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اإلبراهيمي..
صديق خملص ونزيه للشعب العراقي
فوزي الربيسم

ال خيفـى علـى أي عــراقي الـدور
الفاعل للـمنظمـة الدولـية لألمم
املـتحدة الذي هو غـاية يف األهمية
ملـستقـبل العمليـة السيـاسيـة من
اجل إنهاء االحتالل ونقل السلطة
والسيـادة إىل العراقـيني واإلسراع
يف عـمليـة التحـول الـدميقـراطي
لكــون اغلـب القــوى الــوطـنيــة
والـتقدمـية والـدميقراطـية وكل
اطياف الـواقع السـياسي الـعراقي
وكـذلك الدولي إىل جانب أن تكون
األمـم املتحـدة شـريكــ ًا مبـاشـرًا
وفعا ًال فيهـا لكونـها تعكس اإلدارة
الدولية املتعددة األطراف.
فاألخضـر اإلبراهيمي الـشخصية
اجلـزائـريـة العـربيـة والـدوليـة
املعروفـة واملشهـود هلا بـالنـزاهة
واملوضـوعية وبـاخلربة السيـاسية
الـدوليــة الكبـرية نبقـى حبـاجـة
مـاسة اليهـا يف هذا الظـرف املعقد
والعـصـيب خــاصـــة التــدهــور
الـــســـــريع يف الـــــوضع االمـين
والـسيـاسـي واحليـاتـي واشتـداد
املخاطر واملصاعب.
نـرى أن يكـون االبـراهـيمي وهـو
صديق للشعب العراقي واحدًا من
رمـوز مـؤمتـر وطين شـامل لكل
العــراقيـني مبخـتلف قــوميــاته
وديــانــاته واحــزابه وطــوائفه
ومــذاهـبه يـتـم فـيه اخـتـيــار
احلكـومة اجلديـدة ألن العراقيني
مـؤهلـون ألن يقــرروا مصـريهم
وحيـاتهم وحكـومتـهم وهم أهل
هلــذه املهـمــة مبــا قــدمــوا مـن
تضحيـات كبرية وجسـيمة خالل
اكثـــر من عــام علــى االحـتالل
اضافة إىل تضحياتهم السابقة عرب
اكثــر مـن ثالثــة عقــود ،فهــذا
الشعـب يسـتحق أن يعيـش حيـاة
حـرة كـرميــة بعيـدة عـن العنف

إنهم يعودون إىل اجلاهلية
غفور صاحل عبد اهلل

واالرهــاب وأن يـســود القــانــون
سيـادة كـاملـة وشـاملـة ويعـيش
العراقـيون األبـاة يف بلد مـستقل
كـامل الـسيـادة .يـريـد الــشعب
العـراقي حكـومة وطـنية تـتألف
مـن عنــاصــر كفــوءة ونــزيهــة
وعـــادلـــة بغـض الـنـظـــر عـن
احملــاصـصــة بـني القــومـيــات
واالديـان واملذاهـب واالحزاب .أي
نريد وزيرًا كفـوءًا ونزيه ًا وعاد ًال
بـغض النظـر عن كونه شـيعيا أو
سنـي ًا عـربيـ ًا أو كرديـ ًا مسلـم ًا أو
مـسـيحيـ ًا أو مـن أي دين مسـاوي
آخر نـريد أن يكـون خادمـ ًا هلذا
الـشعب ومضحي ًا من اجله ويعمل
من اجل إعــادة بنــائه وتعـمريه
وتضمـيد جـراحه ليلحق بـركب
األمم املتطـورة على أن ال يكـونوا
بـأي حال من األحوال من عناصر
أو فلول أو مرتزقة النظام البعثي
الـســابق الـــذين أذاقــوا الـشـعب
ويالت احلـروب الطاحنـة وعاثوا

يف البلـد فـسـادًا وفـسقـ ًا وبـددوا
ثــرواته الـطــائلــة يف ملــذاتـهم
ونـــزواتهـم ألنـنــا عــرفـنــاهـم
ومسعنـاهم وشـاهـدنــاهم ال من
هذا النظام البغيض وال من عمالء
وجالوزة نظام عام  1963ألن املثل
العـربي يـقول (ال يـلدغ املـرء من
جحر ..مرتني) .وحنن العراقيني
كلنا ثقة وتفاؤل بالسيد األخضر
اإلبـــراهـيـمـي ألن خيـتـــار عـرب
مشـاركته إخوانه العـراقيني أهل
الـدار وأصحـاب القـرار وصـاحيب
املـســـؤوليـــة واهلمــة والـنخــوة
الشـريفـة بـأن خيتـاروا عنـاصـر
احلكومـة من هذا اإلطـار والشكل
املطلـوب واملـرغـوب لـدى عـامـة
الـشعب العراقي املـظلوم واحملروم
واملغيب طـوال عقود وعـقود من
الزمن بركب األمم املتطورة.
واهلل سبحـانه على من كان السبب
يف ذلك أن يوم احلسـاب لقريب إن
ـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اهلل.

رمبا كانت ثورة حممد (ص) الذي
قـادهــا كحـركـة ديـنيـة بــاسم
اإلسالم قبل أربعـة عشر قرن ًا من
أكثـر الثـورات جنـاحـ ًا وتـأثريًا يف
حيــاة جمتـمعهــا وقلبـت مجيع
مـوازينه املختلة رأسـ ًا على عقب،
ومسـيت احلـقبـة الـســابقـة هلـا
(احلقبـة اجلـاهليـة) ،هي حقبـة
الـتخلف ووأد الـبنــات واحلــروب
الطـويلـة بـني قبـائل اجلـزيـرة
وتفــشي أنــواع اإلبـــاحيـــة من
الـســرقــة والـسـطــو والفـســاد
املــستـشـــري يف اجملتـمع الـقبـلي
العــربي آنـذاك .فقـد اقـتصـرت
قيـادة هـذه الثـورة علـى العـرب
فقــط حلـني بـــــروز اخلالفــــة
العثمـانيـة الرتكيـة ،رمبـا كـانت
أشجع من ثـورة (سبـارتـاكـوس)
ضــد العبـوديـة ،ومل يـكن عهـد
اجلــاهلـيــة أقل عـبــوديــة مـن
العبودية يف عهد الرومان ،وأخرج
(حممـد) (ص) العـرب من عصـر
الـظالم إىل عصـر النـور ،ومل يكن
يـــذبح األسـري يف صـــدر اإلسالم
حتى لو كان كافراً ،لكن نفر ضال
مثل أسـامــة بن الدن وتلـميـذه
خاليلــة الــزرقــاوي يــذحبــون
املسلمني قبل املـسيحيني بالسيف
وبــدم بــارد ،ومل نـسـمع بــأنـهم
ذحبـوا بـوذيـ ًا أو سيخـ ًا هنـديـ ًا أو
واحـدًا من عبـدة النـار .إن هؤالء
القـوم قـرروا مـع سبق اإلصـرار
إعـــادة اجملتـمع املـــدني الـشــرق
أوسـطـي واإلسالمـي إىل عـصــور
الـظالم يف عهـد اجلـاهـليـة ،وإىل
أولئك القـوم الـذين بقـروا بـطن
(محزة بن عبد املـطلب) بالسيف
وأكلــوا كبــده ،علمـ ًا بـأن رسـول
اإلسالم بعد أن ضاق به األهل جلأ

إىل كـنف ملك احلـبشـة املسـيحي،
ونـرى اليـوم أن األردنيني الـذين
نــاصــروا جالد العـصــر صــدام
حـسـني ومــازلــوا ،قــد بعـثــوا
بـالـزرقـاوي لـذبح خلق اهلل علـى
أرض العـراق وتلــويثهـا ومعـاداة
املسـيحيـة ،بـالتـأكيـد إنهم أسـوأ
خـلف خلري سلف .إن األمـريـكيني
كـشفـوا بعـض (فظـاعــاتهم) يف
سجـن أبي غــريـب يف حق بعـض
الـسجنـاء العــراقيني ،الــذين هم
ال ليسـوا مبواطنني أبـرياء بل
أص ً
هم مـن أعتـى اجملــرمني الــذين
نفذوا أبـشع اجلرائـم حبق الشعب
العــراقي ومـن منفــذي القبـور
اجلـمــاعـيــة وقـــاتلـي األســرى
الكـويتيني .لـكن أنصار اجلـاهلية
وأنصـار صــدام من اإلعالم العـار
العــربـي يقــومــون الـــدنيــا وال
يقعدونهـا ،ويصمتون عن جرائم
رواد عـصر الـظالم مثل ابن الدن
والـزرقـاوي وفـدائـيي صـدام يف
أرض اهلل الـواسعـة حبجـة معـاداة
أمريكا.
يقــــول القـــاص األرجـنـتـيـين
(خـورخـة لــويس بـور خـيس):
(عليـنا أن نعـرتف بأن العـامل كان
دائمـ ًا ناكرًا للجميـل جتاه أمريكا،
علــى سبـيل املثــال لقـد قــامت
أمريكـا بانقاذ أوروبـا يف احلربني
العامليتـني .ومن الناحيـة األدبية
أن أدب اليـوم غري قــابل للنقـاش
من دون (ادغـار االن بـو) و(والت
وايـتمـــان) و(هريمــان مـلفل) و
(هـنري جيمـس) .ولكن ال أعرف
ملاذا ال يقبل أحد هذه املسألة).
نعم أمـريكا رأت ما اقرتفته أيادي
عصـور الـظالم حبق املــدنيـة يف
جــرمييت نيـويـورك وواشنـطن،
ورأت ما فعـلته (طالبـان) مريدو

االرهاب يف العراق ..الظاهرة واالسباب
عالء شاكر احلمامي
اسـتمــدت ظــاهــرة االرهــاب يف
العراق نضوجها من عوامل عدة.
ميكن حتديـد املهم منها مبا يأتي:
االحبـاط .الـدعـايـة املغـرضـة.
العالقات االجتماعية املبنية على
اسس غري صحـيحة .الـصراع من
اجل الـسـلطـة .مـســؤوليـة ازالم
الـنـظــام الـســابق .غـيــاب دور
املؤسسات الـداعمة للسلم واشاعة
اجواء الدميقراطية.
وبالنـسبة للعـامل األول .نعلم إن
هم العـراقيني األول كـان إسقاط
الـنظــام السـابق .كـانـوا تـواقني
إلزالة ذلك النظام بأية طريقة او
وسـيلــة .مـن هنــا اسـتبـشــروا
بدخـول قوات الـتحالف إىل الـبلد
ألنهـم وجـــدوا فـيهـــا اخلالص.
فتعـاملوا معهـا بشـكل اجيابي .إال
انه سرعـان ما بـدأ جرف الـرضا
يتـآكل .ومن أسبـاب هذا الـتحول
تقــريـب الـتحـــالف لعـنــاصــر
حمسـوبة عـلى النـظام الـسابق يف
جماالت عـمل عديـدة .وقد أوقع
ذلك املـواطن العراقي الـبسيط يف
تعليق

حرية وتـسـاؤل وبـدأ يــشكك يف
عـمليـة التغـيري .وينـسحب ذلك
أيضـ ًا علـى طـريقـة أداء جملـس
احلكـم .فهــو أداء غـري فعــال من
عدة نواحي وظيفية وغريها .ثم
جـاءت احملـاصـصـة الـيت مثـلت
طعنة قاتلة للمـواطنني وبالتالي
جعلتـهم يفقدون الثقـة باجمللس
ويفقدون كذلك األمل يف التغيري.
وبالنسبة للعامل االقتصادي فقد
لعب هــذا العــامل احليـوي دورًا
مهمــ ًا يف إنضـاج اإلرهـاب .وهـذا
نـاشئ عن فقـدان الـرقـابـة علـى
األسعــار وفقــدان فــرص العـمل
وانفالت حـالــة األمن .ذلـك كله
أدى إىل إشاعة التذمر ووقع اغلب
الشـباب يف خانـة العنف واإلرهاب
كرد انتقـامي ومترد علـى الواقع
املعيشي.
وبــالنـسبــة حلمالت الـدعـايـة
املـغرضة واملسيئـة للواقع اجلديد
يف العراق .فان هذا الدور تضطلع
به بعـض الفضـائيـات بـتبـنيهـا
اإلشاعات وتـشويه احلقائق ضمن
محلة نفسية تهدف إىل زرع بذور

الــــشقـــــاق وخلـق الفـنت بـني
العــراقيـني .من نــاحيـة اخـرى
وظف اإلسالم السياسـي والشعائر
الدينيـة لتحقيق مكـاسب ضيقة
يف الـشــارع العـــراقي وفــرضهــا
كآيديولوجيـة جديدة يف أساليب
التعــامل احليـاتي وإقـامــة منط
خــاص يفـرض كــواقع يف جمـال
العالقـــات بـني أجهــــزة احلكـم
واملـواطـنني .وقـد عـانـينــا من
النـظام الـسابـق بإطالق األحـكام
املسبقة وإصدار احلكم قبل وقوع
اجلنـاية كذلـك دور املقربني من
سـلطـة االئـتالف حيـث تنــامت
قـدراتهم املـاليـة واالجتـماعـية.
دور سليب يف األداء زاد من تـذمـر
الـشـارع العــراقي وجـعله يفقـد
االتزان.
وبـالنسـبة لـظاهـرة الصـراع من
اجل السلطـة .فان اغلب األحزاب
املنضوية حتت لواء جملس احلكم
تعـمل يف الـشــارع العـراقـي وفق
مبـدأ الكـسب الـكمي ممـا جعلهـا
تـتــصــــارع مــن اجل تــــأمـني
استحقـاقـات املـرحلـة الـيت تلي

عمال القطاع الصناعي املختلط
وكيفية حصوهلم على حقوقهم القانونية

حممد عبد اهلل اهلنداوي
اىل جريدة (املدى) الغراء
مـناقـشة املقـالة املعـنونـة (من
املستفيد من هذه الظاهرة)
اطلعت علـى املقالـة اليت كتـبها
السيـد حسام السـاموك ونشرت
يف العدد  107بتاريخ 2004 /5 /8
يف جريدة املدى الغراء مستكثرًا
فـيهـــا علــى عـمـــال القـطــاع
الـصنــاعي املخـتلط إصـرارهم
علـى نيل حقـوقهم القـانونـية
اليت حرموا منهـا طوال سنوات
القـمع واالضطهاد ،ومـنذرًا فيه
بــأوخـم العــواقـب يف حــالــة
االسـتمـرار علـى هـذا اإلصـرار
كإفالس هـذه الشركات وتشريد
منـتسـبيهـا ومـدى تــأثري ذلك
علـــى االقـتـصـــاد الـــوطـين.
واحلقـيقة إن هـذا القطـاع املهم
ظل مـزرعـة كربى يـرتع فيهـا
كبــار ســدنــة العهــد املـقبــور
وأزالمه من املــدراء املفــوضني
وأعـضــاء جملـس االدارة طـوال
أكثـــر من ثـالثني عــامــاً ،ويف
سنــوات احلصــار اليت تـدهـور
فـيهـــا االنتــاج بــسبـب ضعف
اسـترياد املــواد األوليــة كــانت
الـسلع األسـاسيـة اليت تـنتجهـا
املعامل حكـرًا جملموعة طفيلية
يـتبـادهلـا املــدراء املفـوضـون
وأعضـاء جمـالـس االدارة فـيمـا
بيـنهم ويـبيعـونهـا يف االسـواق
بأسعـار خياليـة بعد أن حرمت

االدارة األلـــوف املـــؤلفـــة مـن
الـوكالء الرمسيني من وكاالتهم
اليت كانت تعيش عليها عوائلهم
حيث ألغت وكـاالتهم واستبدت
جبميع قيم االنتاج.
يف تلك الـظـروف وطــوال تلك
الـسنـوات العجــاف مل يتخـوف
أحد على مسـتقبل هذا القطاع
وإمنـا دب حـينمـا وقف العمـال
للحـصول علـى بعض حقـوقهم
القانونية فمن املعلوم أن قانون
شـركات الـقطاع املخـتلط ينص
علــى تــوزيـع  %10من األربــاح
السـنويـة علـى املنـتجني فيـها،
ولـكن إدارات هــذه الـشــركــات
ظلـت متاطل يف حتـديد حـصة
الـعمــال وتـسـتغل حـــاجتـهم
وخـوفهـم من الـنظـام الـذي ال
يرحم فال يتسلمون سوى جزء
بـسيـط منهـا علــى شكل راتب
إضايف ارتفع فيما بعد إىل مخسة
أو ستة رواتب علم ًا أن الراتب ال
يـزيـد علـى  20 - 15الف دينـار،
بيـنمـا يقـبضـون هـم املاليني
عدا اهلدايـا املستمـرة من السلع
االنـتاجيـة طوال العـام .وحتى
املـســاهـمني الـصغــار الـــذين
ميلكـون اسهمـ ًا قليلـة ال حتقق
هلم االربـاح الفـائـدة املطلـوبـة
حتـى بعـد أن جتـاوزت نـسبـة
السهم الواحد .%100
ذكـر السيد السـاموك يف مقالته
أن هناك أطراف ًا سياسية حترك
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العمـال ،وال أعتقـد أن من حق
أحـد مـنع النـاس الـواعـني من
ارشاد اآلخرين إىل حقوقهم وأن
كـنت أجـزم بعـدم صحـة هـذا
التحريك.
ويــشري الــسيـد الـسـامـوك إىل
املـبادرة األوىل لـشركـة صنـاعة
الـدراجــات اليت عــدلت أجـور
العمال بعد احلرب واحلقيقة إن
هـذه الشـركة مل تقـدم للعـمال
سوى  %50زيـادة علـى رواتبهم
القـدمية املتواضعة مرغم ًة ومل
تعـطهم سـوى ستـة رواتب من
أربـاح الـسنـة املــاضيـة فـقط
وكـانت األربـاح تقـارب األربعـة
مليارات من الدنانري.
إن شـركة الدراجـات مثال سيئ
علـى الفـوضـى يف احلـسـابـات
والتبديـد غري املشروع لألموال
وال أريـد جلـب األمثلـة الـكثرية
سـوى إنين أذكـر مثـا ًال واحـداً،
هـو إن الـشـركـة تعـاقـدت مع
إحـدى الشركات اإلنشائية لبناء
خمــزن إضــايف دفعـت مقــدمــ ًا
وقبـل املبــاشــرة بــالعـمل 70
مليون دينار قبل احلرب بزمن
قلـيل وعنـدمــا حلت احلـرب
تـوقفت الشـركة اإلنشـائية عن
الـعمل ومل تعــد املبلغ املـدفـوع
حتــى اآلن .ومعلــوم إن سـبب
ذلــك ضـعـف اإلدارة ونـقــــص
مــؤهالتهــا وضعف الـرقـابـة
احملاسبية أيضاً.

جملـس احلـكم فـأخــذت تفـسح
اجملــال النـتمـــاء عنــاصـــر غري
مرغـوبة يف الـشارع الـعراقي .بل
أن تلك األحزاب صارت مالذًا آمن ًا
لبعض العنـاصر امللطخـة أيديهم
بدماء ابناء الشعب .وهذه ظاهرة
تسـتوجـب أن نعمل مجيعـ ًا على
تفتـيتهـا .ومن ضـمن ذلك وقف
تسـرب عناصر النـظام السابق إىل
بعض الدوائر وإىل جسد املرحلة.
فهم معـروفـون بعـدم املبـدئيـة
وســرعــة الـتقلـب ويتـميــزون
بـاملكـر والغـش الصطيـاد مغـامن
اقتصادية واجتماعية باعتبار إن
هــذه املـــرحلــة ال ختـتلف عـن
سابقتها!..
وهنــا الفت الـنظـر إىل حمـاوالت
تغيـيب دور املنـظمـات الـداعيـة
للــــسلــم واشـــــاعـــــة اجـــــواء
الدميقراطـية .فاملطلـوب جتسيد
دور هــذه املنـظمـات يف عـمليـة
لتغـيري وإعـادة الـبنـى التحـتيـة
لـلشخصيـة العراقيـة وتفعيلها يف
الـــوســط االجـتـمـــاعـي كـــرد
اليديولوجيات الظالم واخلداع...

أسـامـة بن الدن هـذا املــريض كـ
(دراكوال) بـأفغانـستان وأعـادوها
إىل العصـور احلجرية ،كـأنهم بهذا
يقلـدون املؤسـسة اإلسالمـوية يف
عهد صدر اإلسالم وليس يف صدر
عهد اخلالفة ،فقـد انقذت أمريكا
الــــشعــب العـــــراقــي أكــثـــــر
الـدكتـاتوريـات بطشـ ًا على وجه
األرض منـذ اخلليـقة ،لـو مل تكن
أمـريكا يف احلرب الـعاملية الـثانية
مل يـكن هنـاك اآلن قـومـ ًا امسهم
العــرب ،وديـن امسه اإلسالم ،ألن
النازيـة كانت معـروفة مبعـاداتها
للسـاميـة ومنهـا العـرب واليـهود
والـديـانـة اإلسالميــة .إنين هنـا
لــست عــاشقــ ًا ألمـــريكـــا وإني
كـيــســاري ســـابق مل أكـن أحـب
أمـريكـا ،لـكن جيب أن يقـال احلق
علـى الــذين يعـادون أمـريكـا أن
يسبحـوا يومي ًا حبمـد أمريكا قبل
غريهم ،ألنها قـضت على النـازية
وبالتعاون مع (النصارى واليهود)
وانقـذت العرب والـدين اإلسالمي
من الفنـاء احملقق عـلى يـد هتـلر
وحزبه النازي.
ويف تصـوري ليس هـناك عـراقي
شـريف يكـره األمـريكـان إىل حـد
النخاع ،بعـدما انقـذوا العراقيني
مـن حكـم أعـتــى اجملــرمـني يف
التـاريخ ،وإن الــذين يهـامجـون
قـــوات الـتحـــالف والــشـــرطـــة
العـراقية ،مل يـشربـوا من حليب
عــراقيــة ،بل هـم اراذل بقــايــا
النظام الـساقط ومرضـى تنظيم
القـاعـدة وأيـاد أردنيـة مـلطخـة
بـالـسحت احلـرام العـراقي الـذي
تلقــوه من الـنظــام املبـاد ،وكـان
إرسـال الزرقـاوي إىل العراق ضمن
رد اجلميل لصدام ونظامه.

اوقفوا مطلقي
العيارات النارية
أمحد هاشم
لـيس غـريبـ ًا اطالق العـيارات
النـارية يف اهلـواء وحنن حنتفل
بــاالعــراس أو يف حــالــة وداع
شخـص عزيز إىل مثواه األخري،
ولعل اجملتـمع الريفـي القروي
أكـثـــر مـــا تـربز فـيه هـــذه
الـظاهـرة من جمتمع املـدينة،
حيث اإلنسـان يف املدينـة أكثر
انـشغا ًال حبـياته وعـمله وليس
لـه الوقت الـكايف القتـناء سالح
ال عـن عــدم اهـمـيـته يف
فـض ً
حيــاته كمـا حنـسـب .ولكن يف
هـــــذه الفـرتة االخـرية ومــــا
فرضـته حالة االنفالت االمين
والـتسلـيب والقتل يف الـشوارع
صار اغلـب املواطنني يـقتنون
األسلحــة يف بيـوتـهم ،وبغـداد
اصـبحت بـني ليلـة وضحـاهـا
مركزًا للمـتاجرة باألسلحة بل
للرتويج هلـا ،وأضحت ظـاهـرة
ال
اطالق العيـارات النـاريـة لي ً
ونهـــارًا جـــزءًا مـن حـيـــاة
العراقيني.
ويكمـن السبب يف اطالقهـا كما
نــرى لـلتــدلـيل بـــان هنــاك
سالحــ ًا يف هـــذا البـيت ولــذا
جيـب االحرتاز واالحـرتاس من
عدم سرقته وتـسليب ساكنيه
بـطــرق صـــارت معــروفــة
وقدمية.
وإذا عـدنا إىل القرارات السابقة
اليت كانت حتذر بل تعاقب كل
من يطلق عيـارًا ناريـ ًا ويف اية
مناسبـة .ستتضح صحـة هذه
القـرارات .فــالشـارع العـراقي

اآلن ملـيء باملـآسي االنـسانـية
اليت احــد اسبــابهــا يكـمن يف
االطالق النـاري الطائش ،الذي
تــروح بــسـبـبه ارواح انــاس
الذنب هلم سـوى إنهم يف حلظة
االطالق كانـوا يف ذلك املكان أو
ذلك الــســطح مــن دار ،ولعل
زيـارة واحدة أليـة مسـتشـفى
ستـؤكد مـا ذهبنـا إليه فـتشري
التقاريـر الطبية ،إىل إن حاالت
كثرية حدثت وخبـاصة ما بعد
مـنتصف الليل سـببها اإلطالق
النـاري العشـوائي حيـث تكون
اغلب الـعوائل على الـسطوح يف
أيام الصيف الالهب.
نقـول ..يكفـي ما خـسرنـا من
البـشـر يف احلــروب واملقـابـر
اجلمـاعيـة والقـتل والتعـذيب
واخــتالف الــــرأي .يـكفـي أن
يكـون املـوت بال معنـى هكـذا.
جملـرد أشبـاع رغبـات طـائشـة
تنـتهي بهـا احالم انـاس ميكن
أن يكـونـوا ضيـا ًء ينري الـدرب
للعـراق ومــستقـبله وارواحـ ًا
تعـمل مـن اجل سعـــادتنــا يف
الوقـت الذي يكون الـطيش هو
الغاية األوىل لكل فعل.
وهي دعـوة خمـلصـة لـرجـال
الشـرطة الغـيارى واملـواطنني
الـذين حيـسون بـاالنتمـاء هلذا
الــوطـن وتهـمهـم أرواح ابنــاء
الوطن أن يكونـوا عضدًا للبناء
وأن ال يسمحـوا بفقدان إنـسان
عــراقي جمـدداً ،بعــد كل تلك
اخلـسـارات والـضيـاعــات اليت
اجتاحته وما زالت.

ليستعد املعلم وجهه احلقيقي
حسني جميد النجار
إن الظروف الـداخلية واخلارجية
تفـــرض علــى وطـنـنــا حتــو ًال
دميقــراطيــاً ،كمـا إنه كــان حلم
وأمل الـكـثـري مـن املـثـقفـني يف
العراق وهدف منـاضلي احلركات
الوطنـية والقـومية واإلسـالمية
ألسبـاب منها الظروف اليت عاشها
العراق بأغلب فئاته من موظفني
وفالحـني وعـــاملـني وغـريهـم،
ومنهـا أيض ًا حماربـة حرية الفكر
واالعـتقـاد واالنـتمــاء وغريهـا.
وكــانـت أكـرب املــآسـي تـلك الـيت
وقعت على املعلمني فقد صودرت
حـريتهم الفكريـة وقيدوا بقيود
ال ينكـر إنها كانت قـوية وخطرة
مما أدت بـكثري منهم إىل االعتقال
أو الفــصل مـن الـــوظــيفـــة أو
إرغامهـم على االسـتقالـة ومنهم
مـن أعــدم ،ومل يـنـج إال القلـيل
وبقـي األقل من القليل صـامدين
يف عــملهـم املقـــدس ثـم بـــدأت
حماربـة العلم واملعلمني ،كان أوهلا
رداءة واستهالك املناهج الدراسية
وخصوص ًا العلوم اإلنسانية ،أضف

إىل ذلك مـا احتـوته هذه املـناهج
من زيف وكذب .وامـتدت عقوبة
احملـاربــة إىل االستهـانـة بـاملـعلم
متـمثلـة جبعل املـسـؤوليـة بيـد
عنـاصر ال تعـرف معنـى وقيـمة
الـعلم والرتبيـة ،وليسـوا من ذوي
الـكفـــاءات أو االخـتـصـــاصـــات
العلمية ضمن نطاق مسؤوليتهم.
وكـذلك االستهانة جبهد املعلم من
خالل صـرف الــرواتب واألجـور
اليت ال تفـي حتـى أجـور الـنقل.
وهذا مـا دفع بالكثري من املعلمني
ذوي اإلرادة الـــضعــيفــــة ومـن
اآلخــرين املــسنــوديـن  -إن صح
الـتعبـري  -من قبـل املسـؤولني إىل
الرشـوة واالبتزاز بعد عقد اتفاق
مـشرتك بـني الطـرفـني بطـرق
ملتـوية منها ما مسي (التربعات -
اخلـــــصــــــــــوصــــي  -املـالزم -
املـرشحات ....اخل) ووصلـت حتى
إىل املـسـاومــة العلـنيــة بتــسعري
الدرجات االمتحانية.
أمـا البقيـة األخرى فـالتـجأت إىل
العمل بعـد الـدوام حفـاظـ ًا علـى
شرف املهـنة والسـمعة الشـخصية

وحفــاظــ ًا علــى بقــاء مـظهــره
بــالـشـكل الالئق أمــام الـطـلبــة
واجملتمع وقـناعـة منه وبال شك
أن املعلم يقوم بعمل مقدس وكما
قـــال الـــرســـول حمـمـــد (ص):
(العلماء ورثة األنبياء).
فهـذا الـوضع املـادي املرتدي الـذي
عاشه املعلمون انعكـس على نشأة
اجليل وأصبـح التطـور احنـداريـ ًا
وعدًا تـنازلـي ًا يف اجلـانب الـعلمي
والرتبوي ممـا انعكس علـى حياة
املعـلم مــاديــ ًا ومـعنــويــ ًا حـيث
يتعـامل املعلـم مع العقل والفـكر
وليـس مع أداة أو مــاكنـة وهلـذا
العـقل والفكـر مـســؤوليــة خلق
وفنـية إبداع وعليه البد أن يكون
املعلم بأحـسن تقويم أمام الطلبة
فالـطالب يقـتدي بصـفات معلمه
األخالقيـة واملـهنيـة وقـد يـذوب
وينـصهـر يف فكـر معـمله وبهـذا
البــد للمعـلم أن يكـون الـنمـوذج
احلي الصادق فشخصية املعلم هي
مرآة ملـستـقبل البـلد فـالربنـامج
واملمارسـة اليت ينتهجـها املعلم يف
نـشــوء الطــالب تعـطي انـطبـاع

صفـاتـه األخالقيـة واملهـنيـة يف
املسـتقبل يف أي جمـال من احلـياة
حـسب ما يكون مـستقبل الطالب
(معلم  /قاض  /طبيب ...اخل).
اآلن نعيـش وقتـ ًا البـد أن نقـيم
فيـه االنتقــال إىل احلضــارة اليت
صـدرت من جمتمعنا لفرتة ليست
بقـصـرية فعلـيـنــا بـتحلـيلهــا
وتقيـيمهــا ابتــداءًا من حمـاولـة
االستقرار بشكله املادي والروحي
والعمل يف إطـار يستوعب املرحلة
احلـالية وأن نستعد كل االستعداد
ويف املقـدمــة االستعـداد الـذهين
والـروحي واملتمثل بـاستبعاد كل
الطـرق الفـاســدة وأن خنطـو إىل
األمجل واألسعــد يف تنـميـة روح
الطـالب وفكـره وتطـور جـوهـر
النتـاج الفكــري وذلك من خالل
األسلـوب غري الـتعصيب السـتعادة
الـوجه احلقـيقي للـمعلم املـتمثل
بالـشخصيـة الثابـتة النـابعة من
من ذهـنيــة وروحيـة مــؤمنـة.
ولنتذكر قول الرسول حممد (ص)
متشـرف ًا مبكانة املعلم (إمنا بعثت
معلم ًا ألمتم مكارم األخالق).

غياب املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية عن العراق
امساعيل داود

الدميقـراطيـة ال ميكن أن تـوهب
وعـلى العراقيني أن ال يـنتظروها
من أحــد مهمـا كـانت قـوته ،بل
جيـب أن يعملـوا مـن أجل بنـائهـا
وأنا هـنا ملـساعـدتهم (ستـيوارت
نـاشط يف فريق الـسالم املسيحي)،
أمــا تــومــس املنــاهـض للحــرب
(فــرنــسي) فــإنه يقــول (أرغب
بالبـقاء ألرى العراقيـني ينظمون
التـظــاهــرات العــارمــة بــوجه
االحـتالل واإلرهاب وكل مـا يهدد
السالم واحلريـة يف بلدهم) ،وكان
قـد أمضـى قبل ذلك ثالثـة أشهر
عـمل يف فلـســطني وســاهـم مع
الفلـسـطيـنيـني يف تظـاهــراتهم
وفعـــالـيـــاتهـم ضـــد االحـتالل
اإلســرائيـلي وقــد ســألين كـيف
ميكن أن يـتفهم العراقـيون دورنا
مثلما يتفهم الفلسطينيون ذلك.
وتقـول بـاوال إحـدى العـامالت يف
رصد االحتالل ومنظمة جسر إىل
بـغداد اإليطـالية إنهـا تعيش اآلن
يف إيطاليـا عقدة ذنب ألنها تركت
العـراقـيني يـواجهــون االحتالل
األمريكي وحدهم.
هؤالء والعشرات غريهم ،عملوا يف
املنظمات الـدولية واملنظمات غري
احلكوميـة الدوليـة يف العراق ويف
أغـلب الــدول والـبلــدان ومـنهــا
العـربيـة واإلسالميـة وســاهمت
منـظمــاتهـم يف أدوار سيــاسيـة
وإنـســانيــة مهمــة ،واملنـظمـات
الدولـية تلك الـيت تتأسـس طبق ًا
التفاق دولي ويف ظل قانون دولي

وتقـوم بـوظــائف ذات طـبيعـة
دوليـة ،مثل اجلـامعـة العـربيـة
واألمـم املتحـدة ووكـاالتهــا ،مثل
ICRCاللجنة الدولية للصليب
األمحــر أو UNDPبــرنــامج
األمـم املــتحــــدة اإلمنــــائـي أو
UNICEFصـنــــدوق األمـم
املتحدة لرعاية األطفال وبرنامج
الغـذاء العـاملي WFPومنظـمة
الــصحـــة العـــاملـيـــة ،WHO
وغـريهــا ،أمــا املـنـظـمــات غـري
احلكـــوميــة Non governm
mental organization
وختتـصـر)NGOفـهي تـشـمل
املـؤسسـات التـطوعـية واخلـريية
ذات األهداف اإلنسانية والثقافية
واخلـــدمـيـــة والـيت ال تهـــدف
بطبيـعتها لتحقيق ربح ،ويشكلها
األفـراد بدون تـدخل من الـدولة
وتشـمل منظمات حـقوق اإلنسان
ومنــظمــات املــرأة ومنــظمــات
اإلغـاثـة وخـدمـة املـتضــررين
وغريهـا ،ونقصد بـالدوليـة منها
تلك اليت تكون مقراتهـا الرئيسة
خارج الـعراق لكن نشاطاتها متتد
إىل خمتلف الـدول وتأخذ متـويلها
مـن جهـــات دولـيـــة مـــاحنـــة
وتربعـات ،بعـد أن تعـرض عليـها
مشاريعها والنتائج املتوخاة منها.
ازداد اهـتمــام هـــذه املنــظمــات
بــالعــراق بعـد عـام  1990حـيث
فـرض احلصـار علـى العـراق أثـر
غـزو قوات النـظام السـابق لدولة
الكـويـت ،وبعـد انـهيـار ألـبنـى

الـتحـتيــة يف العــراق علــى أثــر
احلــرب الـيت شـنـت لـتحــريــر
الكــويت والـدمـار الـذي أصـاب
معـظم املـدن العــراقيـة بـسـبب
الـعمليـات العـسكـريـة اليت شنهـا
الـنظـام السـابق لقـمع انتفـاضـة
آذار .1991
قامـت هذه املنـظمات بـدور كبري
يف اجلـوانب اخلدميـة مثل تنقية
امليـاه والصـرف الـصحي وتـوفري
الدواء ومـواد أخرى ،وغـريها من
األعمـال اإلنـســانيـة الـيت مشلت
اإلغـاثـة للجـرحـى واملـتضـررين
والـبحـث عن مـصـري املفقــودين
وبالـرغم من مـضايقـات النـظام
الـسابـق هلا وحتـديد أدوارهـا مبا
خيدم مـصاحله اخلاصـة استمرت
هـذه املنظـمات بـالعمل وتقـديم
اخلــدمــة وال ميـكن ألي عــراقي
تـصــور وضع العـراقـيني يف ظل
تلك األوقــات احلــرجــة بــدون
برامج هـذه املنظـمات ،خصـوص ًا
مع تسـخري النظـام السـابق ملوارد
الـدولــة لألغـراض الـشخـصيـة
واألمـنـيـــة له ،وتعـمــد إهـمــال
مـنــــاطق واسعـــة مـن العـــراق
خـصوصـ ًا يف اجلنـوب ويف اإلقليم
الكردي ،استـمرت هذه املـنظمات
يف العـمـل يف أحلـك الــظــــروف
وسانـدت الشعب العـراقي ومولت
بـــراجمهـــا مباليـني الــدوالرات،
وقبـيل احلرب األخرية الـيت شنها
التحـالف علـى الـنظـام الـسـابق
عارضت املنظمات الدولية احلرب
كـوسيلة للتغـيري ،وساهم املاليني
مـن النـاشـطني الـدولـيني ضـد

احلــرب بـتـظــاهـــرات ورفعــوا
أصواتهم من أجل السالم والبعض
مـنهم انتقل للعـمل داخل العراق
بـــرغم ظــروف احلــرب وخالل
أيـامهـا األوىل امللـيئـة بــاخلطـر،
وحيـنمـــا انتـهت هــذه احلــرب
واستطـاعت أمـريكـا أن تشـرعن
احتالهلـا للعـراق من خـالل قرار
جملـس األمن الــرقم  ،1483عـول
الكثـري من العـراقـيني واملهـتمني
بالوضع يف العراق على دور ممثل
األمـم املتحـدة ملـوازنــة التفـرد
األمريكـي ،السيد دميلـو الذي أقر
ال لألمني العام لألمم
تعيينه ممث ً
املتحـدة يف العـراق وفق الفـقرة 8
مـــن نفـــــس القـــــرار ،حــيــث
عـــــــــــمل ومـنـــذ وصـــوله إىل
بغـداد يف  2003 / 6 / 2علـى دعم
نشـاط املنـظمــات اإلنسـانيـة يف
العراق والتـأكيد على توسيع دور
األمم املتحدة يف الـعراق وضرورة
الـنقل الــســـريع للــسلـطــة إىل
العـــراقـيـني وإضـــافـــة للـــدور
الــسيــاسـي ،نهـضـت املنـظمــات
الـــدولـيـــة واملـنـظـمـــات غـري
احلكـوميـة الـدوليـة بـنشـاطـات
إنسـانية وخدميـة واسعة مماثلة
ملـا قـامت به يف عـام  1991وغـطت
غياب املـؤسسـات احلكومـية اليت
انهارت علـى أثر احلـرب واليت ما
زالت تعـانـي مصـاعب مجـة ،بل
إنهـا انفتحت علـى جماالت كـانت
غـري ممكنـة من قـبل مثل جمـال
حقــوق اإلنــســـان ووضع املــرأة
وغريها ،حيـث نظمت الفعـاليات
والـتـظـــاهـــرات واملـــؤمتـــرات

الـصحفيـة ،واليت تنـاولت أغلـبها
العمـليات اإلرهابيـة ضد املدنيني
وانتهـاكات قـوات االحتالل ،مثل
إطالق النار العشوائي واالستخدام
املفــــرط للقــــوة والعقـــوبـــات
اجلـمــاعـيــة والـــوضع الــسـيـئ
لـلمحتجـزين يف سجـون االحتالل
ومـــدى االلتــزام بــاملعــاهــدات
الدولية من قبل احملتل.
عملوا يف اجلنوب والغرب والشمال
رفعوا أصـواتهم من أجـل العراق،
شاركـوا منظـمات غـري حكومـية
عــراقيــة بتـلك الفعــاليـات ممـا
أضـاف ملنظـماتنـا احلديثـة العهد
زمخ ًا يوازي خطورة املرحلة اليت
ال
منــر بهـــا ،كل ذلك أعـطــى أم ً
لـلمـاليني مـن العـــراقيـني بغــد
أفضل ،لكن هذا األمل حتطم على
صخـرة العـنف املتـزايـد ،خـرج
معـظم نـاشـطي ومـوظفي هـذه
املنظـمات من العـراق هربـ ًا ليس
مـن ثـقل املهـمـــة يف العـــراق وال
جسامـة تضحياتهم ولـيس خوف ًا
من االحتالل بل نتـيجة لضربات
ارهـابيــة متتـاليـة استهـدفـتهم
ابتــدأت حيـنمــا استهـدف مقـر
األمـم املـتحــدة يف بغــداد وقـتل
الــسـيــــد دميلـــو يف  19آب ،2003
وتأكـدت يف  27تشرين األول 2003
حيـنمــا استهـدف هجـوم مـبنـى
الصليب األمحـر ،وكانت الـضربة
القاضية لعمل هذه املنظمات بعد
عمليات االختـطاف أو القتل اليت
تعـرض هلا نـاشطـون من خمتلف
الـبلــدان يف العــراق خالل األيــام
املـــــــــــــــــاضــــــيـــــــــــــــــة،

