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مختلف  وفي  المعمورة  شعوب  لكل  الوطنية  الوحدة  ان  شك  ال   
الدول بغض النظر عن انظمة الحكم فيها ، تعتبر من الثوابت الوطنية 
وترسيخها  لتعزيزها  تسعى  التي  النبيلة  االهداف  وأسمى  والقومية 
وصواًل لتحقيق األمن واإلستقرار السياسي واالقتصادي سعيًا لتقدمها 

في جميع مجاالت الحياة .
فأنظمـة الحـــكم التـي وصلـت للسـلطة بـإرادة شـعوبها وعبـر صناديـق 
الوحـدة  لتحقــيق  هدفهـا  يكـون  ونزيهـة  حــرة  انتخابــات  فـي  االقتـراع 
األنظمـة  فـي  هـو  كمـا  وســــيلة  وليســت  غايـة  الحقيقيـة  الوطنيـة 
أجـل  مـن  الوطنيـة  الوحـدة  شـعار  ترفـع  التـي  الدكتاتوريـة  الشـمولية 
الوحـدة  مـن  غايتهـا  فاألولـى   .. الحكـم  سـلطة  علـى  سـيطرتها  بســط 
لشـعوبها  والمجتمعـي  األهلـي  الســـلمي  التعايـش  تحقيـق  الوطنيـة 
لتكـون السـند الحقيقـي لهـا لمجابهـة كل التحديـات التـي تواجه الدولة 
كوطـن وشـعب وسـلطة الجتيازهـا ولتحقــيق السـيادة الكاملـة للوطـن 
والعيش الحــر الكريم للشــعب أما الثانية ونقصد بها األنظمة الشمولية 
تبجـح  الـذي  العـراق  فـي  البائـد  النظـام  عنـهــا  مثـال  وخيـر  اإلسـتبدادية 
بشــعار الوحــدة الوطنيـة مـن أجـل االسـتمرار ألطـول مـدة في الحــكم من 
خـال ممارســته القــمع واإلرهـاب واإلبـادة وانتهاكـه لـكل قيـم ومبـادئ 
حقوق اإلنســان ضد أبـنــاء الشــعب العراقــي بــمختلف مكوناته القــومية 
تدخـل خارجـي  مـن  للعـراق  مـا حصـل  ولذلـك حصـل  والفكريـة  والدينيـة 
واحــتال وهـو نتيجـة طبيعيـة للعاقة المفقودة بــين الحاكم والشـعب.
إن األنظمـة الوطنيـة القائمـة علـى إرادة شعوبـــــــها تـرى فـي الوحـدة 
الوطنيـة مشـروعًا للبنـاء واإلعمــار واإلصـاح، أمــا األنظمـة الشـــــــــمولية 
مـا  بــكل  خالـه  مـن  فتسـعى  زورًا  الوطنيـة  الوحــدة  شــعار  ترفـع  التـي 
تملـك مـن سـبل وتفـرط بـكل مـا لديهـا مـن أجـل السـلطة، الفـرق بـــين أن 
تكون السـلطة غاية وبــين أن تكون وسـيلة هو الفرق بـــين الديمقراطية 
واالسـتبداد، وبيـن الحريـة والدكتاتوريـة، وبيـن حكـم يـرى نفســه جـاء مـن 
أجـل خدمـة الشـعب والدفـاع عـن مصالحــه، وبيـن مـن يـرى نفســه حــاكمًا 

متجبــرًا ومترفعـًا عمـن حــوله .
 إننــا فــي العـراق وفــي الظــرف العصيـب والخطيـر الـذي يمـر بــه بأمس 
الحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية يستظل تحــتها الجميع بــدون تفرقــة 
وتمييز بسبــب العــرق أو الديــن أو الجنــس أو الرأي، وحــــــدة وطنية يكون 
اإلنسـان هـو القيمـة العليـا وأثمـن مـا فـي الوجـود تحــترم وتصـان حقوقه 
تحمـي  المختلفـة  ومكوناتـه  قــومياته  كل  وحقـوق  والعامـة  الفرديـة 

النسـيج الوطنـي وتعبــر عـن صيرورتـه الجديـدة.
فـا وحـدة وطنيـة حقيقيـة دون مـحـتــوى قـيمــي يقــوم علـى التآلـف 
والتماســك واإلحســاس بــالذات األعلى دون إغفال الجمع الفاعل، وحـدة 
وطنية غايتها ووس يلتها اإلنسـان واحــــــترام وصيانة حقوقه األساسية 

التي أقرتها الشـرائع السـماوية والقــوانين الدولية اإلنسـانية .
  إن تحقيق ذلك الهدف النبيل ونقـصــد بــه الوحــدة الوطنية الراسـخة 
يكـون مـن خـال وجـود المجتمـع المدنـي المؤسســـــاتي الحـي والفاعـل 
الحـق  بيـن  والتعايـش  والديمقــراطية  المواطنـة  أسـاس  علـى  القائـم 
وإلـى  إقصـاء  أو  تمييـز  دونمـا  اآلخـر  قبــــول  وهـو  والوطنـي  اإلنســاني 
إدراج أحـكام الشـرعة الدوليـة اإلنسـانية ضمـن مصـادر التشـــريع وتفعيـل 
للطائفيـة  تـؤدي  التـي  الدسـتورية  المـواد  وإلغـاء  القضـاء  واسـتقال 
النضمـام  والســعي  المــرأة  ضــد  والتمييـز  والعنصريـة  والعرقيـة  الدينيـة 
العـراق إلـى االتفاقــات الدوليـة التـي تشــكل ضمانـات لحقــوق اإلنســــان 
ووضع اآلليات والتدابــير التشـريعية لحماية حقــوق اإلنسـان في العراق . 
يراودنـا  الحقيقــية  العراقــية  الوطنيـة  الوحــدة  تحقيـق  أمـل  سـيبقى 
ونسـعى ونعمـل بـكل جـد ومثابــرة مـن أجـل هـذا الهـدف النبيـل باعتبـاره 
اتحــادي  ديمقراطـي  مدنـي  عـراق  بــناء  إلـى  للوصـول  الوحيـد  الطريـق 
تزدهـر فيـه الديمقراطيـة والحريـة وحقــوق اإلنســان وحقــوق القــوميات 
وممارسـة  اداري  او  مالـي  لفسـاد  فيـه  مـكان  ال   ، االجتماعيـة  والعدالـة 

. العنـف والقتـل واإلرهـاب والخطـف  

 الوحدة الوطنية وحقوق االنســان
األفتتاحية

علي قاسم
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عبدالخالق زنكنة 
ببرليــن،  فــي منفــاه  )أبــو ســامر(  الدكتــور كاظــم حبيــب  عنــا  رحــل   2021  /  8  /  30 فــي    
، وبــذل جهــود كبيــرة لخدمــة  الحــراك والنشــاط األكاديمــي  الفقيــد شــعلة مــن  وكان 
الســاعين  والمظلوميــن  المضطهديــن  عــن  الدفــاع  فــي  والحقوقيــة  الوطنيــة  الحركــة 

. مصيرهــم  وتقريــر  وحريتهــم  حقوقهــم  لنيــل 

 1935  / نيســان   /  16 يــوم  فــي  )الفقيــد(  الراحــل  ولــد 
فــي مدينــة كربــاء ، وحصــل علــى الماجســتير ودرجــة 
الدكتــوراه فــي العلــوم اإلقتصاديــة ببرليــن فــي ألمانيــا .

شــارك الفقيــد فــي العديــد مــن فعاليــات المنظمــات 
لحقــوق  العربيــة  المنظمــة  منهــا  والمدنيــة  الحقوقيــة 
حقــوق  عــن  الدفــاع  ومنظمــة  القاهــرة  فــي  االنســان 
العراقــي  والمنتــدى  )أومــرك(  ألمانيــا  فــي  االنســان 
لمنظمــات حقــوق االنســان ، وكان لــه عطــاء غزيــر فــي 
الكتابــة والتأليــف واصــدر الكثيــر مــن الكتــب والمؤلفــات 
السياســية  األمــور  مختلــف  فــي  القًيمــة  والمقــاالت 
والفكريــة والحقوقيــة ، وكان مهتمــًا فــي الدفــاع عــن 
 ، حقوقهــا  المســلوبة  والمكونــات  الشــعوب  حقــوق 

الباســلة  تشــرين  إنتفاضــة  فــي  والمعتصميــن  المتظاهريــن  ومطاليــب  نضــال  وناصــر 
ومطاليبهــم المشــروعة فــي اإلصــاح والتغييــر مــن أجــل حيــاة حــرة وديمقراطيــة وعدالــة 
إجتماعيــة ، وشــجب العنــف والقتــل والخطــف مــن قبــل المليشــيات المســلحة واألجهــزة 

. والمجرميــن  القتلــة  ومحاســبة  األمنيــة 

لقــد غادرتنــا يــا أبــو ســامر جســدًا ولكــن لــم تغادرنــا فكــرًا ، وســيبقى ذكــره خالــدًا فــي 
 ، والتقدمييــن  للوطنيــة  علمــي  إرث  مــن  تركــه  بمــا  حــي  وســيبقى   ، وذاكرتنــا  قلوينــا 
وعلينــا نحــن زمــاؤك ورفاقــك وأصدقــاؤك مواصلــة مســيرتك اإلنســانية فــي الدفــاع عــن 

حقــوق اإلنســان والفكــر التنويــري .

ــا لعائلــة  المجــد والخلــود للراحــل الدكتــور كاظــم حبيــب ولروحــه الســام األبــدي ، عزاؤن
ورفــاق وزمــاء الفقيــد .

 في الذكرى األولى لرحيل الدكتور كاظم حبيب
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الفاسـدين،  الحـّكام  علـى 
)تريلـة  التحريـر:  سـاحة  شـهدت 
ببسـي واخـرى مـاء شـرب، وبالة 
بطانيـات، وامهـات يوزعـن لفات 
كـص  وشـيش  العبـاس،  وخبـز 
بالتنـور  اتيـن  ونسـاء  عمـاق، 
يخبـزن  التحريـر  سـاحة  الـى 
مجانـا  ويوزعنـه  للمتظاهريـن 

بريانـي  باجلـه  تمـن  ،وقزانـات 
وفاصوليـا وقيمـة وكبه مدعبله 
يركـع  متظاهـر  وشوربه..وشـاب 
امـام فتـاة متظاهـرة ال يعرفهـا 
خطوبـة(  حلقـة  لهـا  مقدمـا 
فـي مشـاهد تسـيل لهـا دمـوع 
الفـرح  انفعـاالت  فيهـا  تمتـزج 

العـراق!. وحـب  واأللـم 
)العراقـي(  حقيقـة  هـي  تلـك 
وعاشـق  وغيـرة..  نخـوة  صاحـب 
لوطـن يفديـه بروحه كما افتداه 
مـن  شـهيدا  سـتمائة  مـن  اكثـر 
واحـد!،  شـهر  فـي  الشـباب 
مـن  يعرفـون  ال  حـّكام  قتلهـم 
تـدر  حنفيـة  انـه  سـوى  الوطـن 
الطغـاة  أن  يدركـون  وال  ثـروة.. 

الزمـن! طـال  وأن  زائلـون 

انتفاضـة  احدثتـه  مـا  اكثـر   
مـن   2019 /اكتوبـر  تشـرين 
محللييـن  فاجـأت  انهـا  دهشـة 
اشـاعوا  ومثقفيـن  سياسـيين 
علـى  كانـوا  التيئيـس  ثقافـة 
اوصـل  قـد  االحبـاط  بـان  يقيـن 
العجـز  حالـة  الـى  العراقييـن 
راهـن  مـن  بينهـم  وكان  التـام. 
وتنتهـي،ألن  )هّبـة(  انهـا  علـى 
رأي  العراقية،علـى  الشـخصية 
أشـبه  الـوردي،  علـي  الراحـل 
بنبـات )الحلفه( اليابس..يشـتعل 

بسـرعة. ويخفـت  بسـرعة 
النفـس  علمـاء  ايضـا  وفاجـأت 
يدهشـهم..بل  بمـا  واألجتمـاع 
علـم  فـي  نظريـة  خّطـات  أنهـا 
النفس تقول: اذا اصيب االنسان 
وحـاول  وحـاول..  باألحبـاط 
حـاالت  تكـرار  فـأن  ينجـح،  ولـم 
الخـذالن والخيبـات توصلـه الـى 
فأطـاح  واالستسـام..  العجـز 
ادهشـوا  شـباب  جميعهـا  بهـا 
واسـقطوها  والعالـم!..  العـرب 
بيـوم  الخامـس والعشـرين  فـي 
 .. وطـن(  )اسـتعادة  جمعـة 
عاريـة  بصـدور  المـوت  متحديـن 
ليسـقط  اسـطورية  وماحـم 
شـهيدا  وسـتون  ثاثـة  منهـم 
حّنـوا  شـهيدا  بــ)149(  التحقـوا 

بدمائهـم. التحريـر  سـاحات 
اسـتطاع  عادتـي  مـن  وألن 
فقـد  كهـذا،  بحـدث  الـرأي 

باآلتـي: توجهنـا 
)اروع منجزات تظاهرات تشرين 
اجمـل  ظهـور  للسـيكولوجيين 

صفـات الشـخصية العراقيـة.
اذكر واحدة خبرتها او عشتها 

لنوثقها في دراسة علمية(.
تعـددت الصفـات التـي ذكرهـا 

المسـتجيبون، نوجزهـا باآلتـي:
الغيرة،الشجاعة،االسـتعداد 
التكاتـف  للتضحيـة،  العالـي 
العاليـة  الثقـة   ، الملحمـي 
المـروءة  التكافـل،  بالنفـس، 
التعـاون،  روح  ،الطيبـة، 
مـع  ،اللعـب  المظلـوم  نصـرة 
به،حـب  واالسـتهانة  المـوت 

بـا  الحلوه،كـرم  الحياة،الخـّوه 
حدود،اعـادة الصـورة الحقيقيـة 
وطنـي  يـا  »احبـك  للعراقييـن، 
،اسـترجاع  ترابـك«  ريحـة  واحـب 
وتجـاوز  العراقيـة  الهويـة 
العبـارة  الفرعية،باغـة  الهويـات 
اقالـة  التعبيـر)  فـي  واالختصـار 
بآخـر  واسـتبداله  الـوزراء  رئيـس 
الباتـري.. راس  تبديـل  عـن  عبـارة 
بالمحـّرك-  طابتنـه  احنـه 
االسـترقاق  مـن  الفته(،التحـرر 
الديني،تحطيـم صورة المقدس 
الوطنـي  الحـس  البشـري، 
الجمعـي لجميع االعمار وحسـن 
لتضحية  ا ، ر يثا ال ا ، ة شـر لمعا ا
الحقـوق،  اجـل  مـن  بالـروح 

لـم  اذ  االخاقيـة  النظافـة 
كمـا  تحـرش  حالـة  تحصـل 
فـي  تحريـر  بسـاحات  حصلـت 
اخرى،قتـل  عربيـة  عواصـم 
الطائفية..«كان الشـباب ينامون 
اي  يعـرف  وال  واحـدة  ببطانيـة 
عـرق  او  مذهـب  اي  مـن  منهـم 
اوديـن »،العناد،اصـرار المتظاهـر 
على العودة لساحة التحرير بعد 
بالمستشـفى،وحدة  معالجتـه 
اهـداف بعيـدا عـن ديـن مذهـب 
نفسـي  عشيرة،اسـتعداد  عـرق 
لمعانـاة مـن اجـل قضيـة وطـن..
مـن  الخـوف  مـن عقـدة  والتحـرر 

الحاكمـة. السـلطة 
العراقيـة  للغيـرة  وتوثيقـا 
والكـرم ودليـا على حـب الناس 
الشـعب  ونقمـة  للمتظاهريـن 

د. قاسم حسين صالح

 انتفاضة تشرين .. أحيت الجميل في الشخصية العراقية
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 فــي يــوم 4 / 10 / 2022 قدمــت باســخارت الممثلــة 
امــام  العــراق كلمــة  الخاصــة لألمــم المتحــدة فــي 
مجلــس األمــن الدولــي بشــأن تطــورات االحداث في 

ــاه أهــم الفقــرات فــي الكلمــة : العــراق .. نــدرج أدن
امتــداد  علــى  الفاعلــة  األطــراف  أخفقــت  لقــد 
الطيــف السياســي فــي وضــع المصلحــة الوطنيــة 
األطــراف  كافــة  ارتكبــت  وقــد  األول.  المقــام  فــي 
السياســية أخطــاء اســتراتيجية وأســاءت التقديــر.
-  إن النظــام السياســي ومنظومــة الحكــم فــي 
العــراق يتجاهــان احتياجــات الشــعب العراقــي، أو 

حتــى أســوأ مــن ذلــك، يعمــل بنشــاط ضدهــا.
يرتــد  المنظومــة »كمــا هــي« ســوف  إبقــاء  -  إن 
بنتائــج ســلبية عاجــًا وليــس آجــًا، لــذا مــن المهــم 
التالــي:  النحــو  وعلــى  بدقــة  أقــول  مــا  صياغــة 
أو  األفــراد  مــن  مجموعــة  وليســت  المنظومــة، 

األحــداث. مــن  سلســلة 
-  الفســاد هو ســمة أساســية لاقتصاد السياســي 
العراقــي الحالــي، وهــو متغلغــل فــي المعامــات 
اليوميــة. وقــد فشــلت حتــى اآلن محــاوالت المضــي 

بإصاحــات تدريجيــة.
-  العــراق ليــس بلــدًا فقيــرًا، لكــن المصالــح الخاصــة 
والحزبيــة تتآمــر لتحويــل المــوارد بعيدًا عن االســتثمار 

فــي التنميــة الوطنيــة.
منهــم  وكثيــر  السياســية،  األحــزاب  مؤيــدو    -
مســلحون، ينشــطون بشــكل متزايــد. بينمــا المواطــن 
ــه  ــؤ ب ــة لوضــع ال يمكــن التنب العراقــي العــادي رهين
البلــد علــى شــفا الفوضــى  وال يمكــن احتمالــه. و 

العارمــة
-  يتعيــن علــى األطــراف كافــة التصرف بمســؤولية 
اإلدالء  عــن  باالمتنــاع  التوتــر،  تصاعــد  أوقــات  فــي 
غيــر  الخطابــات  وتغذيــة  اســتفزازية  بتصريحــات 

البنــاءة، إن لــم أقــل الضــارة.
-  تشــدد مجــددًا علــى أهميــة الشــروع فــي مســار 
و  السياســي، حيــث هنــاك حلــول  االســتقرار  نحــو 
بمقــدور أي زعيــم عراقــي أن يجــّر البــاد إلــى صــراع 
يضــع  أن  مقــدوره  فــي  أن  كمــا  ومهلــك،  ممتــد 
المصلحــة الوطنيــة فــي المقــام األول وأن ينتشــل 

البلــد مــن هــذه األزمــة.
عقــب الســيد محمــد توفيــق عــاوي علــى 
ثاثــة مفاهيــم خطيــرة تطرقــت اليهــا جنيــن 

باســخارت ، وهــي :
الحكومــي  والقطــاع  السياســي  النظــام   : األول 
يعمــل لمصلحــة الطبقــة السياســية وليــس لخدمــة 
الشــعب،  مصلحــة  مــن  الضــد  علــى  بــل   ، الشــعب 
والخافــات السياســية أثــرت علــى المواطنيــن ألنــه 

ال يمكــن التكهــن بنهايتهــا .

الثانــي : الطبقــة السياســية غيــر قــادرة علــى حســم 
ــزاع  ــد لن ــد عراقــي ان يجــر البل االزمــة ويمكــن ألي قائ

دام  .
الثالــث : بقــاء النظــام علــى حالــه ســيؤدي لنتائــج 
تســود  الخافــات  حيــث  وقــت،  أقــرب  فــي  ســيئة 
تشــهد  الجنوبيــة  والمحافظــات  الحــوار  لغــة  علــى 

. مســلحة  مناوشــات 
مــا ذكرتــه ممثلــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة هــو 
ــه ويتطلــب موقفــًا مســؤواًل للتخفيــف  الواقــع بعين
مــن حالــة التشــنج مــن كل مواطــن عراقــي شــريف 
يريــد الخيــر لبلــده ســواء كان مــن الرمــوز االجتماعيــة 
او مــن الطبقــة السياســية او خارجهــا فقــد غدونــا 
الســابقة  مقولتــي  وأكــرر  الهاويــة  حافــة  علــى 
وضعنــا اآلن كوضــع لبنــان عشــية الحــرب االهليــة عــام 
1974، حيــث العــراق اآلن كلبنــان فــي ذلــك الوقــت، 
هنــاك حالــة تشــنج اجتماعــي ومواجهــات وقتلــى 
التوجــه  لألســف  بــل  للتفاهــم  افــق  وجــود  وعــدم 
األساســي للجهــات المتصارعــة هــي االعتقــاد انهــم 
علــى الحــق وهــم المنتصــرون ويجــب كســر ارادات 
األطــراف األخــرى، فقامــت فــي لبنــان حــرب اســتمرت 
 120( مــن  اكثــر  ضحيتهــا  وذهــب  عامــًا  عشــر  ســتة 
الــف( قتيــل، دمــرت فيهــا الكثيــر مــن المــدن وبالــذات 
مركــز بيــروت ومــن تداعياتهــا انهيــار الليــرة وانهيــار 
واختفــاء  اآلن  نشــهده  الــذي  اللبنانــي  االقتصــاد 

كافــة ايداعــات المودعيــن فــي المصــارف......
لحمايــة بلدنــا مــن الدمــار واالنهيــار ، يجــب ان تســعى 
وتحكيــم  الحكمــة  الــى  المتنازعــة  األطــراف  كافــة 
العقــل وبــذل كافــة الجهــود لســحب فتيــل الفتنــة 
ألنــه بخافــه ســينزلق البلــد الــى مهــاوي ســحيقة 
واخشــى ان يأتــي يــوم ســنحلم فيــه بواقعنــا الحالــي 
السياســية  االطــراف  جميــع  وســتكون  ســوئه  مــع 
المســؤولة عــن هــذا الواقــع هــم اول مــن يدفــع ثمــن 

ذلــك .

جينين بالسخارت : النظام السياسي في العراق 
يعمل ضد الشعب

صفحة 5 المنتــدى الديمقراطــي العراقــي العــدد ) 116 ( أيلــول  2022



ــة الحســاب  اقتربــت الســاعة ودقــت معلن
ــه هــذه المجاميــع  والعقــاب ، فمــا قامــت ب
األشــكال  فــي  البشــر  مــع  تتشــابه  التــي 
والعقــل  الضميــر  فــي  معهــم  وتختلــف 
والنزاهــة  والشــرف  والقيــم  والعواطــف 
والمــروءة ، تتشــابه مــع البشــر فــي الشــكل 
وتختلــف معهــم فــي كل شــيء طيــب 
وجميــل ، يســيطر عليهــم الوهــم والخرافــة 
وعتــاد  بمعونــات  ويتســلحون   ، والجنــون 
، وال  يعرفــون كيــف تصلهــم  وأســلحة ال 
انتهــى  هــؤالء   ، اللعبــة  أصــول  يعرفــون 
تبعــات  يتحملــوا  أن  وعليهــم  دورهــم 
 ، اإلجراميــة  وأفعالهــم  القمــيء  دورهــم 
وعليهــم أن يحــل عقــاب الدنيــا قبــل عقــاب 

اآلخــرة .
ليســهل  آمنــة  ممــرات  لهــم  ســتكون 
عليهــم الهــروب كمــا وفــروا لهــم طريــق 
أســلحتهم  عــن  وســيتخلون   ، الدخــول 
لكنهــم لــن يتخلوا عن حقارتهــم ونذالتهم 
وعقولهــم المتعفنة ، لكن ظروف بقائهم 
مرادهــا  اللعبــة  حققــت  أن  بعــد  انتهــت 
وأهدافهــا ، وان تعــود العوائــل التــي ذبــح 
أوالدهــا وســبيت بناتهــا وقتل شــبابها الى 
والذباحيــن  القتلــة  لــدور  مجــاور  بيوتهــم 
  ، بالديــن  المتبرقعــة  والبهائــم  والســراق 
ســتعود الطيبــة والوقــار والســكينة مقابــل 
الضــال واألجــرام والغــدر ، وشــتان بيــن تلــك 
العوائــل التــي لــم تتمكــن حتى مــن الدفاع 
عــن أنفســها ، وبيــن مــن غــدر ونــكل وســرق 
وتجبــر وعــاث فســادا ، بيــن بشــر تريــد الحيــاة 
متطرفــة  بهائــم  وبيــن  بعقيــدة  وتؤمــن 
ال تعــرف معانــي الحيــاة وتؤمــن بحماقــة 
التاريــخ وبقصــص الخرافــات التــي عافهــا 
الزمــن ، ولــم يكــن اختيارهــم الضعف الخلق 
اعتباطــا ، فااليزيديــون لــم يتســلحوا ولــم 
يفكــروا بتأســيس ميلشــيات مســلحة وال 
كيــان يتســلح ليدافــع عنهــم ، ســاحهم 
المحبــة والطيبــة والســام وتلــك طبائــع ال 

تنســجم مــع الغدرواالرهــاب والجريمــة .
والتــي  الفــارة  النمــاذج  هــذه  مثــل  ان 
المنفلتــة  الذئــاب  كمثــل  بأهلهــا  تلــوذ 
علــى  لانقضــاض  الفــرص  تتربــص  التــي 
فيهــا  يكــون  فرصــة  اي  فــي  الضحيــة 
وفــي   ، الحــذر  قليــل  او  الضحيــة ضعيفــا 
 ، الجســد  نهــش  مــن  تمكنــه  فرصــة  أيــة 
بمــا فيهــا أهلهــا او اقــرب النــاس إليهــا ، 
بالنظــر المتائهــم بتخمة التشــوه الفكري 
والحقــن الطائفــي ، ممــا يجعلهــم علــى 
الــدوام وقــودا للكراهيــة والحقــد واإلرهــاب 
الســلمي   التعايــش  صــور  كل  وتخريــب 

. المجتمعــي   والســام 
ــا بحاجــة  ــواح فإنن ــاء والن لســنا بحاجــة للرث
ماســة لتفعيــل أســس القوانيــن ، فلــكل 
عقوبــة  القانــون  عليهــا  ينــص  جريمــة 
واألمثــال  للمواعــظ  بحاجــة  ولســنا  ن 
والحكــم ، فالقانــون الــذي يعاقــب الجنــاة 
ــذي يعطــي المجنــي عليــه حــق  نفســه ال
التعويــض ، وكلنــا نريــد حيــاة ال يشــوبها 
الخلــل ، وال يعفــى فيهــا المجرم ، والمتهم 
ــه ، وال جريمــة وال  ــت أدانت ــريء حتــى تثب ب
، ولنــا الحــق فــي طلــب  بنــص  عقوبــة إال 
المحاكمــات العلنيــة العادلــة ، ومــن قتــل 

زهير كاظم عبود
 حلت الساعة

الهجمــة  وتنتهــي  اشــهر  أو  أيــام   
الشرســة التــي قامــت بهــا بهائــم بشــرية 
ســيترك   ، مــروءة   أو  ضميــر  تمتلــك  ال 
ورفاقهــم  أصحابهــم  جثــث  الهاربيــن 
مصيــر  فــي  النــاس  وســيحار   ، متعفنــة 
 ، المتروكــة  المتعفنــة  البقايــا  تلــك 
وتضمهــا   ، مجهولــة  حفــر  فتلتهمهــا 
كأي  والاســماء  قبــور  فــا   ، يبــاب  ارض 
حيوانــات نافقــة ،  فــي حيــن ســيهرب 
بجلــده مــن يتمكــن مــن ذلــك ، حامــا معــه 
مــا تمكــن مــن اكتنــازه فــي فتــرة وفرت له 
قليــا مــن التنفيــس عــن ذاتــه المكبوتــة 
، وعكــس كل أمراضــه النفســية الدفينــة 
جــراء خلــل فــي تربيتــه او ســمعة عائلته ، 

لينتقــم مــن كل الطيبيــن .
كل  وتتحــرر  الشــهور  مــن  وعــدد  أيــام 
جســدت  ان  بعــد   ، األســيرات  البنــات 
ــة  ــم التــي اغتصبــت الطفول لهــم البهائ
وروعــت النســاء معانــي االنتقــام والحقــد  

. والكراهيــة 
ســتعود البهائــم الــى أهلهــا ومناطــق 
علــى  خطورتهــا  وتنعكــس  ســكناها 
النفســي  فالشــذوذ   ، عوائلهــم 
والجنســي والعقلــي لــن يســتثني حتى 
محارمهــم مــن أفعالهــم ، فمــن اغتصــب 
عمرهــا  مــن  العاشــرة  تبلــغ  لــم  طفلــة 
أختــه  ابنــة  اغتصــاب  مــن  يتوانــى  لــن 
اقــرب  وحتــى  أخيــه   ابنــة  او  عمتــه  او 
النــاس إليــه ،  هاجــس الحاجــة الجنســية 
ســيطغي علــى عقلــه ومشــاعره أينمــا 
كان ، الخطــورة االجتماعيــة لمثــل هــذه 
علــى  تســتوجب  البشــرية  البهائــم 
لــم شــرف وكرامــة ان  أهاليهــم ان كان 
الــى  يســلموهم  وان  منهــم  يقتصــوا 
لمحاســبتهم  قانونيــة  نقــاط  اقــرب 
وليتقــي المجتمــع خطــورة أفعالهــم  ، 
علــى أهاليهــم حمايــة أنفســها منهــم 
البهائــم  هــؤالء  فمثــل   ، غيرهــم  قبــل 
المســعورة أثبتــت وبالدليــل القاطــع أنهــا  
وال  والقيــم  والشــرف  ضميــر  تمتلــك  ال 

البشــر  . اعــراف مثــل غيرهــا مــن 
ممــن  العوائــل  مــن  العديــد  ســتعود 
محتوياتهــا  وســرقت  منازلهــا  تهدمــت 
بناتهــا  ووقعــت  محاصيلهــا  وأتلفــت 
تحــت األســر الداعشــي ، لــن يعوضهــم 
شــيء فــي الدنيــا عــن كرامتهــم وعــن 
شــيء  اي  يعوضهــم  لــن   ، شــرفهم 
عــن حياتهــم  وأعمارهــم التــي انقضــت 
تحــت خشــية الرعــب والخــوف واإلرهــاب 
كيــف   ، والتوجــس  والذبــح  والمــوت 
هــذه  لمثــل  هــؤالء  يطمئــن  ان  يمكــن 
فــي  تختبــيء  تــزل  لــم  التــي  العقــارب 
بيوتهــا بعــد أن حلقــت اللحــى  ونزعــت 
  ، القصيــرة  والدشــاديش  الســراويل 
منهــم  والتطــرف  التشــدد  ويختفــي 
إشــكال  لتتقمــص  وعــادت   ، مؤقتــا 
وتصرفــات البشــر األســوياء ، عشــائرهم 
عــن  يكــون مســؤوال  مــن  أول  وأهلهــم 
أفعالهــم وعليهــم ان يقبضــوا عليهــم 
ويقدموهــم ليدلــوا بمــا ارتكبــت أياديهــم 
علــى  شــهودا  وليكونــوا   ، وعقولهــم 

. البهائــم  مــن  غيرهــم 

نفســا عمــدا يعاقــب بالمــوت ، ومــن ارتكــب 
المقترنــة  الســرقة  جرائــم  مــن  جريمــة 
بالظــروف المشــددة يعاقــب أيضــا بالمــوت 
، وهــا نحــن نفتــح صدورنــا ودمــاء أخوتنــا 
علينــا  ومــا صــار  وأبنائنــا ومحنتنــا  وبناتنــا 
أمــام الضمائــر الحيــة لتمهــد للحكــم قبــل 

أن يقــول كلمتــه .
بــدأت النهايــة وبدأ التدحــرج نحو الهاوية 
وأغلــق الملــف ، وانتهــى العــرض بمئــات 
اآلالف مــن الشــهداء والقتلــى واألســرى 
والشــك   ، تهتــز  بــدأت  الثقــة  أن  مــع   ،
يحيــط بــكل االحتمــاالت ، فأيــن تحــل بقايــا 
البهائــم ؟ وأيــن ســينتهي دورهــا ومتــى 

يبــدأ مجــددا ؟  
وإذا ثبــت للعالــم نهايــة الفكــر الداعشــي 
مــع  وتقاطعــه  اإلنســاني  وانحطاطــه 
 ، والعصريــة  المدنيــة  الحيــاة  صيــرورة 
والظــام  الكهــوف  عصــر  مــن  وخروجــه 
الــى عصــر التكنلوجيــا والعولمــة وحقــوق 
اإلنســان ، فقد ثبت أيضا بان الســاعة التي 
تقــررت فيهــا نهايــة التنظيــم ال تعفــي 
البشــرية مــن ماحقــة كل تلــك النمــاذج 
ــا واتخــاذ  ــا وفكري ــا وعقلي المنحطــة خلقي
أقصــى اإلجــراءات التــي تحفــظ للبشــرية 
وحقوقهــم  أفرادهــا  وحيــاة  أمنهــا 

. الفكــر والعقيــدة  المشــروعة فــي 
كيــف يمكــن أن نهــدم الهــوة العميقــة 
المنطقــة  فــي  البهائــم  خلفتهــا  التــي 
إلــى  والســكينة  األمــن  نعيــد  وكيــف  ؟ 
والبســطاء  والفقــراء  المدنييــن  نفــوس 
التــي  النائيــة  القــرى  تلــك  أبنــاء  مــن 
اســتبيحت ؟ وكيــف نعيــد الثقــة واإلخــوة 
التــي كان يعتقــد بهــا االيزيديــون وغيرهم 
أو  ســنجار  قــرى  فــي  المكونــات  مــن 

؟ نينــوى  وســهل  وبحزانــي  بعشــيقة 
لــم تــزل الخطــورة االجتماعية التي تبثها 
عقــول المنحرفيــن مــن مدعــي التمســك 
بالديــن ، والتطــرف الــذي يؤمنــون بــه مــع 
إلغــاء األخــر ، والدعــوة الــى قتلــه وإنهــاء 
تتخــذ  أن  اإلنســانية  يدعــو  مــا   ، حياتــه 
مواقــف وقــرارات تاحــق هــذه الجماعــات 
، فهــم دود  أينمــا كانــوا وكيفمــا كانــوا 
األرض الــذي يقتــل الــزرع ، وهــم البهائــم 
 ، بيــن المجتمعــات  التــي تعيــث فســادا 
المفخخــة  البهائــم  هــذا  كل  بعــد  وهــم 
أي  بيــن  النتنــة  أجســادها  تفجــر  التــي 
أن  دون   ، الحيــاة  إلنهــاء  بشــرية  كتلــة 
يقيدهــا ديــن أو مذهــب أو قوميــة أو نــوع 
أو جنــس ، وبهــذا فهــم أعــداء الحيــاة .

كمــا  المريــرة  الصفحــة  هــذه  مــرت  واذا 
مــرت صفحــات قبلهــا لــم تكــن اقــل منهــا 
ضــراوة وهمجيــة وســوادا ، فهــل يمكــن 

ان نتعــظ ونســتفاد منهــا .    
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وال حتــى المســلمين كّلهــم تنظيــم 
الغالبيــة  أن  بــل  أو داعــش،  القاعــدة 
الســاحقة مــن المســلمين هــم ضــّد 
تســتمر  لألســف  لكــن  اإلرهــاب، 
منطقتنــا  إلــى  الغربويــة  النظــرة 
الــذي  المصــدر  باعتبارهمــا  وديننــا 
يحــّض علــى اإلرهــاب والعنــف فــي 
قــراءة مْبتســرة ومشــّوهة للنصــوص 
التــي  ذاتهــا  وهــي  اإلســامية، 
وداعــش  القاعــدة  عليهــا  اعتمــدت 
متعّمــد  بإغفــال  وذلــك  وأخواتهمــا، 
الباهــرة، وهــي  الحقائــق  مــن  لعــدد 
أننــا كباقــي الشــعوب لدينــا حضــارة 
وتاريــخ زاخريــن بــكّل مــا هــو إنســاني، 
دون أن ننكــر بعــض الجوانــب الســلبية 
الموجــودة أيًضــا، بــل ويوجــد مثلهــا 
ــد مــن  ــر فــي العدي ــر منهــا بكثي وأكث

والثقافــات. الحضــارات 
يجــري  بمــا  تتأثــر  مجتمعــات  نحــن 
فــي  تقــّدم  مــن  العالــم  فــي 
واألفــكار  والتكنولوجيــا  العلــوم 
والمكتشــفات، وال يمكــن بــأي شــكل 
جذورنــا،  عــن  فصلنــا  األشــكال  مــن 
اآلخريــن  فصــل  يمكــن  ال  مثلمــا 
قطيعــة  بأحــداث  جذورهــم  عــن 
أبســتمولوجية مــع واقعنــا وتاريخنــا 

وتراثنــا.
ولعــّل كّل مــن يعتبــر نفســه مســلًما، 
مؤمــن،  غيــر  أم  مؤمًنــا  كان  ســواء 
أم  علمانًيــا  متدّيــن،  غيــر  أم  متدّيًنــا 
متزمًتــا، مجــّدًدا أم محافًظــا، يســارًيا 
أم يمينًيــا، يشــعر بهــذا االنتمــاء عــن 
ــة  وعــي صميمــي بأنــه جــزء مــن هوّي
كبــرى أســمها اإلســام، وهــو يحتفل 
بأعيــاده اإلســامية ويطلــق األســماء 
وأحفــاده  أبنائــه  علــى  اإلســامية 
ويقيــم مراســم العــزاء والدفــن علــى 
الطريقــة اإلســامية، بــل أن بعضهــم 
ال يــأكل اللحــوم إاّل إذا كانــت مذبوحــة 
لكــن  اإلســامية،  الطريقــة  علــى 
هــذا شــيء والتنظيمــات اإلرهابيــة 

شــيء آخــر.
وإذا كانــت هــذه التنظيمــات تحــاول 
الديــن  مــن  شــرعّيتها  تســتمّد  أن 
الحكومــات  بعــض  فــإن  الحنيــف، 
إليــه  نفســها  تنســب  األخــرى  هــي 
وتحــاول أن تمنــح نفســها مثــل هــذه 
ويبقــى  بتشــّدقها،  »الشــرعّية« 
اإلســام ، بغــّض النظــر عــن االدعاءات 
ألمــم  وهوّيــة  حضــارة  والتبّجحــات 
وشــعوب وتكوينــات عرقّيــة وإثنّيــة 
وســالية لعبــت دوًرا فــي توّجههــا 
تضــع  أن  دون  إليــه،  نظرتهــا  وفــي 

د. عبد الحسين شعبان

 اإلرهاب واحتكار العدالة

 أصبح مصطلح »اإلرهاب الدولي« 
فــي  الشــائع  الخطــاب  مــن  جــزًءا 
الماضــي؛  القــرن  مــن  األخيــر  الربــع 
فاجعــة  بعــد  عنــه  الحديــث  وكثــر 
اإلرهابيــة   2001 ســبتمبر   / أيلــول   11
فــي  حصلــت  التــي  اإلجراميــة، 
برجــْي  بتفجيــر  المتحــدة  الواليــات 
نيويــورك،  فــي  العالميــة  التجــارة 
األيــام.  هــذه  ذكراهــا  تمــّر  والتــي 
مبــّررات واشــنطن  مــن  ذلــك  وكان 
إلقدامهــا علــى احتــال أفغانســتان 

2003؛ العــام  والعــراق   2001 العــام 
وماكنــة  التاريــخ  ذلــك  منــذ  و 
الدعايــة واإلعــام فــي الغــرب تــدور، 
لتنتــج مســّوغات وحجــج ووســائل 
ومــا  مليــار  لدمــغ  وخشــنة  ناعمــة 
يزيــد عــن نصــف المليــار مــن العــرب 
حيــث  باإلرهــاب،  والمســلمين 
واحــدة«  »خانــة  فــي  وضعتهــم 
وشــمل األمــر بعــض دولهــم التــي 
علــى  و«خارجــة  »مارقــة«  اعتبــرت 
نــوع مــن »اإلرهــاب  القانــون« فــي 
الفكــري« أيًضــا، إضافــة إلــى الحــرب 

المعلنــة. الفعليــة 
يعتبــر  القاعــدة  تنظيــم  كان  وإذا 
إرهابًيــا ألنــه بنى اســتراتيجيته على 
محاربــة » اليهــود والصليبيين« منذ 
تنظيــم  وأن  التســعينيات،  أواخــر 
داعــش هــو اآلخــر يندرج تحــت الئحة 
المعروفــة  باســتراتيجيته  اإلرهــاب 
نــواة  إلقامــة  المحمــوم  وســعيه 
العــراق  فــي  اإلســامية  »الدولــة 
والشــام« فــي العــام 2014، فهنــاك 
تنظيمــات صّنفهــا الغــرب بكونهــا 
فــي  نشــأت  أنهــا  إاّل  »إرهابيــة«، 
بلــدان مســيحّية أو غيــر مســيحّية 
)بــادر ماينهــوف األلمانيــة واأللويــة 
والجيــش  اإليطاليــة  الحمــراء 
األحمــر اليابانــي الســّري والجيــش 
ومنظمــة  االيرلنــدي  الجمهــوري 
فــارك الكولومبيــة وغيرهــا( ، فلماذا 
يتــّم اإلصــرار علــى نعــت مــا تقــوم 
فــي  نشــأت  التــي  المنظمــات  بــه 
بــاد العــرب والمســلمين باإلرهــاب 

اإلســامي؟
ضبابيــة،  الصــورة  تــزال  مــا  هكــذا 
ــة ، حيــث يتــم إســقاط  ــل وإغراضّي ب
ألهــداف  الواقــع  علــى  الرغبــات 
أنانيــة  ومصالــح  عدائيــة  سياســية 
والمســلمون  فالعــرب  ضّيقــة، 
يختلفــون  غيرهــم  شــأن  شــأنهم 
تبًعــا الختــاف المصالــح واألهــداف 
والتصــّورات، واإلســام ليــس كّلــه 

المســلمين  انخــراط  أمــام  حاجــًزا 
فــي الركــب العالمــي نحــو الحداثــة 

والتنميــة. والمدنيــة 
بوجــدان  اإلســام  ارتبــط  لقــد 
واإلســامية  العربيــة  الشــعوب 
ــر فــي التصــّدي  ــدور كبي ــع ب واضطل
الهيمنــة  فــرض  لمحــاوالت 
منــذ  الهوّيــة  ومحــو  واالســتتباع 
محــاوالت  إلــى  الفرنجــة  حــروب 
وصــواًل  االســتعماري  االحتــال 
واإللحــاق  التغريــب  عملّيــات  إلــى 
وهــو  المــوارد،  ونهــب  االقتصــادي 
الــذي  اإلنســاني  المشــترك  يمّثــل 
النظــر  بغــض  الهوّيــة  إليــه  تســتند 
وتبقــى  والقومّيــة،  اللغــة  عــن 
اإلســامية  المجتمعــات  حاجــات 
األخــرى  المجتمعــات  حاجــات  مثــل 
والعمــل  والتعليــم  الصحــة  إلــى 

والتنميــة. والعدالــة 
الغربيــة  السياســة  اعتمــدت  لقــد 
انتقائيــة  نظــر  وجهــات  علــى 
»فالمجاهــدون  اإلســام،  بخصــوص 
األفغان« أيام االحتال السوفييتي 
ولكنهــم  الدعــم،  يســتحّقون 
تصّديهــم  بعــد  »أبالســة«  أصبحــوا 
للسياســة األمريكيــة، وأي موقــف 
اعتراضــي ضــّد السياســة األمريكيــة 
يمكــن وضعــه تحــت هــذا التوصيــف. 
حثيثــة  جهــوًدا  أن  بالذكــر  جديــر 
نظريــة وعمليــة قانونيــة وسياســية، 
ــة نصــف القــرن المنصــرم  بذلــت طيل
لتعريــف اإلرهــاب الدولــي، لكنهــا لم 
تصــل إلــى النتيجــة المرجــّوة، وذلــك 
وحــده يكفــي إلقامــة الدليــل علــى 
دور القــوى المتنّفــذة التــي ال تريــد 
التوّصــل إلــى تعريــف مانــع وجامــع 
الدولــي«  »اإلرهــاب  لمفهــوم 
وتتصــّرف علــى هواهــا باتهــام دول 
حتــى  باإلرهــاب  وتّيــارات  وحــركات 
وإن كانــت هــذه تدافــع عــن حقوقها 
مانحــة   ، أراضيهــا  احتــال  ضــّد 
نفســها حــق احتــكار العدالــة، األمــر 
الصراعــات  مــن  كثيــًرا  يثيــر  الــذي 
الخصوصيــات  بشــأن  والتحديــات 
الثقافيــة والتنويــر والحداثــة وعاقة 

والقانــون. بالسياســة  الديــن 
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الحديــث منــذ  العــراق  لــم يكــن   
القاهــرة  مؤتمــر  إثــر  تأسيســه 
ورســم   ،  1921 مــارس  آذار/  فــي 
الغربيــة  الجغرافيــة  حــدوده 
المســطرة  بواســطة  والجنوبيــة 
ــرود  والقلــم مــن قبــل المــس غيرت
الخاتــون  بإســم  والمعروفــة  بيــل 
ــل  ــم، ب ــا مســتقرا بشــكل دائ محلّي
واألنقابــات  األنتفاضــات  كانــت 
القبلــي  والعصيــان  العســكرية 
السياســية  الحيــاة  تصبــغ 
الملكــي  العهــد  أثنــاء  العراقيــة 
حّتــى  بريطانيــا  رعتــه  الــذي 
الرابــع  صبيحــة  أنهيــاره  ســاعة 
الرغــم  وعلــى  تمــوز.  مــن  عشــر 
التــي  الكبيــرة  المشــاكل  مــن 
كانــت تواجــه النظــام السياســي 
مجمــل  علــى  ذلــك  وتأثيــر 
اال  العراقــي،  الشــعب  فئــات 
التــي  األساســية  المشــكلة  أّن 
علــى  العــراق  تواجــه  كانــت 
األجتماعــي  التماســك  صعيــد 
الهــش كانــت القضيــة الكورديــة 
ليومنــا  الموجــودة  وتعقيداتهــا 
هــذا، وهــذا ال يعنــي عــدم وجــود 
ــرت ســلبا علــى  مشــاكل غيرهــا أّث
فالســلطة  اإلجتماعــي،  النســيج 
لبنــاء  الصلبــة  األرضيــة  توّفــر  لــم 
ألســباب  متماســك  مجتمــع 
بطبيعــة  يتعّلــق  مــا  منهــا  عــّدة، 
سياســاتها التــي هّمشــت فئــات 
إجتماعيــة عديــدة ومنعتهــا مــن 
ومنهــا  الحكــم،  فــي  المشــاركة 
مــا يتعّلــق باألنقســامات القوميــة 
تطــل  كانــت  التــي  والطائفيــة 
ولــم  كمــا  األزمــات،  عنــد  برأســها 
فــي  جهــدا  الســلطات  توّفــر 
فــي  المفــرط  العنــف  إســتخدام 
واآلشــوريين  الكــورد  مواجهــة 
الفــرات  ريــف  فــي  والقبائــل 

االوســط.

فــي العهــد الجمهــوري بقيــت 
مشــكلة  الكورديــة  القضيــة 
حقيقيــة  حلــول  دون  أساســية 
لغيــاب الديموقراطيــة فــي ظــّل 
علــى  هيمنــت  التــي  األنظمــة 
الســلطات فــي بغــداد مكلفــا جدا 
علــى مختلــف الصعــد، فالنظــام 
نصــف  عــن  تنــازل  مثــا  البعثــي 
إيــران لقمــع  العــرب لصالــح  شــط 
الحركــة الكورديــة عوضــا عــن حــّل 
األســلم  وهــو  داخليــا  المشــكلة 
أبنــاء  فيــه  يشــعر  وطــن  لبنــاء 

شــعبه مــن أنهــم مواطنــون علــى 
النظــام  وأنفــرد  المســاواة.  قــدم 
قصــف  فــي  الهمجــي  البعثــي 
باألســلحة  الكــورد  مــن  مواطنيــه 
مواطــن   180000 وإبــادة  الكيمياويــة 
كــوردي بــريء فــي حمــات األنفال 

الصيــت. ســيئة 

اإلجتماعــي  النســيج  بــدأ  لقــد 
الحــروب  بعــد  حصونــه  آخــر  يفقــد 
التــي خاضهــا النظــام البعثــي ضــد 
كانــت  أن  فبعــد  والكويــت.  إيــران 
القضيــة الكورديــة كقضيــة قوميــة 
ــا فــي تأثيرهــا  هــي الوحيــدة تقريب
اإلجتماعــي  النســيج  متانــة  علــى 
للشــعب العراقــي، توّســع النظــام 
العامــل  آذار ليكــون  إنتفاضــة  بعــد 
الطائفــي مكمــّا للعامــل القومــي 

الــذي  النســيج  هــذا  تفتيــت  فــي 
نتيجــة  هشاشــة  أكثــر  أصبــح 
القســوة المفرطــة لآللة العســكرية 
البعثيــة فــي قمعهــا للمنتفضيــن 
ومنهــا  الشــيعية  المــدن  ودّكهــا 
المقّدســة  الشــيعية  المراقــد 
مــن  الماييــن  ونــزوح  بالصواريــخ، 
الــى  العراقييــن الكــورد والشــيعة 

الحــدود. خــارج 

النظــام  سياســات  أّثــرت  لقــد 
العراقــي  الشــعب  تجــاه  القمعيــة 
والشــيعة  والكــورد  عمومــا 
خصوصــا علــى المعارضــة العراقيــة 
الــرؤى  ألقــت  وقــد  الخــارج،  فــي 
المتباينــة والشــعور بالظلــم والقهــر 
والشــيعة  الكــورد  ساســة  عنــد 
بظالهــا علــى مؤتمراتهــا العديــدة. 
مــا  األفــق  فــي  هنــاك  يكــن  ولــم 
ســيهيمنون  مــن  نّيــة  الــى  يشــير 
العراقــي  السياســي  القــرار  علــى 
فــي  البعــث،  ســلطة  رحيــل  بعــد 
بــدأ بنــاء األنســان العراقــي ليتحــرر 
الســابق  النظــام  مخّلفــات  مــن 
علــى  بلــده  بنــاء  فــي  ويســاهم 

جديــدة. أســس 
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والقتــل  العنــف  دورة  نتيجــة 
المتفائليــن  أكثــر  كان  البعثــي 
أســس  علــى  عــراق  بنــاء  يتوقــع 
الــى عقديــن  جديــدة خــال عقــد 
خــال  مــن  البعــث،  رحيــل  بعــد 
فــي  النفطيــة  الثــروة  توظيــف 
وتوظيــف  متيــن  إقتصــاد  بنــاء 
األمــوال فــي بنــاء بنــى تحتّيــة مــن 
خــال سياســة تنميــة مســتدامة، 
البعــث  سياســات  أّدت  أن  بعــد 
الــى تخّلــف ودمــار البنــى التحتيــة 
بالبــاد  الحيــاة  طبيعــة  وتــرّدي 
فهــل  الصعــد.  مختلــف  علــى 
تحّقــق هــذا التفــاؤل ونحــن علــى 
لهيمنــة  الثالــث  العقــد  أعتــاب 
علــى  الســابقة  المعارضــة  قــوى 

..؟ البعــث  ورحيــل  الســلطة 

بــدال عــن بــدء حكومــات مــا بعــد 
إعــادة  فــي  بالشــروع  اإلحتــال 
العراقــي  لإلقتصــاد  العافيــة 
بأســعار  الهائلــة  القفــزات  نتيجــة 
أســتثمار  علــى  والعمــل  النفــط، 
تلــك األمــوال فــي بنــاء بنــى تحتية 
بمــا  للمواطنيــن  خدمــات  وتوفيــر 
حيــاة  شــعبنا  يعيــش  أن  يكفــل 
مــرور  وبعــد  اليــوم  نــرى  آدمّيــة، 
النظــام  أنهيــار  علــى  عقديــن 
البعثــي أّن الســلطات جــاّدة جــدا 
بنــى  مــن  تبقــى  مــا  تدميــر  فــي 
تحتيــة ناهيــك عــن بناءهــا. أّمــا عــن 
مســتوى الخدمــات، فنظــرة أولّيــة 
والصحــة  الكهربــاء  واقــع  علــى 
والتعليــم تؤّكــد فســاد الســلطات 
وبهــذا  العــام،  للمــال  ونهبهــا 
أنملــة عــن  فأّنهــا ال تختلــف قيــد 
البعــث وأســتهتاره بأمــوال شــعبنا 
إن لــم تكــن أســوأ، كــون مــا دخــل 
حيتــان  مــن  نهبــه  قبــل  الخزينــة 
المحاصصــة يفــوق بمــّرات مــا دخــل 
خصوصــا  البعثــي  النظــام  خزائــن 

للبــاد. األمريكــي  الحصــار  أثنــاء 

النســيج  متانــة  حيــث  مــن  أمــا 
الســلطات  فــأّن  اإلجتماعــي 

 زكي رضا 
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اليــوم فاقــت البعــث فــي تكريســه لهشاشــة 
منــذ  المتــوارث  اإلجتماعــي  التماســك 
الطائفــي  لليــوم. فالصــراع  الدولــة  تأســيس 
المســّلح الــذي كانــت أحــزاب الســلطة ممثّلــة 
يكــن  لــم  فيــه  فاعــا  طرفــا  بميليشــياتها 
الحديــث علــى  العــراق  تاريــخ  لــه مــكان فــي 
وهــي  اليــوم  الســلطة  وتعتبــر  اإلطــاق، 
القوميــة  الطائفّيــة  المحاصصــة  تكــّرس 
تمّيــز  التــي  الوحيــدة  هــي  للحكــم،  كنهــج 
هوياتهــم  أســاس  علــى  المواطنيــن  بيــن 
القوميــة والطائفيــة وإن بشــكل غيــر رســمي. 
الشــيعة  بيــن  الســيادية  المناصــب  فتوزيــع 
دســتوريا،  تحــّدد  لــم  وإن  والكــورد  والســنة 
 « أنتخابيــة  دورة  كل  بعــد  عرفــا  أصبحــت 
الصراعــات  حربــة  رأس  وهــو  ديموقراطّيــة« 
القوميــة والطائفيــة بالبــاد. وبهــذا ســيبقى 
وقابــا  هّشــا  العراقــي  اإلجتماعــي  النســيج 
لألنفجــار فــي أيــة لحظــة، فالقضيــة الكورديــة 
وعلــى الرغــم مــن الفدراليــة وهــي أتفــاق بيــن 
النخــب السياســية وليــس بيــن أبنــاء الشــعب 
ديموقراطــي  نظــام  ظــّل  فــي  العراقــي 
مــن  السياســيين  لمــزاج  تخضــع  حقيقــي، 
جميــع األطــراف وهــي ورقــة يلعبهــا الاعبــون 
الرئيســيون وهــم يتوجهــون لتقســيم كعكــة 
الماليــة  للحصــص  توزيعهــم  فــي  الســلطة 
لــم يجنــي شــعبنا منهــا  التــي  تلــك  بينهــم، 
أّمــا  المنصرمــة.  عامــا  العشــرين  خــال  شــيئا 
الصــراع الشــيعي الســّني فهــو اآلخــر برميــل 
بــارود يهــدد ليــس النســيج األجتماعــي وحــده 
البــاد  وحــدة  الكورديــة  القضيــة  ومعــه  بــل 
اليــوم  الســلطات  تكــون  وبهــذا  الجغرافيــة. 
ــر  ــى تدمي ــاء سياســي عل تعمــل بوعــي أو غب
بالحقيقــة  التــي  الهويــة الوطنيــة العراقيــة 
لــم يمتلكهــا العــراق منــذ تأسيســه ولليــوم.

مــن خــال الواقــع السياســي الراهــن وتأثيــره 
اإلجتماعــي  النســيج  تفتيــت  علــى  الكبيــر 
بحاجــة  فأننــا  والطائفــي،  القومــي  بشــقيه 
العــراق  لجســم  جراحيــة  عمليــة  أجــراء  الــى 
الواهــن مــن خــال إنتفاضــة ناجحــة وســريعة 
بنــاء  فــي  واإلســراع  الحكــم،  شــكل  لتغييــر 
لجــذب  ومتنــوع  ومتيــن  قــوي  إقتصــاد 
إجتماعيــة  فئــات  ومــن   ، واســعة  قطاعــات 
ــذي يحــّول الصــراع  مختلفــة لســوق العمــل ال
صــراع  الــى  الخطــر  والطائفــي  القومــي 
طبقــي يتجــاوز حالــة اإلنقســام فــي المجتمع. 
الســلطة  شــكل  تغييــر  فــي  تأخيــر  أي  أّن 
وطبيعتهــا يعنــي تأخيــر عمليــة إعــادة الحيــاة 
وهــذا  قادمــة،  لعقــود  اإلجتماعــي  للنســيج 
يعنــي فــي النهايــة وضــع العــراق فــي ثاجــة 

رســميا. وفاتــه  إعــان  لحيــن  الموتــى 

 رغـم كل المطالبـات التـي 
بنـادي بهـا  المخلصين  من ابناء 
اصحـاب  مـن  الغيـارى  العـراق 
والحريصيـن  والعقـل  الـراي 
علـى مصلحـة بلدهـم  لتحسـين 
رغـم  نقـول  الصحـي  الوضـع 
ابنـاء  مـن  المخلصيـن  اصـوات 

الشـعب ولكـن مـع شـديد االسـف ظـل هـذا القطـاع 
البنـاء  خدماتـه  تقديـم  فـي  القطاعـات  اردئ  مـن 
مصيرهـم  يلقـون  الشـعب  ابنـاء  زال  ومـا  الشـعب 
المحتوم في الموت والمرض جراء انعدام الخدمات 
الصحيـة ونعنـي بهـم الفقـراء مـن ابنـاء شـعبنا   الن 
وباسـتطاعتهم  ذلـك  يهمهـم  ال  الحـال  ميسـورين 
نحـن  مشـكلتنا  لكنهـا  للتطبـب  الخـارج  الـى  السـفر 
دواء  شـراء  علـى  حتـى  نقـدر  ال  الذيـن  الفقـراء 
واالنسـولين  الضغـط  كحبـوب  المزمنـه  االمـراض 
وغيرهـا مـن االمـراض التـي تعـددت وتنوعـت بفضـل 
الصحيـة  مؤسسـاتنا  واقـع  الباسـلةان  حكومتنـا 
يتبيـن  كمـا  معدومـة  باتـت  خدماتهـا  وان  لـه  يرثـى 
ذلـك مـن التقاريـر االخباريـة والريبورتاجـات االذاعيـة 
تـزور  التـي  المتنوعـة   والصحفيـة  والتلفزيونيـة 
هـذه المؤسسـات وهـي اجهـزة اعـام ومؤسسـات 

. عراقيـة  اعاميـة 

المؤسســات. هــو تفشــي  وحقيقــة وواقــع هــذا 
فــي  الــدوالرات  مــن  المليــارات  وضيــاع  الفســاد 
ممــا  العــام  المــال  وســواق  الفاســدين  جيــوب 
ينعكــس ســلبا فــي تلقــي الخدمــات مــن المواطنيــن 
الفقــراء حصــرا  وارتفــاع معــدالت الوفيــات بينهــم 
نتيجــة غيــاب الرعايــة الصحيــة والعنايــة بهــم رغــم 
كل االمــوال المخصصــة الــى هــذا القطــاع كمــا ان 
اعــداد كثيــرة ومهمــة مــن المنشــآت لــم تســتكمل 
ــم خدماتهــا  احتياجاتهــا وظلــت متوقفــه عــن تقدي
المتابعــة  تلقــى  لــم  كونهــا  االســف  شــديد  مــع 
ايــة  الدولــة  تكلــف  ال  انهــا  رغــم  انجازهــا  اجــل  مــن 
تخصيصــات كونهــا جــاءت بتبــرع مــن دول صديقــة 

للعــراق. وشــقيقة 

نحــن علــى ثقــة بــان ابنــاء العــراق ســوف لــن يفوتــوا 
الفرصــة مــن اجــل انجــاز الخدمــات لبلدهــم وســتصل 
اصواتهــم الــى العالــم والــى المنظمــات االنســانية 

فــي العالميــان الزمــن ام قصــر.

مظفر عبد العال

مؤّسساتنا الصحية واقع 
مريض وخدمات عليله 
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فيهـا  األلغـام  شـؤون  مكتـب 
التـي  الجهـود  تقييـم  بهـدف 
نـزع  مجـال  فـي  تنفيذهـا  تـم 
الضحايـا  مسـاعدة  و  األلغـام 
معالـم  رسـم  و  العـراق  فـي 
بهـذا  المسـتقبل  مشـروعات 

. ل لمجـا ا

العراقـي  المعهـد  دعـوة   -2
ببغـداد  المواطنيـن  لتوعيـة 
إلـى تقديـم دراسـة أوليـة حـول 
ومخلفـات  األلغـام  مخاطـر 
البيانـات  وتجميـع  الحـروب 
علـى  بالموضـوع  تتعلـق  التـي 
والجنـوب. الوسـط  مسـتوى 

3- دعـوة دول الجـوار العراقي 
اإلنسـان  حقـوق  وجمعيـات 
العـون  تقديـم  إلـى  فيهـا 
الملـف  هـذا  فـي  والتنسـيق 
عمـل  مشـروعات  وتقديـم 
مشـتركة إلزالـة مخاطـر األلغـام 
ومسـاعدة  حدودهـا  فـي 

. الـدول  هـذه  فـي  الضحايـا 
والتعـاون  التنسـيق  دعـم   -4
الدوليـة  المنظمـات  مـع 
لتبـادل  األخـرى  واإلقليميـة 
التجـارب والخبـرات ابتـي تتعلق 
لمكافحـة  الوطنيـة  بالحمـات 
الدوليـة  واالتفاقيـات  األلغـام 

المجـال. هـذا  فـي 
لحملـة  التخطيـط   -5
فيهـا  تشـترك  عراقيـة  وطنيـة 
الحكوميـة  المؤسسـات 
والمنظمـات األهليـة لمكافحـة 
الحـروب  ومخلفـات  األلغـام 
والتوعيـة  الضحايـا  ومسـاعدة 

المحليـة. للمجتمعـات 
جهـود  وتضافـر  تعـاون   -6
المعنيـة  المنظمـات  كافـة 
المطالبـة  إلـى  األلغـام  بمخاطـر 
بالتوقيـع علـى معاهـدة أوتـاوا 
والمصادقـة عليهـا فـي العـراق 
والتـي  لـه  المجـاورة  والـدول 
تشـترك معـه في وجـود حقول 

. حدودهـا  علـى  ألغـام 

العـراق منـذ عـام 1965   عانـي 
مـن  الحاضـر  الوقـت  حتـى 
ومخلفـات  األلغـام  مشـكلة 
فـي  بـدأت  حيـث  الحـروب 
وتوسـعت   ، العـراق  كردسـتان 
الحـرب  خـال  الثمانينـات  فـي 
واسـتمرت   ، اإليرانيـة  العراقيـة 
الثانيـة  الخليـج  حـرب  خـال 
األمريكـي  االحتـال  حتـى 

.2003 عـام  للعـراق 

يبـدأ  أن  المفتـرض  مـن  وكان 
عمـل واسـع نحـو تحديـد حقـول 
وحمـات  ونزعهـم  األلغـام 
للتوعيـة مـن مخاطرهـا وكذلـك 
ولكـن  الضحايـا،  مسـاعدة 
أثـر  وعلـى  الشـديد  لألسـف 
تصاعـد الصـراع المسـلح ودخول 
أنواع متعددة من وسائل الدمار 
والقتـل والمتفجـرات وماتبعهـا 
السـابق  معقـدة  حـرب  مـن 
العـراق وال فـي غيـره  لهـا فـي 
شـملت كافـة المناطـق والمـدن 
الضحايـا  اعـداد  وتصاعـدت 
ضعـف  الوقـت  نفـس  فـي 
والخدمـي  الحكومـي  األداء 
خطيـر  تدهـور  فـي  والمشـاريع 
حقـوق  انتهـاكات  مجـال  فـي 
أخـرى  مجـاالت  وفـي  اإلنسـان 
فـي التنميـة ودخلـت ألول مـرة 
والقتـل  كالتهجيـر  انتهـاكات 
واالغتيـاالت  الهويـة  علـى 

والحمايـة.  األمـن  وفقـدان 

وكل ذلك شـل حركة مشـاريع 
ومخلفـات  األلغـام  أخطـار  إزالـة 
الحـروب بسـبب أن الحالـة التـي 
أكثـر  هـي  العـراق  بهـا  يمـر 
بأجملهـا  الحيـاة  علـى  خطـورة 
المجـاالت  كل  وشـملت 
واألجتماعيـة  السياسـية 
 . والثقافيـة  واألقتصاديـة 
وتفيـد التقاريـر بوجـود أكثـر من 
وبأعـداد  األلغـام  مـن  نوعـًا   25
عشـرة  مـن  اكثـر  إلـى  تصـل 
حاليـًا  العـراق  فـي  لغـم  مليـون 

الحـروب. مخلفـات  عـن  عـدا 

العـراق  كردسـتان  وفـي 
حقـل   3500 مـن  أكثـر  وحدهـا 
أكثـر مـن  إلـى قتـل  أدت  ألغـام 
مايزيـد  وجرحـت  شـخص   3600
وتبـذل   ، شـخص   6000 علـى 
المسـاعدة  متعـددة  منظمـات 
ومسـاعدة  األلغـام  إزالـة  فـي 
الضحايـا وتدريب كوادر التوعية 
فـي مقدمتهـا منظمـة MMM وهناك 

.MMM M و   MMM M مثـل  محليـة  منظمـات 

كل هذه الجهود حصلت في 
المنطقـة الشـمالية مـن العـراق 
والجنـوب  الوسـط  فـي  أمـا 
ولحـد  طويلـة  سـنوات  ومنـذ 
شـديد  إهمـال  مـن  يعانـي  اآلن 

فـي هـذا المجـال ولـم تبـدأ فيـه 
األلغـام   حقـول  مسـح  برامـج 
حتـى  وال  للتوعيـة  حمـات  وال 
لحصـر أعـداد المصابيـن ومـد يـد 
المسـاعدة لهـم بما يسـتحقونه 
وتأهيليـة  طبيـة  برامـج  مـن 

واجتماعيـة.

القيـام  يتطلـب  ممـا 
مـن  للحـد  التاليـة  بالخطـوات 

: الخطيـرة  األزمـة  هـذه 

الشـبكة  بيـن  تعـاون  قيـام   -1
العربيـة لدراسـات أخطار األلغام 
والشـبكة  الحـروب  ومخلفـات 
حقـوق  لثقافـة  العراقيـة 
بعقـد ورشـة  والتنميـة  اإلنسـان 
السـليمانية  مدينـة  فـي  عمـل 
تجربـة  مـن  مثًالإلسـتفادة 

د. كريم العبودي 
 مشــكلة األلغام في العراق
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االمــم  فــي  المجتمعــون  حــذر   
 M دوليــة  مجاعــة   مــن  المتحــدة 
ــر الكوكــب مــن الجفــاف  ومــن تأث
جــاء  كمــا   M المناخــي  والتغيــر 
فــي كلمــة لألميــن العــام  لألمــم 
 Mالمتحــدة وبعــض رؤســاء  الــدول
االردن   ملــك  كلمــة  فــي  وكمــا 
وكيــف  الحــل  هــو  Mفمــا   ايضــا 
يــا  الــو  تفــادي  الــى  الســبيل 
M ومثــل مهمــة كبيــرة كهــذه  ت 
العــراق  فــي  ؟  مــن  مســؤولية 
شــعب  مســؤولية  هــل   M مثــا  
تملــك  حكومــات  مســئولية   أم 
مــن  يمكنهــا  مــا  المقومــات  مــن 
معالجــة  يقــال  ال   M الحلــول  وضــع 
الدولــة  قــدرة  خــارج  بعضهــا  الن 
التخفيــف  بــل   M مثــا  كاألمطــار 
المشــكلة  لهــذه  التأثيــرات  مــن 
خامــس  العــراق  ويعــد   Mالدوليــة
هــذه  مــن  التأثــر  فــي  دولــة 
المؤثــرات  القاتلــة M حيــث يواجــه 
الــى  ادت  الميــاه  فــي  شــحة 
تراجــع المســاحات المزروعــة مــن 
كالــرز  االســتراتيجية  الحبــوب 
والقمــح الســيما انحســار االمطــار 
وتعرضــت  مخيــف   بشــكل 
حيــث  الجفــاف  الــى  االهــوار 
العديــد  هجــرة  الــى  ذلــك  ادى 
المنطقــة  مــن  العوائــل  مــن 
فماهــي    M الميــاه  شــحة  بســبب 
ــرز االجــراءات التــي يجــب علــى  اب
وعــون  اليهــا  اللجــوء  الحكومــة 
مهمــة  وهــي   M معهــا  الشــعب 

: االختصــاص  اهــل 
المنبــع  دول  مــع  التفــاوض   -1
وحتــى  وايــران  تركيــا  مــن  كل 
نهــر  فيهــا  يمــر  الــذي  ســوريا 
ضمــان  علــى  واالتفــاق   M الفــرات 
الدوليــة  المائيــة  العــراق  حصــة 
وزارة  مهمــة  وهــي  المشــروعة 
هــذه  وفــي  المائيــة  المــوارد 
لهــم  مشــهود  خبــراء   الــوزارة 
وبالتالــي   M والخبــرة  بالكفــاءة  
التفــاوض  فــرق  تكــون  ان  يجــب 
اعتمــاد  مــع   M متخصصــة  فنيــة 
الــدول   هــذه  مــع  التجــارة  قيــد 
20 مليــار دوالر مــع  التــي تتجــاوز 

. ايــران  مــع  ويفوقهــا  تركيــا 

جيولوجيــة  فــرق  تشــكيل   -2
الكفــاءة  اهــل  مــن  متخصصــة 
والخبــرة  والذيــن لهــم بــاع طويــل 
االستكشــافات  فــي  ومعــروف 
الميــاه  عــن  للبحــث  الجيولوجيــة 
االنبــار   صحــراء  فــي  الجوفيــة 
والتــي يذكــر البعــض ان فــي هــذه 
وفيــرة  جوفيــة  ميــاه  المنطقــة 
جيولوجــي  خبيــر  ذكــر   حيــث   M
تــرأس فريــق متخصــص قبــل عــام 
بمســح  الفريــق  قــام  حيــث   2003
المنطقــة  هــذه  فــي  جيولوجــي 
احــد  فــي  جــاء  مــا   M بالنــص  قــال   M
وفــرة  الــى  يشــير  الــذي  التقاريــر 
صحيــح   فيهــا   الجوفيــة  الميــاه 
نحــن  لنــا  ومعــروف  عــام   بشــكل 

انمــا   M العراقييــن  الجيولوجييــن 
فيعتمــد  ارقــام  مــن  بــه  جــاء   مــا 
والمعلومــات    الفرضيــات  علــى 
فــا   M المســتخدمة  والقياســات  
بــاس مــن التأكــد بغيــة االســتفادة 
ممــا فيــه مــن ميــاه جوفيــة يمكــن 
امــوال  مــن  عقانــي  اســتثمار 
الوفــرة الماليــة لعوائــد النفــط فــي 
المتوفــر  مــن  واســتفادة  تكييــف 

. الميــاه   هــذه  مــن 

3- ازالــة التجــاوزات علــى الميــاه 
االنهــر  مســار  علــى  تمتــد  التــي 
وضمــان  لــإلرواء  المعتمــدة  
حصــص المحافظــات وفــق معاييــر 
وزارة المــوارد المائيــة عمــا بعدالــة 
وفــق  المائيــة  الحصــص  توزيــع 
نــوع  او  المزروعــة  المســاحات 
المحصــول M كالــرز الــذي يحتــاج الــى 
كميــات اوفــر مــن بقيــة المحاصيــل 
هــذا  مســاحاته  تقلصــت  الــذي 

. العــام 

 الجفاف و التغيير المناخي كيف السبيل ؟

بالــرش  الــري  ثقافــة  اشــاعة   -4
طريقتــان  وهمــا  والتنقيــط 
ــل فــي  اســتخدمت مــن زمــن طوي
ذلــك  شــاهد  اذ   M الــدول  بعــض 
االراضــي  فــي  المقــال  كاتــب 
دخولــه  عنــد   1980 عــام  اليونانيــة 
مــن  قادمــا  اليونانيــة  االراضــي 
 42 حوالــي  قبــل  اي   M بلغاريــا 
تقلــان  طريقتــان  وهمــا   M عامــا 

. المائيــة  الضائعــات 

موضــوع  الميــاه  موضــوع   -5
ألي  ليــس  وبالتالــي  ســيادي 
طــرف او جهــة ان تتصــرف خــارج 
وتحديــدا  الدولــة  ســيادة  حــدود 
فــي بنــاء ســدود او نواظــم فــي  
علــى  العــراق  مــن  منطقــة  اي 
الموضــوع  هــذا  وحصــر  االنهــر 
المائيــة  وحســب  المــوارد  بــوزارة 

. تقديراتهــا 

وتطبيــق  القانــون  ســيادة   -6
ذات  القانونيــة  التشــريعات 
المائيــة  بالمــوارد  الصلــة 
عاقــة  ومالــه  االرواء  وتنظيــم 
الزراعيــة  المحاصيــل  بإنتــاج 
 M االســتراتيجية  االهميــة  ذات 
والفاحيــن  المزارعيــن  وتشــجيع 
تقديــم  خــال  مــن  الزراعــة  علــى 
بــكل  المتعلقــة   التســهيات 
المســتلزمات الزراعيــة .  وتســديد 
بالوقــت  المحاصيــل  قيــام  أ 
التهيئــة  اجــل  مــن  المناســب 

. القــادم  للموســم 

تنظيــف  بحملــة  القيــام   -7
ــازل التــي يســتوجب  لألنهــر والمب
يعرقــل  مــا  وإزالــة  ذلــك   لهــا 
ســليم  بشــكل  الميــاه  انســياب 

. الزراعيــة  المحاصيــل  الــى 

حاكم محسن الربيعي
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 الوضــع بصــورة عامــة متوتــر وغيــر جيــد فــي 
يجــري  مــا  وان  وغيــر مســتقر،  العــراق ومقلــق 
مؤشــر  هــو  واألخــر  الحيــن  بيــن  العــراق  فــي 
علــى عــدم احتــرام القانــون مــن قبــل الجميــع ال 
ســيما الجهــات التــي تمتلــك اجنحــة مســلحة 
غيــر  معروفــة  عناصــر  وهــم   « ميليشــيات   «
منضبطــة يحملــون الســاح والباجــات الرســمية 
وبســيارات مظللــة حكوميــة يتجــول بــكل حريــة 
الــى جانــب امتاكهــم فــي ثكناتهــم األســلحة 
الســرية  والســجون  والثقيلــة  الخفيفــة 

 .. الحكومــة  مــن  رواتبهــم  ويســتلمون 
مطالبــات  الســاحة  علــى  بــرزت  وكلمــا 
تتحــرك هــذه  البــاد  العامــة فــي  باإلصاحــات 
الميليشــيات بقــوة وتقــوم بإعمــال اســتفزازية 
ممــا  الحكومــة  ســكوت  وســط  األمــور  لخلــط 
يعطــي مؤشــرا ً واضحــا ً مــن عــدم وجــود آمــن 
الدولــة  وجهــد  العراقــي  الشــارع  فــي  دائــم 
الفقــراء  علــى  فقــط  القانــون  ويطبــق  غائــب، 
مخالفــات  يرتكبــون  الذيــن  مــن  العامــة  وأبنــاء 
او جرائــم مشــابه لعناصــر المجاميــع المســلحة 
ووفــق  العقوبــات  اشــد  بحقهــم  فتصــدر 

النافــذ. القانــون 

وليــس  متوتــرة  دولــة  العراقيــة  الدولــة  ان 
اغلبهــا  الشــعب  وطبقــات  اســتقرار،  فيهــا 
مســحوقة وخائفــة مــن المجهــول وتعانــي مــن 
الفقــر والعــوز، وهنــاك مــن يبحــث فــي القمامــة 
احتياجاتهــم،  يســد  مــا  عــن  البحــث  اجــل  مــن 
الخدمــي  الجانــب  فــي  التدهــور  جانــب  الــى 
واالقتصــادي،  والصحــي  والعلمــي  والتربــوي 
والحكومــة عاجــزة فظلــت البنيــة التحتيــة علــى 
المواطنيــن  ثمنهــا  يدفــع  المتــردي  وضعهــا 
الحلــول  إيجــاد  عــن  السياســيين  عجــز  وســط 
إلنهــاء  األطــراف  جميــع  يرضــي  المناســبة 

العراقييــن. معانــاة 
األحــزاب  قيــادات  ان  مــن  يلمــس  والمتابــع 
عــن  ناهيــك  مفاوضاتهــم،  جميــع  فشــلت 
وقــرارات  القضــاء  قــرارات  فــي  تدخاتهــم 
مــن  اقــوى  قراراتهــم  ان  بــل  الــوزراء  مجلــس 
وافســدوا جميــع  البلــد،  فــي  القانــون  ســلطة 
العامــة،  الحريــات  الدولــة، وصــادرو  مؤسســات 
ــر العــراق  ومســتعدون للعنــف واإلرهــاب وتدمي

. لحظــة  اي  فــي 
الخطــر  مرحلــة  العــراق  دخــول  التقريــر  أكــد 

ومــن   .. متوقــع  صــدام  هنــاك  يكــون  وربمــا 
يتطلــب  العــراق  فــي  التــام  االســتقرار  اجــل 
حقيقيــة  بإجــراءات  والقيــام  الحلــول  إيجــاد 
وتعديــات شــاملة فــي الدولــة، فــي مقدمتهــا 
اإلصــاح بيــن الفرقــاء المشــاركين فــي العمليــة 
السياســية وان تكــون هنــاك حــوارات صادقــة، 
المســتمر،  والتصعيــد  الفوضــى  وإيقــاف 
هنــاك  تكــون  وان  المفتعلــة  االزمــات  وانهــاء 
الشــعب  أطيــاف  تخــدم  وطنيــة  معالجــات 
او  الشــخصية  المصالــح  وفــق  ال  العراقــي 
المصالــح  ترعــى  وان  المذهبيــة،  او  الدينيــة 
فــي  العامــة  األمــور  البــاد وتســير  فــي  العليــا 
الدولــة واحتــرام قيــم حقــوق االنســان مــن خــال 
التــي تقــوم  المســلحة  المليشــيات  انهــاء دور 
الطائفيــة  واالغتيــاالت  اإلرهابيــة  بعمليــات 
وتثيــر الرعــب فــي المجتمــع الــى جانــب ســلب 

 . المواطنيــن  حقــوق 
بيــن  مواجهــات  هنــاك  تكــون  ال  بــأن  ونأمــل 
لكــون  المســتقبل  فــي  المتصارعــة  األطــراف 
األرضيــة خصبــة وســهولة اشــعال الفتنــة بيــن 
وتجــدد  الوطــن،  شــباب  ثمنهــا  يدفــع  الفرقــاء 
مــع  الكامــل  تضامنهــا  العراقيــة  الجمعيــة 
والعدالــة،  الحريــة  اجــل  مــن  الشــعب  تطلعــات 
وتدعــو للحفــاظ عــاى كرامــة القانــون فــي الباد، 
وانهــاء كافــة الخافــات والحفــاظ علــى الســلم 
أي  ومنــع  العراقيــة  الدولــة  وســيادة  األهلــي، 

الداخليــة.  شــؤونه  فــي  التدخــل  مــن  دولــة 

الجمعيــة العراقيــة لحقوق االنســان
 فــي الواليــات المتحــدة االمريكية

             20 / أيلــول/ 2022

اصدرت الجمعية العراقية لحقوق االنسان في امريكا
تقريرا  حول تطورات الوضع الراهن في العراق

 بتاريخ 20أيلول / 2022 
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د. تيسير األلوسي
 اليوم العالمي للسـام والذي 
 / سـبتمبر   – أيلـول   21 يصـادف 
بوقفـِة  يطالُبنـا  يـوٌم  هـو   ،2022
مراجعـٍة مـع أنفِسـنا ألجـل فعـٍل 
أسـمى، نتقـدُم بـه نحـو تحقيـق 
السـام فـي بادنـا.. فالشـعوُب 
يـوم  السـاَم،  يصنـع  مـن  هـي 
ترفـض الخضـوع لنـداءات العنف 
ويـوم  واالقتتـال..  واالصطـراع 

بـكل  العنـف،  لقـوى  المسـلحة  التشـكيات  تتـرُك 
لقـوى  المدنيـة  التشـكيات  إلـى  لتنضـم  أشـكالها، 

مهامهـا.. بتنوعـات  السـام، 
مـن  الشـاب  أبهـا  وأنـَت  الشـابة  أيتهـا  وأنـِت  عـام  كل 
أنصـار السـام واالنعتـاق مـن الحـروب العبثيـة.. كل عـام 
حقوقكـم  عـن  تدافعـون  ونشـاطا  همـة  أعلـى  وأنتمـا 
الحـروب  األلـم وجراحـات  مـن  خـال  بعالـم  العيـش  فـي 
التـي ال مبـرر لهـا سـوى خدمـة الفاسـدين المجرميـن…
واستسـاما  وضـااًل  توهانـًا  وكفـى  الحقيقـَة  فلـْـنِع 
المذهـب  وباسـم  الديـن  باسـم  المضلليـن  لقشـمريات 
وباسـم الطائفيـة والحقيقـة السـافرة أننـا لسـنا عندهم 

الدنيئـة! وأطماعهـم  نيرانهـم  وقـود  سـوى 
ولنعـد إلـى خيارنـا الوحيـد، السـام طريقـًا لحيـاة حـرة 
كريمـة.. وعودتنـا إلـى الرشـد والحكمـة والسـداد وإلـى 
قـرار شـجاع يليـق بكـم شـبيبتنا الرائعة تكمـن في رفض 
إلـى  االنتمـاء  رفـض  االقتتـال،  نـداءات  وراء  االنجـرار 
بوجـه  السـاح  وحمـل  والعنـف  االصطـراع  تشـكيات 

اآلخـر مـن أبنـاء الوطـن وأخينـا فـي اإلنسـانية..
وبـدل محاربتـه وصـب الزيـت فـي نيـران الحـرب فلتقتـع 
اآلخـر بطريـق السـام وذلـك بـأن يـأن نختـار هـذا الطريـق 
وليقـل كل منـا نحـن مـن يبـدأ اختيـار السـام ونحـن مـن 
يكون رواد طريق السام ال أن ينتظر اآلخر وكل يشعل 
حريقـا فمشـعلو الحرائـق ومـن يقـف وراء االحتـراب هذا 
النهـب  ليتواصـل  الحـرب  تتواصـل  أن  يرومونـه  مـا  جـل 
صحـراء  نهـب  يتركونـا  حتـى  اشـده  علـى  والفسـاد 

وخـراب ويبـاب!
لتكـن صحـوة واحـدة ولنختـر طريـق االسـتقرار.. طريـق 
البنـاء ال طريـق الهـدم.. لنختـر طريق التقـدم ال االنكفاء 
فـي كهـوف ال تليـق إال بقـوى الظـام والتخلـف التي 

تريـد أسـرنا فيهـا خدمـة ألطماعهـا ومآربها
لنتحرر من دوامة العنف

أيتهـا الشـبيبة كونـوا أكثـر وعيـا بـأن ال تكونـوا وقـود 
جنانـا  ويحيلهـا  األرض  ييعمـر  مـن  كونـوا  بـل   ، الحـروب 
للعيش الكريم.. أنتم مستخلفون على األرض إلعمارها 
أبصاركـم  يعمـون  فلمـاذا  وضرعـا  زرعـا  واسـتنباتها 
ويطوعونكـم فـي حـروب ويجندونكـم في ميليشـيات 

!؟ االقتتـال 
ها كنتم جند السام، بالبناء والتنمية والتقدم؟

وحرياتكـم  وجودكـم  تخدمـون  جنـدًا  كنتـم  هـا 
؟ قكـم حقو و

أنتم السام وبناة الحياة الحرة الكريمة
وال كرامة وال وجود إنساني من دون السام

 في ذكرى اليوم العالمي للسالم ..

عائض الصيادي
بـكل أشـكالها   #الحـروب 
التـي  الحـرب  حتـى  قـذرة 
وتخلـف  عادلـه  يسـمونها 
وكل  والقتـل  الدمـار 
والجرائـم  االنتهـاكات 
واالشـعوب  االفـراد  ضـد 
ال  ذلـك  غيـر  يقـول  ومـن 
بدليـل  يأتـي  ان  يسـتطيع 

و  )الطائفيـه  الحـروب  هـي  الحـروب  واقـذر 
االنسـاني  (والتاريـخ  والعرقيـة  المذهبيـه 
يحكـي لنـا ذلـك ، اال ان الحـروب فـي الماضي 
السـيوف  هـو  واحـد  بسـاح  تتـم  كانـت 
األسـلحة  اختـراع  قبـل  والنبـال  والرمـاح 
وقوتهـا  وعياراتهـا  أنواعهـا  بمختلـف  الناريـة 
التحتيـة  والبنـاء  االنسـان  ضـد  التدميريـة 
)العبثيـة  الحـرب  هـي  عنـه  اريدالحديـث  .ومـا 
تـدور  (التـي  الخاسـره  و  الظالمـة  االجراميـة 
ودمـرت  أهلكـت  والتـي  بادنـا  فـي  رحاهـا 
كانـت  التـي  الماديـة  والمقـدرات  االنسـان 
متوفـره رغـم قدمهـا وشـحتها واعادتنـا الـى 
مضـي  مـن  وبالرغـم  الكهربـاء  عصـر  قبـل  مـا 
فـي  التلـوح  اندالعهـا   علـى  سـنوات  ثمـان 
)االزمـة  »بنهايتها«.وحـل  تبشـر  بـوادر  االفـق 
تحـل  أن  يمكـن  ال  انهـا  ونؤكـد  السياسـية(  
األطـراف  ألحـد  والنصرفيهـا  بالحـرب  االزمـه 
هـو  اليمنيـة(  السياسـية  )لازمـه  الحـل  وان 
والحـل   ، عسـكري  وليـس  سياسـي  حـل  
واسـتئناف  الحـرب  انهـاء  فـي  يتمثـل 
حيـث  مـن  السـلمية  السياسـيه  العمليـه 
توقفـت وعلـى اسـاس المرجعيـات المعتـرف 
الوطنـي  الحـوار  )مخرجـات  خصوصـًا  بهـا 
اليمنيونـك  انتـاج  مـن  باعتبارهـا  الشـامل( 

. المسـتجدات  واسـتيعاب  انفسـهم 
وحدودهـا  االقاليـم  عـدد  موضـوع  #ويؤجـل 
االقاليـم  موضـوع  لدراسـة  لجنـة  وتشـكيل 
االختصاصيون)جغرافيـًا  االكاديميـون  مـن 
فـي  وينـص  واداريـًا(  واقتصاديـًا  وديمغرافيـًا 
بـدون  اتحاديـة(  )دولـة  اليمـن  ان  الدسـتور 
الدراسـة  تتـم  حتـى  االقاليـم  عـدد  تحديـد 

النفـوس. وتهـدى  الذكـر  االنفـة 
الضغـط  للحـرب  المناهضيـن  كل  #وعلـى    
لوقـف   السـلمية  المتاحـة  الوسـائل  بـكل 
مـع  االصطفـاف  وانهائهاوعـدم  بـل  الحـرب 

الحـرب. اطـراف  مـن  طـرف  اي 

 التلوح في االفق بوادر تبشر بنهاية 
الحرب العبثية الخاسرة
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وتأثيراتــه  التنفيــذ  مســتويات 
اإليجابيــة ، والســيما فــي المناطق 
محافظــات  فــي  حرمانــًا  األكثــر 
تلــك  مــع  التتناســب  الجنــوب 
أن  كمــا   . المتاحــة  اإلمكانيــات 
واآلمــن  إنعــدام  حالــة  تفاقــم 
واإلســتقرار يشــكل تحديــًا إنســانيًا 

العــراق«  أطفــال  يواجــه  كبيــرًا 

اإللتحــاق  فنســبة  التعليــم  أمــا 
بالتعليــم األولــي األساســي فــي 
العــراق تبلــغ 86 % إال أن اإلخفــاق 
معــدالت  تفــاوت  فــي  يكمــن 
البــاد كمــا تشــير  فــي  اإللتحــاق 
أن  إلــى  الحاليــة  اإلحصائيــات 
نســبة 21% مــن الفتيــات فــي ســن 

الدراســة معظمهــن فــي المناطق 
المــدارس  إلــى  الريفيــة اليذهبــن 
الكافــي  للدعــم  اإلفتقــار  بســبب 

المحلــي.  المجتمــع  قبــل  مــن 

العــراق  فــي  الراهــن  الوضــع  إن 
يحــرم الطفــل مــن حريــة التفكيــر . 
وكذلــك يكــرس حرمانــه مــن حقــه 
فــي اللقــاء مــع اقرانــه وســط مناخ 
المخاطــر واوضــاع  آمــن التهــدده 
التقاريــر  وحســب   ، إســتثنائية 
الحكوميــة فــأن األوضــاع مأســاوية 
 %18 ، العراقــي  الطفــل  يعيشــها 
يعانــون  العراقييــن  االطفــال  مــن 
مــن   %  8  ، التغذيــة  ســوء  مــن 
. 23 % مــن  الحــاد  التغذيــة  ســوء 
ــة مزمــن ، و يقــدر عــدد  ســوء تغذي
العــراق  فــي  األيتــام  األطفــال 
مليــون طفــل   5 إلــى   4 بحوالــى 
اضافــة   ، أرملــة  مليــون  وحوالــي 

كوران خالد

 حقائق وأرقام حول الطفولة في العراق
تتعــرض الطفولــة فــي العــراق 
نتيجــة  الســابقة  العهــود  منــذ 
الحــروب الكارثيــة للنظــام البائــد، 
عنيفــة  النتهــاكات  اآلن  ولحــد 
علــى جميع المســتويات وبالضد 
المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  مــن 
ومايهمنــا  الطفــل  لحقــوق 
الحاضــر حيــث إن مســتقبل بنــاء 
 ، الحاضــر  مــن  يبــدأ  دولــة  أي 
هــم  اليــوم  العــراق  أطفــال  وأن 

 . مســتقبله 

العراقيــة  الطفولــة  همــوم  إن 
ومــا تعانيــه مــن معضــات نتيجــة 
للوضــع المأســاوي التــي يمــر بــه 
العــراق ، ال تحظــى بــأي اهتمــام 
ــذي  ــدءًا مــن الحكومــة ال ُيذكــر ب
االهمــال  درجــة  إلــى  يصــل 
وانتهــاءًا بــكل الفعاليــات علــى 
كافــة المســتويات ، وإن تطرقــت 
لشــؤون  المؤسســات  هــذه 
الطفولــة فــي العــراق فمــن بــاب 

رفــع العتــب ال أكثــر . 

يعانــون  العــراق  أطفــال  إن 
النفســية  األمــراض  شــتى  مــن 
والصحيــــــــة  والجسديــــــــة 
لمشــهد  نتيجــة  والثقافيــة 
واإلعامــي  العســكري  العنــف 
لتدنــي  إضافــة  المســؤول  غيــر 
وهــروب  التعليــم  مســتوى 
األطفــال مــن مدارســهم نتيجــة 
األوضــاع الحياتيــة الصعبــة التــي 
تمــر بهــا غالبيــة األســر العراقيــة 
تؤثــر  ســوف  األوضــاع  هــذه  إن 
باشــك فــي تأســيس مســتقبل 

 . لألطفــال  ننشــده  صحيــح 

رغــم اســتمرار البرامــج الموجهــة 
تمويلهــا  يصــل  التــي  لألطفــال 
دوالر  مليــون  مائــة  نحــو  إلــى 
التــي   2003 عــام  منــذ  ســنويًا 
العراقيــة  الحكومــة  تنفذهــا 
إال   ، المتحــدة  األمــم  مــن  بدعــم 
فــي  مؤســفًا  تباينــًا  هنــاك  أن 

الــى مئــات اآلالف مــن المطلقات 
يقمــن  النســاء  هــؤالء  وأغلــب 
بإعالتهــم ويعشــن فــي مســتوى 
االدنــى  الحــد  دون  متــردي 
للمســتوى المعيشــي ، ويعانيــن 
مــن امــراض مزمنــة خطيــرة عديدة 
نتيجــة الحــروب المســتمرة وعــدد 
األيتــام فــي تزايــد نتيجــة األعمــال 
اإلرهابيــة التــي تقوم بهــا القوى 
والمنتشــرة  المختلفــة  اإلرهابيــة 
يذهــب  مــا  غالبــًا   ، البــاد  فــي 
فــي  وهــم  الوالــدان  ضحيتهــا 
طريقهــم للعمــل ، ممــا أدى الــى 
تــدن واضــح فــي نســب التســجيل 
بالمراحــل األوليــة والــى اإلنطــواء 
وعزلــة الطفــل فــي البيــت وفــي 
رأســها هاجــس الخــوف والرعــب 
ســلبي  بشــكل  ينعكــس  ممــا 
نفســية األطفــال مــن الجنســين .

ان قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم 
ــون األول /  المتحــدة قــي 12 / كان
1997 يؤكــد علــى حماية األطفال 
لــذا   ، المســلح  بالنــزاع  المتأثريــن 
المعنيــة  الجهــات  كل  نطالــب 
بحمايــة الطفــل العراقــي واحترام 
مســاعدات  وتقديــم  حقوقــه 
الضحايــا  لألطفــال  صحيــة 
وحمايــة ومعاملــة خاصــة وإعــادة 
تأهيلهــم ، كمــا نطالــب األطبــاء 
تخصــص  ان  والمستشــفيات 
مشــاريعها الصحيــة لوضــع برامــج 
معالجــة لهــذه الفئــة الكبيــرة مــن 
الدولــة  وعلــى   ، العــراق  أطفــال 
خاصــة  برامــج  تكثيــف  العراقيــة 
والمشــردين  اليتامــى  لألطفــال 
وإحتوائهــم فــي ماجــئ خاصــة 
ســيكون  مصيرهــم  فــأن  وإال 
اإلرهابييــن  قبــل  مــن  القتــل 
النهايــة  وفــي   .. اوإســتغالهم 
ســيكونون لقمــة رخيصــة لتنفيــذ 
مشــاريع اإلرهــاب واإلجــرام ليــس 
فقــط فــي العــراق بــل فــي الخــارج 

أيضــًا .
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والسياسـات،  والمفاهيـم 
سـتبقى جاثمـة فـي قلـب النظـام 
او  تطـور  لتحـول دون حصـول اي 

 : تحسـين
ودب  هـب  مـن  كل  تهافـت   -1
الشـهادات  علـى  الحصـول  نحـو 
الشـهادات  وخصوصـا  الجامعيـة 
العليـا مـن دون االخـذ بنظر االعتبار 

العمـل. سـوق  فـي  أهميتهـا 
تجـاه  الطـاب  مقاومـة   -2
التعليـم  فـي  الحديثـة  أالسـاليب 

. ت نـا متحا ال ا و
المهنيـة  العاقـات  تراجـع   -3
التعليـم. مجـال  فـي  والتضامـن 
وجهازهـا  الـوزارة  هيمنـة   -4
امـور  علـى  البيروقراطـي 

. ت معـا لجا ا
انتقـاء  أسـاليب  فسـاد   -5
ورؤسـاء  اإلدارييـن  المسـؤولين 
الجامعـات واخضاعها للمحاصصة.
مـا  عـن  الجامعـة  عزلـة   -6
التربيـة  فـي  تطـورات  مـن  يحصـل 
وتنامـي  العالـم  فـي  والتعليـم 
معـاداة نظريـات التعلـم والطرائـق 
هيمنـة  وتعزيـز  البيداغوجيـة 
التقليديـة  التعليميـة  المـواد 
الحصـار  حالـة  الـى  تعـود  التـي 
الجامعـات. تعيشـه  الـذي  الذاتـي 
المهنـة  اخـاق  تدنـي   -7
وتفشـي ظاهـرة التزويـر والسـرقة 

. يـة لفكر ا
عنيفـة  تقييـم  ثقافـة  بـروز   -8

وتبسـيطية.  واختزاليـة 
بتلبيـة  االهتمـام  عـدم   -9
حاجيـات االقتصـاد وسـوق العمل.

التعليـم  أهميـة  اليـوم  تتحقـق   
فـي كل مـكان فـي العالـم فهـي 
األعمـال  جـدول  رأس  علـى  اآلن 
لمعظـم الـدول. لكنـه فـي العـراق 
التخلـف  وطـأة  تحـت  يرضـخ  الزال 
واالهمـال ممـا ادى الـى أن يدفـع 
هـذا  نتيجـة  باهظـًا  ثمنـًا  العـراق 
51 عامـا مـن  العـراق بعـد  االهمـال. 
انشـاء وزارة للتعليـم العالـي يجـد 
عليـه  يحسـد  ال  فـي وضـع  نفسـه 
وفـي وضـع يتميز بتدهـور التعليم 

وخرابـه. 
أكثـر  العالـي  التعليـم  أصبـح 
أهميـة خصوصـا فـي االقتصـادات 
وال  المعرفـة،  علـى  القائمـة 
أمـر  فهـي  التعليـم  جـودة  سـيما 
الوطنيـة.  للتنميـة  األهميـة  بالـغ 
المشـكلة فـي العـراق هـي فسـاد 
تجويـده  يعيـق  ممـا  التعليـم 
الدولـي  البنـك  يذكـر  وتطـوره. 
عـاٍل  تعليـم  »بـدون  أنـه   )2000(
الناميـة  البلـدان  سـتجد  أفضـل، 
االسـتفادة  فـي  متزايـدة  صعوبـة 
القائـم  العالمـي  االقتصـاد  مـن 

المعرفـة«. علـى 
فـي  العالـي  التعليـم  نظـام 
العـراق بعيـد كل البعد عن التطور. 
تعتبـر مسـألة الحوكمـة ونقيضهـا 
مجالـس  ودور  المحاصصـة 
الجامعـات فـي كل مـن القطاعيـن 
بالـغ  أمـرا  واالهلـي  الحكومـي 
األهميـة، وهنـاك حاجـة إلـى إدارة 
أفضـل لضمـان الجـودة. وبالتأكيـد 
العالـي  التعليـم  يتسـاوى  ال 
العـراق  فـي  العليـا  والشـهادات 
يتـرك  ممـا  الدوليـة،  المعاييـر  مـع 
المؤهليـن  الخريجيـن  مـن  قلـة 
فـي  المسـاعدة  يمكنهـم  الذيـن 
التعليـم  مؤسسـات  بنـاء  إعـادة 

لـي. لعا ا
الحكوميـة  الجامعـات  معظـم 
واالهليـة ال تقتـرب ال فـي ادارتهـا 
والبحـث  التدريـس  فـي  وال 
وامريـكا  اوربـا  فـي  بالجامعـات 
جامعـات  مـن  العديـد  حتـى  وال 
المنطقة، حيث ان جودة التدريس 
والبحـث أضعـف بكثيـر مما ال يمنح 

معظـم  للمقارنـة.  هنـا  مجـال  اي 
يرقـى  ال  بالجامعـات  »التدريـس« 
الماحظـات  إمـاء  مجـرد  الـى  اال 
التي قام المدرس بنسـخها عندما 
القسـم،  نفـس  فـي  طالبـا  كان 
اختبـارات  هـي  واالمتحانـات 
حالـة  الطلبـة  وتسـيب  للذاكـرة، 
مـن  كبيـر  عـدد  ويرتكـب  منتشـرة، 
االحتيـال  والباحثيـن  التدريسـيين 
رادع.  بـدون  والبحثـي  األكاديمـي 
الجامعـات  معظـم  تـدار  رسـميا 
تـم  وعمـداء  رؤوسـاء  قبـل  مـن 
تعينهـم علـى اسـاس المحاصصـة 
اسـاس  علـى  وليـس  السياسـية 
الكفـاءة،. كانـت الحكمـة الشـائعة 
دائما هي أن زيادة التمويل يمكن 
األقـل  علـى  أو  جميـع،  تحـل  أن 
التنظيميـة  المشـاكل  معظـم، 
التـي تفسـد التعليـم العالـي فـي 
العـراق ولذلـك افسـد التعليـم مـن 
المـوازي  كالتعليـم  االجـور  خـال 
والجامعـات  المسـائي  والتعليـم 

االهليـة. 
الحوكمـة  سـوء  قضايـا  تعتبـر 
واالدارة على المستوى الهيكلي 
مـن  والتنظيمـي  واألكاديمـي 
امـام  تقـف  التـي  العوائـق  اهـم 
بـل  ال  التعليـم،  جـودة  تحسـين 
فـي  اساسـية  بصـورة  تسـاهم 
تدهـور التعليـم. وتظـل الجامعـات 
شـديدة المركزيـة لدرجـة أن عمليـة 
صنع القرار ال تزال مشوهة وال تزال 
الـوزارة  قبـل  مـن  تـدار  الجامعـات 
بصـورة مركزيـة مقيتـة بحيـث تبدو 
لجامعـة  فـروع  وكأنهـا  الجامعـات 
التعليـم  وزارة  اسـمها  واحـدة 
هنـاك  العلمـي.  والبحـث  العالـي 
مـن  الامركزيـة  إلـى  ملحـة  حاجـة 
حاجـة  وهنـاك  القـرار  اتخـاذ  حيـث 
شـديدة الـى وضـع الكفـاءات في 

القـرار. هـرم  قمـة 
اهـم  امامكـم  اضـع  كخاصـة، 
العالـي  التعليـم  نظـام  مظاهـر 
والتـي  ومشـاكله  العـراق  فـي 
مـن دون احـداث ثـورة كبـرى فـي 
التعليـم العالـي، ومن دون احداث 
االتجاهـات  فـي  حقيقـي  تغييـر 

محمد الربيعي

 التخلف واالهمال يصيب نظام التعليم العالي في العراق
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واسـتفزازاته  تحدياتـه  فـي  يمعـن 
وهـو اليـوم يلـوح بتشـكيل تحالـف 
جديـدة أسـماه إئتـاف إدارة الدولـة 
ويضـم اإلطارييـن واالتحـاد الوطني 
تقـدم  ومجموعـة  الكوردسـتاني 
السـيادة  عـن  المنشـقة  السـنية 
بزعامـة  نفسـه  السـيادة  وتحالـف 
الحلبوسـي والحـزب الديموقراطـي 
مسـعود  بزعامـة  الكوردسـتاني 
بحجـة  الصـدر  واسـتبعاد  برزانـي 
فـي  معهـم  االشـتراك  اليريـد  إنـه 
هـم  وبالتالـي  الحكومـة،  تشـكيل 
يدعـون أن بإمكانهـم توفيـر النصـاب 
البرلمـان  جلسـة  لعقـد  القانونـي 
الختيـار رئيـس الجمهورية الكوردي 
الحزبيـن  توافـق  بعـد  القـادم 
مرشـح  علـى  الكبيريـن  الكوردييـن 
الرئيـس  مـن  والطلـب  مشـترك، 
الجديـد تسـمية مرشـحهم لمنصـب 
شـياع  محمـد  وهـو  الـوزراء  رئاسـة 
السـوداني ، وهـم غيـر مهتميـن أو 
واعيـن لخطـورة ردة الفعـل الصدرية 
التـي قـد تؤجـج الشـارع وتجـره إلـى 

عقبـاه. يحمـد  ال  مـا 

بعنجهيـة  يغـرد  المالكـي  فنـوري 
الدولـة  إدارة  إئتـاف  سـفينة  »إن 
الحكومـة شـاء  أبحـرت« وسيشـكل 
وهـي  أبـى.  مـن  وأبـى  شـاء  مـن 
للشـعب  واحتقـار  وتجاهـل  تعالـي 
المنظومـة  بتغييـر  ومطالبـه 
والفاسـدة  الفاشـلة  السياسـية 
وأتباعـه  للصـدر  واسـتفزاز  برمتهـا 
فـي  مهـم  غيـر  رقـم  وكأنهـم 
الشـعب  السياسـية.  السـاحة 
ومعـه  بقلـق  يترقـب  العراقـي 
والدولـي،  اإلقليمـي  المحيـط 
فـي  العراقـي  الوضـع  تطـورات 
 28 يـوم  ففـي  القادمـة.  األيـام 
سـبتمبر الجـاري مـن المتوقـع صدور 
قـرار من المحكمة الدسـتورية العليا 
وبطـان  شـرعية  عـدم  أو  بشـرعية 
ألنهـا  الصدرييـن  النـواب  اسـتقالة 
المجلـس  نـواب  قبـل  مـن  توقـع  لـم 
والمصادقـة  للنقـاش  تخضـع  ولـم 
مـا  دسـتورية  غيـر  فهـي  وبالتالـي 
يعنـي إمكانيـة اسـتعادة الصدرييـن 
وتغييـر  النيابيـة  لكراسـيهم 
جديـد  مـن  السياسـية  المعادلـة 

 بـات واضحـًا لـكل مراقـب ومتابـع 
لعبـة  هنـاك  أن  العراقـي  للشـأن 
وتفاقـم  وتصعيـد  الحبـل  شـد 
باالنفجـار.  تهـدد  سياسـية  ألزمـة 
فجماعـة اإلطـار التنسـيقي، ومعها 
المرخـص  غيـر  المسـلحة  الفصائـل 
لهـا قانونيـًا والمنضويـة تحت عباءة 
مـن  وتمتلـك  الشـعبي  الحشـد 
كيـان  يهـدد  مـا  المنفلـت  السـاح 
يعيشـون  برمتـه،  العراقيـة  الدولـة 
أبراجهـم  فـي  أوهامهـم  فـي 
السـلطة  يملكـون  ألنهـم  العاجيـة 
حسـبما  البلـد  ويسـيرون  الحقيقيـة 
يشـاؤون منـذ تسـعة عشـر عامـًا ولم 
يقدموا سـوى فشـلهم وفسـادهم 
العـام  للمـال  ونهبهـم  وسـرقاتهم 
وتخريـب  العـراق  لثـروات  وهدرهـم 
الخدمـات  وانعـدام  التحتيـة  البنـى 
يحتاجهـا  التـي  األساسـية 
بعـرف  وتمسـكهم  المواطـن. 
االجتماعيـة  والكتلـة  المكونـات 
والمحاصصـة  والتوافقـات  األكبـر 
للبلـد  والمدمـرة  المقيتـة  الطائفيـة 
إنهـاء  إلـى  ترنـو  ألنهـا  وللشـعب 
شـعور المواطنـة واالنتمـاء للوطـن. 
غيهـم  يواصلـون  اليـوم  وهاهـم 
التـي  واسـتفزازاتهم  وتعجرفهـم 
قـادت العـراق إلى شـفا حـرب أهلية 
طاحنـة تـأكل األخضـر واليابـس منـذ 
لانتخابـات  النهائيـة  النتائـج  خـروج 
والتـي   2021 أكتوبـر  فـي  األخيـرة 
عبـر  نجحـوا  لكنهـم  فيهـا  خسـروا 
تعطيـل  فـي  ميكيافيليـة  وسـائل 
تشـكيل حكومـة األغلبيـة الوطنيـة 
االنتخابـات  فـي  الفائزيـن  قبـل  مـن 
الثاثـي  التحالـف  شـكلوا  الذيـن 
والحـزب  الصـدري  التيـار  بيـن 
الكوردسـتاني  الديموقراطـي 
بقيـادة  السـني  السـيادة  وتحالـف 
مـا  بواسـطة  الحلبـوس،  محمـد 
يسـمى بالثلـث المعطـل المسـتورد 
فـي  يقـف  المحطمـة.  لبنـان  مـن 
الصـدري  التيـار  مواجهتهـم 
قراراتـه  فـي  والمتسـرع  المتخبـط 
المزاجيـة والشـريك لهـم فـي تجربة 
الحكـم الفاشـلة طيلـة تسـعة عشـر 
الفسـاد  مـن  يخلـو  ال  والـذي  عامـًا 
ميليشـيات  يمتلـك  مثلهـم  وهـو 
فـي  متمثلـة  خطيـرة  مسـلحة 
السـام  وسـرايا  المهـدي  جيـش 
وغيرهـا مـن التسـميات لكنـه الفائـز 
األخيـرة  االنتخابـات  فـي  بامتيـاز 
ومـن  نيابيـًا  مقعـدًا   73 ويمتلـك 
حقـه دسـتوريا أن يشـكل الحكومـة 
بعيـدًا عـن جماعة اإلطار التنسـيقي 
التـي نبذتهـا المرجعيـة العليـا فـي 
ُيجـّرب  ال  المجـرب  وقالـت  النجـف 
االنسـداد  إلـى  بالبـاد  أدى  مـا 
حكومـة  بـدون  وجعلـه  السياسـي 

تحولـت  إذ  الصاحيـات  كاملـة 
إلـى  المؤقتـة  الكاظمـي  حكومـة 
حكومـة تصريـف أعمـال ينظـر إليهـا 
الريبـة  بعيـن  التنسـيقي  اإلطـار 
بـأي  إسـقاطها  ويريـد  ويعاديهـا 
ثمـن ألنـه يتهمهـا بأنهـا ذات ميـول 
صدريـة والجديـر بالذكر أن مصطفى 
الكاظمـي رغـم فشـله علـى صعيـد 
مـازال  أنـه  إال  الداخليـة  السياسـة 
بمرحلـة  تكليفـه  إعـادة  يأمـل 
قادميـن  لعاميـن  إضافيـة  انتقاليـة 
انتخابـات  لتنظيـم  أكبـر  بصاحيـات 
ومسـتقلة  نزيهـة  مبكـرة  جديـدة 
االنتخابـات  تنظيـم  فـي  نجـح  كمـا 
السـابقة األخيـرة، وهـو يلعـب علـى 
التناقضـات بيـن اإلطـار والتيـار وجزء 
مـن التشـرينيين الـذي انضمـوا إلـى 
كمستشـارين،  الحكوميـة  كابينتـه 
وجـزء آخـر انسـلخ مـن تشـرين ودخل 
المسـتقلين ولـم  االنتخابـات بصفـة 
أهـداف  مـن  يذكـر  شـيئًا  يحقـق 
أمـا  المشـروعة.  ومطالبهـا  تشـرين 
التشـرينيون األصـاء فقد انقسـموا 
يبحثـون  ومايزالـون  أنفسـهم  علـى 
إلـى  تقودهـم  موحـدة  قيـادة  عـن 
بـر األمـان فهـم بيـن اللجنـة المركزيـة 
وجماعـة التحريـر ومجموعـة النـواب 
المسـتقلين الذي يدعـون تمثيلهم 
اسـتقطبتها  وفئـة  لتشـرين 
واسـتغلتها  الكاظمـي  حكومـة 
كيفيـة  يعرفـون  ال  تشـرين  باسـم 
ومطالبهـم  أهدافهـم  تحقيـق 
الطغمـة  وكنـس  المشـروعة 

الحاكمـة. السياسـية 

تغيرت المعادلة السياسـية وبرزت 
السـاحة  علـى  جديـدة  معطيـات 
السياسـية بعـد انسـحاب واسـتقالة 
مـن  وخروجهـم  الصدرييـن  النـواب 
حلفائهـم  وضـع  والـذي  البرلمـان 
فـي تحالـف إنقـاذ وطـن فـي وضـع 
هـذا  أسـباب  يعـرف  أحـد  وال  محـرج 
الموقـف الجنونـي االنتحـاري الـذي 
غضـب  حالـة  فـي  الصـدر  اتخـذه 
والمثـل يقـول غلطـة الشـاطر بألـف 
ألنـه  أكثـر  أو  بمليـون  هنـا  وهـي 
اللـدود اإلطـار  وفـر لخصمـه وعـدوه 
الفرصـة  إليـران  التابـع  التنسـيقي 
القانونيـة والدسـتورية لكـي يصبـح 
البرلمانيـة  األغلبيـة  صاحـب  هـو 
الحكومـة  تشـكيل  حقـه  ومـن 
وتسـمية رئيـس الـوزراء. وفـي ظـل 
بيـن  الثقـة  وانعـدام  التجـاذب  هـذا 
وتوعـد  والتيـار،  اإلطـار  الطرفيـن، 
والتصفيـة  بالعقـاب  لآلخـر  أحدهمـا 
السـاح  مـن  ميليشـياته  وتجريـد 
الفسـاد  بحجـة محاربـة  وتصفيتهـم 
واليحتـاج  متوتـرًا  الوضـع  أصبـح 
اإلطـار  لتفجيـره.  لشـرارة  سـوى 
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أعلـم  النـاس  أن  ببسـاطة  تعنـى  الدولـة  مدنيـة   
أن  المقبـول  مـن  ليـس  وأنـه  دنياهـم،  بشـؤون 
ومكانهـم  زمانهـم  خـارج  مـن  أفـكارًا  نسـتدعي 
وسـياقهم اإلنسـاني لينظـم حياتهـم قسـرًا بحجـة 
المحافظـة علـى مـا يظنـه البعض ثوابـت الدين، أو ما 

الدولـة. ثوابـت  مـن  اآلخـر  البعـض  يظنـه 
إن أعضـاء المجلـس العسـكري يضمـرون مناهضـة 
طبيعـة  ابرزهـا   ، مفهومـة  ألسـباب  المدنيـة  هـذه 
» وحلفاؤهـم  اإلسـامية  »األحـزاب  أمـا   .. تكوينهـم 
فقـد أعلنـوا بشـكل صريـح رفضهـم لمدنيـة الدولـة، 
المشـروع  انتصـار  يعنـي  إسـقاطها  أن  منهـم  ظنـًا 
اإلسـامي.. حيث لعبت هذه األحزاب دورًا مشـهودًا 
الذهنيـة  فـي  المفهـوم  هـذا  علـى  اإلجهـاز  فـي 
مصـدر  كان  الـذي  الزائـل  بنصرهـم  وفرحـوا   ، العامـة 
وغريمـه  أنـه  رأى  الـذي  العسـكري  للمجلـس  رضـا 
كل  تقديـر  رغـم  واحـدة  معركـة  أصحـاب  السياسـي 
منهـم لشـكل مغايـر للدولـة غيـر المدنيـة التـي نجحـا 
فـي فرضهـا علـى أرض الواقـع ... تسـاهل المجلـس 
العسـكري مـع هتافـات »إسـامية« مقابـل أن تحكم 
األحـزاب قبضتهـا علـى الشـارع فـا يهتـف فـي يـوم 

األيـام »مدنيـة«.. مـن 
اآلخـر:  ترويـض  حـاول  الغريميـن  مـن  غريـم  كل 
بمؤسسـات  وبمعرفتـه  العسـكرية،  بقوتـه  الجيـش 
الشـارع،  علـى  بسـيطرتها  األحـزاب  و   .. الدولـة 
وبمهاراتهـا السياسـية .. إذ ال تـرى األخيـرة فـي كل 
مشـروعهم،  يخـص  مـا  إال  الكبيسـة  األحـداث  هـذه 
ومـا يخـص مظلوميتهـم، وأن ثمة مـن تآمروا عليهم 
بأكملهـا... متجاهليـن  الديمقراطيـة  التجربـة  وعلـى 
أنهـا لـم تكـن تجربـة ديمقراطية على اإلطـاق، وإنما 

بالفشـل. انتهـت  /عسـكرية  حزبيـة  تجربـة  مجـرد 
ويتحمـل  جميعـًا،  خسـرناها  التـي  المعركـة  هـذه 
مـن  حتـى   - الهزيمـة  مسـؤولية  منـا  الكثيـرون 
السـلطة  ياطـف  مـازال  الـذي  المدنـي  التيـار  قلـب 
معتقـدًا أن مدنيـة الدولـة قضيـة مؤجلـة، وأنه يمكن 
هـي  مراوغـة  أخـرى  بتعبيـرات  عنهـا  االسـتعاضة 
فمازالـت   ... فيـه  نحـن  مـا  لـكل  البـاب  فتحـت  التـي 
الدولـة  لمدنيـة  مناهـض  بحليـف  تحتفـظ  السـلطة 
تلعـب  السـلطة  ومازالـت   ، االسـامي  التيـار  اسـمه 
نـدور  ... وسـنبقى  الحليـف  بالـذراع السياسـي لهـذا 
فـى هـذه الحلقـة إلـى حيـن مـادام بيننـا مـن يحـارب 
الواقـع  فـي  يعتـرف  ال  ثـم  ومـن  الدولـة،  مدنيـة 
بالتعدديـة، لكنـه ال يكـف مـع ذلك عـن التباكي على 
فشـل تجربتـه التـي يظـن - وهـو فـى حالـة اإلنـكار 
 ... أنهـا كانـت تجربـة ديمقراطيـة   - التـي ال تنتهـي 
وكأن الديمقراطيـة مجـرد صندوق يمسـك بمفاتيحه 
مـن يريـدون منـا أن نصطـف وراءهـم، بـا تفكيـر وبـا 

مراجعـة.

 الدولة المدنية

 اسراء حسن 

وإعـادة  اإلطارييـن  أقـدام  تحـت  مـن  البسـاط  وسـحب 
الحيـاة الئتـاف إنقـاذ وطـن لكـن المشـكلة تكمـن فـي 
تعنـت الصـدر نفـس ورفضـه لعـودة نوابـه لقبـة البرلمـان 
المتهـور  قـراره  علـى  كندمـه  ذلـك  علـى  وسـيندم 
ينفعـه  ولـن  البرلمـان  مـن  وخروجهـم  نوابـه  باسـتقالة 
وبعـض  حليفيـه  علـى  يتعيـن  لذلـك  ذلـك  بعـد  النـدم 
المؤثريـن عليـه نصحـه بقبـول عودتهم فيمـا لو جاء قرار 
المحكمة الدسـتورية لصالحهم، في هذا السـياق أعلن 
محمـد الحلبوسـي اسـتقالته المفاجئـة في 26 سـبتمبر 
لقطـع الطريـق أمـام اإلطاريين للدعوة إلى عقد جلسـة 
مجلـس النـواب يـوم 27 سـبتمبر والضغـط عليـه لتنفيـذ 
بتنظيـم  التشـرينيون  يهـدد  الوقـت  نفـس  فـي   . ذلـك 
ذكـرى  فـي  ومليونيـة  عارمـة  احتجاجيـة  تظاهـرات 
فـي  القـادم  أكتوبـر  مـن  األول  فـي  تشـرين  انتفاضـة 
بغـداد وباقـي سـاحات  النسـور والتحريـر فـي  سـاحتي 
أن  المتوقـع  مـن  والتـي  المحافظـات  فـي  االحتجـاج 
والنـار  بالحديـد  وميليشـياتهم  اإلطاريـون  يواجههـا 
لقمـع  حاليـًا  الثـوري  الحـرس  بـه  يقـوم  بمـا  أسـوة 
احتجاجـات المجتمـع المدنـي اإليرانـي المنتفـض علـى 
وشـارك  الصـدري  التيـار  هـب  إذا  إال  المالـي  حكومـة 
فـي  محروميـن  مواطنيـن  باعتبارهـم  كأفـراد  أتباعـه 
هـذه االحتجاجـات ممـا سـيردع اإلطارييـن عن اسـتخدام 
تواجـد  بسـبب  التشـرينيين  ضـد  المفرطـة  القـوة 
واندفاعهـم  فعلهـم  ردة  مـن  خوفـًا  بينهـم  الصدرييـن 
فحكومـة   . أنفسـهم  عـن  للدفـاع  السـام  السـتخدام 
عـادل عبـد المهـدي متهمـة بتسـهيل عمليـات القتـل 
والقنـص والخطـف التـي قـام بهـا الطـرف الثالـث، أي 
لـم  الذيـن  التشـرينيين،  إليـران، ضـد  التابعيـن  الوالئييـن 
تلـب مطالبهـم فـي التغييـر الجـذري لكافـة المنظومـة 
السياسـية الفاسـدة والفاشـلة برمتهـا فلـم يحاكـم أي 
فاسـد وال أي قاتـل ولـم يتـم إطـاق سـراح المختطفين 
والمغيبيـن ولـم يجـري أي تحقيـق جـدي لمعرفـة قتلـة 
القانـون،  وفـق  ومعاقبتهـم  تشـرين  وجرحـى  شـهداء 
للتشـرينيين  بوعودهـا  الكاظمـي  حكومـة  تفـي  ولـم 
وهادنـت الجهـات السياسـية والميليشـياوية المتهمة 
الجسـدية  والتصفيـة  والخطـف  القتـل  بعلميـات 

السـلميين. العـزل  للمتظاهريـن  والتعذيـب 

المشـهد القـادم سـوف يكـون أمـا مظاهـرات كبيـرة 
الوعـود  رغـم  مطالبهـم  تلـب  لـم  الذيـن  للتشـرينيين، 
مـن جانـب الجهـات المسـؤولية عـن الجرائـم والفسـاد، 
وتضخـم  الفسـاد  تمـدد  بـل  فاسـد  أي  يحاكـم  فلـم 
قاتـل  أو  مجـرم  أي  علـى  القبـض  يلـق  ولـم  الفاسـدين، 
وجـود  عـن  يعلـن  لـم  اآلن  ولحـد  للمحاكمـة،  ويقـدم 
مختطفيـن ومغيبيـن أو إطـاق سـراحهم، ولـم يجـري 
تشـرين.  شـهداء  قتلـة  لمعرفـة  جـدي  تحقيـق  أي 
شـياع  محمـد  بفـرض  اإلطارييـن  وإصـرار  تعنـت  وإزاء 
التيـار  يسـتفز  أن  مـن شـأنه  السـوداني كمرشـح وحيـد 
الصـدري ويدفعـه للمشـاركة بكثافـة وزخـم كبيرين في 
القادمـة وتأجيـج الشـارع كمـا  التظاهـرات االحتجاجيـة 
كان الحـال عنـد تحريكـه للشـارع في تظاهرات عاشـوراء 
عقـد  ومنـع  فيـه  واالعتصـام  النـواب  مجلـس  واحتـال 
جلسـة البرلمان اإلطارية، سـيبقى االنسـداد السياسـي 
مسـتمرًا أو يحـل بقـوة السـاح واالقتتـال الداخلـي ولـن 
تـرى حكومـة السـيد السـوداني النـور وتبقـى حبيسـة 
التيـار  يسـمح  فلـن  النـواب  مجلـس  كافتيريـا  جـدران 
الصـدري وال الشـعب العراقـي بالتصويـت بالثقـة علـى 
حكومـة إطاريـة يرأسـهم محمـد شـياع السـوداني ألن 

باهظـًا  سـيكون  ثمنهـا 
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منهـا فـي الوقـت الحاضـر ونجـد 
معهـا. التعامـل  فـي  صعوبـة 

العراقـي  المجتمـع  طبيعـة  ـ 
مجتمـع  أي  ثقافـة  أن  الشـك   .
معاييـر  مـن  عناصرهـا  بكافـة 
فـي  كبيـر  دور  لهـا  وأعـراف 
 ، المجتمـع  أفـراد  سـلوك 
لـه  العراقـي  والمجتمـع 
خصوصيـة معينـة فيمـا يتعلـق 
ولكـن   . الثقافـة  عناصـر  بكافـة 
وعـدم  سـلبية  ظاهـرة  هنـاك 
تداركهـا يقـود إلـى مـا قـاد إليـه 
طبيعـة  وهـي  األول  العامـل 
التـي  األفـراد  بيـن  التعامـل 
الخجـل  طابـع  فيهـا  يظهـر 
والمخاجلة جليًا مما يؤدي إلى 
تدخـل العوامـل الشـخصية فـي 
للنقـاش  المطروحـة  القضيـة 
المجاملـة  أجـل  مـن  وبالتالـي 
أو نفـوذ شـخصي لطـرف مـا أو 
سـلطة معينـة يتم تقبل وجهة 
أو  تمحيصهـا  دون  معينـة  نظـر 
منهجيـة  ضمـن  بهـا  التدقيـق 
الخطـأ  إلـى  يقـود  ممـا  الحـوار 
حتمـًا ، ذلـك أن هذا الرأي يكون 
واحـدًا واليوجـد رأي آخـر يوضـح 
المعلنـة. غيـر  األخـرى  الجوانـب 

متغيـرات  العالـم  شـهد  لقـد 
متغيـرات  تواكبهـا  لـم  لألسـف 
والمفـردات  المفاهيـم  فـي 
التـي البـد مـن اسـتخدامها في 
ظلـت  وإنمـا  الحـوار  منهجيـة 
سـائدة  القديمـة  المفاهيـم 
راسـخة فـي عقولنـا . صحيـح أن 
المعنـوي   / الامـادي  التغييـر 
اليـكاد  حتـى  جـدًا  بطـيء  هـو 
المـرء يشـعر بـه ولكـن األحـداث 
فـي  التغييـر  تحـدث  التـي 
إلـى  المنهـج والسـلوك تحتـاج 
تناسـبها  ومفـردات  مفاهيـم 
التغييـر  فـي  يسـيرا  كـي 

األمـام. إلـى  الامـادي 

كآليـة  الحـوار  مفهـوم  إن   
لاجتهـاد فـي مختلـف القضايا 
يتعلـق  فيمـا  وخاصـة  الوطنيـة 
بالجوانـب السياسـية والفكريـة 
حيـاة  منهـج  ذاتـه  بحـد  هـو 
وممارسـة عمليـة ينطـوي علـى 
فـي  وأداء  وآراء  اجتهـادات 
مختلـف المجـاالت حـول قضيـة 
لـكٍل  حيـث  فيهـا  مختلـف 
تصـوره ومفهومـه للحـل وليس 
مقـوالت التتجـاوز فـي واقعهـا 

بهـا. القائـل  صـدر 

شـامل  مفهـوم   ، والحـوار 
ضمن ُأطر مرجعية معينة يقوم 
اأُلسـس  مـن  مجموعـة  علـى 
التـي البـد مـن أتباعهـا مـن أجـل 
الصحيـح  مكانـه  فـي  تأطيـره 
يوضـع  أن  البـد  الـذي  وحيـزه 
فيـه ، قـد يكـون أولهـا وأهمهـا 
التسـليم بوجـوه آراء أخـرى البد 
واحترامهـا  بهـا  االعتـراف  مـن 
علـى  الوجـود  فـي  لهـا  كحـق 
لغـة  ألن   ، ديمقراطيـة  أسـس 
التوجـه  مـن  جـو  فـي  الحـوار 
نظـر  وجهـة  إمـاء  أو  الواحـد 
مفروضـًا  تلقينـًا  يصبـح  واحـدة 

حـوارًا. وليـس 

مـن  الظـرف  هـذا  وفـي 
نحـن  العزيـز  عراقنـا  تاريـخ 
الحـوار  إلـى  مانكـون  أحـوج 
مايتعلـق  وخاصـة  الوطنـي 
المطروحـة  المصيريـة  بالقضايـا 
اآلن  العراقيـة  السـاحة  علـى 
جديـدة  قضايـا  مـن  ومااتبعهـا 
معهـا  التعامـل  منـا  تتطلـب 
أسـس  ضمـن  موضوعيـة  بـروح 
فإطـاق   . فكريـة  ومنطلقـات 
بمصطلحـات  العموميـات 
شـيء  لـكل  تتسـع  فضفاضـة 
بحيـث  الطروحـات  تضييـق  أو 
كتابتهـا  مسـاحة  التتجـاوز 
ضمـن نظـرات ضيقـة ليـس مـن 
جديـدًا  شـيئًا  تقـدم  أن  شـأنها 
أو حـًا ألي إشـكالية . وإننـا البـد 
الحاليـة  الظـروف  مراعـاة  مـن 

التـي يمـر بهـا عراقنـا هـي فـي 
اجتهـادات  إلـى  الحاجـة  أمـس 
بأدلـة  مدعمـة  نظـر  ووجهـات 
إلـى  وليـس  عقانيـة  واقعيـة 
أن  أجـل  أوهـام مسـتقبلية مـن 
السـاحة  علـى  بحضـور  تحظـى 

والفكريـة. السياسـية 

يكـون  أن  جميـل  هـو  كـم 
نظـر  أو وجهـات  اختـاف  لدينـا 
متعـددة إزاء قضيـة مـا لمـا فيـه 
أن  حيـث   ، العامـة  المصلحـة 
المعارضـة  وحتـى  اآلراء  تعـدد 
اسـتيضاحات  تتبعهـا  منهـا 
لـوال  الحيـاة  لهـا  التكتـب  قـد 
تؤمـن  ديمقراطيـة  روح  وجـود 

الحـوار   / النهـج  وهـذا   ، بالحـوار 
كان غائبـًا قبـل 9 / نيسـان ، ممـا 
العوامـل  مـن  مجموعـة  رسـخ 
المنهـج  هـذا  أعاقـة  إلـى  أدت 
 . بالكامـل  وجـوده  وتغييـب 

العوامـل:- هـذه  ومـن 

علـى  العـداء  صفـة  إضفـاء  ـ 
صفـة  وليـس  اآلخـر  الـرأي 
إلـى  أدى  ممـا  االختـاف 
تجاهـل اآلراء األخـرى ومحاولـة 
يكـن  لـم  فالحـوار   . تغييبهـا 
التاريـخ مواقـف  يومـًا علـى مـد 
عـداء أو اسـتعداء وإنمـا يعنـي 
 . االختـاف  معانيـه  بأبسـط 
ولكـن تبعـات المرحلـة السـابقة 
أدت إلى ترسـيخ هذا المفهوم 
نعانـي  معينـة  فئـات  ضمـن 

وليد خالد احمد

 الحوار .. احترام االختالف
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التـي  الطائفيـة  المحاصصـة 
وضـع  االحتـال:  لهـا  أسـس 
مشـابه لمـا قبـل سـقوط صـدام 
األساسـية  والمشـكلة  حسـين. 
خطـة  توجـد  »ال  أنـه  هـي 
اسـتراتيجية  أو  وطنيـة  عمـل 
الوضـع.  لتحسـين  متماسـكة« 
العميـق  النظـام  زعزعـة  وأدى 
الجذور بسبب سيطرة الجماعات 
والميليشـيات  الدينيـة 
سـنوات  عـدة  منـذ  المسـلحة 
إلـى  البـاد،  فـي  القـرار  علـى 
وتدميـر  الثقـة«  »انعـدام  زيـادة 
وجعـل  االجتماعـي  التماسـك 
للمعاييـر  تفتقـر  المحاكمـات 
البنيـوي«  »التمييـز  و  العادلـة. 
كمحركيـن  يعمـان  والظلـم 
مجتمعيـة  آثـار  إلنتـاج  قوييـن 
المـدى  علـى  محتملـة  سـلبية 
الطويـل. واألكثـر خطورة »جعل 
الجماعـات المتضـررة مـن النـاس 
الجماعـات  تقبـل  أخـرى  مـرة 

. » لمتطرفـة ا
وصعـب  »حسـاس  الموضـوع 
لحقـوق  بالنسـبة  للغايـة« 
وبالنسـبة  العـراق  فـي  اإلنسـان 
األبريـاء  المواطنيـن  لـآلالف 
المبلـغ  غيـر  أو  »المسـجلين 
عنهـم« فـي السـجون الرسـمية 
أو التابعـة بشـكل وآخـر لألحـزاب 
علـى  محاكمـات  دون  المنفـذة 
غيـر  القانـون«.  »سـيادة  أسـاس 
وآالمهـم  القاصريـن  أصـوات  أن 
كيديـة  ألسـباب  السـجون  فـي 
الحكومـة  أخرجـت  قـد  منظمـة، 
االدعـاءات  بـؤرة  عـن  والقضـاء 
االنتبـاه  يجـذب  عـام  رأي  إلـى 

لهـا. رادع  لوضـع  ويدعـو 

وأطفـال  عقـود  خمسـة  منـذ   
جيـل  بعـد  جيـا  العـراق 
المظالـم  مـن  العديـد  يعانـون 
واشـتدت  واالنتهـاكات، 
ممارسـة  وتراكمـت  معاناتهـم 
قانونـي  رادع  دون  أسـاليبها 
الداخلـي  المسـتويين  علـى 
ناهيـك  والدولـي  »الوطنـي« 
مـن  التـي  المعاهـدات  عـن 
شـأنها عـادة فـي أي بلـد مدنـي 
الطفولـة  حقـوق  تحمـي  أن 
فـي  إال  ورعايتهمـا،  واألمومـة 
العـراق الـذي ال زال منـذ احتالـه 
عـام 2003 غيـر مسـتقرًا، سياسـيًا 
والشـباب  فاألطفـال  وأمنيـا. 
على وجه الخصوص يعانون من 
سـوء المعاملة على المسـتوى 
ويجـري  والمجتمعـي  اإلداري 
وأمانيهـم  طفولتهـم  سـحق 
بـكل الوسـائل والطـرق. مـن هذا 
محاكمـات  دون  يوجـد  القبيـل، 
عدد كبير من األطفال والشباب 
في السجون العراقية المنتشرة 
فـي عمـوم البـاد، تحـت طائلـة 
كاالدعـاء  الكيـدي  االتهـام 
المظاهـرات  فـي  لمشـاركتهم 
علـى أنهـم عمـاء أو اتهامهـم 
وغالبـا  داعـش.  إلـى  باالنتمـاء 
أسـرهم  إلـى  العـودة  تكـون  مـا 
تيسـرت  مـا  وإذا  مسـتحيلة، 
مناطقهـم  إلـى  عودتهـم 
الجنوبيـة  المحافظـات  سـيما 
وبغـداد، فإنهـم معرضـون لخطـر 
التعـرض  أو  الوصـم واالسـتبعاد 
للمسـاءلة والعنـف مـن قبـل زمـر 
وفـي  السـلطة.  ألحـزاب  تابعـة 
فـي  يعيشـون  األحيـان  أغلـب 
فـي  أمـل  بـا  النسـيان  طـي 
مـن  سـنوات  بعـد  المسـتقبل 

العزلـة. مـن  المعانـاة 
إن انتهاك السلطات العراقية 
قواعـد »عدالة األحـداث الدولية 
وحقـوق الطفـل« علـى أسـاس 
اإلرهـاب  مكافحـة  قوانيـن 
المثيـرة للجـدل، تشـكل العقبـة 
حيـاة  اسـتقرار  لعـدم  األسـاس 
تنـص  والشـباب.  األطفـال 

المتحـدة«  األمـم  »اتفاقيـة 
الطفـل  بحقـوق  المتعلقـة 
العـراق  عليهـا  صـادق  والتـي 
أيضـا، علـى: إن احتجـاز األطفـال 
مسـموح به فقط إن كان الماذ 
األخيـر ألقصـر وقتـا ممكنـا. ومـن 
مبـادئ  فـإن  أخـرى،  أمـور  بيـن 
األمـم المتحـدة بشـأن األحـداث، 
تؤكـد علـى أن االحتجـاز السـابق 
للمحاكمة يجب أن يكون ممكنا 
فقـط في حاالت اسـتثنائية، إال 
أن التقاريـر، تتحـدث عـن حوالـي 
االحتجـاز  رهـن  كان  قاصـرا   270
غيـر  لفتـرة  للمحاكمـة  السـابق 
عـام  نهايـة  فـي  بهـا  مسـموح 
لعـدم  مبـرر  يوجـد  وال   ،2020
هـذه  إلنهـاء  إجـراءات  اتخـاذ 

االنتهـاكات.
مـا  القاصريـن  مـن  فالمئـات 
زالـوا محتجزيـن بسـبب ادعـاءات 
عـن  »بعيـًدا  مزعومـة  كيديـة 
مـن  العديـد  وإن  األنظـار«. 
األطفـال والشـباب المسـجونين 
وسـوء  للعنـف  يتعرضـون 
فـي  ويحتجـزون  المعاملـة 
البالغيـن.  مـع  األحيـان  بعـض 
لـدى  المتوفـرة  التقاريـر  وتشـير 
المنظمـات الدوليـة التـي تقّيـم 
الوضـع فـي السـجون بنـاء علـى 
محلييـن:  خبـراء  مـع  مقابـات 
إلـى أن »النظـام بأكملـه مثقـل 
باألعبـاء بشـكل كبيـر«. ويعانـي 
األيزيديـون  والشـباب  األطفـال 
باإلضافـة  العراقيـون  والتركمـان 
السـنة  العـرب  القاصريـن  إلـى 
السـابقة  داعـش  مناطـق  مـن 
مـن هـذا، كمـا ال توفـر السـجون 
كافيـة  مسـاحة  للمعتقليـن 
والنـوم.  واالسـترخاء  للجلـوس 
إن  خطـورة:  األكثـر  والمشـكلة 
وإعـادة  تأهيـل  إعـادة  برنامـج 
ال  المسـجونين  القاصريـن  دمـج 
يتـم تطبيقـه مـن قبـل الحكومة 

ومؤسسـاتها. العراقيـة 
العـراق  أطفـال  وضـع  إن 
القاصريـن اليـوم فـي ظـل نظام 

 عصام الياسري 

 أطفال العراق وشبابه بال آفاق ومستقبل مفقود 
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صحيحـة وانمـا فاشـلة وتشـجع 
الجديـة  وتكمـن   M الفسـاد  علـى 
فـي ازالـة  هـذا الفسـاد الخطيـر  
او عـدم الكفـاءة  فـي االعتمـاد 
الوطنيـة  االمكانـات  علـى 
الطاقـة  اسـتيراد  وتقليـص 
وصـوال الـى تصفيـره فـي اقصر 
 M وقـت بأنشـاء محطـات وطنيـة
ما دام هناك استعداد وتنافس 

العالمـي  الطاقـة  سـوق  فـي 
لبنـاء هـذه المحطـات  ومعالجـة 
منهـا  تعانـي  التـي  المشـاكل 

. الوطنيـة  الكهربـاء 
هـو  مـا  علـى  الحـال  بقـاء  ان 
الفسـاد  علـى  مؤشـر   M عليـه 
المسـكوت  القطـاع  هـذا  فـي 
صريـح  ورفـض    M ضـرره  عـن 
لتطويـر القطاعـات االقتصاديـة 
والخدميـة االخـرى وتنشـيطها 
اسـتمرار  جانـب  الـى   M ودعمهـا 
. بالمواطنيـن  الملحـق  االذى 
ثـروات  نهـدر  ان  الجريمـة  مـن 
البـاد ألجـل ابقاء فاسـدين في 
اقتصـادات  ودعـم  مناصبهـم 

. مجـاورة  بلـدان 

 كان النـاس يعولـون علـى مـا 
بعـد اطاحـة النظام الدكتاتوري 
علـى خـروج  العـراق مـن  ازماتـه 
وتاميـن احتياجاتهـم  وتنشـيط 
الوطنـي  االقتصـاد  وتفعيـل 
معاملـه  عجلـة  دوران  واعـادة 
رفـوف   ومـلء  ومؤسسـاته 
الوطنيـة  بالمنتجـات  اسـواقه 
ال  بمـا  سـارت  الريـاح  ولكـن   M

. السـفن   تشـتهي 
لـم  المتعاقبـة  الحكومـات 
تصحـح االختـال فـي المعادلـة 
السـتهاك  الحاجـة  تطـور  بيـن 
فبقيـت   M وانتاجهـا  الطاقـة 
متوقفـة  المعامـل  مـن  الكثيـر 
االنتـاج  كلفـة  وارتفعـت 
قدرتهـا  وفقـدت  البضائـع 
االسـواق  فـي  المنافسـة  علـى 
مـن  االخـر  االسـتهاك  امـا   M
حـرج  وال  فحـدث  اليـه  الحاجـة 
فهـو  ملمـوس ويشـكل كارثـة 
تخطيهـا  يتـم  لـم  مسـتمرة 
لغايـة االن M بـل يـزداد الطيـن بلـه. 
انـزل  مـا  الكهربـاء  وزارة  اعـذار 
الله  بها من  سلطان وللتغطية 
جريمـة  شـكلت  سياسـة  علـى 
واالقتصـاد  المواطنيـن  بحـق 
الـى  لجـأت  فهـي   M الوطنـي 
الكهربائـي  التيـار  اسـتيراد 
تضـع  ان  دون  مـن  ايـران  مـن 
للتنفيـذ  قابلـة  عمليـة  خطـة 
هـذا  مـن  للخـاص  محـدد  بآجـل 
بمـا  االقتصـاد  لتطـور  الرهـن 
باهظـة  وبكلفـة  الحـدود  وراء 
تفـوق مـا معـروض فـي السـوق 

. العالميـة 
قـرارا  كان  ذلـك  ان  الواقـع 
المـوارد  السـتنزاف  سياسـيا 
االنتـاج  وإلبقـاء  الوطنيـة 
عمـا   ومتخلفـا  مكلفـا  المحلـي 
موجـود فـي االسـواق الدوليـة 
علـى  االعتمـاد  وبالتالـي 
االستيراد من دول الجوار ودعم 
حسـاب  علـى  اقتصاداتهـا  
العـراق ولمنفعـة الغيـر وحرمـان  
االسـتفادة  مـن  العراقييـن 

مـن  وانقاذهـم  ثرواتهـم  مـن 
. البطالـة 

مـن   M ذلـك  علـى  ادل  وليـس 
سـعة الفسـاد االداري في اداء 
وزارة الكهربـاء طيلـة العشـرين 
سـنة الماضيـة M فـأي معاملـة ال 
يمكـن انجازهـا مـا لـم » تـورق » 
واحـدة  وزيـارة   M شـهورا  وتأخـذ 
لدوائـر الكهربـاء تلمـس العجـب 
اثمـان  تجبـى  Mوال  العجـاب 
رغـم   M المسـتهلكة  الوحـدات 
موظفـا  الـف   90 عينـت   انهـا 

.. للجبايـة 
عندمـا ضـج النـاس بالشـكوى 
للـوزارة  السياسـة  هـذه  علـى 
تنويـع  عـن  باإلعـان  اخـذت 
دول  مـع  والربـط  االسـتيرادات 

مـن  قسـم  رهـن  وانهـاء  الجـوار 
الطاقـة  بدولـة واحـدة ولكنهـا 
الرغـم  M علـى  ماطلـت وسـوفت 
مـن قطـع التيـار بسـبب الديـون 
المتعمـدة   للسـخرية  والمثيـر   .
علـى  مضـى  التركـي  الخـط  ان 
ان  دون  اشـهر   عـدة  انجـازه 
واهيـة  بمبـررات  بالشـبكة  يربـط 
الـدول  مـع  الربـط  عـن  ونسـمع   M
بـا طائـل  االخـرى منـذ سـنوات 
االنترنـت  فـي  البحـث  ويمكـن 

. ذلـك  ألثبـات  
لخـاص  السياسـة  ان  المهـم 
برهـن  رهـن  اسـتبدال  مـن 
ليـس  جماعـي  او  فـردي  اخـر 

ماجد زيدان 

 عــدم توفر  الطاقة تخريب لالقتصاد الوطني
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اعتــدت ان اجلــس كل يــوم بعــد 
الغــداء امــام التلفــاز متابعــا االخبــار 
المحليــة والعالميــة وعلى االخص 
قنــوات دول الجــوار التــي اصبحــت 
ســاحتنا  فــي  وتجــول  تصــول 
الوطنيــة و فــي العقــول بــكل مــا 
و  تكنلوجيــة  قــدرات  مــن  تملــك 
فنيــة،  و  مهنيــة  وخبــرات  ماليــة 
تفحصيــة  جلســة  كل  وبعــد 
المهــم  مــن  اجــد  وتحليليــة، 
القــول بــأن  مــا نســمعه ونشــاهده، 
يتطلــب الوقــوف عنــده لخطورتــه 
الشــباب  وجيــل  شــريحة  علــى 

. الوطنيــة  المعاصرالحداثنــا 

اساليب مدروسة

القنــوات  تلــك  تتناولهــا  والتــي 
ومنهجــي  تخريبــي  بشــكل 
وســلوكيات  اجنــدة  علــى  قائــم 
مدروســة  مخابراتيــة  واســاليب 
بدقــة مــن شــأنها التاعــب بعقــول 
الشــباب  وتوجهــات  وســلوك 
ودفعهــم الــى فقــدان جذورهــم 
بوطنهــم وانتمائهــم لمجتمعهــم 
عبــر  المحليــة  بيئتهــم  وادبيــات 
عــدة وســائل وطــرق ، منها تغليب 
الشــعور بالحرمــان وفقــدان بوصلــة 
االمــل والتفــاؤل والطمــوح واخــذ 
ورفــع  باالصــاح  المبــادرة  زمــام 
الثقــة بالنفــس وهــم بعمــر الزهــور 
المبكــرة  المرحلــة  هــذه  فــي 
مــا  وهــذا  حياتهــم  الســتقبال 
اخشــى منه على وطني وشــبابه 
الن تدميــر شــريحة الشــباب وقتــل 
امالهــم وطموحاتهــم فــي هــذا 
الســن المبكــر مــن شــأنه جعلهــم 
ــرة االستســام للمتاعــب  فــي دائ

والمســتحيل. والمصاعــب 

مــن  هــو  الحــال  هــذا  ان  اشــعر 
اكثــر  وطنــي  علــى  يخيفنــي 
والمخاطــر  التهديــدات  كل  مــن 
التــي  واالزمــات  واالحــداث 
يعيشــها العــراق اليــوم لكــن مــن 
الخطــورة بمــكان ان تضيــع اجيالنــا 
عندمــا  االمــل  بوصلــة  الجديــدة 
امامهــم  الفــرص  بــان  يشــعرون 
حياتهــم  وان  محــدودة  اصبحــت 

تعــد  لــم  الدنيــا  وان  تعقيــدا  زادت 
امامهــم مبهــرة نعــم اخشــى علــى 
وطني وشــبابه وامامهم هذا الكم 
والمســيس  المغــرض  االعامــي 
بوســائله  و  بقنواتــه  والمســيء 
الحــدود  خــارج  مــن  المؤدلجــة 
الوطنــي  الداخــل  مــن  وبعضهــا 
شــبابنا  لتيئيــس  الطبــول  تقــرع 
بــأن علــى  التذكيــر  وهنــا البــد مــن 
الوطنيــة  االعــام  اجهــزة  جميــع 
اخــذ دورهــا، وتفنيــد وافشــال تلــك 
الخطــط وضــرورة االهتمــام بهــذه 
يريــد  لمــن  التصــدي  و  الشــريحة 
خــال  مــن  وتخريبهــا،  تدميرهــا 
وورش  وفعاليــات  برامــج  اعتمــاد 
عمــل تحمــي شــبابنا مــن المنزلقــات 

يدفعــوا  ان  يــراد  التــي  الخطيــرة 
اليهــا خاصــة بعــد انتشــار المخــدرات 
وعلــى  مســبوق،  غيــر  بشــكل 
تفعيــل  العالــي  التعليــم  وزارة 
بــكل  االتجــاه  بهــذا  الجامعــات  دور 
الوســائل وفــي مقدمتهــا المناهــج 
والفعاليــات والمؤتمــرات الحواريــة 
بالتنســيق  الكليــات،  جميــع  فــي 
مــع اجهزةاالعــام وفــي مقدمتهــا 

الدولــة. اعــام  اجهــزة 

المليــان(  بالفــم   ( نقولهــا  نعــم 
هنــاك معانــاة وتحديــات وتعقيــدات 
علينــا  لكــن  بشــبابنا،  تعصــف 
ان  هنــا  واقصــد  احتضانهــم 
عاتــق  علــى  تقــع  المســؤولية 
والمنظمــات  والمثقفيــن  الدولــة 
بمعاضــدة  و  المعنيــة  الشــبابية 
االعــام المهنــي الوطني الشــريف 
ويــزرع  يحميهــم  مــا  كل  وتقديــم 
مشــروع  باعــداد  فيهــم  االمــل 
وطنــي شــبابي جــاد وفاعــل وقابــل 
مــن  الميدانــي  العملــي  للتطبيــق 
قبــل اصحــاب الخبــرة واالختصــاص 

الفوضى اإلعالمية وحماية الشــباب

طــوق  صناعــة  بمقــدوره  يكــون 
وتتحمــل  لحمايتهــم  النجــاة 
والمهــام  الــدور  الشــباب  وزارة 
وتنفيــذ  اعــداد  فــي  الرئيســية 
هــذا المشــروع الوطنــي الشــبابي 
فالــكل مســؤول عــن حمايــة هــذه 
الشــريحة التــي يعــد ثقلهــا بثقــل 
مســؤولية  هــي  نعــم  الوطــن 
مــن  حمايتهــا  وعليهــم  الجميــع 
االخطــار  هاويــة  الــى  االنــزالق 
المطلــوب  االخــر  الطــرف  وعلــى 
وبمهنــي مراقبــة وســائل االعــام 
ــروج لانحــراف وزرع اليــأس  التــي ت
الشــباب  امــام  البوصلــة  واضاعــة 
عمــاد الوطــن وحاضــره ومســتقبله 
حمــات  مــن  اليــوم  اراه  مــا  الن 
مكشــوفة لنشــر اليــاس واالحبــاط 
وبــكل االســلحة الخبيثــة فــي الســر 
والعلــن ودس الســم فــي العســل 
..عــن  الغــرض  نفــس  الــى  تــؤدي 
ورؤى  لخيــارات  الترويــج  طريــق 
تدفــع الشــباب إلــى أن يحلــم بعيــدا 
ثــم  عــن قدراتــه وإمكانياتــه ومــن 
يجــىء الفشــل الــذى يمثــل بدايــة 
بالنفــس وســيطرة  الثقــة  فقــدان 
واإلحبــاط  اليــأس  أحاســيس 
وتراجــع مقومــات األمــل والتفــاؤل 
وبالتالــى فقــدان الهمــة وتناقــص 

العمــل. عــن  والعــزوف  النشــاط 
وعلينــا أن ننتبه لخطر ضياع األمل 
وأن نحــث شــبابنا علــى اســتخدام 
أهــم ســاح جربــه اإلنســـــان علــى 
طــول التاريــخ وهــو ســاح الــــــعمل 
تحــت مظلــة اإلدراك بــأن األحــام 
النجــاح  لصنــع  تكفــى  ال  وحدهــا 
بالعمــل  ولكــن  المقاصــد  وبلــوغ 
فــى أى مجــال تحــت رايــة اإلصــرار 
واإلرادة  ال مكان  لليأس واإلحباط.

طالب قاسم الشمري
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ويسـكت هنـاك صوت اإلصـاح. الوطنية 
تتقلـص  التنمويـة  والدولـة  االقتصاديـة 

المحافظـات  تنافـس  إلـى 
ثقافـة العمـل في دوائر الدولة فاسـدة 
واألساس الفني لتنظيم وإدارة العمليات 
هزيـل، إن وجـد، واإلدارة االقتصاديـة هـي 
األبـرز فـي هـذا الهـزال، قـد ال تجـد متخـذ 
قرار، أو خبير، اسـتاذ، أو مستشـار، وال في 
المعارضـة، يؤمن حقـا ان االقتصاد معرفة 
ليـس  متخصـص  وحسـاب  أدواتهـا  لهـا 
مـن مصلحـة المجتمـع تجـاوزه فـي القـرار. 
مـا أكثـر االعتباط والتحيز والتنكر لمبادئ 
العدالـة التوزيعية في القرار االقتصادي، 
ودون حياء من التبرير الهابط والسوقي 
لتحيزاتهـم، وينعمـون بالحمايـة والتوقير. 
فـي قناعتهـم االقتصـاد مثـل السياسـة، 
فـي  ويتداولونهـا  يفهمونهـا  كمـا 
وتصـورات  رؤى  يسـمونها  الفضائيـات، 
وتحليـات وهـي براعـة صلفـة فـي غمـط 
الحقائـق وإسـكات المخلصيـن للحقيقـة. 
يقـل  وال  فاشـل  الخـاص  والقطـاع   
أكثـر  بـل  العـام،  القطـاع  عـن  فسـادا 
المـال  بيـن  االقتصـادي شـراكة:  النشـاط 
والصناعـي؛  والمجهـز  والعمـل؛  واإلدارة 
والمفـرد؛  الجملـة  وتاجـر  والمسـتورد 
هـذه  وجميـع  والمقتـرض،  والمصـرف 
الشـراكات وغيرها ينخرها الفشل لضعف 
الضوابـط التـي اعتـادت المجتمعـات في 
وضعهـا االعتيـادي علـى التزامهـا طوعا. 
القطاع الخاص ال يتعامل مع دوائر الدولة 
بمعلومـات صحيحـة، ُيـزّور ويتهـرب، وكان 
طرفـا فّعـاال في مآسـي فشـل االسـتثمار 
العـام، وتخلـف البنـى التحتيـة، والمبالغة 
الذمـم.  وإفسـاد  التجهيـزات  عقـود  فـي 
عنهـا  يتحـدث  أحـد  ال  المشـكات  هـذه 
يؤرقهـم  وال  اإلصـاح  يريـدون  ال  ألنهـم 
فـي  الضعفـاء  مسـتقبل  حـول  القلـق 
العـراق، يتسـابقون، يتدافعـون، ويؤلبـون، 
ويحرقـون، والجماهيـر تصفـق ... وتهتـف 
ألن  العظـام،  والمفكريـن  القـادة  بأمجـاد 
عمليات تشويه الوعي وتعطيل العقول 

دائمـا.  نشـطة 
حـر  لمجتمـع  تؤسـس  التـي  القيـم 
مبـدأ  ضعيفـة،  زالـت  ال  معاصـرة  ودولـة 
فـي  للعراقييـن  المتسـاوية  الشـراكة 
ال  الفـرد  محـدود،  نفـوذه  العـام  الشـأن 
العـام  النظـام  تجـاه  بمسـؤولية  يتعامـل 
والدولـة والثـروات الوطنيـة، بـل بالمغالبة 
والمشـاطرة، واتسـع نطاق هذا السـلوك 
إضافـة  كبيـرة  اجتماعيـة  فئـات  ليشـمل 
الصعيـد  علـى  لـي،  اتضـح  األفـراد.  علـى 
العراقييـن ال يؤمنـون  العملـي، ان اغلـب 
فـي  البشـر  بيـن  األصيلـة  بالمسـاواة 
العضويـة  وتكافـؤ  الكرامـة  اسـتحقاق 
التراتبيـات  علـى  واإلصـرار  االجتماعيـة، 
يعيـق  المـرض  وهـذا  واضـح،  العموديـة 
والديمقراطيـة  التأسـيس  اسـتكمال 

الحقـة. 
للتنميـة  الفـرات  مركـز  عـن   *

االسـتراتيجية والدراسـات 

الفتقـار  مظهـر  السياسـي  الفشـل   
الضروريـة،  الحيويـة  الـى  الكلـي  النسـق 
للتصحيـح  ذاتيـة  بمقومـات  المتمثلـة 
دائمـا  يقتـرن  الـذي  والتطـور  والتغيـر 
ذات  وقـوى  جديـدة  مرتكـزات  بتكويـن 
فـي  الدولـة  ان  شـك  وال  نوعـي.  تأثيـر 
اللحـاق  الـدور المحـوري فـي  العـراق لهـا 
الحضـاري وقـد عجـزت عـن مزاولتـه. ومـن 
مجتـزأة،  إليهـا  النظـر  الفـادح  الخطـأ 
خضوعهـا  إلـى  األحـداث  قـادت  طالمـا 
الكامل الشـتراطات التخلـف االجتماعي. 
نظريـة  أدوات  توجـد  المقاربـة صعبـة وال 
مجـددا  للتفكيـر  محاولـة  هـي  مختبـرة، 

الشـائك.  الموضـوع  هـذا  فـي 
متمثـا  التنفيذيـة،  السـلطة  مركـز 
الخصـوص  وجـه  علـى  الـوزراء  بمجلـس 
النظـام  ودوائـره، ال يسـتطيع اسـتيعاب 
داخلـه.  ومـن  حقيقتـه  علـى  الحكومـي 
الدولـة  أجهـزة  تنظيـم  واقـع  يعـي  وال 
عملياتهـا  وإدارة  بوظائفهـا  وعاقتـه 
فيمـا  الضروريـة   – المنطقيـة  والصـات 
بينها. ولم يظهر ان لديه منهجا إلشـراف 
النزاهـة  ضوابـط  احتـرام  َيفـرض  منظـم 
علـى  ُيديـر،  وال  ُيـدار  فالمركـز  والكفـاءة، 
األكثـر. وال تختلـف الحكومـات المتعاقبـة 
فـي هـذا العـوق الخطيـر والمحبـط لـكل 
أمـل فـي تغييـر أو إصـاح ولو على نطاق 

محـدود. 
السـيطرة مفقـودة ومـن النـادر ان تجـد 
الدولـة  دائـرة تشـعر بحضـور فعـال لمركـز 
يتجلـى فـي ترشـيد السـلوك أو توجيـه 
مبالغـة  ودون  الهمـم.  شـحذ  او  النشـاط 
فـي  المتقـدم  الـكادر  يعـرف  ال  يـكاد 
الوزارات والهيئات المسـتقلة والشركات 
العامـة ماهـي المعاييـر الُملزمـة، وما هي 
فـي  تجاوزهـا  العيـب  مـن  التـي  الحـدود 
اسـتخدام الصاحيـات لانتفـاع مـن المال 
العـام. الروادع التلقائية غائبة واالنسـجام 
الطوعـي مع العقانية والعدالة مفقود، 
وأيـة محاولـة إليقـاظ اإلحسـاس بالواجب 
تصطدم بصابة شبكة النفوذ والمصالح، 

صغيـرة وكبيـرة، وشراسـة المألـوف. 
البغيضـة  العدميـة  هـذه  أسـباب  ومـن 
لغـوا  بادنـا،  فـي  اصبحـت  السياسـة،  أن 
ال صلـة لـه بموضوعاتهـا: األمـن وسـيادة 
اإلنسـان،  وكرامـة  والعدالـة  القانـون، 
والرفـاه،  الحقـة،  االقتصاديـة  والتنميـة 
الحضـارة  فـي  اإليجابيـة  والشـراكة 
السياسـة  شـاملة.  ونهضـة  اإلنسـانية... 
الدولـة  تجهـل  العـام  للـراي  المعروفـة 
تمامـا واسـتعاضت عنهـا بمفـردات قليلـة 
واألخاقيـة.  المعرفيـة  البـادة  كرّسـت 
التفكيـر والخطـاب السياسـي ال يختلـف 
عـن إدارة الدولـة فـي عقمـه وكسـله عـن 
للحقائـق  ومجافاتـه  موضوعاتـه  مباشـرة 

للنزاهـة.  ومعاداتـه  منهجيتـه  وال 
دائـرة  مـن  المـوارد  نصـف  أهـِدَرت  ولـو 
شـاءت  بمـا  عصابـة  اسـتأثرت  أو  واحـدة، 
مـن إمكانـات الدولـة وصاحياتهـا ووصـل 
تصـرح  فقـد  العليـا  القيـادات  إلـى  الخبـر 
موكـول  األمـر  بـأن  األغلـب،  علـى  غيـر،  ال 

الـوزراء،  رئاسـة  دون  مختصـة  لجهـات 
وكأن  القضـاء،  علـى  معروضـة  أوهـي 
ضامنـة  ليسـت  التنفيذيـة  السـلطة 
أخاقيـا  ومكلفـة  الدولـة،  لسـامة 
ودسـتوريا بوقايـة دوائرهـا مـن االنحـراف.  
وال تختلف القيادات غير الرسمية، رؤساء 
والمؤتلفـة،  المتنازعـة  واألحـزاب،  الكتـل 
وخطابهـا  تفكيرهـا  انفصـال  فـي 
السياسـي عـن منظمات الدولـة واآلليات 
الفعليـة لعملهـا. تكـرار سـقيم لمفـردات 
بـا موضـوع. تصـور أنـك تسـأل منتسـبي 
البلديـات،  الكهربـاء،  النفـط،  شـركات 
التعليـم  موظفـي  والجسـور،  الطـرق 
إليكـم  ... هـل وصلـت  الزراعـة   ... والصحـة 
السياسـة،  قـادة  او  المركـز،  مـن  رسـالة 
مجريـات  فـي  يؤثـر  محـدد  مضمـون  ذات 

بالنفـي.  الجـواب  ان  أتوقـع  عملكـم، 
مـن صخـب اإلصاح والتغيير لم يحدث، 
وال مـرة ولـو بالخطـأ، ان أشـير إلـى ضـرورة 
إعـادة تنظيـم شـاملة، للـوزارات ودوائرهـا 
ومهامها، الهيئات المستقلة، الشركات، 
... وغيرهـا. وال توجـد جهـة أعـدت، فعـا، 
قواعد جديدة لتنظيم الدخل المكتسـب 
مـن الدولـة. وال حـزب تبنى مقترحا لتغيير 
نظـام عقـود التجهيزات والمقاوالت، رغم 
أن مكافحة الفسـاد على كل لسـان وهو 
دليـل علـى ان النزاهـة ليسـت مقصـودة 
بذاتهـا ، نزاهـة الدولـة ليسـت بالفوضـى 
والرعـب، وليسـت متوقفـة علـى اعتقـال 
هـذا أو محاكمـة ذاك. بـل فكـر نزيـه يقـود 
التنظيـم  إلعـادة  التنفيذيـة  السـلطة 
وضبـط  وتقليـل  العمـل،  أنظمـة  وتغييـر 
نوافـذ االتصـال بالقطـاع الخـاص، وإعفـاء 
الفاشـلين والمتواطئيـن، بـا تشـفي وال 

انتقام. 
ُنزَِعـت عـن القطـاع العـام قـدرات البنـاء 
أو  رئيسـا  أن  يحـدث  ولـم  تمامـا،  واإلنتـاج 
بـادر  معارضـا،  او  مؤيـدا  زعيمـا،  أو  وزيـرا 
إمكانـات  مـن  يسـير  جـزء  تعبئـة  لطلـب 
القطـاع العـام لتكويـن شـركة تسـتطيع 
تشـييد طـرق، او شـبكات صـرف صحـي، 
مواصلـة  دون  والغـاز  النفـط  تطويـر  أو 
التـورط مـع مزيـد مـن الشـركات األجنبيـة، 
لشـبكات  هندسـية  وحـدة  حتـى  وال 
... مثـا.  بنـاء مـدارس  اإلرواء والمبـازل، أو 
الصيـن  مـن  المـدارس  ابنيـة  نسـتورد 
لصناعـة  الجديـدة؟  للتكنولوجيـا  لنتفـرغ 
الروبوتـات والطائرات المدنية المنافسـة؟ 
إضافـة  علـى  العـزم  عقدنـا  ألننـا  نعـم   ...
وتمويـل  األجنبيـة  للعملـة  أخـرى  روافـد 
الصيـن  كّلفنـا  ولذلـك  العـام،  اإلنفـاق 
وجميـع  بأكملهـا  دولـة  المـدارس.  لبنـاء 
اقسامها ال ُتحسن غير التعاقد، واألحزاب 
ال تعـرف سـوى تخصيـص امـوال أكثـر من 
الموازنة ... وبشرط أن تبقى دوائر العقود 
وجراثيمهـا  عملهـا  وآليـات  والمقـاوالت 
ال  جـدارة!!.  أثبتـت  ألنهـا  هـي.  كمـا 
يهتمـون بالماليـة العامـة، ماليـة القطـاع 
العـام علـى سـعته رغـم كثـرة التجـاوزات 
تهمهـم  بـل  االسـتئثار،  صـور  ومختلـف 
الموازنـة وفقـط جانـب اإلنفاق با شـروط، 

د. احمد ابريهي علي
 الفشــل السياســي في العراق أساسه عميق وشامل *
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ورقابـة  محاذيـر  دون  الظاهـرة 
ومـع وداخليـة.  خارجيـة 

علينـا  تلـح  الحريـة  قضايـا  أن 
بقوة خاصة وأن العالم المعاصر 
قصـوى،  أولويـة  أعطاهـا  قـد 
إال   ، الدوافـع  اختلفـت  مهمـا 
همـوم  بعـد  عندنـا  تأتـي  أنهـا 

كثيـرة. أخـرى 
ضمـن  شـرطًا  تصبـح  لـم  و 
لتلـك  البحـث عـن حلـول  أجنـدة 
الهموم. فالحرية وسـيلة وغاية 
فـي حـد ذاتهـا أي نسـتخدمها 
بـرؤى  المشـكات  فهـم  فـي 
صافيـة ونجعلهـا هدفـًا واقعيـًا 
هـذه  وجـود  أسـباب  بـه  نواجـه 
تقعـد  التـي  المعقـدة  القضايـا 

واألوطـان. بالمجتمعـات 
علميـة  حلـول  عـن  البحـث  إن 
األقليـات  لمشـكات  وواقعيـة 
وقبـول  التسـامح  خـال  مـن 
التعدديـة  وتبنـي  اآلخـر 
هـو  والثقافيـة،  السياسـية 
دولـة  لقيـام  الصحيـح  المدخـل 
تتجـه  أن  يمكـن  قويـة  وطنيـة 
شـاملة  قوميـة  وحـدة  نحـو 
حيـن  ولكـن  ومسـتدامة. 
بأزماتهـا  دولـة  كل  تنشـغل 
المتعلقـة  خاصـة  الداخليـة 
االجتماعيـة  الوحـدات  بدمـج 
أمـام  فسـنكون  والثقافيـة، 
دول ومجتمعـات فسيفسـائية 
أو  القـدرة  تنقصهـا  مبعثـرة 
لـن  وبالتالـي  الذاتيـة.  القـوة 
أو أشـمل  أكبـر  لمـا هـو  تضيـف 
أي الوحـدات القوميـة الكبـرى.

 يـكاد موضـوع األقليـات فـي 
مـن  يكـون  أن  العربـي  الوطـن 
أو  والبحـث،  الكتابـة  محرمـات 
يكـون  أن  يفضـل  األقـل  علـى 
تعـد  ال  إذ  عنـه.  المسـكوت  مـن 
مـن  الموضـوع  هـذا  معالجـة 
البريئـة،  الفكريـة  النشـاطات 
الريبـة  تثيـر  مـا  غالبـًا  فهـي 

لشـك ا و
بعيـدًا  بالظنـون  وتذهـب 
األجـواء  كانـت  إذا  خاصـة 
وألننـا  عاديـة.  غيـر  السياسـية 
األقليـات،  لمسـألة  نتعـرض  لـم 
يأتـي  أن  الطبيعـي  مـن  كان 
باحثيـن  قبـل  مـن  االهتمـام 
القضيـة  يجعـل  ممـا  أجانـب، 
أو  تأمـر  شـبهة  مـن  تخلـو  ال 
الوطـن  أن  ورغـم  سـيئة.  نيـات 
طائفيـة  حروبـًا  شـهد  العربـي 
وإثنيـة اسـتمر خالهـا االقتتـال 
حـدث  كمـا  طويلـة،  لسـنوات 
وهـي  والسـودان.  لبنـان  فـي 
وعنيـف.  ظاهـر  لصـراع  أمثلـة 

مـن الكثيـر  ولكـن 
داخلهـا  يمـور  العربيـة  الـدول 
لـم  وناعـم  كامـن  أقليـات  صـراع 
يعبـر  أن  ويمكـن  بعـد.  ينفجـر 
عـن نفسـه بأشـكال أخـرى فـي 
يجعـل  لـم  هـذا  كل  لحظـة.  أي 
األقليـات  بمسـألة  االهتمـام 
فـي  متقدمـة  مكانـة  يحتـل 
المجـال  أو  العربـي  الفكـر 
حتـى  أو  والبحثـي  األكاديمـي 
في العمل السياسـي المباشـر.
الدراسـة  هـذه  تسـعى 
اإلمـكان  قـدر  للمسـاهمة 
األقليـات  سـؤال  طـرح  فـي 
والمعانـي  المفهـوم  بتتبـع 
المتشـابهة  والمصطلحـات 
تسـاعد  التـي  المتقاطعـة  أو 
ثـم  الظاهـرة.  وإدراك  فهـم 
الرصـد التاريخـي بحثـًا عـن صلـة 
حاضـر  تشـكيل  فـي  الماضـي 
باإلضافـة  األقليـات  وواقـع 

والوعـي  النظـرة  لتكويـن 
فـي  وبالتأكيـد،  باألقليـات. 

يـة  لنها ا
المسـتقبل  حـول  التسـاؤل 
وتصـور ممكنـات المخـرج. ولقـد 
أصبحنا ال نتحدث عن استشراف 
المسـتقبل ألن الحاضـر ال يمدنـا 
بالحقائـق الثابتـة نسـبيًا، فحالـة 

التـي االنتقـال 
تجعلنـا  مجتمعاتنـا  تعيشـها 
مفتوحـة  الروايـة  أبطـال  مثـل 
النهايـة. وأمامنـا الحـرب األهلية 
يمكـن  التـي  السـودان  فـي 
1955م.  بصيـف  لهـا  نـؤرخ  أن 

عجـزت المـدة  هـذه  وطـوال 
السياسـية  القـوى  كل 

الوصـول  الحاكمـة عـن  والنخـب 
هـذا  يوقـف  ناجـع  حـل  إلـى 
العجـز  وبالتأكيـد  التريـف. 
ضعـف  علـى  دليـل  الحـل  عـن 
للمشـكلة.  والفهـم  التحليـل 
والسـبب فـي ذلـك قـد ال يرجـع 
العلميـة  الوسـائل  ضعـف  إلـى 

الجـرأة ولكـن  والفكريـة، 
العلـة  همـا  والصـدق 

 . لحقيقيـة ا
األقليـات  موضـوع  ربـط  إن 
كثيـرًا يفسـر  الحريـة  بقضايـا 
والسـلبيات،  القصـور  مـن 
عنـد  تتوقـف  ال  الحريـة هنـا  ألن 
بـل  لألقليـات،  بهـا  المطالبـة 
هـي مطلوبة كوسـيلة لدراسـة 

د. حيدر إبراهيم علي

 قضايــا الحرية واألقليات في الوطن العربي
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 كالم بليغ !!!!
 M عندمــا قــررت الواليــات المتحــدة األمريكيــة التفــاوض مــع الثــوار الفيتناميــن أرســلت لهــم أن يرســلوا 
وفــدا يمثلهــم فــي باريــس للتباحــث حــول وقــف الحــرب بعــد أن أوغــل ثــوار فيتنــام بالجنــود األمريــكان 

ومثلــوا بهــم .
Mوفعــا أرســل الثــوار وفــدا مكــون مــن أربعــة ثــوار امراتــان ورجليــن وكانــت المخابــرات األمريكيــة قــد 
جهــزت لهــذا الوفــد إقامــة بأرقــى فنــادق باريــس وجهــزت لهــم كل أســباب الراحــة والمتعــة وكل مالــذ 
وطــاب وعندمــا وصــل الوفــد الفيتنامــي إلــى مدينــة باريــس ونــزل بالمطــار كانــت هنــاك ســيارات تنتظــر 

الوفــد لتقلــه لمــكان إقامتــه.
M ولكــن الوفــد رفــض ركــوب الســيارات وطلــب مغــادرة المطــار بطريقتــه وأنــه ســيحضر اإلجتمــاع  فــي 

الوقــت المحــدد واســتغرب الوفــد األمريكــي ذلــك .
Mوسأل رئيس الوفد وأين ستقيمون فأجاب سنقيم عند طالب فيتنامي في أحد ضواحي باريس 

فتعجب األمريكي وقال له قد جهزنا لكم إقامة مريحة في فندق فخم
فأجــاب الفيتنامــي نحــن كنــا نقاتلكــم ونقيــم فــي الجبــال وننــام علــى الصخــور ونــأكل الحشــائش فلــو 

تغيــرت علينــا طبيعتنــا نخــاف أن تتغيــر معهــا ضمائرنــا 
فدعونــا وشــأننا .

الطالــب  منــزل  فــي  وأقــام  الوفــد  ذهــب  Mوفعــا 
لجــاء  أدت  بمباحثــات  بعدهــا  ليقــوم   الفيتنامــي 

: فيتنــام  كل  عــن  األمريكــي  المحتــل 
حيــن  التقــى  الوفــدان  علــى  ارض  المطــار ،  بــادر 
لكنهــم  الفيتنامــي  الوفــد  لمصافحــة   االمريكــي 

: كبيرهــم  وقــال  رفضــوا 
*ال زلنا اعداء ولم  يخولنا  شعبنا  مصافحتكم*.

Mمن يبيع ضميره باع وطنه..
Mوفــي يــوم مــا زار الجنــرال جيــاب احــد قــادة الثــوار 

عربيــة عاصمــة  الفيتناميبــن 
توجد فيها فصائل فلسطينية )ثورية( في السبعينات من القرن الماضي، 

فلمــا شــاهد حيــاة البــذخ والرفاهيــة التــي يعيشــها قــادة تلــك الفصائــل والســيارات األلمانيــة الفارهــة 
والســيجار الكوبــي و البــدل االيطاليــة الفاخــرة والعطــور الفرنســية باهظــة الثمــن وقارنهــا بحياتــه مــع 

ثــوار الفييــت كونــج فــي الغابــات
الفيتنامية. قال لتلك القيادات مباشرة بدون مواربة :

 *لن تنتصر ثورتكم*..!!
 فسألوه لماذا ؟، 

فأجابهم : ألن الثورة والثروة ال يلتقيان 
الثــورة التــي ال يقودهــا الوعــي تتحــول إلــى إرهــاب والثــورة التــي يغــدق عليهــا المــال يتحــول قادتهــا 

إلــى لصــوص.
 وإذا رأيت أحد يدعي الثورة ويسكن

بقصــر أو فيــا ويــأكل أشــهى األطبــاق ويعيــش فــي رفاهيــة وتــرف وبقيــة الشــعب يســكن فــي 
مخيمــات ويتلقــى المســاعدات الدوليــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة .. فأعلــم أن القيــادة ال ترغــب فــي 

تغييــر الواقــع فكيــف تنتصــر ثــورة قيادتهــا ال تريدهــا أن تنتصــر ؟
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