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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

فائز اليا�سري 

اليا�صري-  )�صمران  الراحل  كتبه  ما  بع�ص  اأ�صتعري  اإن  اأود 
ابو كاطع(، للرتويح عن النا�ص من هموم ال�صخب االإعالمي 
خلق  من  قريبني  كانوا  ممن  و�صخريته  واخلارجي،  الداخلي 

املعاناة للنا�ص.. 
�صاأ�صتعري بع�ص ما كتبه دون احلاجة للتلميح ب�صلته بزماننا، 
عنوان  و�صيكون  خمي�ص،  كل  يف  لعمودنا  تقليدا  واأجعله 

مو�صوع اليوم :
جكارة �صيخ مهيدي!

اأرجو ان يكون الو�صوح غاية مدركة يف هذه اخلاطرة، لتجنب 
�صوء الق�صد، من خالل �صوء التف�صري، والعك�ص بالعك�ص. 

فاذا ما اعتربنا هذا الذي اريد قوله هجوما - وليكن- فاإنه على 
الروتني، يف احدى رباياه املتقدمة. 

عن  يبتعد  ان  واأقرتح  مكروه،  اأحدًا  ي�صيب  ال  ان  واأمتنى 
�صواظ )النار( كل موظف.. 

الجناز  جهود  القبيل،  هذا  من  تعقيد  كل  وراء  اأعرف  فاأنا 
التعقيد - اي من  االعمال ح�صب اال�صول.. ومن هنا يح�صل 

ح�صب اال�صول-.. 
او  احلجة  بهذه  الروتني،  عن  للدفاع  احد  يتطوع  ال  ان  فاآمل 
تلك، او بع�صبية قبلية.. فلي�ص ثمة احد بعينه هو وا�صع اول 
له احفاد، او ابناء  حجر ا�صا�ص للروتني يف العراق.  ولي�ص 

عمومه. 
هل انتهينا من ذلك؟ او من هذا؟

حكمت �صديقا يل عقدة الرتدد- او لن�صمها عقدة اخلوف- من 
باال�صدقاء  ي�صتعني  ان  ويتكرر  احلكومة..  دوائر  مراجعة 
)متع�صرن(:  �صديق  له  قال  حتى  املعاملة..  الإجناز  واالقارب 
اآالف  من  الفالحني  دماء  يف  يجري  االزيل  اخلوف  هو  هذا 
عندك  وهي  ال�صالطني..  ابواب  ولوج  يخ�صون  اأنهم  ال�صنني، 

مركبة، م�صاعفة! 
ماعلينا.. 

الربيد،  دائرة  اىل  فذهب  له،  ب�صديق  ال�صديق  هذا  ا�صتنجد 
املحلة  اىل  الفالنية  املحلة  من  التلفون  نقل  النموذج،  ومالأ 
فاأدرك  هويته..  وابراز  ح�صوره  من  البد  له  فقيل  العاّلنية، 
لكل  �ُصمح  لو  اإذ  نباهتهم،  ح�صن  لهم  و�صكر  الغاية  ال�صديق 
-انها  متعبة  حاالت  حل�صلت  التلفون،  بنقل  ورقة  حامل 
فر�صية، ولكنها منطقية، و�صاع على ال�صديق ا�صبوع، وذهب 
ال�صبت وقدم الطلب.. وبعد ايام ا�صتنجد ب�صديق اآخر لتعقب 
اآثار املعاملة فقيل له )الدائرة دا تنتقل وما يقبلون معامالت.. 

ال�صبت اللُخ راجع( 
اآثارها  ليتعقب  ثالثا  )اللخ( رجا �صديقا  ال�صبت  وقبيل حلول 
ويف يده ورقة عليها )طمغة( وارقام.. راجع ال�صديق، فقيل 
موجودة  ما  املعاملة  ب�ص  هياأتها..  اال�صبارة  والله   ..( له: 

بيها.. الزم فد واحد ماخذها..( 
وهنا انفجر خلف الدواح �صاحكا )ما بّي حيل ا�صحك!( وقال 

بنربة �صامت: 
-ال.. ؟ ب�صيطة!!

�ّصلة  باملعاملة؟  �ّصله  �صاحبك  موجوده..  ال�صبارة  دام  ما 
بالتلفون.. هاي معاملته يا )اأبوكاطع( مثل جكارة �صيخ مهدي 

)الله يرحمه(.  
ابو  والزناد  ماكو!،  �صخاط  مثال  �صكل..  غري  الدنيا  چانت 
�صلبوخ جدحته �صعبه، وابو الفتيل كل�ص عزيز.. فچان الرييد 
يّورث �صبيلة يَكوم للوجاغ ياخذله جمرة، واللي احم�صل له 
جكارة امّزبن هم ايَكوم للوجاغ ايورثها.. ايه دنيا.. بالبو�ص 
دنيا!! واتذكر حتى �صركال جريتنا چان لو ّطلع له جكارة يامر 

له واحد من اجلاعدين يَكوم يورثها اله من الوجاغ. 
وچان  الع�صرية-  مومن   - مهدي  �صيخ  اجانا  االيام  من  يوم 

جاعد ب�صف ال�صركال.. اطلع له جكارة امزبن و�صاح: 
)نوار( تعال ورثلي هاجلكارة.. 

املزبن،  و�صاك  ال�صبيل،  من  اجمنزر  �صدره  )نوار(  معلومك 
�صافه مثل الدهن، على ال�صدر، َكام ي�صفت باجلكارة بغري وجع 

َكلب مناه ملن و�صلت النار لن�صها.. 
عينه،  بطرف  له  يتنوع  يرحمه  الله  مهدي  �صيخ  وبهاالثناء 

و�صاچت.. 
تو�صل  ما  جريب  النار  و�صاف  نوار  على  ال�صركال  فطن  ملن 

للزبانه.. �صاح: 
- ولك انته �صت�صوي؟

اتورث اجلكارة يو ت�صربها؟!
وچان يجاوبه �صيخ مهدي -ال.  ال. ال ابو نعمة.. افا عليك!

خلي نوار براحته.. خليه خليه.. 
هو يعرف مق�صدي.. اآنه اريد الزبانه.. �صللي بالدخان؟!!

عـــلـــى هـــامـــ�ـــس الـــ�ـــســـراحـــة

كل خمي�س:

��صتذكاًر ل�صر�حة )�أبو كاطع(
 اإح�سان �سمران اليا�سري

املحافظات  من  عدد  يف  االآن  القائمة  االأزمة 
بع�ص  يف  اجلدد  للمحافظني  التعيينات  عقب 
املحافظات، �صواء تلك التي اأخذت بعدا طائفيا 
انتماء  على  ركزت  التي  اأو  قنا  يف  بغي�صا 
واحلزب  القدمي  للنظام  اجلدد  املحافظني 
الوطني اأو جهاز ال�صرطة ومباحث اأمن الدولة 
واأ�صوان  �صويف  وبني  والدقهلية  املنيا  يف 
واالإ�صكندرية، وبعيدا عن التف�صيالت هي اأزمة 
غياب الدميقراطية وعيوب نظام االإدارة املحلية 

القائم يف م�صر منذ �صتينيات القرن املا�صي.
النظام  اأن  اأدرك  االأزمة  فهم  يف  البداية  ونقطة 
ولي�ص  لالإدارة  نظام  هو  املحافظات  يف  القائم 
�صيا�صيا  خا�صع  هو  وبالتايل  حمليا،  حكما 
املركزية  لل�صلطة  وتنفيذيا  وماليا  واإداريا 
يف  الدميقراطية  غياب  ظل  ويف  القاهرة،  يف 
عن  اأوىل  باب  من  متاما  تغيب  ككل  املجتمع 

التوابع، اأي عن املحليات.
قرار  - ي�صدر  القائم  للقانون  - طبقا  فاملحافظ 
بتعيينه، ويعترب ممثال  رئي�ص اجلمهورية  من 
جري  وقد  املحافظة،  يف  اجلمهورية  لرئي�ص 
اختيارهم  على  االأخرية  العقود  يف  العرف 
من  وحتديدا  املحلية،  االإدارة  جهاز  خارج  من 
تركهم  تقرر  الذين  امل�صلحة  القوات  �صباط 
اخلدمة الع�صكرية ومطلوب مكافاأتهم بوظائف 
اأمن  ومباحث  ال�صرطة  �صباط  ومن  مدنية، 
الدولة الذي تنطبق عليهم نف�ص الظروف، ومن 
اأع�صاء الهيئات الق�صائية واأ�صاتذة اجلامعات، 
امل�صلحة  القوات  لواءات  كان  عامة  وكقاعدة 
يتولون اأ�صا�صا ما ي�صمى باملحافظات احلدودية 
وكاأنها خا�صعة للحكم الع�صكري! كما كان هناك 
حر�ص على اختيار لواءات �صرطة »مباحث اأمن 
بها  توجد  بعينها  حمافظات  يف  غالبا«  الدولة 
باالأمن  تتم  مواجهتها  اأن  ال�صلطة  ترى  م�صاكل 

ولي�ص ال�صيا�صة!

اإلخ،  واالإ�صكان..  وال�صحة  التعليم  ومديرو 
هم  للمحافظة  التنفيذي  املجل�ص  اأع�صاء  من 
الوزير  ويعينهم  يختارهم  تنفيذيون  موظفون 

املخت�ص يف القاهرة ويتبعونه عمليا.
العامة  امليزانية  من  جزء  املحافظة  وميزانية 

للدولة واأبواب �صرفها حمددة مركزيًا.
واملجال�ص املحلية ال�صعبية »املنتخبة« - 1720 
 - ع�صو  األف   54 اأع�صائها  عدد  يبلغ  جمل�صا 
اإيل تزوير انتخاباتها، وبالتايل هيمنة  اإ�صافة 
احلزب الوطني عليها بن�صبة تتجاوز 99%، فكل 
للمحافظ  ملزمة  غري  تو�صيات  جمرد  قراراتها 
اأو املجل�ص التنفيذي، وال ميلك اأع�صاء املجال�ص 

املحلية ال�صعبية توجيه ا�صتجواب للمحافظ اأو 
�صحب الثقة منه.

املايل  للف�صاد  مهمة  قاعدة  املحليات  وت�صكل 
دورا  اأع�صاوؤها  ويلعب  وال�صيا�صي  واالإداري 
واال�صتفتاءات  االنتخابات  تزوير  يف  اأ�صا�صيا 

العامة مع جهاز مباحث اأمن الدولة.
يف  اإاّل  يتحقق  لن  املحافظات  م�صاكل  وحل 
يبداأ  م�صر،  يف  حقيقي  دميقراطي  حتول  ظل 
حرة  انتخابات  يف  تاأ�صي�صية  جمعية  بانتخاب 
نزيهة »�صروطها معروفة وحمددة« تتوىل و�صع 
د�صتور جديد، واإلغاء حالة الطوارئ والقوانني 
االإن�صان  وحقوق  العامة  احلريات  تنتهك  التي 

القومية، واإ�صدار  االإعالم وال�صحافة  وحترير 
�صلطات  يعطي  املحلي  للحكم  جديد  قانون 
حقيقية للمحافظني واأع�صاء املجال�ص التنفيذي 
املوازنة  بنود  توزيع  يف  وحرية  للمحافظة 
ال�صعبية  املحلية  للمجال�ص  حقيقية  ورقابة 
من  اأما  املحافظني،  انتخاب  يتم  واأن  املنتخبة، 
الذين ميلك  للمحافظة  ال�صعبي املحلي  املجل�ص 
اأو باالنتخاب املبا�صر  اإقالته و�صحب الثقة منه 
من ناخبي املحافظة، وذلك ح�صب النظام الذي 
اأو  برملانيا  كان نظاما  �صيقرر يف م�صر، �صواء 
اإلغاء  من  البد  احلاالت  جميع  ويف  رئا�صيا، 

ع�صكرة االإدارة املحلية يف م�صر.

بعد  وا�صع  جدل  واملثقفني  ال�صيا�صيني  اأو�صاط  يف  يدور 
يطرح  اأن  دون  واجلديد،  القدمي  حول  يناير   25 ثورة 
القدمي  اأي  منهما،  كل  وروؤى  ودالالت  معامل  املتجادلون 
وتربز  الطرح  يف  يحدث  �صديدا،  خلطا  اإن  بل  واجلديد، 
فيه روح �صبه انتقامية من كل ما كان �صائدا قبل الثورة، 
ويكت�صب مفهوم القطيعة قوة خا�صة حني يربط البع�ص 
وال�صيا�صيني  الكتاب  من  رموز  ومواقف  ممار�صات  بني 
النظام  رموز  مع  م�صينة  عالقات  يف  انخرطوا  قد  كانوا 
اأجل  من  وا�صعة  نفاق  باأعمال  بع�صهم  قام  بل  ال�صابق، 
باأنهم  لها  تربيرا  قدموا  طاملا  كبرية  اأو  �صغرية  مكا�صب 
اإمنا ي�صتهدفون خدمة احلزب اأو املوؤ�ص�صة اأو الفكرة التي 

يدافعون عنها.
كانوا  امل�صريني  املثقفني  »كل«  اإن  ال�صياق  هذا  يف  وقيل 
قد دخلوا اإىل »حظرية« النظام ال�صابق وفقا لتعبري وزير 
هو  ما  كل  اأ�صبح  وهكذا  ح�صني«،  »فاروق  اآنذاك  الثقافة 

قدمي مرتبطا بهذه املواقف واملعاين.
اأحادية  نظرة  من  انطلقوا  الذين  املتجادلون  وجتاهل 
و�صيقة اأنه كان يف القدمي من كافح بب�صالة �صد املنظومة 
اال�صتبدادية الفا�صدة بكاملها، ومل تخدعه بع�ص الرتو�ص 
فا�صدا  كان  مهما  حكم  نظام  كل  اأن  مراعيا  وهناك  هنا 
اأن تكون له اإجنازات، فهو  ومهرتئا وا�صتبداديا البد من 
الذي ي�صيطر على ميزانية الدولة ويحدد وجوه اإنفاقها، 
ومن احلماقة اأن نعترب مثل هذه االإجنازات جواز مرور 
نحافظ  باأن  مطالبون  نحن  بينما  املنهار  للنظام  وتربئة 
اأو  اأحد خمطئا  اأي االإجنازات ونطورها، ومل يكن  عليها 

منافقا حني �صاندها.
اأن  واجلديد  القدمي  حول  اجلدل  هذا  يف  النظر  ويلفت 
القدمي  باالإجهاز على  التي تطالب  االأ�صوات  اأعلى  بع�ص 
للنظام  والطاعة  الوالء  فرو�ص  قدموا  ممن  كانت  كلية 
�صرتا  ت�صدل  اأن  تريد  وكاأنها  االآن  وتبدو  �صقط،  الذي 
�صوداء على تاريخ تواطوؤها بدعوى البدء كلية من جديد، 
ويرون يف حالة الفو�صى التي ترتبت على انت�صار الثورة 
والتي يوؤججها اأعداوؤها فر�صة ليخدعوا اأنف�صهم على قدم 
امل�صاواة مع من عار�صوا النظام ال�صابق بكل قوة وجرت 
وي�صبح  و�صجنهم  وحما�صرتهم  اأرزاقهم  يف  مالحقتهم 

الكل يف هذه احلالة »قدميا«.

ي�صعوا  باأن  املطالبني  من  به  ي�صتهان  ال  جمهورًا  ولكن 
البحر،  يف  بها  يلقون  واحدة  �صلة  يف  قدميا  كان  ما  كل 
قد رف�ص بح�صه ال�صعبي الب�صيط هذه املقولة واأقبل على 
املوؤ�ص�صات التي كانت عونا له يف �صنوات القمع والقهر، 
ائتالفاتها  قلب  ومن  الثورة  �صناع  من  �صباب  اأقبل  بل 
على االن�صمام اإىل االأحزاب القدمية الدميقراطية، �صواء 
واملقيدة  اجلديدة  التعددية  جتربة  مع  ن�صاأت  التي  تلك 
يف  ن�صاأ  الذي  احلزب  اأو  التجمع  حزب  مثل   1976 �صنة 
والق�صر  االإجنليزي  االحتالل  �صد  الوطنية  الثورة  ظل 
يف  نف�صه  بناء  ووا�صل   1919 �صنة  املحلية  والرجعية 

احلقبة اجلديدة وهو حزب الوفد.
كذلك �صهدت بع�ص موؤ�ص�صات املجتمع املدين الدميقراطية 
يتطلعون  و�صيوخ  �صباب  من  ملحوظا  اإقباال  والتقدمية 
اأن  االعتبار  يف  الو�صع  مع  وطنهم  بناء  يف  لالإ�صهام 
اأول  الإن�صاء  و�صوال  النقابية  التعددية  اأجل  من  الن�صال 
العقارية  ال�صرائب  موظفي  نقابة  وهي  م�صتقلة  نقابة 
كان �صابقا على ثورة 25 يناير بزمن طويل، اأي اأن بع�ص 
هوؤالء الذين ينتمون اإىل القدمي نا�صلوا ن�صاال م�صتميتا 
ع�صويا  جزءا  ثم  من  وكانوا  اجلديد  يولد  اأن  اأجل  من 

منه.
بع�ص  يطرحه  الذي  باملعنى  القدمي  بني  ال�صراع  بات 
االأجيال  يذكرنا مبقولة �صراع  املتواطئني، وبني اجلديد 
التي طرحها بع�ص املفكرين عقب هزمية يونيو/ حزيران 
لالأحكام  الراف�صة  ال�صباب  اندالع مظاهرات  1967 وبعد 
عن  امل�صوؤولني  �صد  الع�صكرية  املحاكم  اأ�صدرتها  التي 
ومل  االأر�ص،  على  امل�صري  الطريان  �صالح  �صرب  كارثة 
كانت  فقد  ال�صباب،  على  مقت�صرا  حينذاك  الرف�ص  يكن 
للتجربة  متكامال  جذريا  نقدا  وجهت  �صابقة  اأجيال  هناك 
ال�صراع  باأن  والقول  املاآل،  هذا  من  وحذرت  النا�صرية 
اأي  ال�صاطعة  احلقيقة  على  يغطي  كان  اأجيال  �صراع  هو 
واالأفكار  والروؤى  ال�صيا�صية  املنطلقات  حول  ال�صراع 
وكيفية التعامل مع اأ�صباب الهزمية ونتائجها، هل باللجوء 

لل�صعب اأم باتباع نف�ص ال�صيا�صات؟
وكان هناك طرفان بارزان ي�صم كل منهما �صبابا و�صيوخا 
الأن االنتماء الطبقي االجتماعي وما يرتتب عليه من اأفكار 

هو االأ�صا�ص ولي�ص االنتماء العمري.
وهكذا هو ال�صراع االآن بني القدمي واجلديد، يف اجلديد 

قدمي، ويف القدمي جديد.. ولي�ص كل ما يلمع ذهبا.

لي�س كل ما يلمع ذهبًا
فريدة النقا�س

�أزمــة حمافظــني.. �أم �أزمــة نظــام؟
ح�سني عبد الرازق 

الـــــذي ع�صف  الــ�ــصــعــبــي  الــ�ــصــغــط  حتـــت 
ال�صعبية  بالتظاهرات  وتــتــوج  بــالــعــراق، 
الــتــي اجــتــاحــت الــبــالد يف �ــصــبــاط، و�صع 
مهلة  الــوزراء  رئي�ص  املالكي  نوري  ال�صيد 
حلكومته امدها مئة يوم، الغاية منها اعادة 
تقييم عملها من خالل الربامج واخلطوات 
الالزمة لتحقيقها واداء اع�صائها، مما دفع 
يف  ال�صريع  التحرك  اىل  الــوزراء  بال�صادة 
لالطالع  املحافظات  يف  ميدانية  جــوالت 
جتاوز  و�صبل  املنفذة  االعــمــال  �صري  على 
اخلا�صة  التعليمات  وا�ــصــدار  املــعــوقــات 
التنمية ولو ب�صكل  بذلك.. فتحركت عملية 
بطيء، بدافع اإر�صاء امل�صوؤولني او اخلوف 
من ان يكون البع�ص �صحايا الأي هفوة او 

انتكا�صة.
واالرتياح،  بالفرح  النا�ص  �صعر  وباملقابل   
ب�صكل  تتجاهل  الدولة  تعد  مل  مرة  والأول 
�صافر ومتعمد مطالب �صعبها وامنا �صارت 
اإاّل  ت�صمع كل �صيء  قد ال  اآذان �صاغية،  لها 
الذي تريده وال تلبي كل مطلب اإال ما تراه 

متما�صيا مع �صيا�صتها واهدافها االآنية.
 وفــجــاأة امــتــالأت املــدن وازدانـــت بيافطات 
م�صروع  كــل  مــدخــل  امـــام  وكــبــرية  ملونة 
)مبتابعة  عليها  كتب  وقد  اجنــازه،  يجري 
الدكتور  اال�ــصــتــاذ  مــن  مــبــا�ــصــرة  مــيــدانــيــة 
احلاج وزيــر........ تقوم الــوزارة بتنفيذ 

امل�صروع.........(. 
بها  بو�صر  قد  امل�صاريع  هــذه  ان  والغريب 
منذ �صنوات عديدة وهي االآن يف مراحلها 
االأكرب  الق�صم  افتتاح  يجري  وقد  النهائية، 
ايام، وهناك م�صاريع جتاوزت  منها خالل 

ن�صب االجناز فيها اكرث من )%95(.. 
االأعمال  اعتربت هذه  ليلة و�صحاها،  ويف 
اجنازات للوزير احلايل الذي مل مير على 

ا�صتيزاره �صوى ثالثة اأ�صهر او اقل.. 
للوزير  واملتابعة  اجلهود  �صاعت  وبذلك 
ال�صابق، وهذا ما يدفعنا لل�صوؤال عن ماهية 
الدولة احلالية، وهل يحق لنا ان نعود بها 
اىل مفهوم الدولة كما يراها الفكر ال�صلفي 
تزول  الـــدول  ان  تعني  والــتــي  االإ�ــصــالمــي 

بزوال رجالها؟

ال�صابقون  الوزراء  بذلها  التي  ان اجلهود   
ومعقدة  �صعبة  ظــروف  يف  عملوا  والذين 
وهبوط  االمــنــي  الــو�ــصــع  تــدهــور  نتيجة 
الكادر  ــدى  ل اخلـــربة  وقــلــة  النفط  ا�ــصــعــار 
 ، واالإ�ـــصـــرافِ  التنفيذ  حيث  مــن  الــعــراقــي 
اإ�صافة اىل االأمية االإدارية والف�صاد املايل، 
�صاهمت  م�صاريع  للعيان  ب�صببها  بـــرزت 

بحل العديد من امل�صاكل واأهمها امت�صا�ص 
البطالة وحتديث املدن، ولو ب�صكل ب�صيط. 
مئات  وتتبعها  يــــوم..  املــئــة  و�صتم�صي 
امل�صاكل  كــل  بــان  يــومــًا  و�صن�صمع  اأخـــرى، 
الــتــي ا�ــصــرنــا اإلــيــهــا والــتــي عــرقــلــت عمل 
االأ�صباب  نف�ص  اأم�صت  ال�صابقني  الـــوزراء 

التي تعيق عمل الوزارات احلالية. 

ــتــحــالــف �صد  نــتــيــجــة لــهــجــمــات قــــوات ال
اجلرنال  ا�صطر  اأفريقيا  يف  املحور  قوات 
نقطة  اآخــر  من  ين�صحب  ان  )غرات�صياين( 
يفعل  ان  وقبل  افريقيا..  يف  اليها  و�صل 
املكان قطعة  نف�ص  بان تو�صع يف  اأمر  ذلك 
رخامية كبرية كتب عليها )مل تكن تنق�صنا 

ال�صجاعة.. ولكنه احلظ !!(

حكومة �لـ 100 يوم.. ال تن�صونا من �لدعاء!

ادراك  اعــــادة  ــرورة  �ــص اىل  ي�صري  احلـــال  واقـــع  ان 
لكي  علمي  نحو  على  الفعلية  وم�صبباتها  الظاهرة 
يــكــون بــاالمــكــان احلـــد مـــن  هـــذه الــظــاهــرة وتنفري 
ثقافة  بخلق  وذلــك  الف�صاد  ثقافة  من  املجتمع   اأفــراد 
نزاهة ميكنها ان تكون ثقافة تنفري  فعالة ازاء ثقافة 

الف�صاد. 
عدد  ق�صية  واملــايل  االداري  الف�صاد  ظاهرة  تعد   مل 
�صلوكهم  املنحرفني والذين يجنحون يف  االأفــراد  من 
حتولت  الك�صب،بل  يف  امل�صروعة  غــري  لالأ�صاليب 
واملحتوى؛واأذا  ال�صكل  يف  اجتماعية  ظــاهــرة  اىل 
كيف  اأي  ذلــك  نف�صر  فكيف  هكذا  بالفعل  هــي  كانت 
البنية  الظاهرة  جذورها يف   لهذه  اأن   اأثبات  ميكن 

الرتكيبية واملنظومة القيمية للمجتمع؟ 
لنالحظ بداية ان والءات الفرد يف املجتمع العراقي 
الطائفة  ،الع�صرية،  )العائلة  التايل  الرتاتب  ينتظمها 
،ثم العرق ،املدينة او القرية ،وياأتي والء املواطنة يف 
املحل اأالأخري(،وان �صلوكه حمكوم  بهذا  الرتاتب يف 
األوالءات،واأول جتليات هذا الو�صع جندها يف ميلنا 
املدينة  ،او  الع�صرية  ،او  العائلي  اللقب  ال�صتخدام 
ي�صتخدم  فالفرد  ؛  الفرد  لها  ينت�صب  التي  والقرية  
هذا اللقب  يف  ا�صم املحل الذي ميلكه ، او ال�صركة ، 
او  يف الفتة عيادته الطبية اذا  كان طبيبا ،او مكتبه 
ف�صنجد  االأعـــالم  اىل  انتقلنا  ،واذا  حماميا  كــان  اذا 
ي�صتخدمون  وال�صحفيني  الكتاب  من  �صغرية   ن�صبة 
اأ�صماءهم دون اأن تكون مقرونة باأ�صم  الع�صرية، وان 
والع�صائري.  العائلي  اللقب  ت�صتخدم  منهم   الغالبية 
االألقاب  تلك  ا�صتخدام  ان  جند  ال�صيا�صي  والنظام 
�صائع  من اأعلى م�صتويات الهرم ال�صيا�صي اىل اأدناها 
ولنالحظ من رئي�ص اجلمهورية، اىل رئي�ص الربملان 
، فرئي�ص جمل�ص الوزراء ، ثم الوزراء ، ونزوال حتى 

اب�صط املنا�صب االدارية ، الغالبية من اأفراد املجتمع 
اأذن  يحر�ص على  ا�صتخدام لقبه العائلي او الع�صائري 
؛ان لهذا اأالأ�صتخدام الوا�صع  للقب الع�صائري دالالنه 
والتواكل   التكافل  من  نوعا  توؤكد  والتي يف عمومها 
العالقة   هــذه   لعبت  ،ولطاملا   والع�صرية   الفرد  بني 
الع�صرات من   يتمكن   اذ   الطرفني  دورا  يف  خدمة  
النا�ص  احل�صول  على فر�ص  عمل  واحل�صول على  
ت�صهيالت ب�صبب  االنتماء  لذات  املرجعية  الع�صائرية، 
وغالبا  ما يكون  الفرد  الــذي  ي�صغل  من�صبا  عاليا  
يف  خدمة  اأبناء  ع�صريته  ومادام  هو  يف  خدمتهم  
فهو  )اأ�صيل   �صجاع  وطيب  واأبن  حالل( وبالعك�ص. 
االجتماعية   الوظيفة  عرب  االجتماعي  التكافل   ان  
للع�صرية  كمجموعة  اجتماعية حممود ويلعب دورا  
ايجابيا يف  م�صاعدة  ال�صعفاء  من  اأبناء  الع�صرية  
ولكنه  مذموم ويلعب  دورا  �صلبيا  حني  يكون  عونا  
القانون،بل   عقوبة   من   ينقذهم   عندما   للمجرمني 
اأمـــوال  عــن  اأعمال  اأفـــرادا  �صاحلني  لدفع   ي�صطر  

اأجرامية  الأ�صخا�ص  طاحلني  . 
يف  �صلبيا  دورا  تلعب   الع�صائرية   املجامالت   اأن  

�صياع حقوق النا�ص واخلروج  على  القانون)...(. 
درا�صة    ، االجتماع  علم   يف   املتخ�ص�صني   على  اأن 
املدين   املجتمع   يف   للع�صرية   الــوظــيــفــي   الــــدور  
االيجابية   االأدوار   وحتــديــد   الع�صرية   ــة   ــدول وال
وال�صلبية   لهذه  الوحدة  االجتماعية  التي   نرى  اأنها  
تلعب  دورا  خفيا  يف  الت�صجيع   على  ظاهرة  الف�صاد  
االأداري  واملــايل  بــل  نــرى  اأنها  اأحــدى  املوجهات  
االأ�صا�صية  فيها. وما  نقوله  عن   الع�صرية  ينطبق  
على  ما  توؤديه  مرجعية  االنت�صاب  للقرية  واملدينة  
اأبناء    ( ايجابيا  مع   فالعراقي  يتفاعل  ويتعاطف   

الوالية( القرية  او  املدينة. 

ولــكــن  هــل  يعني  ذلــك الــقــول بــ�ــصــرورة  هــدم  هذه  
ــا  نحتاجه  يف  هذا   م اأن    ــوحــدة  االجــتــمــاعــيــة،  ال
وتعليمهم   النا�ص   تربية   �ــصــرورة    هــو    املف�صل  
�صرورة  العمل  انطالقا  من  هوية  املواطنة  ووفقا  
ملا  تفر�صه  ثقافة  القانون  ودولة  املوؤ�ص�صات  ال  دولة  
القرية  والع�صرية.لقد  حتولت  الوزارة  اىل  وزارة  
العائلة  اأو  الع�صرية...بل  حتى   منظمات  املجتمع  

املدين 
ال�صيا�صية  املنظمة   وللعراقيني  جتربة  مريرة  مع  
املهيمنة   فهي  ت�صتاأثر  باملنافع  لها  وللمنت�صبني  األيها  
دون  االأخرين اأالأمر  الذي  يت�صبب  يف  ا�صناد  منا�صب  
حيوية  الأفراد  ال ميلكون  اأية  اأهلية  �صوى  االنت�صاب  
جتربة   العراقيون   ويتذكر    ، ال�صيا�صية  للمنظمة  
حزب  البعث الذي  ف�صل  حتى  العرب  األبعثيني  على  
املواطن  العراقي  ، و يبدو  اأن  التجربة تتكرر  اأالن،  

ولكن  مع  تعددية  املنظمات  ال�صيا�صية املتنفذة. 
 ، الع�صرية  )العائلة،  االجتماعية   الوحدات  لي�صت  
املنظمة  ال�صيا�صية(،وحدها   متثل  موجهات  خفية  
لظاهرة  الف�صاد  املايل  واالأداري  بل هناك  املجامالت  
االجتماعية والعالقات  احلــارة  والتي  تلعب  دورا  
ان  يكون   العراقي  اذ  اليقبل   القانون  يف  جتــاوز  
ايـــذاء  االخــريــن وهــو ي�صت�صعب قول)  قــي   �صببا   
ال( للمعارف حتى وان كان ذلك على ح�صاب  النظام 
ب�صبب    )يت�صاهل(  ما   ،وغالبا   العامة      وامل�صلحة 

حميمية   العالقات  االجتماعية ... 
اأمل  اأن  ت�صهم  وجهة  النظر  هذه  يف  حفز  املعنيني  
اىل  ا�صتمرار  تداول  النقا�ص  حول  ظاهرة  الف�صاد  
املايل  واالأداري من  زوايــا  متعددة  ...واعتقدا ان 
احلكمة  القائلة  باأن الوقاية خري من  العالج ما زالت   

�صحيحة �صواء يف طب البدن او  طب املجتمع... 

�جــتــمــاعــيــة ـــرة  ـــاه ظ و�الإد�ري  �ملـــــايل  ــاد  ــص ــ� ــف �ل
علي  جا�سم حممد

انه ملن املوؤ�سف اأن ياأتي العراق  يف املرتبة الرابعة يف 
قائمة الدول االأكثـر ف�سادا يف العامل ،والالفت اأن الكل 
ينتقد الظاهرة، والكل يعانيها على اأنحاء خمتلفة ؛ 
فمن �سياع املال العام واألهدر فيه اىل �سعوبة اجناز 
املعامالت ما مل يدفع املواطن مبلغا من املال .وهذا 
يحدث يف كل مرافق الدولة ا�سافة اىل  ان املواطنني 
باتوا يتحدثون عن مبالغ عالية جدا للح�سول على 
وظيفة ،وهناك ق�س�س عن الف�ساد االأداري واملايل 
حدثت وحتدث يف موؤ�س�سات اجلي�س، وال�سرطة ، 
والق�ساء، والتعليم ،و ال�سحة، واعادة اأالأعمار،والرامج 
التدريبية داخل وخارج العراق ، وموؤ�س�سات املجتمع 
املدين، فالورم ال�سرطاين اآخذ باالنت�سار يف ج�سد 
املجتمع اىل احلد الذي حتول فيه اىل )ظاهرة 
اجتماعية( يف �سكله ،وم�سمونه،ومادام االأمر هكذا، 
فاأن  كل املوؤ�س�سات املعنية بالت�سدي املبا�سر للف�ساد 
االداري واملايل ،كهيئة النزاهة، وديوان الرقابة املالية 
،ودائرة املفت�س العام غري كافية الأ�ستئ�سال هذا الورم 
ومعاجلته . 


