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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (668)Mon. (15) May

إنتبـــــه حـــــني تــــــراجع ممرضــــــــــاً !
دكاكينهم منتشرة وعالجاتهم قد تؤدي الى املوت
ويبيعون حبوب الهلوسة سراً
الكثير من اهالي
العمارة يتكاسلون
من الذهاب الى
املستشفيات واملراكز
الصحية القريبة ويذهبون
الى دكاكني املمرضني التي
تنتشر بشكل كبير يف جميع
أحياء احملافظة واغلبها بال
رخص من وزارة الصحة او
اجلهات املسؤولة يف
احملافظة ولكل مضمد يف
دكانه الصغير مملكة كان
يحلم بها وهو يف االغلب
يعتقد بانه طبيب فيرتدي
القميص االبيض ويضع
السماعة قرب اذنيه
وبجواره جهاز فحص ضغط
الدم ويف كل غرفة سرير
وكانه مسروق من
مستشفى حكومي ايام
احلواسم وعلى اجلدران
صور الطفال مشوهني
وبعض اجزاء اجلدران
مطلية باحلناء حتى يتأكد
القادم للمرة االولى انه
امام طبيب حقيقي وليس
امام ممثل لدور
الطبيب.

مــرض ارتفــاع ضغـط الــدم وبـني حني
واخـر كنت اخـذها الـى املستـشفى ويف
االيــام االخيــرة حليـاتهـا كــانت تعــاني
كـثيــرا من االرتفـا ع املفـاجــىء وحني
كنت اخـذها بـسيـارتي الـى املسـتشـفى
احلكــومـي كــان ــوا يج ــرون له ــا كل مــا
يجعلهـا بصحـة جيـدة .ولكن يف احـد
االيـام لم تـشتغل سيـارتي وخجلت ان
اطلـب سيــارة اح ــد اجليــران فــاخــذت
والدتي الى املضمـد القريب من بيتنا
وحـاملـا شـاهـدهـا ضـربهـا ابـرة (مـدررة)
وق ــال لـي دعه ــا (ت ـسـت ــراح) يف الـبـيـت
ول ــم (تـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ــراح) بـل ادى ذلـك ال ـ ـ ــى
انـخفـ ــاض مفـ ــاجـئ بـ ــال ــضغــط ممـ ــا
جـعله ــا تعـيــش بغـيـب ــوب ــة وبعـ ــد ذلك
تـوفيـت .لم تنـته قصـة حميـد جـاسب
عـند هـذه النقطـة فقـد تطـورت كثـيرا
وح ــصلـت مـ ـشـكلـ ــة عـ ـشـ ــائـ ــريـ ــة ادت
بـاملـضمـد الــى دفع (فـصل) عـشـائـري
حلـميد جـاسب بعـد معارك عـشائـرية
وتـهديـدات للـمضمـد الذي انـتقل من
املنـطقة الى منطقة اخرى.. .والاعلم
ملـاذا تخـيلت ان الـقصـة سـتتكــرر ففي
حديث عن االم
احلـي اجل ــدي ــد سـت ــاتـي ام ــرأة اخ ــرى
املـواطن حـميـد جـاسب حتـدث لنـا عن للـم ـضـمـ ــد وهـ ــو ســيعـ ــالج املـ ــوضـ ــوع
ح ــادث ك ــان سـبـبه اح ــد املـم ــرضـني يف (بف ــصل) قـ ـ ــدره مل ـي ـ ــون دي ـن ـ ــار .يف
العمارة فقـال :كانـت والدتي تعـاني من نهاية حديثه قال حميد جاسب :منذ

حــادثــة وفــاة وال ــدتي وان ــا الاذهب الــى
دكـاكني املضـمديـن النها مـصدر للـموت
وحتـى عالج وجع الـرأس احـصل عليه
مـن امل ــرك ــز الــصحـي الق ــريـب .ان درس
دك ــاكـني املـضـم ــديــن كلف ه ــذا ال ــرجل
احد افراد اسرته.

على طريق املوت

شـاب اخــر اسمـه محمـد فــرج التقـيته
يف مـ ـ ــركـ ـ ــز االسـكـ ـ ــان الـ ــصحــي وس ــط
م ــديـن ــة العـم ــارة ق ــال :ان ــا اع ــانـي مـن
مرض الـسكـري وقبل ايـام راجعـت احد
االطـب ــاء يف العـم ــارة وكـتـب لـي عالجـ ـاً
كان مـن ضمنـه (ابرة) قـال لي يجب ان
تـاخـذ هـذه االبـرة علـى شكل دفعـات أي
يف كل ي ـ ــوم ()1س ـي ـ ـســي وحــني ابـلغــت
املــضمــد بــاملــوضــوع هــز رأسه بــانه فـهم
مــااراده الــطبـيب ولـكن احــد املــارة روى
حكــاي ــة للـمـضـمــد عـن قــريـب له قـتله
االرهـابيـون وتـداخلت احلكـايـات بـينمـا
كـان املضمـد يقـوم بضـربي االبـرة وبعـد
ان انتهى شـاهدته عـرفت بانه ضـربني
االبرة بـاكملهـا فغضـبت عليه وخـرجت
م ـس ــرع ــا مــن العـيـ ــادة وبع ــد حل ـظ ــات
اغـمــي علـي ف ـ ــارجعـنـي اخـي الـ ــى ذات
الطبيب وأمضيت ليلتني يف املستشفى

حتــى استفقـت من الغـيبـوبـة.الـطبـيب
قــال لـي احلم ــد اهلل انك علــى مــايــرام
كــان من احملـتمـل ان تصـاب بـالـشلل...
وهـا انـا وبعـد اربعـة ايــام من احلـادثـة
اتنقل بني البـيت واملستـوصف الصحي
الخـذ العالج وفق مـواصفـات الطـبيب.
الرعـاية االلهيـة وحدها انقـذت محمد
فـ ــرج مـن ارجتـ ــاالت امل ـضـمـ ــديـن الـتـي
كادت تنهي حيـاته .ولكن ماهي حكاية
اطفــال (رائــد عــدنــان) وتــاتي االجــابــة
م ــايلـي :امل ــواطـن رائ ــد ع ــدن ــان ق ــرر ان
يقـوم بختان ولديه يف يـوم واحد واقام
ولـيمــة البــرز اقــاربه وجـلب املــوسـيقــى
وس ـي ـ ــارة اخـ ـ ــذت االطف ـ ــال ال ـ ــى دك ـ ــان
املـ ـض ـم ـ ــد (ابـ ـ ــو مح ـم ـ ــد ) وه ـن ـ ــاك مت
(تطهيرهم) وسـط الزغاريد والهوسات
ولكن العـائلة اصـيبت بخيـبة امل حني
انـتهــى الـي ــوم االول واالطفــال مــازلــوا
يـنـ ــزفـ ــون ال ـ ــدم وبع ـ ــد مالمـ ــة وحـ ــوار
وانفع ــال ق ــرر اكـب ــر ال ــرج ــال عـم ــراً يف
اجلـلسـة ان يـاخـذوا االطفـال الـى احـد
االطـب ــاء وعـن ــد الـطـبـيـب ع ــرف (رائ ــد
عــدنــان) بــان املـضـمــد قــد مــزق بعـض
االوردة وان االطـف ـ ـ ــال بـح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى
عمـليات عـاجلة يف العـيادة وبعـد مرور
اكثـر من خمس سـاعات متكن الـطبيب
مـن ايقاف الـنزيف .ومت اعـادةاالطفال
ال ــى مـنـ ــزلهـم (.رائ ــد ع ــدنـ ــان) سحـب
مســدسه وركض بـاجتـاه منـزل املـضمـد
وخلـفه ركـ ــض العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن االقـ ـ ــارب
ال ــذيـن ت ـشـبـث ــوا بـه وخفف ــوا مـن ح ــدة
غ ـضــبه ولـكـن ال ـ ــرجل الـعجـ ــوز والـ ــد
(رائ ــد) ذهب الــى بـيت املــضمــد وطـلب
منه ان يجلب (اعـمامه) ويـاتي ليـعتذر
من (رائد) ملا فعله.
يقـول رائـد عن هـذه احلكـايــة من ذلك
اليوم وابو محمـد املضمد لم يعد ياتي
الـيه اح ــد مـن ابـن ــاء املـنــطق ــة لغ ــرض
ختان االطفال.

ميسان /املدى
علـى االرض ينتظرون املـضمد واخرون
يـجلسـون يف سيـاراتهم وبعـضهم يقـول
فالن ذهــب جللـب امل ـضـم ـ ــد مـن بـيــته
واخ ــر يجلـس قــرب املــضمــد واملــضمــد
يـضع السمـاعة علـى صدره وحني اردت
ال ــدخ ــول ال ــى دك ــان اح ــد املـضـم ــديـن
وجــدت علــى الـســريــر رجالً ن ــائم ـاً ويف
يـ ـ ــده (صـ ـ ــون ـ ـ ــدة) املغـ ـ ــذي الـ ــصغ ـيـ ـ ــرة
.املـضـمــد اشــار الـي بعــدم الـتـكلـم كــان
قرب الرجل النائم ولد عشريني العمر
اخــتفـ ــى امل ـضـمـ ــد لـيـجلـب لــي بعــض
احلبوب املنومـة التي طلبتها منه وكان
يخفيهـا يف بيته وعـرفت من الـشاب ان
اب ــاه مغـم علـيه واملـضـم ــد ق ــام ب ــوضع
مغـ ـ ـذٍ له .امل ـضـمـ ــد اع ـطـ ــانـي حـبـ ــوب
الهلوسة.
وخرجت من الدكـان ولكن الاعرف ملاذا
تـخيـلت الــرجل الـضـخم بـشــاربه الـكث
النـائم علــى (السـديــة) سيمـوت بعـدان
اغ ــادر بقلـيل .وك ــان اجـمل مـن حت ــدث
لي عن املضمديـن هو الطفل( حسوني
) الذي قضـم ابو محمـد املضمـد جزءاً
كبيـراً من عضـوه الذكـري حني سمعني
احت ــدث مع والــده عـن املــوضــوع قــال :
(ابو محمد اليدخل اجلنة) .

هذا مانريده رجاء

ان تـق ـ ـ ـ ــوم دائ ـ ـ ـ ــرة صـح ـ ـ ـ ــة مـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان
بـ ــاســتحـ ــداث مفـ ــارز ملـتـ ــابعـ ــة دكـ ــاكـني
املـضمـديـن وغلقهـا خـاصــة تلك الـتي
الحتـمل اجــازة او ال ـشــروط الــصحـيــة
املتعارف عليها.
وان يحـ ـ ــاس ــب كل مـ ـض ـم ـ ـ ــد اليل ـتـ ـ ــزم
ب ــالــتعلـيـم ــات والق ــوانـني ويفــصل مـن
وظيفته يف حـالة تـسببه مبـوت او عوق
أي انسان خارج الدوام الرسمي .
وكـ ــذلـك ان متــنع اســتعـمـ ــال احلـبـ ــوب
املـنــومــة وحـب ــوب (الكـبــسلــة) مـن قـبل
املـضـم ــديــن وان ال يك ــون ــوا م ـس ــؤولـني
عنها يف املـستشفيات واملراكز الصحية.
املضمدون يف النار
وان ـ ــا اجت ـ ــول يف شـ ـ ــوارع الع ـم ـ ــارة لــم ان تطـبيق بـرنـامج وقـائي ضـد دكـاكني
امتـك ــن م ــن اح ـ ـص ـ ـ ــاء ع ـ ـ ــدد دك ـ ـ ــان ــني املـضمدين سيسهم يف بقاء العديد من
املـرضـى يف مــدينــة العمــارة علــى قيـد
املضمدين
ولـكننـي كنت امـر علـى انـاس يجـلسـون احلياة.

قراءة يف نتائج جرد وتدقيق ملفات منظامت املجتمع املدين
بغداد-املدى
قـال املهندس عالء حبـيب الصايف وزيـر الدولة
لـشـؤون اجملـتمع املــدني خالل تـرؤسه اجـتمـاع
ـني ــة املكــونــة مـن مكـتب مـســاعــدة
اللـجنــة الف ـ
املنظمـات غير احلكوميـة ووزارة الدولة لشؤون
وبع ــض املــنـ ـظــمـ ـ ــات غــيـ ـ ــر
ـدن ــي ـ
امل ـ ـ ـ
اجملـ ــت ــمع ـ
احلكوميـة وإصدارهـا التوصـية بضـرورة اجراء
جرد وتـدقيق كل االضـابيـر املوجـودة يف املكتب
مـنذ تـأسيسـه ولغايـة يومـنا هـذا وقد قـام كادر
املكتب بكل مـوظفيه بعد أن مت تقـسيمهم الى
فــرق ومـجمــوعــات لـلتــدقـيق بــاجلــرد ومـن ثم
التدقيق وقد كانت النتائج كما يلي:
-1عــدد األضــابيــر املــوجــودة يف أرشـيف املكـتب
 4980إضبارة لـلمنظمات احملـلية و 151إضبارة
للمنظمات األجنبية.
-2عـدد املنظمـات اجملازة (احلـائزة علـى شهادة
تسجـيل هي  )2755منـظمـة والبـاقي لـم تكمل
لع ــدة أسـبـ ــاب نـ ــذك ــر مـنه ــا وج ــود
ال ــت ــسجـيـل ـ
نواقص كثيـرة وعدم مراجعة أصحابها لغرض
إكـمــال الـتــسجـيل بل إكـتفــوا بــرقـم احلــاسـبــة
ال ـ ــذي مي ـنـح للــم ـ ـ ــراجع لــت ـ ــسه ــيل
(ال ـ ــوارد) ـ
ـ
امل ــرة املقـبلـ ــة لكـنهـم يكـتف ــون بهــذا
ـم ــراجعـته ـ
الــرقـم ويعـملــون به كــانه رقـم شهــادة تــسجـيل
ولـفتــرة طــويلــة وصلـت عنــد بعـض املنـظمــات
لثالث سنوات وهذا مخالف للقانون رقم ()45
الصـادر مـن سلطـة االئتالف الـذي يـنص علـى
ـان ــونـيـ ــة إلكـمـ ــال الـن ــواقـص وامت ــام
الق ـ ـ
(امل ــدة ـ
ـ
التسجيل  45يوم وبخالفه تلغى املنظمة).
-3ه ــن ــالك ـن ــواقــص كـثـيـ ــرة يف م ـسـتـم ــسك ــات
الـتــسجـيل وإن بعـض االضــابـيــر شـبه فــارغــة،
ومن أهم النواقص:
أ-ت ــأييــد سكـن مقـ ــر املنــظم ــة أو عنــوان واضح
ـ
وص ــريح للـمـنـظـمـ ــة ميكـن االسـت ــدالل علـيهــا
ـ
زي ـ ـ ــارتهـ ـ ــا ح ـيــث وجـ ـ ــدنـ ـ ــا أن  %71مــن
ـم ــنه أو ـ

الغ ـ ــال ـبـ ــي ـ ـ ــة العـ ـظــمـ ـ ــى أي حـ ـ ــوالــي  %90مــن
ـ
املنظمات املسجلة لدينا ال تزور املكتب لغرض
رفدنا بـنشاطاتها وهذا أيـضاً مخالف للقانون
رقم  45حـيث أوجب علـى كل منـظمـة ان تـرفـد
املـكتـب بنـشــاطــاته ــا كل  3أشهــر ولـكن هــذا ال
يحدث مع األسف الشديد.
ومن اجلـديـر بـالـذكـر ان قـرار جتـميـد أرصـدة
االحتادات والنقابات واجلمعيات التعاونية قد
صدر مـن قبل اللجنـة الوزاريـة العليـا املشـرفة
على تنفيـذ قرار مجلس احلكـم رقم ( )3لسنة
االتف ــاق بـني رئـ ــاسـ ــة ه ــذه الـلجـن ــة
ـ
 2004ومت
ـاع ــدة املـن ـظـم ــات غـي ــر
ـس ـ ـ
ـوزاري ــة ومكـتـب مـ ـ
ـال ـ ـ
احلكوميـة ان ال يتم اطالق رصيد أيـة منظمة
ـم ـ ــا لــم تـك ـمـل كل الــنـ ـ ــواق ــص يف األض ـ ــابــي ـ ــر
اخلاصة بها يف املكتب.
اما بـالنسـبة للـمنظمـات األجنبيـة فاألضـابير
املــوجــودة هـي  151إضبـ ــارة ملنــظمــات مــسجلــة

إحتوائها على نظام داخلي.
د 3933( %78-إضـب ـ ــارة مــن اصل  )4980ب ـ ــدون
تعهـد رسمي أو تعهد خطي بكـون املنظمة غير
سياسية وغير ربـحية وال تتعامل مع منظمات
دولية غير مسجلة وهـذا يشكل خطراً جسيماً
وال يحـمـي املـن ـظـمـ ــات مـن اســتغـالل اجله ــات
الغريبة واملغرضة.
هـ 2533( %50-اضـب ــارة مــن أصل  )4980ب ــدون
ـتخ ـ ــاب حقــيقـي وبـتـ ــواقــيع حـيـ ــة
ـض ــر انـ ـ
محـ ـ
للهيئة االدارية تثبت انتخاب الرئيس والنائب
واألمـني وأعـضـ ــاء الهـيـئــة االداري ــة بل األدهــى
من ذلك وجــود بعض األضـابيـر فيهــا محضـر

يذكرون ان التمويل ذاتي.
ح %25-مــنه ـ ــا ب ـ ــدون ب ـ ــري ـ ــد
الكـتـ ــرونـي وذلـك للـت ــواصل
معهم من خالله امـا القسم
االخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فــال نـ ـ ـ ــض ـ ــم ـ ــن أن
بريدهم األلكتروني حقيقي
اال بعـد مـراسلـتهم حـيث ان
اكــثـ ـ ــرهـ ــم يع ــط ـ ــون ب ـ ــري ـ ــداً
الكترونياً غير صحيح.
وحـ ـ ـ ــسـ ــب املـهـ ــنـ ـ ـ ـ ــدس عـالء
حـبيـب الصـايف وزيـر الـدولـة
لـ ــشـ ـ ــؤون اجملــت ــمع امل ـ ــدنــي:
اكـتــشفـنــا إن هـنــالـك بعـض املـنـظـمــات حتـمل
نفـس االسم لـكن مـع اختالف رقـم التـسـجيل،
ـم ــات اسـمـ ــاؤهـ ــا مخـتـلفـ ــة لكـن
وبعــض املـن ـظ ـ
نف ــس رقــم الــتـ ــسج ـيـل وعلــيه ق ـ ــررن ـ ــا
حت ـمـل ـ
تـشكيل جلـنة لـدراسة األمـر ومن ثم معـاجلته
رؤس ــاء ـه ــذه املـن ـظـمـ ــات ومح ــاول ــة
مــن خالل ـ
الـوصـول الــى حل يخـدم اجلـميع خـاصــة إننـا
اع ـ ــزيـ ــن ـ ــا ـه ـ ــذه االخـ ــطـ ـ ــاء ال ـ ــى س ـبــب ضـعف
ـ
ـان ــات وقلـ ــة اجهـ ــزة احل ــاس ــوب وخـب ــراء
االمك ـ ـ
ـ

ـره ـ ــا جـمــيعـ ـ ـاً تـك ـ ــاد تـخل ـ ــو مـن
أض ـ ــاب ــي ـ ـ ـ
لـكـن ـ
ـض ــروريـ ــة خـ ــاص ــة إسـتـم ــارة
ـسك ــات الـ ـ
امل ـسـت ــم ـ ـ
 %71من املنظمات بال عناوين و %48منها بالاألعضـاء حيث تـرفض معظـم او كل املنظـمات
الـدوليـة إعطـاء أي معلـومـات كـانهـا متـفضلـة
معلومات عن هيآتها اإلدارية
علينا اذا سجلت يف املكتب.
وقـال الـوزيـر الصـايف علـى أن يتـم نشـر أسمـاء
املنـظمـات ( )3495إضبــارة من أصل ( )4980ال انـتخــابـي ركيـك والتــواقـيع كله ــا بيــد شخـص
املـنـظ ــم ــات غ ــي ــر املـطـبقـ ــة للق ــان ــون رقـم ()45
حتـتــوي تــأيـيـ ــد سكـن وهــذا األم ــر له خـطــورة واحــد ممــا يــدل علـ ــى ان املنــظمــة وهـميــة وال
ـص ـ ــادر مـ ــن سلـ ــط ـ ــة االئ ــتالف يف الـ ـصـحف
ال ـ ـ
ـ
وجود إلعضاء حقيقيني فيها.
أمنية كبيرة.
احمللـية لغـرض تنفيـذ القانـون وبعكسـه سيتم
ب 2342( %48 -إضـبــارة مـن أصل  )4980بــدون و %40-مـنهــا بــدون بـيــان
إلغـ ـ ــاء تـ ـ ــسج ــيل هـ ـ ــذه
اسـتمــارة معلـومــات أعضـاء الهـيئـة اإلداريـة أو تأسيسي.
املـ ــنـ ـ ــظ ــم ـ ـ ـ ــات ،وأث ــن ـ ـ ـ ــى
معظم املنظمات االجنبية تخلو ملفاتها من أيةصـورهم أو عنـاوينهم أو أي مـستمـسك رسمي ز %20-بـ ـ ــدون مــي ـ ــزانــي ـ ــة
املهـن ـ ــدس عالء حـبـيـب
يـدل على وجـود حقيقي لهـؤالء األعضـاء مما لعـام تاسـيسـها ومـيزانـية
مستمسكات وترفض اعطاء معلومات عن عملها ملكتب الــصـ ــايف وزيـ ــر الـ ــدولـ ــة
ـخ ــمـ ــيـ ــنـ ــي ـ ـ ـ ــة لـع ـ ـ ـ ــام ــني
قـد يعني ان جل هذه االسمـاء وهمية وان مثل ت ـ
لـشـؤون اجملـتمع املــدني
التسجيل يف الوزارة.
هذه املـنظمـات لشخـص واحد وبـاقي االسـماء مـ ــقـ ـ ـ ـ ــب ــلـ ـ ـ ـ ــني و %98مـ ـ ـ ـ ــن
خالل االجـتـمـ ــاع علـ ــى
املــنـ ـظــمـ ـ ــات مـجهـ ـ ــولـ ـ ــة
وهمية ال وجود لهم.
اجلهـ ــود الكـبـي ــرة الـتـي
ـ
ج %75 -مـن
ـاع ـ ــدة امل ـن ـظــم ـ ــات غــي ـ ــر
ـس ـ ـ ـ
ـذله ـ ــا مـك ـتــب ـم ـ ـ
األض ـ ــابـيـ ـ ــر نــظ ـ ــامه ـ ــا ال ـ ــداخلـي مصـادر التمـويل حيث تـذكر هـذه املنظـمات او احلاسوب املتخصـصني ببرامج متنع مثل هذه ـب ـ ـ ـ
االخطاء.
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رقم
القــانـ ــون
التي ساعدت املكتب يف إجراء اجلرد.
اض ــابـيـ ــر مت تـ ــسجـيـلهـ ــا مـن دون االثاث واالجهزة الالزمـة للعمل وعند سؤالهم مـساعدة املنظمـات غير احلكوميـة فتكاد تكون
ه ــن ــاك  605ـ

حكومة دائمية..
أزمات مؤقتة
عامر القيسي
منـذ  2003/4/9تتــابعت علـى قيـادة البلـد ثـالث سلطـات
م ــؤقـت ــة هـي :مـجل ــس احلكــم واحلك ــوم ــة االنــتق ــالـي ــة،
واحلكومة املؤقتة مع جميعة وطنية مؤقتة ايضاً.
ومع هــذه "امل ــؤقتــات" كــانـت هنــاك ،حــالــة واح ــدة دائمــة
وراسخــة ومـتـط ــورة ،إنهــا دميــومــة األزمــات وتـن ــوعهــا يف
مـختلف منـاحي حـياتـنا .وبـذلك شهـدنا طـوال اكثـر من
ثالث سنني سلطات مؤقتة وازمات دائمية.
ورغـم االبـيـض ال ــذي ال ي ــري ــد ان ي ــراه الـبعـض يف ه ــذه
"املؤقـتات" اال ان املـواطن العـراقي أرهقتـه االزمات وتقف
على هرم هذه االزمات ،االزمة االمنية.
املــشهــد سـيخـتلف اآلن ،سـتقــود الـبل ــد سلـطــة دائـمـيــة،
عمرها أربع سنوات ،ستكون امامها مهام عسيرة ومعقدة
وستكـون دروبهـا مـزروعـة بـااللغـام من مـختلف االحجـام
ومن مـختلف املنـاشئ الـداخليـة منـها واخلـارجيـة ،وأمام
واقع مــثل ه ــذا الـ ــذي نع ــاي ــشه ي ــومـي ـ ـاً ،ال نعــتق ــد ب ــان
حكــوم ــة األربع سـنــوات سـتـبهــرن ــا بعـصــاهــا الــسحــريــة
لتـضــرب االزمــات علــى رؤوسهــا فـتهـشـمهــا وتخـتفـي من
حياتنا الى األبد.
مثل هذا احللـم ما زال بعيـد املنال .ونخـشى علـى الذين
يزخـر خيـالهم مبثـل هذه االحالم أن يـصابـوا باالحـباط
ثم يـلعنـوا الــروس واليـابــانيـني والنــاس أجمعـني كمـا يف
حكاية احلالق الثرثار.
للــواقـعيــة الــسي ــاسيــة كالم مخـتلف ،ولـظ ــروفن ــا منـطق
مخــتلف ايـضـ ـاً ،وام ــام م ـسـتقــبل الع ــراق ال ــدميق ــراطـي
احلـقيـقي مــوانع صـعبــة ابتــدأت منـذ حلـظــة التــأسيـس
االولى للـدولة العـراقيـة الثـانيـة .وليس بـاالمكـان جتاوز
ه ــذه امل ــوانع إال بـحك ــوم ــة مـن ط ــراز خ ــاص ،ب ــرن ــامجـ ـاً
وأفــراداً .فبـرنــامج بال أنــاس أكفـاء يـنفــذونه لـن نحـصـد
منه غيـر اخليبـة .وأناس أكـفاء بال بـرنامج جـيد وجـديد
واضح املع ــالـم لـن نحـص ــد مـنه أيـضـ ـاً غـي ــر امل ــزي ــد مـن
العثرات وتراكم االزمات.
إن حكـومـة االستـاذ املــالكي ،امـامهــا مهمــة قلب املعـادلـة
لــتك ــون لـن ــا سلـط ــات دائـمـي ــة وازم ــات م ــؤقـت ــة تـتالش ــى
تــدريـجي ـاً مع كل قــرار صــائـب وحكـيم بــأي ـدٍ بيـض قــادرة
عل ــى حتـ ــويل الـكالم اجلـمـيل ال ــى واقـع مقـبـ ــول يف أقل
تقدير.
لقـد أتخـمنـا مـسـؤولـو الــسلطـات املـؤقتـة بـالـتصـريحـات
احللـمـيــة ،وبـتـن ــا مع كل تـص ــريح نفـطـي أو كهــربــائـي أو
خــدمــاتـي أو أمـنـي أو دميقــراطـي ،منـنـي أنف ـسـنــا بــانـنــا
سنـستيـقظ صبـاح اليـوم التـالـي لنمـشي يف شـوارع آمنـة،
ونـظـيفــة وتـهيــأنــا لـصـيف بــارد واعـتقــدنــا بــان حــراميــة،
املــؤسـســات سـيلــوذون بــالفــرار وان حق ــوقنــا الــشخــصيــة
والفردية لن تكون حتت رحمة أصحاب احلقائق املطلقة
او امليليشـيات املتنـوعة االلـوان واالفكار واالجتـاهات .ويف
الـنهــايــة ه ـزّن ــا من رومــانــسيـتنــا واقع لـم يتـغي ــر اال من
خالل الفضائيات واملؤمترات الصحفية ،واالمثلة عديدة
بل إنها ال حتصى.
ومن االنـصاف ،حقـيقة ،ان ال نـطلب من حكـومة املـالكي
كل مــا نتـمنــاه دفعـة واحــدة ،فعلـى قــدر اهل العـزم تــأتي
العـ ــزائــم .ومع إنـنـ ـ ــا ال نعـ ــرف عـن بـ ــرن ـ ــامج احلـكـ ــومـ ــة
الــدائـمي ــة غيــر ال ــرغبــات اخمللـصــة يف اجـتثــاث االرهــاب
وحت ـسـني اخل ــدم ــات والقـض ــاء عل ــى الـبـط ــال ــة واعـم ــار
الع ــراق ،إال ان ه ــذه العـن ــاويـن الكـبـي ــرة ال ت ـسـتـطـيع أي
حكومة يف ظـروف العراق احلالية ان تـنهض بها وحدها،
إنها بحـاجة الـى مجلس نـواب ال يقضي جلـسة بكـاملها
يتـشــاجــر حلل مــشكالت احلــراس االمـنيـني .ومعــارضــة
بــرملــانـيــة تـتـصـيــد بــاملــاء الـعك ــر بل ت ـســاهـم يف تـنفـيــذ
البــرنــامج الــوطـني لـلحكــومــة ،بــدالً مـن خلق العــراقـيل
أمــامهــا لكـسـب النقــاط .وبحـاجـة بـدور فــاعل ملنـظمـات
اجملتمع املـدني احلقيقيـة ،ليس يف الـسير وراء احلكـومة
والـتصفيـق لها ،مهـما كـان شكلهـا ،بل أن تكـون احلاضـنة
ال ــشعـبـي ــة لـكل ق ــرار سلـيـم ومـنــطقـي ورادع ــة لـكل ق ــرار
رغــبـ ـ ــوي أو مـ ـصـلحــي أو م ـب ـنــي عل ـ ــى أس ـ ــاس ت ــص ـ ــورات
خاطئة.
وال نعــتقـ ــد بـ ــان االسـتـ ــاذ املـ ــالـكــي ال يعـي بـ ــان أي قـ ــرار
تـتخذه حكـومته ،مهمـا كانـت درجة كمـاله ،سيبقـى حبراً
على ورق ما لم تكن االجهزة التنفيذية الوسيطة مؤمنة
به وراغـب ــة يف تــنفـي ــذه ،وبـ ــذلك ف ــإن مــن امله ــام االول ــى
للحكومـة القادمـة على مـا نعتقـد ،هي تنظـيف االرضية
التي ستشيد عليها القرارات املتوقعة .فال ميكن القضاء
علـ ــى االرهـ ــاب بـ ـ ــاجهـ ــزة امـنـي ـ ــة مخـتـ ــرق ـ ــة وال تقـ ــدمي
اخلـدمـات بـاجهـزة غـارقـة يف الفـسـاد ،وال ميـكن الـشـروع
بـاالعمــار وسط جـوقـة "احلـراميـة" يف مـؤسـسـات الـدولـة
وال إشــاعــة الــدميق ــراطيــة يف مخـتلـف منــاحـي حي ــاتنــا
بوجـود امليليـشيات وال ميكـن احترام العـراق من محيطه
العــربـي واالقلـيـمـي مــا لـم تـضـع احلكــومــة حــداً -وبـكل
جـ ـ ــرأة -لــكل أشـكـ ـ ــال اســت ـ ــسهـ ـ ــال الــتـ ـ ــدخل يف شـ ـ ــؤونه
الداخلية.
بـصــراح ــة ال ميكـن ان حتقـق احلكــومــة ،هــذه االهــداف،
وغـي ــره ــا كـث ــر ،قـبل ان ت ــؤســس جه ــازاً ب ــامك ــانه حت ــويل
القرارات الى واقع.
نـحن بانتظار حكومة دائمية ،وأزمات مؤقتة فهل نشاهد
بعض ما نتمناه؟

