النفــط العراقــي والــرؤوس
الكبــرة التــي مــا توقفــت عــن فعلهــا أألجرامــي
مل يتضــح للمواطــن العراقــي مــن هــي هــذه
الــرؤوس وال املراجــع التــي تســتند عليهــا وال
الوســائل التــي يتــم بــه تهريــب وبيــع النفــط
املــروق  ،كــا مل تتوصــل اللجــان التحقيقيــة
اىل األســباب الحقيقيــة التــي انتهــت معهــا
الخطــوط الجويــة العراقيــة  ،وال قضيــة
الطائــرات التــي تــم رشاؤهــا  ،ومثلهــا ملــف
األســلحة الروســية التــي كشــفته روســيا وتــم
فضــح بعــض األســاء التــي طالهــا االتهــام
ومتــت مكافئتهــا بدرجــات دبلوماســية ال تليــق
بالعــراق .
ملــف بيــع الــدوالر األمريــي مــن قبــل
البنــك املركــزي والــذي مل يتوقــف يوميــا بالرغــم
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مــن صيحــات املختصــن واملعنيــن بالخســارة التــي
يتحملهــا العــراق واألربــاح غــر املرشوعــة التــي
تحققهــا بعــض املصــارف والــركات الخاصــة
بالصريفــة والتحويــل املــادي .
ملفــات رشكات الهاتــف النقــال صــارت يف صــوب
النســيان أمــام التعتيــم الــذي يغلــف حقيقــة
مــا تجنيــه الحكومــة منهــا  ،مثلــا مــا تغيــب
عــن أذهــان النــاس واردات املنافــذ الحدوديــة
وحقيقتهــا  ،ومل يطــأن العراقيــن اىل مــا توصلــت
اليــه اللجــان التحقيقيــة مــن نتائــج حــول ملفــات
التقاعــد الوهميــة والرواتــب املزدوجــة  ،وقضايــا
االختالســات والرسقــات التــي تظهــر بــن فــرة
وأخــرى مباليــن الــدوالرات ومــن املــال العــام ودون
أن نتعــرف عــى نتائــج التحقيــق واألحــكام التــي
تصدرهــا املحاكــم املختصــة .
ملــف تفجــر الكــرادة واملتنبــي وملــف أجهــزة
كشــف املتفجــرات وملــف األســلحة االوكرانيــة
وملــف البطاقــات التقاعديــة التــي تعــود للمتوفــن
واألســاء غــر الحقيقيــة  ،ملــف مطــار النجــف،
وملــف قتــل املتظاهريــن يف املــدن العراقيــة
وبغــداد باألســلحة القاتلــة  ،رسقــة معــدات مصفــى
بيجــي  ،هــروب محافــظ البــرة النـراوي  ،ملــف
صفقــة البســكويت الفاســد مــن األردن  ،ملــف
صفقــة الســرات الواقيــة مــن الرصــاص  ،وملفــات
مل يعــد باألمــكان أن يتــم حرصهــا يف مقالــة مثــل
هــذه  ،ومــا يحــز يف النفــس ويحــزن النــاس أن دوال
أجنبيــة تقــوم بالتحقيــق ومحاكمــة مســاهمني مــن
مواطنيهــا يف تلقــي او دفــع رشــاوى وكوموشــنات
عــن قضايــا عراقيــة ،وتصــدر أحكامــا عليهــم ،
مل نســمع صوتــا ألجهــزة الحكومــة يف العــراق
انســجاما مــع أحكامهــم عــى األقــل .
ويبقــى املواطــن العراقــي تحــت هاجــس
اإلشــاعات ومــا يتــم نــره يف مواقــع التواصــل
االجتامعــي ومــا تقــوم ببثــه بعــض الفضائيــات ومــا
يــرح بــه بعــض املحللــن والسياســيني وأعضــاء
مجلــس النــواب مــن اتهامــات وقضايــا تهــم
الصالــح العــام واملــال العــام  ،وال يجــد املواطــن
العراقــي مــاذا ينفــذه ليجعلــه مطمئنــا عــى
حياتــه او مالــه أو حقوقــه حــن يجــد ان الحكومــة
متاطــل يف دفــع رواتــب املوظفــن يف مواعيدهــا
املقــررة قانونــا بالرغــم مــن األيــرادات اليوميــة
لبيــع النفــط وواردات الحكومــة مــن الرضائــب
واملنافــع  ،الإبــل تعــدت الحكومــة حتــى عــى
صنــدوق التقاعــد وهــو صنــدوق ادخــاري يعتمــد
عــى اســتقطاعات الرواتــب الشــهرية للموظفــن
ليتــم رصفهــا لهــم بعــد احالتهــم عــى التقاعــد
وهــو منفصــل عــن خزينــة الحكومــة .
وبــدال مــن الضغــط عــى النفقــات وأجــراء
التقشــف يف االنفــاق عــى أبــواب غــر رضوريــة
وغــر مهمــة  ،وبــدال مــن اإلحجــام عــن املشــاركة
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يف مؤمتــرات التغنــي
وال تفيــد مســتقبل
العــراق ،وبــدال مــن
إيقــاف األيفــادات
واالســتمرار يف دفــع
الرواتــب الخياليــة
للسياســـــــــــــيني ،
والتضخــم يف اعــداد
الحاميــات واإلنفــاق غــر املعقــول عــى
الســيارات املخصصــة لشــخصيات معينــة،
يســتمر التلويــح بالضغــط عــى مصــادر رزق
الطبقــة املتوســطة والفقــرة  ،والتهديــد
بايقــاف الرواتــب  ،وعــدم حــل األشــكال مــع
حكومــة اإلقليــم حيــث صــار ضحيــة هــذا
األشــكال املواطــن الكردســتاين الــذي الهــو
والكل أبنــاء العــراق اطلعــوا عــى حقيقــة هــذا
الخــاف .
ملــف وجــود القــوات الرتكيــة عــى األرايض
العراقيــة هــل هــو مبوجــب اتفاقيــة أم جــزء
مــن تحــدي الجــارة لســيادتنا الوطنيــة ؟
كــا ان قيــام قواعــد أمريكيــة فــوق األرايض
العراقيــة وفقــا التفاقيــات اقرهــا مجلــس
النــواب أم أنهــا تحديــا ألســتقاللنا الوطنــي ؟
وإذا كانــت هــذه اللجــان التحقيقيــة مل
تتوصــل اىل النتائــج التــي ينتظرهــا أبنــاء
الشــعب  ،فأيــن موقــف جهــاز االدعــاء
العــام والقضــاء العراقــي مــن هــذه امللفــات
؟ أن لجــان التحقيــق التــي تقــوم الحكومــة
بتشــكيلها التعــدو اال لــذر الرمــاد يف العيــون ،
والمتصــاص نقمــة وغضــب العراقيــن واعتــادا
عــى تراكــم املشــاكل وتشــعب القضايــا
لنســيان هــذه القضايــا  ،مــع ان هــذه اللجــان
تشــكل عبئــا ماليــا ليــس لــه مــا يــرره  ،فنحــن
لســنا بحاجــة اىل لجــان صــار ليــس لهــا معنــى ،
وألننــا جميعــا نــدرك ان ملفــات الفســاد التــي
تنخــر الجســد العراقــي أكــر مــن هــذه اللجــان
 ،وانهــم يعرفــون جيــدا انهــا لــن تســتطيع
التحــرش او النيــل منهــم  ،وســنبقى بحاجــة
اىل موقــف وطنــي وضمــر عراقــي أصيــل
يتصــدى للفاســدين يفضحهــم ويحاكمهــم
وينــر صورهــم كأي مجــرم مــدان يف الصحــف
والفضائيــات ووســائل التواصــل االجتامعــي ،
بحاجــة ان نســتعيد عــرف جميــل مــن أعــراف
العراقيــن يف احتقــار الفاســد واملختلــس
والتــرء مــن فعلــه حتــى بعــد إدانتــه والحكــم
عليــه  ،بــدال مــن تكرميــه وتقديــره وتوقــره ،
ولتثــق حكومتنــا املوقــره بــأن صــر العراقيــن
لــه حــدود ،وان غــدا لناظــره قريــب .
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املواطنة ومــا يرتتب عليها
كــر الــكالم يف العـراق منــذ مــدة غــر قصــرة عــن
مبــدأ املواطنــة ،بحيــث أخــذت تلوكهــا حتــى القــوى
السياســية الناقضــة لهــذا املبــدأ ،كــا أخــذت تدعــي
املدنيــة ،وهــي عــى النقيــض مــن ذلــك .
يف هــذه املقالــة ســأوضح التــازم تــارة بــن
املواطنــة واملســاواة ،وتــارة أخــرى بــن املواطنــة
والعلامنيــة ،وســأوضح أســباب زعمــي بشــكل خــاص
بالتــازم الثــاين .
«املواطنــة» ابتــدا ًء ومــن الناحيــة اللغويــة مــن
«امل ُ ِ
واطــن» ،و«املواطــن» مــن «الوطــن» .وكلمــة
«مواطنــة» هــي مصــدر الفعــل الرباعــي (واطَــنَ،
واطــنُُ ،مواطَنــ ًة) ،و« ُم ِ
يُ ِ
واطــن» هــو اســم الفاعــل
لهــذا الفعــل .وعندمــا يقــال فــان واطــن ،فــا بــد
مــن مفعــول بــه ،ألن فعــل (فا َعـ َـل يُفا ِعـ ُـل ُمفا َعلَـ ًة أو
ِفعــاالً) هــو فعــل متعــدِّ إىل مفعــول ،أي إن املواطــن
يواطــن مواطنــن آخريــن ،أي يشــاركهم يف الوطــن أو
املواطنــة .
وحتــى املواطنــة باللغــات األورپيــة ال تبتعــد عــن
هــذا املعنــى ،وإن اختلفــت كمفــردة لغويــة ،فهــي
( )Citizenshipباإلنگليزيــة مأخــوذة مــن City
املدينــة ،و( )Bürgerlichkeitباألملانيــة مأخــوذة مــن
 Burgمبعنــى القلعــة ،حيــث كانــت تســمى الكثــر
مــن املــدن بأســاء قالعهــا ،وحتــى بالعربيــة ،كانــت
املدينــة هــي التــي تعتــر الوطــن ،ثــم اتســع مفهــوم
الوطــن إىل مــا نعرفــه اليــوم بالبلــدان كبلــد العـراق .
ثــم إن «املواطنــة» ليــس كمصطلــح ســيايس ،بــل
كمصطلــح فيــا هــي األحــوال املدنيــة ،كان يجــب أن
يكــون املصطلــح البديــل ملــا يصطلــح عليــه عندنــا يف
األحــوال املدنيــة بـــ «الجنســية» ،فيفرتض أن يقــال إن
فالنــا يحمــل (املواطنــة) العراقيــة ،وليــس (الجنســية)
العراقيــة ،ألن ثقافــة األجنــاس مل تعــد مــن مفــردات
ثقافــة الحداثــة يف هــذا املجــال عــى وجــه الخصــوص.
وهكــذا ينبغــي اســتخدام «التوطــن» بــدال مــن
«التجنــس» .
البعــض يخلــط بــن املواطنــة والوطنيــة ،فالوطنيــة
غــر املواطنــة ،رغــم إن هنــاك بــكل تأكيــد مشــركات
بينهــا .فالوطنيــة تعنــي فيــا تعنــي حب الوطــن ،أو
اإلخــاص والــوالء للوطــن .لــذا فالنقيض لـــ «الوطني»
هــو «الالوطنــي» وهــو مــا يعــر عنــه بـــ «الخائــن»،
فهنــاك (وطنيــون) وهنــاك (خونــة) ،وغالبــا مــا
يوســم املتطرفــون املخالفــن لهــم بالخيانــة ،وهــذه
مــن إفـرازات ثقافــة احتــكار الحــق والحقيقــة ،ونفــي
اآلخــر .وإن كانــت هنــاك حــاالت تعــد مــن الخيانــة
الوطنيــة ،لســت بصــدد رشح رشوط انطباقهــا.
فاملواطــن ينطبــق عــى املواطــن الوطنــي واملواطــن
غــر الوطنــي .
وليــس كل مــن ال تنطبــق عليــه صفــة «الوطنــي»
هــو خائــن بالــرورة ،فالعالقــة بــن الخائــن
(الالوطنــي) وغــر الوطنــي هــي عالقــة خصــوص
وعمــوم مطلــق ،فــكل خائــن هــو ليــس وطنيــا ،لكــن
ليــس كل غــر وطنــي هــو خائــن بالــرورة .
وكذلــك ليــس كل وطنــي يعتمــد املواطنــة ،وإن
كان عــدم اعتــاده للمواطنــة ميثــل خلــا بقــدر
يزيــد أو يقــل يف وطنيتــه  ،فثمــة وطنــي ،أو هكــذا
يعتقــد بنفســه ،ن ـراه يقــدم بالدرجــة األوىل هويتــه
الجزئيــة عــى هويــة املواطنــة ،فيبقــى شــيعيا ،ســنيا،
عربيــا ،كرديــا ،مســلام ،غــر مســلم ،وهكــذا هــو مــع
الهويــات الجزئيــة األخــرى .
املواطنــة ال تلغــي بطبيعــة الحــال الهويــات
الجزئيــة ،بــل تكــون حاضنــة لهــا ،وراعية وحاميــة لها،
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ذلــك عــى أســاس (التنــوع يف إطــار الوحــدة) ،أو الوحــدة
املتنوعــة .لكــن مبــدأ املواطنــة يوجــب جعــل األولويــة
للمواطنــة ،خاصــة فيــا هــو الشــأن العــام (عــى رأســها
السياســة وشــؤون الدولــة) ،خــارج إطار الشــأن الشــخيص .
وبــا شــك هنــاك درجــات للمواطنــة  ،الدرجــة الدنيــا
املطلوبــة أال تتقــدم الهويــة الجزئيــة عــى هويــة املواطنــة
خــارج إطــار الشــأن الخــاص ،لكــن هنــاك درجــة عليــا،
هــي أال يكتفــى بعــدم تقديــم الهويــة الجزئيــة (الدينيــة،
املذهبيــة ،القوميــة ،العشــائرية ،املناطقيــة) يف عالقاتــه
ونشــاطاته العامــة ،بــل حتــى يف حياتــه الخاصــة .وهــذه
الدرجــة املتمنــاة ال يجــوز فرضهــا عــى أحــد ،بــل يــروج
لهــا ويثقــف عليهــا ،ألنهــا قضيــة مشــاعر ،وال متلــك الدولة
أن تتحكــم مبشــاعر املواطنــن .
ومــن هــؤالء الذيــن تجــاوزا اعتــاد املواطنــة يف الدرجة
الدنيــا ويف الشــأن العــام حـرا ،معتمديــن الدرجــة العليا،
مــن يتخــى حتــى يف حياتــه الخاصــة مــن حيــث الفكــر
والشــعور عــن الهويــات الجزئيــة ،فــراه مل يعــد يعتــر
نفســه عــى ســبيل املثــال عربيــا ،بــل يعتــر نفســه مــن
الناطقــن بالعربيــة .وهكــذا تــراه رمبــا مل يعــد يشــعر
باالنتــاء لهــذه أو تلــك الطائفــة ،ال عقائديــا وال اجتامعيا،
بــل مل يعــد يشــعر بانتامئــه إىل أتبــاع دينــه إال مبقــدار
كونهــم مواطنــن .لكــن يف نفــس الوقــت نجــد لألســف
الشــديد ومــع شــديد الغرابــة االزدواجيــة متفشــية يف
مجتمعنــا ،بحيــث حتــى الالإلهــي (أي امللحــد) نــراه ال
يســتطيع التخلــص مــن إحساســه بشــيعيته أو بســنيته.
هــذا عــى صعيــد املواطــن كفــرد ،أو كعضــو يف جامعــة
(املواطنــة) ،أي مــا نصطلــح عليــه بالشــعب .أمــا سياســيا،
فينبغــي أال يجــوز تقديــم أي هويــة جزئيــة عــى املواطنة.
فــإذا اعتــر تقديــم املواطــن العــادي لهويتــه الجزئيــة عــى
املواطنــة ،فهــذا خلــل عنــده يف تجســيد انتامئــه للجامعــة
(املواطنــن) ،لكــن ال حــق للدولــة أن تســلبه هــذا الحــق،
فالدولــة ال تســتطيع أن تفــرض عــى مواطنيهــا أن يكونــوا
مواطنــن مثاليــن ،حتــى تعدهــم مواطنــن ،وتعاملهــم
عــى قــدم املســاواة مــع غريهــم .
أمــا الســيايس ،الــذي هــو ليــس مواطنــا عاديــا ،بــل
هــو مواطــن مســؤول عــن ســائر املواطنــن وخــادم لهــم.
لــذا فإنــه إذا قــدم هويتــه الجزئيــة (الشــيعية ،الســنية )...
عــى هويــة املواطنــة ،الســيام يف أدائــه الســيايس (الخطاب
الســيايس ،املوقــف الســيايس) ،فهــذا عندهــا ليــس مجــرد
خلــل ،بــل خطــأ وخطــأ فــادح ،ويرتتــب عليــه رضر عــى
الشــأن العــام .وإذا مــا بلــغ الســيايس مرتبــة مــن مراتــب
تقدميــه لهويتــه الجزئيــة ،مــا ينبغــي أن يحظــر عليــه
النشــاط الســيايس ،ذلــك بترشيــع قانــون رادع بهــذا
الصــدد .
نحــن ال نحتــاج إىل رسد األدلــة النظريــة عــى أرضار
ذلــك عــى قضايــا الوطــن ،بــل تكفينــا تجربــة مــا بعــد
التاســع مــن نيســان  ٢٠٠٣حتــى يومنــا هذا دليــا ال يقبل
الشــك .
وهنــاك مرتبــة أرقــى مــن كل مــن املواطنــة والوطنيــة،
أال هــا املواطنــة الكونيــة ،كمرتبــة أعــى مــن املواطنــة
يف حــدود الوطــن الصغــر ،والنزعــة اإلنســانية التــي تعلــو
فــوق النزعــة الوطنيــة  ،هــذا يعنــي تطبيــق قاعــدة أخالق
الحــد األدىن يف أن يحــب اإلنســان لغــره مــا يحب لنفســه،
هــو أن نحــب لســائر الشــعوب مــا نحــب لشــعبنا .ومــا
املواطنــة يف إطــار الوطــن ،إال التجســيد املمكــن واملصغــر
للمواطنــة الكونيــة ،أي اإلحســاس باالنتــاء إىل الوطــن
الكبــر (كوكــب األرض) .
مشــكلتنا بعــد  ٢٠٠٣إنــه قــد جــرى التأســيس لدولــة
املكونــات ،بــدل دولــة املواطنــة ،عــى أنقــاض ديكتاتوريــة
صــدام وحــزب البعــث .لــذا ال بــد يف السياســة وإدارة
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الدولــة مــن اعتــاد
مبــدأ املواطنــة حــرا،
وتحويــل العــراق مــن
دولــة مكونــات إىل
دولــة مواطنــة .
املواطنــة تعنــي
فيــا تعنــي املســاواة،
مســاواة املواطنــن
نســا ًء ورجــاال ،مســلمني
وغــر مســلمني ،عربــا وغــر عــرب؛ مســاواتهم أمــام
القانــون ومســاواتهم يف جميــع حقــوق املواطنــن عىل
الدولــة ،كــا هــم متســاوون يف واجباتهــم ،ال نقــول
تجــاه الدولــة ،بــل تجــاه بعضهــم البعــض كمواطنــن
يف هــذا الوطــن ،ومــا الدولــة فيــه إال اإلطــار التنظيمي
إلدارة ورعايــة شــؤون الوطــن واملواطنــن .والدولــة
كاألم ال تفــرق بــن أطفالهــا ،ال بــن األوالد والبنــات،
وال بســبب اختــاف أمزجتهــم أو اختــاف أطــوال
قاماتهــم أو اختــاف ألــوان عيونهــم .
أخــر لنطــرح الســؤال ،إىل أي مــدى يصــح زعمــي
التــازم بــن املواطنــة والعلامنيــة ،وما هــي أدلتي عىل
ذلــك .فقــد يقــال إنــه مــن املمكــن أن نتصــور دولــة
قامئــة عــى أســاس املواطنــة ،ومــع هــذا هــي ليســت
علامنيــة .الجــواب واضــح جــدا ،وإن كان الكثــرون مل
يلتفتــوا إليــه  ،بالنســبة للعـراق كواحــد مــن البلــدان
ذات األكرثيــة املســلمة ،إذا تســاءلنا مــا الــذي يقابــل
االتجــاه العلــاين عــى الطــرف اآلخــر ،فســيكون
الجــواب بالبداهــة إنــه تيــار اإلســام الســيايس.
أحــزاب اإلســام الســيايس يف العــراق ،وهكــذا يف
كل الــدول ذات األكرثيــة املســلمة ،هــي مــن حيــث
مــا موجــود عــى أرض الواقــع ،وليــس مــن حيــث
اف ـراض إمكانيــة وجــوده ،هــي أحـزاب إمــا شــيعية،
وإمــا ســنية .إذن هــذه األح ـزاب ليســت قامئــة عــى
أســاس مبــدأ املواطنــة ،بــل هــي مغلقــة للشــيعة هنا
وللســنة هنــاك .وعــى فــرض وجــود حــزب إســامي
عابــر للطوائــف ومســتوعب للمواطنــن بقطــع النظر
عــن مذاهبهــم ،فإنــه ولكونــه حزبــا إســاميا يكــون
بالــرورة حزبــا منغلقــا عــى املواطنــن املســلمني،
وبالتــايل هــو ناقــض ملبــدأ املواطنــة أيضــا .لــذا فمبــدأ
املواطنــة ال يتحقــق تطبيقــه إال يف ظــل العلامنيــة،
والعلامنيــة هــي األخــرى ال تكــون علامنيــة ،مــا مل
تعتمــد املواطنــة ،كــا إن العلامنيــة هــي الضامنــة
للســلم األهــي ،خاصــة يف مجتمــع متعــدد األديــان
واملذاهــب .
ومبــا أين طاملــا أكــدت التــازم بــن العلامنيــة
والدميقراطيــة ،فالديكتاتوريــات الالدينيــة ال ينبغــي
عدهــا نظــا علامنيــة ،ألن العلامنيــة جــاءت أصــا
كصــام أمــان إضــايف للدميقراطيــة ،وســد لثغــرة مــن
ثغراتهــا ،التــي ميكــن أن يتــرب مــن خاللهــا نقيــض
الدميقراطيــة ،فيكــون بذلــك اإلســام الســيايس نقيــض
الدميقراطيــة .
وحيــث إن قانــون األحـزاب الحــايل ،مــع مــا عليــه،
يوجــب اعتــاد مبــدأ املواطنــة حــرا يف تأســيس
ـت التــازم الــذي ال انفــكاك فيه
األحـزاب ،ومبــا أين أثبـ ُّ
بــن املواطنــة والعلامنيــة ،فكأننــا بقانــون األح ـزاب
اشــرط العلامنيــة لرتخيــص األحــزاب .رشعــوه ومل
يلتفتــوا أنــه لــو طبــق ،لــكان يف ذلــك مقتــل اإلســام
الســيايس ونهايــة األحــزاب الخاصــة بهــذه أو تلــك
الطائفــة ،أو رشعــوه ،وهــم يعلمــون أنــه لــن يطبــق
ككثــر مــن القوانــن واملـواد الدســتورية .
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السلطة و َو ْه ُم الحصانة  ...واملوجة الثورية القادمة يف العراق !
إذا اتفقنــا أن عمــوم املجتمعــات البرشيــة
(الحاكمــن واملحكومــن) قابلــة للتعلــم
االنتفاعــي -بدرجــة نســبية معينــة -مــن
تجاربهــا وخرباتهــا وإخفاقاتهــا عــر التاريــخ،
فــإن الســلوك الســيايس ألنظمــة الحكــم املغلقــة
بأقفــال االســتبداد والفســاد ،ال يخضــع يف
الغالــب لهــذه القاعــدة .
يقــول كارل ماركــس« :الــرورة عميــاء حتــى
ـي الــرورة».
تــدركُ وع َيهــا ،والحريــة هــي وعـ ُ
فكيــف ميكــن للبنــى العقليــة السياســية املغلقــة
أن متتلــك الوعــي بــرورات التغيــر االجتامعــي،
يف وقــت تكــون فيــه أســرة لعبوديــة إدراكهــا
األعمــى للوقائــع الجذريــة الحاســمة ،بــل أســرة
ألوهامهــا «املريحــة» حيــال هــذه الوقائــع حــدّ
إنكارهــا واســتبدالها بوقائــع زائفــة تنبــع مــن
خرافــة الســكون ال مــن ديناميكيــات الــرورة ؟!
لقــد اعتــاد هــذا النمــط مــن األنظمــة أن
يغلّــف نفســه بأوهــام رغبويــة تســتبدل الوقائــع
بالتمنيــات ،تتيــح لــه أن يتعامــل مــع أزماتــه
املســتعصية عــى نح ـ ٍو تنفيــي ذاتــوي مؤقــت،
دون أن يســتطيع املســاس بالجوهــر الجــديل
لهــذه األزمــات التــي متــارس رضورتهــا الوظيفيــة
املوضوعيــة يف دفــع حركــة التاريــخ االجتامعــي
إىل األمــام باملعنــى العقــاين التطــوري بــكل مــا
يرافقهــا مــن آالم الــوالدات الجديــدة ونكباتهــا .
وواحــد مــن أكــر هــذه األوهــام فاعليــة يف
تســبيب حالــة الخــدر الســيايس التــي تعيشــها
هــذه األنظمــة ،هــو مــا يدعــى بـ»وهــم
الحصانــة»  ،Illusion of Invulnerabilityإذ
يغــدو العقــل الســيايس للمنظومــة قدريــاً حــد
االعتقــاد املتكلــس أن مثــة «ترتيبــاً» باطنيــاً يف
جوهــر األحــداث مينــع التغيــر الجــذري (أي
انهيــار النظــام)  ،بــل يذهــب لالعتقــاد أن مثــة
«مناعــة» أو «حصانــة» مؤكــدة تحــول دون
إحــداث انقــاب جــذري يف موازيــن الســلطة
لصالــح قــوى جديــدة تخــرج مــن معطــف
التاريــخ املجــدد لرتاتبياتــه .
ويشــكّل وهــم الحصانــة هــذا جــزءاً بنيويــاً
أساســياً يف ٍ
منــط أشــمل مــن أمنــاط التفكــر
الســيايس الالعقــاين واملحــ ِّرف للوقائــع
يدعــى بـ»التفكــر الجامعــي أو املنظومــايت»
 .Groupthinkفالتفكــر املنظومــايت (وهــو
مصطلــح اشــتقه عــامل النفــس الســيايس
األمريــي «إرفينــغ جانيــس»  Irving Janisقبــل
نحــو خمســة عقــود) يــرز يف حــاالت األزمــات
العميقــة التــي تواجههــا املنظومــة السياســية مبــا
تتطلبــه مــن اتخــاذ قــرارات حاســمة ،إذ تتجــه
املنظومــة -عــر عــدد محــدود مــن ممثليهــا-
إىل تبســيط املعطيــات حــد االبتــذال ،وافتعــال
اإلجــاع املتــرع ،وإنــكار التحديــات املاثلــة،
وتجاهــل الخيــارات البديلــة ،والتوكيــد عــى
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النزعــة التربيريــة الجامعيــة ،والتشــدق بخلفيــة
أخالقيــة ،وتبنــي صــور عقليــة منطيــة جامــدة
حيــال اآلخريــن ،والضغــط القاهــر عــى اآلراء
املخالفــة ،واألهــم مــن كل ذلــك التمســك
األعمــى بوهــم حصانتهــا املســبقة حيــال الفشــل
والخطــل واإلخفــاق ،مبــا يــؤدي يف الغالــب
إىل كــوارث سياســية تصــر َمعلــاً مأســاوياً يف
تأريــخ مجتمعاتهــا .
ويشــتد هــذا الوهــم يف أوضــاع االنتكاســات
الثوريــة بعــد مــدٌّ احتجاجــي جــارف يعجــز
عــن بلــوغ أهدافــه ،بســبب حالــة االنكفــاء
اإلحباطــي ومــا تنتجــه مــن دفاعــات تجنبيــة
ال شــعورية ،إذ «تنجــح» قــوى الثــورة املضــادة
يف إيقــاف هــذا املــد لفــرة معينــة عــر قمعــه
وتأثيمــه وشــيطنته وتشــتيته واخرتاقــه .وعندهــا
تســتعيد املنظومــة السياســية جــزءاً مــن
«ثقتهــا» بنفســها وبهيمنتهــا الثقافيــة اآلفلــة،
ْــم
فتحقــن نفســها بجرعــة اعتنــاق إضافيــة ل َوه ِ
القــدرة عــى التحكــم باألحــداث ،مــا دامــت
(أي األحــداث) قــد «أثبتــت» حصانــة املنظومــة
واســتعصائها عــى االنهيــار .
واليــوم بعــد مــرور مــا يقــارب  16شــهراً عــى
لحظــة انطــاق الحــراك الثــوري الترشينــي يف
العــراق ثــم خفوتــه ،يتضــح الخــدر الســيايس
بأعــى درجاتــه لــدى قــوى الســلطة وأذرعهــا
داخــل الدولــة وخارجهــا ،مبــا فيهــا الحكومــة
الحاليــة التــي انقــى  8شــهور عــى وجودهــا
يف الحكــم .ويســتطيع املراقــب املحايــد أن يقــرأ
هــذا الخــدر االســرخايئ يف مالمــح قــادة التيــارات
واألحــزاب السياســية الحاكمــة باملقارنــة مــع
تجهمهــم يف مرحلــة مــا بعــد ترشيــن مبــارشة؛
فضـاً عــن مالمــح رئيــس الــوزراء التــي انبســطت
أخــراً بعــد تشــنجات ومخــاوف وحــرة اكتســت
وجهــه لشــهور حينــا أعلــن وقتهــا أنــه
«الشــهيد» الحــي ،لتتحــول اليــوم إىل ابتســامة
ارتيــاح ناعمــة – ال تــكاد تُــرى -مــا عــادت
تبارحــه تقريبــاً يف كل الظــروف واملناســبات .
ْــم الحصانــة – إىل جانــب أوهــام
إنــه َوه ُ
إدراكيــة أخــرى -يــرب بقــوة يف أذهــان
أقطــاب العمليــة السياســية الفاشــلة (مبــا
فيهــا الذهــن الحكومــي املتخــاذل واملفتــون
باســتبدال األفعــال امللموســة باألقــوال اإلنشــائية
الفارغــة) ،ليــرك لديهــم تشــوهات تخديريــة
إدراكيــة عميقــة متدّ هــم بـ»نعمــة» اإلنــكار لــكل
عوامــل التغيــر املتفاعلــة جذريــاً يف مرجــل
الزمــن االجتامعــي .فتشــاهدهم عــى شاشــات
التلفــاز ويف املؤمتــرات الصحفيــة ويف تغريداتهــم
اإللكرتونيــة املرتبكــة وهــم يحدقــون – كخيــار
بليــد وحيــد -بســاعة الزمــن الفيزيــايئ بحثــاً
عــن متدي ـ ٍد أو تأجيــلٍ ملوعــد انتخابــات مبكــرة
ستشــكّل يف حــال فشــلها –املتوقــع جــداً -نقلــة
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جديــدة نحــو بــزوغ
وعــي احتجاجــي
أشــد جذريــة ومتســكاً
بالتغيــر مــا ســبقه .
فالتفكــر املنظومــايت
لالوليغارشــية الحاكمــة
حاليــاً يف العــراق
ليــس مــن شــأنه
مكاشــفة الــرأي العــام مبــررات رفضهــم الكامــل
لتقديــم أي تنــازالت لتقاســم جــزيئ للســلطة
مــع قــوى التغيــر الجديــدة ،أو بأســباب العجــز
الكامــل عــن توفــر مكاســب بالحــد األدىن
للفئــات املحرومــة واملهمشــة ،أو بخلفيــات
التواطــؤ الحكومــي مــع قــوى مــا دون الدولــة
الغارقــة يف الفســاد ودمــاء الثــوار والناشــطني
واملثقفــن .فقــرار املنظومــة اســتقر أخــراً عــى
تجاهــل كل االحتــاالت والبدائــل والتحديــات
األخــرى ،أي إنــكار الــرورات وإبقائهــا يف حالــة
العمــى ،وعــدّ االنتخابــات «املبكــرة» الخيــار/
القــرار الوحيــد املتــاح ملعالجــة األزمــة .وكل
مــا عــدا ذلــك ميكــن تهريبــه إىل األمــام حيــث
«املعجــزة» املنتظــرة .
هــذا الخــدر الســيايس ومــا أنتجــه مــن وهــم
الحصانــة ،مل يقتــر عــى النخــب السياســية
الحاكمــة ،بــل اجتــاح أيضــاَ – بنســبة معينــة-
عقــول بعــض الشــباب املحتجــن وبعــض
املثقفــن وبعــض العاملــن يف الحقــل البحثــي
أو يف امليــدان الســيايس املعــارض ،إذ صــار
شــعارهم العمــي أو التنظــري يرتكــز حــول
الرتويــج لفكــرة «اســتثامر» اللحظــة اآلنيــة
«واقعيــاً» أو «دســتورياً» مــا دامــت الســلطة
قــادرة عــى إعــادة إنتــاج «حصانتهــا» يف كل
الظــروف ،متجاهلــن –ســيكولوجياً وأخالقيــاً-
حالــة االنتقــال الثــوري التــي ميــر بهــا التاريــخ
الســيايس العراقــي مــن القديــم العبــودي
املحتــر إىل الجديــد التحــرري املســتعيص عــى
الــوالدة .
ُ
أتســاءل ويتســاءل مثــي كثــرون مــن
العاملــن يف حقــل الدراســات االجتامعيــة ومــن
عامــة النــاس  :هــل توجــد فعــاً «حصانــة» أو
«مناعــة» للنظــام الســيايس الحــايل أمــام قــوى
التغيــر البازغــة تراكميــاً عــى نحــو تدريجــي
تــارة وعــى نحــو مباغــت تــارة أخــرى؟ أم أن
هــذه الحصانــة ليســت أكــر مــن تفكــر رغبــوي
توهمــي يصيــب أجــزا ًء مــن املجتمــع الســيايس
(بشــقيه الســلطوي واملعــارض) ،يف مرحلــة
ومحــرة ومؤملــة بــن حــراك
انتقاليــة عســرة
ّ
ثــوري مل يكتمــل لكنــه مل ينتــ ِه ،وبــن موجــة
ثوريــة قادمــة ؟!
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خلــوة مع النفس بصوت مســموع
املتاعــب اإلضافية للنشــطاء يف منظــات املجتمع املدين
تشــكل املشــاركة الطوعيــة الفاعلــة واملؤثــرة
يف أي مــن مجــاالت العمــل اإلنســاين النبيــل ،يف
منظــات املجتمــع املــدين الدميقراطيــة ،التــي
تتجــه صــوب الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان
والحريــات العامــة وحقــوق املــرأة وحقــوق
الطفــل أو حقــوق أتبــاع الديانــات واملذاهــب،
أو دفاعـاً عــن الســجناء واملعتقلــن واملوقوفــن
بذمــة التحقيــق وحاميــة حقوقهــم التــي تقرهــا
الدســاتري الدميقراطيــة والقوانــن املرعيــة
ورفــض أي شــكل مــن أشــكال التعذيــب
النفــي والجســدي بهــدف انتــزاع اعرتافــات
غــر مرشوعــة منهــم أو بهــدف االنتقــام
األيديولوجــي أو الدينــي أو الســيايس او الحــق
العــام مــن الســجني أو املعتقــل واملوقــوف،
إضافــة إىل الدفــاع عــن األمــن والســام يف
املنطقــة والعــامل ،وضــد العنرصيــة والطائفيــة
والتمييــز الدينــي ومــن أجــل الحقــوق املدنيــة
واملهنيــة ...إلــخ ،ومــن يعمــل يف هــذه
املجــاالت يف بلــدان مثــل العـراق أو ســوريا أو
مــر أو جميــع الــدول العربيــة دون اســتثناء
ويف غالبيــة الــدول الناميــة ،امــرأ ًة كانــت أم
رجــاً ،لــن يجــدا أمامهــم وروداً ورياحــن
مفروشــة عــى طريقهــا غــر املعبــد ،بــل
غالبــاً مــا يتعرضــان للمالحقــة واملســاءلة
واالعتقــال والتعذيــب والســجن بــل حتــى
االغتيــال أو االختطــاف والتغييــب .ولكــن
يف نفــس الوقــت يجــد املشــارك واملشــاركة يف
هــذه النشــاطات املدنيــة والدميقراطيــة لــذة
خاصــة حــن يجــدا أن نضالهــا وعملهــا
الشــاق يف هــذا املجــال قــد أمثــر عــن إطــاق
رساح ســجني أو إيقــاف تعذيــب معتقــل أو
حقــق نجاحــاً يف ضــان بعــض أو كل حقــوق
أتبــاع الديانــات واملذهــب املختلفــة وحقهــم
يف مامرســة عباداتهــم وطقوســهم املحرتمــة
بــكل حريــة واطمئنــان أو حقــق النازحــون
بعــض حقوقهــم املصــادرة ،كــا يســعدهام
أميــا ســعادة حــن يجــدا أن املــرأة قــد حققــت
بعــض أهــم حقوقهــا وصــوالً إىل التمتــع
بــكل الحقــوق والواجبــات كبقيــة املواطنــن
الذكــور ،ال مــن حيــث الترشيــع فحســب ،بــل
واملامرســة اليوميــة .
ال ميكــن للعامــات والعاملــن يف حقــل
النشــاط املــدين الدميقراطــي دفاعــاً عــن
حقــوق اإلنســان وكرامتــه وحرياتــه العامــة
أن يتحكمــوا بأوضــاع بلدانهــم ومــا يتعرضــون
لــه عــى أيــدي حكوماتهــم وأجهزتهــا
األمنيــة أو غريهــا ،كــا ال ميكنهــم التحكــم
مبــا يعانــون منــه عــى أيــدي امليليشــيات
الطائفيــة املســلحة أو قــوى الجرميــة املنظمــة
أو قــوى اإلرهــاب الــدويل إن مل متــارس
الدولــة بســلطاتها الثــاث دورهــا يف التصــدي
لهــذه القــوى ومنعهــا مــن إيــذاء العامــات
والعاملــن النشــطاء يف منظــات املجتمــع
املــدين الدميقراطيــة ،فهــم ال ميلكــون الســلطة
وال القــوة وال ميارســون العنــف يف نشــاطهم،
بــل هــم ميارســون عملهــم عــى وفــق أســس
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حقوقيــة وســلمية ودميقراطيــة يهمهــم إيقــاف كل
أشــكال مصــادرة حقــوق اإلنســان ،كــا ال ميكــن
إخفــاء حقيقــة مشــاركة الحكومــات ذاتهــا وعــر
أجهزتهــا األمنيــة واإلداريــة واالقتصاديــة يف إن ـزال
املزيــد مــن التعذيــب عــى مواطنيهــا بصيــغ كثــرة
ومتنوعــة ومدمــرة ،كــا هــو الحــال يف العــراق
وســوريا ومــر والســعودية  ...وغريهــا .
إن عمــل النشــطاء املدنيــن يف الحقــول املتنوعــة
ملنظــات املجتمــع املــدين ال يخلــو مــن عــرات
ومشاكســات وانفعــاالت ومنافســات واختالفــات
وخالفــات شــخصية ال تؤثــر عــى العالقــة
الشــخصية الســلبية بــن شــخصني مثــاً ،التــي
يفــرض أن تكــون مهنيــة وخاضعــة للمعايــر
األساســية التــي يعتمدهــا الناشــط املــدين يف
مجــال حقــوق اإلنســان ،ويف املقدمــة منهــا كرامــة
اإلنســان ،فحســب ،بــل تؤثــر ســلبياً عــى مجمــل
عمــل هــذه املنظمــة أو تلــك مــن منظــات
املجتمــع املــدين ،أو حتــى عــى أكــر مــن منظمتــن
وعــى النتائــج التــي يفــرض تحقيقهــا يف العمــل
اإلنســاين الــذي أخــذ الجميــع عــى عاتقــه تحقيقــه
دون أن ينتفعــوا كأشــخاص مــن وراءه .
لقــد تســنى يل خــال العقــود األربعــة األخــرة
مــن العمــل يف عــدد غــر قليــل مــن منظــات
املجتمــع املــدين ،أحيانـاً كعضــو يف الهيئــات العامة،
وأخــرى يف هيئاتهــا اإلداريــة ،أو يف أماناتهــا العامة،
أو كمؤســس أو مستشــار متطــوع لهــا ،وخــال
هــذه الفــرة عشــت تجــارب غنيــة زادتنــي وعي ـاً
وإدراكاً وقناعــ ًة بأهميــة ورضورة هــذا املجــال
الحيــوي مــن نشــاط اإلنســان دفاعـاً عــن اإلنســان
واملجتمــع مــن جهــة ،وزادتنــي قناعــة بوجــود
كــرة كبــرة مــن البــر ،نســاء ورجــاالً ،ممــن ال
يهتــم بــأي موقــع يف هــذه املنظــات ،بــل همــه
يرتكــز عــى مخرجــات العمــل لصالــح اإلنســان،
ويســعى بــكل الجهــود املمكنــة تــايف حصــول
احتــكاكات أو مشــكالت أو انفعــاالت أو إســاءات
مؤذيــة للعمــل بشــكل عــام مــن جهــة ثانيــة،
ـدي قناعــة بــأن هــذه املجــاالت ال
كــا تكونــت لـ َّ
تخلــوا مــن مشــكالت تحصــل أثنــاء العمــل مــن
املمكــن معالجتهــا ،مــا مل تتغلــب النزعــة الذاتيــة
يف عالقــات العمــل يف الشــأن العــام .فقــد عرفــت
صيغـاً أخــرى مــن عمــل بعــض العامــات والعاملني
يف هــذه الحقــول الحيويــة ممــن اعتقــد أنهــم
مــا كانــوا يقصــدون اإلســاءة أو اإليــذاء ،ولكــن
أســلوب عملهــم وطريقــة تعاملهــم مــع اآلخــر
والزاويــة التــي ينظــرون منهــا إىل طبيعــة عملهــم،
إضافــة إىل عــدم تعرفهــم وتعودهــم عــى العمــل
الجمعــي ،أو رغبتهــم يف العطــاء الــذي يربزهــم
كأفـراد يف املقدمــة قياسـاً لزمــاء لهــم يشــاركونهم
العمــل ويف املنجـزات املتحققــة ،كانــت تســاهم يف
تعقيــد العالقــات الشــخصية مــع زميــات أو زمــاء
لهــم وتتحــول األمــور إىل نزاعــات شــخصية تــرك
أثرهــا البالــغ عــى مجمــل العالقــات اإلنســانية
والحضاريــة الرضوريــة للعمــل .
ال شــك يف أن العمــل التطوعــي يف هــذه الحقــول
اإلنســانية النبيلــة هــو رشف لــكل العاملــن ،ومــن
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حــق العاملــن فيــه
أن يعتــزوا بذلــك
وأن يتنافســــــــوا
بــكل ود يف تقديــم
األفضــل ال مــن
خــال املنافســة غــر
الوديــة واإليقاعيــة
باآلخــر ،بــل مــن
خــال املنافســـــة
الوديــة التــي تحــرك اآلخــر صــوب تقديــم
األفضــل واألمثــل لصالــح النــاس الذيــن تســعى
هــذه املنظمــة أو تلــك تقديــم الخدمــة لهــم
ودعمهــم أو خالصهــم مــن أوضــاع غــر
إنســانية .
لقــد مــررت بتجــارب غنيــة ،دافعــة ومحفــزة
وأخــرى محبطــة ومــرة .فعــى ســبيل املثــال
عمــل بعــض األعضــاء ،شــاؤا أم أبــوا ،بتجميــد
فعــي للعمــل يف منظمــة كبــرة ومهمــة يف
أملانيــا بأمــل الهيمنــة الشــخصية الكاملــة
عليهــا ،واعتبارهــا تابعــة لشــخص واحــد ال
غــر ،وبالتــايل توقفــت هــذه املنظمــة عــن
العمــل لصالــح الجميــع وغابــت عــن النشــاط
الفعــي لصالــح اإلنســان يف الــدول العربيــة،
وأعنــي بهــا «منظمــة حقــوق اإلنســان يف الدول
العربية/أملانيــا (أمـراس)» ،التــي قطعــت حتــى
عالقتهــا باملنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان
يف القاهــرة .
إن العمــل يف هــذه املجــاالت تطوعــي
ويحــق ملــن يعمــل فيه أن ينســحب منــه يف كل
لحظــة دون أن يســبب لــه ولغــره مشــكالت ال
مــرر لهــا ،رغــم إن األمــل يحــدو يب وبغــري
أن يواصــل الجميــع هــذا العمــل اإلنســاين
ويســاهم يف زيــادة املؤيديــن وامللتحقــن
بالعمــل التطوعــي واإلنســاين ،يكفــي الجميــع
مــا يعانونــه مــن حكومــات بلدانهــم أو
قــوى عدوانيــة فيهــا ،وال حاجــة لهــم لنشــوء
مشــكالت وخالفــات شــخصية ال أســاس وال
مــرر لهــا .فنحــن جميعــاً نشــكل جــزءاً مــن
جمهــرة كبــرة مــن العاملــن املخلصــن عــى
الصعــد املحليــة واإلقليميــة والدوليــة يف هــذا
املجــال وعلينــا االنفتــاح العقــاين واإلنســاين
عــى الجميــع .

يحــق للحزبيــن وغــر الحزبيــن أن
يعملــوا يف هــذه املجــاالت رشيطــة أن
يتخــى الحزبيــون عــن حزبيتهــم حــن ميــس
العمــل مجــال نشــاط منظامتهــم وأن يتحلــوا
بالحياديــة والوقــوف إىل جانــب املبــادئ
التــي متليهــا عليهــم مبــادئ املنظمــة وقواعــد
العمــل فيهــا ،وأن ميتلكــوا الشــجاعة والحــزم
يف نقــد او إدانــة حزبهــم حــن يرتكــب خرق ـاً
لحقــوق اإلنســان مهــا كان صغــراً ،إن قواعــد
العمــل يف منظــات املجتمــع املــدين صارمــة
ويســتوجب علينــا دارســتها واتقانهــا وااللت ـزام
بهــا مــا دمنــا قررنــا العمــل يف هــذه الحقــول
اإلنســانية النبيلــة .
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جينوسايد اإليزيديني يف امليزان ( كوجو منوذجاً )
يف الرابــع مــن شــباط  ،2021كان يومــاً ســوى أننــا نختلــف عنهــم يف العقيــدة .
ليــس ككل األيــام ،بــل كان يــوم األيــام
عندمــا تــم يف بغــداد تشــييع رفــاة  104مهابــة االحتفــال كانــت الئقــة بحجــم
جنــازة لضحايــا مجرمــي العــر (عنــارص الضحايــا يف كل مــن بغــداد وســنجار (كوجــو).
دولــة الخالفــة االســامية املعروفــة والكلــات هنــا ال تكفينــا للتعبــر عــن حجــم
اختصــاراً بداعــش) ،بعــد أن تــم تدقيــق الكارثــة بالفــرح تــارة ألن أرواحهــم ســتنادي
فحصهــا مــن قبــل االمــم املتحــدة بحضــور ربهــا الرحيــم بــأن تنتقــم لهــم ولعوائلهــم
رســمي وشــعبي مهيــب حــره الدكتــور وبراءتهــم .وبالحــزن تــارة أخــرى لفقدانهــم
برهــم صالــح رئيــس جمهوريــة العــراق لحياتهــم التــي كانــت ليســت ملــكاً لهــم فقــط
والســيد مصطفــى الكاظمــي رئيــس مجلــس لكونهــم آبــاء وأبنــاء وأجيــال ،لذلــك كانــت
وزراء العــراق وجمــع غفــر مــن الــوزراء هــذه الســمفونية االلهيــة متثــل درســاً بليغــاً
والربملانيــن واعضــاء الســلك الدبلومــايس
والشــخصيات الرســمية وممثــي املنظــات
الدوليــة واالمــم املتحــدة يف ســابقة
فريــدة يف تاريــخ إبــادات اإليزيديــن،
فــكان للموقــف صــورة ليــس ككل الصــور
ومنظــر ليــس كــا هــو بقيــة املناظــر
املألوفــة مــن حيــث الحضــور والرهبــة
(رفــاة الشــهداء ،صــور املســؤولني ،الحضــور
االيزيــدي املهيــب ،جوقــة األرامــل ،أخــرى
ألوالد الشــهداء االيتــام ،زوجــات وامهــات
وبنــات الشــهداء ولــكل منهــم أملــه وحزنــه،
منهــم َمــن أظهــر حزنــه عالني ـاً ومنهــم َمــن ملــن يرعــوى لــرى بأنــه كان مــن املمكــن أن
كبتهــا ليفجرهــا عــى قبــور أحبابهــم يــوم تكــون هــذه هــي نهايــة االيزيديــن حيــث
كان املخطــط لــه ،ولكــن عزميــة االخيــار مــن
يدفنونهــم يف مثواهــم األخــر .
االيزيديــن كانــت لهــم باملرصــاد وحطمــت
أمــا الشــق الثــاين مــن مهابــة املوكــب غرورهــم وأوقفهــم عنــد حدهــم وتجــاوز
فهــو محطتهــم األخــرة ،العــودة بهــم االيزيديــن حــدود املعقــول يف الدفــاع عــن
إىل حيــث تــم الغــدر بهــم ظهــر يــوم قضيتهــم بحيــث غــزوا واقتحمــوا القــاع
 .2014/8/15هنــا بــدأت وبانــت حقيقــة الحصينــة التــي انهــارت أمــام جــروت وقــوة
الحقائــق التــي قــد ال يعرفهــا الكثرييــن االيزيديــن يف جعــل جينوســايدهم يزهــو
وخاصــة عندمــا بــدت بعــض القبــور بــدون ويزدهــر ويثمــر مــن جديــد عندمــا قــاد
ِ
يكتــف إال
زوار بعــد االنتهــاء مــن دفــن الرفــاة وبــكل الســيد نايــف جاســو وتجــارس ومل
يبــق مــن أصحــاب بعــد أن حقــق مــا أراد لــه مــن اســتحقاق
حــرة نقولهــا بأنــه مل َ
هــذه القبــور أحــد لــي يزوهــم ويبــي يتناســب وحجــم الكارثــة .
عليهــم ســوى هــذا الجمــع الــذي أصبــح
شــاهداً عــى عــر مل تألفــه البرشيــة حتــى فــكان لهــذا املوقــف إعــادة لكرامــة
يف وقــت أعتــى الدكتاتوريــات يف العصــور اإليزيديــن وكرامــة الشــهداء وحرائرهــم
الغابــرة .فكانــت لوحــات تعــر عــن درامــا وايتامهــم وامهاتهــم وبناتهــم .وكانــت إعــادة
الهيــة ألرواح بريئــة تنــادي العــرش العظيــم إلرواء جــذور شــجرة الوجــود اإليزيــدي
وتســأل :بــأي ذنــب ٌق ِتلنــا!! وبــأي ذنــب يف ســنجار بدمــاء كوكبــة الشــهداء و َجلَــد
مثلــوا بنــا ،حيــث مل نكــن طرفــاً يف ميــزان وصــر وكفــاح ونضــال اإليزيديــن لتخــر
سياســاتهم أو كنــا منثــل ثق ـاً عــى كاهلهــم وتثمــر وتتأقلــم مــع الواقــع مــن جديــد.
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )98شباط 2021

عيل سيدو رشو

وهنــا نثمــن عاليــاً
كلمــة الفاضلــة
ناديــة مــراد عندمــا
قالــت :أي واحــد
حافــظ عــى مقــرة
جامعيــة يدعــي
بأنــه لــه الحــق
يف البقــاء واملشــاركة مــع االيزيديــن يف
أرضهــم ،كــا نثمــن عاليــاً ختــام كلمــة
الســيد نايــف جاســو عندمــا قــال ( :أنــا
أتحــدث إليكــم وأمامــي رفــاة  104شــهيد
مــن عائلتــي وأقربــايئ وأهــل قريتــي ،أيهــا
اإليزيديــن أفديكــم بروحــي بــأن تكونــوا
يــداً واحــدة وأن تنســوا خالفاتكــم فيــا
بينكــم) ،هــذه العبــارات والكلــات
املختــارة هــي مبثابــة رصاصــات يف قلــب
العــدو فيــا لــو تحققــت عــى أرض
الواقــع .وهــذا الــذي يتخــوف منــه اآلخــر
يك ال يتحقــق ،وعليكــم أن تبحثــوا عــن
تفكــروا فيهــا أيهــا الوجهــاء يف ســنجار .
فنقــول بــأن يرحــم اللــه تلــك األرواح
الربيئــة ،وأن الشــكر موصــول لــكل
مــن ســاهم وشــارك يف تحقيــق تلــك
الســمفونية وقــدم املســاعدة ســواء كانــت
فنيــة أو ماديــة أو اعتباريــة .ونشــكر
فخامــة رئيــس الجمهوريــة ودولــة رئيــس
الــوزراء لرعايتهــا الكرميــة لهــذا االحتفــال
الــذي يليــق بهــم ليكونــوا مســئولني عــن
مواطنيهــم ومشــاركتهم يف محنتهــم .كل
العرفــان ملوقــف الســيد نايــف جاســو
والســيدة ناديــة مــراد و َمــن معهــم يف
هــذه املســاعي الذيــن ناضلــوا عــى مــدى
ســنوات لحــن أن حقــق حلمهــم بإعــادة
رفــاة اهلهــم ليدفنوهــم يف أرض الحلــم،
أرض اجدادهــم .وهنــا نحــث الســيدات
والســادة يف أن ال يبقــوا مكتــويف األيــدي
تجــاه رفــاة البقيــة مــن شــهداء املقابــر
الجامعيــة يف كل مــكان مــن أرض ســنجار
الطاهــرة ،ألنهــم هــم َمــن رووا أرض
ســنجار بدمهــم الطاهــر وليــس غريهــم.
ومــن اللــه التوفيــق .
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الشفافية الدولية  :الحكومات املتعاقبة يف العراق
اهدرت  300مليار دوالر
أفــاد تقريــر ملنظمــة الشــفافية
الدوليــة ،بــأن الحكومــات املتعاقبــة
يف العــراق منــذ غــزو عــام 2003
وحتــى االن اهــدرت  300مليــار
دوالر أثقلــت كاهــل الدولــة
بالقــروض ملعالجــة املشــكالت
املاليــة الذاتيــة نتيجــة الفســاد
وســوء االدارة .
وذكــر التقريــر ان « العــراق
مايـزال يف طليعــة دول العــامل األكرث
فســاداً  ،كــا ان هنــاك مــن العديــد مــن العوامــل التــي كان ينبغي أن تســحبه إىل أســفل هــذه القامئة
مبــا يف ذلــك الوضــع االقتصــادي املتدهــور والعجــز املــايل املتفاقــم ،فيــا تشــر التقديرات غري الرســمية
إىل أن األمــوال املختلســة واملهــدرة عنــد املعابــر الحدوديــة وحدهــا تبلــغ نحــو  100مليــار دوالر منــذ
الغــزو االمــريك للبــاد».
واضــاف التقريــر انــه « ليــس مــن املســتغرب ان أن يقــع العراقيــون يف حــرة مــن أمرهــم ألنــه
مل يتــم اتخــاذ خطــوات ملموســة إلخـراج البــاد مــن فئــة الــدول األكــر فســادا .يقــع العـراق تحــت
وطــأة عجــز مــايل ضخــم وديــون خارجيــة تبلــغ قيمتهــا عـرات املليــارات مــن الــدوالرات  ،يف حــن
ادت جائحــة فايــروس كورونــا إىل تفاقــم العجــز املــايل بشــكل خطــر .ويقــدر العجــز بأكــر مــن 40
مليــار دوالر بينــا يبلــغ الديــن الخارجــي نحــو  23مليــار دوالر باســتثناء  40.9مليــار دوالر قبــل عــام
. »2003
وتابــع أن»العـراق املرتبــة  160مــن بــن  180دولــة  ،مــا يعنــي أنــه مــن بــن أكــر الــدول فســادًا
عــى مســتوى العــامل  ،وعــى رأســها جنــوب الســودان والصومــال .عــى الرغــم مــن أن الع ـراق قــد
أحــرز تقد ًمــا يف تصنيفــه الســنوي  ،إال أن هــذا ال يبــدو كاف ًيــا ألن الوضــع خطــر للغايــة  ،خاصــة عنــد
النظــر يف اثــر جائحــة فايــروس كورونــا عــى البــاد» .
وواصــل التقريــر انــه « عــى الرغــم مــن املكاســب الصغــرة التــي حققهــا املجتمــع املــدين يف العقــد
املــايض نحــو بنــاء قوانــن أقــوى وأكــر اســتدامة ملكافحــة الفســاد وتعزيــز الشــفافية  ،فــإن أزمــة
كورونــا والتدابــر الطارئــة الناتجــة أدت بشــكل أســايس إىل القضــاء عــى هــذه الجهــود  ،مــا أعــاد
البــاد ســنوات إىل الــوراء» .
واوضــح التقريــر أن « الفســاد الســيايس اليـزال أيضً ــا ميثــل تحديًــا يف جميــع أنحــاء املنطقــة .ففــي
العـراق  ،عــى ســبيل املثــال  ،يحــرم الفســاد الراســخ يف النظــام النــاس مــن حقوقهــم األساســية  ،مبــا يف
ذلــك الحصــول عــى ميــاه الــرب املأمونــة والرعايــة الصحيــة والكهربــاء والوظائــف والبنيــة التحتيــة
املالمئــة  ،ويف الوقــت ذاتــه حــذر البنــك الــدويل ،امــس االثنني ،مــن أن التعيينــات الحكوميــة يف العراق
تشــهد تضخـاً كبـراً وتبعــات ماليــة واقتصاديــة مرهقــة ،مشــددة عــى رضورة تشــجيع االســتثامرات
يف بيئــة مناســبة وتنشــيط القطــاع الخاص.
وقــال املمثــل املقيــم للبنــك الــدويل يف الع ـراق رمــزي نعــان يف ترصيــح صحفــي «اننــا نحــاول
بصــورة جديــة دعــم جميــع جهــود االصــاح التــي تقــوم بهــا الحكومــة العراقيــة ،وحــن ننظــر إىل
حــل قضيــة االنكــاش فــإن ذلــك يــأيت عــر خلــق فــرص العمــل ،ونعتقــد أن املجتمــع العراقــي هــو
«مجتمــع شــبايب» ،يشــكل الشــباب فيــه ثــروة أساســية يجــب البنــاء عليهــا ومنحهــم الفرص املناســبة
للدخــول إىل ســوق العمــل ضمــن مسلســل كبــر يبــدأ بالتعليــم وعوامــل أخــرى ،وخلــق فــرص العمل
ليــس بالــرورة عــن طريــق التعيــن الحكومــي الــذي يشــهد تضخـاً كبـراً ويحمــل تبعــات ماليــة
واقتصاديــة مرهقــة ،بــل عــن طريــق تشــجيع االســتثامرات يف بيئــة مناســبة وتنشــيط القطــاع الخاص،
وإعــادة الثقــة بــن املواطــن والحكومــة» .وأضــاف رمــزي ،أن «البنك الدويل يســعى إىل دعــم الحكومة
العراقيــة يف وضــع أطــر سياســة ماليــة ونقديــة ســليمة جــداً تســمح يف إدامــة العمــل املــايل واملــريف،
وبشــأن املوازنــة ،نرتقــب تصويــت الربملــان العراقــي عليهــا لنســتطيع معرفــة خطــوط الدعــم املمكنــة
مــن قبلنــا للحكومــة ،وذلــك بعــد جدولــة االيـرادات والنفقــات ومــا هــو العجــز االجــايل املرتتب عىل
املوازنــة ،ومــا هــي االمــور التــي ســتلجأ اليهــا الحكومــة ملواجهــة هــذا العجــز ســواء كان ذلــك بطريقة
االقـراض الداخــي أو الخارجــي ،وكيــف للحكومــة أن تســدد الديــون املرتتبــة عليهــا واملتأخــرة ،وبعــد
ذلــك ســيكون للبنــك الــدويل موقــف واضــح يف الدعــم بشــقني االســتثامري عــر املشــاريع املمولــة،
ودعــم املوازنــة وهــو شــق يرتبــط باالصالحــات األساســية التــي تلتــزم حكومــة الع ـراق بهــا ،وهــي
إصالحــات جوهريــة تســمح بتحســن واقــع البلــد املــايل والنقــدي عــى مراحــل» .
ولفــت رمــزي إىل أن «البنــك الــدويل دعــم قانــون التقاعــد املوحــد الــذي اقــرح يف الربملــان ،وقــد
كانــت مقاربتنــا يف ذلــك القانــون هــو أن يصــار اىل وضــع قانــون بــن القطاعــن العــام والخاص يســمح
بانتقــال املنافــع بينهــا ،وهــو أحــد الحوافــز االساســية التــي تدفــع املواطــن اىل أن يســعى للعمــل يف
القطــاع الخــاص وال يضغــط باتجــاه القطــاع العــام ،وهــو مــا يخفــف األعبــاء املرتتبــة عــى الحكومة» .

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )98شباط 2021

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان
تدين اغتيال «لقامن سليم» وتؤكد عىل
رضورة خضوع الحكم للرشعية الشعبية

تعــرب املنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان عــن إدانتهــا
الجرميــة اغتيــال الناشــط الســيايس «لقــان ســليم»
املعــارض لهيمنــة تنظيــم حــزب اللــه عــى القــرار
الســيايس يف البــاد  ،والتــي جــرت مســاء يــوم األربعــاء
/3شــباط 2021/عــى يــد مجهولــن يف الضاحيــة الجنوبيــة
يف لبنــان .
ويف تقديــر املنظمــة ،فــإن جرميــة اغتيــال «ســليم» توفــر
مــؤرشا ســلبيا عــى اســتمرار انــزالق األوضــاع يف لبنــان إىل
مربــع الفــوىض وتفاقــم املخاطــر عــى صيغــة التعايــش
األهــي يف البــاد .
وتــرى املنظمــة أن كافــة الجهــود املحليــة واإلقليميــة
والدوليــة التــي عاشــها لبنــان منــذ انطــاق الثــورة
الشــعبية يف أكتوبر/ترشيــن أول  ٢٠١٩ال ترتقــي لتلبيــة
تطلعــات الشــعب اللبنــاين يف تحريــر إرادتــه وإصــاح
النظــام الســيايس عــى أســس املواطنــة ونبــذ الطائفيــة
البغيضــة ،والنــأي بالبــاد عــن الرصاعــات اإلقليميــة .
وتعتــر املنظمــة أن كل الجهــود التــي جــرت ملعالجــة
األزمــة حرصــت عــى إال متــس بالرتكيبــة الهشــة للمنظومــة
السياســية ،وتكــرس إعــادة إنتــاج ذات االختــاالت ،بينــا
يجــب أن تتجــه الجهــود لالصــاح الجــذري للحيــاة
السياســية مبــا يوفــر الرشعيــة الشــعبية للحكــم .
وتؤكــد املنظمــة عــى أهميــة توافــر تحقيــق حيــادي
مســتقل يف جرميــة اغتيــال «ســليم» ،وتجــدد مطلبهــا
بتحقيــق دويل مســتقل يف كارثــة انفجــار أغســطس/اب
 ٢٠٢٠يف ضــوء غيــاب الحيــدة عــن آليــات التحقيــق
الوطنيــة .
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 6شباط  /فرباير من كل عام ...اليوم الدويل لعدم التسامح معظاهرة ختان الفتيات
اكــر مــن  27دولــة يف افريقيــا ،وعــدد مــن دول
اســيا وبعــض مناطــق الــرق االوســط ،متــارس
ختــان الفتيــات وتعتــره احــد الطقــوس الثقافيــة
او الدينيــة .
وقــد قــدرت منظمــة اليونســيف اعــداد
املختونــات يف عــام  2016بحــوايل  200مليــون مــن
الفتيــات الــايئ يعشــن يف هــذه الــدول ،اضافــة
لبضعــة مناطــق ومجتمعــات اخــرى حــول العــامل.
وللعلــم ان هــذه العمليــة تجريهــا عــادة نســاء
متخصصــات يف هــذا املجــال ويقمــن بختــان
البنــات بطريقــة بدائيــة جــداً ،وتجــري عمومــاً
دون تخديــر موضعــي ،وتتــم باســتخدام مــوس او
ســكني او اداة مشــابهة وحتــى بــدون تعقيــم او
تطهــر لهــذه االدوات املســتخدمة .
ويختلــف عمــر الفتــاة التــي تجــرى لهــا عمليــة
الختــان( مــن عمــر االســبوع االول بعــد الــوالدة
وحتــى ســن البلــوغ) ،وعــى االغلــب حســب
االحصــاءات املتوفــرة ،اليتجــاوز عمــر الفتــاة
الخمــس ســنوات ،حســب تقاريــر اليونســيف التــي
اعتربتهــا ابــرز اشــكال التمييــز الجنــي.
ختــان الفتــاة بــدون دواعــي طبيــة ،وبــر قســم
مــن اعضائهــا التناســلية وبطريقــة بدائيــة ،هــو
مامرســة تعــد اســوأ صــور االعتــداء الجنــي عــى
النســاء يف العــامل ( حســب االمــم املتحــدة ووزارة
الصحــة العامليــة) .
لقــد انتــر ختــان الفتيــات يف افريقيــا واســيا،
وبعدهــا انتــر يف انحــاء اخــرى مــن العامل بســبب
الهجــرة ،حيــث اســتمرت بعــض العوائــل مبامرســة
هــذه الظاهــرة ،حتــى وهــي تقيــم يف الــدول التــي
هاجــرت اليهــا واســتقرت فيهــا ،كــا يحصــل االن
بالنســبة (لبعــض) العوائــل العراقيــة التــي تذهــب
ببناتهــا اىل العــراق مــن اجــل ختانهــن هنــاك يف
مناطــق مخصصــة لهــذه املامرســات ،وبشــكل رسي
ودون االشــهار بذلــك ،بــل تحــت حجــة زيــارة
البلــد او زيــارة االقــارب هنــاك .
وليــس غريبــاً ان هــذه الظاهــرة موجــودة يف
العــراق ومنتــرة يف مناطــق مختلفــة ،وعــى
ســبيل املثــال ال الحــر فــان النســبة يف محافظــة
كركــوك وحدهــا تجــاوزت  %38مــن مجمــوع
الفتيــات املختونــات يف العــراق ،عــى الرغــم
مــن انــكار العراقيــن لهــذه املامرســة البغيضــة
واســتغرابهم لهــا .
ولكــن الحقيقــة انهــا واقــع حــال وامــر جــاري
العمــل بــه ومامرســته عنــد الكــورد بنســبة ،%65,4
وعنــد االعــرب  ,%25,7والرتكــان  , %12.3وهنالــك
تقاريــر رسيــة تؤكــد مامرســة ظاهــرة الختــان يف
اقضيــة ومناطــق ريفيــة معينــة مــن الع ـراق .
وتشــر التقاريــر اىل ان الحمــات التــي تناهــض
ختــان الفتيــات يف العـراق تواجــه حمــات مضــادة
مــن املتشــبثني بالعــادات وبالتقاليــد القدميــة
الباليــة ،ناهيــك عــن تحــركات تنظيــم داعــش مــن
املوصــل والــذي اصــدر فتــوى بختــان كل النســاء يف
الع ـراق ،حيــث قــى داعــش بفتــواه بختــان كل
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وخصوصا نســاء املوصــل ومايحيطها،
النســاء يف العـراق
ً
وقــد القــى هــذا القــرار شــجبا واســتهجانا دوليــا
وحقوقيــا وكاد يشــمل حــوايل  4ماليــن فتــاة وامــرأة،
ليشــملهن قــرار زعيــم التنظيــم ابــو بكــر البغــدادي
الــذي اعلــن نفســه خليفــة للمســلمني ،معلن ـاً بق ـراره
انــه يبعــد الفتيــات عــن الفســق والرذيلــة ،وقــد لقيــت
خطوتــه هــذه ردود افعــال ســاخطة مــن منظــات
املجتمــع املــدين يف كل العــامل ،ملــا لهــذه الظاهــرة مــن
تداعيــات خطــرة عــى النفســية والصحيــة والخلقيــة،
بــل وعــى الحيــاة ،حيــث تســببت بوفــاة عــدد مــن
الفتيــات الــايئ خضعــن لهــذه الكارثــة قبــل ان تســقط
دولــة الخالفــة املزعومــة .

وتنــص قوانــن اغلــب الــدول التــي يشــاع فيهــا
ختــان الفتيــات عــى عــدم رشعيتــه ،ولكــن لالســف
التطبــق القوانــن والقــرارات الرادعــة ضــد الختــان.
وقــد انطلقــت محــاوالت جــادة وجهــود حثيثــة
للحــد مــن ،والبطــال هــذه املامرســات ورضورة االقــاع
عنهــا منــذ ســبيعينيات القــرن العرشيــن ،ويف عــام
 2012صــوت اعضــاء الجمعيــة العامــة لالمــم املتحــدة
باالجــاع عــى رضورة التعبئــة ضــد ختــان االنــاث
واعتبــاره خرقــاً لحقــوق االنســان ،وحــدد الســادس
مــن شــهر فربايــر( شــباط) باعتبــاره يومــا عامليـاً لرفــض
ختــان االنــاث .
واخ ـراً يجــدر الذكــر بــان ختــان االنــاث ليــس فيــه
أيــة فوائــد صحيــة ،امــا ارضاره النفســية والعضويــة
فهــي كثــرة ومنهــا:
 -1يتســبب نــوع الختــان (،)clitorideectomy
والــذي هــو القطــع الجــزيئ او الــكيل للبظــر مبضاعفات
خطــرة وكثــرة واهمهــا املشــاكل النفســية الشــديدة،
واالمل الــذي اليحتمــل ،والتشــويه ،والصدمــة العصبيــة،
وفوبيــا خــوف الفتــاة مــن جســدها ،ناهيــك عــن
االحتــاالت الكبــرة بالتلــوث الــذي يتســبب بالتســمم
او حتــى يــؤدي احيانــا اىل الوفــاة .
 -2النــوع الثــاين ( )Excisionوهــو اســتئصال
وقطــع كافــة االج ـزاء الظاهــرة ،والــذي يــؤدي اضافــة
ملــا ذكــر بالنــوع االول ،اىل اســتمرار تداعياتــه وتأثــره
حتــى عــى حــاالت الــوالدة الحقــاً ،ويتعــذر بســببه
ان تلــد املــرأة بالشــكل الطبيعــي لعــدم مقــدرة
املنطقــة للتكيــف والتوســع الــذي يرافــق حالــة الطلــق
الطبيعــي ،مــا يــؤدي اىل عــر الــوالدة ،او يتســبب يف
مــوت املــرأة والطفــل معـاً بســبب طــول فــرة الطلــق
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ومحــاوالت الــوالدة اىل
ان يتجــاوز االمل طاقــة
الجســم .
 -3النــوع الثالــث
( )Infibulationوهــو
مايســمى الختــان
الفرعــوين ،وهــو قطــع
كامــل وإغــاق ،والذي
يؤثــر حتــى عــى امليش
اضافــة لــكل مايتســبب فيــه النوعــان املذكــوران
اعــاه .
 -4طــرق اخــرى مثــل الــي(  ) Ironingوفيــه
تكــوى املناطــق الحســية والعصبيــة ،وهــذه
الطريقــة منتــرة يف افريقيــا ،والتــي تــؤدي
للتشــويه والصدمــة النفســية والصدمــة العصبيــة،
اضافــة لــامل الشــديد .
وتشــرك كل انــواع الختــان بانهــا ميكــن ان
تكــون ســبباً لالصابــة باالحتبــاس بالبــول الــذي
يــؤدي اســتمراره اىل الوفــاة ،او التهــاب الــكىل
الــذي يــؤدي اىل الفشــل الكلــوى ،او التهــاب املثانة
املزمــن ،او التهــاب الكبــد الوبــايئ ،وســلس البــول
بســبب تقطــع االجــزاء التــي تشــرك بالتحكــم
بالســيطرة عــى الجهــاز البــويل ،او التســمم بالــدم
الــذي يحصــل بســبب التلــوث ويــؤدي للوفــاة،
اضافــة النعــدام االحســاس باملنطقــة والــذي
يــؤدي لعــدم االحســاس والــذي يؤثــر الحقــاً
عــى العالقــات الزوجيــة ،وقــد يتســبب بالعجــز
الجنــي عنــد املــرأة ،ويف بعــض االحيــان يتســبب
الختــان بالعقــم عنــد املــرأة بســبب االلتصاقــات
التــي تحصــل ببعــض االجـزاء التــي تتعــرض لهــذه
العمليــة والتــي تتقطــع فيهــا االعصــاب وتتســبب
ايضــاً بســلس الــراز بعــد الــوالدة .
وبســبب مــا تــؤول اليــه عمليــة ختــان الفتــاة
مــن صدمــة نفســية شــديدة ،ممكــن ان تكــون
ســبباً للمشــاكل الزوجيــة وخــوف املــرأة املــريض
الشــديد مــن الــزوج ،او امتناعهــا الكامــل
ضــده ،فــان ذلــك يســتوجب العــاج النفــي
والعــاج الطبــي الجراحــي مثلــا بــادرت بذلــك
مستشــفيات املانيــة ،والتــي قامــت ايض ـاً بتوفــر
عالجــات (وعمليــات تصحيحيــة) .
نتمنــى ان يســتقطب هــذا املوضــوع الحســاس
اهتــام كل منظــات املجتمــع املــدين ،والجمعيات
واملنظــات النســوية العراقيــة ،وبشــكل خــاص
مســؤولية منظمــة رابطــة املــرأة العراقيــة الرائــدة،
والعنــارص ذات االهتــام بدفــع املجتمــع العراقــي
والنهــوض بــه مــن خــال التوعيــة املســتمرة
بكافــة الوســائل املمكنــة الجــل مناهضــة هــذه
املامرســات املتخلفــة والتجــاوزات غــر الرشعيــة
ضــد املــرأة ،ومطالبــة الحكومــة بشــكل جــاد بســن
قانــون ضــد ختــان االنــاث ،وايصــال صــوت الرفــض
النســوي لذلــك مــن خــال الربملــان العراقي .
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تظاهرات واحتجاجات
حملة الشهادات العليا مستمرة

ثقافتنا
د .كريم شغيدل

تعرضــت تظاهــرات واحتجاجــات الخريحــن وحملــة الشــهادات اىل قمــع
وتفريــق بالقــوة لتجمعاتهــم بعــد االعتــداء عليهــا  ..دفعــت اىل الواجهــة مــرة
اخــرى مســالة البطالــة بــن الشــباب  ،التــي تقــدر بانهــا يف حــدود  40يف املائــة .
ومــن جديــد انطلــق النقــاش والســجال بشــأن دور الدولــة  ،ممثلــة بالســلطتني
التنفيذيــة والترشيعيــة  ،يف اســتيعاب قــوى العمــل الجديــدة  ،ومــن بينهــا طبعــا
حملــة الشــهادات العليــا .
وإذ ال جــدال يف ان التوظيــف يف مؤسســات الدولــة ليــس هــو الطريــق الناجــع،
حيــث أدى ويــؤدي اىل تضخــم جهــاز الدولــة وترهلــه مــن دون مــردود اقتصــادي
انتاجــي ذي قيمــة  ،فــان مــن واجــب الدولــة ان توفــر فــرص عمــل ،مــع التشــديد
عــى إمكانيــة التمتــع بهــذا الحــق الدســتوري مــن جانــب املواطنــن جميعــا ،بــا
متييــز الي ســبب كان .
ومــن املؤكــد ان هــذا لــن يتحقــق يف ظــروف حــاس املتنفذيــن الشــاعة
النزعــة االســتهالكية يف املجتمــع ،وتعطيــل املؤسســات اإلنتاجيــة ،واال يف ظــروف
النهــوض بكافــة القطاعــات ،العــام واملختلــط والخــاص والتعــاوين ،وإيجــاد
أرضيــة لنمــو اقتصــاد متنــوع وديناميــي ،وتأمــن مســتلزمات تنميــة مســتدامة .
وعندمــا تســد كل األبــواب امــام هــؤالء الشــباب الذيــن يريــدون العيــش يف
ظــروف يتوفــر فيهــا الحــد األدىن مــن مســتلزمات الحيــاة االنســانية الكرميــة،
فانهــم يلجــأون اىل الدولــة للحصــول عــى فــرص عمــل  ،لكــن غالبيتهــم ال
تــدرك هــذه الفــرص ،حيــث يســتحوذ عليهــا املتنفــذون الذيــن يغدقونهــا عــى
مريديهــم ومؤيديهــم واقاربهــم ،فيتضاعــف التذمــر والســخط مــر ًة بســبب
عــدم الحصــول عــى الفرصــة يف وقــت املعانــاة املشــتدة والجــوع والفقــر ،ومــر ًة
بســبب التمييــز القائــم واغــراق القــوى املتنفــذة مؤسســات الدولــة املدنيــة
والعســكرية بالزبائــن واالتبــاع ،بــل وحتــى مبــن يســتطيع ان يدفــع ويشــري
الوظيفــة .
ان الســتمرار هــذا الحــال وارتفــاع نســب الفقــر والبطالــة انعكاســات ســلبية
عديــدة ،بضمنهــا هــذا النزيــف املتواصــل لقــوى املجتمــع الحيــة وتضييعهــا،
وإلقائهــا يف متاهــات وســلوكيات ال تريدهــا هــي وال ترغــب فيهــا .
لــذا فــان الدولــة والحكومــة امــام مســؤولية مضاعفــة يف الحــرص عــى
شــبيبة الوطــن وتنميــة قدراتهــا  ،واالســتثامر األمثــل لطاقاتهــا الخالقــة .وهــذا ال
يجمعــه جامــع مــن بعيــد اوقريــب  ،مــع اللجــوء اىل القــوة بــدل تأمــن الحلــول
للمشــاكل والقضايــا املثــارة  ،والتــي تخــص املاليــن مــن بنــات وأبنــاء شــعبنا .
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اعتــدت أن أكتــب عــن انقــاب
شــباط األســود ،ال لــيء بــل
للتذكــر وإدانــة العنــف الوحــي
الــذي رافقــه ،اعتقــاداً منــي بــأن
التذكــر املســتمر مبثابــة تحذيــر
مــن تكــرار املــآيس التــي تســببها
ســورات العنــف التــي تجتــاح
البــاد بــن حــن وآخــر ،انطالقــاً
مــن قولــه تعاىل( َف َذكِّ ـ ْر إِنْ نَ َف َعـ ِ
ـت ال ِّذكْ ـ َرى) ولكــن هــذه
املــرة أود أن أغــر وجهتــي وأتســاءل :أليســت الثقافــة
واحــدة مــن املصــدات األخالقيــة لتــايف العنــف ونــر
لغــة الحــوار والتســامح والســام والتعايــش؟ نعــم هــي
كذلــك ،إذاً مــا الــذي حــدث؟ أمل تكــن الثقافــة العراقيــة
يف ســتينيات القــرن املنــرم يف أوج حراكهــا ،شــعر حــر
وقصيــدة نــر ومجــات وترجمــة ووجوديــة وتطلعــات
ويســار وميــن وفلســفة وعلــم اجتــاع ومــرح وغنــاء
وفــن تشــكييل وانفتــاح غــر مســبوق ،بــل إن مالمــح
الحيــاة املدنيــة التــي أرســتها الحقبــة امللكيــة ال تــزال
قامئــة ،عــى الرغــم مــن هيمنــة الخطابــات األيديولوجيــة
خــال حقبــة الجمهوريــة األوىل وســورات العنــف
الســيايس التــي تخللتهــا ،لكــن أن يصــل األمــر إىل الحــد
الــذي وصــل إليــه فهــو أمــر يحتــاج إىل وقفــة حقيقيــة .
رب قائــل ســيقول ومــاذا عــن العنــف الــذي تفــى بعــد
َّ
ســقوط النظــام؟ ســأقول هــو جــزء مــن تلــك الرتاكــات
مضــاف إليــه توابــل املؤامــرات والتدخــات واملصالــح
وغيــاب الثقافــة الحقيقيــة التــي س ّيســها النظــام املبــاد،
مــا مل نقــل مســخها وســخرها لخدمــة خطابــه ،وحديثنــا
عــن ثقافــة الســتينيات بوصفهــا حقبــة تأسيســية تشــكلت
عــى هيكلهــا بنــى الثقافــة العراقيــة حتــى يومنــا هــذا،
وكانــت الســبعينيات تتويجــاً ملخاضاتهــا ،والســؤال
ملــاذا عجــزت تلــك الثقافــة ،بالرغــم مــن إنجازاتهــا عــن
إيقــاف ذلــك العنــف؟ نعــم هــو فعــل ســيايس ،ولكــن
هــل نــرئ املثقــف مــن ذلــك الفعــل؟ أمل يكــن الســيايس
مثقفــاً؟ ســنقول إن الســيايس اليســاري (املثقــف) كان
هــو الضحيــة والســيايس اليمينــي هــو الجــاد ،لكــن أمل
يكــن بــن القوميــن والبعثيــن آنــذاك مثقفــون؟ والدليــل
أن بعضهــم قــدم براءتــه ،لكــن البعــض اآلخــر أوغــل يف
مســتنقع الــدم .
أال تــرون بــأن الثقافــة مبــا تبطنــه مــن أنســاق البــداوة
كانــت جــزءاً مــن املشــكلة وليــس جــزءاً مــن الحــل؟
نعــم فالخطــاب الثقــايف برمتــه ،مبــا ينطــوي عليــه مــن
جامليــات كان يضمــر قبح ـاً ويكــرس مفاهيــم االســتبداد
والعنــف والكراهيــة مــن دون إدراك مــن املثقــف
املؤدلــج ومــن املتلقــي املصفــق .
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ال يخفــى عــى أحــد إن االقتصــاد العراقــي عــاىن
ويعــاين مــن أزمــة مركبــة وثالثيــة (سياســية صحيــة
اقتصاديــة) ،وقــد جــاءت هــذه االزمــة املركبــة بعدمــا
تجــاوز وبشــق االنفــس أزمــة وصدمــة مزدوجــة هــي
(تنظيــم داعــش اإلرهــايب وانخفــاض أســعار النفــط
منتصــف . )2017-2014
وقــد جــاءت حكومــة الســيد مصطفــى الكاظمــي
لتحــل بديــاً عــن حكومــة الســيد عــادل عبــد
املهــدي املســتقيلة ،وقــد أعلنــت هــذه الحكومــة
عــن إن مهمتهــا األساســية االنتقــال بالبلــد نحــو
انتخابــات جديــدة .اال انهــا تصــدت ملوضــوع
اإلصــاح االقتصــادي وأعلنــت عــا أطلــق عــى
تســميتها « الورقــة البيضــاء لإلصــاح االقتصــادي»
والتــي أثــارت جــداالت واســعة بــن املختصــن حــول
فحواهــا ومــا تضمنتــه مــن فقــرات .
ومــن ثــم جــاءت مســودة مــروع موازنــة
عــام  2012والتــي صــوت عليهــا مجلــس الــوزراء
باإلجــاع ،هــذه املوازنــة أطلقــت الحكومــة عليهــا
أســم املوازنــة اإلصالحيــة هــي األخــرى أثــارت جــدالً
كبــراً وتســببت مبوجــة غضــب عارمــة بــن املختصــن
بســبب افتقارهــا اىل الكفــاءة والهــدر الكبــر التــذي
يتنــاىف مــن مبــدأ اإلصــاح االقتصــادي .
أرشت الدائــرة القانونيــة قســم الترشيــع التابــع
لألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء مبذكرتهــا الداخليــة
ذي العــدد م د /ق 2/2/بتاريــخ 2020/12/16
جملــة مــن املالحظــات واملخالفــات بلغــت إحــدى
وثالثــون نقطــة ،ونركــز هنــا عــى أبــرز هــذه
املخالفــات واملالحظــات التــي تخــص الجانــب املــايل
واالقتصــادي وهــي :
النقطــة ثالث ـاً :إذ تشــر عــى إنــه مل يجــر االلت ـزام
بقانــون اإلدارة املاليــة االتحاديــة رقــم  6لســنة
 2019والــذي أوجــب يف املــادة  3منــه آليــة محــددة
لتقديــم املوازنــة تتمثــل بــإرشاك وزارة التخطيــط يف
إعــداد املوازنــة .
وهنــا يبــدو إن وزارة املاليــة قــد صــادرت حــق
وزارة التخطيــط يف إعــداد الخطــة االســتثامرية مــن
خــال التخطيــط للمشــاريع االســتثامرية والتــي هــي
مــن ضمــن صالحيــات وزارة التخطيــط.
النقطــة ثالــث عــر  :بشــأن حقــوق والتزامــات
اإلقليــم
تضمنــت هــذه النقطــة  7فقــرات متعلقــة
بعالقــة املركــز باإلقليــم مــن الناحيــة االقتصاديــة
واملاليــة ،إذ أشــارت الفقــرة  1عــى إنــه قــد جــرى
إضافــة عبــارة (أجــور الكلــف التشــغيلية لنقــل
النفــط الخــام املُصــدر مــن اإلقليــم ونفــط وحقــول
كركــوك اىل النفقــات الحاكمــة) وال نعــرف أســباب
تلــك اإلضافــة ...ال ســيام إن الحكومــة غــر ملزمــة
بدفــع أجــور الكلــف التشــغيلية يف أمــور انفــرد
اإلقليــم بوضعهــا ،وإن اإلقليــم غــر ملــزم بتســليم
أكــر مــن  250ألــف برميــل يف حــن تســلم بقيــة
املحافظــات إيراداتهــا النفطيــة وغــر النفطيــة كافــة
اىل الحكومــة االتحاديــة ،مــن جهــة ثانيــة هنــاك
تناقــض يف املــروع فتــار ًة تُعــد رواتــب البيشــمركة
مــن النفقــات الســيادية وتــار ًة أخــرى تُدفــع مــن
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موازنــة اإلقليــم .
يف حــن اشــارت الفقــرة  5عــى إنــه ألزمــت املــادة
(/11ثالثــاً) مــن املــروع الحكومــة بتســوية القــروض
وااللتزامــات املاليــة املرتتبــة عــى اإلقليــم مــن عــام
 2014اىل عــام  2018وهنــا تشــر الدائــرة القانونيــة اىل
عــدم وجــود ســند قانــوين يســمح لإلقليــم باالقــراض
مــن الخــارج ال ســيام إن املــادة  110مــن الدســتور
خصــت الســلطات االتحاديــة التوقيــع عــى االتفاقيــات.
النقطــة ســادس عــر :منــح املــروع يف املــادة 15
منــه صالحيــة إضافــة تخصيصــات إلطفــاء الســلف
للســنوات الســابقة لغايــة  2020/12/31وال تؤيــد
الدائــرة القانونيــة ذلــك ،وتعتقــد إن مثــل هــذا النــص
يشــكل غطــا ًء قانونيــاً لترصفــات غــر قانونيــة .
النقطــة واحــد وعــرون  :واملتعلقــة بتخفيضــات
املخصصــات املمنوحــة ملنتســبي دوائــر الدولــة ،إذ
جــرى تخفيــض مخصصــات البعــض كالخدمــة الجامعيــة
وغريهــا ومل يجــري تخفيــض مخصصــات أخــرى مثــل
(قانــون الخدمــة الخارجيــة ،قانــون ديــوان الرقابــة
املاليــة ،قانــون هيئــة النزاهــة ،قانــون مجلــس القضــاء
األعــى ،كذلــك مل تتطــرق هــذه املــادة اىل الحوافــز
واالربــاح التــي يتقاضاهــا العاملــون يف الجهــات
الحكوميــة بضمنهــا وزارة املاليــة والنفــط ،كذلــك مل
يجــري التطــرق اىل الحوافــز التــي يتقاضاهــا أصحــاب
الدرجــات العليــا يف وزارة املاليــة نتيجــة عضويتهــم
يف مجالــس اإلدارة ،وتقــرح الدائــرة القانونيــة إعــادة
النظــر باملــادة  22مــن القانــون .
واألمــر املثــر لالســتغراب اىل إنــه وبالرغــم مــن
توضيــح هــذه املالحظــات واملخالفــات املاليــة والقانونيــة
إال أن مجلــس الــوزراء صــوت عليهــا باإلجــاع وارســلها
اىل الربملــان كــا هــي بــدون أي تصحيــح او تعديــل.
• املوازنة بلغة االرقام
قُــدرت إيــرادات املوازنــة العامــة بنحــو 93.159
ترليــون دينــار عراقــي ،منهــا  73.010ترليــون إي ـرادات
نفطيــة و 20.149ترليــون إيــرادات غــر نفطيــة ،عــى
أســاس ســعر برميــل النفــط  42دوالر كمتوســط لعــام
 2021وبســعر رصف بلــغ  1145دينــار لــكل دوالر
ومبعــدل تصديــر بلــغ  3.25مليــون بضمنهــا  250ألــف
برميــل حصــة إقليــم كوردســتان .
يف حــن بلغــت النفقــات العامــة  164.206ترليــون
دينــار منهــا  120.557ترليــون نفقــات تشــغيلية،
و 14.761ترليــون دينــار أقســاط الديــن الداخــي
والخارجــي ونحــو  1ترليــون للربامــج الخاصــة (بزيــادة
مقدارهــا  %100باملقارنــة مــع عــام  ،)2019يف حــن تــم
تخصيــص مبلــغ  27.755ترليــون للنفقــات الرأســالية
و 500مليــار الحتياطــي الطــوارئ ،اىل جانــب  2ترليــون
ألعــار وتنميــة مشــاريع يف املحافظــات كافــة .
يف حــن تــم تخصيــص مبلــغ  16.5ترليــون دينــار
( %14مــن النفقــات) للمســتلزمات الســلعية ،منهــا
 13.5ترليــون لقطــاع الكهربــاء و 3ترليــون تــوزع عــى
باقــي وزارت الدولــة ،يف حــن تــم تخصيــص مبلــغ 2.9
ترليــون للمســتلزمات الخدميــة ،امــا املنــح واالعانــات
فقــد خُصــص لهــا مبلــغ  18.5ترليــون دينــار (تقريبــاً
 %19.8مــن مجمــوع إيــرادات املوازنــة) .
إن مجمــوع مخصصــات املســتلزمات الســلعية
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والخدميــة واملنــح
واالعانــات تبلــغ نحــو
 39ترليــون دينــار
وهــي متثــل نحــو %65
مــن مجمــوع رواتــب
موظفــي الدولــة لعــام
 2021ونحــو %41.9
مــن مجمــوع اإليـرادات
العامــة املُقــدرة يف مــروع املوازنــة .
أمــا فيــا يتعلــق بالعجــز املخطــط فيبلــغ نحــو
 71.046ترليــون دينــار (مــا يقــارب  %76مــن
اإلي ـرادات و %43مــن مجمــوع االنفــاق) ويف حــال
اســتبعاد كافــة املتأخــرات واملديونيــة والقــروض
األجنبيــة واملحليــة ،فــإن فجــوة التمويــل ســوف
تبلــغ نحــو  47.817ترليــون دينــار (مــا يقــارب %50
مــن اإليـرادات املقــدرة) ،وهــذا العجــز يتــم متويلــه
مــن اصــدار حــواالت خزينــة واصــدار ســندات
وطنيــة للجمهــور ،اصــدار ســندات وحــواالت
للمصــارف الحكوميــة تُخصــم لــدى البنــك املركــزي،
قــروض مــن املصــارف التجاريــة ،اصــدار ســندات
خارجيــة ،االقــراض مــن املؤسســات الدوليــة .
تضمنــت املوازنــة بيــان لــوزارة املاليــة يتكــون
مــن  18صفحــة تحدثــت فيــه عــن مــروع قانــون
املوازنــة وقــد حمــل هــذا البيــان جملــة مــن
التناقضــات واالختالفــات ،وســنقوم باقتبــاس بعــض
الفقــرات مــن هــذا البيــان ،فقــد ذكــر البيــان اىل
إنــه (يجــب عــى موازنــة  2021معالجــة عــدد كبــر
مــن املشــاكل املوروثــة مــع الحفــاظ عــى اســتقرار
االقتصــاد الــكيل والوضــع املــايل وضــان الحفــاظ
عــى الخدمــات كثــر مــن املجتمــع .
كــا أشــار اىل إنــه (قــد لجئنــا عنــد اعــداد املوازنة
اىل وضــع أســس واليــات جديــدة لزيــادة اإليـرادات
العامــة مــن خــال وضــع نصــوص ميكــن مــن خاللهــا
تعظيــم هــذه اإليــرادات) ويقــول البيــان أيضــاً
(حاولنــا قــدر املســتطاع إيجــاد الحلــول لتقليــص
النفقــات اىل أبعــد حــد ممكــن مــع اســتمرار
تعاظــم الطلبــات باتجــاه زيــادة االنفــاق مــن
مؤسســات الدولــة) ،وأشــار يف مــكان آخــر اىل إنــه
(عــى الحكومــة الجديــدة مواجهــة حجــم املشــاكل
املوروثــة التــي تواجــه االقتصــاد العراقــي عــى
جميــع املســتويات عــى الرغــم مــن إنهــا حكومــة
مهمتهــا االنتقــال بالبلــد نحــو انتخابــات جديــدة.
ويتســاءل بيــان الــوزارة عــن (ماهــي االعتبــارات
والقيــود واالفرتاضــات الرئيســة التــي تقــوم عليهــا
موازنــة عــام 2021؟؟؟ وتجيــب عــى ذلــك بالقــول
((كان أهــم قيــد هــو الســيطرة عــى املاليــة العامــة
وإبقــاء العجــز يف حــدود معقولــة؟ وهــذا بالطبــع
أمــر صعــب بشــكل كبــر يف بيئــة الركــود وتفــي
الوبــاء وعــادة مــا تدعــو الحاجــة اىل اتخــاذ تدابــر
قويــة ملواجــه التقلبــات الطارئــة .
وفيــا يتعلــق باإليــرادات يقــول البيــان (مــن
ناحيــة اإليــرادات فمــن غــر املرجــح ان يتضــاءل
اعتامدنــا عــى عائــدات النفــط كمصــدر رئيــس
لإليــرادات اىل حــد كبــر يف األجلــن القصــر
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واملتوســط؟ مــع ذلــك بدأنــا معالجــة جديــة ألوجــه القصــور يف
ادارايت الكــارك والرضيبــة ،وســوف تســتغرق هــذه اإلصالحــات بعــض
الوقــت إلظهــار النتائــج ،لكنهــا مــن املتوقــع تعظيــم اإليــرادات يف
عــام . )2021
أمــا بالنســبة لإلنفــاق فيشــر البيــان اىل إنــه (كانــت املســألة
الرئيســة هــو الحاجــة املُطلقــة اىل ترشــيد فاتــورة الرواتــب واألجــور
والرواتــب التقاعديــة يف القطــاع العــام) .
وفيــا يخــص أســعار الــرف يقــول البيــان أيضــا (ان املســتوى
املناســب لســعر الــرف هــو ســؤال محــر؟ ولكــن وزارة املاليــة تعتقــد
ألســباب متعــددة وبعــد الدراســة والتحليــل تقــرر أن يكــون يف الوقــت
الحــارض  1450دينــار لــكل دوالر ،كــا تعتقــد ان ســعر الــرف املعــوم
واملســيطر عليــه هــو أفضــل الحلــول يف الوقــت الحــارض كونــهُ يخــدم
القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة حيــث تأثــرت القــدرة التنافســية
القتصاديــة للعــراق تأثــراً خطــراً بســبب املغــاالة يف انخفــاض ســعر
الــرف وســوف يضــع الع ـراق يف وضــع يســمح لــه بإعــادة التــوازن
اىل اقتصــاده عــى خلفيــة ســعر أكــر تنافســية) .
مــن خــال هــذه املقتطفــات مــن بيــان وزارة املاليــة ميكــن
مالحظــة الكثــر مــن التناقضــات فكيــف ميكــن ملوازنــة عمرهــا الزمنــي
عــام واحــد معالجــة كل املشــاكل املوروثــة والحفــاظ عــى االســتقرار
االقتصــادي؟ وماهــي اآلليــات واألســس الجديــدة التــي تــم اعتامدهــا
لزيــادة إيـرادات الدولــة؟ فهــل مــن خــال فــرض الرضائــب واســتقطاع
الرواتــب يتــم زيــادة اإليــرادات لبلــد يعــاين مــن عــدم اســتقرار
وارتفــاع معــدالت الفقــر والبطالــة وعالــق يف الهشاشــة؟ أم مــن
خــال وضــع خطــط اســتثامرية تزيــد مــن نســبة مســاهمة القطاعــات
األخــرى يف متويــل املوازنــة ،وتوفــر املزيــد مــن فــرص العمــل وتزيــد
مســاهمة القطــاع الخــاص يف االقتصــاد .
وكيــف تكــون هــذه املوازنــة موازنــة إصالحيــة وبدايــة لإلصــاح
االقتصــادي وهــي تعــاين مــن عجــز غــر ممــول يتجــاوز حاجــز
الــــــــ  47ترليــون دينــار ،وكيــف تكــون هــذه املوازنــة موازنــة
إصالحيــة وهــي تخصــص مــا يقــارب  %41مــن مجمــوع اإليــرادات
العامــة للمســتلزمات الخدميــة والســلعية والربامــج الخاصــة واملنــح
واالعانــات ،ومــن ثــم إذا كان هــدف الحكومــة هــو االنتقــال بالبلــد اىل
انتخابــات جديــدة ملــاذا اإلرصار عــى اإلصــاح االقتصــادي.
أمــا بالنســبة ألســعار الــرف فقــد صــادرت وزارة املاليــة هنــا
حــق السياســة النقديــة والبنــك املركــزي (مثلــا صــادرت حــق
وزارة التخطيــط) يف صالحيــة تحديــد ســعر رصف مناســب للوضــع
االقتصــادي للبلــد؟ ومــن ثــم إيــن الدراســات التــي توصلــت اىل إن
ســعر الــرف املناســب هــو  1145دينــار لــكل دوالر ،وهــل إ خفــض
قيمــة العملــة يحقــق تنافســية لالقتصــاد العراقــي إذا مــا علمنــا إن
العــراق ال يصــدر ســوى النفــط ،فكيــف تتحقــق امليــزة التنافســية
لبلــد غــر انتاجــي .
ختامــاً ،إن هــذه املوازنــة هــي ليســت موازنــة إصالحيــة وهــي
اســتمرار لحالــة الفشــل والتخبــط والهــدر والنزيــف الحــاد للمــوارد
املاليــة للبلــد ،وإن تخفيــض ســعر الــرف وتخفيــض رواتــب املوظفــن
وفــرض الرضائــب يف ظــل الظــروف التــي ميــر بهــا البلــد ليســت العصــا
الســحرية لحــل مشــاكله ُ.
كــا ان اإلصــاح االقتصــادي هــو حزمــة متكاملــة مــن السياســات
واإلج ـراءات تُنفــذ عــى املــدى املتوســط والطويــل تســتهدف جانبــي
العــرض والطلــب الــكيل ،وهــي عــى نوعــن يتمثــل األول يف سياســات
التثبيــت واالســتقرار وهــي تســعى اىل الســيطرة عــى واحتــواء العجــز
يف املوازنــة وخفــض وترشــيد االنفــاق االســتهاليك ،وإعــادة النظــر يف
كافــة أوجــه االنفــاق وتبنــي نظــم لحاميــة الفق ـراء والفئــات الهشــة،
والرتكيــز عــى االنفــاق االســتثامري وهــذا مــا مل نجــده يف موازنــة
الع ـراق اإلصالحيــة  ،والثانيــة هــي سياســات التكيــف الهيــكيل والتــي
تســعى اىل تحقيــق االســتخدام األمثــل والتوزيــع للمــوارد االقتصاديــة
وهــي سياســات ذات طابــع قطاعــي ،ومــن ادواتهــا تحريــر ســعر
الــرف وإزالــة القيــود لتحســن القــدرة التنافســية للبلــد ،ومــن ثــم
تغــر ســعر الــرف هــو اجــراء يتــم اتخــاذه عــى األمــد الطويــل
وليــس يف األمــد القصــر .

* مركز الفرات للتنمية والدراســات االسرتاتيجية

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )98شباط 2021

العراق تايه بني حانة ومانة
كفاح محمود كريم
منــذ انتخابــات  2005وانتــاج اول مجلــس نــواب
عــى الطريقــة الغربيــة بنكهــة قبليــة قوميــة طائفيــة،
واملؤسســة الترشيعيــة العراقيــة ناقصــة التكويــن ،حيــث
نــص الدســتور يف مادتــه  48عــى ان الربملــان يتكــون مــن
مجلســن هــا مجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد ،ورغــم
الحــاح القــوى الكوردســتانية ومنــذ الــدورة االوىل ملجلــس
النــواب عــى اصــدار قانــون مجلــس االتحــاد واملبــارشة
بعملــه اســتكامال قانونيــا ،اال ان االطــراف املهيمنــة عــى
مراكــز الق ـرار اســتخدمت اســلوب املامطلــة بحجــج واهيــة
منــذ ذلــك الحــن ،عــى خلفيــة مــروع آخــر مل يعلــن لتلــك القــوى غايتــه اســتخدام بعــض
اليــات الدميقراطيــة للوصــول اىل الهــدف االســايس يف مركــزة الدولــة وتكثيــف الســلطات
وحرصهــا مبكــون واحــد ،ويف هــذا الســياق يــرى كثــر مــن املراقبــن والقانونيــن ومتخصــي
الدســتور ،ان كل ماصــدر مــن مجلــس النــواب يعتــر باطــا يف ظــل غيــاب مجلــس االتحــاد،
وهــذا مــا اجمــع عليــه اغلــب فقهــاء الدســاتري يف الــدول العربيــة واالقليميــة .
هــذا الســلوك يف عــدم تأســيس مجلــس االتحــاد واملحكمــة الدســتورية يــؤرش اىل
محاولــة فــرض نظــام شــمويل باســتخدام هيــاكل دميقراطيــة عرجــاء كــا يف مجلــس النــواب
واملحكمــة االتحاديــة التــي ال تعتــر محكمــة دســتورية بــل محكمــة عاديــة اوكل اليهــا
مهمــة (الدســتورية) ،كــا اوكل ملجلــس النــواب يف ترشيــع قوانــن منــذ  2005وحتــى االن
حســب مقاســات مــا يســمى باالغلبيــة ،واخرهــا قانــون اخـراج القــوات االجنبيــة وقانــون
االق ـراض الــذي تســبب يف تعقيــد الوضــع الســيايس والعالقــة مــع االقليــم بشــكل خطــر،
ومــا يحصــل االن يف محاولــة تحجيــم االقليــم وصــوال لفــرض النظــام املركــزي الشــمويل التــي
تتضــح ســاته اليــوم ،ومــن خــال تفحــص مــا يجــري منــذ  2005وحتــى ظهــور امليليشــيات
الوالئيــة وتعملــق نظــام الالدولــة بــدأت الدولــة باالنحســار التدريجــي لصالــح مــا يســمى
باالغلبيــة السياســية لطائفــة معينــة مــع ملحقاتهــا التــي متــت صناعتهــا او تدجينهــا لصالــح
تلــك االغلبيــة ،خاصــة وان احتــال داعــش ومــا ترتــب بعدهــا مــن هيمنــة تلــك امليليشــيات
ـق امامهــا اىل الجــدار الكــوردي وحرصيــا
عــى معظــم محافظــات املكــون الســني ،مل يبـ ِ
جــدار مســعود بــارزاين ،الــذي بقــي صامــدا رغــم مــا تفعلــه هــذه االغلبيــة التــي امتــدت
اذرعهــا اىل كافــة مراكــز الق ـرار العســكري واالمنــي واالقتصــادي ،ناهيــك عــن النفــط بــكل
مراحلــه مــن البــر وحتــى التصديــر ،واملعابــر الحدوديــة ومعظــم العصــب االقتصــادي
واملــايل يف البــاد .
ومــن هنــا نــدرك متامــا ملــاذا بقــي الربملــان بجنــاح واحــدة ،والنفــط والغــاز بــدون قانــون
واملــادة  140مل تطبــق ،ورشكــة ســومو حكــرا ألصحــاب االغلبيــة ،ناهيــك عــن  55مــادة
دســتورية وقانــون متوقفــة متامــا أو مخرتقــة مــن قبــل الذيــن يرفضــون أي طلبــات لتحويــل
محافظــة او ثــاث محافظــات اىل اقليــم ،بــل بــارشوا حربهــم عــى االقليــم باجتياحهــم
للمناطــق املشــمولة باملــادة  140باســتخدام القــوات املســلحة وامليليشــيات الطائفيــة يف
اكتوبــر 2017م ،فارضــن حصــارا اقتصاديــا كبـرا عــى االقليــم وقطــع حصتــه لخمس ســنوات
متتاليــة وتخفيضهــا فيــا بعــد مــن  17باملئــة اىل أقــل مــن 13باملئــة يف محاولــة لتحجيمــه
وزعزعــة كيانــه ،مســتغلة انخفــاض اســعار البــرول واالزمــة املاليــة الخانقــة بســبب الوبــاء
وتداعياتــه االجتامعيــة واالقتصاديــة ،ولذلــك اؤكــد بــان االنتخابــات القادمــة إن تحققــت
لــن تختلــف عــن ســابقاتها اال بجديــد اخطــر وهــو هيمنــة التيــارات املتشــددة يف البيــت
الشــيعي الســيايس وتحويــل مجلــس النــواب اىل ســلطة ترشيعيــة تنفيذيــة مركزيــة ،مــع
وجــود حكومــة ضعيفــة ُمســرة ،ومؤسســة عســكرية اضعــف ،يقابلهــم نظــام الالدولــة
ومؤسســاته امليليشــياوية التــي احتــوت معظــم املؤسســة االمنيــة وتشــكيالتها عــى غ ـرار
التجربــة االيرانيــة وربيباتهــا يف لبنــان واليمــن .
– مثــل شــعبي مفــاده ان رجــا تــزوج بامرأتــن األوىل صغــرة اســمها حانــة والثانيــة كبــرة
اســمها مانــة والشــيب لعــب برأســها ،فــكان كلــا دخــل اىل حجــرة حانــة تنظــر اىل لحيتــه
وتنــزع منهــا كل شــعرة بيضــاء وتقــول يصعــب عــي أن أرى شــعرا شــائبا بهــذه اللحيــة
الجميلــة ،ثــم يذهــب اىل حجــرة مانــة فتمســك لحيتــه وتنــزع منهــا الشــعر األســود وهــي
تقــول لــه يغيضنــي أن أرى شــعرا اســود بلحيتــك وأنــت رجــل كبــر الســن والقــدر ،ودام
هــذا الحــال عــى هــذا املنــوال اىل ان فغقــد لحيتــه متامــا ،فــرأى بهــا نقصــا وقــال :بــن حانــة
ومانــة ضاعــت لحانــا !

15

التعليم الزائف يف العراق
يلعــب التعليــم دورا حاســا يف تنميــة الفــرد،
وبالتــايل املجتمــع بأكملــه .وعــى الرغــم مــن أن
تاريــخ نظــام التعليــم العراقــي يتضمــن بعــض األمثلــة
اإليجابيــة التــي ميكــن االفتخــار بهــا ،إال أنــه يف الوقــت
الحــارض يعــاين مــن ازمــة حــادة عــى الصعيديــن
املــدريس والجامعــي ويتلقــى انتقــادات واســعة فــا
ميكــن إنــكار حقيقــة أننــا بدأنــا بالتأخــر منــذ عــدة
عقــود حتــى اآلن .
ويف حــن أن جــزء كبــر مــن مناطــق العـراق تشــكو
مــن انعــدام املــدارس او مــن األبنيــة الطينيــة وخلوهــا
مــن املرافــق الرضوريــة ،فــإن الغالبيــة مــن الطلبــة
املتفتحــن ذهنيــا ومــن الذيــن متكنــوا مــن تحقيــق
مســتوى عــايل مــن التعليــم هجــروا الوطــن بحثــا عــن
حيــاة أفضــل وفــرص عمــل ال تتوفــر يف الداخــل .ومــن
الواضــح ان الحكومــة ال تــويل اهتامما مقبــوال للتعليم،
وال تبــذل جهــودا كافيــة لضــان تعليــم كل طفــل يف
العــراق كحــق أســايس .وال زالــت اإلجــراءات التــي
تقــوم بهــا الحكومــة هــي إج ـراءات فاشــلة ونتيجــة
لذلــك ،فــإن معــدل معرفــة الق ـراءة والكتابــة يــزداد
نســبة مقارنــة بــدول املنطقــة ،والظاهــر هــو وجــود
اختناقــات عســرة يف العمليــة الرتبويــة معظمهــا
تعــود اىل اعتــاد التعليــم الزائــف كأســلوب ومنهــج
مميــز لــه فلســفته وأهدافــه وطرقــة «الرتبويــة» ،ومــا
ســاعد عــى ترســيخ دعائــم هــذا النــوع مــن التعليــم
هــو انتشــار الفســاد ،وجهــل القيــادات السياســية.
الســؤال امللــح هــو ملــاذا يتجــه تعليمنــا نحــو
الهاويــة؟

مشاكل نظام التعليم الزائف
االعتامد عىل درجات االمتحان

يف بلدنــا ،نقيــس املوهبــة حســب درجــات الطــاب.
ليــس مــن غــر املألــوف اعتبــار الطالــب الــذي يحصــل
عــى أكــر مــن  ٪90مــن الدرجــات عــى أنــه «المــع»
يف حــن أن أولئــك الذيــن يحصلــون عــى درجــات
متوســطة يعتــرون ضعيفــن ليــس لديهــم مســتقبل
ملمــوس .وال يــزال شــكل املناهــج التــي صممــت
يف بدايــات القــرن املــايض ســاريا اآلن دون العديــد
مــن التغــرات والتعديــات التــي حصلــت يف العــامل
حيــث يتــم الرتكيــز بشــكل كبــر عــى الحصــول عــى
درجــات جيــدة بــدالً مــن تحقيــق التنميــة الشــاملة
للفــرد .املدرســة والجامعــة يف مجتمــع اليــوم تكســب
الطالــب «ثقافــة ســطحية» ،النهــا يوليــان أهميــة
كــرى للتلقــن كطريقــة يف التدريــس ،وبهــذا يقّيــم
االمتحــان قابليــة اجــرار املعلومــات .

انعدام االهتامم بالتعليم العميل

التعليــم مبعظمــه تعليــم نظــري مــع مجــال ضئيــل
للتعليــم العمــي ،والبحــث مــن جانــب الطلبــة .ال
توجــد مســاحة للتعلــم والتفكــر اإلبداعــي ،والطــاب
ملزمــون دامئــا مبنهــج معــن وال يتــم تشــجيعهم عــى
طــرح األســئلة والتجريــب وتنميــة املهــارات .منهجيــة
التدريــس لدينــا رتيبــة للغايــة وهنــاك انعــدام كامــل
للمرونــة ،ومينــع الخــروج عــن مفــردات املنهــج.
يخضــع الطــاب يف الغالــب لســاعات طويلــة مــن
املحــارضات حيــث يكــون محصلــة التعلــم الــذي
يحصلــون عليــه موضــع شــك كبــر .وال يســمح اي
أســلوب للتدريــس يثــر اهتــام الطالــب خــارج
الصــف ملتابعــة موضــوع الــدرس بطريقــة مختلفــة .

الدراسة مملة

نتائــج نهايــة العــام وامتحانــات البكلوريــا يف مجــال
التعليــم العراقــي لهــا أهميــة قصــوى ،وقــد يــؤدي عــدم
الحصــول عــى معــدالت عاليــة إىل تعريــض الطــاب
لسلســلة مــن الخــذالن واإلذالل وفقــدان الثقــة .ال
تحظــى األنشــطة الرياضيــة والفنيــة والحرفيــة واألنشــطة
الالصفيــة باحـرام كبــر مــن قبــل املجتمــع وأوليــاء األمــور
واملؤسســات الرتبويــة ،تُعطــى املوضوعــات األكادمييــة
أهميــة كبــرة لدرجــة أن املعلمــن غالبــا مــا يُنظــر إليهــم
وهــم يســتغلون الف ـرات املخصصــة للرياضــة واألنشــطة
األخــرى خــارج املنهــج الــدرايس إلنهــاء املنهــج الــدرايس
الخــاص بهــم ،يجــب هنــا أن يكــون هنــاك فهــم أســايس
لعمليــة التعلــم ذاتهــا ،التعلــم هــو عمليــة إبداعيــة ،مــن
املتوقــع أن يفكــر الفــرد ويتفاعــل ويتــرف ،ويعالــج
املعلومــات مبزيــج مــن االســتنتاجات اإلبداعيــة والعمليــة.
يجــب تحويــل الــوزن بالكامــل إىل التعلــم وليــس مجــرد
للحصــول عــى درجــات عاليــة يف االمتحــان .يجــب أن
يتحقــق ذلــك مــن قبــل املدرســة والعائلــة عــى حــد
ســواء .

عدم االهتامم بالفرد

د .محمد الربيعي

التدريــس لدينــا غــر
فعالــة ،ولكــن أيضــا
املعلمــن واملدرســن.
يجــب أن تتخــذ املدرســة
والجامعــــــة تدابــر
لتزويدهــم مبهــــارات
أســــاليب التدريــس
الحديثــة باإلضافــة إىل
تكييفهــم مــع التعلــم اإللكــروين الرسيــع .التعلــم
اإللكــروين هــو عمليــة تعلــم إبداعيــة ،ولكــن فقــط
مــع وجــود معلــم جيــد ودعــم مؤسســايت .إذا متكنــا
مــن الجمــع بــن معلــم جيــد ومنهجيــة تعلــم
حديثــة ،ودعــم وزاري ومؤسســايت ،فيمكننــا جنــي
العجائــب منهــا .
انعدام املعرفة الوظيفية ومعرفة السوق
إذا اســتطعنا النظــر فيــا يقــرب مــن عقديــن مــن
املنهــج الــدرايس مــن أي مرحلــة دراســية ،فيمكننــا
بســهولة أن نســتنتج أنــه كانــت هنــاك تغيــرات
طفيفــة يف املنهــج الــدرايس لكنهــا مل تكــن تســتجيب
لحاجــة املجتمــع والســوق .الــيء املهــم الــذي
يفتقــر إليــه نظــام التعليــم يف العــراق هــو معرفــة
حاجــة الســوق والوظائــف التــي يحتاجهــا املجتمــع.
بعبــارات بســيطة ،الطالــب يعلــم كيــف يــرح
عمليــة معينــة ،ولكنــه ال يعــرف أبــدا كيفيــة القيــام
بهــا .ال تحتــوي املناهــج عــى أي أساســيات حــول
كيفيــة عمــل الســوق وكيفيــة إدارة االقتصــاد .يجــب
توفــر تعليــم عمليــات الســوق األساســية للطــاب
عــى األقــل مــن املســتوى الثانــوي حتــى يكــون
لديهــم فهــم أوســع لالقتصــاد وتســر االعــال .

الهــدف مــن التعليــم هــو تثقيــف الطــاب ومتكينهــم
مــن تحقيــق النجــاح املنشــود يف حياتهــم .ال يرغــب كل
طفــل يف أن يصبــح طبيبــا او محاميــا او مهندســا عندمــا
يكــر ،فقــد يرغــب يف أن يصبــح شــاعراً ،أو مغنيــاً ،أو
رياضي ـاً ،أو تاج ـرا .تكمــن املشــكلة يف نظامنــا التعليمــي
الحــايل يف أن جميــع هــؤالء الطــاب ســيتعني عليهــم
دراســة نفــس املوضوعــات ،والقيــام بنفــس طريقــة
التعليــم عــى الرغــم مــن أن العديــد مــن املــواد التــي
يتــم تدريســها لــن تكــون ذات صلــة بهــم بعــد بضــع
الخالصة
ســنوات .بالطبــع ،الق ـراءة والكتابــة األساســية رضوريــة،
لكــن جعلهــم يدرســون نفــس املوضوعــات ملــدة 10
يجــب أن يكــون التعليــم الحقيقــي متاحــا
ـار
ســنوات طويلــة ،وبعدهــا لــن يتمكنــوا حتــى مــن اختيـ للجميــع ،ولكــن يجــب أن يكــون التطويــر الشــامل
مجــال التخصــص فهــذا يعتــر قســمة ضيــزي .
جــز ًء مــن املنهــج أيضــا .إن الحاجــة اآلن هــي تطويــر
نظــام ال يُجــر األطفــال فيــه عــى أن يكونــوا منــاذج
التعليم ينبذ االبداع
نظامنــا الرتبــوي يعتمــد عــى معايــر مقيــدة ببغائيــة بأســلوب التعليــم الزائــف .لنســمح لهــم بــأن
للمواضيــع املدرســية .ال يوجــد تركيــز متســا ٍو عــى يكونــوا فضوليــن (حــب االســتطالع) ،ولنشــجعهم
املوضوعــات العلميــة واللغويــة واالجتامعيــة ،ومنهــج عــى طــرح األســئلة ،وتنــاول املوضوعــات التــي
الرتبيــة اإلســامية يتجــاوز حــدود مفرداتــه ليشــمل يهتمــون بهــا حقــا يف وقــت مبكــر مــن حياتهــم .ميكن
اللغــة العربيــة واالجتامعيــات والتاريــخ ،يف الواقــع ،ال أن تلعــب التكنولوجيــا دورا حيويــا يف عمليــة التعلــم.
توجــد مــواد إبداعيــة إىل جانــب الرياضيــات والعلــوم مــع ظهــور الوســائل الســمعية والبرصيــة واللوحــات
وإضافتهــا ســيكون مزيجــا رائعــا ،ويســاعد الطالــب عــى الذكيــة واملحتــوى عــر اإلنرتنــت والصفــوف الدراســية
فهــم الصــورة األكــر يف املدرســة ،النظــام الرتبــوي يغلــق املدمجــة ،يبــدو أن املهمــة أصبحــت أســهل طاملــا
عقــل الطالــب بــدل ان يفتحــه عــى العــامل بســبب ضعــف توفــرت اإلرادة وقــي عــى الفســاد .يتمتــع
تدريــس اللغــات  ،ال تتكلــف املدرســة وال حتــى الجامعــة الطــاب يف الوقــت الحــارض بوســائل للتعلــم عــر
ببنــاء شــخصية متكاملــة للشــاب العراقــي والتــي تتطلــب الطــرق التفاعليــة أكــر مــن أي وقــت مــى .لقــد
االنفتــاح عــى ثقافــات وحضــارات العــامل ،وهــذا بــدوره حــان الوقــت لبــدء االســتثامر يف أســاليب أكــر
يتطلــب متكــن الطالــب مــن التحــدث واملواصلــة بلغــة حداثــة للتعليــم والتعلــم .عــى املدرســة والجامعــة
ان تضطلــع بأدوارهــا يف بنــاء االنســان العراقــي
اجنبيــة بطالقــة .
ولتحقيــق هــذا الهــدف تحتــاج للعمــل معــا جنبــا إىل
التدريس
منهجية
سوء
جنــب مــع املعلمــن واملدرســن وأوليــاء األمــور للبــدء
املنهــج هــو مــا يحتــاج إىل تغيــر ،ويتطلــب ايضــا تغيري بتنفيــذ برامــج تربويــة إلعــداد افـراد للحيــاة وعنــارص
كامــل لطــرق التدريــس عــى صعيــد املدرســة والجامعــة .أساســية للتقــدم والتغيــر االجتامعــي واالقتصــادي.
طــرق التدريــس لدينــا قدميــة .مــا زلنــا نســتخدم الســبورة خطوتــان ايجابيتــان قــد يــؤدي انتهاجهــا اىل تســهيل
والطباشــر كأســلوب التدريــس الوحيــد .عــى الرغــم مــن هــذه املهمــة أال وهــا القضــاء عــى الفســاد أوالً،
وجــود موجــة مــن التبديــل إىل وضــع التعلــم اإللكــروين وثــم االســتثامر يف التعليــم بالنظــر اىل حقيقــة
كاســتخدام التقنيــات الرقميــة كالباوربوينــت ،إال أن ان العــراق يقــع يف قمــة البلــدان الفاســدة ،وقمــة
ذلــك يحــدث بنســبة صغــرة جــدا .ليــس فقــط طريقــة البلــدان يف تدهــور التعليــم .
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عدم التصدي للسلبيات
يؤدي إىل إفشال العملية االنتخابية

الناشط رائد الدعمي يروي
تفاصيل عملية خطفه

فالح أمني الرهيمي

الحرة  -ديب

إن أيــة ظاهــرة يف الوجــود تكمــن وراء
ظهورهــا أســباب وعوامــل إمــا أن تكــون
إيجابيــة أو ســلبية فــإذا كانــت إيجابيــة تصبــح
قاعــدة يســتفاد منهــا يف تجــارب وعمليــات
أخــرى ويسرتشــد بهــا – أمــا إذا كانــت ســلبية
يجــب التصــدي لهــا ومعالجتهــا ألن إهاملهــا
تشــجع القامئــن بهــا ومبــرور الوقــت تصبــح
مــرض عضــال ال ميكــن عالجــه والخــاص منــه إال مــن خــال اســتئصاله
مــن جســم اإلنســان والشــفاء منــه .

تحــدث الناشــط العراقــي
رائــد الدعمــي  ،عضــو تنســيقيات
تظاهــرة محافظــة كربــاء،
عــن تفاصيــل عمليــة الخطــف
والتعذيــب الــذي تعــرض لهــا،
مؤكــدا أن ذلــك لــن يخيفــه.
و َعــر ناشــطون عــى الدعمــي
يــوم أمــس يف املقــرة مكبــا،
معصــوب العينــن ،وعــى جســده
آثــار تعذيــب .
ويف حديــث لقنــاة «الحــرة» رشح الدعمــي تفاصيــل مــا حــدث معــه،
مســتذكرا لحظــة اختطافــه مــن مــكان عملــه يف منطقــة الحــر  -كربــاء،
وقــال« :تفاجــأت بدخــول ســيارة حكوميــة مــن نــوع نيســان ،لينــزل
منهــا  4أشــخاص مســلحني ويقتــادوين إىل جهــة مجهولــة» .
وتابــع الدعمــي« :توجهــوا إىل مــكان مهجــور ،وأنــا معصــوب العينــن،
وبعــد التحقيــق معــي ذهبــوا إىل مقــرة كربــاء حيــث ســمعت صــوت
القــرءان الــذي يتــم بثــه هنــاك» .
وشــبه العمليــة التــي تعرضهــا لهــا ،مبــا كان يحصــل مــع ضحايــا
داعــش ،وخصوصــا لجهــة إنــزال الشــخص مــن الســيارة ووضعــه عــى
األرض قبــل إطــاق النــار عــى رأســه .
وخــال حديثــه اعتــذر الدعمــي مــن املشــاهدين ،قائــا« :اعــذروين
ولكننــي أجــد صعوبــة يف الحديــث بســبب اإلصابــات والكســور يف
جســدي».وعن التحقيــق الــذي خضــع لــه ،كشــف أنــه تركــز عــى
مشــاركته يف إحيــاء ذكــرى قتــى تظاهــرات ســاحة الصدريــن يف مدينــة
النجــف .
ووجــه رســالتني األوىل إىل مــن أســاهم «الجمهــور الترشينــي»،
قائــا« :ال أحــد يســتطيع إســكات ترشيــن ،ألن حاجــز الصــوت انكــر»،
والثانيــة إىل الســيد مقتــدى الصــدر ،قائــاً « :املعلومــات التــي تصلــك
كاذبــة ،ومــا يوصلــه البعــض لــك يشــوه ســمعة تيــارك» .
وتابــع أنــه مــن خــال مراجعــة تســجيالت كامــرات املراقبــة يف مــرآب
الســيارات متكــن مــن التعــرف عــى الخاطفــن ،وأكــد أنــه ســيتقدم
بدعــوى ضدهــم للجهــات القضائيــة واألمنيــة .

إن الســلطة التنفيذيــة هــي التــي متتلــك الوســائل القانونيــة والقــوة
يف التصــدي للســلبيات التــي أفرزتهــا بيئــة وطبيعــة نظــام حكــم اســتمر
ســبعة عــر عام ـاً وكــا يبــدو إن الدولــة التــي متتلــك القانــون والقــوة،
مــرددة بالتصــدي لتلــك الســلبيات فهــي بذلــك تنحــرف عــن مرشوعهــا
اإلصالحــي الــذي جــاءت مــن أجلــه وهــذا يعنــي أنهــا تــراوح يف مكانهــا
بــن مرشوعهــا اإلصالحــي ومصلحــة الشــعب وقــوى األحــزاب السياســية
بينــا املفــروض بهــا االنحيــاز واالعتــاد عــى جامهرييــة الشــعب يف
التحــوالت اإلصالحيــة الــذي يصــب يف مصلحــة العــراق وطــن وشــعب ويف
نفــس الوقــت يعــزز ســلطة الدولــة وهيبتهــا واحرتامهــا كــا أن العــراق
إذا رتــب أوراقــه وفــرض ســلطة الدولــة والقانــون مــن املحتمــل أن
تغيــر الــدول األوربيــة وأمريــكا أجندتهــا تجــاه العــراق .
إن الحكومــة االنتقاليــة الحاليــة قــد وضعــت االنتخابــات املبكــرة
املهمــة املركزيــة يف نشــاطها بينــا نالحــظ وجــود أجنــدات تســتهدف
املرشــحني واألماكــن االنتخابيــة والدولــة مل تتــرف مبســتوى الفعــل مــا
يــؤدي إىل تشــجيع األجنــدات يف التــادي بغ ّيهــا الــذي يرمــي إىل فشــل
العمليــة االنتخابيــة وهــذا يعنــي ســكوت الدولــة وعــدم معالجتهــا
ســتؤثر عــى رغبــات واندفــاع املواطنــن نحــو العمليــة االنتخابيــة
التــي تســتند عــى البطاقــة البايومرتيــة .إن الدولــة وجــدت كمؤسســة
خدميــة للشــعب ولذلــك ليــس مــن الصحيــح والواقــع أن يصبــح للدولــة
دور حيــادي بــن مصالــح الشــعب وخصومــه السياســيني واملســاومة عــى
مصالحــه والتنــازل عــن حقوقــه .
إن االنتخابــات القادمــة ســتكون حــد فاصــل بــن الشــعب وتطلعاتــه
نحــو التغيــر واملســتقبل األفضــل وبــن مــن يقــف ويعرقــل أمــاين
وطمــوح الشــعب نحــو التغيــر وهــو الهــدف الــذي تلتقــي فيــه مصالــح
الشــعب مــع طمــوح الدولــة مــا يعنــي أن فشــل تحقيــق مصالــح
وطمــوح الشــعب يف التغيــر يعنــي فشــل الدولــة يف مرشوعهــا الــذي
تســعى إليــه ولذلــك حينــا يكــون موقــف الدولــة غــر منســجم وغــر
منحــاز للشــعب ينعكــس ســلبيا ً عــى مــروع الدولــة يف التغيــر مــن
خــال االنتخابــات القادمــة .
وحينــا ننظــر إىل مســاعي الدولــة نحــو التغيــر ال نلمــس مــن خــال
التــرف والســلوك عــى الصعيــد العمــي نهجــاً أو إنجــازاً يســتوحي
هــذا التوجــه مــا يجعــل الدولــة عــى املحــك بــن وعودهــا وتطلعــات
الشــعب نحــو التغيــر .إن صمــت الدولــة وســكوتها عــا تقــوم بــه
عنــارص مســلحة خــارج القانــون ســوف يشــجع تلــك القــوى إىل التحــدي
واملزيــد يف أعاملهــا يف خــرق القانــون وهيبــة الدولــة إضافــة مــن تأثرياتــه
عــى الشــعب ومعنوياتــه والشــعب مقبــل عــى االنتخابــات القادمــة .
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واســتهداف الناشــطني مشــهد يتكــرر باســتمرار يف العــراق ،يف ظــل
الحــراك الــذي تشــهده البــاد منــذ أكــر مــن عــام ،احتجاجــا عــى
النفــوذ اإليــراين واســترشاء الفســاد يف مؤسســات الدولــة .
واتهــم الناشــط ســيف العراقــي مــن وصفهــم بـــ «الخفافيــش»
باملســؤولية عــن اختطــاف الدعمــي وتعذيبــه  ،وتهديــده بالقتــل،
حســب قولــه .
وأثــارت حادثــة اختطــاف الدعمــي وتعذيبــه موجــة غضــب عارمــة
عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي يف العــراق .
وحملــت تنســيقية كربــاء للحــراك الشــعبي األجهــزة األمنيــة
املســؤولية عــن اختطــاف الدعمــي ،وقالــت يف بيــان ،إن تلــك القــوات
«ال تجيــد ســوى دور املتفــرج دامئــا ،ونلزمهــا بالكشــف عــن الخاطفــن
فــورا  ..وســيكون لنــا موقــف اتجــاه هــذه االنتهــاكات» .
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الدولة واملتقاعدون
نغم عبدالله

املتقاعــدون هــذه الرشيحــة التــي
أفنــت عمرهــا يف خدمــة البلــد فــرة
جيــل كامــل ،هــي اليــوم بــن النكــران
والفتــات تســعى حثيثــة لرفــض االول
ومحاولــة التمســك بالثــاين للبقــاء عــى
قيــد الحيــاة قــدر املســتطاع ،دفاعــا
عــن وجودهــا والصمــود امــام التهميــش
والنكــران ،لعقــود أفنتهــا مــن اجــل العــراق والســعي املتواصــل
الــدؤوب بــا كلــل لتأمــن أرس وتقويــم مجتمــع امــن الجــل
بنــاء الوطــن بنــاء ســليام ،بروابطــه وبنيتــه املجتمعيــة التــي
تعتمــد مبــدأ التكافــل االجتامعــي اساســا لدميومتهــا ،يف ظــل
غيــاب االلتــزام املؤسســايت ونظــام التكفــل والتأمــن الحكومــي،
ألفــراد املجتمــع مــا يحمــل املواطــن عــبء االلتــزام بالتكفــل
البديــل ويثقلــه مبســؤولية ألفــراد آخريــن ،هــم ارستــه ويبقــى
يــدور يف ســاقية هــذه املســؤولية وااليفــاء بهــا طــوال حياتــه،
ومــا تتطلبــه مــن انــكار االعــز وهــي الــذات التــي لهــا الحــق
قبــل االخــر يف التمتــع بفــرص الحيــاة وايجابياتهــا وولــوج
مجاالتهــا االيجابيــة املتنوعــة ،اال أن ذلــك يبقــى محكومــا
وهــذه الحــال بايقــاف التنفيــذ االرادي واالختيــاري ،رغــم
عــدم وجــود الخيــار وعــدم توفــر فرصــة االختيــار وفــاء
لاللتــزام وقيامــا باملهمــة بأكملهــا وكامــل اجزائهــا حتــى الجــزء
املنــوط بالدولــة ومؤسســاتها .
وهنــا يصبــح الحمــل عبئــا مثقــا غــر منصــف عســر الحمــل
مكتــوم اليــر ،ورغــم ذلــك ال ميكــن غــر االســتمرار واملواصلــة،
فبــكل املقاييــس واالديــان واالعــراف واملبــادئ ،الميكــن افــات
االيــدي املعلقــة بالكــف ،حتــى تقــف عــى قدميهــا عــى ارض
صلبــة ،حيــث يكــون الثمــن قــد اصبــح باهظــا مــن ســني عمــر،
لــن تعــود واال فــإن االفــات يعنــي انفــات االمــور واالنفــات
للمجتمــع وامنــه واســتقراره ووجــود مهــدد .
ابعــد كل هــذا الوفــاء يكــون التهميــش واالنــكار هــو
املقابــل الســخي بــدل التوقــر والتقديــر ،بــدال مــن ان يكــون
مقابــا مجزيــا وتعويضــا لنهايــة خدمــة تحفــظ مــاء الوجــه،
وتصــون الكرامــة ملــا تبقــى لهــذه الرشيحــة مــن عمــر يؤمــن
احتياجاتهــا واهمهــا الصحيــة يف غــاء القطــاع الصحــي الخــاص
وســلبياته وقصــوره يف القطــاع الحكومــي ،بعــد كل ماتعرضــت
لــه عــى مــدى ســنني العمــر والتعــب ،اال أن مــا يحصــل هــو
العكــس ،حتــى طالــت االســتقطاعات املرصفيــة ادىن الرواتــب
وشــملت التــي ادىن مــن  475التــي التفــي مبتطلبــات املتقاعــد
البســيطة او تؤمــن احتياجاتــه ،بعــد عقــود مــن الوفــاء للوطــن
وعــى العكــس مــا جــاء يف ترصيحــات الربملانيــن واملســؤولني
يف ان االســتقطاع لــن ميــس الرواتــب البســيطة ،وســيقترص
عــى الرواتــب العاليــة بــدءا مــن  750فــا فــوق ،اال ان ذلــك
مل يكــن ضمــن خطــة التنفيــذ املــريف وحبلهــا املــدىل عــى
الغــارب.
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تتمة املقال االفتتاحي ..
محنــة الكـــاظمـي ..

تتحــدد محنــة الســيد الكاظمــي بأنــه مل يســتطع تحقيــق أهــم ثالثــة

مطالــب  :محاكمــة الفاســدين ،كشــف قتلــة املتظاهريــن ،وحــر
الســاح بيــد الدولــة .
ففيــا يخــص حيتــان الفســاد ،فــان الفســاد بــدأ يف الواليــة األوىل
لحكــم املالــي ( )2006واســتفحل يف واليتــه الثانيــة ليحتــل العــراق
املرتبــة الثالثــة يف قامئــة الــدول االكــر فســادا يف العــامل بحســب منظمــة
الشــفافية العامليــة.وان املالــي اعــرف علنــا بــان لديــه ملفــات للفســاد
لــو كشــفها النقلــب عاليهــا ســافلها وســكت عنهــا مــع انهــا تعــدّ يف
الــرع األســامي (خيانــة ذ ّمــة)  ،وكانــت حكومتــه يف واليتــه الثانيــة
أفســد حكومــة يف تاريــخ العــراق  ،نجــم عنهــا أن شــيوع الفســاد مل
يســقط فقــط هيبــة الدولــة بــل اســقط قيــا اخالقيــة ودينيــة اوجزهــا
املتظاهــرون بأهزوجتهــم (باســم الديــن باكونــه الحراميــه ،نواب الشــعب
كلهــم حراميــة) ،وتحــول الفســاد يف زمنــه مــن فعــل كان يعــدّ خزيــا اىل
شــطارة  ،وبــح صــوت املرجعيــة مــن مطالبتهــا مباحكمــة حيتــان الفســاد،
وتراجــع حيــدر العبــادي الــذي تعهــد مبحاكمــة الفاســدين مربرا ذلــك بأن
الفســاد صــار مافيــا تشــكل خطـرا عــى مــن يســتدهدف حيتانــه .
ومــع ذلــك فــان الكاظمــي بــدأ يف ( 10ايلــول  )2020باصــدار قامئــة
باســاء ســتة وزراء ســابقني  ،ومــدراء عامــن ،ورئيــس هيئــة التقاعــد
العامــة الســابق  ،ورئيــس هيئــة دينيــة  ،وآخريــن  ،تســارعت بعــد
خمســة أيــام لتشــمل اكــر مــن خمســن مســؤوال كبــرا ومرصفيــن
ورجــال اعــال  ..قــام جهازمكافحــة االرهــاب بتنفيــذ القـرارات الصادرة
عــن اللجنــة التــي شــكلها ملكافحــة الفســاد  ،ليــرع بتنفيذ اسـراتيجته
يف البــدء مبحاســبة الخــط الثــاين مــن الفاســدين ومــا دونهــم مبــا ميهــد
سياســيا واجتامعيــا وســيكولوجيا الوصــول اىل (الحيتان).ومع ان الشــارع
العراقــي بــارك هــذه الخطــوة الشــجاعة  ،لكــن الكاظمــي راجــع نفســه
والتقــط العــرة ممــن ســبقوه  ..فتوقــف .
وفيــا يخــص الكشــف عــن قتلــة املتظاهريــن ،فبحكــم معرفتــي بــه
ايــام كان رئيــس جهــاز املخاب ـرات  ،فانــه اســتطاع أن يكشــف عــددا
منهــا وحــرر مختطفــن  ،وانــه متعاطــف مــع عوائــل املخطوفــن ،
بدليــل اننــا حــن قدمنــا مذكــرة تطالــب باطــاق رساح توفيــق التميمــي
ومــازن لطيــف  ،التقــى عائلــة التميمــي ووعدهــا بالعثور عليــه واطالق
رساحــه ..ومل يســتطع .
وفيــا يخــص محاســبة قتلــة املتظاهريــن ،فــأن منهــج الكاظمــي
هــو ان يكــون القـرار الفصــل فيهــا للقضــاء  ،غــر ان الشــارع العراقــي
يــرى ان الكاظمــي يخــى الكشــف عــن القتلــة لتــورط قيــادات احـزاب
الســلطة وفصائــل مســلحة لهــا نفــوذ ســيايس وعســكري متهمــة بقتــل
اكــر مــن  574شــهيداً .

رهــان الكـاظمـي

متتــاز شــخصية الكاظمــي بثــاث صفــات  :ليــس عدوانيــا ،يعتمــد
عــى القضــاء يف حســم القضايــا الجرميــة  ،وأنــه مييــل اىل ان يكــون
التغيــر ســلمياً  ..فضــا عــن نشــاطه وتواضعــه  ،ولهــذه األســباب فانــه
وضــع رهانــه عــى انتخابــات ( ،)21/10/10وانطالقــا مــن ترصيحــه يف
( )21/12/28بــأن « العــراق عــى مفــرق طــرق ولــن نســمح ابــدا
بتهديــد األمــن واألنتخابــات»  ،وتوكيــد احــدث ملجلــس الــوزراء يف (2
شــباط  )2021يدعــو الجهــات املعنيــة ألتخــاذ كل األجـراءات ألنجــاح
األنتخابــات ،فــأن دالالتهــا تعنــي انــه (نــاوي) فعــا عىل تحقيــق رهانه
 ،فــان جــرت االنتخابــات يف ترشيــن ونجــح يف تأمــن أجــواء يســتطيع
فيهــا املواطــن انتخــاب مــن يشــاء  ،عندهــا ســتكون بدايــة التغيــر
حتميــة ،وســيكون املجــال القانــوين والســيايس والدعــم الشــعبي
مهيئــة لــه ليفــي بتحقيــق مــا مل يســتطعه ،وعندهــا ســيكون بنظــر
العراقيــن بطــا حكيـاً  ،وأن مل يســتطع ،عندهــا ســرى العراقيــون أن
نتائــج هــذا االســتطالع قــد صدقــت يف وصفــه  ..وهــذا مــا ال نتمنــاه
لــه وللعراقيــن .
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ما الذي مي ِّيز بايدن عن ترامب ؟
عــى الرغــم مــن االختــاف الواضــح يف شــكل
السياســات التــي يتبعهــا الرئيــس األمــريك الجديــد،
جــو بايــدن ،عــن سياســات ســلفه ،دونالــد ترامــب ،إال
أن جوهرهــا يهــدف دون شــك إىل خدمــة املصالــح
األمريكيــة .
ولكــن وفــق رؤى ومعالجــات مختلفة .ففــي الوقت
الــذي لجــأ فيــه ترامــب إىل التهديــد واســتعراض القــوة
العســكرية واالقتصاديــة ،وهــذا رضوري أحيانــا مــع
البلــدان املارقــة ،اســتخدم بايــدن ســاح الدبلوماســية
املســنود اقتصاديــا وعســكريا  ،فالجميع يعــرف قدرات
الواليــات املتحــدة االقتصاديــة واملاليــة والعســكرية
والعلميــة ،وال داعــي الســتعراضها يف كل مناســبة .
االتصــال األول للرئيــس بايــدن كان برئيــس وزراء
كنــدا ،الجــارة الشــالية لبــاده ،جســن تــرودو ،للتأكيد
عــى الرشاكــة بــن دول قــارة أمريــكا الشــالية ،وكيفية
مواجهــة التهديــد الــذي ميثلــه فــروس كوفيــد 19
للقــارة التــي تضــم بلديهــا إىل جانــب املكســيك .وبني
قراراتــه األوىل ق ـرار وقــف بنــاء الجــدار العــازل بــن
بــاده وجارتــه الجنوبيــة ،املكســيك ،واللجــوء إىل حلول
أقــل حــدة لوقــف الهجــرة غــر الرشعيــة للمكســيكيني
إىل الواليــات املتحــدة .
ومل ي ُحــد وزيــر الخارجيــة الجديــد ،أنتــوين بلينكــن،
عــن هــذا النهــج ،فــكان أول اتصــال رســمي لــه
بعــد تأكيــده وزي ـرا للخارجيــة يف الكونغــرس ،بوزيــر
الخارجيــة الكنــدي ،مــارك غرانيــو ،مؤكــدا عــى العالقة
الوثيقــة بــن البلديــن الجاريــن .
ويف اليــوم نفســه اتصــل بلنكــن بــوزراء خارجيــة
كل مــن املكســيك وكوريــا الجنوبيــة واليابــان ،مؤكــدا
عــى وثاقــة العالقــة بــن بــاده وهــذه الــدول ،ورضورة
التعــاون بينهــا لتذليــل املشــاكل القامئــة .مل يهمــل
بلنكــن يف محادثاتــه األوليــة مــع نظرييــه ،الكــوري
الجنــويب واليابــاين ،املشــكلة القامئة مع كوريا الشــالية
وبرنامجهــا النــووي الــذي يهــدد جريانهــا ،وهــم حلفــاء
اسـراتيجيون للواليــات املتحــدة ،مطمئنــا إياهــم بــأن
سياســة اإلدارة الجديــدة تقــوم عــى تعزيــز العالقة مع
الحلفــاء.
وكانــت الــدول األربــع قــد تــررت مــن سياســات
الرئيــس الســابق  ،الــذي فــرض تعرفــات جمركيــة
عــى صــادرات كل مــن املكســيك وكنــدا إىل الواليــات
املتحــدة ،بينــا ألغــى منــاورات عســكرية مشــركة مع
كوريــا الجنوبيــة ،التــي كانــت تهــدف إىل التأكيــد عــى
العالقــة الوثيقــة بــن البلديــن ،واصطــدم بشــدة مــع
الحكومــة اليابانيــة حول السياســة التجارية ،وانســحب
مــن اتفــاق «رشاكــة املحيــط الهــادئ» ،عــى الرغــم من
حاجــة الواليــات املتحــدة لتوثيــق العالقــة مــع البلدين
اآلســيويني ،خصوصــا يف فــرة تدهــور العالقــة مــع
جارتهــا الصــن .مل ت ـ ُرق سياســة «أمريــكا أوال» التــي
اتبعهــا ترامــب ،لليابــان ،فــأي اتفــاق ضمــن هــذا املبدأ
الشــعبوي يعنــي أن مصلحــة اليابــان تــأيت ثانيــا ،وهــذا
غــر مقبــول لليابــان ،خصوصــا وأن البلديــن متحالفــان
اسـراتيجيا وعســكريا ،إذ تضــم اليابان قواعد عســكرية
أمريكيــة ،وهنــاك اتفاقيــة الحاميــة النوويــة األمريكية
لليابــان .مــع ذلــك ،وافقــت اليابــان مضطــرة عــى
اتفــاق ثنــايئ بديــل التفاقيــة «رشاكــة املحيــط الهــادئ»
املتعــددة األط ـراف ،يك تتجنــب فــرض تعرفــات عــى
صادراتهــا مــن الســيارات إىل الواليــات املتحــدة ،تحــت
ذريعــة «ضــان األمــن القومــي األمريــي» .لكنهــا
ســعت يف الوقــت نفســه لتعزيــز عالقاتها مــع املجاميع
االقتصاديــة األخــرى ،كاالتحــاد األورويب ،الــذي أبرمــت
معــه اتفــاق «الرشاكــة االقتصادية األوروبيــة اليابانية» .
مــن أوجــه الخــاف الحــادة بــن الرئيســن بايــدن
وترامــب هــو املوقــف مــن روســيا ،فقــد كان ترامــب
وديــا مــع الرئيــس الــرويس ،فالدميــر بوتــن ،الــذي
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يتهمــه كثــرون بأنــه تدخــل يف االنتخابــات األمريكيــة لعام
 2016التــي جــاءت بدونالــد ترامب إىل الســلطة .مل يصطدم
ترامــب بالسياســة الروســية كثــرا ،بــل إنــه أبــاح لوزيــر
الخارجيــة الــرويس رسا مــن األرسار األمنيــة األمريكيــة أثنــاء
لقائــه بــه يف البيــت األبيض ،بينــا كان بايــدن ينتقد موقف
ترامــب مــن روســيا بشــدة ،ما جعــل الرئيس الــرويس يتأخر
يف تهنئــة بايــدن عــى فــوزه يف االنتخابــات .
ومــن غرائــب السياســة األمريكيــة هــذه األيــام أن بايــدن
منــع األجهــزة الرســمية األمريكيــة مــن تزويــد الرئيــس
ترامــب باملعلومــات األمنيــة ،وهــو عــرف متبــع يف اإلدارات
األمريكيــة املتعاقبــة ،ألن الرئيس الســابق ميــارس دورا عاما،
ويف السياســة الخارجيــة تحديــدا ،إن أراد ذلــك ،كــا فعــل
الرئيــس األســبق جيمــي كارتــر ط ـوال أربعــن عامــا بعــد
مغادرتــه الرئاســة عــام  .1980وقــد علــل بايــدن منعــه
املعلومــات االمنيــة عــن ترامــب بالقــول إنــه لــن يحتاجهــا،
وقــد ييسء اســتخدامها .وقــد اتفق وزيـرا الدفاع الســابقان،
وليــام كوهــن وليون بانيتا ،مــع الرئيس بايــدن يف أن ترامب
الميكــن إئتامنــه عــى األرسار األمريكية ،متعللــن بإباحته رسا
لوزيــر الخارجيــة الــرويس ،وكذلــك اشـراكه باملعلومــات مع
أفـراد عائلتــه الذيــن لديهــم أعــال تجاريــة خاصــة .
إال أن موقــف بايــدن مــن روســيا تغــر بعــد تســلمه
الرئاســة ،مــا يعنــي أنــه مســتعد إلب ـرام الصفقــات التــي
تتطلبهــا العالقــات الدوليــة .فقــد اتصــل هاتفيــا بالرئيــس
الــرويس بعــد تنصيبــه بخمســة أيــام ،وال غرابــة يف ذلــك
فالعالقــة بــن البلديــن ،رغــم أنهــا مبنيــة عــى التنافس عىل
الهيمنــة والنفــوذ ،إال أن هنــاك ضوابــط تحكمهــا ،فهنــاك
«معاهــدة الحــد مــن التســلح االســراتيجي» املعقــودة
بــن البلديــن ،املعروفــة اختصــارا بـــ (ســتارت) ،التــي تُجــدَّد
كل خمــس ســنوات والتــي يحــل موعــد تجديدهــا قريبــا.
وقــد أعلــن الطرفــان عــن نيتهــا تجديــد املعاهــدة لخمس
ســنوات أخــرى .
هنــاك خالفــات كثــرة بــن الطرفــن ،لكــن الواليــات
املتحــدة ،املتنافســة بشــدة مــع الصــن حاليــا ،تحتــاج ألن
تح ِّيــد موقــف روســيا تجاههــا ،كــا تحتــاج أيضــا ألن تبعد
خطــر التنافــس العســكري الــرويس مــع حلــف الناتــو .كــا
أن العالقــات الجيــدة مــع روســيا قــد تســاهم يف التوصــل
إىل حــل للمشــكلة األوكرانيــة املســتعرة منــذ عــام 2014
والتــي كلفــت مــا يقــارب الخمســن ألــف ضحيــة بــن قتيل
وجريــح .
كانــت أوكرانيــا الدولــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الســكان
والقــوة االقتصاديــة يف االتحــاد الســوفيتي الســابق ،وكانــت
تحتضــن جــزءا مــن الرتســانة النوويــة الســوفيتية .لكــن
أوكرانيــا أعلنــت اســتقاللها بعــد تفــكك االتحــاد الســوفيتي
عــام  ،1991وبســبب طبيعتها الســكانية والثقافية املتنوعة،
نشــبت فيهــا خالفات سياســية وثقافية ،خصوصا وأن قســا
مــن ســكانها يتحدثنون اللغــة الروســية ويفضلــون التقارب
مــع روســيا ،لكــن الســكان األوكرانيني يفضلون التقــارب مع
االتحــاد األورويب والواليــات املتحــدة ،مــا دفــع روســيا ألن
تحتــل شــبه جزيــرة القــرم ،التابعــة ألوكرانيــا منــذ الحــرب
العامليــة الثانيــة ،وتشــجع أج ـزا ًء مــن أوكرانيــا (دونبــاس
مثــا) عــى االنفصــال ،وتقــدم دعــا لالنفصاليني ،ما ســاهم
يف تأجيــج االقتتــال وزيــادة حدتــه .لذلــك أصبحــت أوكرانيا
مــن القضايــا الشــائكة يف العالقــات بــن روســيا والبلــدان
الغربيــة بقيــادة الواليــات املتحــدة .
ال يســتطيع بايــدن أن يطــرح كل املشــاكل العالقــة مــع
روســيا يف اتصالــه األول ،والبــد مــن عقــد قمــة روســية
أمريكيــة قريبــا ،لكــن القضيــة األهــم هــي بالتأكيــد تجديــد
اتفاقيــة (ســتارت) لتخفيــض الصواريــخ بــن املعســكرين،
يك يتفــرغ الرئيــس ملعالجــة الخالفــات مــع الصــن وباقــي
القضايــا امللحــة .
أمــا يف الــرق األوســط ،فــإن عالقــات الواليــات املتحــدة
تقــوم عــى تحالفــات ثابتــة مع اململكــة العربية الســعودية
ودول الخليــج العــريب ومــر واألردن وإرسائيــل ،وأضيــف

حميد الكفايئ

الســودان إليهــا مؤخ ـرا.
وألن عــر بايــدن
هــو «عــر تعزيــز
التحالفــات» كــا وصفه
وزيــر الخارجيــة ،أنتــوين
بلنكــن ،فــإن العالقــات
مــع هــذه البلــدان
الحليفــة ســوف تتعــزز
مســتقبال ،رمبــا بأفضــل
مــا كانــت عليــه يف عهــد ترامــب.
وقــد أعلنــت اإلدارة األمريكيــة بأنهــا ملتزمــة بحامية
دول الخليــج العــريب واململكــة العربيــة الســعودية
تحديــدا  ،لكــن املعالجــات تختلــف بســبب تغــر
الظــروف ،خصوصــا بعــد جائحــة كرونــا التــي خلفــت
تأثــرات مدمــرة يف كل البلــدان تقريبــاً .
هنــاك ظــروف إنســانية صعبــة يف اليمــن دفعــت
اإلدارة األمريكيــة إىل تغيــر موقفهــا ،ولكــن املوقــف
تجــاه جامعــة الحــويث مل يتغــر ،إذ أوضــح بيــان وزارة
الخارجيــة األمريكيــة أن املوقــف قــد اتخــذ العتبــارات
إنســانية بحــت ،وال يعكــس رأي الواليــات املتحــدة
بســلوك جامعــة الحــويث الــذي وصفــه البيــان بـــ
«الشــائن» .
املوقــف مــن إيــران مــازال غامضــا رغــم أن إدارة
بايــدن أعلنــت بأنهــا ترغــب يف العــودة إىل االتفــاق
النــووي الــذي انســحبت منه اإلدارة الســابقة .وحســب
وزيــر الخارجيــة ،فــإن مســألة العــودة إىل االتفــاق
ستســتغرق وقتــا طويــا ،لكنــه عــاد الحقــا وحــذر مــن
أن إي ـران قريبــة مــن انتــاج الســاح النــووي .فكيــف
ميكــن أن تنتظــر الواليــات املتحــدة طويــا مــع هــذا
الوضــع ،الــذي يتطلــب املعالجــة الرسيعــة؟
البــد وأن تسلســل امللــف اإلي ـراين يــأيت يف مقدمــة
أجنــدة إدارة بايــدن .إيـران تحــاول أن تســتعجل رفــع
العقوبــات يك يتمكــن النظــام اإلي ـراين مــن اســتخدام
ذلــك يف االنتخابــات املقبلــة وإيهــام اإليرانيــن بأنــه
«صمــد وانتــر عــى معســكر االســتكبار العاملــي»،
ولكــن أي اتفــاق مــع إيران ســيقود إىل تحجيــم نفوذها
ومنعهــا مــن التدخــل يف شــوؤن الــدول االخــرى،
خصوصــا الــدول الحليفــة للواليــات املتحــدة .
واشــنطن طالبــت إي ـران بااللت ـزام ببنــود االتفــاق
أوال ،أي خفــض نســبة تخصيــب اليورانيــوم الحاليــة
( )%20التــي تجــاوزت املســتوى املتفــق عليــه ()%3.5
بســت مـرات ،إيـران رفضــت يف البدايــة ،لكنهــا رسعان
مــا تراجعــت ،إذ أعلــن وزيــر الخارجيــة ،جـواد ظريف،
بــإن الطرفــن ميكــن أن يعــودا إىل االتفــاق يف الوقــت
نفســه .املوقــف األمــريك مــن إيـران لــن يتغــر ،لكــن
املعالجــات تختلــف مــن إدارة إىل أخــرى .الشــك أن
الواليــات املتحــدة ،وكــا أعلنــت م ـرارا ،تتشــاور مــع
حلفائهــا يف اتخــاذ القـرارات يف القضايــا ذات االهتــام
املشــرك ،لذلــك أصبــح مــن الــروري أن يكــون للدول
العربيــة موقــف موحد تجاه السياســة اإليرانيــة القامئة
عــى التدخــل يف شــؤون الــدول اإلقليمية منــذ  42عاما.
أجنــدة الرئيس األمــريك مزدحمة بالقضايــا الداخلية
الُملِّحــة وأوالهــا جائحــة كرونــا التــي فتكــت باملجتمــع
األمــريك ،والتــي مل تعالجهــا اإلدارة الســابقة كام ينبغي،
والبطالــة والرتاجــع االقتصــادي الناتــج عــن الجائحــة،
باإلضافــة إىل الجامعــات اليمينيــة املتطرفــة التــي
صدّقــت بادعــاء الرئيــس الســابق ،بــأن بايــدن مل ي ُفــز
يف االنتخابــات ،وأنــه انتــزع الرئاســة من دونالــد ترامب
عــر التزويــر ،وهــذه مشــكلة معقــدة عجــز الحــزب
الجمهــوري عــن معالجتهــا حتــى اآلن ،رغــم أن كثريين
مــن أعضائــه بــدأوا يتحــدون هــذا الـرأي علنـاً 19 .
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اليابان اليحتفلون بيوم املعلم !!!!
يقول أحدهم
ســألت زمييل الياباين ذات مرة :
 متــى تحتفــل بلدكم بعيــد املعلم وكيف تحتفلون به ؟أجاب مندهشــا من سؤايل !!!
 ليــس لدينا أي عيد للمعلم .عند ســاعي لجوابه بقيت يف حرية !
هــل أصــدق ما يقول أم ال !!! وداهمتني فكرة :
« ملــاذا هــذه العالقــة الســلبية تجــاه املعلــم ومنجزاتــه يف بلــد متطــور
اقتصاديــا وعلميــا وتكنولوجيــا» ؟
ويف يــوم بعــد نهاية الدوام قدم يل زميــي الياباين دعوة ضيافة إىل بيته .
وبحكــم أنــه كان يعيش بعيدا عن موقع العمل ،
فقــد ذهبنا إليه باملرتو ،
ويف ســاعات ذروة الزحمــة املســائية فقــد كانــت عربــات مــرو األنفــاق ممتلئــة
حتــى التخمــة .
وهنا بالــكاد متكنا من الدخول إىل العربة.
فوقفت بجانب الباب ممســكا بالقائم املخصص .
وفجــأة رأيــت أن الرجــل العجــوز الــذي كان جالســا عــى املقعــد الــذي أمامــي
قــد أخــى مكانــه ويدعــوين للجلــوس.
ولكنــي مل أفهــم معنــى هــذا االحــرام نحــوي مــن قبــل رجــل عجــوز وأنــا
أصغــره بكثــر مــن الســنوات؛
فحاولت الرفض ،
ولكنــه أرص عىل موقفه ،
فاضطررت للجلوس .
بعــد الخــروج مــن املــرو طلبــت مــن زميــي اليابــاين أن يوضــح يل معنــى
موقــف هــذا الرجــل العجــوز .
ابتســم صديقــي مؤرشا إىل امليداليــة التي أحملها عىل صدري قائال :
 هــذا الرجل العجــوز رأى ميدالية املعلم املعلقة عىل صدرك ،وتعبــرا عن احرتامه لك كمعلم ..
تنازل لك مكانه .
ومبــا أننــي ذاهــب للمــرة األوىل يف ضيافــة صديقــي اليابــاين يف بيتــه فقــد فكــرت
بأنــه مــن املخجــل أن أدخــل بيتــه خــايل اليديــن ،
فقــررت رشاء هدية .
وقد أرشكت صديقي يف مناقشــة ما أفكر به ،
فوجدتــه مؤيــدا للفكــرة وقــال بــأن أمامنــا محــا تجاريــا خاصــا باملعلمــن حيــث
ميكــن أن نشــري مــا نريــد بتخفيــض يتميــز بــه املعلمــون .
ولكنــي هنــا من جديد مل أمتالك نفيس :
 امتيــازات يتمتع بها املعلمون فقط ؟سألته أنا ..
هز رأسه باملوافقة ،

وتأكيدا لكالمي قال :
 مهنــة املعلــم يف اليابان هي أكرث املهن احرتاماً ،وأكــر من يحــرم يف اليابان هو املعلم الياباين .
ويفخــر أي تاجــر يابــاين كثريا إن رأى معلام يدخل محله .
ويعتــر هذا ترشيفا له وملحله .
خــال فــرة تواجــدي يف اليابــان الحظــت ملــرات عديــدة كيــف يحــرم
اليابانيــون املعلــم بــا حــدود :
توجد مقاعد خاصة للمعلمني يف املرتو وكل وســائل املواصالت .
املعلمون ال يقفون بالدور لرشاء تذاكر املرسح أو الســينام ،
ولهــم محالت تجارية خاصة .
وعندها تساءلت :
وما حاجة املعلم الياباين ليوم يف الســنة لالحتفاء به ..
مــا دام كل يوم عنده عيد ؟؟؟
وأنــا أحدثكــم عــن هــذه الحكايــة أمتنــى مــن أعــاق قلبــي بــأن تنضــج
مجتمعاتنــا إىل نصــف هــذا املســتوى أو أقــل....
إىل جــزء مــن مثل هذه العالقة نحو املعلم
و التــي مل أرهــا يف أي دولة عربية غري املغرب .
الحظــت هذه العالقة يف حادثتني :
األوىل  :عندما أوقفني رجل املرور وأنا أقود الســيارة وقال يل :
أنــت عامــل مخالفــة ســيدي موضحــا يل مخالفــة الســر تلــك .وكانــت مخالفــة
حقيقيــة وواضحــة .
طلــب وثائقــي فقدمــت له جوازي ورخصة قياديت ،
فســألني  :ماذا تعمل هنا يف املغرب؟
أجبتــه :لدينــا عالقــة تعــاون مــع جامعــة عبــد املالــك الســعدي وتواجــدي
هنــا للعمــل خــال الصيــف.
سألني :أنت أستاذ؟
قلت له  :نعم وهذا مكتوب يف جواز ســفري ،
قال يل :
عندمــا أرضعتنــي أمــي قالــت يل ال تخالــف أي معلــم مهــا حصــل إال إذا
ارتكــب جرميــة وليــس مخالفــة ،
ولــذا عندي مبدأ بعــدم مخالفة أو تغريم أي معلم .
تفضل وثائقك ســيدي وأمتنى أن تعتني بنفســك .
الثانيــة  :يف مطار محمد الخامس .
عندمــا أراد رجــال الجامرك تفتيش حقيبتي .
فنظر إىل جواز ســفري وقال يل :
أنت أستاذ ؟
رحلة ســعيدة يا أستاذي ...

(( منــقـــــول ))

