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من دون �أي حياء اخالقي او �سيا�سي ت�صاعدت يف الفرتة
االخرية ،وهي مرحلة العد التنازيل لالنتخابات النيابية،
دعوات علنية لعودة البعث باجلملة والتق�سيط اىل واجهة
الن�شاط ال�سيا�سي ،و�سقطت ورق��ة ال�ت��وت ع��ن عورات
�سيا�سيني واعالميني عراقيني �صعدوا من م�ستويات هذه
الدعوات افقيا وعموديا .م�ستثمرين كل مزايا الدميقراطية
العراقية للدفاع عن املنهج الدكتاتوري الذي او�صلنا اىل
هذه احلالة ،بل انهم قبل الك�شف الأخري للنوايا ال�سليمة
ك��ان��وا يلطفونه بقلب احل �ق��ائ��ق ،ب��ل وب �ت��زوي��ر املا�ضي
القريب جدا!
ف�سيا�سي يف ه��رم ال�سلطة ال�سيا�سية يف ال �ع��راق،راح
يتغزل مبنجزات البعث والبعثيني واعترب ان عودتهم على
املك�شوف هي ا�ضافة نوعية للعملية ال�سيا�سية التي ي�ؤمن
بها هذا ال�سيا�سي ،الذي تلقى على ايدي البعثيني انف�سهم
اكرث من �ضربة موجعة حتت احلزام بعد �سقوطهم املخزي
واملدوي يف التا�سع من ني�سان  .2003فيما اوقعت (زلة)
ل�سان �سيا�سي �آخ��ر يف ل�ق��اء ف�ضائي ،ح�ين ع � ّز عليه ان
اليذكر ال�صداميني حتديدا وانه لي�س ممانعا يف عودتهم
املباركة اىل املائدة ال�سيا�سية العراقية .فيما يطبل البع�ض
من االعالميني وهم يرق�صون خائ�ضني يف الو�ضع العراقي
من اق�صى الي�سار اىل اق�صى اليمني ح�سب مبالغ ال�صكوك
وك��رم الغافلني واملتغافلني وال�ق��ا��ص��دي��ن م��ن �سيا�سيي
الداخل واخلارج.
ويعلو ال�ضجيج يف جمل�س النواب ،ممثل ال�شعب امل�ضطهد
من قبل البعثيني الربعة عقود ،باال�صوات التي الترى
خ�يرا يف م�شاريع امل�صاحلة ال��وط�ن�ي��ة اال ب�ع��ودة بعث
اجلماجم والدم .وتناغما مع هذه املوجة ال�سوداء انربت
وت�ن�بري االق�لام (ال�شريفة) للرتويج لهذه املهزلة حتت
الفتات ،انك�شفت نواياها ،عن امللطخني وغ�ير امللطخني
عن االبرياء وغري االبرياء عن الزيتونيني وال�سفاريني
عن حملة الكوامت وكتبة تقارير االعدام .دعوات باجلملة
يف �سوق النخا�سة ال�سيا�سية ه��ذه تك�شف �آخ��ر اوراقها
يف منعطف ال�ل�ح�ظ��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ع��راق �ي��ة ،يف ا�سهل
و�أرذل اختيار اخ�لاق��ي و�سيا�سي ،راف�ع�ين بذلك �ستارة
كلفة الت�سرت اىل �آخ��ر مدياتها! .وب�ين دونية االنتهازية
ال�سيا�سية وبور�صة الدوالر االعالمي تنبثق ا�سئلة جديدة
عن املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل.
ا��س�ئ�ل��ة ع��ن ال�ت�ج��رب��ة ال�سيا�سية اجل��دي��دة نف�سها ،عن
م��راوح�ت�ه��ا وا��س�ت�ن�ج��اده��ا ب��أ��ش��د ا��ش�ك��ال امل��ا��ض��ي ايالما
للمحافظة على مكا�سبها اخلا�صة،عن حت�صناتها القدمية
– اجل��دي��دة ،عن قدرتها على بناء ال�ع��راق ال�شعاراتي
حتى هذه اللحظة!! ،ا�سئلة عن التح�صينات التي كانوا
يتمرت�سون خلفها وي�ساهمون بفعالية يف قيادة عملية
�سيا�سية من الطراز العراقي .ا�سئلة عن الدور االمريكي
اخلفي يف ترتيب ال�صفقة واب�صام الآخرين عليها! وهم
القادمون مل�شروع دمقرطة ال�شرق االو�سط .ور�أ�س ال�شليلة
ك ّنا نحن.و�أكرث مانخ�شاه ان ي�ضيع هذا الر�أ�س فينطبق
علينا املثل (الحظت برجيلها وال خذت �سيد علي)!

وانطالقا من مبد�أ حرية ال��ر�أي اود
التعليق على املقال بالآتي:
ال �شك يف �أن ال �ف��راغ االم �ن��ي الذي
ح���ص��ل ب�ع��د /9ن �� �س �ي��ان ع ��ام 2003
�شكل ح��اف��ز ًا �سيئ ًا لبع�ض �ضعاف
النفو�س للقيام باعمال نهب و�سلب
و�سطو م�سلح على ممتلكات الدولة
بكل مفا�صلها وكذلك بع�ض املمتلكات
اخل��ا� �ص��ة ال �ت��ي ت��رك��ره��ا ا�صحابها
ب�سبب اخلوف او بتجنب ما ال حتمد
عقباه نتيج ًة للفو�ضى العارمة التي
خلفها الفراغ االمني �آنذاك.
ان م��ن جملة خملفات تلك ال�صفحة
ال�سوداء هي قيام بع�ض من املتطفلني
وال�����ض��ال�ي�ن و�أك � �ل� ��ة امل � ��ال احل� ��رام
باال�ستيالء على املجمعات ال�سكنية
وبع�ض ال��دور العائدة للدولة والتي
كانت قد منحها النظام املباد اىل زمرة
م��ن ازالم���ه وامل�ت�ع��اون�ي�ين م�ع��ه وقد
ف��ر ه� ��ؤالء اىل خ��ارج ال��وط��ن ل�سبب
او لآخ��ر ..وقد قام هذا النفر ال�ضال
ب���س��رق��ة مم�ت�ل�ك��ات ه ��ذه املجمعات
اىل درج��ة ان بع�ضها ك��اد ان ي�سوى
م��ع االر���ض وعمد البع�ض اىل خلع
االبواب وال�شبابيك وكل ما ميكن ان
يتحول اىل مال لي�صبح بع�ضها اثر ًا
بعد عني.
يف ظل هذه الظروف املعتمه ولوجود
ازم��ة �سكن حقيقية منذ زم��ن النظام
ال�سابق والتي مل تكن تظهر للعيان
اال بعد �سقوط النظام حيث ظهرت
م ��دي ��ات ه� ��ذه االزم�� ��ة ك ��أن �ه��ا ال �ن��ار
املختبئة حتت الرماد ولوجود هذه
املجمعات ال�سكنية الفارغة بعد ان
هرب �ساكنوها كما ا�سلفنا وعبث بها
ال�سراق واملف�سدون لت�صبح هياكل
ا�شباح خميفة مل يكن من بد �آنذاك ان
تقوم هذه العوائل الفقرية واملعدمة
وال��ت��ي ال مت �ل��ك ��س�ك�ن� ًا خ��ا� �ص � ًا بها
باللجوء اىل هذه املجمعات ليتخذوا
منها �سكنا يحميه ًا وي�سرت اعرا�ضهم
وك��ذل��ك للحفاظ على م��ا تبقى منها
من عبث العابثني رغم ان بع�ضها مل
يعد �صاحل ًا لل�سكن ب�سبب اال�ضرار
التي حلقت بهياكلها جراء العمليات
الع�سكرية عام  2003وبطبيعة احلال
ق��ام��ت ه��ذه ال�ع��وائ��ل ب ��أع��ادة ت�أهيل
هذه املجمعات قدر امل�ستطاع واعادة
نظام اخلدمات اليها كاملاء واملجاري
والكهرباء والبالط والزجاج الخ....
حيث ان كل هذه (االك�س�سوارات) كان
قد مت �سرقتها كما ذكرنا �سابق ًا لت�صبح
م�ؤهلة لل�سكن ولو بقدر ب�سيط.
ل �ق��د ذك ��ر ال��دك �ت��ور � �ص �ب��اح ال �ب��اوي
يف مقالته امل��ذك��ورة ان احلكومات
املتعاقبة بعد ن�سيان  2003وقفت
ح�ي�رى وخ�ج�ل��ى ام ��ام اول �ئ��ك الذين
اغت�صبوا امل ��ال ال �ع��ام وان �سكوت
احلكومة احلالية او بع�ض رموزها
على هذه اجلرمية (كما ي�صفها) ما هو
اال للدعاية االنتخابية والتي يتكرر
م�شهدها عند كل دورة انتخابية.
لقد جعل الدكتور الباوي مع تقديري
الفائق له وهو ا�ستاذنا و�أحد اعالمنا

يا للنك�سة.....
الوا�ضحون منهم م�ع��روف��ون ،واخل�ط��ر ،ك��ل اخل�ط��ر ،من
املتمرت�سني خلف العباءات املتعددة الآلوان .وكما �أودونيل
و�شميرت يف كتابهما (االنتقاالت من احلكم ال�سلطوي):
(يف احلاالت التي تكون فيها عنا�صر القمع حية ونا�شطة
ف�إنها �سترتك بع�ض اعنف واخطر منا�صري النظام الراحل
يف مواقع ح�صينة ونعتقد ب�أن جتاهل امل�س�ألة هو اخطر
احللول).
االكرث اعتداال يبحثون عن االبرة يف كومة الق�ش ،واالكرث
ت���ش��ددا ي�غ��و��ص��ون يف وا� �س��ع ال��رح�م��ة وي�ن���س��ون �شديد
العقاب!و�ضحايا املا�ضي ،وهم انف�سهم اليوم �ضحايا بقايا
املا�ضي ،يبحثون عن لقمة اخلبز وان�صاف ارواح ال�شهداء
واملعذبني من ابنائهم .والبعثيون ي�شمرون عن �سواعدهم
النتزاع الكعكة من االفواه واالنق�ضا�ض على ما تبقى منها
على مائدة الالعبني! واملعار�ضون يلتقطون بقايا الكالم
ثم يقدمونه مُالكا ملوثا للجماهري العري�ضة والطويلة،
وال�شعراء الي�ساريون يتغنون ب�أحذية االعالميني .ويبقى
عبد الكرمي كا�صد حمقا حني يقول يف ديوانه احلقائب:
(كلكم خمل�صون
حامل اخلتم واملخربون)
و�أنا و�أنت .....رق�صني ياجدع!!

من م�شكلة املتجاوزين على املجمعات
ال�سكنية م�شكلة امل�شاكل وهي االكرث
�سخونة واالك�ثر اهمية وان الدولة
العراقية احلديثة ال تقيم وال ت�ستقيم
اال ب �ط��رد ��س��اك�ن��ي ه ��ذه املجمعات
ورميهم على قارعة الطريق.
ول ��و �سلمنا ل�لام��ر ال��واق��ع وقامت
احلكومة بطرد هوالء النا�س االمنني
وه��م م��واط�ن��ون ع��راق�ي��ون ويف هذا
الوقت الع�صيب ب��ال��ذات كما يطالب
الدكتور ال�ب��اوي فلمن �ست�ؤول هذه
املجمعات بعد ذلك..؟؟..
هل هي من�ش�آت حكومية مهمة ميكن
اعادة ت�أهيلها وت�شغيلها لتدر بالنفع
لل�صالح العام؟.
ه��ل ه��ي م��ؤ��س���س��ات حكومية ميكن
ا�ستخدامها م��ن قبل اج�ه��زة الدولة
لتقدمي اخلدمات للمواطنني؟.
ب��ال�ت��أك�ي��د ال الن �ه��ا ا� �ص� ًلا ع �ب��ارة عن
وح��دات �سكنية خم�ص�صة الغرا�ض
ال�سكن فقط وبالتايل فانها لو افرغت
م��ن �شاغليها �ستخ�ص�ص ل�شاغلني
�آخرين بعد �صرف ماليني الدوالرات
عليها لإعمارها ولكن ملن؟!
ان��ا ا� �س ��أل ا��س�ت��اذي ال��دك�ت��ور �صباح
الباوي ملن؟!
بالتاكيد �ستقوم احلكومة وبع�ض
االح��زاب املتنفذه باال�ستيالء عليها
جمدد ًا وبطريقة(قانونية) وتوزيعها
ع �ل��ى ك� �ب ��ار امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن ب��ال��دول��ة
وموظفيها من درج��ة وزي��ر او مدير
عام فما دون وه�ؤالء قطع ًا وبال ح�سد
من املرتفني وا�صحاب الدخل العايل
( )$وك �م��ا ح ��دث ومت تخ�صي�صها
�سابق ًا لبع�ض اع�ضاء جمل�س النواب
ول�غ�يره��م م��ن امل���س��ؤل�ين يف اجهزة
ال��دول��ة وف��ق ق ��رار جمل�س ال ��وزراء
رقم ( )205ل�سنة  2009ووفق املادة
او ًال والتي تن�ص على بيعها للذين
خ�ص�صت لهم ب�صورة ر�سمية ..اذ هل
يجوز حلكومة منتخبة وم�صدر قوتها
ال�شعب نف�سه ان تتعامل مع مواطنيها
بهذا ال�شكل وتقوم با�سكان االغنياء
وط��رد الفقراء؟ ومل��اذا �سيا�سة الكيل
مبكيالني؟ اذا ك��ان الدكتور الباوي
ينطلق من حر�صة ال�شديد ومن ح�سه
الوطني وحرقة قلبة على املال العام
املهدور والذي يهدر يومي ًا على مراى
وم�سمع كل ابناء ال�شعب الي�س من
االجدر ب�أ�ستاذي الدكتور الفا�ضل ان
ي�شري اىل املمار�سات االك�ثر �سواد ًا

وخج ًال والتي تطل علينا من خالل
القنوات الف�ضائية واجهزة االعالم
االخرى ابتداء بالف�ضائح املالية التي
تزكم االنوف برائحتها النتنة وانتهاء
بالقوائم املذهله التي تعلن عنها هيئة
النزاهة من جت��اوزات اداري��ة ومالية
وه ��ذا م��ا يعلن ع�ن��ه وم��ا خ�ف��ي كان
اعظم ف�ضال على ما نقر�أه وما ن�سمعه
ون���ش��اه��ده م��ن مظاهر ال�ت�رف التي
يحياها ال�ك�ث�يرون م��ن ال�سيا�سيني
اجلدد والذين ال ميلكون �شروى بعري
قبل عام .!!!.2003
ثم م��اذا ب�ش�أن ماليني ال��دوالرات من
امل��ال العام والتي �صرفت على �شكل
مقاوالت الر�ضاء هذا الطرف او ذاك
مل��ن ه��ب ودب م��ن ال��ذي��ن يح�سبون
على هذا احلزب او ذاك الجل ت�أهيل
االر�صفة وطالئها ع�شرات املرات.!!.
ما هو ر�أي الدكتور الباوي بعمليات
�سرقة ال�ب�ن��وك امل�ستمرة واملنظمة
وال �ت��ي ت�سجل دائ �م � ًا ��ض��د جمهول
وت �� �س��دل ال���س�ت��ارة ع�ل�ي�ه��ا.؟ .الي�س
جميع هذه االموال هي مال عام تعود
ملكيتها لل�شعب؟.
ال اريد ان اذكر الدكتور الباوي بتلك
ال�ق���ص��ور ال��رئ��ا��س�ي��ة ال�ت��ي ا�ستولت
علهيا ب�ع����ض االح� ��زاب ال�سيا�سية
املتنفذه وه��ي �شاخ�صة ام ��ام اعني
اجلميع وكذلك املزارع الكبرية والفلل
الفارهه وبع�ض امل�سطحات املائية
واالرا� �ض��ي ال�شا�سعة وال�ت��ي كانت
من �ضمن املمتلكات اخلا�صة للنظام
امل �ب��اد ..الي�ست ه��ذه م��ن امل��ال العام
واي مقارنة اذا ما اردنا ان نقارن بني
املجمعات ال�سكنية التي ي�شغلها االف
املواطنني املحرومني وهي ملكه ب�أي
ح��ال من االح��وال النها ملك ال�شعب
والتي ال ت�ساوي بقيمتها ن�سبة %1
من قيمة املليارات التي ا�ستويل عليها
م��ن قبل البع�ض ك ��أم��وال نقدية او
ممتلكات حكومية.؟!
لقد نعت زميلي الدكتور �صباح الباوي
�سكنة ه��ذه امل�ج�م�ع��ات م��ن الفقراء
واملعدمني بعتاة القتلة واملجرمني!
اذ ًا م ��اذا ي�سمي ذاك البع�ض الذي
ا�شرناء اليه وملا ال يطالب ب�أ�ستعادة
ت�ل��ك االم� ��وال ذات االرق� ��ام اخليالة
املهولة التي هربت للخارج .مع العلم
ب ��أن �سكنة ه��ذه املجمعات ال�سكنية
واغ�ل�ب�ه��م م��ن ال �ف �ق��راء مل يتملكوها
بعد وامن��ا يقطنونها ب�شكل م�ؤقت

حل�ي�ن اجن �ل�اء ه ��ذه ال �غ �م��ة ع��ن هذا
ال �ب �ل��د وت �� �س �ت �ق��ر االح� � ��وال وت �ق��وم
ال��دول��ة ب ��أي �ج��اد احل �ل��ول املنا�سبة
لهذه ال�شريحة الكبرية م��ن ال�شعب
بالبديل ال�سكني لهم فهم عراقيون
وهذا وطنهم وانا اعتقد ب�أن و�صفهم
باملجرمني ال يليق بهم اط�لاق � ًا فهم
اهلنا وذوونا.
لقد ت�ط��رق ال��دك�ت��ور �صباح الباوي
م� ��� �ش� �ك ��ور ًا اىل دول � � ��ة ال� �ق ��ان ��ون
وامل�ؤ�س�سات و�ضرورة فر�ض النظام
وال�ق��ان��ون وتطبيق م��واد الد�ستور
ل�ت�ق��ف دول� ��ة ال �ق��ان��ون ع �ل��ى قدميها
ولي�سود االم��ن ك��ل حم�ط��ات حياتنا
اليومية وه��ذا �شيء جيد وه��و �أمل
وطموح كل عراقي غيور يحب وطنه
و�شعبه ويطمح الن ي�ك��ون للعراق
هيبتة ومكانتة بني �سائر االمم وهذا
ال ي��أت��ي كما يعتقد الدكتور الباوي
اال بطرد املتجاوزين على املجمعات
ال�سكنية النهم �سبب جميع االزمات
التي يعاين منها ال�شعب واحلكومة
العراقية! مثل م�شكلة الكهرباء التي
ع �ج��زت ال �ع �ق��ول ع ��ن ح�ل�ه��ا وازم���ة
امل�ي��اه والبطالة املتفاقمة والو�ضع
االم �ن��ي امل�ت�ردي وال��و��ض��ع ال�صحي
وم ��ؤ� �س �� �س��ات �ه��ا اخل ��اوي ��ة وال �غ�ل�اء
الفاح�ش املت�صاعد وق�ل��ة اخلدمات
وك � � ��وارث ال �ت �ف �ج�ي�رات وم�آ�سيها
واالزم��ة املالية التي ع�صفت بالعامل
ال ��خ ....ك��ل ه��ذه امل�شاكل وتوابعها
��س�ب�ب�ه��ا ال �ت �ج��اوزع �ل��ى املجمعات
ال�سكنية وق��ول��ه (ان��ه اذا مت تطبيق
النظام واتخاذ اج��راءات قا�سية �ضد
هذه ال�شريحة الغا�صبة للمال العام
النتهت كل امل�شاكل �آنفة الذكر).
ل�ق��د ا� �ش��ار ال��دك �ت��ور ��ص�ب��اح الباوي
اىل ال �ف�ت�رة ال��زم �ن �ي��ة وق� ��ال ان ��ه قد
م �� �ض��ت(� � )6س �ن��وات ع�ل��ى اغت�صاب
ه�� ��ؤالء (امل �ج��رم�ي�ن) ام �ل�اك ال��دول��ة
لإغ��را���ض ال�سكن وي �ق��ول ب� ��أن هذه
امل ��دة ك��اف�ي��ة ل�ك��ي يتمكن ه� ��ؤالء من
توفري ام��وال تكفي ل�شراء دور لهم
وي�ق��ول اي�ض ًا لكي يف�سحوا املجال
ل�سراق ومغت�صبني �آخرين لي�أخذوا
مكانهم ب�إ�شارةٍ منه ان ال �سلطة وال
قانون يحكم البلد .هنا اريد ان ا�س�أل
الدكتور �صباح الباوي مع احرتامي
ال�ك�ب�ير ل ��ه ..ه��ل ك�ن��ت وع��ائ�ل�ت��ك يف
بغداد خالل هذه املدة ابتداء من عام
 2003ولهذا اليوم؟ هل ع�شت االيام

ال�صعاب التي مرت على العراقيني؟
هل فقدت اخ � ًا او اب � ًا او ول��د ًا خالل
ف�ترة احل��رب الطائفية املقيته؟ هل
هدم منزلك او حملك نتيجة لالعمال
االره��اب �ي��ة؟ ه��ل ا��ص�ب��ت مب �ك��روه ال
�سمح ال �ل��ه م��ن ج ��راء ه��ذه االعمال
ال��وح���ش�ي��ة ال �ت��ي مل ت�ك��ن ت �ف��رق بني
االبي�ض واال� �س��ود؟ ه��ل عانيت فاقة
العوز والت�شرد انت وعائلتك عندما
ك��ان��ت ال �ع��وائ��ل ال �ف �ق�يرة تنتقل من
مكان لآخر طلب ًا لالمن ب�سبب االعمال
االرهابية والثارية؟
�أن ��ت ي��ا ��س�ي��دي ال�ف��ا��ض��ل تطلب من
احلكومة واجهزتها التنفيذية ب�أن
ت��رم��ي ب� �ه� ��ؤالء ال �ن��ا���س وج �ل �ه��م من
الفقراءواملعوزين واالرامل وااليتام
ع�ل��ى ق��ارع��ة ال �ط��ري��ق وان تتن�صل
احلكومة من م�س�ؤوليتها وواجبها
االن�ساين على ا�سا�س انهم ام�ضوا
يف ا�ستغالل هذه املجمعات ال�سكنية
مدة (� )6سنوات وقد اثروا من خاللها
ف��إين ا�سالك وارج��و ان ت�س�أل نف�سك
قبل ان جتيبني.
هل كانت هذه ال�سنوات ال�ست كافي ًة
اىل اعادة االمن اىل ربوع وطننا؟
هل كانت كافية العادة البنى التحتية
مثل الكهرباء واملاء وباقي اخلدمات
اال�سا�سية للمواطن وبناء املجمعات
ال�سكنية للفقراء؟
ه��ل انتهت االزم ��ات ال�سيا�سية بني
الفرقاء؟
هل ا�ستقر النظام ال�سيا�سي للبلد؟
ه��ل تخل�ص ال�ع��راق م��ن وط ��أة البند
ال�سابع ونال ا�ستقالله التام و�أم�سك
بالقرار؟
ه��ل ت��وق �ف��ت دول اجل� ��وار ع��ن قتل
اب�ن��ائ�ن��ا ب��اجل�م�ل��ه ي��وم �ي � ًا م��ن خالل
املرتزقة وامل�أجورين بال رحمة؟
و00و00و0و.؟
�سيدي الفا�ضل لقد ملحت اىل وجوب
تطبيق القوانني واالع��راف املعمول
بها �سابق ًا وه��ي ا��ش��ارة اىل قوانني
ال �ن �ظ��ام امل �ب��اد وم�ن�ه��ا ال �ق��ان��ون رقم
( )111ل�سنة ( )1969وتعديالته
وا�شرت اىل العقوبات التي ت�صل اىل
ال�سجن ملدة ( )15عام ًا بداللة املادة
( )25من القانون املذكور.
اذن م��اذا جنى ه��ذا ال�شعب امل�سكني
امل �ه �� �ض��وم م��ن ج� ��راء ه ��ذا التغيري
الذي كلفه ثمن ًا باهظ ًا مل يدفع �شعب ًا
م�ث�ل��ه وح �ت��ى ب��احل��رب�ين العامليتني
وم��ا ال �ف��ائ��دة ال �ت��ي يجنيها بتغيري
الوجوه ال�سيا�سية احلاكمة وابقاء
القوانني اجلائرة �سالفة الذكر وهي
باال�سا�س ق��وان�ين فا�شية ال تراعي
حقوق املواطنني وال ترتقي لإن�سانية
الب�شر؟!
�سيدي الفا�ضل ان ال�شرائع ال�سماوية
او�صت بالفقراء واملعوزين وااليتام
وابن ال�سبيل وغري ذلك ف�أين مكانك
م �ن �ه��ا؟ ..واذا ك��ان خ�ط��اب��ك ه��ذا هو
اثارة �سخط احلكومة على مواطنيها
والت�صرف معهم بق�سوة وكذلك مع
املتعاطفني معهم كبع�ض امل�س�ؤولني
ال�شرفاء كما ذكرت او الذين ينظرون
له�ؤالء النا�س بعني ال�شفقة واملروة..
ان��ا اع�ت�ق��د ان ه��ذا خ �ط ��أ ج�سيم مع
االع�ت��ذار واذك��رك بقول �سيدنا عمر
(ر���ض) اذ ق��ال (اذا كانت هناك داب ًة
ع�ل��ى االر�� ��ض مل جت��د م��رع��اه��ا فانا
م�س�ؤول عنها امام الله) وكذلك قول
امري امل�ؤمنني علي ابن ابي طالب (ع)
اذ قال (لو كان الفقر رج ًال لقتلته) لقد
انتهى النظام الفا�شي وذهب بال رجعة
م��ع ظلم وك�ف��ره وا��س�ت�ب��داده وعادت
ال���س�ل�ط��ة اىل ال���ش�ع��ب وان احلكام
اجل��دد ال��ذي��ن تو�صفهم باملتواطئني

مع ه�ؤالء النا�س لي�س ل�سواد عيونهم
ف�ح���س��ب ب ��ل وك �م��ا ت �ق��ول م ��ن اجل
الدعاية االنتخابية لي�س اال  0وانا
اقول لي�س هذا �صحيح ًا باملرة ..الن
الواجب االن�ساين يفر�ض نف�سه على
احلاكم واملحكوم وان رموز ال�سلطة
احلاكمة يف ظل النظام اجلديد هي
من الطبقة الفقرية وم��ن �صلب هذه
ال�شعب وه��م اي���ض� ًا ع��ان��وا االمرين
اثناء حكم الطاغية الفرعون وكذاك
اري ��د ان اذك ��ر ب��أن�ن��ا الآن و(احلمد
لله) نتمتع بنظام دميقراطي متميز
لي�س له قرين يف املنطقة املحيطة بنا
ونحن بذاك حمط ح�سدهم وبغ�ضهم
وقد مت ب�إرادة ال�شعب ت�شريع د�ستور
جديد يكفل لكل العراقيني حقوقهم
وم��ا ان�ب�ث��اق الكثري م��ن امل�ؤ�س�سات
احل �ك��وم �ي��ة وامل ��دن� �ي ��ة ال� �ت ��ي تهتم
باالن�سان باعتباره قيمة اعلى واغلى
ما هو اال دليل قاطع على دميقراطية
ال�ن�ظ��ام احل ��ايل وان ال��دول��ة عازمة
ع�ل��ى تطبيق ال��د��س�ت��ور ب�ك��ل بنوده
دون متييز لي�أخذ ك��ل ذي ح��ق حقه
وليعرف املواطن حقوقه وواجباته
 0ام ��ا ف�ي�م��ا ي�خ����ص امل �ح��روم�ين من
الذين ال ميلكون �سكنن ًا ف��إن ما جاء
ب��ال��د��س�ت��ور ويف الف�صل االول من
الباب الثاين (احل�ق��وق واحلريات)
ويف امل ��ادة ( )30منه وال�ت��ي ت�شري
اىل (ان الدولة تكفل للفرد واال�سرة
ال�ضمان ال�صحي واالجتماعي وكافة
املقومات اال�سا�سية للعي�ش يف حياة
ح��رة كرمية من خ�لال ت�أمني ال�سكن
املنا�سب).
اذن وباخت�صار فمن الواجب وقبل
ان ت �ق��وم احل �ك��وم��ة ب �ط��رد ه � ��ؤالء
امل�ساكني اىل ال�شوارع وال�ساحات
وخلق م�شكلة جديده نحن يف غنى
عنها تتفرع منها البطالة التي ين�ش�أ
عنها ان��دف��اع ال���ش�ب��اب ن�ح��و التمرد
واالجنراف اىل اعمال ت�ضر بال�صالح
العام بعد ان يجدوا انف�سهم بال م�أوى
وب�لا عمل ..ان املنطق يقول ب�أنه ال
ميكن لنا ان نعالج م�شكلة م�سيطر عليها
لتحل حملها م�شكل ًة اكرب وخارجة عن
ال�سيطرة قد ت�ؤدي اىل نتائج وخيمة
على امل�ستوى االجتماعي وال�سيا�سي
وعلى احلكومة �أي� � ًا كانت ان ت�ضع
هذه امل�شكلة قيد الدرا�سة وان ت�ستفيد
من التجارب املماثله للبلدان املتقدمة
بهذا اخل�صو�ص لتفادي م�شكلة بيئية
واجتماعية و�سياد�سية وان بو�سع
ال��دول��ة وب�سهولة وع�بر م�ؤ�س�ساتها
املختلفة ان ت�ع��رف طبيعة �ساكني
املجمعات ال�سكنية من حيث الو�ضع
املعي�شي وال��وظ�ي�ف��ي واالجتماعي
لإخ�لاء من يثبت ان له فر�صة �سكن
اخ� ��رى واع� �ط ��اء ف��ر� �ص��ة ان�سانية
ووطنية ملن ال ميلك �سكن ًا او بدي ًال
وت�أجريها لهم وفق القواعد املعمول
بها يف ت�أجري عقارات الدولة او اي
ً
حل �آخر يبقي ه�ؤالء املتجاوزين من
الفقراء واملعدمني (لي�س جتار ال�سحت
احل��رام) حلني اجن�لاء ازم��ة ال�سكن.
واخ�ي�ر ًا اري��د ان اذك��ر ب���أن حكومة
دولة القانون م�ؤ�س�ساتها ال تقو�ضها
وال تعريها م�شلكة املتجاوزين على
عقارات الدولة الغرا�ض ال�سكن كما
زع��م ال��دك �ت��ور ال �ب��اوي وان هيبتها
موجوده وم�صونه ..وامن��ا اخلوف
م��ن اول �ئ��ك ال��ذي��ن ي���ص�ط��ادون باملاء
العكر م��ن ا�صحاب ال�ن��واي��ا ال�سيئة
واملرتبطة ب�أجندات خارجية هدفها
خ�ل��ق امل��زي��د م��ن امل���ش��اك��ل الداخلية
و�إ�سقاط النظام الدميقراطي اجلديد
وال � ��ذي ا� �ص �ب��ح � �ش��وك��ة يف �صدور
االعداء.

ت�أ ّمالت يف اللغة والفكر ..عجز الدارجة وانقطاع الف�صحى...
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حكمت البخاتي

�آراء و�أفكار

.1ال��ل��غ��ة ال���دارج���ة وع��ج��ر الفكر
واملعرفة:
�إن �أح��د �أ��س�ب��اب ع��دم قدرتنا على التفكري الثقايف
– املعريف هو �سعة امل�سافة الفارقة بني لغة هذه
الثقافة وهي لغة ف�صحى على �صعيد املقروء و�شبيه
الف�صحى على ال�صعيد امل�سموع وب�ين لغة التفكري
ال�سائدة عندنا وهي اللغة الدارجة وبالتايل ف�إن الفهم
�أو الت�أويل الذي نتوا�صل به مع الن�ص املقروء يكون
خا�ضعا ً اىل ازدواجية ثقافية بني لغتني متناق�ضتني
على م�ستوى الإزاح ��ة �أي كل منهما يحاول �إزاحة
الأخرى واال�ستيالء على عملية الفهم والت�أويل دون
�إ�شراك رئي�سي للغة الأخ��رى و�إمن��ا جمرد ا�ستعانة
ذرائعية بها .ولعل من �صور التناق�ض هو �إطالق
الف�صحى على الدارجة �إ�سم والعامية مبا يحمله من
معيارية تن�سبها الف�صحى لنف�سها وتنظر من خاللها
اىل الدارجة بازدرائية تك�شف عن حماوالت الف�صحى
ال��ذات�ي��ة يف الهيمنة على مقاليد التفكري وتنظيم
املعرفة لدينا وينتج عنها ازدراء الفكر الذي ميار�س
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ن�شاطه الذهني وامل�ع��ريف بهذه اللغة غري املكتوبة
�أو م��ا يعرب عنه بالفكر ال�شعبي يف قبال نخبوية
م�صطنعة متار�سها الف�صحى وحماوالت الهيمنة لديها
التي واجهت ردة فعل عنيفة من قبل دع��اة الدارجة
وق��د ت�ضمنت دعواتهم اجتاهات حداثوية متطرفة
مالت اىل العنف الرمزي والنبذ الق�سري جتاه اللغة
الف�صحى...
لكن اللغة الف�صحى هي ِجلد ال��ذات العربية التي ال
ميكن انتزاعها منه وهي التي حفظت الهوية العربية
وعن�صر الثقافة يف القومية وقد جمعت تعدد املنا�شئ
وامل�ي��ول والرغبات يف وح��دة يف امل�شرتك الثقايف
�أو اللفظي .التي �أظهرتها و�أو�ضحتها اللغة الدارجة
ب�شكل ي�ه��دد ه��ذا امل���ش�ترك ب��احل��ق الأث �ن��ي وحقوق
املكون الوطني .وهي بذلك ت�ؤثر على املنحى املعريف
– العام الذي يبادر اليه امل�شرتك الثقايف – العربي
املفرت�ض ويجعل من مو�ضوعاته هما ً ثقافيا ً م�شرتكا
ً وقد �أورث هذا الت�شظي عقما ً يف التوا�صل الثقايف
العربي والعجز عن تكوين ر�ؤي��ة عربية – ثقافية
واح��دة يف املجال املعريف وجتاه املتغري ال�سيا�سي
يف ال �ع��امل وامل�ن�ط�ق��ة� .إ��ض��اف��ة اىل عقم ه��ذه ِ اللغة
الدارجة الذاتي عن الإبداع والتذكري وتناول الر�أي
املعريف �أو احلل ال�سيا�سي.
ان اللغة التي ا�ستدرجت الفكر العربي بعد غياب
الف�صحى الكلي و�صاغت �آل�ي��ات تفكريه التقليدي
و�ألفاظه ومفرداته لغة غري مكتوبة �أو لعلها غري قابلة
للكتابة ما يعاظم من خطورة العقم فيها ويف�سر ذلك
كذلك انتما�ؤها اىل فكر وثقافة �صنعتها مراحل من
التخلف والتدهور احل�ضاري والثقايف يف بالدنا
فا�شتبكت فيها الأل �ف��اظ وامل �ف��ردات امل�ع�ب��أة مب�ع��ان ٍ
مرت�سبة عن فكر وثقافة انقطعت �أوا�صر التوا�صل لها
يف العامل احلديث وانتهى فكر هذه الثقافة بكليته اىل
العامل القدمي ما جعلها منظومة فكر قدمي.
و�أف �� �ض��ل م�ث��ال ع�ل��ى ذل��ك م �ف��ردات و�أف �ك��ار الأمثال
ال�شعبية وهي تنتمي �إىل منظومة اللغة الدارجة فهي
يف �أكرث معانيها ت�ؤمن بالتواكل والي�أ�س والإحباط

وتعرب عن فقدان الأمل يف حياة �أ�شبعتها التبا�سات
القهر واال�ستالب� ،إن نظرة متفح�صة يف �صيغ هذه ِ
الأمثال و�صياغاتها الفكرية تك�شف عن هذه الفواعل
االجتماعية يف ال�ع��امل ال�ق��دمي وت��رم��ز يف ا�ستالب
الإرادة �إىل هدر حقوق الإن�سان وانكفاء عامل الإن�سان
يف ال��واج��ب دون احل �ق��وق �أو ه��و ع��امل ال�لا حرية
وفيه انتظمت عالقات اجتماعية ات�سمت بالالتكاف�ؤ
وباالنق�سام ثم التفاوت االجتماعي الطبقي احلاد.
وقد �سعت اللغة الدارجة اىل التعبري عن هذا الالتكاف�ؤ
والتفاوت وما ينتج عنه من تراجع جتاه احلقوق يف
�أمثال وحكايات ا�ستغرقت الوجدان ال�شعبي و�صارت
تر�سم �أمامه ت�صاميم حياة ممكنة وب�سهولة على �ضوء
حكمة �شعبية �أ�س�ست لها ذاك��رة �شعبية ولغة عامية
و�أنتجتها �سلطة امل�ستغِ ل وخ�ضوع امل�ست َغل وهي
عالقات ت�شابكت باملعنى املتولد عن �ألفاظ تف�صح عن
ب�صمات عذابات اال�ستغالل وافتقاد اال�ستقالل.
وقد ت�ضمنت اللغة الدارجة مفردات و�ألفاظ ًا مهمة يف
اال�ستعمال اليومي ودخولها يف الن�سق القرابي مبا
حتمله من دالالت توحي ب�شكوى مريرة وعذابات
�ضمري وج��دت لها يف تلك الأل�ف��اظ منفذ ًا ومتنف�سا ً
تعرب فيه عن املكتوم واملكنون من احلزن و�آالم القهر
ال �سيما حني تنتهي تلك املفردات بحرف (الهاء) املعرب
بكثافة عما يثقل ال�صدور مثل مفردة (خويه) و (بويه)
و (مي��ه) ويف مقاربة ن�سقية لغوية ف��إن (الهاء) من
ن�سق مفردة (�آه) تلك املفردة التي طاملا ترددت يف غناء
اجلنوب العراقي وح�شرجات �صدور �أبنائه وهناك
نوع من ال�شعر ال�شعبي ينتهي بقفل (ال��واو والياء
والهاء) وهي مبوازاة ن�سق (�آه) احلزين والكئيب يف
النف�س العراقية وهو �شعر (الأبوذية) وقد �سمي بهذا
اال�سم لتعبريه عن �أذى النف�س العراقية.
�إن اللغة الدارجة بهذا اال�ستعداد يف االن�ضمام �إىل
الفكر وحتديد هويته املعرفية واالجتماعية ت�سهم
�إىل حد كبري يف عملية الفهم وق��درة الت�أويل حتى
و�إن كانت اللغة امل�ستخدمة يف التعامل الن�صي هي
الف�صحى ب�سبب انقطاع جذور هذه اللغة – الف�صحى

– يف الفكر املعا�صر على م�ستوى االندماج النف�سي
وال ��ذوق البالغي امل�ست�أن�س ب�ق��وة اىل عملية هذا
االندماج ما ي�ؤدي �إىل ان�سداد قنوات الإبداع املمكنة
واخل�صبة ال�ت��ي كفت ع��ن االن �ت��اج واالب�ت�ك��ار بفعل
ت�أرجح �آليات الفكر وقواعد التفكري بني ج��ذور لغة
منقطعة – الف�صحى – و�أخرى مبتورة وهي الدارجة
(العامية).
ويظهر حجم امل�شكلة بو�ضوح �إذا �أدرك�ن��ا يف حالة
تناولنا م�ستوى الن�ص يف ال �ق��ر�آن ال��ذي نتعامل
معه وما طرحه من توقعات لغوية وفكرية متعددة
�أم� ��ام ف���ص��اح��ة ال�ل�غ��ة اجل��اه�ل�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة على
ح��د ��س��واء وه��ي اللغة العربية يف ذروة اندماجها
بالبنية النف�سية للمجتمع العربي وا�ستمكانها من
ال��ذوق البالغي يف هذا املجتمع قبل الألفاظ املولدة
وا� �س�ترخ��اء الف�صاحة عند ال �ع��رب بعد اختالطهم
بالأمم الأعجمية .ف�أورثت حركة املف�سرين يف قبائل
العرب طلبا ً للف�صح يف لغاتهم �أو لهجاتهم من �أجل
اال�ستعانة بها يف تف�سري القر�آن الكرمي وقد نتج هذا
عن ا�ست�شعار �أولئك املف�سرين ق�صور اللغة اليومية
وه��ي عربية اللفظ واملعنى يف ع�صرهم الأول عن
�إدراك معاين القر�آن املوحى بها بلفظ عربي خال�ص
يف ف�صاحته وعروبته .فكانت حركة املف�سرين ت�ؤ�شر
�أه�م�ي��ة ان�ف�ت��اح اللغة علم ًا على الن�ص وق ��درة هذا
االنفتاح على الك�شف عن املعنى وهو ما تفتقر اليه
اللغة الدارجة وتفتقد القدرة به على التطوير وعلى
ال�صياغة املنهجية لها ب�أ�ساليب علمية وهو ما يجعل
العمل على �إحياء ثقافتها وتزويد نظامنا املعريف بها
حماولة عابثة ال ترقى اىل ت�أهيلنا اىل مواكبة الأزمنة
ودخ���ول احل��داث��ة ،ث��م ان ان�ق�ط��اع اجل ��ذر النف�سي
والوعي بالف�صحى يراكم من حجم م�شكلة ازدواجية
الوعي يف ال�شخ�صية العربية ويو�سع �شقة انق�سام
ال ��ذات ب�ين وع��ي دارج حا�ضر ال ي�ستطيع الإب ��داع
االبتكار ثقافيا ً ومعرفيا ً بلغته الدارجة وبني وعي
نخبوي ب�أ�صول وقواعد الف�صحى يفتقد التوا�صل
النف�سي واالنهمام االجتماعي واملعريف بها.

فاملثقف ال�ع��رب��ي يتكلم ويكتب بالف�صحى ويفكر
وي�ستنتج بالتفكري بالدارجة من لغة جمتمع متخلف
ومت�أخر وغري قادر على مواكبة احلداثة و�إجنازات
الع�صر و�صناعة التحديث يف املجتمع والدولة .وهذا
ما يف�سر عجز الثقافة العربية املعا�صرة عن الإبداع
على م�ستوى من �أ�صالة ال��ر�ؤي��ة واملنهج فما زالت
ال��ر�ؤي��ة الثقافية العربية تتزود مبناهج يغيب عنا
يف التعامل معها التزامن التاريخي  -الأ�صالة –
ويك�شف عن �إ�شكاالتها بالن�سبة �إلينا التباعد املكاين
– املعا�صرة – وما يرافقه من احتماالت الفكر �أمام
خ�صو�صيات الواقع والثقافة .ذلك �إن املناهج دوما ً
تت�أطر بقواعد علمية وفكرية ت�ستجيب �إىل �أ�صالة
بيئتها وتطبيقات خ�صو�صيتها لكنها تنفتح على تعدد
االحتماالت يف غري بيئتها.
فالبيئة والتاريخ – املكان والزمان – حتكم املنهج
وال��ر�ؤي��ة ب ��آن واح��د وتت�أثر ال��ر�ؤي��ة �إىل ح��د متماه
ب��امل�ن�ه��ج ب��ال �ق��در ال ��ذي ي�ت�م��اه��ى ب��ه امل�ن�ه��ج بالبيئة
والتاريخ من هنا يتحمل املثقف العربي جزءا ً مهما
ً وم�س�ؤوال ً �أمام حلظة اغرتابه الوجدانية واملعرفية
يف جمتمعنا مع عدم نكران دوره الثقايف و�إمكانه
املعريف فهو مثقف �أثبتت قدرته على اخ�تراق ثقافة
الآخ��ر ومتكنه منها ومناق�شة تلك الثقافة وبوعي
ب�أ�صالته احل�ضارية وخ�صو�صيته الثقافية لكن املهمة
تتخطى ذلك �إىل �ضرورة ابتكار و�إبداع �آلية التفكري
واخل �ط��وة الأوىل نحو ذل��ك ه��و مناق�شة �إ�شكالية
اللغة.
ويطرح �شرابي م�س�ألة ال�ق��راءة ك��إح��دى �أه��م �آليات
الإب� ��داع والتطوير لكن ال �ق��راءة ال�ت��ي ي�شري �إليها
�شرابي تتم ب�آليات فكر تنتمي اىل اللغة الدارجة بينما
تكون القراءة بالف�صحى وتفتقر اىل �آلياتها يف الفكر
وهي مايقت�ضي �أن يتحرر الفكر من �آلياته تلك ولغته
التي يفكر بها و�أخطر �سماتها يف عدم قابليتها على
الكتابة والتوثيق واج�تراح امل�صطلح �شرط بلورة
املفهوم وهي خطوة يجب �أن ت�سبق دور القراءة يف
حترير الفكر

