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جدو في ساحة المعركة

المجالس المحلية ..كبش الفداء الجاهز !!

بالل حنويت الركابي
جدو ،رجل في الثمانين
من العم���ر ،التحق في
س���احات المعرك���ة بعد
إع�ل�ان المرجعية العليا
الجهاد الكفائي ،والتحق
جدو في صفوف الحشد
الش���عبي المق��� ّدس،
لمحاربة داعش ،وجدو
رجل كبير في العمر ،ذي
ش���يبة كريمة ،ووجهه
رحماني ونوراني ،وهو يقاتل في س���وح
القتال ،رغم ُكبر س���نه ،ولكن ُه ّ
سطر أروع
البط���والت والمع���ارك في س���وح القتال،
فنح���ن نرا ُه يق���ف على الس���اتر األمامي
ُ
ويحمل في يد ُه أنواع األس���لحة
للمعركة،
ً
الثقيلة والخفيفة ،وأيضا المصحف الكريم
والسبحة ،وجدو يقول أين هم الدواعش..
أي���ن ه���م ؟ لك���ي أريه���م الح���ق ،ولكي
أرس���لهم الى الجحيم ،وش���ارك جدو في
جميع المعارك رغم كبر س���نه ،وفي وقت

اس���تراحته ،يقوم جدو بالص�ل�اة وقراءة
القرآن الكريم ،والدع���اء البنائه وأحفاده
المقاتلين األبطال والبواس���ل في الحش���د
الش���عبي المق ّدس ،بالنص���ر على داعش،
وأن يحف���ظ العراق والعراقيي���ن ،ويقول
جدو الحفاده المتظاهرين  :نحن الحش���د
الش���عبي المق ّدس ،نقاتل في سوح القتال،
وأنتم الحشد الشعبي المدني ،تقاتلون في
ساحة التحرير في مظاهراتكم ض ّد الفساد،
فهلّموا وقاتلوا ببس���الة ،وخذوا حقوقكم
من دواعش الساس���ة ،نعم أنهم دواعش
الساس���ة كما قال جدو ،وقال جدو أيضاً:
لو أخرجتم البرلمانيين ،لعش���نا في نعيم،
فهم يشبهون الدواعش ،ألنهم دمروا هذا
الوطن كما دم���ر ُه داعش ،وأضافُ :
نحن
قريب أن ش���اء اهلل ،أمّا
صامدون والنص ُر ً
نحن فنسأل الرحمن أن يحفظ جدو المقاتل
الباسل المغوار والجيش العراقي والقوات
األمنية والحشد الشعبي المق ّدس والحشد
المدني في ساحة التحرير.

البطاقة الوطنية الموحدة
عامر العبادي

(الخطيئة بنت زنى والنجاح له ألف
أب ) -من بديهيات السياسة الفاشلة
على م��� ّر العص���ور واألزمان ،هو
وجود أو تهيئة كبش الفداء للساسة
الفاش���لين ،وال تعتب ُر السياس���ة أو
السياسة في العراق خصوصاً  ،ذات
المنحى ديموقراطي ،اس���تثناءاً من
هذه البديهية التي هي بمثابة األلف
والياء في السياسة.صحيح إن أغلب
الموجودي���ن على قم���ة الهرم ،هم
حديثي العهد بالسياسة ،أو باألحرى
ّ
واألفضل أن ال يس���مّوا سياس���يين،
ألن للظ���روف والصدف���ة والدبابة
األمريكية ،الفضل األول واألخير في
وجودهم ،لكن على الرغم من ذلك،
فإن ال���درس ليس صعباً لدى هؤالء
ليتعلم���وه  ،وبالتالي يجدون التبرير
للفش���ل ،وقلّة اإلدراك السياسي أو
النظرة اإلستراتيجية لمعالجة بعض
الضغوط الخارجية أو الداخلية ً
مثال،
كما هو حاصل اليوم في العالم العربي
واإلقليمي الغير عربي من توجهات
جماهيري���ة ،بلغ بها واق���ع والقهر
والجوع والتش���ريد ح��� ّد االنفجار،
والثورة على شكل تظاهرات عارمة،
لم يألفها اعت���ى الطغاة والمجرمين
والفراعنة ،لتطي���ح برؤوس هؤالء
الذين ولألمس القريب ،لم يكن حتى
التمن���ي برحيلهم ممك���ن ،أو ربّما
ضرب من ضروب المستحيالت ،أو
ٌ
من مصاديق العبث البش���ري ،لكن
وشجع بأن دوام
رس���خ ّ
الذي حدثّ ،
الحال من المحال ،وإن الشعوب هي
الحكم ،وهي الباقية ،واألش���خاص
البد زائلون ،إذا لم يكن اليوم فغداً..
(إن موعدهم الصب���ح أليس الصبح

بقريب) ،والع���راق رّما ليس مختلفاً
أو بمعزل عن تلك الدول التي تعاني
ش���عوبها من االضطهاد السياس���ي
الصح���ي ،وال يمكن
أو الخدم���ي أو
ّ
ألحد له ضمي ٌر إنس���اني أو إنس���ان
أن يل���وم خروج الن���اس ال ُع ّزل من
بيوتهم ،ليرموا هؤالء المس���ؤولين
بالنعوت ،وتقريعهم ،ألنهم الوحيدين
القادرين على تحقي���ق ما يريد ذلك
المواطن المس���كين الذي عانى من
حقبة الصداميين ،لتمر عليه س���نين
عج���اف أخرى ،كان يعتقد ّإنُه تحرر
فيها من قبضة الطغاة ،ومن قال إن
العراق بلد مختلف أو ّإنُه بل ٌد يعيش
الديموقراطي���ة ،وال يش���به غي���ره
م���ن البلدان ،هو بعي��� ٌد عن معادلة
الجماهير ونتائجها المحتومة ،سواء
أكان���ت قد جرت انتخاب���ات اآلن أو
باألمس في الع���راق ،فالمواطن هو
الحاك���م وهو القاض���ي ،وهذا أيضاً
ليس س���بباً أو تبريراً ،بأن الحكومة
دول
بمن���أى عن ال���ذي جرى ف���ي ٍ
أخ���رى ،كتونس أو مص���ر أو ليبيا
اآلن أو البحري���ن غداً ،أو إيران بعد
غد ..أش���هر وندخل عامن���ا الثالث
عش���ر ،بعد رحي���ل انهي���ار الصنم
في س���احة الفردوس ،لكن ما الذي
تب���دل ؟ الش���يء !! وبالجزم أقولها
حتى الوجوه هي نفس���ها التي جائت
برؤوس ش���عورها بيضاء ،لنطالعها
ٍ
اليوم قد مال ش���عرها إلى الس���واد،
بس���بب االصب���اغ ،بينم���ا الش���يب
ُ
يزحف عل���ى رؤوس حتى
األبيض
ّ
الرض���ع العراقيين من ش���دة القهر
واأللم لِما يجري في هذا البلد الذي ال
يأبى جرحه أن يفارقه ،يومياً
يخرج
ُ

العراقيون في الشوارع ،ويتظاهرون
أمام المس���ؤول القري���ب منهم الذي
انتخب م���ن قبلهم وام���ام اإلدارات
والمجال���س المحلي���ة ف���ي مدنهم
المتعبة ،إليصال صوتهم بالنيابة الى
هؤالء الذين يقبعون في خضرائهم،
مع علم الجميع ..المواطن والمسؤول
في الخض���راءّ ،إن���ُه ال الناحية وال
القضاء وال مجالسهما ،تستطيع أن
ّ
توفر مطالب ه���ؤالء ،وهذا واضح
ج ّدًا ألن تل���ك الحكومات هي مجرد
حلقات أو هم���زات من الوصل ،بين
المواطن والحكومة ف���ي المحافظة
ومجلس���ها ال���ذي يس���تلم األموال،
ويستلم المعونات ويوزعها على تلك
المدن المحرومة ،إمّا على الكثافة أو
المحرومية ،وحت���ى هذه الحكومات
في المحافظة ولألمانة ،هي قد ُشلّت
حركتها بواسطة المركزية المقيتة،
والتحكم والتدخل في ش���ؤونها على
الرغم م���ن وجود قواني���ن أعطتها
صالحي���ات التصرف ،مث���ل قانون
( )71في عهد الحاكم المدني وقانون
( )21ال���ذي يُس���يّر أعمالها والذي
ُس ّ
���ن أخيراً ،وهي حتى ال تس���تطيع
أن تقي���ل موظفاً فاس���داً ،أو مديراً
ً
فاش�ل�ا ،وال تعيين ،وال تقيل بسبب
تلك التدخالت ،فكيف إذاً والمجالس
األدنى (المحلية ) واإلدارات في تلك
المدن ؟ وبما إن تلك الحكومة بعيدة
عن المواط���ن ،ويس���مع المواطن
إعالمياً ،إن ه���ؤالء يومياً يتجملون
ويدعون أنهم المعمّرين والفاتحين،
فيخرج
وهو ال يس���تطيع النيل منهم
ُ
يومي���اً عل���ى الحكوم���ات المحلية
التي هي ظاه���رة حضارية لم تصل

ثقافته���ا لنا بعد ،ول���م نفهم عملها،
وال يس���تطيع اإلخوة المس���ؤولون
التنصل م���ن األن���ا واألنانية وحب
الكرسي والتش���بث به ،فيصادرون
عمله���ا ،واقصد مجالس المحافظات
والحكوم���ة المركزي���ة ،وهؤالء ..
اعن���ي المجال���س عندم���ا تتظاهر
عليهم ،وتتهمهم بالس���رقة والكذب،
يثبتون لك وبالكتب الرسمية الصادرة
وال���واردة ،إنهم ليس���وا كذلك ،وها
هي دعواه���م وطلباتهم ومطالبهم..
ال ب���ل إن تلك المجال���س أو البعض
ُ
يحم���ل أعضائها الالفتات مع
منها،
المتظاهرين ،وتنادي معهم ،وترفع
أصواتها مع ه���ؤالء الفقراء ،فتلك
يخصص لها مبالغ ،وال
المجالس ال
ُ
يؤخذ رأيها ،وال يسمح لها بالتدخل،
فلقد ص���ودرت ّ
كل صالحياتها التي
ُس ّ
���نت بالقانوني���ن المذكورين آنفاً،
وهذا الكالم اليعني أن تلك المجالس
هي مجالس غي���ر نزيهه ،بل اعتقد
أنها أيض���اً ،لها من الفش���ل الحجم
الكبير ،وهي أيضاً مساهمة نوعاً ما
ببعض هذه االحباط���ات ،لكن أليس
ّ
يس���ن لها قانون،
من المفروض أن
وتج���ري عليها انتخاب���ات ،كما هو
حال مجالس المحافظات !؟ مع العلم
إن بعضاً من ه���ذه المجالس مضى
على تش���كيلها أكثر من أثني عشر
عامًّا ،منذ أيام حكومة برايمر ،وهذه
الفترة أيضاً ،هي مس���وغ إلعطائها
فرصة التالع���ب بالكثير من األمور
الت���ي ربّما تؤدي الى الفش���ل ،ألن
مجال���س المحافظ���ات والحكوم���ة
المركزي���ة اعط���ت ه���ذه المجالس
ً
أعماال كبيرة وخطيرة ج ّدًا ،تقوم بها

نور المرجعية وظالم النفعيين!
املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

منذ عام  1979باشر العراق في التوجه
نح���و البطاق���ة الوطنية الموح���دة ،والتي
تس���تبدل الوثائ���ق الش���خصية للمواطن،
ببطاق���ة واح���دة ،تحت���وي كل البيان���ات
المطلوب���ة ،وكان قد وع���ى المعنيون في
وزارة التخطيط ومديرية الجنس���ية العامّة
حينها ،أهميتها قبل التاريخ المذكور ،وحتى
ُ
حي���ث اصدرت األمم
قبل األم���م المتحدة،
المتحدة قرارها بهذا الشأن المرقم 95/45
المؤرخ ف���ي  14كانون أول (ديس���مبر)
 1990الذي بموجبهِ ،ت ّم إعتماد «مبادئ
توجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية
المعدة بالحاسبة اإللكترونية» ،ودخل هذا
المش���روع في عد ٍد من التداعيات ،يظه ُر
ت���ارة ويختفي أخرى ،وحتى عام ،2000
ُ
حيث ت ّم التعاقد مع ش���ركة أجنبية ،لتجهيز
وتدريب واألش���راف على المشروع ،وفي
ع���ام  ، 2003انته���ى كل ش���يءُ ،
حيث
ُسرقت المعدات ،واُحرقت البيانات ،وانتهى
المش���روع حتى عام ُ ، 2014
حيث ابرم
عقد االشراف والتنفيذ مع شركة «جيزكي
وديفرينت» االلمانية ،بقيمة  120مليون
دوالر لمدة  5س���نوات .المهم في هذا ،إن
مشروعاً بس���يطاً ،كلفت ُه قليلة واجراءاته
بس���يطة ،ويخدم الدولة بالقدر الذي يخدم
المواط���ن أو يزي���د ،ومع ه���ذا بقي هذا
المشروع ،يموت ويحيى ويموت ويحيى،
ألكثر من ثالث عقود ،طيب لوكانت الفائدة
محص���ورة ف���ي المواطن ..فهل س���يرى
المشروع النور ولو بعد عشرة عقود!؟ هل
تص ّدقون إن العراق وحده في المنطقة من
ال ُ
يملك بطاقة موحدة ؟؟ مع العلم ّإنُه انتبه
ّ
الشك إن
لها قبل غيره بعش���رات السنين،
اختزال الوثائق المتعددة في وثيقة واحدة،

بات أمراً مع���روف النتائج اإليجابية التي
تنعكس على المواطن والتي منها الحد من
ُ
الفساد ،وتخفيض الضغط عن المواطنين،
وتقليص روتين المراجعات والبيروقراطية
الخانقة ف���ي الدوائر الحكومي���ة ،وتوفير
الوقت ،وتسهيل متطلبات المواطن ،ولكن
مالفائ���دة التي تجنيه���ا الحكومة من هذه
البطاق���ة !؟الج���واب  :إن أه���م فائدة هي
أنها توف��� ُر بيانات ومعلوم���ات دقيقة عن
المواطنين  ،وبالتالي هي وسيلة أساسية
لتعزيز األمن الوطن���ي ،و ُتم ّكن الدول من
تس���جيل مواطنيها واألش���خاص المقيمين
لديها ،وهي بالتالي وس���يلة مهمة لضبط
الهوي���ة الوطنية ،وس���يكون من الس���هل
القبض عل���ى أي متهم بمجرد اس���تخدام
جه���از معين ف���ي النقاط التفتيش���ية يقرأ
البطاقة ،ومن الس���هل الوص���ول الى أي
مجرم من خالل البصم���ات ومطابقتها مع
برنامج البطاقة الوطنية الموحدة ،وتحديد
عنوانه وموقع تواجده الجغرافي  ،ويمكن
االس���تفادة منها في االحصاءات السكانية
من خ�ل�ال الرق���م المدني ومعرفة نس���ب
الشباب والنساء والنسب المهنية والكثافات
الس���كانية وغيرها ،كذلك في االنتخابات،
ُ
حيث تمنع التزوير تمام���اً ،اذا اريد له أن
بش���كل صحيح ،وكما حصل في
يس���تخدم
ٍ
االنتخابات المصري���ة األخيرة ،إضافة الى
اجراء المسوح االجتماعية ..فهي واحدة
من الفوائد التي تجنيها الدولة ،وجرودات
حرك���ة النازحي���ن والمهاجري���ن وغيرها
تتم بس���هولة من خالل البطاقة الموحدة،
ُ
ماذكرت أع�ل�اه ،وأيضاً هي
ومن خ�ل�ال
توفر للدولة ولميزانيتها المالية عش���رات
الماليين من الدوالرات سنوياً.

رئيس الوزراء  :الشعب جائع..
يري ُد عمالً وسكنا ً وأمنا ً
علي محمد الجيزاني
ناشط مدني
الوقت محرج يارئيس الوزراء ،الترشيق
الحالي يفترض أن يكون قبل خمسة أعوام
 ،لكن اس���تمر بالترشيق وكشف الفاسدين
وتقلي���م المهملي���ن ،يارئيس ال���وزراء:
الش���عب معك ،والمرجعية ب���ارك اهلل بها
مع���ك ،واهلل ناص���ر المؤمنين  .الش���عب
العراق���ي  ،اكتش���ف ان هذا الك���م الهائل
من المش���اركين بالسلطات السابقة خالل
عش���رة أعوام ،هم س���بب البالء والجوع
والحرمان والدم���ار واآلالم ،وجائت هذه
المظاه���رات بع���د معانات���ة ،ونفذ صبر
الشعب ،و ُرفِعت شعاراتهم ومطالبهم في
س���احة التحرير ،تطالب بتوفير الخدمات
والتعيين���ات والبطاقة التموينية والس���كن
والحالة المعاش���ية ..هو العامل المشترك
تقريباً ف���ي كل مطالب المتظاهرين ،ورفع
بعض المشاركون الفتات تطالب بحقوقهم،
منهم خريجين يطالب���ون بالتعيي ،ومنهم
بال ش���هادة  ،لذا فإن عل���ى الحكومة أن
ّ
ً
عمال لكل مواطن ،مهما كان مستواه
توفر
التعليمي ،والقس���م اآلخر يطالب بالسكن،
ً
مثال ،التقينا بالس���يد ابراهي���م كاظم ،احد
المتظاهري���ن ،يق���ول :عمري خمس���ون
عامًّا،ولم أملك دار س���كن ،أنا
وعائلتي في عشوائيات مجمع
المنتظ���ر -مدين���ة الكاظمية
المقدس���ة ،والحكوم���ة ل���م
تتحرك حول الفقراء ،وهوالء
يطالب���ون أن ُتخصص لنا هذه
البيوت ،مل���كاً لنا ،ونحن من
أهالي بغداد ،ولن���ا الحق في

تمليكها ،أو ُنملّك أرضاً سكنية في بغداد».
القس���م اآلخر م���ن المتظاهرين ،يطالبون
بس���لم رواتب الموظفين الموحد ،وقس��� ٌم
ُ
من كِبار الس���ن ،يطالب���ون بتوحيد قانون
المتقاعدين ،ومراعاة رواتبهم ،وتقليص
���ب ،حس���ب العمر
الف���وارق بينه���م بن َ
ِس ٍ
والخدمة والش���هادة والدرج���ة الوظيفية،
وإحدى المشاركات في المظاهرة ،وتدعى
ختام العبودي ،قالت  :إن الشعب بدأ يفقد
صبره من س���وء األوضاع ،ال كهرباء وال
م���اء وال تبليط لألزق���ة إلاّ بالمقرنص ،و
تحس���ين للمجاري ،بينما قال متظاهرون
آخرون  :إنهم ال يمثلون أي جهة سياسية،
ب���ل يمثلون أنفس���هم والش���عب العراقي
معهم ،يطالبون بالتعيين في دوائر الدولة
أو ف���ي أي مكان ،نحن العم���ل لنا« ،مو
عراقيين احنا -الحكومة هي المسؤولة»،
ويتس���ائلون  :لماذا التعيين بالرشى ومن
المس���ؤول ع���ن التعيي���ن !؟ المفروض
ً
عم�ل�ا لكل عراقي،
بالحكوم���ة ،أن توفر
وتوفر س���كناً لكل عراق���ي ،وتوفر األمان
لكل عراقي ،بدون تمايز طبقي ،فحس���ب
القانون  :العراقيون متس���اوون بالحقوق
والواجبات  ،والتقيت بشباب يهتفون ض ّد
الفساد ،ويطالبون بالتعيين ،وهم مجموعة
من الش���باب منهم علي وحيدر وس���جاد
ومحمد زمان ،يقولون « :نحن بال تعيين،
ق ّدمنا مستمس���كات كثيرة ولم نحصل على
أي وظيف���ة ،وكل م���ن يدفع رش���وة يتم
تعيينه ،حتى ق ّدمنا للشرطة ..هذه الوظيفه
المتعبة ،ولم نحصل عليها».

ّ
ش���ك في إن نجاح
ليس هنالك
التجرب���ة الديموقراطي���ة في
كنظام سياس���ي ,قد
الع���راق,
ٍ
غيّ���ر األرضي���ة الت���ي كانت
ُتطرح عليها ,مس���ألة العالقة
المعقدة بين الدي���ن والدولة،
فمن الناحي���ة النظرية ،مثلت
الديموقراطية تصوراً إيجابياً
له���ذه العالق���ة ,قائم���اً على
خلق فضاء الحرية السياسية
ال���ذي يتيح لجمي���ع األطراف
والتوجهات ومراكز النفوذ في
المجتمع ,المس���اهمة الفعالة
في بناء الس���لطة ,ذل���ك كلّه
في مقاب���ل التصور الس���لبي

التقلي���دي للنظري���ة العلمانية
القائم���ة على فك���رة الفصل
الت���ام بي���ن الدي���ن والدولة,
معتمدة على مبدأ ّ
فك االرتباط.
إن الخصوصي���ات المجتمعية
والقيّمي���ة الت���ي يتمي���ز بها
الش���عب العراق ,جعلت ُه يخرج
عن أغلب المعادالت السياسية
الت���ي عمد ّ
منظرو السياس���ة
المعاصرة إلى وضعها ,فعجز
المنظومات الفكرية والفلسفية
أطر نسقية،
الغربية من وضع ٍ
تنظ��� ُم العالق���ة بي���ن الدي���ن
والدولة ,دفع هذه المنظومات
قرار (حتمي) يُق ّر
إلى إصدار ٍ

به���ذا الفصل ،و ف���ي العراق
الوض���ع ق���د اختل���ف كثيراً,
فنجاح المرجعي���ة الدينية في
الــ (التدخ���ل -والالتدخل) في
العملي���ة السياس���ية ,بطريقة
ذكي���ة وذات بعد إداري جديد,
بعيداً ع���ن المفهوم الوظيفي!
ت ّم م���ن خالله ط���رح مفهوم
العالق���ة ,بين الدي���ن والدولة
بثوبه���ا وحلّته���ا الجدي���دة،
فالق���وة الناعمة التي اعتمدت
عليها المرجعي���ة الدينية في
النجف ,إعتمدت على أسلوب
التصاع���د الهادئ ف���ي نبرة
المطالب���ة بالتغيير واإلصالح,

شمس الكوفة
كان���ت ص���ورة الدي���ن قبل
نهضت���ه ،عب���ارة عن بضعة
رج���ال طاعنين في الس���ن،
يُصلون متفرقين في مس���ج ٍد
هجر ُه المصل���ون ،و الناس
ممثل ساخر
تأخذ أحكامها من
ٍ
في تلفزيون الشباب لصاحبه
يخ���رج لهم،
أب���ن الطاغية،
ُ
بنكات س���مجة ،و
ليكلمه���م
ٍ
من يتكلم بأس���م الدين ،يكون
ً
مع���زوال ،كأن��� ُه
منب���وذاُ و

وه���و أس���لوب دبلوماس���ي
يستحق ً
ُ
فعال،
نموذجي جديد,
أن يكون مدرس���ة مس���تقلة
بذات���ه ،ألن المرجعية نجحت
ب���أدوات وط���رق بس���يطة
تمتلكها -بسيطة من حيث عدم
امتالكها ألي جناح من أجنحة
الس���لطة -من أن تغيّر الكثير
من المع���ادالت ,دون الخروج
عن أطر النسقية الديموقراطية
الحاكمة في البلد! المظاهرات
التي حصلت ف���ي العراق ,لم
تك���ن عفوية ,ب���ل أنها جائت
متناغمة م���ع منهج التصاعد
البطيء الذي اتبعت ُه المرجعية

3
حمزة الجناحي

في فترات عدم تشكيل تلك المجالس
(المحافظات) والبرلمان..الغريب في
األمر إن األص���وات التي تخرج من
تلك المظاهرات ،تن���ادي بالخدمات
وهذا هو ّ
الحق ،فأنا لم أرى أو أسمع
أو أش���اهد إحدى تل���ك المظاهرات،
نادت بطلبات غير مشروعة ،فهم لم
يطلبوا أن ينضم العراق الى منظمة
األورو  -األورب���ي ،ولم أس���مع من
مظاهرة ف���ي مدين���ة عراقية ،إنهم
يريدون مت���رو أنفاق تحت األرض،
ول���م أس���مع أي مظاه���رة تن���ادي
بتحس���ين نوعية الجواز ،بل ّ
كل تلك
المظاهرات ،تريد تحس���ين البطاقة
التموينية التي كانت في زمن صدام
زاخرة بموادها ،ويريدون الكهرباء
والمجاري وزيادة الرواتب ،وتشغيل
العاطلين ،وبناء المدارس  ،ونش���ر
األمن واالستقرار وإنشاء المجاري،
هذه ه���ي مطالب ه���ؤالء الفقراء،
السؤال الموجه الى المسؤولين في
الحكومة أو المقرّبين من الحكومة :
بربكم كونوا منصفين ..هل تستطيع
المجال���س المحلية ف���ي القضاء أو
الناحي���ة أو القائمقامي���ة أو مدي���ر
يطور
حسن الكهرباء أو ّ
الناحية أن ُت ّ
البطاقة التموينية أو تشغيل العاطلين
أو يبن���ون الم���دارس ..ه���ل لهذه
المجالس واإلدارات هذه الصالحيات
!؟ ومن أين أتت لهم ،فكما س���معنا
من هؤالء النواب ،إن المجالس هي
السبب ..كيف هي السبب ؟ وما الذي
تملك ُه تل���ك المجالس ..هل هي التي
تدخلت برفع عدد الوزارات من 27
إلى  43وزارة؟ أم هل تدخلت بزيادة
عدد النواب لرئيس الوزراء ورئيس

محمد أبو النواعير
ماجستير فكر سياسي امريكي معاصر
باحثمهتمباإليديولوجياتالسياسيةالمعاصرة
الديني���ة في تصعي���د خطابها
اإلصالحي ,ض ّد فساد سلطات
الدولة ومؤسساتها إلى درجة
وصلت فيها حالة التناغم بين
الجمهور وبين المرجعية ,بأن
يكون كالم المرجعية شعارات
ترفع ,ومطالبات رسمية تق ّدم
من قبل الجماهير ,مع إنصياع
عجيب م���ن قبل الحالة العامة
للمتظاهري���ن م���ع توصيات
المرجعية ..ف���ي ضبط إيقاع
المظاه���رات ,وضب���ط الحالة
اإلنفعالية  ,وفورة الغضب لدى
الجمهور ف���ي مجملها العام،
كذب من ي ّدعي من السياسيين

ورجال الدول���ة العراقيةّ ,
بأنُه
ه���و صاحب حرك���ة اإلصالح
والتغيي���ر ,فللمرجعية الذراع
الطول���ى بذلك ,وهي من تقود
ً
فعال هذا اإلص�ل�اح ,بأدواتها
البس���يطة المعتمدة على ثقة
الجمه���ور به���ا ,وبنزاهته���ا
وبحالتها األبوية ,ومن َح ُس َن
ُ
وصف ُه وفِعلُ ُه من السياسيين,
ال يمكن إعطائ ُه دوراً أكبر من
دور المنف���ذ لتوصياته���ا ،أمّا
من يريد أن يرك���ب الموجة,
ويخلق من نفسه هالة كبيرة,
معتبراً نفسه فارس اإلصالح
ً
محاوال إستهالك كل
في البلد,

ُسبل اإلنارة واإلضاءة ,لتسليط
األضواء على نفسه ,فهو إمّا
ٌ
أحمق ل���م يفهم كيف تس���ير
العملية السياسية في العراق,
أو ه���و نفعي يحاول أن يخلق
لنفسه موجة دكتاتورية أخرى
مصنع كبير
في بل ٍد تحول إلى
ٍ
لتحطيم الدكتاتوريات .
 نسخة منه :إلى السيد رئيسالوزراء حيدر العبادي!

علي فاهم

بمرض معدي ،يباع ُد
مصاب
ٍ
عن���ه الن���اس ،أو كأن ُه عبوة
ناس���فة ،و لكن��� ُه حين اتى و
رف���ع رايته ،قلب الموازين و
كس���ر الحواجز ،و أفهمنا إن
الدين هو الحياة ،و ّإنُه حركة
تدب ف���ي كل زاوية من زوايا
ُ
ذب���ت فيه ،و
حياتن���ا ،له���ذا
وجدت ُه المنق���ذ الحقيقي لهذه
األم���ة ،و لكن���ي ل���م أره إلاّ
يوم
في س���اعة الغروب من ٍ

رمضاني على كورنيش نهر
الهندية ،عندما ُ
كنت عائداً من
معس���كر التدريب االلزامي،
ُ
انهي���ت دراس���تي
كون���ي
ّ
ح���ق علي اداء
الجامعية ،و
الخدمة االلزامية ،فمع ارتداء
الس���ماء ليلها الرمادي ،كان
يش���ع من داخل
هنالك ضيا ٌء
ُ
س���يارة بعيدة ،تتج ُه نحوي..
ُ
تس���مرت في مكان���ي ،و كأن
جس���دي ش���لّه ذلك الضياء

البه���ي ،ما هذا (البروجكتر )
في السيارة ..لم أميّز مالمح
الرج���ل ،حت���ى اقتربت مني
السيارة لش ّدة الضياء اآلخاذ
 ,مرّت بقربي تلك السيارة و
أعرف ُه
التقت عينانا ،و كأنني ِ
من زمان ،ربّما اكون توهمت
حينها إن تلك اللحية البيضاء،
احنت لي بابتسامة صغيرة ،و
لكني لم اتوهم إن هنالك شيئاً
نهض في قلبي ،و غيّر حتى

دقاته و بوصلته ..من حينها
ُ
شعرت أني ولدت للتو ،و أني
ٌ
إنسان آخر ،و إن باباً ُشرعت
طريق جديد ،لم يدر
لي على
ٍ
بخلدي يوماً ّأني ساسلك ُه بكل
هذه الثقة و ه���ذا اإليمان ،و
ُ
عشت أياماً عرفت بها نفسي
و من اك���ون و ما هي اهمية
وج���ودي في هذا الكون و ان
ل���ي دوراً عل���ي ان اؤديه و
لم ان���دم اال على تل���ك االيام

ً
مس���تقال ع���ن االمبريالي���ة،
ول���ن يصبح ضحي���ة أالعيب
االستعمار ،بينما رأى أصحاب
التيار الوطني غير ذلك ،فالبد
للبل���د ان يك���ون مؤمماً من
االس���تغالل والنفوذ األجنبي
بأي طريق���ة كان���ت ..النفط
ٌ
مل���ك
والس���ياحة والجي���ش
للش���عب ،ثم جاء الشيوعيون
بالفكر االش���تراكي ،والقضاء
على االقطاع ونبذ الرأسمالية،
لكن البعثيي���ن أصحاب الفكر
القومي-االش���تراكي ،قال���وا
ّ :
إن الع���راق عرب���ي قومي
مش���ترك ف���ي الخي���رات مع
جيرانه ،فإذا جاعت فلسطين
البد للسودان أن تطعمها! أمّا
اإلس�ل�امويون البعيدين عن
الص���راع السياس���ي ،لم تكن
لهم الجرأة في طرح نظريات
ع���ن الدولة ،بس���بب هيمنة
الدي���ن الغير مفه���وم لديهم،
والمتراك���م م���ن النصوص
والس ّنة،
الشريفة واألحاديث
ّ
فتارة جهاد وتارة سالم وحفظ
الدماء ،وبسبب التخبط هذا،
حاولوا الحفاظ على المنظومة
العقائدي���ة فقط ،ومحاربة كل
التي���ارات الت���ي تختلف مع
اإلسالم بمفاهيمه ونصوصه،
حتى وقع���وا ضحية الخالف
الدائر بين المعس���كر الغربي
والشرقي ،وحصل الصدام بين
الشيوعية واإلسالم ،بتحريض
من الرأسمالية الغربيةُ ،
حيث
ط���رح الش���يوعيون الفك���ر
االش���تراكي ال���ذي ال يالئ���م
المشروع الغربي الرأسمالي،
فذه���ب الش���يوعيون ال���ى
الزنازي���ن ومقاصل اإلعدام،
وركب اإلسالمويون ،سفينة
الرأس���مالية دون أن يشعروا
 ..حت���ى أصبح رج���ل الدين
يركب المرس���يدس األلمانية
والعباءة اإليرانية ،والمسبحة
الصيني���ة ،ويش���اهد التلفاز
الفرنس���ي ،ويأكل في آواني
تايوانية الصنع ،لكن يرفضون

العولمة ،وال يعرفون ما هي!
معارضو الخارج بين
السياسة والدين
حينم���ا فرض البع���ث نفوذه
ف���ي العراق بعد عام ،1963
وتخل���ص م���ن الش���يوعية،
بمعاونة اإلسالمويين ،وحمل
الفك���ر القوم���ي مناهض���ة
الليبرالي���ة ،اصط���دم ثاني���ة
مع اإلس�ل�امويين أنفس���هم،
فمش���روع األمة اإلس�ل�امية
ال���ذي يحل ُم به دعاة الس���لف
الصالح ،لن يقابل باستحسان
من قب���ل القوميي���ن العرب،
ف�ل�ا مؤاخاة م���ع العجم على
حساب اإلس�ل�ام ،بل التوجه
الى أخي الليب���ي والمصري
أفضل و” بالد العرب أوطاني
ً
وصوال
من بغداد الى الشام”،
ال���ى االصط���دام العقائ���دي
بين البعثيين واإلس�ل�امويين
ع���ام ، 1977وانتفاض���ة
صفر ،وخصوص���اً المكون (
الجعفري -المذهب الجعفري
اإلس�ل�امي) ،ومن هنا بدأت
مرحل���ة المعارض���ة لكن أي
معارض���ة؟ للرج���وع ال���ى
جمي���ع المعارضين ،أصحاب
مؤتم���رات لن���دن والكويت،
جميعه���م كان���وا معارض���ة
عقائدية وليس���ت سياس���ية!
فالمعارضة السياسية كمفهوم
أكاديم���ي ،الب���د م���ن وجود
مش���روع سياسي مختلف مع
النظ���ام القائ���م ،ويرونه هو
األفض���ل لتطبيقه ،فكيف وهم
ال يمتلكون برنامجاً سياس���ياً
؟ حت���ى ظل الوض���ع متأزماً
بين طرح والية الفقيه كنظام
سياسي ،أو الرجوع الى دولة
التمهيد لإلمام المنتظر(عج)،
ل���ذا كان أول الغي���ث بع���د
 2003وص���ول المعارض���ة
الى الس���لطة ،كان���ت العقيدة
هي أولى المتطلب���ات للنظام
الجديد ،والسعي إلقامة دستور
يضم الحري���ة الدينية ،فنحن
معارضون سياس���يون لكننا

عقائديون! وكأن بناء الدولة
يكمن ف���ي مجال���س العزاء
الحسينية ،وحينما تبنت هذه
المعارض���ة الفك���ر الدين���ي،
وليس السياس���ي ،أصبح من
يعارضه���م يع���ارض الدين،
وه���ي ع���ودة للثيروقراطية
التي عانت منها أوروبا إبان
حك���م الكنيس���ة ،وأصبح���ت
مخالف���ة رجل السياس���ة ذو
المشروع الديني ،مخالفة هلل
سبحانه وتعالى.
ٌ
شرك بمعزل
الدولة المدنية..
دينية الدولة؟
ُ
كث���ر الحديث ع���ن “الدولة
المدني���ة” ،فبع���ض الك ّتاب
اعتب���ر أن “الدولة المدنية”
تقابل “الدولة العس���كرية”،
لكن الحقيقة إن هذا المصطلح
أوروب���ي وج���اء ف���ي مقابل
“الدولة الكنس���ية” ،وهو قد
جاء نتيجة تط���ورات غربية
ف���ي الق���رون الوس���طى في
مج���ال االجتم���اع واالقتصاد
والسياس���ة ...إل���خ ،وحتى
نس���تطيع أن ن���درك محتواه
بصورة دقيقة علينا أن نرصد
ص���ورة المجتم���ع األوروبي
في العص���ور الوس���طى ،ث ّم
نرصد صورت���ه بعد الثورات
الصناعي���ة واالجتماعي���ة
كونت
والسياس���ية ،أو التي ّ
العص���ر الحديث ف���ي أوروبا
بعد الثورة الفرنسية ،فالدولة
المدنية ه���ي :دولة القانون،
هكذا ه���ي عندنا ببس���اطة،
وبالتال���ي فهي ليس���ت دولة
رئي���س ال���وزراء وال دولة
رئيس الجمهورية ،أو الملك،
ونريد هنا التأكيد على الطبيعة
الموضوعي���ة لتل���ك الدولة
تؤس���س عل���ى قاعدة
الت���ي
ُ
الفصل بين السلطات الثالث،
الفصل بمعناه الحقيقي وليس
االعتب���اري ،والفص���ل ه���و
المُك���ون الرئيس���ي لطبيعتها
المادية وثقافتها المجتمعية،
بينما يرى اإلس�ل�امويون إن

المدني���ة هي عزل اإلس�ل�ام
ع���ن إدارة الدول���ة وع���ودة
الحكم” الال ديني” والس���بب
في ذلك ،إبعاد رجل الدين عن
إدارة الدول���ة ،وكأن ُه هو من
يمثل اإلسالم فقط ،وهذا ليس
بجديد ،فالوحدوي���ة وعبادة
الشخص والتقديس له ،عادة
قبلية لم يتمكن اإلس�ل�ام من
نزعها بعيداً عنه ،وهم كذلك
يوهم���ون الن���اس إنه���م لو
رحلوا ،س���يرحل الدين معهم
فاحذروا! ال اعتقد ّ
إن وجود
دولة إسالمية دستورها غير
راجع للق���رآن الكريم ،وهذا
ٍ
وح���د ُه يضم���ن “ إس�ل�امية
الدول���ة” ورعاياها ،وقد أ ّكد
مجم���ع البحوث اإلس�ل�امية
بيان ل���ه ،إن
باألزه���ر ف���ي ٍ
اإلس�ل�ام ال يعرف ما يُس���مى
بالدولة الدينيةّ ،
صحة
وإنُه ال ّ
للق���ول ،بأن تطبيق اإلس�ل�ام
يعني أن تكون الدولة دينية،
ُ
ُ
يعرف
حي���ث إن اإلس�ل�ام ال
إال الدول���ة المدني���ة ،كذل���ك
يش���ير الدكتور عبد المعطي
بيومي ،عضو مجمع البحوث
اإلس�ل�امية إل���ى أن كل مَن
يقول بأن الشريعة اإلسالمية
تتنافى مع الدولة المدنية ،ال
ُ
يدرك إن الدولة اإلسالمية في
حقيقته���ا دول���ة مدنية ،وإن
كثير من
الفقه اإلس�ل�امي في ٍ
أحكامه فق ٌه وضعي ،كاالجتهاد
البشري ،فهو كالقانون يتغير
بتغير الحاالت ،ويضيف :إن
اإلسالم يق ِّدم مبادئ إسالمية
عامة متفق عل���ى هدايتها و
إرش���ادها للعقول البش���رية،
وه���ي تضم���ن مس���ارات
صحيحة للعقول في التشريع
واالقتص���اد والسياس���ة وفي
كل األمور ،والعقل اإلنس���اني
هو الذي يخت���ار المصلحة ،
ويحدد الحل ف���ي ضوء هذه
المبادئ الكلّي���ة والنصوص
القطعي���ة ،والمتف���ق بالطبع
على أنها ال تأمر بضرر ،وال

التي هدرتها في الدوران في
دروب و متاه���ات فارغ���ة و
طرقات خاوية من المعنى ،و
بقيت تلك الش���علة تستع ُر في
روحي كس���راج على منارة،
و في إح���دى الجمع الكئيبة،
ُ
كن���ت اقضي عس���كريتي في
مدين���ة جل���والء ،و في نفس
وقت الغروب ،اضطربت حال
الدنيا ،و كانت السماء تصرخ
و االرض ت���أن و القل���وب

ّ
العراق..دولة دينية أو مدنية ..باختالف الميم؟!

كم���ا يقوله���ا الباحثون في
افتتاح األطروح���ات العلمية
“ مش���كلة البحث” ،نعم هكذا
بدأت معي المش���كلة ،حينما
كنت موشحاً بالعلم العراقي،
مرتدي���اً نظارتي الشمس���ية،
متجه���اً الى س���احة التظاهر
ف���ي النج���ف ،حت���ى قابلني
ً
متسائال عن
“الحاج مزهر”
وجهت���ي  :أين أن���ت ذاهب؟
ذاهب
فسارعت باإلجابة “ :
ٌ
ال���ى التظاهرة ي���ا “حاج”،
فأستغرب ً
قائال  :أنت تصلي؟
إنا أعرف���ك ملتزماً ولس���ت
كذلك ،هؤالء ينددون بالدين،
ويس���عون الى إقام���ة نظام
علمان���ي ،ال ديني  ..جميعهم
شيوعية! فتبس���مت وقلّت :
حي���ن عودتي س���نتكلم.ليس
الحاج مزهر وح���ده ،معتقداً
بهذا ،بل كثي��� ٌر من المعارف
أيضاً ،وخصوصاً بعد الدعوات
التي انطلقت من المتظاهرين،
والحنين الى النظام الرئاسي،
بل حت���ى الملكي أيضاً ،ورفع
الش���عارات التي رفضت نظام
الحكم الديني في العراق ،نحن
نعلم هذا التض���ارب والجمع
بي���ن األضداد ،ليس غريباً أو
ولي���د اللحظة ،لذا س���ننطلق
سوية في استعراض إشكالية
أختيار النظام ،والمضي جولة
حول الدولة المدنية والدينية
باختالف الميم طبعاً! وسيكون
حديثاً كاألتي:
إشكالية أختيار النظام
ال يخف���ى عل���ى المتصف���ح
لتاري���خ الع���راق السياس���ي
القري���ب ،إن أكث���ر الخالفات
المتتالي���ة بع���د الث���ورات
الداخلي���ة منذ ع���ام 1958
وحتى  ،2003ت���دور حول
كيفي���ة اختيار ش���كل الدولة،
وأس���لوب إدارته���ا ،ويعود
الس���بب الى تن���وع التيارات
الفكرية آنذاك ،المتواجدة في
الساحة السياسية والثقافية،
فالقوميون كانوا يرون العراق

ّ
وتس���ن
الجمهوري���ة ؟ أم هل تضع
الرواتب للسادة النواب والوزراء ؟
أم هي التي رفع���ت عدد النواب من
 275إل���ى  325نائب���اً ؟ وهل لها
الح���ق بالتدخل ف���ي تقليص المنافع
للرئاسات الثالث ،وهل الخزينة بيد
تل���ك المجالس ؟؟ اتق���وا اهلل في ما
تقولون ،واحترموا ذهنية المواطن،
ألن المواطن العراقي على بساطته،
يستطيع أن يفرزن القول الصالح من
الطالح الكاذب  ،فكل تلك المش���اكل
س���ببها البرلم���ان ً
أوال ،والحكومة
ثانية ،وما تل���ك المجالس إلاّ العون
ال���ذي حفِظ هيبة الدولة العراقية في
ظروف لم يس���تطع هؤالء الساس���ة
ٍ
فيها من تش���كيل حكوم���ة أكثر من
سبعة أشهر ،وارسلوا عوائلهم الى
خ���ارج العراق ،بينم���ا اعضاء تلك
المجالس البسطاء ،يغتالهم اإلرهاب
ُهجرهم اإلجرام ،هكذا اذاً صارت
وي ّ
تلك المؤسس���ات متهم���ة ،وهي لم
ترتك���ب الجريم���ة ،وص���ار الجاني
ه���و القاض���ي ،وكما يق���ول المثل
الفرنس���ي كما اعتقد (:الخطيئة بنت
زن���ى والنجاح له ألف أب ) وهؤالء
هذه المرّة وجدوا م���ن يعلّقوا عليه
فش���لهم ،ولو إن مثل هذه التعليقة ال
أعتق ُد إنها تم ُر على العراقيين ،ويوم
الخامس والعش���رين سيكش���ف من
المرتكب والمصادر لحقوق الغير.

تش���رُّع ضرراً ..ألن القاعدة
الكلية :ال ضرر وال ضرار.
اختالف الميّم!
ّ
لعل الق���ارئ الكريم بدأ وهو
يقرأ المقالة ه���ذه بالمقارنة
بين كلم���ة “ مدنية ودينية”،
إليج���اد موقع ح���رف الميّم،
لي���س القصد هن���ا نحوياً بل
معنوي ي���ا س���ادة ،اختالف
الميّم ف���ي عناوين مضمون
الدولتي���ن ..من اي���ن تنطلق
الدولة المدنية؟ وكاآلتي:
المواطنة :وترتبط عادة ّ
بحق
العمل واإلقامة والمش���اركة
السياسية في دولة ما ،أو هي
االنتماء إل���ى مجتمع واحد،
بش���كل ع���ام ،رابط
يضم��� ُه
ٍ
اجتماعي وسياس���ي وثقافي
موحد في دولة معينة ،وتبعاً
لنظري���ة جان جاك روس���و
“العقد االجتماعي”  ،المواطن
له حقوق إنس���انية ،يجب أن
تق��� ّدم إليه ،وه���و في نفس
الوقت ،يحم���ل مجموعة من
المسؤوليات االجتماعية التي
يُلزم بتأديتها ،لكن ما نراه في
الدول���ة الدينية ف���ي العراق؟
المواطنة عند اإلس�ل�امويين
هي ما مدى اعتناقك اإلسالم؟
او إيمانك ف���ي الحزب القائم
على السلطة ،وهذا ما حصل
في تجربة األح���زاب الدينية
وإيقاعهم في ِشباك الطائفية
 ،كل حزب يتقاس���م الوزارة
مع مؤيّديه طائفياً ،واالبتعاد
عن معايي���ر الكفاءة.مصدر
الس���لطات :الش���عب مصدر
الس���لطات ،فهو الذي يختار
الحاكم وهو الذي يعزله ،وهذا
واض���ح غاي���ة الوضوح في
الدولة المدنية ،إمّا اإلسالمية
“ الثيروقراطية” فهي تعتمد
على الحزب كمصدر للسلطة،
واألحكام ،ولكل حزب نظرياته
الخاصة في إدارة الدولة ،تبعاً
للمدرسة الفكرية التي يتبناها
هو .المس���اءلة .ال قداس���ة
للحاكم ،وه���و ال ُ
يمثل خليفة

ُ
ش���عرت في لحظة
مقبوضة،
إن تلك الش���علة خمدت و إن
قلبي اعتص���ر ُه أل ٌم غريب لم
أعرف الس���بب إلاّ في اليوم
التالي ،عندم���ا أخبروني إن
شمس الكوفة غرُبت .

الســـــياب
أكرم ّ

هلل تعال���ى على ش���عبه ،وهو
العنصر األب���رز واألخطر في
تعري���ف دولة اإلكليروس في
عص���ور أوروبا الوس���طى،
لكن أحزاب العراق استخدمت
رموزه���ا للتعبير عن اآللهة،
فكل من حضي باالستفس���ار
من قب���ل المجتم���ع المدني،
أصب���ح خارجاً ع���ن القاعدة
وغير مألوف ،فارتداء زعيم
الحزب اللباس الديني يضفي
علي���ه القدس���ية ،ولطالم���ا
القضاء تابعاً لجهة سياس���ية
أخرى فأن تحرك عليهم عمل
بمبدأ التسقيط والصراع.
وطن بال ذاكرة
حتى نبني دولة مدنية مستقرة
بعيدة عن االنتماء واالعتناق،
نحتاج ال���ى إت�ل�اف الذاكرة
الدينية ،وخصوصاً بين السنة
والشيعة والعربية والكردية،
فحي���ن تبقى الذاك���رة األليمة
بين الشركاء ،وإعطاء فرصة
لالنتقام والتجاذب السياسي،
وفق نظام دول���ة دينيةٌ ..
كل
يرى فقه هو األفضل واألصح
ف���ي بن���اء الفكر السياس���ي
للحكوم���ة والدول���ة ،وال
نس���تطيع بناء مدرسة واحدة
لألجيال ،فنهل���ك حقداً وثأراً،
يتجاذب به السياسيون الذين
ي ّدع���ون “ الدينية” ،لذا فإن
إيجاد الدولة المدنية بتعريفها
الصحيح تضمن بن���اء دولة
تطبيع م���ع العال���م الحديث،
فدع���اة المدنية هم جيل جديد
لم يفقه الصراعات المذهبية
منذ القدم ،وال يريد أن يتحمل
تاريخاً مضني���اً يدفع فاتورته
م���ن دماء أصدقائ���ه ودموع
أخوته.

