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الدميقراطيـة والعـدالـة االجتمـاعيـة
نصري فليـح
مــا الــذي يجعــل املامرســة الدميقراطيــة  ،حتــى لــو كانــت نزيهــة مبــا يكفــي،
ان تبتعــد عــن مســألة تحقيــق العدالــة االجتامعيــة  ،او درجــة معقولــة منهــا
عــى االقــل ؟ ســؤال نفكــر فيــه ونطرحــه يف بالدنــا مثلــا يطــرح يف الكثــر مــن
بلــدان العــامل ايضــا  ،فأيــن يكمــن الخلــل  ،او الجــزء الغامــض يف هــذه املفارقــة؟
فاملعــروف ان االنظمــة االســتبدادية  ،بحكــم تغييبهــا لــارادة الشــعبية  ،هــي
االنظمــة التــي تقــرن اكــر بالظلــم والقمــع ومصالــح القلــة عــى حســاب االكرثيــة،
وهــو مــا نســتطيع ان نالحظــه بشــكل واضــح يف العــراق وعاملنــا العــريب او ســواه ،
وهــذه حقيقــة  ،مــع ذلــك  ،فــان الكثــر مــن التجــارب الدميقراطيــة  ،ســواء الناشــئة
او حتــى العريقــة  ،مل تقــدم حلــوال جذريــة لســؤال العدالــة االجتامعيــة الكبــر .
يبــدو ان هنــاك عــدة اســباب ال ســببا واحــدا لهــذا  ،وهــذه االســباب تختلــف يف
املجتمعــات والتجــارب الدميقراطيــة املختلفــة  ،ومــن اهمهــا وجــود قــوى فاعلــة
يف البنيــة السياســية واالقتصاديــة والفكريــة يف املجتمــع  ،او مــا يســمى احيانــا
«بالدولــة العميقــة»  ،ذات قــدرة فاعلــة يف تشــكيل توجهــات النــاس  ،او وجــود
تحديــات خارجيــة يف بعــض الحــاالت تهــدد البــاد برمتهــا  ،مــا مينحهــا االولويــة
يف توجهــات النــاس امــام صناديــق االقــراع  ،او ســيطرة ايديولوجيــات معينــة ،او
تغلغــل مظاهــر الفســاد  ،او غــر ذلــك .
اذا ذهبنــا اىل الجــذور العميقــة للســؤال  ،اي اىل تلــك االفــكار التــي تدعــو اىل
املســاواة التامــة بــن النــاس  ،فــان هــذا ســيبدو نوعــا مــن حلــم مثــايل و يوتوبيــا
راودت الكثــر مــن االفــكار واملفكريــن  ،ولكنهــا مل تتحقــق عــى ارض الواقــع بشــكل
ملمــوس وملحــوظ  ،لــذا فــان ســؤالنا هنــا ال يذهــب اىل مناطــق مــن هــذا النــوع ،
بــل اىل مناطــق اكــر واقعيــة  ،اي الفــوارق الشــنيعة بــن االغنيــاء والفقــراء وســبل
تقليلهــا .
عــى املســتوى العاملــي يف حارضنــا الحــايل  ،مثــا  ،ميكــن ان نــؤرش بهــذا الخصــوص
اىل احتجاجــات اصحــاب الســرات الصفــراء يف فرنســا  ،او حقيقــة مجــرد وجــود
حزبــن فقــط يتعاقبــان عــى الســلطة يف بعــض البلــدان مثــل الواليــات املتحــدة
او بريطانيــا  ،امــا عــى املســتوى العــريب  ،وهــو يختلــف كثــرا  ،نعــرف كــم ان
غيــاب العدالــة االجتامعيــة لعــب دورا هامــا يف مــا ســمي «بالربيــع العــريب» ،
واحتجاجــات الســودان الحاليــة مثــال عــى ذلــك  ،امــا بالنســبة لنــا يف العــراق،
فرغــم ان االنتخابــات تجــري ضمــن معايــر مقبولــة (وال نقــول مثاليــة) فــان
الفــوارق االجتامعيــة يف االوضــاع املعيشــية وحجــم االجحــاف فيهــا ملحــوظ
جيــدا  ،ويلعــب الفســاد فيهــا دورا مهــا  ،فضــا عــن مراكــز القــوة التــي
متثلهــا االحــزاب الحاكمــة  ،رغــم ان التهديــدات الوجوديــة االرهابيــة التكفرييــة
تراجعــت اىل حــد مــا .
ان العمــل عــى تحقيــق يشء مــن العدالــة االجتامعيــة مــروع اجتامعــي جــذري
يظــل قامئــا حتــى بعــد ازالــة العقبــات االوىل التــي تقــف يف وجهــه  ،اي ازالــة
االنظمــة االســتبدادية وتحقيــق دميقراطيــة بدرجــة كافيــة مــن النزاهــة والشــفافية،
ولكنــه يتضــح ويصبــح اكــر الحاحــا مــع اســتمرار تنامــي الوعــي الســيايس العــام
مــن جهــة  ،وشــظف العيــش ومشــقاته لقســم كبــر مــن النــاس مــن جهــة أخــرى ،
مثــل زائــر يظــل يطــرق البــاب أعــى واعــى كلــا زاد انتظــاره .
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العـام  2019تفـاؤل أم قـلـق ؟
كنــت اتحــدث مــع زميــل لبنــاين عــن
متاعــب املهنــة وتطــورات االحــداث
وحساســية األوضــاع يف منطقــة الــرق
االوســط  ،كان متشــامئا  ،مل يكــن يعتقــد
ان العــام  2019ســيكون افضــل مــن
العــام الــذي ســبقه  ،بــل ان تشــاؤمه
الــذي اعتــاد عليــه جعلــه يذهــب اىل ان
العــام الجديــد ســوف ال يحمــل الجديــد
عــى صعيــد تحســن األوضــاع يف املنطقــة
لجهــة تقاطــع املصالــح لألطــراف املعنيــة
بهــذه املنطقــة .
ويف حقيقــة االمــر رمبــا ان االمــر مل
ميكــن افضــل مــا ملســته عنــد زميلنــا،
ازمــات متكــررة  ،مصالــح متقاطعــة،
اوضــاع اقتصاديــة صعبــة ،رمــال متحركــة
ومخاطــر متجــددة  ،التوجــد بــوادر لرؤيــة
منطقــة آمنــة تعــاد لهــا األمــن واالســتقرار
كــا التوجــد مــؤرشات عــى امكانيــة
جلــوس املتنافســن يف االقليــم عــى طاولــة
مســتديرة لالتفــاق عــى الحــد االدىن مــن
املصالــح لتجنيــب «خلــق اللــه» الســاكنني
يف هــذه املعمــورة مخاطــر السياســة
واالمــن واالقتصــاد .
كنــا قــد اســتبرشنا خــرا عندمــا قتــل
زعيــم تنظيــم القاعــدة اســامة بــن الدن،
وظننــا ان هــذا التنظيــم قــد انتهــى اىل
غــر رجعــة ،لكننــا وجدنــا انفســنا امــام
تنظيــم مــن نــوع اخــر وهــو» داعــش»
قادتــه شــخصيات محليــة واقليميــة غــر
بعيــدة عــن التنظيــم االم  ،اآلن يقولــون
ان داعــش قــد انتهــى عندمــا تــم القضــاء
عليــه يف العــراق ويــراد القضــاء عليــه يف
ســوريا وهــو مابــرر بــه الرئيــس االمــريك
دونالــد ترامــب انســحاب القــوات
االمريكيــة مــن ســوريا  ،بعــض املســؤولني
االمريكيــن املعنيــن باوضــاع املنطقــة
يقولــون بانــه تــم «احتــواء داعــش»
وهــذا يعنــي ليــس «القضــاء عليــه» وهــو
مــا يجعلنــا حذريــن مــن الحديــث عــن
املســتقبل وعــن عــام جديــد خــال مــن
املنغصــات االمنيــة والسياســية .
منطقــة الــرق االوســط وشــال افريقــا
يف العــام  2019ســوف ال تكــون هادئــة،
هكــذا يقــول السياســيون والضالعــون
بخفايــا مطابــخ القــرار يف لبنــان  ،وضــع
اقتصــادي صعــب خصوصــا اذا مل تتشــكل
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حكومــة قــادرة عــى وضــع برنامــج اقتصــادي
يســتطيع ان ينقــذ او يبعــد لبنــان مــن
الوقــوع يف سلســة مــن املشــاكل االقتصاديــة
ومــا يرافقهــا مــن مشــاكل سياســية وامنيــة
واجتامعيــة .

صالح الشيخ خلف

يف ســوريا  ،مثــة ديناميكيتــان تســتحقان
املتابعــة  ،األوىل هــي االحتــكاك بــن إيــران
وروســيا  ،الــذي ســيكون خفيــاً يف شــكل
أســايس  ،إمنــا ميكــن أن ي ّتخــذ أشــكاالً مهلكــة،
والثانيــة هــي االندفاعــة نحــو مواجهــة بــن
إيــران وإرسائيــل يف جنــوب ســورية  ،والتــي
مباحثــات اســتوكهومل  ،اال ان الشــكوك
ســتكون لهــا تشــ ّعبات إقليميــة .
ال تــزال يف محلهــا عــى خلفيــة نوايــا
امــا يف الخليــج  ،فــان االوضــاع ســرتبط االطــراف الخارجيــة يف التاثــر يف مســار
باملســار الســيايس لــويل العهــد الســعودي الحــوار اليمنــي اليمنــي الــذي يجــب ان
األمــر محمــد بــن ســلامن وقدرتــه عــى يســود املرحلــة املقبلــة للتوصــل اىل نتائــج
اإلفــات مــن االرتــدادات التــي أحدثتهــا تنهــي حــاالت القتــل والدمــار الــذي
قضيــة خاشــقجي  ،وســوف يُحــدّ د ذلــك شــهده اليمــن طــوال الســنوات االربعــة
قدرتــه عــى خالفــة والــده عــى العــرش ،املاضيــة .
والخطــوات التــي ســي ّتخذها باتجــاه النــزاع
وعــودة اىل منطقــة الــرق االوســط
أو التســوية يف املنطقــة .
فــان امللــف االكــر حساســية يبقــى امللــف
ويف فلســطني  ،بــدا واضحــا غيــاب االيــراين وتداعياتــه االمنيــة والسياســية
املنهــج الــذي تتفــق عليــة جميــع الفصائــل واالقتصاديــة  ،الــذي تقــول عنــه االدارة
والتنظيــات  ،االمــر الــذي يــؤرش اىل وجــود االمريكيــة بانهــا تريــد تصعيــد املواجهــة
ازمــة بعدمــا اضحــت ارسائيــل صاحبــة اليــد االقتصاديــة واالمنيــة الرغــام طهــران
الطــوىل يف توســيع املســتوطنات وتهويــد الخضــوع لرشوطهــا وهــو مــا ترفضــه
مدينــة القــدس الرشيــف يف ظــل الحاميــة العاصمــة االيرانيــة بعدمــا قــررت
االمريكيــة التــي توفرهــا الحكومــة االمريكيــة ،االســتعداد لهــذه املواجهــة .
غيــاب الســراتيجية  ،وتقــدم القــادة يف الســن
امــا العــراق الــذي تعمــدت ان اضعــه
وتدهــور املؤسســات رمبــا تشــكل العوامــل
املهمــة امــام صياغــة برنامــج ناجــع للوقــوف يف نهايــة املطــاف فهــو يعيــش يف ظــل
امــام الغطرســة االرسائيليــة واســتمرارها يف هــذه املنطقــة املتأزمــة  ،ويف ظــل تقاطــع
املصالــح لالطــراف املؤثــرة فيــه داخليــا
حصــار الشــعب الفســطيني .
وخارجيــا فانــه «الحلقــة االضعــف» يف
يف ليبيــا ،مــا زالــت فــرص املصالحــة ضئيلــة هــذه الخارطــة  ،اســتحقاقان مهــان
يف ظــل غمــوض تطور االحــداث ،وفيام اذا كان يواجهــان املشــهد العراقــي  ،االول انــه
املؤمتــر الوطنــي واالنتخابــات املقــرر عقدهــا خــارج للتــو مــن معركــة كبــرة ضــد
سيشــكالن اساســا للوحــدة وتجــاوز املرحلــة االرهــاب وهــذا االســتحقاق لــه تبعــات
االنتقاليــة التــي تســبب االنقســامات يف البــاد وانعكاســات داخليــة وخارجيــة ،فيــا
وليــس بعيــدا عــن الشــال االفريقــي  ،مثــة الثــاين يرتبــط بالحكومــة الجديــدة
قلــق مــن التحديــات االمنيــة واالقتصاديــة يف ودخــول احــزاب وتكتــات مشــاركة
منطقــة املغــرب الغــريب  ،اذ ال تــزال مســألة يف الحشــد الشــعبي مجلــس النــواب،
الجهاديــن العائديــن مدعــاة لهــذا القلــق ان ناهيــك عــن مــدى قــدرة الحكومــة
كان يف تونــس او ليبيــا او مــر  ،امــا الجزائــر العراقيــة الحاليــة اســتيعاب الحشــد
فانهــا ســتخطف االضــواء بســبب اســتعدادها الشــعبي يف القــوات املســلحة ووضــع
الجــراء االنتخابــات الرئاســية ومــا ترافقهــا األليــة القانونيــة املناســبة الرضــاء جميــع
مــن تحديــات اقتصاديــة وامنيــة وسياســية  .االطــراف الداخليــة والخارجيــة .
يف اليمــن  ،عــى الرغــم مــن ايجابيــة نتائــج
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ملاذا فشل عراق ما بعد صدام ؟
عدنان حسني
ـت
كيــف حصــل أن يفشــل العــراق  ،بعــد سـ َ
عــر َة ســن ًة مــن إطاحــة نظــام صــدام  ،يف
إقامــة دولــة مســتق َّرة وناميــة  ،فيــا لديــه
أهــم العنــارص املطلوبــة  ،وبخاصــة الــروة
املاديــة (النفــط والغــاز واملــاء) والــروة
البرشيــة (املتعلّمــة واملُد َّربــة) ؟
هــذا الســؤال يواجهــه كثــر مــن العراقيــن
العائشــن يف الخــارج أو الذيــن يــزورون
بلــدان الخــارج  ،بــل كثــر مــن العراقيــن
يف الداخــل يو ّجهونــه إىل أنفســهم وبعضهــم
إىل بعــض يوميــاً يف املقاهــي واملطاعــم
ووســائل النقــل العــام  ،والســؤال عينــه
تضــج بــه حســابات التواصــل االجتامعــي
ُّ
والحــوارات الدائــرة بــن أصحابهــا ،
وكتابــات الــرأي يف الصحــف املحليــة ،
فض ـاً عــن الربامــج الحواريــة عــر محطــات
التلفزيــون واإلذاعــة .
هــو ســؤال يف محلّــه ولــه مــا يــ ِّرره ،فقــد
كان مأمــوالً أن يتعــاىف العــراق مــن عقابيــل
حقبــة صــدام املأســاوية يف غضــون 10 - 5
ســنوات  ،بيــد أن الذيــن تولّــوا الحكــم
رف
بعــد صــدام مــا أحســنوا اإلدارة وال التـ ّ
يف املــوارد املاليــة والبرشيــة املتاحــة لهــم،
فتنازعــوا عــى الســلطة والنفــوذ واملــال
وه ّيــأوا الظــروف واملياديــن لحــرب
أهليــة طائفيــة فتحــت الطريــق النتشــار
جامعــات اإلرهــاب املتط ّرفــة (القاعــدة
وداعــش وســواهام) ممــن حظــي بعضهــا
بدعــم لوجيســتي ومــايل مــن هــذه القــوى
املتنافســة عــى الســلطة واملــال نفســها.
وغالبــاً مــا يُلقــي زعــاء هــذه القــوى
بالالمئــة عــى اإلرهــاب لتربيــر فشــلهم يف
تحقيــق االســتقرار وإقامــة دولــة قويــة،
لك ّنــه تربيــر غــر واقعــي وغــر قابــل ألن
يحملــه عاقــل عــى محمــل الجــدّ  ،فــا كان
لجامعــات اإلرهــاب أن تجتــاح نحــو ثلــث
وتحتــل مدنــاً رئيســة فيــه
ّ
مســاحة العــراق
(املوصــل وتكريــت والفلوجــة والرمــادي
وســواها  ،وصــوالً إىل مشــارف العاصمــة
بغــداد) ملحقــة هزميــة مد ّويــة بالقــوات
الحكوميــة املد ّججــة بأحــدث األســلحة
وأشــدّ ها  ،يف غضــون أيــام قالئــل ،لــو كانــت
القــوى السياســية املتن ّفــذة تتم ّتــع مبســتوى
متوســط يف األقــل مــن الحساســية الوطنيــة .

تتمــدّ د برسعــة فائقــة حتــى تخــوم بغــداد،
كانــت هــذه القــوى تتناهــش يف مــا بينهــا
ويتآمــر بعضهــا ضــد بعــض  ،مــن أجــل
إزاحتهــا مــن املشــهد الســيايس واالســتئثار
بالكعكــة لنفســها وحلفائهــا .
هــذا الـراع الضــاري عــى الســلطة والنفــوذ
واملــال انطلــق مــع بدايــة العهــد الجديــد،
بخاصــة بعــد إقــرار الدســتور ()2005
وإجــراء أول انتخابــات برملانيــة (،)2006
فالقــوى الشــيعية وجــدت أن الدســتور
ونتائــج االنتخابــات ف ّوضتهــا ســلطة حكــم
البــاد  ،بوصفهــا األكرثيــة بينــا القــوى
الســنية اتّخــذ معظمهــا موقفــاً عبثيــاً ال
يعــرف بالدســتور وال بنتائــج االنتخابــات،
قبــل أن ترتاجــع الحقــاً لتقيــم تحالفــاً
مــع أحــزاب شــيعية عــى أســاس نظــام
املحاصصــة  ،الــذي وضــع الدســتور جانبــاً
وعطّــل حتــى اليــوم كل إمكانيــة لتعديلــه
وتصحيــح أحكامــه املتعارضــة مــع مبــادئ
الدميقراطيــة  ...أحــزاب شــيعية بعينهــا
وأحــزاب ُســنية بعينهــا تقاســمت يف مــا
بينهــا مصــادر الســلطة والنفــوذ واملــال:
هــذه لــك ،وتلــك يل  ،فأصبحــت كل جامعــة
مبــا كســبت رهينــة  ،بــل ظلّــت دامئـاً تعمــل
لكســب املزيــد  ،فانفتحــت هــذه القــوى،
وهــي يف معظمهــا مــن جامعــات اإلســام
الســيايس الشــيعية والســنية  ،عــى فلــول
النظــام الســابق وعــى جامعــات ُمس ـ َتحدثة
ســاعية للحصــول عــى حصــة مــن الكعكــة .

الــدورات االنتخابيــة (ملجالــس املحافظــات
والربملــان االتحــادي) كانــت دامئ ـاً مناســبات
إلزاحــة املنافســن (مــن املذهــب نفســه يف
الغالــب)  ،أو لتقليــص نفوذه  ،أو للمســاومة
عــى توزيــع مصــادر النفــوذ والســلطة
واملــال (املناصــب)  ،فحــدث تهافــت
حــايس عــى مناصــب الدولــة التــي صــارت
تُشــرى باملاليــن مــن الــدوالرات يف الكثــر
مــن األحيــان  ،وتــوىل الســلطة (الترشيعيــة
والتنفيذيــة) يف الغالــب أشــخاص ال كفــاءة
لهــم وال خــرة وال معرفــة بفــن الحكــم
وأصولــه (كثــر منهــم ُمنحــوا الوظائــف
واملناصــب مبوجــب شــهادات دراســية مــز ّورة
داخــل العــراق  ،ويف بعــض دول الجــوار
وبخاصــة إيــران)  ،هــؤالء بدورهــم صــاروا
يف اللحظــة التــي دخلــت فيهــا قــوات صنيعــة ملــن هــم أقــل كفــاءة وموهبــة
«داعــش» إىل املوصــل لتعلنهــا عاصمــة منهــم  ،مــن ممثــي األحــزاب التــي ك ّونــت
لـ«الدولــة اإلســامية» املزعومــة  ،قبــل أن لجانــاً اقتصاديــة يف الــوزارات واملحافظــات
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والدوائــر الحكوميــة
والهيئــات املوصوفــة
بـ«املســتقلة»  ،وهي
ليســت كذلــك يف
الواقــع  ،وظيفــة
هــذه اللجــان بيــع
املناصــب لطالبهــا
مقابــل املــال الــذي
تذهــب الحصــة األكــر منــه إىل القيــادات
الحزبيــة  ،التــي أثْــرت ثــرا ًء فاحشــاً
يف غضــون ســنوات قليلــة  ،واللجــان
االقتصاديــة (الحزبيــة) هــي املســؤولة عــن
ترســية املشــاريع عــى الــركات واملقاولــن
مقابــل حصــص ماليــة كبــرة مــن
تخصيصــات هــذه املشــاريع  ،وأظهــرت
وقائــع أن هــذه اللجــان وممثــي األحــزاب
كانــوا يســتأثرون يف بعــض األحيــان
مبــا يزيــد عــى نصــف التخصيصــات،
يقبضونهــا مقدمــاً وتبقــى الــركات
واملقاولــون املكلفــون إنجــاز املشــاريع
كل مبفــرده  ،للحصــول عــى
يصارعــون ٌّ ،
النصــف غــر املســتحوذ عليــه  ،وغالب ـاً مــا
تتنصــل الدوائــر الحكوميــة مــن الدفــع،
بحجــة عــدم وجــود املــال الــكايف لرصفــه
للــركات واملقاولــن فتتعطــل املشــاريع،
وتــراوح تقديــرات املشــاريع املتعطلــة
بــن  4آالف و 30ألفــاً بقيمــة تصــل إىل
 250مليــار دوالر  ،حســب املستشــار
االقتصــادي الســابق لرئيــس الــوزراء مظهــر
محمــد صالــح .
القيــادات الحزبيــة التــي أدارت هــذه
العمليــة وجــدت يف هــذه العنــارص التــي
اختارتهــا ملناصــب الســلطة التنفيذيــة
وملقاعــد الربملــان  ،قاعــدة وســنداً لهــا
لضــان بقائهــا يف الســلطة ولتد ّفــق الــروة
عليهــا  ،وهكــذا ظلّــت هــذه القيــادات
تعيــد إنتــاج نفســها وإنتــاج فشــلها يف
إدارة الدولــة واملجتمــع ،وتحمــي نفســها
مــن كل مســاءلة ومالحقــة بالحصانــة
التــي تتم ّتــع بهــا  ،وبقوانــن العفــو العــام
التــي توقــف كل مالحقــة يف حــق الذيــن
اســتحوذوا عــى أمــوال املشــاريع املعطّلــة
التــي اســتحالت إىل أكــوام مــن الحجــارة
والخــردة املتوزعــة عــى أنحــاء العــراق،
شــاهد ًة عــى فســاد أحــزاب اإلســام
الســيايس وفشــلها يف إقامــة دولــة يف عــراق
مــا بعــد صــدام .
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تعدد الدميقراطيات يف غابة العراق  ،دميقراطية القرود و دميقراطية االسود !!
الدميقراطيــة كلمــة يونانيــة تعنــي
«حكــم الشــعب»  ،تهــدف الدميقراطيــة
اىل أحتــواء وحــل اشــكاليات التعدديــة
القوميــة واالثنيــة والفكريــة  ،وتعطــي
جميــع أبنــاء الوطــن وبــدون متييــز
حــق املشــاركة يف القــرار وطــرح
االفــكار  ،ودراســة االراء املختلفــة
وبلورتهــا والخــروج منهــا بقــرار لصالــح
األغلبيــة وليــس لطــرف واحــد  ،جــاءت
الدميقراطيــة يف العــراق نتيجــة لواقــع
حــال دكتاتــوري ُمــر  ،حاولــت املعارضــة
العراقيــة يف حينهــا بــكل اطرافهــا ذات
االيدولوجيــات والتوجهــات املختلفــة  ،ان
تكــون قــوى ضاغطــة معــرة عــن ســخطها
عــى نظــام الدكتاتوريــة  ،وجــاءت ايضــا
نتيجــة مطالبــة دول التحالــف وخاصــة
امريــكا ان يكــون هنــاك نظــام دميقراطــي
منوذجــي يف العــراق بديــا للدكتاتوريــات
الســابقة  ،كل هــذه االمــور كانــت ردود
افعــال لحالــة مــن الظلــم واالضطهــاد
وعطــش االحــزاب العراقيــة والشــعب اىل
الفكــر الدميقراطــي .
ولكــن الدميقراطيــة هــي ليســت فقــط
افــكار ونظريــات ،بــل هــي ســلوك وعمــل
ومامرســة ،هــي تطبيــق عــى النفــس قبــل
التطبيــق عــى االخــر  ،وال تــأيت بــن ليلــة
وضحاهــا  ،وال مــن خــال الهتافــات وال
الشــعارات  ،وال مــن خــال املطالبــة بهــا
بصــورة مســتمرة يف البيانــات والدعايــة
االنتخابيــة ملجلــس النــواب  ،جــان جــاك
روســو « رصيــد الدميقراطيــة الحقيقــي
ليــس يف صناديــق االنتخابــات فحســب
بــل يف وعــي النــاس» .
ان الدميقراطيــة هــي قمــة الوعــي
االنســاين لحــق االخــر  ،انهــا االميــان
الكامــل الصــادق بالطــرف االخــر،
وليــس الحقــد عــى االخــر أو االنتقــام
منــه  ،لذلــك ولــدت الدميقراطيــة
العراقيــة ولألســف دميقراطيــة كســيحة ،
بعيــدة عــن التطبيــق  ،مليئــة باالقــوال
والشــعارات  ،وليــس باالعــال واالفعــال،
ونتيجــة مامرســة البعــض للدميقراطيــة
عــى طريقتــه الخاطئــة  ،للعلــم ان
كثــر مــن االحــزاب االســاموية وغريهــا
مــن االحــزاب املدنيــة مل تكــن تؤمــن
بالدميقراطيــة او بالتعدديــة االثنيــة او
العرقيــة او حتــى التعدديــة الحزبيــة،
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )74شباط 2019

وبعــد ســقوط الصنــم تغــرت مــن احــزاب
معارضــة اىل احــزاب ســلطة أفكارهــا هــي
التعنــت الطائفــي والعنجهيــة الحزبيــة،
وخطابهــا كان ومــازال بأســم الدميقراطيــة
كالمــا  ،و بوســائل دكتاتوريــة عمــا  ،ذات
نفــس طائفــي و قومــي  ،ان هــذه الصفــات
ال ميكــن ان نجدهــا يف زوايــا الدميقراطيــة .
نتيجــة تنــوع يف التطبيــق الخاطــئ
للدميقراطيــة تحــول العــراق مــن دولــة
اىل غابــة  ،فــان الســلوك واالفــكار اعــاه
أكــر قربــا اىل حكــم الغابــة  ،حيــث نــرى
االحــزاب بــدال مــن تطبيقهــا الدميقراطيــة
واالهتــام بالتعدديــة والحكــم بالعدالــة
والقانــون واحــرام الــرأي االخــر  ،خلقــت
تعــدد يف ســلوك الدميقراطيــة  ،فقــد فصلــوا
الدميقراطيــة حســب مــا يحلــو لهــم واصبــح
كل حــزب او تحالــف او جهــة لهــا دميقراطيتهــا
الخاصــة وبذلــك تعــددت الدميقراطيــات يف
العــراق والغيــت الدميقراطيــة الفعليــة .
فقــد فصلــت بعــض االحــزاب لنفســها
دميقراطيــة القــرود حيــث كــا معــروف ان
القــرد هــو حيــوان معــروف مخــه يشــبه
مــخ االنســان مــن حيــث الرتكيــب  ،ويعيــش
يف الغابــات والجبــال ،وهــو كثــر الحركــة
والعبــث  ،ويجيــد التقليــد بصــورة كبــرة،
ولكــون اغلــب االحــزاب االســاموية تحركــت
وخلقــت العبــث يف غابــة العــراق ولكونهــا
التؤمــن وال تعمــل بالدميقراطيــة ذهبــت اىل
فكــرة تقليــد الدميقراطيــة ومبســتلزمات دينيــة
فرضيــة اجباريــة  ،فــأن مــا يقولــه املســؤول
االول او املرجعيــة الدينيــة الطائفيــة او مــن
املســؤول البســيط  ،يتوجــب عــى الكــوادر
االخــرى ان تتفــق عليــه دون مناقشــة ،
وبذلــك قــد تجــاوزوا الفكــرة الســابقة عنــد
بعــض االحــزاب التــي كانــت تقــول نفــذ
ثــم ناقــش  ،فــأن دميقراطيــة القــرود ترفــض
املناقشــة بعــد التفيــذ ايضــا  ،وليــس مــن حــق
القــرد او الفــرد ان ينظــر بنظــرة أخــرى او
يســمع او يتكلــم فهــو موافــق بــكل االحــوال ،
ونــرى ذلــك يف أغلــب دورات مجلــس النــواب
العراقــي كيــف نــواب االحــزاب متفقــن عــى
القــرارات الصــادرة مــن املســؤولني و كيــف
يقفــون وراء املســؤول وهــو يقــرر ويتكلــم
واالخريــن ال حــول لهــم وال قــوة  ،وال نظــر
وال ســمع وال كالم  ،فهــم صــم بكــم عمــي يف
الدميقراطيــة اليفقهــون  ،وشــاع بــن العــرب
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ونجــد دميقراطيــة اخــرى يف غابــة
العــراق هــي دميقراطيــة االســود حيــث
يوصــف االســد مبلــك الغابــة ليــس فقــط
بســبب قوتــه وامنــا بســبب جســارته التــي
تزيــد مــن قوتــه الجســدية فهــو اليرتاجــع
عــن اي قــرار مهــا كان غــر صحيــح
ويقــود االخريــن نحــو الفريســة دون
تراجــع ويســتمر عــى الخطــأ وال يســتمع
اىل االخــر  ،وهــذا النــوع متيــزت بــه اغلــب
االحــزاب املدنيــة املدعيــة للدميقراطيــة
كالمــا والعاملــة بالدكتاتوريــة الحزبيــة،
وبعــض مــن االحــزاب االســاموية  ،فاالســد
ملــك الغابــة هــو رئيــس الحــزب والقائــد
االعــى وليــس مــن حــق أي عضــو أو كادر
ان يقــف بالضــد مــن أي فكــرة  ،وبعكســه
فســيعرض نفســه اىل أشــد العقوبــات،
ومــن ال يطــع االســد ســوف يكــون فريســة
ذلــك اليــوم مبخالبــه او مبيليشــياته ،
ونجــد الكثــر مــن االحــزاب قــد ســادها
موقــف االنشــقاقات واالنقســامات
بســبب قــرارات االســد ودميقراطيتــه،
حيــث اليســتمع الي رأي آخــر واليتقبــل
اي تعدديــة او يقتنــع بهــا .
ملخــص القــول اذا اســتمر العــراق عــى
فــوىض تعــدد دميقراطيتــه وتفصيلهــا مثلــا
تحلــو لالحــزاب  ،وبقــى عــى هــذا الحــال،
مل يعــد لألنســان البســيط راحــة بــال ،
فدميقراطيــة الجميــع تحجــب حقائــق
االمــور مثلــا تحجــب أشــعة الشــمس
بالغربــال  --ومــن يريــد للدميقراطيــة أن
يكــون لهــا رأس او وجــه فعليــا فســيكون
معلقــا يف الغابــة مبصيــدة مــن الحبــال !!!!
وعليــه يتوجــب عــى الوطنيــن العمــل
عــى تثبيــت روايس الدميقراطيــة الفعليــة
وايقــاف تحريــك الرمــال ..
* رئيــس هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات
واملذاهــب يف العـراق .
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تحليل ســيكوبولتك ألغرب ظاهرة سياســية يف تاريخ العراق
د.قاسم حسني صالح *
مــن عــام(  2003لغايــة ) 2019
يعيــش العــراق أغــرب ظاهــرة سياســية
مــا حدثــت يف تاريخــه باختــاف أنظمــة
حكمــه .

تــم تجهيلــه لعقــود طويلــة.
 الشــعب ّهنــا يف امــركا مثــا الطفــل يتــم تشــجيعه
عــى االدالء برأيــه وقــول الحقيقــة مهــا
كانــت عــدم الســكوت عــى الظلــم حتــى
لــو كان مــن األهــل واملعلــم  ..ويتعلــم أن
ســلطة القانــون هــي األعــى .

وألن مــن عــاديت أن اســتطلع الــرأي يف
مثــل هــذه القضايــا  ،فأننــي توجهــت
بهــذا التســاؤل عــر وســائل التواصــل  -التفســر املنطقــي الوحيــد هــو إننــا
شــعب يصنــع الطغــاة ويســكت عــى
االجتامعــي :
الظلــم بتربيــر (شــعليه)  ،فعبدنــا املســخ
( منــذ  15ســنة والسياســيون يتقاضــون صــدام بأهزوجــة (بالــروح بالــدم )وجئنــا
رواتــب وامتيــازات مــا حصلــت بتاريــخ بهــؤالء بأهزوجــة (عــي ويــاك عــي ) .
العــراق والعــامل الفاســدون منهــم
تحولــوا مــن فقــراء اىل أصحــاب مليــارات  -هــؤالء مرآة مجتمع أغلبه فاســد .
هــم يــزدادون ثــراء والشــعب يــزداد
فقــراً  ،ومــع ذلــك ًهــم باقــون فيــا  -العراقيــون تاريخهــم كلــه استســام
التاريــخ يكتــب عــن العراقيــن بأنهــم مــا للســلطة وانبطــاح للظــامل  ..همــج رعــاع ،
انبطحــوا لظــامل وال استســلموا لســلطة ،ينعقــون مــع كل ناعــق .
افيدونــا بتفســر علمــي يرحمكــم اللــه)  - .العــريب  ..جينيـاً يحــرم ويخــاف اثنــن:
ســاهم يف اإلجابــة عــى االســتطالع القــوي والــري .
( )357بينهــم أكادمييــون ومثقفــون  -تحــت األســوار ولدنــا وبــن االســوار
وإعالميــون  ..لحرضاتكــم مــا شــخصوه منــوت ،ال نعــرف يف بابــل غــر القتــل
مــن أســباب مصنفــة ومرتبــة بحســب ألجــل القــوت .
اهميتهــا عندهــم .
وهنالــك مــن رأى  ،وهم قلّة :

أوالً  :الشــعب العراقي

غالبيــة اإلجابــات عــزت الســبب
الرئيــس اىل الشــعب العراقــي ووصفتــه
بأنــه :
 شــعب مهيــض الجنــاح ســحقتهالعهــود البائــدة فالتهمــه هــؤالء لقمــة
ســائغة .
 شــعب نايــم خــدران بالطائفيــةوالخــوف مــن اآلخــر .
 ال يوجــد تفســر ســوى ان هــذاالشــعب يف غيبوبــة عميقــة .
 الطبقــة السياســية مــا هــي اال عينــةمــن الشــعب ولذلــك تــرى الشــعب
ينتخبهــم .
 وجــود قاعــدة شــعبية عريضــة مــنالطفيليــات املنتفعــة .
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 كل مــاحصــل ويحصــل
عــن
ناجــم
تغييــب الوعــي
ا ملجتمعي
لالســتحواذ عــى
الســلطة مــن
قبــل الفاســدين .
 اســتاذي العزيــز طاملــا اكــو لطــمبالديــرة يبقــى الحــال كــا هــو عليــه .
 تــم ذلــك بجعــل الطبقــات االكــرجهــا تنتمــي مليليشــيات تابعــة
ألحــزاب الســلطة ،ومبباركــة الجهــات
رسا وعلنــا .
الدينيــة ّ

 مــن وجهــة نظــري العلميــة  ،مــاداميف الســلطة رهبــان يعطــون للســلطان
رشعيتــه فــإن العراقيــون يقدســون
مايقولــه الرهبــان .

 األحــزاب عملــت عــى عســكرةاملجتمــع كــا كان ســابقاً ولكــن
بأديولوجيــة جديــدة (عقــدة عقائديــة)
بخــاف االديولوجيــة ( القوميــة ) ،
اســتهدفت جيـاً كامـاً وســتمتد ألجيــال
 الشــعب العراقــي نفســه طويــل إذا مل تعالــج بإفــكار وطنيــة عرصيــة .وعنــده أمــل باالصــاح يقــول بلــي هاملــرة
يتحقــق األمــل  ،ولكنهــم حــن يفقــدون  -بســبب ســيطرة الثقافــة املذهبيــة،
األمــل ويظلمــون فــان اقــل يشء يســويه يقــول أحدهــم مــا دام اآلذان يصــدح
بكلمــة عــي ويل اللــه يف التفلزيــون
هــو الســحل .
فــاي يشء ال يهــم .
 ســتايت ســاعتهم وســرى أي فيــضيخــرج مــن قلــوب العراقيــن  ،إنهــا طبيعــة الســلطة و أنظمة الحكم
لحظــة ترقــب لــن تــدوم طويــاً .
 النظــام املؤسســايت كلــه مختــليف العــراق ودول الــرق العربيــة ،
ثانيـاً  :الدين واملذهب
ســاعات العمــل قليلــة وفيهــا كثــر
 نجــح الفاســدون يف الدخــول اىل عقــول مــن التســيب ،رواتــب مرتفعــة ،املعدمــن عــن طريــق الديــن واملذهــب الرشــا والواســطة منتــرة يف مختلــف
فاســتحوذوا عــى ســكوتهم .
املســتويات الوظيفيــة  ..لذلــك هــي
 نجحــوا بــان جعلــوا عقيــدة النــاس مقبولــة يف العقــل الباطــن عنــداملوظفــن الكبــار واملســؤولني .
مبنيــة عــى القبــول والطاعــة العميــاء .
 إن إدارة الــراع بــن الســلطة األحــزاب الطائفيــة أحــزاب شــمولية والشــعب مختلــة  ،فالســلطة متلــكبــكل املقاييــس واالعتبــارات .
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النفــوذ واملــال واالجهــزة األمنيــة اىل التفــاوض والحــوار إال بعــد أن تقطــف
واملليشــيا والدعــم الخارجــي  ،فيــا الســيوف رؤوس أفضــل مــن يف القــوم .
الشــعب ال ميلــك أي قيــادة يلتــف حولهــا
يف مســرة النضــال  ،وحــن ظهــور بعــض وحديثـاً تعمــق الشــعور بــأن الســلطة يف
القيــادات يتــم أمــا تصفيتهــا أو رشاؤهــا العــراق تكــون لألقــوى بــدءا مــن انقــاب
بكــر صدقــي عــام (  )1936الــذي يعــدّ
أو تحييدهــا .
اول مــن فتــح الطريــق نحــو انقالبــات
 املشــكلة يف املثقفــن الذيــن ميتلكــون عســكرية امتلــك قادتهــا شــعوراً وطنيــاً،الوعــي وأهمهــم االعالمــون واملحامــون مصحوبــاً بفقــر يف نضجهــم الســيايس
وأســاتذة الجامعــات  ،ال يقومــون ودوغامتيــة ال تطيــق الــرأي اآلخــر .ومل
بواجبهــم النضــايل واالجتامعــي وعزلــوا تفهــم أن السياســة تعنــي فــن إدارة
شــؤون النــاس بــل إنهــا غنيمــة وعــى
أنفســهم يف خانــات ضيقــة .
الحاكــم أن يعتمــد شــعار ( األقربــون
 بعــد ســقوط النظــام حــدث أمــران :أوىل ) وإن كانــوا ال يفهمــون  ..مــامحاربــة املثقفــن والطبقــة العلميــة يعنــي أن العراقيــن معبــؤون ســيكولوجياً
وابعادهــم عــن دورهــم الفعــي ،وهجــرة يف الشــعورهم الجمعــي بــان الســلطة
الكفــاءات خــارج البــاد .
تكــون لألقــوى وأن يعــض عليهــا بأســنانه
ويقطــف رأس مــن ينافســه عليهــا وإن
تخطيط خارجي
كان عــى حــق .
 العمــل ممنهــج مــن البدايــة  ،رضبوقتــل الكفــاءات وتهجريهــم والــذي الثانيــة  :يختلــف املجتمــع العراقــي عــن
مل يهاجــر انكفــأ يف بيتــه  ،ومــن ثــم املجتمعــات األخــرى بأنــه شــعب منتــج
تســليم األمــور بيــد الجهلــة واملارقــن ألصنــاف متضــادة مــن البــر مبواصفــات
الذيــن أصبحــوا ميتلكــون املــال والســلطة عاليــة الجــودة  ،فنحــن منتجــون ملبدعــن
ومفكريــن وشــعراء ورجــال ديــن وشــيوخ
وجامعــات مســلحة .
عشــائر مــن طــراز رفيــع  ..وباملقابــل
 هــذا مــا تريــده أمــركا لتحقيــق نحــن منتجــون لطغــاة وقتلــة ورعــاعمصالحهــا االقتصاديــة والســراتيجية ،وغوغــاء مبواصفــات « عاليــة الجــودة»،
ومــا تريــده إيــران أن تكــون الســلطة ونحــن منتجــون ملــن يفلقــون رؤوســهم
بيــد شــيعة موالــن لهــا .
بالحــراب فــداء ملــن ماتــوا قبــل ألــف
 األمــر أكــر منــي ومنــك  ،األمــر بيــد ســنة،ومنتجون ملعتقديــن عــن يقــن بــأنتاريخهــم مــز ّور وأســود ومعرقــل للتقــدم
املاســونية .
يجــب غلــق غالفــه األخــر  ،ونحــن
استنتاج
منتجــون ملــن يعرفــون بالغــرة العراقيــة
توحــي األجابــات بــأن أســباب أغــرب واألنفة،ومنتجــون أيضــا لناهبــن مــن
ظاهــرة سياســية يشــهدها العــراق يف طــراز رذيــل  ،وال أرذل مــن ســلوك
تاريخــه  ..متعــددة  ،مركبــة  ،معقــدة ،ينهــب النــاس فيــه وطنهــم  ،واملحصلــة
شــمولية ،وفيهــا مفارقــات تخالــف الســيكولوجية لهــا هــو ضعــف او انعــدام
املنطــق وغــر معقولــة  ،ومــا يعنينــا هنــا الشــعور باألنتــاء للوطــن  ،والتعلّــق
هــو التحليــل الســيكولوجي  ..نلخصــه باالنتــاء الــذي يؤمــن للفــرد بقــاءه
الوجــودي ومصلحتــه الشــخصية .
بأربــع قضايــا :
الثالثــة  :يغيــض جــران العــراق أن
األوىل  :تثبــت األحــداث أن تاريــخ
الســلطة يف العــراق هــو تاريــخ العنــف يــروه مســتقراً سياســياً وأمنيــاً وفيــه
والــدم وقطــع رؤوس الخصــوم منــذ أن نظــام دميقراطــي يعتمــد مبــدأ العدالــة يف
تحولــت اىل وراثيــة عــام  61هجريــة ،توزيــع الــروة واستشــارها  ،ويعــز عــى
وإنهــا اعتمــدت الســيف لحـ ّـل النزاعــات أغلبهــم أن يــروا العراقــي املميــز بالــذكاء
واجبــار مــن يخالفهــا عــى الطاعــة والشــخصية مرفهــا ماديــاً  ،وادراكهــم أن
والخضــوع  ،وانهــا كانــت عــى مــدى العراقيــن اذا توحــدوا فانهــم ســيجعلون
أكــر مــن ألــف وثالمثائــة ســنة ال تلجــأ مــن العــراق وطنــاً مزدهــراً بعــارات
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ومطــارات وجامعــات ومصانع..بــن
جبــال وأهــوار وأنهــار ونخيــل وأرض
خــراء كأنهــا الجنــة  ،ويجعلــون مــن
بغــداد مركــزا للثقافــة واإلبــداع وقبلــة
أنظــار العــامل .
الرابعــة  :قيــام تشــكيلة مجلــس
الحكــم عــى ثنائيتــن ســيكولوجيتني:
املظلومــون مقابــل الظاملــن  ،عراقيــو
عراقــي الداخــل ..
الخــارج مقابــل
ّ
نجــم عــن األوىل ( ثقافــة املظلوميــة)
شــاعت بــن الشــيعة والكــرد مقابــل
( ثقافــة االجتثــاث ) اســتهدفت مــن
كان محســوبا عــى النظــام الســابق
الســنة  ،مبعــادل نفــي
وغالبيتهــم مــن ّ
يقــوم عــى ســيكولوجية « الضحيــة » و
تجســدت بانتقــام الضحيــة
« الجــاّد » ّ
بـــ « اجثتــات » أقــرب اىل الثــأر الجاهــي
دفــع بـــها « الضحيــة » اىل التعبــر
بانفعاليــة يف تضخيــم مــا أصابهــا مــن
ظلــم  ،ورشعنــة االقتصــاص حتــى ممــن
كان محســوبا بصفــة أو عنــوان عــى
الجــاّد .
إن تفاعــل هــذه املتغــرات هــي
التــي أوصلــت العراقيــن اىل أن يعيشــوا
أغــرب ظاهــرة سياســية يف تاريخهــم،
مبفارقــات إنهــم ينتخبــون فاســدين
وفاشــلني سياســياً  ،أشــاعوا الفســاد
بطريقــة هــرأت الضمــر الوطنــي
واالخالقــي عنــد مــن صــار والؤه
لحــزب أو طائفــة أو قوميــة  ،نجــم
عنهــا ســيكولجياً األســقاط بتحويــل
ســبب مــا يحصــل اىل (أن العراقيــن مــا
تصريلهــم جــاره  ،الســلطة متتلــك القــوة
واملــال ،مليشــيات  ،تدخــل خارجــي)..
لتوصــل الكثــر مــن الوطنيــن واملثقفــن
واملنتمــن صدقــاً للعــراق اىل التيئيــس
مــن إصــاح الحــال  ،الــذي كان يحصــل
بانقــاب عســكري أو بثــورة شــعبية تــم
تعطيلهــا ألن النظــام دميقراطــي .
إن علــم النفــس واالجتــاع الســيايس
يفيدنــا بحقيقــة ( إن املراحــل
التاريخيــة ال ميكــن حرقهــا)  ..وإن
مــا ميــر بــه العــراق الجديــد مــن عــام
( )2002تحتــاج مرحلــة التغيــر فيــه اىل
جيــل  ..وك ّنــا توقعنــا يف مقالــة موثقــة
نــرت عــام  2014بــأن التغيــر ســيبدأ
يف  ، 2022وســيحصل بالتاكيــد ( ..اذا
مــا صــار يش ! ) .
* مؤســس ورئيــس الجمعيــة النفســية
العراقيــة
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انهيار األوضاع الصحية وخراب بيئي بال دور جدي مسؤول للمعالجة
مقتبــس مــن املعالجــة  :منــذ ســنوات الحــرب
واليورانيــوم املنضــب وغــره مــن تلوثــات تدهــورت
أوضــاع البيئــة وانحــدرت الصحــة العامــة إىل أدىن
مســتوياتها يف الســجل املحــي أو أمــام النظــر
العاملــي ! هــل كُ ِتــب عــى العراقــي أن ُيحــارص
بجرائــم تصفيــة بشــعة وبفظاعــات مثــرة لــآالم
واملواجــع ولكــن ليــس هنــاك مــن مغيــث!؟ مــا
العمــل ملواجهــة ذلــك ؟ .

مبــا فيــه مــن مخاطــر اســتخدام مــواد خطــرة عــى
الصحــة وتزويــد بأدويــة بــن عالمــات تجاريــة هزيلــة
وأخــرى منتهيــة الصالحيــة أو تجريــب أمــور تغامــر
بحيــوات النــاس ،دع عــن دفعــات مخرجــات التعليــم
األخــرة التــي تعــاين مــن ظــروف التعليــم نفســه أو مــن
نقــص املــوارد واألدوات التــي تســاعدهم عــى االشــتغال
مبــا يتناســب ومتغــرات العــاج عامليــاً .
أذكــر هنــا بصفقــات مــن قبيــل صفقــة الكلــور
املشــراة مــن غــران مباليــن الــدوالرات فيــا كانــت
املــواد منتهيــة الصالحيــة يف ظــروف مجابهــة وبــاء
الكولــرا يف حينــه ! ؟ وأذكــر بشــأنها أن الصفقــة اشــارت
لرشــوة تســلمها مســؤول كبــر  ..كــا أذكــر مبعانــاة أهــل
البــرة مــن شــح امليــاه الصالحــة للــرب وألي اســتهالك
آدمــي وتســمم املتــاح ونفــوق األســاك واســترياد أغذيــة
منتهيــة الصالحيــة أو بهــا مــواد مثــل بــرادة الحديــد
وأشــكال الســموم واملــواد املســببة لألمــراض وملعانــاة
النــاس .

منــذ  2003ومزيــد تدهــور وانحــدار يف مــؤرشات
الصحــة العامــة تجــري وبتســارع غــر محســوب
العواقــب وبــا اســراتيجية جديــة ميكنهــا التصــدي
للمجريــات  ..فبعــد خــراب أكــر مــن نصــف
املستشــفيات وتصفيــة نســبة مــن الكــوادر الطبيــة
وتهجــر قســم آخــر وبعــد خــراب التعليــم ومنــه
الطبــي ومخرجاتــه  ،بــات العراقيــون يتابعــون
عالجاتهــم ملــن يتمكــن يف خــارج البــاد  ،األمــر
الــذي عــرض نســبة منهــم ألشــكال اســتغالل مــن
قبيــل االتجــار بأعضائهــم مبختلــف الطــرق ومنهــا
كــا أن ظواهــر الفقــر وانعــدام األمــن الغــذايئ بعمــوم
رسقــة تلــك األعضــاء ! .
تفاصيــل الظاهرتــن أدت لظواهــر مرضيــة مرتبطــة مــن
وبحجــم اســتخدام أنــواع أســلحة منهــا مــا قبيــل فقــر الــدم وتشــوهات واســتعداد ألم ـراض وأوبئــة
كان يُــراد التخلــص منهــا أو تلــك التــي كان يُــراد بــا حــر ،دع عنــك آثــار الحــروب وغصابــات املدنيــن
تجريبهــا  ،فكانــت أطنــان مهولــة تُلقــى ليتلــوث وغريهــم فيهــا األمــر الــذي ولّــد انكســارات أخــرى
بذلــك ال األرض بــل وكل يشء عليهــا وفوقهــا  ،وســط النــاس بنســب مخيفــة ،صــار العــراق بســببها
حتــى كانــت نتيجتهــا تلــك الــوالدات املشــوهة مــن بــن أكــر البلــدان مــن جهــة العــوق والتشــوهات
َخلْقيــا وأشــكال األمــراض املرافقــة للتلــوث البيئــي البدنيــة ومــن ثــم الحاجــات التــي مل تســتجب إمكانــات
تــم التســر عــى زيــادة فاجعــة املؤسســة الصحيــة واملعونــات الدوليــة التــي تعرضــت
الشــامل  ،ولقــد ّ
بحــاالت األورام الرسطانيــة والتشــوهات الخَلقيــة للنهــب بقصــد ومــن دونــه وكذلــك اإلهــال وســوء
وظاهــرة اإلســقاط و\أو العقــم مــا ارتبــط اإلدارة وخ ـراب البنــى التحتيــة مبــا أفــى لعــدم كفايــة
مبخلفــات األســلحة املحظــورة وهــي قضيــة جــرى املعالجــة وال الوقايــة .
تثبيتهــا بإحصــاءات ميدانيــة ألطــراف عديديــة
الكارثــة األنــى أن البــاد التــي تعرضــت لحــروب
اســتطاعت بظــروف معقــدة وصعبــة الوصــول إىل متتاليــة ولرصاعــات سياســية عنفيــة شــديدة الوطــأة مل
تلــك النتائــج الكارثيــة .
يؤخــذ النعكاســاتها النفســية االجتامعيــة أي حســابات
ومــع مــرور أكــر مــن عقــد ونصــف العقــد ،إال
أنّ السياســات العامــة بضمــن مــا انشــغلت عنــه،
انشــغلت عــن الصحــة العامــة واتبعــت آليــات
إقصــاء للكــوادر الطبيــة الخبــرة لتكلــف بــإدارة
بقايــا املؤسســة الصحيــة شــخوص بديلــة ال كفــاءة
لهــا وال مهــارة بــل ونســبة منهــا مــن خــارج الوســط
وطابــع اشــتغاالته  ،باإلحالــة إىل وجــود شــيخ و\أو
ســيد مــن أتبــاع مــا يســمى أح ـزاب مــن الطائفيــن
املحشــوة عقولهــم مبنطــق الخرافــة والجهالــة
البعيــدة عــن اي منطــق علمــي أو اشــتغال مهنــي
متخصــص !

وباملحصلــة أتــت سياســة الحكــم (الطائفــي
الكليبتوقراطــي املافيــوي) أُكُلهــا بتحطيــم البنيــة
وســع
التحتيــة ملجمــل املنظومــة الصحيــة ،مبــا ّ
وســائل إبــادة الشــعب املتخفيــة وأدوات القتــل
الصامتــة املســتورة بأغطيــة وأرديــة غــر مرئيــة !
والقضيــة مل تقــف عنــد تهالــك األبنيــة وتقادمهــا
ورسقتهــا وال حتــى التقتيــل والتهجــر للكــوادر
العليــا وغريهــا بــل امتــدت إىل طابــع بنــاء الجديــد
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النجــاة واللجــوء إذ
وقــع بــن صدمــات
أكرهتــه عــى تــرك
بيتــه أو صدمــات
جرائــم واجههــا يف
الطريــق أو يف مرحلــة
االســتقبال ورمبــا مــا
بعــده  ،واحســبوا
حقيقــة ليســت بحاجــة ألرقــام فجوهرهــا مرعــب،
إذ كــم مــن العراقيــات والعراقيــن ُص ـ ِدم بجرائــم
مــا يســمونه الحــرب املقدســة للميليشــيات وعنــف
إرهابهــا وكــم وقــع تحــت آثــار همجيــة لالبت ـزاز
وفخــاخ الزمــن املنفلــت بــا ســلطة تحمــي مــن اي
تهديــد لألمــن  ،مــن الســكن واالســتقرار ومــرورا
باألمــن الغــذايئ وليــس انتهــاء بــأي شــكل لألمــن
مــا تفرضــه لوائــح الحقــوق والحريــات .
أمــا األرقــام غــر الدقيقــة فتحــي لنــا وتخربنــا
بــأن أكــر مــن ثلثــي الشــعب قــد شــهد مبــارشة
جرميــة تفجــر أو قتــل أو خطــف أو أيــة بشــاعة
عنفيــة أو فــخ ومخادعــة ورطتــه مبــا اصابــه
بصدمــات متكــررة متعاقبــة وليــس بواحــدة وهــو
مــا أفــى الســتمرارية أكــر ســوءا مــن امتــداد
آثــار الصدمــة األوىل .
وأبعــد يف األمــر اشــر هنــا إىل الوضــع الصحــي
الســايكو سوســيولوجي الناجــم عــن إثــارة العــداء
والكراهيــة إىل درجــة تعـ ّرض مــا يربــو عــى نصــف
الســكان للتهديــد واالبت ـزاز أو اإلك ـراه عــى فعــل
بــل ارتــكاب أمــر غــر ســوي مــا يوقــع بإصابــات
مثــرة لالضطــراب واشــكال مرضيــة بــا نهايــة
لحلقــات تداعياتهــا .
إنّ تلكــم الظواهــر املرضيــة والوبائيــة غــر
املقصــورة عــى األمــور البدنيــة  ،أي التــي تكــر
انحصارهــا بدنيــا لتشــكل أمراضــا شــديدة الغــور
يف األنفــس ولَّــدت باســتمرار اضطرابــا قيميــا
وســلوكيا مل يقــف عنــد حــال مشــاعر الكراهيــة
والحقــد ومــا يثــر العــداء وفلســفة الثــأر بطريقــة
عشــوائية مبــا يفــرغ االحتقانــات بأســلوب متتنــع
فيــه مرونــة التفكــر وتتمــرس مبنطقــة شــديدة
االنفعــال وتتجســد بــردود فعــل عدائيــة الطابــع
هــي التــي صنعــت ســلوكا يعــد ينبوعــا دامئــا
لجرائــم الكراهيــة .

تتناســب وآثــار الجرميــة  ..فلقــد كانــت حــاالت
اإلصابــة بأع ـراض مــا بعــد الصدمــة النفســية وتفاصيــل
االضطرابــات املرافقــة أمــرا مهمــا بصــورة شــبه كليــة!
وبــات أي مواطــن يــدرك أنّ اســتمرار تلــك األعــراض
ملــدى كل الســنوات العجــاف املنرصمــة هــو الســبب يف
تشــوه العالقــات االجتامعيــة وتخريــب البنــى املجتمعيــة
األوليــة فــوق ظاهــرة اضطــراب الشــخصية املســتديم،
الــذي أوجــد ســلوكاً عدائيــا لآلخــر أو للمجتمــع
وخطورتــه تكمــن يف كمونــه وتخفيــه يف األنفــس بطريقــة
احتقــان مشــاعر الكراهيــة ورفــض فلســفة التعايــش
إننــي هنــا ال أتحــدث عــن الخــراب البيئــي
والســلم األهــي والتســامح يف وقــت تنطلــق ردود الفعــل للطبيعــة واألرض ومــا عليهــا مــن كائنــات بصــورة
املتفجــرة ألتفــه األســباب عنــد الشــخص فردي ـاً جمعي ـاً  .ماديــة وإمنــا أتحــدث عــن كــوارث أخــرى رديفــة
ولعلنــا ميكــن أن نعــود إىل إحصــاءات وبحــوث نــادرة هــي خــراب البيئــة املجتمعيــة بانعــدام الصحــة
نهضــت بهــا أطــراف بعينهــا لتؤكــد أنــه ليــس بــن بصــورة شــاملة ســواء مــا يرعــى األبــدان أم مــا
العراقيــات والعراقيــن مــن مل تصبــه الصدمــة وأعـراض مــا يرعــى األنفــس يف اإلنســان فرديــا جمعيــاً .
يعقبهــا فباتــت نســب مهولــة تصــل الـــ  %50تعــاين مــن
وغــذا نظــرت حتــى يف برامــج بعــض القــوى
االكتئــاب و\أو القلــق املــريض وكانــت املــرأة العراقيــة التنويريــة املعــول عليهــا يف إحــداث التغيــر إلنقــاذ
أكــر يف التعــرض لتلــك األعــراض ومعهــا األطفــال ثــم
ـج مــن الصدمــات حتــى مــن فـ َّر طالبا
الذكــور ،بينــا مل ينـ ُ
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مــا ميكــن إنقــاذه فلــن تجــد أولويــة للموضــوع،
ومثــل هــذا اإلهــال ميكنــك أن تــراه ليــس
فيــا تذكِّــر هــذه املعالجــة بــه مــن إحصــاءات
الســنوات املنرصمــة وإمنــا يف أخبــار اليــوم حيــث
اســتمرار لعبــة مــا يســمونه مجلــس نــواب أو
برملــان ينشــغل بحــوارات بــا طائــل ،ليــس منهــا
ســوى الجعجعــة بشــأن التأمــن الصحــي واليــوم
يدفــع املواطــن لــكل يشء بعــد أن كانــت الصحــة
مكفولــة مؤ َّمــن عليهــا لعقــود ومثلــا كل مــا
رآه العراقــي مــن تســمم ماليــن مبــاء غــر صالــح
لالســتهالك اآلدمــي وبنفــوق ثروتــه الغذائيــة
وتســممها وال مــدان وال جرميــة بــل األمــور متــر
بترصيــح ملســؤول ال يســاوي فلســا أحمــر مــن
العملــة العراقيــة يــوم كانــت عملــة ويــوم انهــارت
بجملــة مــا انهــار مــن أمــور بنيويــة شــاملة .
هــل تفكرنــا وتدبرنــا مبــا أعقــب نكبــة املوصــل؟
األنبــار؟ صــاح الديــن ؟ ديــاىل ؟ مبــا يجــري
بحــق أهــل البــرة ؟ العــارة ؟ النارصيــة ؟ وكل
محافظــات البــاد ومدنهــا وقراهــا ؟؟؟
الصحــة ايتهــا الســيدات  ،أيهــا الســادة ليســت
وعكــة زكام عابــرة أو صداعــا يصيــب الــرأس
ولكنهــا وجودنــا بدنيــا نفســيا بشــكل متكامــل
ومــن ثــم انعكاســات ذلــك يف قدراتنــا عــى األداء
الســوي وعــى ســلوك صحــي مجتمعيــا ،فهــا
تنبهنــا قبــل فــوات األوان  ،يــوم تصــر األمــور إىل
بقايــا إنســان متهالــك تنخــره اإلصابــات وآثارهــا
وتعطــل وجــوده الســوي بتخريــب إنســانيته ! ..؟
تذكــروا وأنتــم تقولــون :هــذا ليــس العــراق
وهــؤالء ليســوا العراقيــن  ،تذكــروا أن مــن ترونــه
ليســت أرضكــم ورافديهــا وأمواههــا العذبــة
الــزالل وال نكهــة فضائهــا وليــس أنفســكم فكلنــا
دخلنــا خيمــة ملوثــة بغــاز الحــرب التــي صــادرت
إنســانية وجودنــا لتحيلنــا إىل آثــار إنســان يكافــح
بصمــت ورمبــا بســلبية بينــا مطلــوب منــه
االنعتــاق والتحــرر وعــدم البقــاء أســر خيمــة
الطائفيــن وميليشــياتهم التــي نحــن حطبهــا ..
الصحــة مــن بــن أخطــر مفــردات مهمــة التحــرر
والخــروج مــن قيــود عبوديــة للمقــدس املزعــوم
ولوعــود أتخمتنــا مبــا بعــد موتنــا لتنتــزع منــا
ليــس مــا منلــك بــل أرواحنــا وحيواتنــا  ..فهــا
انتفضنــا لحقوقنــا وأولهــا حــق الصحــة بدنيــة
ونفســية واجتامعيــة ؟؟؟
هــا اســتعدنا مــا يؤنســن وجودنــا وال ميســخنا
فيحيلنــا لكائنــات تحركهــا قيــم الكراهيــة والثــأر
بخلفيــة ردود فعــل محتقنــة انفعاليــة إلصابــات
مــا بعــد صدماتنــا ؟
ال تقــرأ وتنــى  ..قــل كلمــة بحــق وجــودك
وإنســانيتك وال تتحــدث عــن كرامــة مفقــودة بــل
تحــدث عــن كرامــة تســردها وحريــة تســتعيدها
وتحققهــا بإرادتــك وإال فــإن معانــاة األمــراض
ســتزدتد اســتفحاال وقســوة آثــار وأنــت تســاهم يف
ذلــك بصمتــك وســلبيتك .
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دولة مدنية  ..هل هي إبداع عريب ؟
ـص الدســتور التونــي الصــادر بعــد الثــورة
إذا نـ ّ
( )2014يف ديباجتــه  ،ويف الفصــل الثــاين  ،منــه عــى
«مدن ّيــة الدولــة»  ،فــإن مثــل هــذه النصــوص فتحــت
الشــهية لنقــاش وجــدل واســعني  ،ليــس يف تونــس
فحســب  ،بــل يف العاملــن العــريب واإلســامي  ،وكان
مثــل هــذا الجــدل والنقــاش قــد أثـرا واحتدمــا خــال
العقديــن ون ّيــف املاضيــن  ،بحثـاً عــن جــواب مقنــع
وتوافقــي بــن تياريــن متصارعــن لدرجــة القطيعــة
أحيانـاً  ،وهــا التيــار الدينــي ،والتيــار العلــاين ،فــا
املقصــود بالدولــة املدنيــة  ،وكيــف ينظر إليهــا الفرقاء،
والس ـ ّيام الذيــن يريــدون اإلبحــار كل إىل ضفتــه ؟
املتشــددون مــن التياريــن يثــرون اعرتاضات بشــأن
«هويــة» الدولــة  ،فأنصــار الفريقــن  ،بغــض النظــر
عــن اختالفاتهــم  ،ومتايزاتهــم  ،يبحــث كل منهــم عــن
«مرجعيــة» تطمئنــه  ،األمــر الــذي يحتــاج إىل صيغــة
مناســبة  ،وابتــداع إجابــة مشــركة تجمــع التيــارات
املتناقضــة يف إطارهــا  ،وتضــع مســافة واحــدة مــن
الجميــع ،وليــس ذلــك ســوى «الدولــة املدنيــة» .
إن إرصار التيــار اإلســامي ،مبدارســه املختلفــة  ،عىل
مرجعيــة الرشيعــة قــاد أحيانـاً إىل انعزاليــة  ،خصوصـاً
بوضعهــا مبــادئ الدولــة يف تعــارض كامــل مــع فكــرة
الحداثــة  ،والحريــة  ،والعقالنيــة  ،والدميقراطيــة ،
ولعـ ّـل أحــد مناذجــه املش ـ ّوهة واملــزورة هــو تنظيــم
«داعــش» ،وأخواتــه  ،ويقابــل هــذا التيــار تيــار علامين
يرفــض أي نــص يسرتشــد باملرجعية اإلســامية كمصدر
مــن مصــادر الدســتور والقانــون  ،حتــى وإنْ متــت
اســتجابتها لــروح العــر  ،ويدعــو البعــض مــن أنصــار
هــذا التيــار إىل قطــع الصلــة مــع املــايض  ،أو إحــداث
القطيعــة األبســتمولوجية مــع الـراث  ،متجــاوزاً عــى
الخصوصيــة الثقافيــة ألنهــا تعيــق تحقيــق الحقــوق
والحريات مبرجعياتها الكونية ذات الشــمولية واملعروفة
باســم «الرشعــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان» .
وبــن هــذا وذاك  ،كان ال بــدّ مــن ابتــداع إجابــة
عربيــة عــى قاعــدة االحـرام املتبــادل  ،وجــاءت هــذه
املـ ّرة مــن تونــس بعــد نجــاح الثــورة التي أطلــق عليها
ثــورة الياســمني العــام  2011لتؤكــد إمكانيــة اإلبــداع
الفكــري والحقوقــي  ،وتقديــم حلــول ذاتيــة ومتم ّيــزة
ملشــكالت كــرى مطروحــة  ،مــع األخــذ يف االعتبــار
مــا وصــل إليــه الفكــر الدســتوري القانــوين  ،والعقــل
الحقوقــي الــدويل .
نــص يف ديباجتــه عــى
التونــي
وكان الدســتور
ّ
الدولــة املدنيــة ،وأكــد ذلــك يف الفصــل الثــاين « :تونس
دولــة مدنيــة تقــوم عــى املواطنــة وإرادة الشــعب
وعلويّــة القوانــن»  ،وقــد أعطــى مت ّي ـزاً لهــذا الفصــل
الــذي يعتــر «جامــداً» عــى بقيــة فصــول الدســتور،
بحيــث ال ميكــن تعديلــه  ،ألنــه مي ّثــل جوهــر فكــرة
الدســتور  ،وقواعــده األساســية التــي قــام عليهــا .
ومبناســبة الذكــرى الثامنــة للثورة الســلمية  -املدنية
فقــد انعقــدت حلقــات أكادمييــة حــول الفكــرة ،
وواقعهــا  ،وآفاقهــا املســتقبلية  ،نظريــاً وعمليــاً ،
شــارك فيهــا مفكــرون  ،وباحثــون  ،وأكادمييــون ،
ونشــطاء مــن مختلــف التيــارات الفكريــة التونســية
والعربيــة  ،وحظيــت بدعــم مــن مؤسســة «هانــز
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زايــدل» األملانيــة،
بتنظيــم
وقــام
ا لفعـــا لـــــــــية
«املعهــد العــريب
للدميـــــقراطية»،
بالتعاون مــع «الجامعة
الخ ـراء»  ،و «املركــز
املغــاريب للبحــوث
والدراســات» .
جديــر بالذكــر أن تجربــة االنتقــال الدميقراطــي
التونســية  ،وإن واجهــت تحدّيــات كــرى  ،لكنهــا
قياس ـاً بالتجــارب العربيــة األخــرى  ،م ـ ّرت بسالســة
زادهــا فاعليــة الحوار املجتمعــي  ،والتوافق الســيايس
بــن الفرقــاء ،حيــث ظلّــت تونــس دولــة قامئــة
ومســتمرة تحمــل مالمــح مدنيــة  ،جــرى تثبيــت
أسســها يف الدســتور الجديــد بديــاً عــن النظــام
االســتبدادي  ،والدولــة الدينيــة ،أو العســكرية  ،أو
األمنيــة  ،وقــد اســتتبعت ذلــك تطبيقــات وخطــوات
عــدة يف مؤسســات الدولــة عــر قوانــن  ،وترشيعــات،
وأنظمــة ،مــا زالــت تثــر جــدالً واســعاً ومســتمراً،
وهــو مــا حصــل بشــأن املوقــف مــن حقــوق املــرأة،
ومســاواتها مــع الرجــل يف جميــع املياديــن  ،ولعـ ّـل
فكــرة الدولــة املدنيــة يف تونــس هــي منزلــة بــن
املنزلتــن  ،فــا هــي دولــة دينيــة  ،وال هــي دولــة
علامنيــة ،األمــر الــذي جعــل التجربــة محـ ّ
ـط اهتــام،
ونقــاش ،وتنويــر  ،ووســطية  ،الســ ّيام مبحاولــة
امتصــاص حساسـ ّية األطـراف املختلفــة تاريخيـاً ،عــر
حــوار ســاهم فيــه املجتمــع املــدين بــدور كبــر .
وإذا كانــت مثــة عقبــات تعانيهــا الدولــة املدنيــة يف
املنطقــة العربيــة  ،فاألمر ليس اســتثنا ًء عربيـاً فحتى
الــدول الدميقراطيــة العريقــة تعــاين تحدّيــات هــي
األخــرى ،ومــا حصــل يف فرنســا مــن ح ـراك قــام بــه
أصحــاب «السـرات الصفـراء» يطــرح أســئلة يف غايــة
األهميــة حــول «أزمــة الدميقراطيــة» ،ومــا بعدهــا،
ومســتقبلها  ،ارتباطــاً «باالنتخابــات»  ،ونتائجهــا،
والدعــوة املتســعة اليــوم لتوســيع دوائــر الحكــم
املحــي  ،واختصاصاتــه  ،وصالحياتــه  ،ومبــارشة اختيار
ممثلــن لــإدارات والبلديــات قريبــن مــن جمهورهم،
ويحظــون بــدور تنفيــذي أكــر .
ولعـ ّـل الحـوار حــول طبيعــة الدولــة وهو ّيتهــا هــو
جــزء مــن الــراع األيديولوجــي العاملــي  ،وإن كان
جــزءآه العــريب واإلســامي أشــد حــدّة يف ظـ ّـل عوامــل
إحبــاط ونكــوص عــدة مــن جانــب قــوى مختلفــة ،
ومتناحــرة  ،بعضهــا يريــد شــدّها إىل الخلــف ،حيــث
أنظمــة االســتبداد  ،وبعضهــا يريــد جذبهــا إىل شــاطئه
الخــاص  ،س ـواء كان إســامياً أو علامني ـاً  ،فض ـاً عــن
محــاوالت هيمنــة واســتتباع خارجيــة غربيــة قدميــة،
وجديــدة .
وبتقديــري  ،فقــد وصلــت الحلــول الواحديــة
واإلطالقيــة  ،تلــك التــي تريــد احتكار الحقيقــة وتزعم
أفضلياتهــا عــى اآلخــر  ،إىل طريــق مســدود  ،وآن
األوان للتخـ ّـي عــن منطــق املغالبــة  ،والعــودة إىل
منطــق املواصلــة عــى أرضيــة مشــركة  ،بعيــداً عــن
التناحــر والتقاتــل  ،بــل بالتفاعــل والتواصــل .
* باحث ومفكر عريب
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منظمة حمورايب تدين
ما ارتكبته مجموعات رفع االنقاض
ضد موجودات كنائسية يف املوصل

مذكرة جمعية االكادمييني العراقيني يف اسرتاليا ونيوزلندا اىل
وزير التعليم العايل حول املطالب املرشوعة للطلبة املبتعثني
االســتاذ د .قيص الســهيل وزير التعليم العايل املحرتم
تهديكــم جمعيــة االكادمييــن العراقيــن يف اســراليا ونيوزلنــدا اطيــب
التحيــات .

علــق ناطــق مخــول بأســم منظمــة حمــورايب
لحقــوق االنســان عــى مــا ارتكبتــه مجموعــة
مكلفــة برفــع االنقــاض وازالــة العبــوات
الناســفة املرتوكــة يف املوصــل  ،فلقــد اشــار
الناطــق املخــول اىل أن مــا جــرى يف رفــع
االنقــاض مــن الكنائــس واالديــرة يتناقــض
ويتنــاىف مــع كل املبــادئ واالصــول يف حاميــة
موجــودات تلــك الكنائــس وليــس ان يتــم
جرفهــا يف خلــط عشــوايئ مــع االنقــاض .
واضــاف الناطــق يف حديــث ملنــدوب وكالــة
نــركال االخباريــة اثنــاء معاينتــه مــا جــرى
أن االوىل باملســؤولني عــن رفــع االنقــاض أن
يجــروا االتصــاالت الالزمــة مــع مطرانيــة
املوصــل أو نينــوى لــي يحــروا وتكــون
لهــم فرصــة تعريــف بالواقــع وليــس أن يتــم
طمــر معــامل كنيســية  ،وكأن هــؤالء العــال
أســتكملوا جرائــم داعــش  ،واذا كان مــا جــرى
بقصــد مســبق أو بغــر قصــد فــان االثــم
واالســاءة هــو مــا يؤكــد ذلــك .
يشــار اىل ان فريقــا مــن مســؤولني يف
منظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان قــد
اصطحــب وفــدا مــن الخــراء االجانــب وعــى
وفــق معلومــات موثقــة مــن ســيادة املطــران
يوحنــا بطــرس مــويش وقصــد الجانــب االميــن
مــن املوصــل ليشــاهدوا ميدانيــاً مــا تعرضــت
لــه الكنائــس هنــاك مــن تدمــر وتخريــب
مضــاف .
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )74شباط 2019

اليخفــى عليكــم ان اعــدادا كبــرة مــن الطلبــة العراقيــن املبتعثــن اىل
اســراليا ودول العــامل االخــرى يعانــون مــن مصاعــب عديــدة منــذ مــدة
ليســت بالقصــرة وقــد حاولــوا ويحاولــون اســاع صوتهــم والتعريــف بتلــك
املعانــاة بشــتى الوســائل مــن املخاطبــات الرســمية ايل املناشــدات وارســال
املطالبــات ولقــاء امللحقــن الثقافيــن والرســميني وصــوال اىل االعتصامــات
الســلمية للمطالبــة بحقوقهــم املرشوعــة دون ان يجــدوا أذانــا صاغيــة .
لقــد اســتقبل الطلبــة املبتعثــون ترصيحــات معاليكــم املتعلقــة بتمديــد
مــدة دراســة الدكتــوراة مــن  3اىل  4ســنوات قابلــة للتجديــد ســنة واحــدة
بارتيــاح كبــر وتقديــر عــال اذ وجــدوا فيهــا الول مــرة انصافــا لهــم ومراعــاة
لصعوبــة ظرفهــم  ،لكــن فرحتهــم مل تــدم فرسعــان مــا اصــدرت دائــرة
البعثــات والعالقــات الثقافيــة يف الــوزارة كتابــا بتعليــات جديــدة التفــت
عــى مضمــون ترصيحاتكــم املنصفــة لتحــرم الكثــر مــن هــؤالء الطلبــة
املبتعثــن مــن هــذا الحــق .
ان املطالبــة بتمديــد مــدة دراســة الدكتــوراة تكتســب مرشوعيتهــا ولزومهــا
مــن بعــض خصوصيــات تلــك الدراســة يف اســراليا واملســتجدات التــي طــرأت
عــى مددهــا  ،فمــن بــن متطلبــات دراســة الدكتــوراة ان عمليــة بلــورة
وتقديــم « مــروع االطروحــة  « Proposalثــم الحصــول عــى موافقــة
الجامعــة النهائيــة ()Confirmationعــى هــذا املــروع ميكــن ان متتــد اىل
ســنة كاملــة  ،مــا اليــرك للمبتعــث ســوى ســنتان إلمتــام االطروحــة وهــو
امراليخلــو مــن تعجيــز خاصــة اذا ماعلمنــا ان غالبيــة املبتعثــن قــد جــاؤا مــن
بيئــة تعليميــة  /اكادمييــة غــر مؤاتيــة بــل ظلــت تعــاين االنحــدار املتواصــل
طــوال مايقــرب مــن اربعــة عقــود .
كــا ان مــن مســتلزمات دراســة الدكتــوراة هــذه ان تصحيــح االطروحــة يتــم
خــارج اســراليا ويحتــاج مايزيــد عــى  6شــهور حتــى ان الجامعــات االســرالية
تتيــح لطالــب الدكتــوراة مــدة ســنة كاملــة إلمتــام هــذه التصحيحــات .
املســألة االهــم تتجــى يف املســتجد الــذي ادخــل عــى متطلبــات دراســة
الدكتــوراة اعتبــارا مــن االول مــن كانــون الثــاين  2016بزيــادة مــدة الدراســة
مــن  3ســنوات ( او  144نقطــة ) اىل  4ســنوات ( او  192نقطــة ) .
اننــا ومعنــا اوســاط اكادمييــة واســعة نتطلــع اىل ان تــرى مــن وزارة التعليــم
العــايل ودائــرة البعثــات تجســيدا عمليــا ملــا وعدتــم بــه يف ترصيحاتكــم
بانصــاف الطلبــة املبتعثــن ورفــع الحيــف عنهــم خاصــة يف شــمولهم جميعــا
بزيــادة مــدة الدراســة اىل  4ســنوات قابلــة للتمديــد ســنة اخــرى .
ان هــذه املراعــاة تصــب يف صميــم مصلحــة عراقنــا واالكادمييــا فيــه يف
ضــان عــودة هــذه الكفــاءات بتحصيلهــا العلمــي العــايل اىل وطنهــا واالســهام
يف اعــادة بنــاء جامعاتهــا ومصانعهــا واقتصادهــا .
مع فائق التقدير ..

جمعية االكادمييني العراقيني يف اســراليا ونيوزلندا
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الفرق بني املحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية
القايض زهري كاظم عبود *

يف العالقــات الدوليــة يتــم التعامــل وفقا للقانون
الــدويل  ،وميكــن ان تنقطــع العالقــة الدبلوماســية
بــن دولــة وأخــرى أو يتــأزم الوضــع بني الــدول  ،كام
ميكــن لدولــة مــن الــدول أن تقــرر حظــر تعاملهــا
التجــاري مــع دولــة أخــرى مــع وجــود أســباب
لذلــك التــرف  ،أمــا أن تقــرر دولــة مــن الــدول
حظ ـرا عــى التعامــل االقتصــادي وإطــاق ق ـرارات
مــن شــأنها األرضار بتلــك الدولــة مــع رسيــان هــذا
املنــع عــى دول أخــرى تلزمهــا بتنفيــذ هــذا القـرار ،
وفقــا لقانــون القــوة والتعســف باســتعامل القانــون
ودون الرجــوع اىل القانــون الــدويل أو اىل املنظمــة
الدوليــة  ،فــأن هــذا التــرف يعتــر انتهــاكا صارخــا
ملبــاديء األمــم املتحــدة والقانــون الــدويل  ،وترصفــا
ال يســنده القانــون .
خــال الفــرة املاضيــة لجــأت ايـران اىل محكمــة
العــدل الدوليــة لتقديــم شــكوى حــول الحصــار
الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة عليهــا
بعــد انســحاب األخــرة مــن االتفــاق النــووي
الــذي تــم بينهــا يف العــام  2015بزعــم خــرق
اي ـران لالتفــاق  ،وقــد اســتندت اي ـران يف شــكواها
بوجــود معاهــدة صداقــة كان البلديــن قــد عقداهــا
يف العــام  ، 1955وأن مثــل هــذه املعاهــدة متنــع
فــرض مثــل هــذه اإلجـراءات التعســفية  ،وأن هــذا
الحصــار والضغــط االقتصــادي املفــروض مــن قبــل
حكومــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى اي ـران
يدفــع حكومــات ورشكات دوليــة اىل عــدم التعامــل
مــع ايــران  ،وزيــادة هــذه العقوبــات تدريجيــا
يف محاولــة لخنــق الحيــاة االقتصاديــة يف ايــران ،
وطلبــت إلـزام الواليــات املتحــدة األمريكيــة لرفــع
الحصــار وإلغــاء الق ـرارات املفروضــة عليهــا .
وللمزيــد مــن اإليضــاح حــول دور محكمــة
العــدل الدوليــة للنظــر يف هــذه القضيــة
وصالحياتهــا  ،والفــرق بينهــا وبــن املحكمــة
الجنائيــة الدوليــة  ،فــان محكمــة العــدل الدوليــة
منظمــة تابعــة لألمــم املتحــدة ومختصــة بتســوية
النزاعــات الدوليــة  ،وقــد تأسســت بتاريــخ 26
حزيــران  ، 1945وطريقــة اختيــار القضــاة تتــم
بطريــق االنتخــاب كل  3ســنوات النتخــاب ثلــث
عــدد القضــاة البالــغ عددهــم  15قــاض يقومــون
بإصــدار األحــكام بصفتهــم القضائيــة دون اعتبــار
للــدول التــي يحملــون جنســيتها أو التــي رشــحتهم،
ومــدة عمــل القضــاة تســعة ســنوات حيــث يتــم
تغيــر ثلثهــم كل  3ســنوات ويف حالــة الوفــاة فــأن
دولــة القــايض املتــويف ترشــح بديــا عنــه ليحــل
محلــه يف املحكمــة الدوليــة  ،وميكــن ألي عضــو
يف املنظمــة الدوليــة اللجــوء اليهــا يف حــال وجــود
تنــازع او خــاف قانــوين  ،وتشــكل هــذه املحكمــة
الــذراع القضــايئ ملنظمــة األمــم املتحــدة مبوجــب
إحــكام املــادة ( )93مــن امليثــاق الــدويل  ،كــا إنهــا
تقــدم املشــورة القانونيــة للهيئــات الدوليــة التابعــة
لألمــم املتحــدة .
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وعــى هــذا أألســاس فــأن جميــع الــدول األعضــاء
يف منظمــة األمــم املتحــدة ميكنهــم اللجــوء اىل
املحكمــة للتقــايض وتقديــم شــكوى أو عــرض
خــاف قانــوين للبــت فيــه  ،وهــذه املحكمــة تبــت
يف القضايــا والخالفــات القانونيــة ( املدنيــة ) التــي
تشــرك بهــا عــدة دول  ،وتتمتــع بصالحيــات إصــدار
األحــكام والحســم يف حــال موافقــة اإلط ـراف عــى
النظــر يف القضيــة املعروضــة امامهــا  ،لتكــون بذلــك
أحكامهــا ملزمــة لتلــك األطــراف اال انهــا المتلــك
ســلطة فــرض تطبيــق تلــك األحــكام والق ـرارات ،
ولهــذا تــم تجاهــل أحكامهــا يف مـرات عديــدة  ،وأن
مقــر هــذه املحكمــة الدوليــة يف الهــاي .
ويحكــم عمــل املحكمــة نظــام القواعــد
واإلجــراءات التــي وضعتهــا املنظمــة الدوليــة يف
العــام . 1946
أمــا املحكمــة الجنائيــة الدوليــة فانهــا محكمــة
أنشــأت حديثــا بالنظــر الزديــاد الجرائــم املرتكبــة
ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب و جرائــم االبــادة
الجامعيــة التــي تــم ارتكابهــا بحــق اإلنســان ،
باإلضافــة اىل االنتهــاكات املريــرة لحقــوق اإلنســان
مــن قبــل الحــكام والحكومــات  ،ولعــدم وجــود
نصــوص قانونيــة يف أغلــب قوانــن العقوبــات
ملعالجــة مثــل تلــك الجرائــم  ،باإلضافــة اىل متكــن
الفاعلــن واملتهمــن مــن اإلفــات واللجــوء اىل دول
أخــرى يصعــب معهــا القبض عليهــم ومثولهــم أمام
العدالــة  ،فتســنح الفرصــة للجنــاة للتخلــص مــن
عقوباتهــم يف حــال إدانتهــم  ،ولــذا فقــد أصبحــت
الحاجــة ملحــة لتشــكيل كيــان قانــوين دويل يســد
هــذه الثغــرة يف البنــاء الجنــايئ العــام ،لذا تناشــدت
املؤسســات والتجمعــات والهيئــات القانونيــة
املختصــة يف العديــد مــن الــدول ملعالجــة ذلــك
الجانــب  ،ووضــع حــد فاصــل إلخضــاع املتهمــن
يف مثــل تلــك الجرائــم اىل القضــاء الجنــايئ الــدويل ،
مــن خــال هيئــة قضائيــة دوليــة ومســتقلة تختــص
بالنظــر يف هــذه الجرائــم ح ـرا  ،فأصــدرت هــذه
الــدول يف الســابع عــر مــن شــهر متــوز عــام 1998
ميثاقــا يدعــو إلنشــاء املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،
وتــم ذلــك فيــا عــرف مبعاهــدة رومــا .
وتتشــكل هــذه املحكمــة مــن  18قــايض
متخصــص يف القانــون الجنــايئ الــدويل يتــم
ترشــيحهم مــن الــدول األعضــاء يف املعاهــدة ،
حيــث يصــدروا أحكامهــم بصفتهــم القضائيــة دون
اعتبــار للجنســية التــي يحملونهــا .
وتعتمــد املحكمــة يف رشعيتهــا القانونيــة باإلضافة
اىل نظامهــا األســايس واملعاهــدة املوقعة بــن أطرافها
الدوليــة ،فأنهــا تســتند عــى املبــادئ العامــة للقانون
الــدويل إضافــة اىل القوانــن الوطنيــة للــدول املوقعــة
عليهــا  ،وعــى الســوابق القضائيــة يف القـرارات التــي
ســبق وأن أصدرتهــا املحكمــة املذكــورة .
والجديــر بالذكــر أن أعامال تحضرييــة ومفاوضات

ورفيعــة
متكــررة
املســتوى جرت للتوصل
اىل إعــداد النظــام
األســايس للمحكمــة
الدوليــة ،اســتمرت
لســنوات طويلــة
وبذلــت فيهــا جهــود
عاليــة املســتوى يف
الخــرة واملســتوى القانونيــن ،وعارضــت الواليــات
املتحــدة العديــد مــن اقرتاحــات املندوبــن
والوفــود حتــى تكلــل الجهــد اإلنســاين يف مرحلتــه
األخــرة بإق ـرار مــروع النظــام األســايس الــذي
تضمــن تعريــف الجرائــم واختصــاص املحكمــة
واليــات البــدء والتكامــل ودور االدعــاء العــام
ومجلــس األمــن وآليــة التطبيــق املحتمــل
للنصــوص واألحــكام املوضوعيــة للمحكمــة .
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه وفق ـاً لنــص املــادة
(  ) 11مــن النظــام األســايس للمحكمــة متــارس
املحكمــة عملهــا وصالحياتهــا القضائيــة وفقــاً
لالختصــاص الزمنــي اعتبــارا مــن لحظة النفــاذ ،أي
أن املحكمــة متــارس اختصاصهــا يف النظــر باألعامل
واالنتهــاكات والجرائــم املرتكبــة بعــد نفــاذ
نظامهــا األســايس ( يف اليــوم األول مــن الشــهر
التــايل ومبــرور  60يومـاً عــى أيــداع الوثيقــة التــي
تــم التصديــق عليهــا لــدى األمــن العــام لألمــم
املتحــدة )  ،يعنــي هــذا أن النفــاذ يف اليــوم األول
مــن الشــهر الســابع ( متــوز ) مــن العــام ، 2002
ومــن الجديــر بالذكــر أن الع ـراق مل يوقــع عــى
االتفاقيــة حتــى اليــوم  ،وبلــغ عــدد أألعضــاء
املوقعــن عــى اتفاقيــة رومــا الخاصــة باملحكمــة
الجنائيــة الدوليــة حتــى اليــوم  104عضــوا ميثلــون
دولهــم .
أن القاعــدة األساســية التــي تســتند عليهــا
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن أنهــا ليســت
جهــازا مــن أجهــزة األمــم املتحــدة  ،وتتمتــع
باالســتقاللية املفرتضــة إال أنهــا مطبــق أمــن
للق ـرارات الدوليــة  ،يف حــن أن محكمــة العــدل
الدوليــة تعتــر مــن بــن األجهــزة التابعــة لألمــم
املتحــدة  ،وهــذه القاعــدة تشــكل فرقــا واضحــا
وكبـرا يف التابعيــة واالختصاصــات  ،أن اختصــاص
محكمــة العــدل الدوليــة ينحــر يف حــل
الخالفــات بــن الــدول األعضــاء  ،يف حــن تكــون
ســلطة املحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــى مرتكبــي
الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــروب وجرائم
اإلبــادة الجامعيــة  ،كــا أن محكمــة العــدل
الدوليــة تحاكــم الحكومــات بينام تختــص املحكمة
الجنائيــة الدوليــة مبحاكمــة أألف ـراد ممــن اتهمــوا
بارتــكاب الجرائــم الواقعــة ضمــن اختصاصاتهــا ،
ومقــر املحكمــة أيضــا يف هولنــدا .
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املوضــوع  /متـ ُر تســعة عقــود اليــوم ألســتخراج
النفــط يف العــراق والــذي كان القــدر املوعــود
يف ذاكــرة التأريــخ العراقــي عــام 1938ســنة
أكتشــاف النفــط يف أرايض كركــوك وبتــوايل الســنني
األكتشــافات تتــواىل يف نينــوى وجنــوب العــراق
وبأحتياطــي قــدره التخمينــي حــوايل  360مليــار
برميــل وللواقــع املريرحيــث يبلــغ النفــط اليــوم
شــيخوخته ســعراً ورمبــا أفــول ترجــي منافــع
أقتصاديــة وثقافيــة منــهُ  ،بينــا يظــل النفــط
معــزوالً يف آبــار ِه عــن مجتمعــات قطعــت تجــارب
غنيــة وواضحــة يف بنيتهــا التحتيــة والفوقيــة
وبتحــدي ماراثــوين فائــق الرسعــة متحدي ـ ًة الزمــن
كالتجربــة الرنويجيــة التــي أسســت صناديــق
ســيادية لألســتثامريف تحقيــق عوائــد ماليــة ضخمة،
أو النظــر أىل تجربــة ســنغافورا عــى الرغــم مــن
أنّهــا ال متتلــك النفــط يف أســتثامراملوارد الطبيعيــة
واألعتــاد عليهــا بالتصديــر والنظر أىل أســبانيا التي
طــورت مـزارع الخيــار باألســتثامر وتحصــل عــى 2
مليــار دوالر ســنويا مــن تصديــر الخيــار فقــط  ،أال
يعــادل بـراً نفطيـاً منتجـاً ؟  ،وبثــت تلــك البلــدان
الــروح يف األقتصــاد الصناعــي والزراعــي والثقــايف
والــذي يعتــر العامــل الديناميــي لتنميــة وتطويــر
كافــة القطاعــات  ،بينــا يف عراقنــا الحبيــب تحـ ّول
النفــط إىل فجـ ٍ
ـر ٍة يف ذاكــرة األجيــال
ـوات غــر مجـ ّ
الحــارضة واملســتقبلية بــل لعنــة وكوابيــس أحــام ،
وللحــرة يــكاد النفــط العراقــي أن يعلــن تقاعــد ُه
وســط تأرجــح أســعاره وأكتشــاف بدائــل للطاقــة
كل يــوم  ،بيــد أن الع ـراق ي ـراوح عــى األقتصــاد
الريعــي منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة  ،ونضــوب
ـوح يف األفــق العراقي ســنة  ، 2040وخرب
البــرول يلـ ُ
عاجــل اليــوم « أن عــام  2030ســتوقف الســويد
بيــع الســيارات التــي تعتمــد البنزيــن والديــزل
وهــي أشــارة للجمهوريــة السادســة العراقيــة أن
تتــدارك أمورهــا بعــاج أحاديــة األقتصــاد  ،وتــرز
عــى ســطح الواقــع املريــر واملحــزن الحقيقــة
التاليــة ( ظهــور قطــاع عــام كبــر متض ّخــم وقطــاع
صغــر وطفيــي  ،وتتحـ ّول الحكومــة مــن حكومــة
يعتمــد عليهــا املجتمــع إىل حكومــة تعتمــد عــى
املجتمــع )  ،وأصبحــت الكتابــة عــن النفــط اليــوم
مثــل العملــة املزيفــة لكون الورقــة الرابحة بـــآيدي
حيتــان الكارتــات الغربيــة واألمريكيــة والتــي
أحتكــرت الخــرة والســوق مع ـاً .

النفط والرصاع السيايس يف العراق

أن تقســيم موروثــات غنائــم الدولــة العثامنيــة
املريضــة والخــارسة للحــرب العامليــة األوىل مبــا يف
ذلــك حقــوق أمتيــاز ( رشكــة النفــط الرتكيــة) كان
النفــط محــوراً أساســياً يف رســم خارطــة الــرق
األوســط  ،وتوزيــع ســلطة األنتــداب بــن فرنســا
وبريطانيــا بنمــوذج متفــق عليــه بــن الدولتــن ،
بحيــث أصبحــت واليــة املوصــل تحــت ســيطرة
األنتــداب الربيطــاين  ،وتســلمت فرنســا الســلطة
عــى ســوريا يف أواخــر عــام  1918وذلــك بعــد تأكد
بريطــاين تواجــد النفــط يف مناطــق متعــددة مــن
واليــة املوصــل مــن ضمنهــا كركــوك  ،وأشــتغلت
الشــيطنة الربيطانيــة يف تأجيــج فوبيــا املطالبــة
الرتكيــة بواليــة املوصــل محــورأ يف تخويــف
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الحكومــة التأسيســية يف العـراق  ، 1921وكان ذلــك
عقــب تنصيــب امللــك فيصــل األول ملــكا عــى
العــراق .
وكانــت مــن تداعيــات لعنــة النفــط يف العـراق:
أن توظــف بريطانيــا رشطــاً مجحفــاً وظاملــاً
ومحرجــاً يف نفــس الوقــت أن توافــق عــى منــح
حقــوق األمتيــاز ملجموعــة ( رشكات النفــط الغربية
الربيطانيــة  ،الفرنســية  ،الهولنديــة  ،واألمريكيــة )
مقابــل دعمها للعـراق بأحقيتـ ِه يف األحتفاظ بوالية
ـم التوقيــع عــى هــذا األتفــاق األويل
املوصــل  ،وتـ ّ
بأتفاقيــة (  ) 1925والــذي أطلــق عليــه الحقــاً
(اتفاقيــة رشكــة نفــط العـراق) ووزعــت الحصــص
عــى أســاس  % 23 / 75لــكل مــن تلــك الــركات
األربعــة والباقــي  %5تعطــى للســيد ( كولبنكيــان) ،
أضافــة إىل ذلــك الــرط التعســفي واألبتـزازي عــى
العـراق تنازلــه عــن حصتــه البالغــة  %20املمنوحــة
لــهُ مبوجــب معاهــدة ( ســان رميــو ) زائــداً التأطــر
الســيايس لنتائــج الحــرب العامليــة األوىل وتقســيم
املنطقــة العربيــة مبــا فيهــا الجزيــرة العربيــة
وأصبحــت الكامئــن النفطيــة ومصــادر الطاقــة
وتقســيمها إىل دويــات بحــدود مصطنعــة .
ُ
وتحــط بنــا بوصلــة ذاكــرة العــراق النفطيــة
مبؤرشهــا املضطــرب ملحطــة خواطــر تراجيديــة يف
بــاد مــا بــن القهريــن إىل ثــورة  14متــوز 1958
التحرريــة التــي أعلنــت ســنة  1961حركــة نضاليــة
ثوريــة يف الســيطرة الوطنيــة عــى الــروات الوطنية
املســتلبة مــن قبــل الغــرب ورشكاتهــا الرأســالية
الجشــعة يف فــرض القانــون الوطنــي رقــم 80
وهــي أوىل مثــار ثــورة  14متــوز  1958الــذي
ســيطر فيــه الع ـراق عــى مــا يقــارب  %99-5مــن
أراضيــه رســمياً  ،ولكــن مل تجــد األوضــاع السياســية
أســتقراراً وتوجــه الحكومــة نحــو األقتصــاد الريعــي
مــا أدت إىل بــروز تغــرات دميوغرافيــة يف
املجتمــع العراقــي كالهجــرة مــن الريــف إىل املــدن
والنزاعــات املســلحة وأهــال القطــاع الزراعــي
ونفــوذ الكولونياليــة الربيطانيــة عــى الخــط بأثــارة
النع ـرات الثأريــة لألقطــاع ومــاك األرض أنتقام ـاً
مــن حكومــة الشــهيد الراحــل عبدالكريــم قاســم ،
فحــدث مــا حــدث يف :
أنقــاب عســكري بقيــادة حــزب البعــث الــذي
ـروب عبثيــة مــع
زج الشــعب العراقــي بأتــون حـ ٍ
األكـراد والحــرب العراقيــة األيرانيــة وغــزو أحتــال
الكويــت والــذي دفــع الشــعب العراقــي فاتــورة
ثقيلــة لتلــك الحقبــة الظالميــة  ،وكان عامــل
البحــث عــن مصــادر الطاقــة مــن قبــل األمربياليــة
األمريكيــة أحتلــت العــراق يف  2003وأســقطت
النظــام  ،والســيطرة عــى آبــار النفــط العراقــي
وســحبه مــن ســيطرة القطــاع العــام ولعــودة
الــركات األجنبيــة وهــذه املـ ّرة برشاســة وأندفــاعٍ
أقــوى  ،وتكفــي شــهادة قــول املخطــط للغــزو
األمريــي ( بــول ووليفيتــز )  « :أن الع ـراق يطفــو
عــى بحــرة مــن النفــط » وكان للــص برميــردوراً
محوري ـاً يف تبديــد ونهــب ثــروات النفــط والــذي
حكــم بــن أيــار  2003وحزيـران  2004ألــف كتابـاً
موسـاً بـ(عــام قضيتــهُ يف العراق والنضــال نحو غ ٍد
أفضــل ) بــذر خاللــه الطائفيــة املقيتــة واملحاصصــة

الكارثيــة ونــر ثقافــة
الفــوىض وســاعد عــى
أيجــاد رجــال حكــم ال
رجــال دولــة  ،وعــدم
أح ـرام مواثيــق األمــم
املتحــدة واملحافظــة
عــى كيانــات الدولــة
املحتلــة وثرواتهــا،
وكان مــن أفــدح
قراراتــه التعســفية
الق ـرار  39الــذي يســمح لخصخصــة  200رشكــة
حكوميــة بتمويــل أجنبــي ومعفــاة مــن الرضائــب
والقيــود  %100وجعــل الرتاخيــص النفطيــة
تخضــع ملــدة  40ســنة قادمــة ،والق ـرار  17منــح
املقاولــن األجانــب أدارة رشكات األمــن الخاصــة
التــي أوغلــت يف الوجــع العراقــي وأســتمرت
رسقــات النفــط وبأســاليب مختلفــة مــن الرشكات
الحاليــة وعواصــم الــدول الغربيــة والبعــض
مــن املوجوديــن داخــل العمليــة السياســية
وجمهورياتهــا الســتة املتالحقــة وتلــك الرسقــات
أصبحــت أقــرب إىل الخيــال وتهريبــه والتــي
ســاهمت فيهــا أحــزاب وميليشــيات ورؤســاء
عشــائر هــم متهمــون بضيــاع ثــروات النفــط
الهائلــة منــذ  15عامــاً حيــث صفــروا الخزينــة
وألحــاق العجــز بامليزانيــة العراقيــة واألتجــاه
نحــو األســتدانة لتحميــل األجيــال املســتقبلية
الرثاثــة والفقــر واملــرض والبطالــة واألميــة ،
فهــي األســتبداد والقهــر األجتامعــي وكلهــا مــن
تداعيــات أكراميــة الطبيعــة للنفــط يف العــراق
وحتــى عــى عمــوم العــامل العــريب
أخـرا وليــس آخـراً  /مل يخفــى عــى أحــد مــن
أن هــدف بــوش يف أحتــال العــراق كان مــن
أجــل نقطتــن أسـراتيجيتني مهمتــن  :األوىل هــو
حاميــة أمــن أرسائيــل  ،والثــاين  :هــو الســيطرة
عــى منابــع النفــط  ،وهنــا ميكــن أن نقــول :
بــأن النفــط جــاء نقمــة ولعنــة عــى العــراق
سياســياً وأجتامعيـاً وأقتصاديـاً وهــو الــذي فــرض
تأجيــج الرصاعــات القامئــة املرتكــزة عــى أقــذر
مســتلبات نخــرت املجتمــع العراقــي التــي هــي
األثنيــة والطائفيــة واملناطقيــة التــي أوصلتــهُ
لحافــات الحــرب األهليــة يف  2006و ، 2014
والتــي كانــت مــن تداعياتهــا الكارثيــة حــرب
األســتزاف البــري واملــادي للحــرب الرشســة مــع
تنظيــم داعــش  ،والــذي يؤملنــي كمواطــن عراقــي
هــو اآليت  :قانــون النفــط والغــاز الــذي ســوف
يرشعــن بقانــون قــادم ال محالــة حيــث يســمح
لــركات النفــط األمريكيــة والربيطانيــة الحــق يف
ـب كبــرة مــن عائــدات النفــط
الســيطرة عــى نسـ ٍ
العراقــي فيــا يبقــى الفتــات الضئيلــة مــن هــذا
العائــد للع ـراق املنهــوب  ،ألن شــعار حكومــات
مــا بعــد األحتــال ( الــوالء قبــل األداء ) حــن
نعكــس هــذه املعادلــة األداء أوال ثــم يكــون
الــوالء للوطــن واألمــة .
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االنتحار يف العراق حالة فردية ام ظاهرة ؟

د .خالد عليوي العرداوي

ابراهيم سبتي

عندمــا متــددت التنظيــات اإلرهابيــة بقيــادة داعــش يف
العــراق عــام  2014وســيطرت عــى اكــر مــن  %34مــن أرايض
هــذا البلــد مل يكــن الــر يكمــن يف قوتهــا الذاتيــة ،امنــا ســاعدتها
عــى ذلــك جملــة مــن األســباب واملحفـزات الداخليــة والخارجيــة،
منهــا  :ال ـراع الســيايس بــن القــوى املهيمنــة عــى الســلطة يف
بغــداد  ،والتوتــر بــن املركــز واالقليــم  ،وتفــي البطالــة والفقــر
والفســاد  ،وعــدم الثقــة بــن الحكومــة وشــعبها  ،وتقاطــع املصالــح
اإلقليميــة  ،وحــركات الربيــع العــريب  ...اال أن اســتفحال خطــر
مــا ســمي بـ(دولــة الخالفــة) الداعشــية وتهديدهــا العلنــي لبنيــة
الدولــة الحديثــة ومصالحهــا يف الــرق األوســط  ،وملصالــح العــامل
الغــريب ،برؤيتهــا الظالميــة التــي عكســتها حمــات اإلبادة وأســواق
النخاســة والعنــف الرببــري املطلــق دفــع الجميــع اىل مراجعــة
حســاباتهم والتعــاون املؤقــت فيــا بينهــم ملواجهــة هــذه الخطــر
الهائــل ســواء يف امليــدان او عــى مســتوى الدعــم اللوجســتي
وقطــع مصــادر التمويــل املــايل والفكــري  ...وأمثــرت هــذه الجهــود
عــن هزميــة مــا ســمي ميــا مــا بأقــوى وأغنــى تنظيــم إرهــايب يف
التاريــخ .

ولكــن بعــد مــرور أكــر مــن ســنة عــى هــذه الهزميــة هــل
ميكــن القــول إن العـراق بــات يف مأمــن مــن خطــر اإلرهــاب ؟ ان
االعتقــاد بذلــك ينطــوي عــى عــدم إدراك كبــر مــن صانــع القـرار
العراقــي  ،طاملــا أن األســباب املغذيــة لإلرهــاب الزالــت موجــودة
وعــى رأســها عــدم حــل مشــكلة النــزوح الهائــل مــن املناطــق
املحــررة مــن داعــش ومــا ترتكــه مــن آثــار نفســية واجتامعيــة
خطــرة ،وتصاعــد معــدالت الفقــر والبطالــة  ،وســوء الرتبيــة
والتعليــم  ،واســتمرار الــراع بــن القــوى السياســية املمســكة
بالســلطة يف بغــداد وأربيــل  ،والتوتــر بــن املركــز واالقليــم حــول
املناطــق املتنــازع عليهــا وصــادرات النفــط والتفس ـرات املتباينــة
للنصــوص الدســتورية  ،وتصاعــد وتــرة العــداء بــن واشــنطن
وطهــران ومــا ميكــن ان تجــره املواجهــة بينهــا مــن مشــاكل
ســتجعل حتــا األرض العراقيــة ســاحة لتصفيــة الحســابات بينهــا
ومــن خلفهــا حلفائهــا الدوليــن واالقليميــن واملحليــن  ،يضــاف
اىل كل ذلــك عجــز حكومــي واضــح عن تقديــم الخدمات األساســية
للمواطنــن ،وإعــادة اعــار البنيــة التحتيــة يف العـراق عمومــا ،ويف
املناطــق املحــررة مــن داعــش عــى وجــه الخصــوص  ،يف ظــل هبــة
دميوغرافيــة مرعبــة ستشــكل كابوســا قامتــا للحكومــات العراقيــة يف
املــدى القريــب واملتوســط والبعيــد  ،فضــا عــا يعانيــه االقتصــاد
العراقــي مــن خلــل هيــكيل يرتافــق مــع غيــاب الخطــط الحكوميــة
القــادرة عــى وضــع اســراتيجية شــاملة لإلنقــاذ  ،ومــا تعانيــه
األجهــزة األمنيــة والعســكرية العراقيــة مــن تحديــات تجعلهــا دون
مســتوى الطمــوح  ،كتحــدي التنظيــات املســلحة غــر املنضويــة
تحتهــا  ،وافتقارهــا اىل اســراتيجية أمنيــة شــاملة توحدهــا عــى
مســتوى القيــادة والق ـرار والرؤيــة .
اجــاال ميكــن القــول  :البيئــة العراقيــة مــا زالــت خصبــة لعــودة
اإلرهــاب اليهــا ان مل يكــن تحــت مظلــة داعــش فقــد يكــون تحــت
مظلــة أخــرى أبشــع منهــا  ،وبــدون إرادة سياســية تركــز عــى بنــاء
الدولــة عــى أســس علميــة صحيحــة ســيكون مســتقبل الع ـراق
حافــل باملفاجئــات غــر الســارة .
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اعلنــت مفوظيــة حقــوق االنســان العراقيــة مؤخ ـرا،
بــان عــدد حــاالت االنتحــار يف احــدى املحافظــات
العراقيــة بلغــت  59حالــة يف عــام 2018مــن بينهــم فئــة
الشــباب تباينــت بــن الطلــق النــاري والشــنق والحــرق
والغــرق  ،وهــذه املحافظــة هــي ذي قــار جنــويب العراق
ذات النســيج االجتامعي املتامســك والعادات العشــائرية
ااملتأصلــة اضافــة اىل التاريــخ الحضــاري واالديب والثقــايف
والفنــي الــذي اشــتهرت هــذه املحافظــة بهــا وبانهــا
صاحبــة الريــادة يف كل مجــاالت االدب والثقافــة واالرث الحضــاري املتفــرد الــذي
ســاد املجتمعــات والــدول القريبــة حــن علمــت البرشيــة كتابــة الحــرف االول
وكتبــت اول قصائدهــا ابــان اشــعاع الحضــارة الســومرية  ،ان حــاالت االنتحــار
التــي شــهدتها املحافظــة مؤخــرا  ،تنــم عــن اســباب ظاهريــة واخــرى خفيــة
رمبــا ،اال ان مــا يعــرف منهــا هــو بالتاكيــد الحالــة االقتصاديــة والنفســية وســواها
وخاصــة بــن صفــوف الشــباب املنتحــر .
ان تلــك الحــاالت ال تــايت مصادفــة امنــا هــي نتيجــة تراكــات كبــرة وضخمــة
ال يســتطيع اي كائــن تجملهــا ناهيــك عــن ان الــوزارات واملؤسســات املتخصصــة
واملنظــات  ،بعيــدة كل البعــد عــن همــوم ومشــاكل الشــباب وتــرك املســؤولية
عــى عاتــق العائلــة التــي رمبــا ال تســتطيع فعــل يشء او منــع حــدوث يشء
لوحدهــا .
ان وزارات الرتبيــة والتعليــم العــايل والعــدل والشــباب واملنابــر الدينيــة ،
عليهــا االقـراب مــن الشــباب العراقــي بوضــع برامــج خاصــة تعالــج ولــو نســبيا
الحالــة النفســية واملاديــة لهــذه الرشيحــة الخطــرة او املواطنــن االخريــن الذيــن
يعانــون حــاالت اليــأس وفقــدان فســحة االمــل مــن االوضــاع الســائدة  ،وايــة
برامــج توضــع للمعالجــة  ،مهــا طــال وقــت تنفيذهــا  ،كفيلــة بــان تؤثــر تاثـرا
مبــارشا عــى النفســية املتعبــة وبالتــايل وضــع حلــول طارئــة ومؤكــدة لتفهــم
املشــكالت ومتابعتهــا مــع العائلــة يك ال تزيــد املأســاة وتكــر حــاالت االنتحــار
بــن صفــوف الشــباب خاصــة مــن الذيــن باتــوا يشــعرون بانهــم يصارعــون
الظــروف والتحديــات مبفردهــم وهــذا مــا ال يســتطيعون تحملــه .
ان مســؤولية الدولــة  ،كبــرة ومهمــة يف احتضــان ابنائهــا مــن الذيــن يعانــون
شــظف العيــش واليــأس مــن الغــد ومــن صعوبــة التأقلــم يف املدرســة او الجامعــة
او البيــت مــا يتطلــب الــروع مبعالجــات رسيعــة وال ســيام ان املجتمــع
العراقــي عــاىن مــا عانــاه مــن الحــروب والحصــارات والخســارات واملــوت املجــاين
يف الشــوارع ليــل نهــار  ،فاثــر كل ذلــك نفســيا واقتصاديــا يف نفــوس الكثــر مــن
الطاقــات الواعــدة التــي تحتــاج اىل رعايــة خاصــة والدولــة العراقيــة قــادرة عــى
ذلــك ملتانــة اقتصادهــا الــذي تُحســد عليــه مــن قبــل دول كثــرة باعتبــاره دولــة
غنيــة وعليهــا احتضــان كل مواطنيهــا عــى قــدر واحــد مــن االهميــة وبالتــايل
جعــل املواطــن يشــعر بــان رعايــة الدولــة هــي القــوة الســاندة لــه مــا يوفــر
لــه عيشــا كرميــا الئقــا يــوازي الحالــة االقتصاديــة واملــوارد الضخمــة التــي تدخــل
ســنويا للبــاد  ،مــا الشــك فيــه ان البلــدان املتحــرة والباحثــة عــن الرقــي
واملعــارصة  ،هــي التــي ترعــى وتحتضــن الشــباب وكل املواطنــن باعتبارهــم
القــوة املحركــة لــكل يشء وهــم القــادرون عــى تغيــر املعــادالت االقتصاديــة
واالجتامعيــة وســواها .
وهنــا ال بــد مــن الوقــوف عــى حــاالت االنتحــار التــي نخــى ان تتحــول اىل
ظاهــرة مؤملــة يومهــا ال ينفــع النــدم  .وعــى املعنيــن مــن الــوزارات واملنظــات
واملؤسســات ذات العالقــة  ،بــان تضــع حلــوال وبرامــج مفيــدة مــن شــأنها
االقـراب مــن حيــاة املواطــن والوقــوف بجانبــه ومعرفــة مــدى تفكــره وهمومــه
وآالمــه ومكابداتــه لــي تكــون الحالــة مشـخّصة ومقــدور عليهــا قبــل ان تتحــول
اىل وبــاء خطــر تغذيــه االفــكار املتطرفــة الخطــرة فتكــون الخســارة اشــد وافــدح،
ان طاقــات الشــباب وباقــي االفـراد لهــي املحــرك القــوي اليــة خطــوة نحــو الغــد
الــذي ترتقبــه الــدول واملجتمعــات للتســابق للوصــل واللحــاق بركــب التطــور
الــذي تســعى اليــه كل الــدول التــي ترعــى مصالــح مواطنيهــا .
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يف سيكولوجيا رمادية الوضع السيايس يف العراق
أن تحقــق هدفــا انســانيا مجتمعيــا الفئــات واســتالب دورهــا املميــز يف عمليــات
كالخــاص مــن نظــام دكتاتــوري يجــب ان التغــر الجــذري .
تكــون لــك القــدرة الذاتيــة العاليــة عــى
كان طــول أمــد بقــاء النظــام الســابق وعــدم
التنظيــم واألعــداد والتنفيــذ الجامهــري  ،اىل
جانــب التســلح برؤيــة مســتقبلية لألحــداث املقــدرة عــى اســقاطه كهــدف للمعارضــة مــن
مــا بعــد ســقوط النظــام واســتقراء للبدائــل اهــم العوامــل الســيكولوجية التــي ألقــت
املمكنــة ذات املضامــن االقتصاديــة واالجتامعيــة بظاللهــا عــى قــوى املعارضــة العراقيــة يف
والثقافيــة  ،اىل جانــب القــدرة العاليــة عــى خلــق حالــة مــن األحبــاط النفــي املرتاكــم،
اعــداد الشــعب وطالئعــه السياســية ألحتــواء تجســد يف بعــض مظاهــره بــردود افعــال
العــدوان ليســت ضــد مصــدر األحبــاط
احــداث مــا بعــد الســقوط .
«النظــام الســابق» بــل ســلوك عــدواين بــن
مــا حصــل يف العــراق هــو ان هنــاك أزمــة اقطــاب املعارضــة نفســها  ،عكســته العديــد
عامــة يعــاين منهــا النظــام الســابق ومل يكــن مــن الرصاعــات امليدانيــة املســلحة والدمويــة
يســتطيع االســتمرار يف البقــاء إال عــر القمــع بــن بعــض مــن قــوى املعارضــة  ،اىل جانــب
الواســع وأخــاء الســاحة العراقيــة مــن أي اســاليب العــدوان االخــرى  ،كالخطــاب
فرصــة للتنظيــم املعــارض الواســع للنظــام ،الســيايس املعبــأ بالكراهيــة والتحريــض
وعمــل النظــام عــر عقــود بقائــه عــى البطــش والتشــكيك والتخويــن .
واألقصــاء وتهميــش املعارضــة والتنكيــل بهــا،
وأنطالقــا مــن تلــك العالقــة االرتباطيــة
حتــى اصبــح النظــام تقريبــا هــو الالعــب
الوحيــد يف الســاحة مقابــل معارضــة سياســية املوجبــة بــن االحبــاط والعــدوان  ،والتــي
انتــر معظمهــا يف بقــاع االرض املختلفــة مــن تنطبــق عــى االفــراد كــا تنطبــق عــى االحــزاب
دول العــامل  ،وبالتــايل نقــول هنــا انطالقــا مــن والجامعــات فقــد كان تراكــم االحبــاط لــدى
مســلامت علــم الثــورة  :لــي تقــوم بثــورة مــا املعارضــة العراقيــة واملتســبب مــن محــاوالت
فهنــاك مقومــن  ،اولهــا موضوعــي يتجســد بقــاء النظــام الســابق وخروجــه « ســاملا » مــن
يف حالــة البــؤس والفقــر والظلــم والطغيــان حروبــه الداخليــة واالقليميــة  ،فقــد تضاعفــت
والفســاد واالضطهــاد التــي ميارســها ويعــج بقــدر كبــر فــرص « العــدوان » ســيكولوجيا
بهــا النظــام الســيايس وتهالــك مقومــات بقائــه والتــي تســاوي محــاوالت اســقاط النظــام
كنظــام صالــح للعيــش والبقــاء  ،واملقــوم سياســيا  ،والبحــث عــن كل البدائــل املتاحــة
الثــاين وهــو العامــل الــذايت والــذي يتضــح واملمكنــة لتحقيــق هــذا الهــدف بعيــدا عــن
مبســتويات وعــي الجامهــر واســتعدادها جــدل العالقــة املبدأيــة بــن الوســائل النزيهــة
للبــذل والتضحيــة والتنظيــم الــذايت وتوفــر والنظيفــة لتحقيــق غايــات ســامية .
الطليعــة والنخــب الوطنيــة القــادرة عــى
ومــن هنــا كان القبــول باالحتــال االمريــي
قــراءة اللحظــة التاريخيــة وقيــادة الجامهــر
للعــراق واســقاط النظــام والتناغــم مــع
نحــو لحظــات مفصليــة .
اجندتــه يف بنــاء نظــام حكــم مبنــي عــى
هــذه العالقــة الجدليــة بــن ماهــو املحاصصــة االثنيــة والطائفيــة ســلوكا
موضوعــي وذايت يف إحــداث الفعــل الثــوري ميكافيليــا بأمتيــاز للغالبيــة العظمــى مــن
كان مفقــودا نســبيا يف الحالــة العراقيــة  ،املعارضــة العراقيــة  ،مرفوضــا يف املعايــر
فاالزمــة املوضوعيــة للنظــام عــى االرض الوطنيــة والقيــم الدينيــة  ،واضفيــت عــى
العراقيــة يقابلهــا عوامــل ذاتيــة متثلهــا االحتــال صفــة املحــرر واملنقــذ ،انــه ســلوك
معارضــة مشــتتة ومتصارعــة فيــا بينهــا ألحــداث نــوع مــن التــوازن النفــي عــر
لدرجــة التصــادم ومــا يجمعهــا فقــط هــو تفريــغ طاقــة « العــدوان » نحــو النظــام
اســقاط النظــام الدكتاتــوري  ،واىل جانــب الدكتاتــوري الســابق بعيــدا عــن النتائــج
تلــك املعارضــة فهنــاك فســحة اجتامعيــة الكارثيــة بعــد اســقاطه  ،وان مــا ينطبــق
رماديــة واســعة تشــكلت يف املجتمــع العراقــي هنــا عــى ديناميــات الفــرد الســلوكية ينطبــق
ومعظمهــا مــن الطبقــة الوســطى والتــي ايضــا عــى ديناميــات ال ـراع بــن الجامعــات
كيفــت نفســها لتتعايــش مــع النظــام وتفهــم ا ملختلفــة .
مزاجــه ومــاذا يريــد  ،كــا متكــن النظــام
امــا املطالبــات اليــوم بخــروج القــوات
الســابق مــن ترويضهــا عــر مختلــف املغريــات
الشــكلية والتــي ال تتجــاوز تأمــن لقمــة االمريكيــة وقواعدهــا مــن العــراق « ورغــم
العيــش يف بلــد انهكتــه الحــروب والحصــار ،قدســية الهــدف املــروع» فيجــب عــى مــن
مــا افقــد املعارضــة العراقيــة دور هــذه يرفــع شــعار او ينــادي مبطلبــا أن يــدرس
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عامر صالح
القــدرات الذاتيــة
واملوضوعيــة يف ظــل
واقــع مــزري ونظــام
فاســد
ســيايس
ومنافــق « باالمــس
أمريــكا
اعتــر
محــررة وفاتحــة
جديــد
لعــراق
محتلــة
واليــوم
وعليهــا الخــروج  ،تلــك هــي عقــدة النقــص
يف السياســة العراقيــة والزعــاء السياســن
الذيــن قبلــوا باالحتــال واجندتــه ولكنهــم
أرسى ألجنــدة ال ـراع االقليمــي  ،وبقــدر مــا
احتجــت بعــض االحــزاب واملليشــيات عــى
زيــارة الرئيــس االمريــي املفاجئــة للقواعــد
االمريكيــة « وهــو احتجــاج مــروع » بغــض
النظــر عــن التوقيــت واجنــدة ال ـراع التــي
تقــف ورائــه  ،ولكــن كان يفــرض وبنفــس
القــدر ان تأخذهــم الغــرة والحميــة يف
االســتجابة ملطالــب اهــل البــرة املنكوبــة
واملحافظــات العراقيــة االخــرى واالســتجابة
ملطالــب النازحــن واملهجريــن واملنكوبــن
وضحايــا الحــروب واالســتجابة ملســتلزمات
بنــاء دولــة املواطنــة التــي تســتطيع مقارعــة
االحتــال االمريــي .
ان زيــارة ترامــب الرسيــة اىل العــراق
والتــي اثــارت موجــة ترصيحــات معاديــة
مــن قبــل اغلــب ساســة العــراق والفصائــل
املســلحة لكــن هــذه الترصيحــات تناســت
اتفاقيــة االطــار االســراتيجي املوقعــة بــن
بغــداد وواشــنطن والتــي مبوجبهــا جــاء
ترامــب لتفقــد قــوات بــاده يف قاعــدة عــن
االســد غــريب العــراق كــون هــذه االتفاقيــة
تســمح للرئيــس االمريــي ووزيــر الدفــاع
ورئيــس هيئــة االركان االمريكيــة املشــركة
تفقــد القــوات االمريكيــة املنتــرة خــارج
ارض الواليــات املتحــدة وحتــى املشــاركة
ضمــن تحالفــات عســكرية .
وبعــد عقــد مــن الزمــن تعــود اليــوم
االتفاقيــة األمنيــة االســراتيجية بــن العــراق
والواليــات املتحــدة وتتعــاىل األصــوات
الداعيــة إىل إلغائهــا بالتزامــن مــع الزيــارة
الرسيــة الخاطفــة للرئيــس األمــريك ولكــن
وبحســب االتفاقيــة التــي تــم توقيعهــا
مــن قبــل حكومــة رئيــس الــوزراء األســبق
نــوري املالــي عــام  2008فــإن قــوات
الواليــات املتحــدة املقاتلــة واملنســحبة مــن
املــدن واملحافظــات  ،ســتبقى يف املنشــآت
واملســاحات املتفــق عليهــا مــع الحكومــة
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العراقيــة  ،وهنــاك حديــث عــن اكــر مــن عــرة قواعــد عســكرية
امريكيــة منتــرة يف مناطــق مختلفــة مــن العــراق واكــر مــن
عــرة آالف مقاتــل امريــي ولكــن املعلومــات الدقيقــة التــزال
قيــد الكتــان مــن قبــل الظرفــن العراقــي واالمريــي .
لقــد اســتغلت زيــارة ترامــب اىل العــراق كغطــاء لالحــزاب
الحاكمــة ملامرســة دمياغوجيــة منقطعــة النظــر امــام الــرأي
العراقــي العــام يف محاولــة ألضفــاء رماديــة قامتــة عــى الوضــع
ومســبباته ،فبــدأ اقطــاب حــزب الدعــوة بألقــاء التهــم عــى
بعضهــم مــن بــاب التســاؤل  ،فجنــاح املالــي يقــول ان العبــادي
هــو مــن أىت باالمريــكان ملحاربــة داعــش  ،والعبــادي يقــول أن
مــن أىت بهــم هــو املالــي قبــل نهايــة واليتــه وبعــد ســقوط املــدن
الغربيــة بيــد داعــش وكان ذلــك بتاريــخ  24يونيــو عــام  2014وان
ذلــك مثبتــا يف وثائــق االمــم املتحــدة واســتنادا اىل اتفاقيــة االطــار
االســراتيجي بــن العــراق وامريــكا  ،ان هــذا الجــدل البيزنطــي
هــو لــذر الرمــاد يف عيــون العراقيــن ومحاولــة لتربئــة االحــزاب
الحاكمــة مــن قبــول االحتــال االمريــي كعمليــة لتحريــر العــراق
كــا وصفــت انــذاك  ،او كــا يقــال « أن دخــول الحــام ليســت
مثــل الخــروج منــه» .
أن فشــل النظــام املحصصــايت املليشــياوي نظــام الدولــة العميقــة»
إن كانــت هنــاك دولــة « خــال عقــد ونصــف مــن الزمــن والــذي
أتــت بــه امريــكا وباركتــه ايــران  ،فشــل يف صياغــة عالقــة طبيعيــة
للعــراق يف محيطــه االقليمــي والــدويل وغــر قــادر عــى حســم
املســارات االساســية يف سياســة العــراق الخارجيــة وتحديــد مــن
هــم حلفــاء العــراق اســتنادا اىل مصلحــة الشــعب العراقــي  ،كــا
فشــل يف مســارات االصــاح الداخــي عــى صعيــد محاربــة الفســاد
االداري واملــايل واالقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف .
االمريــكان يقولــون ال نريــد حليــف نصفــه عــدو ونصفــه اآلخــر
صديــق  ،والسياســيني العراقيــن منقســمون يف معظمهــم اىل نصفــن،
نصــف مــع امريــكا ونصــف آخــر مــع ايــران  ،وبــن النصفــن هنــاك
منطقــة وســطى ميثلهــا شــعبنا تتجســد يف الرغبــة يف بنــاء عــراق
متصالــح مــع ذاتــه ومــع محيطــه االقليمــي والــدويل  ،اســتنادا
اىل أولويــة املصلحــة الوطنيــة العراقيــة وبعيــدا عــن اســتخدام
العــراق وارتهانــه لتنفيــذ أجنــدة اقليميــة ودوليــة  ،نقــول ختامــا
مل يســتفد العــراق مــن املحتــل االمريــي واســتنادا اىل قــرارات
مجلــس االمــن واالمــم املتحــدة بكونــه محتــل وعليــه ألتزامــات
دوليــة كتوفــر األمــن وبنــاء الخدمــات واعــادة بنــاء الدولــة عــى
أســس ســليمة  ،كــا مل يســتفد مــن محيطــه االقليمــي وخاصــة مــن
ايــران يف بنــاء عالقــة متوازنــة تخــدم العــراق واســتقالليته وعــدم
التدخــل يف شــؤونه الداخليــة .
ومــن هنــا تــأيت مطالبــة شــعبنا الواضحــة يف حراكــه الشــعبي
بتوفــر مقومــات البيئــة املواتيــة لالصــاح الشــامل واملتمثلــة يف
الخــاص مــن نظــام املحاصصــة الطائفيــة واالثنيــة  ،وهــذا يعنــي
اجــراء تعديــات جوهريــة عــى الدســتور  ،واعــادة النظــر بقانــون
االنتخابــات  ،واصــدار قانــون االحــزاب والــذي مينــع تشــكيل
االحــزاب عــى أســس دينيــة وطائفيــة وقوميــة  ،اىل جانــب ترشيــع
قانــون النقابــات واالتحــادات  ،وقانــون النفــط والغــاز  ،وقانــون
حريــة التعبــر  ،وقانــون املحكمــة الدســتورية  ،وقانــون مجلــس
االتحــاد  ،واعــادة تشــكيل مفوضيــة االنتخابــات وهيئــة النزاهــه،
واعــادة تشــكيل مجلــس القضــاء االعــى مبــا يضمــن مــن نزاهتــه
حقــا  ،أن التأســيس لذلــك والــروع بالعمــل فيــه هــو الضامنــة
االكيــدة ملســتقبل العــراق وحاميــة مســتقبل أبنائــه وثرواتــه
ودرء خطــر االرهــاب  ،وهــي بدايــة التأســيس لوطــن معــاىف
يتعايــش فيــه الجميــع بأختــاف دينــه وقوميتــه وطائفتــه وجنســه
وثقافتــه ،أنهــا املقدمــات الرضوريــة لبنــاء دولــة املواطنــة التــي
تســتطيع الخــاص مــن االحتــال االمريــي وآثــاره ومــن التدخــات
االقليميــة .
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التجاوز عىل عقارات الدولة
سالم ميك

فــرض القانــون العراقــي حاميتــه
الكاملــة عــى املــال العــام  ،ووضــع
القوانــن والعقوبــات الرادعــة بحــق
املتجاوزيــن عــى املــال العــام  ،فاالختــاس
وتعــدي حــدود الوظيفــة واالرضار مبصالــح
الجهــة التــي يعمــل بهــا املوظــف وغريهــا
مــن النصــوص القانونيــة  ،التــي عاقبــت
كل مــن يتعــدى مــن املوظفــن او غريهــم
عــى املــال العــام الواقــع تحــت يــده  ،واذا عدنــا اىل مفهــوم
املــال فإنــه ال يقتــر عــى األمــوال املنقولــة فقــط  ،بــل ميتــد
ليشــمل األمــوال املنقولــة أيضــا  ،وهــي العقــارات  ،حيــث ان
املبــادئ العامــة للقانــون  ،تفــرض ان حالــة التجــاوز املــادي
عــى العقــارات هــي قضيــة مدنيــة  ،تنظــر بهــا محاكــم البــداءة،
وخاليــة مــن العنــر الجــزايئ  ،ولكــن يف مــا يخــص التجــاوز عــى
عقــار عائــد للدولــة  ،فــإن القانــون ولغــرض فــرض مزيــد مــن
الحاميــة عــى تلــك العقــارات  ،اعتــر ان فعــل التجــاوز مخالفــة
قانونيــة واســبغ عليهــا عنـرا جزائيــا  ،حســب احــكام القــرار 154
لســنة  2001الــذي اعتــر بعــض الترصفــات الواقعــة عــى أمــاك
الدولــة الواقعــة داخــل حــدود البلديــة  ،فعــا مخالفــا للقانــون
يســتوجب العقوبــة  ،التــي تــراوح بــن الحبــس والغرامــة .
إضافــة اىل القانــون رقــم  51لســنة  1959الــذي عاقــب
املتجــاوز عــى أرايض الدولــة األمرييــة حتــى لــو كانــت خــارج
حــدود البلديــة  ،والتجــاوز عــى عقــارات الدولــة يعتــر جرميــة
مســتمرة  ،حيــث ان الفعــل مل يكــن مــرة واحــدة فقــط وانتهــى،
بــل هــو مســتمر  ،طاملــا ان املتجــاوز مــازال شــاغال للعقــار دون
وجــه حــق  ،الترصيــح األخــر لدائــرة عقــارات الدولــة بخصــوص
عــدم وجــود اآلليــات املناســبة لرفــع التجــاوزات  ،مقارنــة
بدوائــر البلديــة والتــي يتقصــد بهــا وجــود قــوة ودعــم مــن
األجهــزة األمنيــة لتمكــن تلــك الدائــرة مــن تأديــة واجباتهــا
بشــكل صحيــح  ،يــؤرش وجــود خلــل كبــر يف القــرار اإلداري
العــام ،حيــث ان عــى الحكومــة ان توفــر كل اإلمكانيــات الالزمــة
وتوفــر جميــع الســبل لدائــرة عقــارات الدولــة  ،يك تتمكــن مــن
تأديــة واجباتهــا يف متابعــة التجــاوزات الحاصلــة عــى العقــارات
العائــدة لــوزارة املاليــة  ،خصوصــا وان تلــك العقــارات منتــرة
يف كل ارجــاء البلــد .
وال توجــد منطقــة يف البلــد ،تخلــو مــن عقــار عائــد للدولــة.
امــا بخصــوص عقــارات املنطقــة الخــراء  ،فهــذه تحتــاج اىل
ترشيــع قانــوين خــاص بهــا  ،كونهــا تحمــل خصوصيــة واختالفــا
عــن باقــي العقــارات  ،اذ مــن غــر املمكــن وجــود عقــارات
عائــدة للدولــة مســتغلة بــدون وجــه حــق مــن قبــل شــخصيات
يفــرض انهــا تحافــظ عــى حقــوق الدولــة .
اذ اً  :مثلــا تفــرض الحكومــة والدولــة إجــراءات صارمــة
بحــق مــن يتعــدى عــى املــال املنقــول  ،فإنــه يتعــن فــرض نفــس
العقوبــة واتخــاذ نفــس اإلجــراءات بحــق مــن يتجــاوز عــى
عقــارات الدولــة  ،كذلــك تشــديد إجــراءات فــرض اجــر املثــل
بحــق املتجاوزيــن وعــدم اللجــوء اىل الطريقــة التــي نــص عليهــا
قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة التــي تســمح بعــدم تســديد
ايــة مبالــغ بشــكل رسيــع ومبــارش .
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يجســد نظــام التعليــم املعــارص كفــاح البــر
للحفــاظ عــى منجزاتهــم التــي متثلهــا املعرفــة،
ويتعهــد االســتعدادات التكوينيــة للنشــأ الجديــد
لتبلــغ مداهــا يف متكــن االنســان  ،بالقــدرات وامنــاط
التفكــر والقيــم  ،يك ينعــم بحيــاة طيبــة لنفســه
وذويــه  ،وعضويــة ايجابيــة معطــاء يف مجتمعــه،
وألن العــراق دولــة ناميــة تُضــاف مهــام اخــرى
للتعليــم تتصــل باألرتقــاء الحضــاري الشــامل مــن
اجــل اللحــاق بطالئــع التقــدم يف العــامل  ،ويســاعد
التعليــم  ،وعــر وحــدة نظامــه  ،عــى توكيــد وحــدة
املجتمــع الوطنــي وثقافــة الســلم االهــي واالخــاء
االنســاين  ،وللتعليــم العــايل دور آخر يتمثــل يف انتاج
املعرفــة الجديــدة  ،ورافــد رئيــي لألبتــكار والتطوير
التكنولوجــي والتنظيمــي وهــو مــا تحتاجــه التنميــة،
ولقــد نالــت الوظيفيــة االقتصاديــة للتعليــم الكثــر
مــن االهتــام يف العــامل مــن جهــة صياغــة البنيــة
املهنيــة واملهاريــة للمــوارد البرشيــة لتنســجم  ،مــا
امكــن  ،مــع واقــع ومســتقبل الطلــب عــى القــوى
العاملــة  ،وال تكفــي املــؤرشات الكميــة للوقــوف عىل
فاعليــة نظــام التعليــم يف العــراق  ،لكنهــا مقدمــة
رضوريــة لتصــور حجــم األعبــاء والفــرص  ،ويف هــذا
الســياق تُق ّيــم ســعة النظــام التعليمــي نســبة
اىل حجــم الســكان للتعــرف عــى مســتوى تعلــم
املجتمــع  ،ومــن بيانــات احــدث مجموعــة احصائيــة
نعــرض اعــداد التالميــذ والطلبــة واعضــاء الهيئــات
التعليميــة بــاآلالف  ،مقربــة لتســهيل القــراءة،
واألبنيــة بالوحــدات  ،مــع مالحظــات :
 .1ارتفــع مجمــوع التالميــذ املوجوديــن يف املرحلة
االبتدائيــة مــن  2914الــف اىل  4283الــف بــن
الســنتني الدراســيتني  1995 -1994و ، 2015 -2014
ومبعــدل منــو ســنوي  ،مركــب  1.9 ،باملائــة  ،مــا يدعو
اىل التحفــظ عــى التغطيــة االحصائيــة ألنخفــاض
املعــدل  ،وتزايــد عــدد اعضــاء الهيئــة التعليميــة مــن
 140الــف  ،اىل  223الــف مبعــدل منــو ســنوي 2.4
باملائــة  ،ولــذا ترتفــع نســبة املعلمــن اىل الطلبــة ،
لينخفــض متوســط عــدد الطلبــة للمعلــم الواحــد ،
ومــن جانــب اخــر كانــت زيــادة االبنيــة املدرســية
للتعليــم االبتــدايئ بطيئــة مــن  8085مدرســة اىل
 10779مدرســة مبعــدل منــو ســنوي مركــب 1.5
باملائــة وهــوأدىن مــن منــو املعلمــن والتالميــذ  ،مــا
يــدل عــى تفاقــم عجــز االبنيــة املدرســية يف التعليــم
االبتــدايئ .
 .2ازداد حجــم الطلبــة املوجوديــن يف مرحلــة
الدراســة الثانويــة  ،املتوســطة واألعداديــة  ،مــن
 1009الــف اىل  2033الــف بــن الســنتني اآلنفتــن،
وبهــذا يكــون معــدل النمــو الســنوي املركــب 3.6
باملائــة  ،وتعكــس تلــك املــؤرشات األقبــال عــى
اكــال الدراســة الثانويــة  ،وبذلــك يتجــاوز ازديــاد
الحجــم التعليمــي يف املرحلــة الثانويــة معــدل منــو
الســكان  ،بينــا كان يف التعليــم االبتــدايئ ادىن ،
ولقــد ازدادت اعــداد االبنيــة املدرســية للمرحلــة
الثانويــة مــن  2658اىل  4935مدرســة مبعــدل منــو
ســنوي مركــب  3.1باملائــة  ،مــا يفيــد اهتــام األدارة
بأبنيــة التعليــم الثانــوي اكــر منهــا للتعليــم االبتدايئ،
ويف الحالتــن ال تواكــب االبنيــة املدرســية التوســع
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التعليمــي وتتســع الفجــوة آخذيــن باالعتبــار العجــز
األبتــداي  ،امــا عــدد اعضــاء هيئــات التدريــس
يف التعليــم الثانــوي فقــد ازداد مــن  52الــف اىل
 129الــف مبعــدل منــو ســنوي مركــب  4.6باملائــة
ســنوياً  ،وهــو يفــوق معــدل منــو الطلبــة  ،ورمبــا
بهــدف اســتيعاب املزيــد مــن خريجــي الجامعــات يف
التعليــم الثانــوي لتخفيــف بطالــة الخريجــن .
 .3تشــمل بيانــات التعليــم مــا بعــد الثانــوي
جميــع املعاهــد الفنيــة والجامعــات والكليــات
األهليــة و الجامعــات الرســمية  ،ولقــد إزداد عــدد
املقبولــن  ،العراقيــن  ،ســنويا يف التعليــم مــا بعــد
الثانــوي بــن الســنتني الدراســيتني  1993 -1992و
 2013 – 2012مــن  71الــف اىل  160الــف مبعــدل
منــو ســنوي مركــب  4.1باملائــة  ،واملوجوديــن مــن
 195الــف اىل  575الــف مبعــدل منــو ســنوي مركــب
 5.6باملائــة  ،ويفهــم مــن هــذه املــؤرشات قــوة
الدافــع لــدى خريجــي املرحلــة الثانويــة ملواصلــة
الدراســة  ،وان معــدل النمــو مرتفــع ورمبــا يصــل اىل
ضعــف معــدل منــو الســكان املنشــور اخ ـرا والــذي
يقــل عــن  3باملائــة ويقــرب مــن  2.6باملائــة ســنويا،
و يتضــح مــا تقــدم ارتفــاع نســبة الفئــة ذات
املســتوى التعليمــي العــايل  ،مــا بعــد الثانويــة ،مــن
مجمــوع الســكان .
 .4تفــوق معــدالت االنخــراط والتخــرج يف
التعليــم العــايل كثــرا معــدالت تزايــد القــوى
العاملــة والتشــغيل  ،وهــي مــن اســباب ارتفــاع
نســب بطالــة الشــباب الخريجــن  ،أمــا عــدد اعضــاء
الهيئــات التدريســية يف التعليــم مــا بعــد الثانــوي
بــن الســنتني اآلنفتــن فقــد ارتفــع مــن 10.5
الــف اىل  35.4الــف مبعــدل منــو ســنوي مركــب
 6.2باملائــة  ،وهــو اعــى مــن معــدل منــو الطلبــة
املوجوديــن مــا يعنــي وفــرة حملــة الشــهادات
العليــا ،املاجســتري والدكتــوراه ومــا يف حكمهــا ،
نتيجــة التوســع يف تخريجهــم  ،وقــد يتطلــب األمــر
اعــادة تقييــم الدراســات العليــا والتدقيــق يف القدرة
عــى األســتيعاب حســب الــروط االكادمييــة املثــى .
 .5متــس الحاجــة اىل مناقشــة جــادة حــول العالقــة
بــن فلســفة حقــوق االنســان يف الع ـراق والتعليــم،
ومــا هــي عــدد ســنوات التعليــم التــي يتضمنهــا
مفهــوم حقــوق االنســان االساســية  ،ويتصــل بهــذه
املســالة خطــر االميــة والتــي ال يُختلــف عــى رضورة
ازالتهــا بتدابــر خاصــة  ،وقبــل ذلــك التحــرك لضــان
اســتيعاب كل الفئــة العمريــة يف ســن التعليــم
االبتــدايئ .
 .6لقــد اهتمــت دول العــامل بفاعليــة نظــام
التعليــم والتــي تقــاس بتنميــة املهــارات االساســية يف
التفكــر املنطقــي والريــايض ويف العلــوم الطبيعيــة،
ويف العــراق متــس الحاجــة اىل هــدف آخــر وهــو
االســتعداد للتفكــر املوضوعــي  ،املنهجــي واملنظــم،
يف التاريــخ واألقتصــاد واملجتمع والسياســة  ،وترســيخ
مبــدأ األختبــار يف التعامــل مــع مختلــف األطروحات،
وتوجيــه الوعــي نحــو حقائــق الوجــود البــري،
والتعــود عــى األحتــكام اىل معايــر محايــدة يف
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النظــر اىل الخالفــات
والنزاعــات .
 .7لقــد بــدأت
صعوبــات اســتيعاب
مخرجــات التعليــم
العــايل مبكــرا يف
العــراق  ،منــذ عــام
 1968عندمــا تأخــرت
تعيينــات الخريجــن
فكانــت مــن ذرائــع
إرضاب الطلبــة ،وفيــا بعــد ســاعد املــورد النفطي
عــى الكثــر مــن املســتحدثات  ،وازدهــار قطــاع
املنشــآت االقتصاديــة العامــة  ،وكلهــا مكنــت مــن
توفــر فــرص عمــل كافيــة للخريجــن ضمــن القطاع
العــام ،ومــن ثــم فرضت حــرب الثامنينــات اوضاعا
مختلفــة حيــث مل يعــد الطلــب االقتصــادي عــى
القــوى العاملــة هــو الفيصــل  ،ومــع ذلــك أظهــر
«مســح الواقــع واألحتياجــات» للقــوى العاملــة ،
ومخرجــات النظــام التعليمــي حســب االختصــاص،
الــذي اعدتــه وزارة التخطيــط عــام  ،1986حقيقــة
عــدم االنســجام بــن مخرجــات التعليــم والطلــب
عــى القــوى العاملــة  ،وقــد بينــت الدراســة ،
التــي اعــدت مبوجــب املســح آنــذاك  ،ان االقتصــاد
العراقــي مل يعــد قــادرا عــى اســتيعاب مخرجــات
النظــام التعليمــي يف الســنوات الخمــس  ،حتــى
عــام ،1990مبهــن تناســب التخصــص واملســتوى
التعليمــي  ،واســتمر التعليــم مــا بعد الثانوي نشــطا
رغــم صعوبــات الحصــار والوضــع االمنــي فيــا بعد
يف حــن تعــر النمــو االقتصــادي  ،ومل يتطــور تنظيــم
االقتصــاد نحــو الحجــم الكبــر والتقنيــات االحــدث
يك يــزداد الطلــب عــى القــوى العاملــة مبحتــوى
تعليمــي اعــى .
يتطلــع خريجــو الجامعــات  ،عــادة  ،اىل وظائــف
ارشافيــة او تخصصيــة  ،او فنيــة يف حالــة خريجــي
املعاهــد  ،وبواجــه العــراق مشــكلة الفجــوة بــن
التطلعــات والواقــع لــدى الشــباب  ،وقــد تتســع
تلــك الفجــوة مــا مل تكتشــف وســائل جديــدة
للتعامــل مــع هــذه املشــكلة  ،خاصــة مــع التقلــص
التدريجــي يف قــدرة القطــاع العــام عــى اســتيعاب
الخريجــن ،ولضآلــة طلــب القطــاع الخــاص عــى
قــوى عاملــة تخصصيــة او ارشافيــة  ،وقــد ظهــرت
مثــل هــذه املشــكلة يف بقيــة الــدول الناميــة
لســهولة التوســع التعليمــي يف مقابــل صعوبــة
التنميــة االقتصاديــة وبــطء تغــر البنيــة املهنيــة
والتعليميــة يف جانــب الطلــب عــى القــوى العاملة .
نبــن ان تعجيــل املبــارشة يف التصنيــع ،
و ّ
وتحـ ّول النشــاط االقتصــادي عمومــا نحــو الحجــم
الكبــر والرقــي التكنولوجــي والتنظيمي  ،يســاعد يف
اســتيعاب املزيــد مــن مخرجــات النظــام التعليمــي،
اضافــة عــى التغذيــة االيجابيــة املرتــدة لتطويــر
مناهــج التعليــم والتخصصــات واغنــاء مضامينهــا
العمليــة ،وإحــداث تغــرات ســايكوثقافية تعــزز
قيمــة العمــل وحيويــة العالقــة بــن النــاس واالنتــاج
والبنــاء والتنميــة .
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الخروج من املأزق
عندمــا نتحــدث عــن العــراق فــا يبــادر
اىل اذهاننــا اال اننــا نناقــش ملفــات رئيســة
مهمــة يــأيت يف صدارتهــا ملفــا االصــاح و
املوقــف العراقــي مــن التصعيــد االمريــي
– االيــراين  ،لذلــك فــأن نقاشــنا ملــف
االصــاح يبحــث يف تــدارس خطــوات
سياســية عمليــة تبتعــد كل البعــد عــن
كتلتــي االصــاح والبنــاء  ،وتعكــس قلقنــا
مــن مشــاكل التدهــور الدائــم والتذمــر
الشــعبي املســتمر .
ولذلــك نعتقــد ان اصــاح الوضــع
الســيايس بالعــراق يكمــن يف جوانــب
عــدة :
اوالً – تعديــل الدســتور بأعتبــار أن
الدســتور لــه اهميــة كبــرة يف تنظيــم
حيــاة املجتمــع وترســيخ الســلم املجتمعــي
والحفــاظ عــى العدالــة االجتامعيــة كمبــدأ
اســايس يف التعامــل مــع املواطنــن بعيــد اً
عــن االقصــاء والتهميــش والتقســيم
والتمييــز الطائفــي والعرقــي واألثنــي .
ومبــا ان الدســتور العراقــي كُتــب عــى
ُعجالــة فقــد كان البــد مــن عــودة حقيقيــة
وشــجاعة ومراجعــة جريئــة بنكــران ذات يك
نضمــن انضــاج دســتور جديــد قــادر عــى
ترســيخ اركان الدولــة املدنيــة ويحظــى
بأهتــام واحــرام الجمهــور  ،ويجــب ان
نعلــم ان قدســية الدســتور تنبــع مــن مــا
يحملــه مــن حقــوق وواجبــات تفتــح افــاق
حيــاة كرميــة للمواطنــن .
ثانيــاً – اعــادة النظــر يف قانــون
االنتخابــات  ،فعندمــا يخــرج قانــون
االنتخابــات مــن عبــاءة الكتــل السياســية
ويرســخ لعمليــة انتخابيــة دميقراطيــة
شــفافة ســيحفظ حقــوق جميــع املواطنــن
بعيــد اً عــن اســتبداد الكتــل السياســية ،
واحتكارهــا صياغــة قوانــن األنتخابــات
عــى مقاســها لتضمــن عمليــة تدويــر
الســلطة بنفــس الوجــوه واالحــزاب ومنــع
رفــد العمليــة السياســية بدمــاء جديــدة ،
لــذا البــد مــن خــروج قانــون األنتخابــات
مــن ســيطرة الكتــل السياســية .
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ثالث ـاً – الغــاء قانــون املســاءلة والعدالــة االمــن املجتمعــي
وتحويلــه اىل ملــف قضــايئ ؛ العــراق الســامح اللــه .
اليــوم بحاجــة اىل انصــاف مــن تــرر
موقــف
جــراء تطبيقــات القانــون املزاجيــة ،امــا
مــن
فلســنا بحاجــة اىل ان نوجــه عقوبــة العــراق
جامعيــة البنــاء مجتمعنــا لنخــر اغلبهــم التصعيــد االمريــي
ونحولهــم معارضــن وتحويلهــم اىل افــواج – االيــراين ..
مــن العاطلــن بســبب االجتثــاث وهــو فالــراع الحــايل
مــا يجعلنــا نفقــد الكثــر مــن القــدرات بــن طهــران وواشــنطن بــدأ يأخــذ منحــى
العلميــة والكفــاءات العســكرية التــي خطــر جــد اً  ،وبالتأكيــد ســيؤثر ســلباً
انفقــت الدولــة عليهــا كثــراً  ،لــذا اعتقــد عــى العــراق فيــا مل نحســن التعامــل
ان خمســة عــر عامــاً لتطبيــق هــذا مــع االزمــة ونجابههــا بوحــدة قــرار
القانــون كفيلــة بــان نقــرر اغالقــه وابعــاده اوالً وبنفــس عراقــي خالــص ثانيــاً ،
عــن املناكفــات السياســية وتحويلــة اىل اي ان ننظــر ملصالــح العــراق وشــعبه
ملــف قضــايئ يبــت بــكل الشــكاوى املرتتبــة بأســبقية والنجامــل والنداهــن عــى
عــى املتهمــن .
حســاب قضايانــا املصرييــة  ،وال نخضــع
رابعــاً – اعــادة النظــر بامللــف الي ضغــوط مــن شــأنها ان تحــرف مســار
االقتصــادي  ،حيــث فشــلت خططنــا ثوابتنــا الوطنيــة ومنظومتنــا القيميــة –
االقتصاديــة عــر كل الحكومــات التــي االخالقيــة تجــاه بلدنــا وشــعبنا .
تعاقبــت عــى ادارة ملــف الدولــة بعــد
عــام  2003ومل نشــهد حالــة منــو اقتصــادي أن امعــان النظــر للطرفــن املتصارعــن
بــل تراجعنــا كثــراً بالوقــت الــذي يطلــع (امريــكا  ،ايــران) نجدهــم بأمــس الحاجــة
عــى واردات العــراق وامكانياتــه يصيبــهُ للعــراق  ،لكــن عراقنــا بأمــس حاجــة
الذهــول قياســاً ملــا يشــهد ُه البلــد مــن أيضــاً إىل سياســيني يقتنصــون هــذه
تراجــع اقتصــادي لــذا نحــن بحاجــة اىل الفرصــة التأريخيــة ويجتهــدون ألســتثامر
خطــط اقتصاديــة و مشــاريع تنمويــة ملــف االزمــة واالســتفادة منهــا مــن
وفســح املجــال امــام االســتثامر والقطــاع خــال عــودة العــراق كالعــب دويل قــادر
الخــاص وتقديــم التســهيالت لهــا لــي عــى اســتعادة دوره املحــوري كدولــة
يتمكنــا مــن رفــد مــروع التنميــة وخلــق فاعلــة  ،وان نثبــت هويتنــا الوطنيــة
ثــورة حقيقيــة بهــذا املجــال .
ونعمــل مــن أجــل املصالــح الوطنيــة ،ويف
خامسـاً – اعــادة النظــر بقانــون االحــزاب غيــاب ساســة عراقيــن محايديــن فقدنــا
فهــو نتــاج احــزاب مشــركة بالســلطة الثقــة بــان يكــون لنــا دور مهــم يف ادارة
وبالتــايل تنقصــهُ البصمــة القضائيــة اي ازمــة  ،لــذا ســيبقى البحــث جاريــاً
ونزاهتــه التــي يحفــظ للدولــة هيبتهــا سياســيني مخلصــن يحــددون مصالحنــا
وللمواطــن حقــه وللعمليــة الدميقراطيــة الوطنيــة ويعملــون لتحقيقهــا ؟
دميومتهــا .
علينــا االعــراف  ،أننــا يف خضــم أزمــة
سادســاً – رضورة حــر الســاح بيــد حقيقيــة تتصدرهــا طبقــة سياســية
الدولــة و حــل املليشــيات املســلحه ونــزع التعــرف ماهــو املطلــوب منهــا تجــاه
ســاحها  ،وهــذه مــن النقــاط املهمــة التــي «العــراق» يف لحظــة تأريخيــة مهمــة
الميكــن للدولــة ان تحفــظ الهيبــة أو ان الثبــات الــوالء للوطــن والحفــاظ
تُحــرم دون ان تحتكــر قــوة الســاح التــي عــى أســتقاللية قــراره وضـــــــــان
قــد تتســبب يف لحظــة بكارثــة عــى صعيــد هـــــــــوية املواطنــة .
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أمام سواتر املجتمع  ..كم ستصمد املرأة يف السياسة ؟
اليوم,تتجــه االنظــار حــول الحكومة العراقيــة الجديدة
برئاســة عــادل عبــد املهــدي  ،والتــي مــن الواضــح انهــا
حتــى االن تخلــو مــن النســاء  ،امــا رئاســة الربملــان فقــد
خلــت متام ـاً مــن النســاء فعــى الرغــم مــن وجــود 82
امــرأة داخــل الربملــان العراقــي اال انــه مل يحصــل الي
منهــن فرصــة الوصــول لرئاســة الربملــان او ملنصــب نائبيــه،
كانــت هــذه املناصــب ايض ـاً مــن نصيــب ثــاث رجــال.
امــا رئاســة الــوزراء  ،فلــم يتــم ذكــر اي امــرأة ولــو
عالنيــة لضــان اســتحقاق انتخــايب للنســاء يتناســب و
دورهــن الحيــوي يف املجتمــع العراقــي  ،اذ وعــى الرغــم
مــن اســتغراق االمــر اكــر مــن ثــاث اشــهر لــي يتــم
اختيــار رئيــس وزراء توافقــي بــن الكتــل السياســية  ،كان
مــن الواضــح ان القــوى السياســية ال ت ّعــول ولــو بشــكل
بســيط عــى النســاء وقــد تخجــل ان اصــح التعبــر يف
منحهــن ســيط (الغنــى) لتــويل اعــى منصــب تنفيــذي
يف الدولــة ,اتســمت االنتخابــات االخــرة التــي جــرت
يف ايلــول  2018مبشــاركة واســعة للنســاء  ،وبتســقيط
وعبثيــة رافقهــا تشــويه ســمعة وطعــن باملصداقيــة ،
اضافــة اىل اختــاط االجنــدة بــن النخابــن  ،فمنهــم مــن
كان يشــجع مشــاركة النســاء بــل ويدافــع عنهــن  ،ومنهــم
مــن اخــذ يتــداول حيــاة بعــض املرشــحات الخاصــة و
يســتخدمها كوســيلة ابتــزاز للقامئــة االنتخابيــة التــي
تنتمــي اليهــا تلــك املرشــحة .

 25باملئة مينع تجاوزها

يلتــزم العــراق دســتورياً باتباعــه نظــام الكوتــا
النســائية يف الربملــان  ،اذ حــدد الدســتور نســبة  25باملئــة
لتمثيــل النســاء  ،كانــت هــذه املــرة االوىل التــي تدخــل
فيهــا العراقيــات للمحفــل الســيايس  ،نظــام الكوتــا
والــذي اقــرح يف املؤمتــر العاملــي الرابــع للمــرأة والــذي
انعقــد يف بكــن عــام  1995لضــان ايصــال املــرأة ملواقــع
الترشيــع وصناعــة الق ـرار يعتــر حــل مؤقــت ومرحــي،
اال ان الحــل املؤقــت هــذا قــد ســاهم بشــكل ملمــوس
يف انخـراط املــرأة العراقيــة يف السياســة طــوال الســنوات
املاضيــة وان مل تكــن مشــاركتهن تختلــف عــن مشــاركة
الرجــال  ،اذ انقســمت النســاء بــن تيــارات دينيــة واخــرى
مدنيــة  ،لكــن التمثيــل الخجــول و املنحــر عــى النســاء
االيت يقربــن مــن ثقــة رؤســاء الكتــل قــد اســاء كثــراً
لطموحــات املــرأة العراقيــة  ،ان دخــول املــرأة للربملــان
بنســبة الت ـزام دســتوري بلغــة  83مقعــداً مــن مجمــوع
 329يف  3دورات ترشيعيــة متتاليــة  ،هــذا ال يــدل عــى
االلت ـزام بالدســتور  ،بــل بالتــذرع بــه .

قوائم انتخابية

فقــد حصلــت القوائــم االنتخابيــة عــى مقاعــد
برملانيــة بطريقــة ســهلة عــى شــاكلة الـــ  easy monyاذ
قــد تحصــل امــرأة عــى مقعــداً بنســبة اقــل مــن 5000
صــوت يف مناطــق قــد يبلــغ تعدادهــا الســكاين  30الــف.
اســتغلت االحـزاب السياســية هــذا االمــر بتطبيــق وجــود
املــرأة غــر الفعــال يف الربملــان  ،والدليــل عــى ذلــك عــدم
ترشيــع القوانــن التــي تصــب يف مصلحــة املــرأة طــوال
الســنوات الســابقة عــى الرغــم مــن وجــود  83منهــن
تحــت ســدة القــرار الترشيعــي  ،وقــد تحتــاج النســاء
وان اجتمعــن عــى متريــر قانــون يصــب مبصلحــة الفئــة
املســتهدفة(املرأة والطفــل) اىل ضعــف عددهــن مــن فئــة
الرجــال لفعــل ذلــك  ،ان االختيــار غــر االنتقــايئ للنســاء
قــد فاقــم الفجوة بــن الناخبات واملرشــحات انفســهن  ،اذ
ميكننــا تتبــع نســبة قليلــة مــن النســاء االيت صوتــن لنســاء
مرشــحات  ،فقــد وصــل عــدد املرشــحات يف االنتخابــات
العراقيــة االخــرة اىل  1983امــرأة .اي ان  1900منهــن
مل تحصــل عــى مقعــداً يف الربملــان اللتــزام العــراق
بتطبيــق النســبة الخجولــة  ،واالســتمرارية بأقصــاء النســاء
عمــداً مــن مراكــز صنــع الق ـرار خلــف حجــج ســطحية
يســهل مضغهــا حتــى مــن تلــك االح ـزاب التــي تدعــي
انهــا تشــجع املــرأة وتضعهــا يف رأس القامئــة االنتخابيــة،
ان الزيــادة الســكانية للنســاء والتــي بلــغ عددهــا
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 52باملئــة مــن اجــايل الســكان ال تتناســب مــع املقاعــد
الربملانيــة املخصصــة لهــن  ،ال ميكننــا باملطلــق الحديــث عــن
الدميقراطيــة بتغييــب مقصــود للنســــــــاء والتظاهر مبنحهن
حقــوق بوجــود نســبة ال تســتثمر قدراتهــا .
مــع ذلــك  ،الق ـرار بوجــود نســاء يف الســلطة الترشيعيــة
مل يكــن سياســياً بقــدر مــا كان ارضــاءاً للجمهــور املتعطــش
للحريــة بعــد  2003لكــن وجــود  83امــرأة داخــل الربملــان
ال ميكــن اعتبــاره متثيـاً حقيقــي للنســاء  ،فقــد اســتغل االمــر
حتــى وصــل اىل نيــل نســاء ليســن اهـاً للمامرســة السياســية،
اذ ســاهمت الكوتــا بوجــود اث ـراً ســلبي وعــدداً غــر نوعــي
مــن التمثيــل النســوي الــذي مل يســاهم بتطويــر اوضــاع املرأة
العراقيــة وحاميتهــا بــل العكــس .
ان النســاء يف الربملانــات الســابقة قــد تركــن ارضيــة ســيئة
للمامرســة السياســية النســوية  ،اذ اتهــم بعــض النائبــات
الســابقات بتهــم فســاد كــرى  ،وصــدر عنهــن تهــاون كبريبــل
وحتــى مامرســة الخطــاب العنــري ضــد النســاء انفســهن
وقــد رأينــا ذلــك حــن حــاول بعضهــن متريــر قانــون االحــوال
الشــخصية الجعفــري والــذي يعتــر مــن اخطــر القوانــن التــي
تســيئ للمــرأة ولحقوقهــا الرئيســية  ،و تعــايل النقاشــات حول
احقيــة الرجــل بالــزواج مــن اكــر مــن امــرأة  ،كانــت تلــك
القوانــن تقــف خلفهــا نســاء برملانيــات !

ذكورية السياسة  ...تقيص املرأة اينام كانت

قــراءة رسيعــة للمشــهد الســيايس النســوي  ،ميكننــا
مالحظــة ان مثــة تغييــب تــام للمــرأة يف اهــم ادوات السياســة
العراقيــة ،اذ مل تحتــوي حكومــة رئيــس الــوزراء عــادل عبــد
املهــدي حضــوراً نســوياً حتــى االن  ،كــا يتــم الحديــث
ومنــذ اعــان تشــكيل الحكومــة عــن احتامليــة تــويل نســاء
متحزبــات لــوزارة الرتبيــة بطريقــة ال تُحســم بعوامــل
موضوعيــة  ،بــل شــخصية  ،اذ ال ميكــن االعتــاد عليهــن يف
قضايــا املــرأة والطفــل لكونهــن ال ميتلكــن اي تأريــخ نضــايل
ازاء تلــك القضايــا  ،كــا علينــا ان ال ننــى الحكومــة الســابقة
والتــي تعتــر نقطــة تحــول يف السياســة العراقيــة  ،اذ بلــغ
عــدد النســاء ( )2فقــط يف الــوزارات الـــ 22كــا ان العمــل
الدبلومــايس والــذي تكــر فيــه املنافســة  ،تفتقــر هرميتــه
للنســاء  ،فبوجــود  76ســفارة عراقيــة يف جميــع انحــاء العــامل
 ،مثــة  3نســاء فقــط عــى رأس الســفارات والقنصليــات
العراقيــة  ،ســفريتني -احدهــا يف الســفارة العراقيــة يف
مسقط-ســلطنة ُعــان  ،والثانيــة يف عــان-االردن  ،امــا
الثالثــة فتشــغل منصــب رئيــس دائــرة فرعيــة تابعــة للســفارة
يف امريــكا الشــالية والجنوبيــة والبحــر الكاريبــي .
كذلــك هــو الحــال يف املناصــب العليــا داخــل الســلك
االداري  ،اذ مل توجــد امــرأة تشــغل منصــب (رئيــس جامعــة)،
هــذا املنصــب الهــام الــذي لــه تأثــر مبــارش عــى الواقــع
التعليمــي  ،كــا مل توجــد لغايــة اليــوم اي امــرأة تتــوىل
منصــب رئيــس مجلــس محافظــة يف عمــوم العــراق.
ولــي ال نبتعــد عــن ذاتيــة االقصــاء  ،فالربغــم مــن تبــوء
امــرأة ملنصــب نقيــب املحاميــن العراقيــن اال ان مجلــس
القضــاء االعــى يف دورتــه االخــرة بــات يحــوي  6نســاء فقــط
مــن اصــل  48وهــو عــدداً كبــراً باملقارنــة مــع الــدورات
الســابقة ترافــق هــذه املامرســات ثقافــات مجتمعيــة مرتبطــة
بسوســيولوجية املجتمــع العراقــي التــي ترفــض بــل و تقــف
بالضــد مــن وجــود النســاء يف مناصــب عليــا داخــل الدولــة،
منهــا العــادات العشــائرية  ،والتســقيط الــذي ترافقــه تشــويه
الســمعة  ،كذلــك محاولــة ربــط الحــوادث الشــخصية
واملامرســات الفرديــة وتعميمهــا عــى الوجــود النســوي يف
السياســية العراقيــة ككل  ،اذ ارتبطــت لفظــة (مرشــحة)
يف االونــة االخــرة والتــي تعنــي امــرأة تقدمــت للرتشــح يف
الربملــان اىل شــتيمة يكــر تداولهــا بــن النــاس بشــكلٍ يومي ،ال
ميكــن تخمــن املصاعــب التــي تواجــه املــرأة ان قــررت خــوض
ضــار السياســة  ،فثمــة اســباب تســتدعي االنســحاب قبــل
البــدء-اي االستســام !

ِ
يالحقك ناشطة ِ
كنت ام سياسية
التسقيط والطعن ..

تتعــرض النســاء اىل هجــوم مبجــرد الظهــور عــى الشاشــات

لينا املوسوي

او الحديــث فــوق املنابــر ،
اذ يشــكل ظهورهــا هــوس
بالنســبة للبعــض وقــد
يعتربهــا مــادة دســمة
للتــداول يف مواقــع التواصــل
االجتامعــي  ،ليــس كناشــطة
تنــادي بأحقيتهــا يف حيــاة
كرميــة وارستهــا  ،او كأمــرأة
تحــاول التأثــر والتأثــر بالنظــام الســيايس الدميقراطــي
والــذي يحتــاج بــدوره اىل دمــاء نســوية جديــدة  ،بــل
كأمــرأة قــررت الخــروج للعيــش وليــس للبقــاء فقــط
عــى قيــد الحيــاة,كان الفت ـاً تعــرض عــدة مرشــحات
لفضائــح طالــت حياتهــن الشــخصية بــل واباحــت
دمائهــن ان اصــح التعبــر مــا تســبب بأنســحاب
بعضهــن عــى الرغــم مــن امتالكهــن حظــوظ كبــرة
يف الحصــول عــى املقعــد النيــايب آنــذاك  ،رغــم ذلــك
مل يتــم تســليط الضــوء عــى مســببات تلــك الحــوادث
بقــدر تســليط االعــام املحــي والــدويل عــى شــخوص
املرشــحات و قصصهــن ,ان وجــود مــؤرشات خطــرة ازاء
منــع مشــاركة النســاء يف الحيــاة السياســية واملدنيــة ال
يســتدعي الكتاب ـ ِة فحســب  ،بــل يســتدعي الوقــوف
وقفــة حازمــة مــن القيــادات السياســية التــي متتلــك
النيــة املحركــة لبعــض املبــادرات الســاعية لتعزيــز
جــذور املــرأة يف الحقــل الســيايس.

نعومة املرأة والسياسة ال يلتقيان

عــى الرغــم مــن احاطتنــا بالجهــود الكبــرة التــي
تبذلهــا النســاء يف املجتمــع العراقــي  ،بــدءاً مــن
الوظائــف البســيطة وصــوالً اىل الســلطة الترشيعيــة
والرصاعــات الجمــة التــي تخوضهــا طــوال ســنوات
الخدمــة  ،اال ان االمــر ال ميكــن ان يتوقــف مــع
التعاطــف االنثــوي الــذي نحملــه لبعضنــا  ،ان املــرأة
العراقيــة قــد ابعــدت لقــرون عــن تــويل املناصــب
العليــا ،مــروراً بحقــب سياســية عســكرية كان املــرأك
فيهــا نقصيــة متامـاً مــن املناصــب الحيويــة ،فلــم يكــن
للنســاء هدفـاً ســوى نيــل شــهادة جامعيــة والحصــول
عــى وظيفــة اذ كان ذلــك يعتــر ســقف الطمــوح
لديهــن  ،املــرأة العراقيــة بحاجــة الكتســاب مزيــداً
مــن الخ ـرات  ،ليســت الخ ـرات العلميــة والرتبويــة ،
بــل السياســية التــي تجعلهــا قــادرة عــى الدخــول يف
منافســة العــى منصــب يف الحكومــة العراقيــة  ،الــردد
الــذي يســكن النســاء الطموحــات  ،ومــع وصــول نســاء
ال ميثلــن ســوى االحــزاب الحاكمــة املدنيــة منهــا و
الدينيــة  ،قــد يجعــل مــن الصعــب التنبــوء مبســتقبل
املــرأة العراقيــة يف العمليــة السياســة  ،ان االرشاك
النوعــي  ،واملبــادرات القامئــة عىل اســاس متكني النســاء
يجــب ان تســتهدف الفئــة الضيقــة التــي ميكنهــا ان
تديــر البــاد ال النســاء بصورتهــن العامة,نحــن بحاجــة
لوجــود منظــات مجتمــع مــدين ال تنمــي قــدرات
املــرأة املجتمعيــة فحســب  ،بــل السياســية ايضــاً,
ان الــردد الحاصــل ازاء العمــل الســيايس ليــس مــن
مصلحتنــا اســتمراره .
ففــي الوقــت الــذي تبذل فيه النســاء جهــداً للمطالبة
بحقــوق بســيطة منهــا تحديــد ســن الزيجــات خــارج
اطــار القانــون و الغــاء زواج املغتصــب مــن ضحيتــه ،
ميكــن يف الوقــت ذاتــه اســتثامر وجــود العنــر النســوي
يف العمــل الســيايس مــن خــال اتاحــة فــرص تدريبيــة
و دراســية تســاهم مســاهمة فعالــة يف تطويــر واقــع
املــرأة لتحضريهــا للحيــاة السياســية  ،وليــس االهتــام
بالحريــات الشــخصية فحســب  ،ان الســواتر التــي يبنيها
املجتمــع  ،الدولــة  ،واملنظامت النســوية  ..لهــم دوراً كبري
امــا بتشــجيع املــرأة او اقصائهــا .
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شارع يتكلم
ال يحتــاج الشــارع مــن املعنيــن بأمــره اىل جهــد
إســتخباري  ،وال عيون رسية  ،وال مستشــار بأي مســتوى،
أو مــن يلفــت النظــر اليــه  ،ويــدق ناقــوس الخطــر لديه،
أو إنتظــار رأي (ســالكيه) لتعــرف حالــه  ،ومــا فيــه مــن
أمــور يشــكو منهــا  ،ويضــج بها وتســتوجب التغيــر  ،ألنه
مفتــوح أمــام الجميــع بــرط أن يرفــع مــن بيــده أمــر
تغيــره هــذا التظليــل – املانــع للســمع  ،و( الحاجــب
للرؤيــة ) – عــن زجــاج ســيارته  ،ويــرى باملبــارش حــال
الشــارع البائســة  ،وينــزل اليــه  ..يتجــول فيــه  ..ويعيــش
بــن أهلــه  ،ويتعــرف عــى أدق تفاصيــل عنــه  ،ويعــرف
املعانــاة التــي مل يلتفــت اليهــا أحــد  ،لــي يتخــذ
قرارتغيريهــا نحــو االفضــل ويزيــل عبئهــا عنــه .
* الشــارع مدرســة مفتــــــــوحة يتعــــــــلم منهــا
الجميــع  ،كل حســب مســتواه ومســؤوليته .
*الشــارع يعطــي ملــن يريــد أن يتعلــم درســا تطبيقــا
عمليــا لذلــك التنــوع يف هــذه الفسيفســاء الجمليــة يف
إطــار وطنــي شــامل تحــت خيمــة الوطــن الواســعة ..
درس نتعلــم منــه كيــف نعــزز هــذه الوحــدة .
* الشــارع لوحــة جميلــة تنمــي الــذوق  ،وتنعــش
الــروح  ،تعكــس الــوان الطيــف الشــعبي األصيــل ،
تجــد فيــه كل طبقــات املجتمــع ورشائحــه ومكوناتــه ،
ومســتوياته الثقافيــة واالجتامعيــة .
* الشــارع كالوحــدة العســكرية  ،تأخــذ عنوانهــا مــن
آمرهــا الــذي يربهــن عــى عبقريتــه وقوتــه واســتحقاقه
ملنصبــه يف أداء الجنــدي ومظهــره  ،العالقــة بــن االثنــن
تبادليــة  ،مهمــة االول تطويــر الثــاين  ،و واجبــه أن يصــل
بــه اىل مســتوى مــن الكفــاءة تتيــح لــه تســديد الرضبــة
اىل الهــدف – العــدو مبهــارة عاليــة يف كل الظــروف
واالحــوال .
تســتطيع أن تعــرف مســتوى االول يف فــن القيــادة من
التـزام وانضبــاط الثــاين وكفاءتــه يف أداء واجبــه القتــايل ..
تفاعــل االثنــن يعطــي النتائــج املطلوبــة  ..فالعالقــة بــن
األمــر والجنــدي مثــل املعادلــة الكيمياويــة  ..العالقة بني
ذرات الهيدروجــن واالوكســجني مثــا ينتــج عنهــا مــادة
إســمها املــاء  ،وأي تغيــر يف املعادلــة ال يعطــي املــادة
نفســها  ،ورمبــا يأخــذ شــكل مــادة اخــرى مختلفــة .
وهكــذا هــي أيضــا عالقــة املســؤول بالشــارع ..
إختصاصــة العــام هــو الشــارع  ،أي فهــم املجتمــع
وحاجاتــه وتطلعاتــه ومشــاكله  ..ومهارتــه تكمــن يف
توظيــف إختصاصــه الخــاص لخدمــة االختصــاص العــام
ومهمتــه أن يســتجيب لحاجــة الشــارع  ،ويعــرف مــا
يريــد منــه ،واإلمــور التــي يعــاين منهــا ليك يظهر بالشــكل
الجميــل .

النظافة صنو النظام

رئيــس وزراء دولــة عربيــة وضعهــا املــادي ليــس
بأحســن مــن حالنــا زار دولــة أجنبيــة أخــرى  ،وبــدون
الدخــول يف التفاصيــل  ،لــي ال يكــون إعالنا لهــا  ،ودعاية
لــه أذهــب مبــارشة اىل مضمــون الخــر  ،ومــا لفــت
انتباهــي فيــه هــو (القاممــة) التــي تشــوه وجــه الشــارع،
والنظافــة وهــي رس الجــال  ،وتعكــس مســتوى النظــام ،
وهيبــة الشــارع  ،ومــدى إحرتامــه وعــدم االعتــداء عــى
حرمتــه لــي يحافــظ عــى جاملــه .
هــذا الرئيــس الضيــف وجه املعنيــن يف بالده بدراســة
تجربــة تلــك الدولــة املضيفــة يف مجــال التخلــص مــن
القاممــة التــي تعــد يف بــاده مشــكلة ينبغــي التخلــص
منهــا  ،بعــد مــا رأى مــا بهــره مــن النظافــة  ،واالســتفادة
مــن خــرة الدولــة املضيفــة فيهــا  ،ليــس يف التخلــص منها
فقــط  ،وإمنــا يف تدويرهــا  ،وليــس جمعهــا لتكــون جبــاال،
ومعــامل للمــدن كــا حــال بالدنــا مــع هــذه املشــكلة
الكبــرة .
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وهــذه هــي مســؤولية الدولــة والقامئــن عليهــا تبــدأ من
رفــع القاممــة والنظافــة يف الشــارع  ،وتتــدرج صعــودا اىل
مهمــة الســيادة والدفــاع التــي تتطلــب تضحيــات جســيمة
تصــل اىل حــد االستشــهاد .
وأنــا اطالــع الخــر مــرت يف ذهنــي صــور شــوارعنا وأحيائنا
وتكــدس النفايــات واالوســاخ فيهــا  ،وغرقهــا بامليــاه يف
موســم االمطــار والســيول  ،وحالهــا يف الصيــف  ،ومتنيــت أن
يراجــع كل مســؤول تعهداتــه يف بدايــة تســلمه املســؤولية
 ،وكــم حقــق منهــا … فكــم حققــت أمينــة بغــداد مثــا
مــن تعهدهــا للبغداديــن عنــد تســلمها املســؤولية بــان
تكــون بغدادهــم نظيفــة  ،وبحلــة جديــدة تغايــر مــا آل اليه
وضعهــا  ،ذلــك التعهــد الــذي بعــث حالــة مــن التفــاؤل يف
النفــوس  ،فهــي مل تذهــب يف االحــام بعيدا  ،بســبب املوازنة
(املتقشــفة) يف حينــه  ،بــل ذهبــت اىل (املمتنــع) عنــد غريها
 ،ورمبــا (الســهل عليهــا)  ،ويف حــدود املمكــن ملــن يتطلــع اىل
مــا يريــده منهــا  ،وهــو يف متنــاول اليــد ماديــا وفنيــا ،وليــس
بالعمــل املعجــز  ،وال يحتــاج اىل تكنلوجيا متطــورة  ،وخربات
أجنبيــة  ،وعاملــة مســتوردة  ،بــل تحتــاج اىل عامــل نظافــة ،
ومــرف ميــداين  ،ومتابعــة مــن أعــى املســتويات للعمليــة
 ،ومتــاس مبــارش بالشــوارع واالزقــة  ،واالحيــاء  ،وتطبيــق
النظــام  ،والقانــون ،ومســاحات خ ـراء مــن إنتــاج مشــاتل
العاصمــة  ،وهــي أمــور بســيطة يف مقــدور أي مســؤول
بلــدي أن يقــوم بهــا يف منطقتــه .
ليــس األمــر بذلــك التعقيــد و تجــارب الشــعوب الفقــرة
النظيفــة تؤكــد ذلــك  ..فهــذه روانــدا عىل ســبيل املثــال بلد
فقــر يف أفريقيــا  ،لكــن نظافــة شــوارعها أول يشء يجلــب
االنتبــاه فيهــا  ،حيــث يســتمر عمــل النظافــة عــى مــدار
اليــوم  ،وهنــاك غرامــات تفــرض عــى مــن يلقــي القاممــة يف
الشــوارع  ،وللرشطــة ســلطة ضبــط مــن يخالــف  ..فالنظافة
فيهــا تعــد ثقافــة وعــادة .
ولكــن هــل تغــرت صــورة بغــداد عــى مــدى تعاقــب
الحكومــات وظهــرت بحلــة نظيفــة  ،وهــل ظهــر وجههــا
الجميــل بعــد أن تــوارى وراء صخــب الفــوىض  ،والتجاوز عىل
شــوارعها  ،وأصبحــت تــال النفايــات واالنقــاض واالوســاخ
مــن املعــامل (الطبيعيــة) واملشــاهد املألوفــة ملناطقهــا ،
ومداخلهــا مــن جهاتهــا االربــع  ،والتــي تعــد عنوانــا لهــا ؟

الواقع يجيب …

طالب سعدون

وإنتاجهــا مــن خــال
املعــروض مــن البضائــع
الوطنيــة  ،ومنــه يعــرف
مســتوى تعليمهــا وثقافتها
وصحتهــا ومكوناتهــا
واســواقها ،ويعــرف نســبة
الفقــر والبطالــة  ،ودور
شــبابها  ،ويعــرف هيبــة
الدولــة مــن درجــة تطبيــق القانــون  ..مــن نظافتــه ،
وقــوة النظــام وااللتــزام فيــه  ،ومــن رشطــي املــرور
الــذي يعــد ( ممثــل الدولــة ) يف الشــارع .
وهكــذا صعــودا يف ســلم املســؤولية السياســية
واالداريــة  ..ولهــذا يجــب أن يتقــدم الصفــوف مــن
يفهــم الشــارع – الــرأي العــام جيــداً  ،و يعــرف مــا يريد
وواجبــه رفــع األمــور الضاغطــة عــن حيــاة املواطــن،
وتوفــر مــا يحتاجــه  ،لكـــــــــي يتــــــقدم اىل أمــام ،
نحــو االفضــل .
وباختصــار شــديد ميكــن أن تعــرف أداء الدولــة ،
وإنجــاز الحكومــات مــن الشــارع  ..حيــث ينعكــس
عليــه العمــل والفشــل  ،يف النظــام والنظافــة  ،واالقتصاد
واالنضبــاط  ،والعالقــة بــن الشــعب والنظــام  ..الــخ من
االمــور التــي ارشنــا اليهــا .

ضجيج يف الشارع

أكــر مــن خمســة عــر عامــا وضخــب املولــدات
الكهربائيــة االهليــة ميــأ الفضــاء بالضوضــاء  ،بعــد إن
انتــرت يف االحيــاء كالرسطــان  ،بشــكل عشــوايئ ،
دون ضوابــط  ،ومراعــاة لجامليــة املدينــة التي شــوهها
االهــال  ،ودون إعتبــار( لراحــة ) البيــوت  ،وكأن قدرهــا
أن ال تســتنزف هــذه املولــدات أموالهــا فقــط  ،وإمنــا
تســلب راحتهــا أيضــا  ..صخــب يجتازالجــدران واالبــواب
والشــابيك  ،ويعكــر مــزاج املواطــن  ،وهــو يف جنتــه
االرضيــة (بيتــه) ..
أســاك (شــائكة) شــوهت منظــر الشــوارع  ..فــا
يعقــل أن متتــد اســاك املولــدات يف الشــوارع بهــذه
الصــورة البدائيــة الخطرية  ،عىل مدى كل تلك الســنوات
العجــاف واألمــر ال يحتــاج اىل خيــال  ،وال أمــوال  ،وال
عبقريــة ملعالجــة املوضــوع إلنقــاذ النــاس مــن هــذه
االســاك (املتخلفــة)  ،لــن تقــوم الجهــات املعنيــة مبــد
(ســلك) خــط خامــس عىل أعمــدة الكهربــاء (الوطنية)
يضــاف لالربعــة املوجــودة  ،ويكــون خاصــا باملولــدات
االهليــة  ،وتجميــع املولــدات خــارج االزقــة والشــوارع
الضيقــة  ،اذ ال يعقــل أن تبقــى االســاك تتــدىل بهــذا
الشــكل البــدايئ الخطــر  ،وتنترشاملولــدات بــن البيــوت
يف األزقــة الضيقــة بهــذه الطريقــة الخطــرة أيضــا عــى
الحيــاة والبعيــدة عــن الــذوق والجــال والصحــة .
شــواهد كثــرة تؤكــد أن الشــارع يتكلــم  ،لكــن
ليــس هنــاك مــن يســمعه  ،ويدفــع حاله اىل التســاؤل
ملــاذا مــن بيــده أمرتغيــره نحــو االفضــل بعيــد
عنــه  ،لــه عاملــه الخــاص  ،والشــارع لــه عاملــه األخــر
املختلــف..؟ فهــل يســر االثنــان بخطــن متوازيــن ؟..
ومتــى يلتقيــان ..؟

صــور كثــرة مؤملــة عــن حــال بغــداد تصادفــك عــى
الطريــق  ..ومــن تلــك الصــور التــي تبعــث عــى األىس أن
تتحــول واجهــة إحــدى املؤسســات الحكوميــة يف شــارع
 84يف حــي العامــل ببغــداد عــى ســبيل املثــال اىل مكــب
للنفايــات  ،فيــا تحولــت الجــزرة الوســــطية للشــارع
اىل مــكان لرمــي القـــــامة  ،التــي امتـــــــــدت اىل وســط
الشـــــــارع  ،وتتملــك مــن يشــاهدها العجب لهذا التشــويه
لجامليــة الشــارع .
املســؤول – أي مســؤول يف الدنيــا  ،ليــس عابــر ســبيل
يف الشــارع  ..بــل ينبغــي أن يكــون يف تواصــل دائــم معــه،
فمكتــب املحافــظ املفتــوح مثــا هــو الشــارع  ،ميــارس مــن
خاللــه واجبــا قياديــا وطنيــا يتمثــل يف معرفة نبضــه  ،وقياس
مــدى صحتــه وســقمه  ..لــي يصــف لــه العــاج املناســب
للشــفاء ليــارس بعدهــا حياتــه بصــورة طبيعيــة ..
والشــارع يف العــامل هــو إســتطالع دائــم عــى الهــواء
للحالــة السياســية يف أي بــاد يف الدنيــا  ،وكتــاب مفتــوح
مكتــوب بــكل اللغــات  ،ليــس بحاجــة اىل مرتجــم  ،وهــو
فولــد اعالمــي يشــمل البــاد كلهــا  ،يجــده الزائر أمامــه أينام كالم مفيد :
ال يوجــد صمــت بــا صــوت  ..غالبــا حــن نصمــت
حــل فيهــا  ،ويعكــس حالهــا بدقــة عاليــة .
الشــارع يعكــس مســتوى البــاد والزائــر يعــرف مســتوى نرثثــر يف أعامقنــا كثـرا  ،رمبــا يكــون صمتنــا هــذا أشــد
البــاد مــن شــارعها  ..منــه يعــرف قوتهــا االقتصاديــة ،ضخبــا مــن ال ـراخ .
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د .سعدي االبراهيم

ال تَ تلــك كل الــدول يف العــامل نفــس الزخــم الحضــاري  ،ســواء مــن حيــث الكــم او مــن حيــث
النــوع  ،بــل ان البعــض منهــا يــكاد ان يكــون محرومــا بشــكل كامــل مــن هــذه الــروة .

العــراق معــروف عنــه بعمقــه الحضــاري الــذي ميتــد اىل االف الســنني  ،ومــرت عــى ارضــه
عــرات  ،اذا مل نقــل مئــات االقــوام والــدول واإلمرباطوريــات  ،لــكل منهــا بصمــة خاصــة
طبعتهــا عــى ارضــه  ،فبقــي منهــا مــا بقــي واندثــر مــع مــرور الزمــن مــا اندثــر  ،وال احــد
يســتطيع ان ينكــر فضــل الحضــارة الســومرية عــى البرشيــة او البابليــة او االشــورية  ،ففضــا
عــن االرث املعنــوي املعــروف مــن نــر الحــرف االول والقــراءة  ،واللوائــح القانونيــة  ،فــأن الشــاخص املــادي
مــا زال قامئــا اىل يومنــا الحــارض ليكــون شــاهدا عــى تاريــخ العــراق وغنــاه  ،اال ان القــول بــأن لبلدنــا حضــارة
عميقــة وتاريخــا قــد ال يعــد كافي ـاً  ،وال بــد مــن ان تضــع االنظمــة السياســية يف الوقــت الحــارض سياســات عامــة،
وخططــا لربــط املــايض بالحــارض لالنطــاق الخــاق نحــو املســتقبل الزاهــر  ،املفعــم باإلنجــاز .
امــا عــن اليــات االهتــام بالحضــارة العراقيــة وتوظيفهــا لبنــاء مســتقبل افضــل للبــاد  ،فمــن املمكــن توضيــح
البعــض منهــا عــر اآليت :
اوالً – اعــادة ترميــم وحاميــة املــدن االثريــة  :اوىل خطــوات االهتــام بالحضــارات القدميــة  ،هــو اعــادة
ترميــم وبنــاء املــدن التاريخيــة  ،وجعلهــا مكانــا مالمئــا الســتقبال الســياح والوافديــن مــن كل بقــاع العــامل ،
وهــذا البنــاء ينبغــي ان يكــون معــرا عــن هويتهــا االصليــة  ،ومتناســقاً مــع عمقهــا التاريخــي  ،يك تكــون محــط
جــذب لألنظــار ســواء يف داخــل البــاد او يف خارجهــا  ،فليــس مــن املعقــول ان يطالــب العــراق باحــرام تاريخــه
الطويــل ،يف الوقــت الــذي ال يجــد دليــا واضحــاً عــى احرتامــه هــو لهــذا التاريــخ .
ثاني ـاً – الحضــارة والتنشــئة االجتامعيــة  :الــدول تختلــق القصــص والروايــات وترســم صــورة مرشقــة ألجدادهــا،
وتــزرع فكــر البطــل التاريخــي  ،يف اذهــان االجيــال القادمــة  ،وتنشــئهم عــى امجــاد املــايض وثقــة انســانها
العاليــة بنفســه  ،عــى االنجــاز وصنــع املســتحيل  ،بينــا العــراق ميتلــك كل هــذا املــوروث البطــويل الجــذاب  ،وال
يحتــاج اىل اختالقــه  ،وبالتــايل ال بــد مــن ان تشــكل لجــان عاليــة الهمــة والثقافــة  ،مــن اجــل انتقــاء مــواد مــن
الحضــارة القدميــة يــرىب عليهــا التالميــذ والطلبــة  ،تكــون عمليــة إعــادة امجادهــا هدفــاً وطنيــاً يف املســتقبل .
ثالث ـاً – تســخري االعــام والســينام لجــذب االنظــار اىل الحضــارة  :عــرف العــامل االهرامــات املرصيــة  ،مــن خــال
كــرة املــواد االعالميــة واالفــام الســينامئية التــي تناولتهــا  ،عــى العكــس مــن العــراق الــذي مل يعطهــا الزخــم
الحقيقــي  ،لذلــك فــأن عمليــة تســخري وســائل اإلعــام والســينام يف ســبيل ابــراز جوانبهــا املرشقــة  ،ونقلهــا اىل
العــامل بــات امــراً ملحــاً  ،ومصلحــة وطنيــة عليــا ال ميكــن تأجيلهــا .
رابعــاً – املهرجانــات الدوليــة  :تعتــر املهرجانــات واملؤمتــرات الدوليــة  ،امــرا مهــا يف ســبيل تعريــف العــامل
بالحضــارة العراقيــة  ،باألخــص عندمــا تكــون املــدن التاريخيــة مكانــاً إلقامتهــا .

