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يف مــــــواجهـــــات كــــــربالء

الـرصاص واخلـوف اجتمعـا فوق صـفحات الكتـاب والضحيـة هو الـطالب
كربالء  /املدى
مل يكن نابليون بونابرت يتصور
أن مقــولـته الـشـهرية ((ســاحــة
املعركة وال قـاعة االمتحان))اليت
اختذها الطالب شعارا لصعوبة ما
يالقــونه أثنــاء االمتحـانـات ،أن
الـســاحتـني ستلـتقيــان معـا يف
العراق ويف مـدينة مـثل كربالء.
حمـنة طلـبة العـراق مضـاعفة..
فساحة احلرب قريبة من احلرف
واحلرف مـشوش بـهديـر احلرب
ليجتمعا معا فوق كتاب يراد منه
أن يكــون مثـــرة احللـم لـنجــاح
يــضمـن هلم مـسـتقـبال مجـيال
كــأنهـم يقــولــون بعــد أن ذهب
الطاغية أن النجاح سيكون مثمرا
وستكون شجرة املستقبل وارفة..
لكن الطـالب العـراقي اصبح بني
نـــارين ..نــار احلــرب وقــاعــة
المتحـان ..حتــى أمسـى احلـرف
كــأنه مـصيــدة للــوقت املهـدور
بــاخلــوف واملتــداخل يف ابـسـط
احلـــــاالت مـع القـلق والــرتقــب
واالسـتــطالع  ..صــارت عـيـنــا
الطـالب تـرنوان مـرة إىل احلرف
ومــرات إىل هــديــر االنفجــارات
ولعلعـة الـرصـاص وانتهـاك سرت
صمت الـسمـاء بطـائـرات عربت
احملـيطـات لتعـطل عنه سـاعـات
االنـشغـال بـدراسـة ،لعلـه حيصل
علــى جمـمــوع ممـتــاز يـــؤهله
لدخول اجلامعة اليت حلم بها مع
أهله طوال مثـانية عشر عاما ..أو
علــى جنـــاح يعـرب به إىل الـصف
اآلخر.
هدوء القراءة وأمواج اخلوف
يف كـربالء ..كانـت املواجهـات قد
سبقـت امتالء قـاعـات االمتحـان
بلـيلــة واحــدة للـصفـــوف غري
املـنتـهيــة ..كـل شيء حتــول إىل
خــوف مـن اجملهــول ..فــوضــى
الـشــوارع أثــرت علــى مقــدرة
الـطــالب يف االنـتبــاه إىل أسـئلــة
االمـتحان ألن ما قـرأه امنحى بني
حلـظــة االسـتـمــاع إىل هــديــر
املواجهـات وأخرى بـسبب اخلوف
من االنفجـارات ..يقـول الطـالب
عبـد املهـدي يف الـصف اخلـامـس
العـلمـي :كل مــا قــرأته تـبخــر
متامـا ..كان الصـباح األول صباح
اخلـوف ..كيف لي أن أجيب بينما
أذناي مـشغولـتان بـسمـاع أمواج
الرصـاص؟ وحني تعرف ان الليل
الـذي يــستغلـه الطــالب للقـراءة
لـسكـونه وقــدرة الطــالب علـى
استغالل هـذا السكـون ،حتول إىل
حـاالت من اخلوف تـارة وحلظات
لالطالع علـى ما جيري يف املدينة
تارة أخرى .ويضيف عبد املهدي:
مل أمــــر بهـــذا االزدواج طـــوال
سنـوات الـدراسـة ..الن احلـرب
كــانت علـى احلـدود ..أمـا هـذه
املواجهات فكـانت داخل املدينة..
ومثـة عراقيون يتـساقطون ومثة
انفجـارات تهـز جـدران الغـرفـة
ومثـة طـائــرات تنـتهك حـرمـة
اهلــدوء فال اعـتقــد ان الـطــالب
مبقـدوره أن ميسك الكتـاب ليقرأ
أو ميــسـك قلــمه لــيجـيـب عـن
األسئلة.
بنيما يرى الطالب سالم حممد أن
هذه املواجهـات قد سببـت كارثة
علـى املستوى العلمي.ويضيف :إن
مرحلـة الرابع اإلعـدادي صارت
وكأنها مرحلة الالجدوى ..فحني
اشتـعلت املــواجهـات حــاولت أن
أغافل الـوقت ألبرر قـدرتي على

اإلجـابة ..لـكن النتيجـة كانت أن
أذني ظلتـا مشغـولتني بـأصوات
االنفجــارات ..حتــى أن الــوقت
املخـصص لإلجـابـة صـار اقصـر
ممــا نتـصـور ..فـبني مغــافلـة
الــوقت وسـحبه إىل الـورقــة كنـا
نـســرق اللحـظــات لنعــرف أين
سقطت هذه القـذيفة وأين رمت
هذه الطائرة قنابلها ..حتى أنين
وبقـدر الشجـاعة الـيت حاولت أن
ادخل نفــسـي فـيهـــا انـــشغلـت
باخلـوف وكأن احلـرب تقف على
باب القاعة وان الشظية ستأتي ال
حمالة وتقتلين ..حتى صار األمر
يف معـادلة مقلـوبة أن املـواجهات
وهي خـارج القـاعـة قــد كسّـرت
القلـم وهرّبـت ما قـرأته يف الليل
دون إرادة مـــــين  ..ويـقـــــرتح
الـطـــالـب حمـمـــد علـــى إدارات
املـدارس ومـديـريـة الـرتبيـة أن
تـأخـذ بـاحلـسبـان مـا مـرت به
كـربالء ..وأال حيـاسـب الطــالب
علـى اإلجـابـة الكـاملـة الن املربر
مـوجـود إذا مـا أرادوا املـسـاعـدة
خاصـة وانهم معنيـون أيضـا مبا
حـدث ،فهم إضـافة إىل مـا تعنيه
هــذه املـــواجهــات يف حـيـــاتهـم
اليوميـة فانهـم أيضا شهـود على
عـــدم مقــدرة الـطــالـب علــى
االستمرار يف القراءة ،وسط هكذا
أجواء مشحونة بالقلق إن مل تكن
مشحونة باخلوف.
طالب املناطق احلربية
الطالب جبار ..يف الصف اخلامس
األدبـي له حكـايـة أخـرى ،شـأنه
شأن الكثريين من أبـناء منطقته
الــسكـنـيـــة ،ففـي ثالث حمالت
مكـتظـة بـالـسكـان هـي أحيـاء
الـسعـديــة واملعمـلجي واملخـيم..
ترك الـطالب كتبهـم ودفاتـرهم
ومل ميـسكوا مبا قرأوه طوال شهر
مـن االستعـداد الـذي يـسـبق كل
امـتحان ..وهربوا مع عوائلهم إىل
مكـان آخر من املـدينة حبـثا عن
األمــان ..كــان هلــؤالء الـطـلبــة
مــصـيـبــتهــم فقـــد تــــأجلـت
االمـتحــانــات يف اثـنيت عـشــرة
مدرسـة بني ابتدائية ومتوسطة
وإعـدادية للبنني والبنات يف هذه
األحياء ..بعد أن وجدت مديرية

الرتبية ان من الصعوبة أن يلتئم
مشل صف واحــد من الـصفـوف
العـديـدة يف هـذه املـدارس فقـد
توزع طلبتها بني األحياء وامتنع
معلموها ومدرسوها عن احلضور
إىل بنـايـات مـدارسهـم الستمـرار
القتال ودوران الدبابات يف شوارع
وسط املـدينـة ومتركـز عنـاصر
جيش املهدي بني أزقتها ..يقول
جبـار :كنـت استعـد متـامـا ألداء
االمتحانات.لكن السعدية حتولت
إىل مـــــــــــا يــــــــشــــبـه األرض
احلرام.فالقوات األمريكية تتقدم
إىل املـدينة ملـواجهة قـوات جيش
املهدي من هذه املنطقة ..وقوات
جيش املهـدي ..تنطلق مـن هذه
املنطقـة لوجود مسـاحات فارغة
علـى حـدودهـا ..ويـضيف ..كـان
القلق يـســابق الـوقـت ..وحني
اشتعلت املـواجهـات هربـنا حبـثا
عن النجاة ومل نفكر بكيفية أداء
االمتحان ،بل مل أفكر إذا ما رسبت
مثال ..الن املتحـاربني مل يفكروا
بـان مـا حيــدث من مــواجهـات
مكانها املنـاطق السكنية ..ويؤكد
على صـورة مرعـبة راح يـصفها
بارتعاش واضح :يف اللحظة األوىل
وحني تـأخرنـا عن اخلـروج من
احلي كـان الكتاب بيـدي متصورا
أن احلـــالـــة لـن تــسـتـمـــر وان
املــواجهـات سـتتــوقف يف اليـوم
الثاني كما كان حيدث يف كل مرة:
وكــانت لـدي معـادلـة تقـول إن
الذي يـنجح يف اخلامس اإلعدادي
مبعـدل جيــد سيكــون الطـريق
اسهل له يف الصف السادس ..فكان
الكتاب ال يفارقين ..ولكن سقوط
ابـن جارنـا أمام عـيين مضـرجا
بـدمه ،ومحله بني يديه ورؤييت
لتلك الرصاصة اليت ثقبت قلبه،
وكأنها ثقبـت ذاكرتي فتبخر كل
شـيء كــان يف رأسـي ســوى تـلك
الصورة املرعبة.
فيـما قالت الـطالبة فـاطمة وهي
يف الصف اخلـامس االبتـدائي :مل
اعد إىل املـدرسة ،وال ادري مـا هو
مـصـريي.كتـيب ظلـت يف البـيت
الـذي هربنـا منه ..وقيـل لنا انه
احرتق .وأضــافـت انهــا تــريــد
العـودة إىل املدرسـة لكن عنـاصر

جيش املهـدي اختذوا مـن الشارع
ساحة للحرب .وال تدري إن كانت
تستطيع أن تـؤدي االمتحانات أم
انـها حتـتاج إىل إعـادة قراءة لـعام
جـديـد ..وتقـول :إن مـا أخـذته
طوال العـام الدراسي(تـبخر )من
رأسهـا ومل تعد حتفظ شيـئا على
اإلطالق.
احلرب واالمتحان يف قاعة
البكالوريا
لطلـبة السادس اإلعـدادي حكاية
أخـرى.فهؤالء كانـوا يبحثون عن
أمــاكن هـادئـة تـسـتغل للقـراءة
فيجدون يف الساحـات العامة بعد
أن خيـلد اجلـميع إىل النـوم مكـانا
رحبـا ينعشـه اهلواء العلـيل الذي
يهب علـى احلــدائق كلمـا تقـدم
الليل إىل مـا بعـد انـتصـافه .ويف
النهار تكون املكتبـة العامة مأوى
منـاسـب ال ميكـن التغـافـل عنه
واالنـشغـال بـأمـور أخــرى غري
القراءة .فاملـستقبل بالـنسبة هلم
معقـود على سـنة دراسيـة خيرج
من جـبها معدل عـال يذهب بهم
إىل مـستقـبل يفتـخر بـه اآلباء أو
يقــودهـم إىل معــاهـــد ال تلـيب
الـطمـوح .وقـد يكـون الـرسـوب
حمطـة فـاشلـة يف عمـر الطـالب
الـذي اجتهد مثـانية عـشر عـاما
لـيصل إىل خـامتـة املطـاف( .إنهـا
سنــة دراسيـة قــاسيـة) .قـاهلـا
الطــالب أجمــد علي وهـو يـقلب
كـتـب الــســـادس الـعلـمـي بـني
يـديه.ويـضيف :لقـد صــادفتنـا
سـنتــان مـن القحـط ..الــسنــة
الدراسية املاضية اليت جاءت بعد
سقوط الـنظام وقد ارتبـكنا فيها
وقلـنا إن احلكـم اجلديـد ال بد أن
يغري املنـاهج كلها لوجود األسباب
املـوجبـة لـذلـك :لكن شـيئـا من
ذلك مل حيدث! وقـد ضاعت سنة
دراسيـة بـسب إهمـالنـا وبـسبب
زوال النـظـام الـذي كــان يعـبث
باملعـدالت وبسبب احلـرب أيضا.
وقلنا إن هذه الـسنة اجلديدة هي
سنــة الـنجــاح احلـقيـقي ،إال أن
املـواجهــات اليت طــالت كـربالء
أعادتنا إىل دوامـة القلق وجعلتنا
نـــتـخـــبــــط بـــني اخلــــــــوف
واالجـتهاد.ويضيف:كلـما حاولت
القــراءة والـتـــوغل بـــالكـتــاب
دهمـتين الطائرات بـأصواتها ..أو
تهتـز األرض حتت جـسدي فـأفز
مـرعـوبــا .اعتقــد أن املعـادلـة
خــاطـئــة يف حـيــاة الـطــالـب
العـــراقـي ..فـال ميكــن للحـــرب
والدراسة أن جيتمعـا معا يف قاعة
الـبكـالـوريــا واعتقـد أن صـوت
احلـرب سيكـون هو الـغالب مـهما

فـعـلــــنــــــــــــا مــــن اجـل أن
نـتجاوزه.ويتساءل اجمد :ملصلحة
مـن تضـيع سنـة دراسيـة أخـرى
وأمــريكـا هـي اليت أعلـنت أنهـا
جـاءت من اجـل تصحيح مـا كان
خــاطئـا؟ ملـصلحــة من ال يكـون
األمان شعـار اجلميع وكأن احلرب
كتبت علينـا وليس من السهل أال
خنوض غمارها حلني اجنالء غبار
الـتغـيـري؟وجيـيـب :اعـتقـــد أن
اإلجــابــة لــدى مـن أشعل هــذه
املـواجهات وسـيكون املعـدل الذي
سـنحـصل عـليـه إذا مل تتــوقف
املواجهات يف ذمة من غامر بهتك
االستقـرار وأحال الوقت إىل شعلة
من اخلوف والرعب ..اخلوف من
الـفشل الـدراسي والـرعب من أن
تأتي قذيفة وتنهي كل شيء.
أمــا زميلـه الطـالـب وليــد عبـد
القـادر فقال :إن هذه املواجهات ال
مربر هلـا وقـد أطــاحت بــاحللم
ورمـته يف النـار الـيت اشتـعلت يف
املدينة ..وكان على املتحاربني أن
يـأخـذوا حبـسـابــاتهم إن املـدن
ليـست مكـانـاً للحـرب ..وان من
ابـسط حقوق اإلنـسان أن تتـوفر
له عناصر األمان.ولكن اعتقد أن
يف العـراق لن يكـون هنـاك أمـان
مــادام هنــاك احـتالل ،وجهــات
ترفع شعار حماربة االحتالل بعد
ترحيب به يف بادئ األمر وصمت
اسـتمـر مـدة عـام علـى وجـوده
فـاخـتل التـوازن بني الـتصـديق
بشعارات حمـاربة االحتالل وبني
التصـديق بتحـرير العـراقي من
زمن تالعـب باملـقدرات ،وجعلـنا
نـرسب يف كل صف عـام من اجل
إال نــذهب إىل احلـرب.ويـطــالب
وليد من وزارة الرتبية بأن تأخذ
باحلسبـان الظروف الـيت متر بها
بـعض املـدن العــراقيـة ويقـول:
ليـس مـن املعقــول أن يتـسـاوى
الطـالب الــذي تعيـش مـديـنته
اهلـدوء وبني الطـالب الـذي كتب
علـيه أن يعيـش يف مــدينــة غري
مـسـتقــرة ..ويـضـيف :إن علــى
واضعي األسئلة أن يـرمحونا بعد
أن فقدنا الرمحـة من املتحاربني
وان تكـون رمحتهـم اقرب إىل اهلل
من هؤالء.
رأي نقابة املعلمني
ذهبـنا إىل نقيـب املعلمني لنـسأله
عن تــأثري أجـواء احلــرب علـى
الـطـــالب ومــا اإلجـــراءات اليت
اختــــذت لــتاليف مــــا تـــسـبــبه
املـواجهات يف كربالء علـى عملية
سري االمـتحانـات ،فأجـاب السـيد
جـاسم حممـد قيـصر الـربيعي:
تـسبق فرتة االمتـحان  -واثنـاءها

أحـيانا  -حـالة استـعداد وطوارئ
نفــسـيـــة وشخـصـيـــة ورمبـــا
اجـتمـاعيـة يعيـشهــا الطـالب..
وعنـد الطـالب املمتحـن مثة قلق
يـظهـر عـليه بـغض الـنظــر عن
اسـتعــداده أو جــاهــزيـته ألداء
االمـتحــان علـــى وفق مقــولــة
نــابـليــون الـشـهرية.وهــذا أمــر
طبيعـي .ويضيف السيـد قيصر:
وبقــدر تعلق األمــر بــالـرتبيــة
ونقابـة املعلمني فان االمـتحانات
فرتة حـصاد ..بـاعتبـار أن الزرع
يبـدأ منـذ بدايـة العام الـدراسي
ويـسـتمــر العطـاء خالل األشهـر
الدراسية وعليـه فإن االمتحانات
هي ملـعرفـة مدى قـدرة الطـالب
علـى اسـتقبـال مـا يـبثه املـربي
وفق معـايـري اختبـاريـة خـاصـة
لـيحـصل الـطــالـب علــى جنــاح
مبعيـاريـة عـلميـة عـاليـة.وأكـد
نقيـب معلـمي كــربالء .أن هـذا
املــوسم الـدراسـي شهـد ظـرفـا
اسـتثنـائيـا يف حمـافظـة كـربالء
ليـرتك وراءه مجلــة من األمــور
اليت هي بـالتـأكيـد تـؤثـر علـى
الـطـالـب أوال وأخريا ،وتـنعكـس
سلبـا علـى سـري االمتحـانـات يف
الـــوقـت نفـــسه ..فلـيــس مـن
السهـولـة أن يقـرأ الطـالب الـذي
تـــرك بيـته مع أهلـه حبثـــا عن
األمـــان ،ولـيــس مـن الـــسهل أن
خيتفـي اخلوف ويـذهب كـابوسه
وأال يكون هنـاك قلق نتيجة هذه
الـظــروف وخــاصـــة لتـالميــذ
املــرحلـــة االبتـــدائيــة .وهــذه
األسبـاب ولدت عوامل اجتماعية
واقـتصـاديـة لتـرتك انعكـاسـات
سلـبيـة علـى سـري االمتحـانـات
وقــدرة الطــالب علـى مـواصلـة
الـدراســة من أجـل حصـاد عـام
دراسي كـامل .الواقع الـراهن اثر
بالـتأكـيد علـى الطـالب كمـا اثر
علـى مـدارس كـاملــة مت غلقهـا
حـرصــا علــى سالمـة اهلـيئـات
التعليميـة والتدريسيـة والطلبة
لـوقـوعهــا يف وسط املـواجهـات؛
لذلك قامت تـربية كربالء بنقل
بعـض املـراكــز االمتحــانيـة إىل
مناطق جغرافيـة أخرى فيما مت
تـأجيل امتحانـات بعض املدارس
لذلك نـدعو  -كـنقابـة معلمني -
وزارة الـرتبيــة إىل منح الـطلبـة
الـــذيـن مل يـتــمكـنـــوا مـن أداء
االمـتحانـات فرصـة استثنـائية،
حتـى ال يكـون التـأثري مـزدوجا
فيكـون النـاتج هـو التـأثري عـلى
املستقبل بـاعتبار أن الـطالب هو
أحد أهم أعمدة البـناء املستقبلي
للوطن.

بطاقات (أوروك لنك) ..هناء أم عناء
حسني التميمي
كل من لـديه حلم قـديم بـالتخلـص من
الـطغيـان وتنـسم هـواء جـديـد خـال من
املكـروبــات الصــداميـة ،تـأمل أن يــأتي
اخلالص وفقـ ًا ألهـوائه اخلـاص أو العـامـة
فبعضهـم تأمل أن يكـون اخلالص يف شكل
ظهـور فـنطــازي لبـطل عــربي جـديـد،
وبعضهم تأمل أن يأتي ..أي كان ،شرط أن
تكـون مثة فسـحة لتنـسم األمل باخلالص
وبـالتغـيري حنــو األفضـل ،لكن أطـرف مـا
صـادفته من تأمالت وأحالم هـو ما صرح
به صديق لي يعشق التطور والتكنولوجيا
احلـديثة ويعـشق أيض ًا عـامل الكومبـيوتر
واالنـرتنت ،إذ قال أمتنـى أن يأتي اخلالص
على يـد رجل مثل آيـنشتـاين أو تـوماس
أديــسن أو أي عـامل آخـر قـدم خـدمـات
جليلـة للبـشريـة مجعاء ،ويـومها مل أطل
احلــديـث مع صــديـقي هـــذا ألني كـنت
ال مبتــابعــة أخبـار احلــرب اليت
منـشغـ ً
ستشنها الواليات املتحدة على العراق ،لكن
األشهـر اليت مضت علـى سقوط الطـاغية
بـكل متغرياتهـا مل تنـسين تلك املالحـظة
اليت صـرح بها صـاحيب ،فصـرت أتابع أي
أمـر له عالقة بـالتكنـولوجـيا مبـتدأ من
الـستاليت ومـنتهيـ ًا ببـطاقـات االنرتنت،
(أوروك لنك) ألن املصادفة شاءت أن التقي
صـديقي الـتكنـولـوجي بعـد أن مت طـرح
تلك البطـاقات لتكـون متداولـة بالنـسبة
جلميـع املواطـنني وبغري مـوانع أو مـواقع
ممنوعة أو غري مسمـوحة كما كان النظام
الســابق يفعل ،فــإذا بصـديقـي يبـادر إىل
إدانة كل من له عالقة مبشروع الـ(أوروك
لنك) وبغري استـثناء ،حـاولت أن أهدأ وأن
أذكره بـاحالمه وأمنيـاته القدميـة ،لكنه
قــذف بـــوجهـي جمـمــوعــة مـن الـتهـم
والـشكاوى مـنها إن مثن الـساعـة مثامنـائة
دينـار يعـين أنك إن قضـيت ثالث أو أربع
ساعـات مع االنرتنت فـإنك ستقـضي على
مـدخولك الـيومي بـكامله ،وهنـاك خداع
ال
كبـري يف أمر ساعات اشتغال البطاقة فض ً
عن أن كل املـشرتكني يـستخـدمون خـط ًا
واحــدًا (خـط الـ )170ممــا يعـين البـطء
الـشديـد يف فتح املـواقع أو التـوصل إىل ما
يوازي سرعة التقاط املعلومات.
لألمانـة أقول إني قـد التقيت بـالكثريين
ممـن استخدمـوا هذه الـبطاقـات ووجدت
لديهم الشكاوى واملعـاناة ذاتها ،وقد أضاف
أحد املستخدمني هلذه البطاقات معلومات
أخـرى تـأكـدت منهـا بنفـسي حـني قمت
بــاقتنـاء إحـدى هـذه الـبطـاقـات ،فهي ال
تتـيح اسـتخــدام مــواقع الـ( )Chatأي
احملادثة أو احملاورة وأيـض ًا هناك قصور يف
عـمليـة حتـديـث الربامج ( )Updateأو
الدخول إىل بـعض املواقع املهمـة .أمتنى أن
تنـظر الـشركـة العامـة خلدمـات الشـبكة
الـدوليــة للمعلـومـات ( )SCISإىل مثل
هذه األمـور مبنظـار ال يضع أمـامه الربح
السريع والـصفقات التجـارية قبل الـنظر
إىل حــاجــة هـــذا اجملتـمع الــذي حيــاول
النهوض مـن رماد الكـوارث واحلروب .وال
ضـري أن تكــون هـنــاك بعـض املــرونــة
والشفافية يف تقديم اخلدمات أو أن تتبنى
وزارة الثقـافة مشـروع ًا لالنـرتنت اجملاني
أو شبه اجملـانـي كي تكـون هنـاك فـرصـة
مـواتيـة للنهـوض بهـذا البلـد من كبـوته
نهـوضـ ًا يـوازي احلـاجـات الضـروريـة ملن
يتطلعون إىل اللحاق سـريع ًا بركب التطور
الثقايف والتكـنولوجي يف الـدول املتقدمة.

بعد مرور أكثر من سنة على سقوط الطاغية

(مل نظن ان األمر
سيبلغ هذا السوء
ومل نتصور ان
األوضاع
ستنحرف بهذه
البشاعة) .قال
هذا أحد مثقفي
الناصرية الذي
طلبنا منه أن
يبدي رأيه مبا
حتقق بعد مرور
سنة على
التغيري.

جتـربــة جملـس احلكـم االنتقـالـي يف ميـزان أهـالـي النـاصـريـة
واحلقيقة مل يكن هذا الرأي
مفـــاجـئــــاً ،لكـن كـثـــرة
اإلجـابـات اليت أبـدت عـدم
رضاهـا عمـا حتقق وصبت
نـار غـضبهـا علـى جملـس
احلكـم واألمريكـان ،جعلين
أطــرح ســؤا ًال آخــر ألوازن
كفــة املعـادلـة وكـان هـذا
السؤال يقـول :هل ترغبون
بعـــودة صـــدام ؟فجـــاءت
اإلجابات إدانـة لكل السيئني يف
مجيع األنظمة.
جملس احلكم
وكـان لقـاؤنـا األول بــاألستـاذ
عبـاس خـضري الـذي قـال :مل
نلمس مـن جملس احلكـم سوى
الثقـافـة العـاليـة والطالقـة يف
احلديث بـاللغة اإلنكليـزية ،أما
عمـليــ ًا فـهم جمــرد واجهــات
وصـور دعــائيــة النتخـابـات
قادمـة ،فاجمللس فـشل حتى يف
تـوزيع احلـصص الـتمـويـنيـة
واحملـافـظــة علــى مفــرداتهـا
جمتـمعــة ،نــاهيـك عن عــدم
حتقيق مطـاليب اجلماهري اليت

مل جتد آذن ًا صاغية.
أما زهري عـباس فيقـول :كانت
طمـوحات املـواطنـني كبرية يف
الـتغـيري ولـكن مــا حـصـل من
تغيـري يف الوقـت احلاضـر ليس
بـاملـستــوى املطلـوب فـالـفسـاد
اإلداري ازداد شـراسـة وبـرزت
شــرائـح كبـرية من الـنفعـيني
والطفيليني الذين طفحوا على
الـسطح السـياسي بقـوة ،فحتى
قــــرارات جملـــس احلكـم ذات
املضــامني التقـدميـة ال تنفـذ
بـصــورة صحـيحــة ،ورؤســاء
الدوائر ينتقون منها ما يناسب
مصـاحلهـم .أما الـطبيـب أزهر
سـوكـاوي فيـعرب عن مـوافقته

علـى تـشـكيلـة جملـس احلـكم
قـائالً :أنـا مع تـشكيلــة جملس
احلكـم كـي ال تـبقـــى قـــوات
االحتالل تـصـول وجتـول ،وال
يوجـد من ينطق بـرأي الشعب
وميثله يف احملـافل الـدوليـة ،أو
يعرب عن طمـوحاته أثناء اختاذ
القـرارات .فهذا األمـر حبد ذاته
يعــرض مــصلحـتـه للخـطــر
وحيجب صـوت الـشعب .وإن يف
اجمللـس عقـو ًال جبـارة ورائـدة
وال ميكن االستهانة بها .وأمتنى
مع هـذا اجمللس أن يقود العراق
ال بتشكيلته احلالية مع
مستقب ً
زيادة عـدد مقاعـد املرأة .كـما
أدعــو اجمللـس الختــاذ خطـوة

جـــريئــة بفـصل الــديـن عن
الـدولة .ويـوضع السيـد حسني
حمسـن الفضلي رأيه قـائالً :قد
يكـــون جملـــس احلكـم قلـيل
التجـربـة ومقيـدًا نـوعـ ًا مـا..
لكن املسألة حتتاج إىل الكثري من
الـصرب واجللـد والوقـوف حبزم
أمـام املسـؤوليات .كـذلك أطلب
من اجمللس اإلعالن عن براجمه
مــسبقـ ًا لـكي يعــطي للــشعب
الفـرصة يف احلوار ومنـاقشة ما
له وما عليه.
جملس احلكم منط ٍو على نفسه
أمـا مــروج النـرجـس فرتى يف
جملــس احلكـم قيــادات متـثل
العــــراق ولـكــنهــــا مـن غـري

صـالحيــات فعـليـة ،وتـرى يف
هذه القيـادات أشخاص ًا مؤهلني
ومؤثرين مجـاهريياً ،وال ميكن
ألمـــريكـــا أن تـتجـــاهلهـم أو
تتجـاوزهم .فـيمـا تقـول مهـا
لـيث :ليس هنـاك شيء يتحقق
أو قـرار يتخـذ بـدون مـوافقـة
بـرمير! .ويـرى السـيد لـطيف
شفلـوك إن جملس احلكـم ليس
له تأثري اجتماعي ملموس وهو
منطو على نفسه.
أمــا زيـنـب كــريـم فـتـبــارك
تشكيلـة جملس احلكم ،وتقول:
إن جملـس احلكم شجاع لقدرته
على إدارة الـدولة يف مـثل هذه
الظـروف الـعصـيبـة .وتقـول

الدكتور
سعــاد كـــريم :أمـلنــا كـبري يف
جملـس احلكم عـلى الـرغم من
عـــدم تقـــدميه مـــا يـــرضـي
طموحات املواطن .بينما تقول
إقبـال جبـار :جملـس احلكم ال
بأس به ..لكنه بيد أمريكا!
صالحيات حمدودة
تقول الطالـبة سحر حسني :إن
أعـضاء جملس احلكم يتحدثون
كـثــريًا ومل يعــملـــوا أي شـيء
يـتـنــــاســب مع تـــــارخيهـم
الــسـيـــاسـي .يف حـني تقـــول
صـديقتها منـى علي :إن اعضاء
جمـلـــــس احلـكــم كــثــريون
(والـسفينة من تكـثر مالليحها

استطالع  /حسني كريم العامل
تغــرك) .ويــوافقهــا الــرأي
حممد زاهـي قائالً :إن جملس
احلكـم مهمش وال ميـتلك أية
سلـطــة وإن سلـطــة اختــاذ
القــرار بيـد احلــاكم املــدني
األمـريـكي بـرميـر .ويقـول
الكـــاتب زيــدان محــود :إن
الـسلطة احلـالية صالحـياتها
حمـدودة وال نعــرف هل هي
حـــاكــم أم حمكـــوم؟ وهـي
مـسـتلبــة اإلرادة وخليـط من
االجتــاهــات غري املـتجــانـســة
وأعـضاؤهـا كانـوا بعيـدين عن
حمنــة العـراقـيني يف الـســابق
وحـالي ًا منـشغلون بالـتناحرات
احلـزبيـة .ويبـدي السـيد عـبد
الـستـار نـاصــر امتعــاضه من
تـشكيلـة جملـس احلكم قـائالً:
كنــا نتــوقع أن يعـم اخلري وأن
يتـغري حالنـا حنو األفـضل وكنا
نعتقـد أيض ًا بـأن جملس احلكم
سيعوضنا عمـا عانيناه يف زمن
صدام لكـن ما حصل هو األسوأ،
وخاصة بـالنسبة للـمتقاعدين
والعــــــاطلــني عـــن العـــمل.

