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العدد 2430 :

العريف بنيامين

ْ
تعاركت
* األسبوع الماضي ،
�ل�اف على
عائلت���ان  ،إث��� َر ِخ ٍ
أراض ومصال���ح مالي���ة  ،في
ٍ
َ
وس���قط
منطق���ة كويس���نجق ،
أربعة قتلى من الجانبَين وعد ٍد
من الجرحى  .علماً ان العائل َتين
أوالد عموم���ة وأخوال بعض .
العائلة المُهاجم���ة ً
أوال ْ ،
قتلت
َ
إثنين من الطرف َ
وج ِرح
اآلخر ُ ،
َ
َ
منها إثنين  ...عائلة القتيلين ،
نصب ْ
َت كمين���اً في الطريق العام
ْ
الجريحين
ب���أن
توقعت
ألنها
،
َ
س���وف ي َ
ُنق�ل�ان ال���ى مَرك���ز
الم َ
ْ
قدمت
ُحافظة  ..وبالفِعل فلقد
عربة إس���عاف ومعها س���يارة
الجريحين
أخرى فيها أق���ارب
َ
َ
ُ
فإنهال المُتربصون
وشرطي ..
َ
بوابل من
عل���ى الس���يارتين ،
ٍ
ْ
وإحترقت اإلسعاف
الرصاص ،
 ،وسقط قتيلَين وبعض الجرحى
 .هذا موجز المأساة التي ْ
جرت
ٌ
عقول
فصوله���ا ليلة أم���س :

ُتحج���رة  /ذهنيات مُس���تعدة
م ِ
لممارسة العُنف والقتل من أجل
النفوذ والمال َ /ج َش��� ٌع اليُراعي
القرابة والعالقات اإلنس���انية /
ُضعف اإلدارة وتراخي األسايش
ُ
والشرطة وتباطؤها الالمسؤول
الح َدث .
 ،في التعامُل مع َ
وحكامن���ا وأحزابنا
* ُس���لطتنا ُ
المُتنفِ���ذة  ،في األقلي���م ُ ...هم
نِت���اج مُجتمعن���ا الم َ
ُتخلِف هذا
ْ
ومادامت األح���زاب الحاكمة
.
 ،تعتم��� ُد إعتماداً كبي���راً على
العش���يرة في مُجمَل سياساتها
 ،فم���ن الطبيع���ي  ،أن تكون (
ِقيَم ) العش���يرة  ،هي المُتغلِبة
ُ
والدلي���ل على ذلك  ،هو عدم
..
التحاور البّناء ،
ُقدرتهم  ،على
ِ
وال اإلس���تماع الى صوت العَقل
ُ
فنراه���م يتفنن���ون في َخلق
..
األزمات وإدامتِه���ا  ..وإطالق
التهديدات المُبطنة  ،لللجوء الى
العُنف في حالة إصرار الطرف

الشعب يريد إرضاء
حكومة المالئكة

امين يونس

اآلخر على مواقفه ! .
َ
يش���حنون جماهيره���م
أنه���م
 ،بش���حنات التط���رُف وع���دم
قبول َ
اآلخ���ر ُ ..يرّوجون بأنهم
َ
مُس���تعدون لِخوض الصراع «
تطلب األمر
ِبكافة الوسائل « إذا َ
 ..في س���بيل أن يبقى الرئيس
رئيس���اً وبكامل الصالحيات ..
ه���ذا ما يحدث في هذا الجانب .
وفي الجان���ب َ
َصرون
اآلخر  ،ي ُ
عل���ى مواقفهم ويقول���ون ان
ْ
إنته���ت صالحيته ،
الرئي���س
ويجب ان أن يتم إختيار َ
آخر في
البرلمان وبصالحيات شكلية .
أنه���م أوالد عموم���ة وأخوال
َ
يتصارع���ون من أجل
بعض ،
النفوذ والمال ُ
والقوة .
* وكم���ا في حادثة كويس���نجق
المأس���اوية  ..والت���ي س���وف
يتدخ���ل فيها مس���ؤولون كِبار
وش���يوخ عش���ائِر ووجه���اء
ورج���ال دين  ،س���واء غداً أو

لح
حتى بعد سنين  ..ويجري ُص ٌ
َ
وتبويس لُحى ..
الطرفي���ن
بين
ُ
ويك���ون أوالد وبن���ات القتلى ،
الخاس���ر األكبر ..
األيتام ُ ،هم
ِ
وعوائل الجرحى الذين تعّوقوا
 ،ه���م الضحايا الذي���ن يدفعون
ثمن ه���ذه الحماقة  ..أما القتلى
أنفسهم  ،فلقد راحوا  ،كما يقول
المَثل ( بوله ب َ
ْشط ) ! .
كذلك  ..في العملية السياس���ية
العرجاء في األقلي���م  ..فل ُربَما
ّ
تتصاع���د األزم���ة الى مَديات
،
خطي���رة  ،وق���د يكمُ���ن هؤالء
له���ؤالء أو بالعكس  ،ويس���قط
بع���ض الضحايا  ..ث���م يتدخل
الوس���طاء الكِبار م���ن األجانِب
الج���وار  ،فتتصالح
ومن دول ِ
ُقبلون بعضهم وكأن
األحزاب وي ِ
شيئاً لم ي ُكن !! .
ـــــــــــــــــــــــــــ
[ في نهاي���ة األربعينيات وحتى
منتص���ف الخمس���ينيات  ،كان

هنالك عريف ُشرطة في سواره
ت���وكا  ،إس���م ُه « بنيامي���ن «
ً
مس���ؤوال ف���ي المرك���ز وتحت
أمرَته بضعة أفراد ُشرطة َ .
كان
بنيامين ي ّ
ُطِبق القانون بحذافيره
ً
َ ..
وكان مُخلِص���ا ف���ي عمل ِه ..
َ
كان الجميع في القري ِة ومُحيطها
َ
ويخافون من
الواسع  ،يهابون ُه
سطوته  ..سطوته المتأتية من
السلطة وتنفيذ القوانين ] .
ُ
لو َ
كان هنالك « عريف بنيامين
« في منطقة كويس���نجق  ،لِما
تطور النزاع أع�ل�اه  ،إلى ذاك
ُؤسف.
المدى الم ِ
لو َ
كان عندن���ا اليوم « عريف
بنيامين « حقيقي  ،في ُس���لطة
أقليم كردستان  ..لِما َ
عانينا ُكل
هذه المُعاناة ال ُم َر َكبة .

تغريدات حجي راضي العراقي

حجكم غير
مقبول أنشاء اهلل
عروبة بايزيد اسماعيل بك
في هذا الوقت يرفع االالف من المهاجرين
شعار (  ) We Love Germanyوهم
في محطات قطار بودابست بأنتظار ترحيلهم
الى المانيا والنمسا بعد أن سمحت السلطات
االوربيه ألعداد هائله من قبلهم من االطفال
والنساء والشباب بالوصول الى المانيا
والنمسا على الرغم من ان الكثير منهم
اليمتلكون تأشيرات دخول والوثائق سفر
تثبت هويتهم ومن الجميل جدا وقف الكثير
من المواطنين االلمان والنمساويين رافعين
شعارات ترحيبيه بالمهجرين والذين اغلبهم
من سوريا والعراق وأفغانستان .
وفي الوقت الذي تنشغل الدول االوربية
بملف المهاجرين وطلبات لجوئهم وتظهر
المستشارة االلمانيه في مؤتمر صحفي
وتشدد على أتخاذ أجراءات صارمه بحق أي
تحرك عنصري ضد الالجئين وتؤكد على ان
السلطات االلمانيه لن تتسامح مع من يريد
النيل منهم ومن كرامتهم  ..نرى بالمقابل ان
المسؤولون العراقيون مشغولون بالتحضير
للسفر الى بيت اهلل للحج فيه التهمهم شعوبهم
والمواطنيها الذين يغادرون اراضيهم فمنهم
من يصل ومنهم من يلقى حتفه في منتصف
الطريق  ..أنهم يحجون بيت اهلل وفي بطونهم
اموال اليتامى  ,يحجون بيت اهلل من اموال
الشعب والفقراء  ,يحجون بيت اهلل وهم
مزورون وقتله وآفة من الفساد .حكمونا بأسم
الدين ورفعوا أسم اهلل الكبير على شعاراتهم
وفي أحاديثهم وهم عصابات ومافيات مقننه
حجهم غير مقبول بأذن اهلل .
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حتى المعلم الثاني (الفارابي) ،الذي رسم
مالمح مدينته الفاضلة فوق مروج الوهم
والخيال ،لم يرتق ف����ي خياله التوصيفي
إلى س����قوف المعج����زات الكوني����ة ،ولم
يمتلك الج����رأة إلطالق صف����ات المالئكة
وسماتهم على أمراء جمهورية افالطون.
فكيف تحول الع����راق اآلن في نظر بعض
أقط����اب الحكومة  -رغم كل هذا الفس����اد
المستش����ري ف����ي أروقتها  -إل����ى دولة
مالئكي����ة من الطراز الفريد ،وهل اجتماع
الفرقاء حول طاولة واحدة يلغي تراكمات
الفس����اد واإلفس����اد ،ويعيد لهذا الش����عب
الصاب����ر ملياراته المس����روقة ،وثرواته
المنهوب ،وحقوقه الضائعة ؟.ثم ما الذي
يضطر سكان جمهورية المالئكة لمغادرة
هذا الفردوس المزعوم ،وما الذي يدفعهم
للف����رار منه خفافاً نح����و المنافي البعيدة،
ومواجه����ة أه����وال الرح��ل�ات الش����اقة،
واألم����واج المتالطمة ،والغ����رق في لجة
البحر ،والموت فوق
رمال السواحل النائية
؟.
وأي ق����وى خفية هذه
التي جعلتنا نحن أبناء
العراق ننتخب المالئكة
في صناديق االقتراع
م����ن دون أن نعل����م
أننا الس����بب المباشر
لمجيء هذه الحكومات
المالئكي����ة ؟ ،وكأنن����ا
نمتلك طاق����ات خارقة
تجعلن����ا نختار األفضل
واألكث����ر عفة ونزاهة
؟ ،فلم����اذا تتهكم����ون
علينا أنت����م المالئكة،
ولماذا تس����تخفون بنا
من وقت آلخر ؟ ،رغم
علمك����م المس����بق أننا
نحن الذين صنعناكم ؟،
أال ترى مالئكة المنطقة

كاظم فنجان الحمامي

الخضراء كيف جاء ترتيبنا في قعر الترتيب
األممي وفي ذيل القوائم الدولية في تقييم
األوضاع األمنية ،وفي تقييم المستويات
المعيش����ية والتعليمية والتش����غيلية ؟.قد
يصل جن����ون العظمة ببعض الزعماء إلى
انتح����ال خصال المالئك����ة واألنبياء ،وقد
يشطح بهم جنونهم نحو ادعاء األلوهية،
لكننا لم نس����مع بحكوم����ة مصابة بجنون
العظم����ة ،ولم نس����مع بوزراء وس����فراء
ومدراء يحلقون بأجنحتهم الش����فافة في
فضاءات البروج المالئكية العالية .أيعقل
أن تتس����امى الحكوم����ة العراقية إلى هذا
المس����توى المالئكي رغم اعترافها على
لس����ان قادتها بالفش����ل الذريع ؟ ،ورغم
اقرارها بجرائم الوزراء المفسدين ،الذين
نخروا جسدها بالطول والعرض ؟ .أيعقل
أنها فقدت توازنها السياس����ي ،وانزلقت
ف����ي متاهات العظمة والس����مو حتى جاء
الي����وم الذي زعم����ت في����ه بانتمائها إلى

مهاجر الى أمريكا
من حقك ياصديق���ي ،فأنت تفكر
في مس���تقبل أفضل ألوالدك الذين
أخ���ذوا يكب���رون وأن���ت تراه���م
عاجزين عن تحقي���ق أمل واحد،
أو حل���م صغير عجزت عن تأمينه
حكوم���ات متعاقب���ة تربعت على
عروش ونق���وش ولكنها حطمت
نفوس وعق���ول وضمائر من أجل
بقاء الع���روش،

طبقة المالئكة ؟.لو افترضنا أن حكومتنا
نزيه����ة  ،%100وأنها مؤلفة من ثلة من
المؤمنين ،فأننا نذكرهم بآية واحدة وردت
في س����ورة (الحش����ر) هي اآلية الثامنة
عش����ر .آية واح����د يأمر فيه����ا رب العزة
جمهور المؤمنين بلهجة صارمة حازمة:
أن يتقوا اهلل .مرتان ال مرة واحد .تتكرر
عبارة (اتقوا اهلل) في كالم موجه مباشرة
إلى المؤمنين وليس إلى الكافرين.
ات ُق����وا هََّ
ِين آم ُ
َنوا َّ
ُّها الَّذ َ
﴿ َي����ا أَي َ
الل َو ْل َت ْن ُظ ْر
هََّ
هََّ
َ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
َّ
َّ
س مَا قدمَت لِغ ٍد َواتقوا الل إِن الل خ ِبي ٌر
َن ْف ٌ
ُ
َ
َ
ِبمَا ت ْعمَلون ﴾
فمن غي����ر المعقول أن تك����ون حكومتنا
مؤلف����ة من المؤمني����ن والمؤمنات ،ومن
الح����واري والمالئك����ة ؟ .وحتى لو كانت
كذل����ك .أال يح����ق لنا بعد كل ه����ذا العناء
أن نق����ول لحكومة المالئك����ة :اتقوا اهلل،
وال تكونوا كالذين نس����وا اهلل فأنس����اهم
أنفسهم.

هادي جلو مرعي

وماحصل في العراق خالل العقود
الماضي���ة مريع للغاي���ة ومرهق
للتفكير والوج���دان فلم تنجح أية
حكومة ج���اءت لقيادة ه���ذا البلد
في تحقيق منجز ما يريح الش���عب
ويوفر له ضمانات المستقبل اآلمن
ألجياله التي تبحث عن المزيد من
الف���رص كبقية الش���عوب في

هذا العال���م ،وكان تلك الحكومات
تمارس العفرتة والبلطجة وتحمل
الهراوات في وجوه الناس وتعذبهم
وتمنع عنهم فرص الحياة الكريمة
وتس���خرهم لدوامه���ا وبقائه���ا،
تص���وروا إن تلك الحكومات تعمل
جاهدة على وضع الش���عب بكامله

في دائ���رة الهيمنة المطلقة وتمنع
عن���ه الحركة المالئم���ة لصناعة
التغيير ،ولم تكن مستعدة للتعاون
مع المواطنين العاديين بل تمارس
س���طوتها عل���ى العام���ة وتصنع
نخب���ة مرتبط���ة بها تعم���ل على

مس���اندتها على ال���دوام وتحجب
عن بقية الن���اس حقوقهم ،وكانت
ترفض أن تتيح لهم فرصة السفر
الى الخارج إال بشروط قاهرة كما
حصل في ثمانينيات القرن الماضي
وتسعينياته.
حصل صديقي على فرصة للهجرة
الى أمريكا صحبة أبنائه الش���بان
وزوجته ،كان قلق���ا حزينا واجما
وهو يفك���ر في المس���تقبل ،فهو
يغادر وطنا تع���وده ،وفيه إمتدت
ج���ذوره بعم���ق األرض الت���ي لم
تمنحه س���وى الحزن ،وربما دفن
أع���زاءه فيها لم���رات ومرات في
ح���روب وحص���ارات ،لكنه يظل
يحن إليها ،مش���تاقا لدوام العيش
فيها صحبة م���ن بقي من األحبة،
بينما ينظر الى أبنائه وهم سعداء
متفائلين يأمل���ون بغد مختلف في
بلد مثل أمريكا طالموا س���معوا به
وحلم���وا بالرحي���ل إليه،هو يفكر
طويال ،هاأنا في وطني وقد أموت
غدا وأتركهم الى مصير مجهول،
في بلدي الذي تتناوش���ه عصابات
الفس���اد ،ويعبث فيه القتلة وحملة
الس�ل�اح ،ووتتبادل في���ه األدوار
مجموعات من اإلرهابيين يحملون
إس���ما مختلفا في كل مرحلة ،فمن
القاعدة الى داع���ش ،ويالها من

بل���وى ،بل���د يعيش تح���ت رحمة
مجموعات من الفاسدين المفسدين
والقتل���ة ،والجماع���ات اإلرهابية
التي الترح���م والتفهم م���ن لعبة
الحياة سوى القتل والتدمير وهي
تحمل شعارات جاءت بها من عمق
الصحراء القاحلة ،فصارت عقول
أتباع تل���ك الجماع���ات صحاري
الحي���اة فيه���ا ،وه���ي التس���مح
بالحياة ،فلماذا البقاء في وطن هو
صحراء قاحلة وقاتلة وموغلة في
الجفاف.
حين بدأت روح���ه تجف هنا ،فكر
في وطن بديل ،وه���و يهاجر الى
أمريكا م���ع أبنائه لعل���ه يجد لهم
مس���تقبال أكثر تف���اؤال وينقذهم،
مفارقا الوطن آمال في العودة إليه
حتى لو كان لوحده ليواصل الحياة
بي���ن أمريكا والع���راق ،وهو أمل
يخب���و في داخله كلم���ا إقترب من
بواب���ة مطار بغ���داد .يتذكر أغنية
قديم���ة ،ويظل يغن���ي لوحده دون
أن يس���معه من أح���د..آه ياأرض
المطار.

الشهادات العليا في العراق تصلب على أبواب المستقبل
تعتبر العقول العراقية؛ راجحة
على كافة العقول األخرى ,وهذا
بشهادة ما توصلت له من ابتكارات
واختراعات ,وم���ا حصلت عليه
م���ن مناصب أكاديمي���ة وعلمية
متخصصة بمختلف المجاالت في
كبرى المؤسسات العالمية.إال إن
المش���كلة التي يعاني منها الفرد
العراقي ,هي ع���دم وجود تقييم
موضوع���ي والحقيق���ي له لدى
الحكومات العراقي���ة المتعاقبة,
يلي���ق بإمكانيات���ه وطاقات���ه
ومنجزات���ه ,والت���ي أصبح���ت
موضع فخر واعتزاز ,ولو تركنا
المرحلة الس���ابقة ,والتي حكمت
العراق فيها فئة توصف بالجاهلة
والتدن���ي الفك���ري والعقلي قبل
 ,2003بهذا ال نعفي الحكومات
الحالية من المس���ؤولية الوطنية
والش���رعية واألخالقي���ة ,حينما
تم���ارس المؤسس���ات العراقية
سياسة التسويف والمماطلة مع
أصح���اب الش���هادات األكاديمية
العلي���ا ,والذين قدم���وا عصارة
أفكاره���م وزه���رة ش���بابهم من

اجل الوصول للمرات���ب العلمية
والبحثي���ة المتقدم���ة ,للنهوض
ببناء الوط���ن ,والذي بات طارداً
وهاجراً لتلك الطاقات البش���رية
الهائلة ,والتي ال يمكن االستغناء
عنها ,لو وضعت لها سياس���ات
ناجح���ة ,وف���ي كاف���ة المجاالت
ألحدث���ت نهضة كاملة في البالد,
لما تمتلكه من خبرات كامنة ,قد
لوحظت نماذج منها في الجامعات
والمؤسس���ات الحكومي���ة وغير
الحكومية خارج العراق.
إذ تعتب���ر فئة حملة الش���هادات
العلي���ا المتض���ررة األكث���ر في
العراق ,ونتيجة له���ذا التضرر,
فأنه ينس���حب على بناء الوطن,
وف���ي المقاب���ل ف���أن الخاس���ر
األكب���ر ه���و العراق ,ألس���باب؛
منها عدم وج���ود تخطيط علمي
ش���امل لإلمكانيات الدولة ,وذلك
بس���بب التخبط الحكومي ومرور
الب�ل�اد ف���ي أوضاع اس���تثنائية
في مجمله���ا ,وأيضا عدم وجود
قرارات إس���تراتيجية ,تتناس���ب
والث���روات البش���رية والطبيعية

الكبي���رة التي يمتلكه���ا العراق,
ولو أوجزن���ا بعضها لوجدنا ,إن
تأخير عجلة االس���تثمار ,بسبب
العقول الكالس���يكية المس���يطرة
عل���ى إدارته س���بباً ف���ي تراجع

التق���دم البالد ,وعدم االس���تثمار
تلك العق���ول ,يضاف لذلك هيمنة
العناصر المنغمسة بعقلية البعث,
والتي ال ترغب باالس���تفادة من
الطاقات الش���ابة ,الت���ي جاءت

نتيجة إف���رازات التغيي���ر ,الذي
أطاح بالسياسات األحادية اإلبعاد
السابقة ,والتي باتت حجر عثرة
أم���ام االنفتاح العلم���ي والثقافي
والتكنولوج���ي ,والذي يمكن أن

يكون العامل المهم في دخول تلك
الخب���رات والطاق���ات في معترك
العمل النهض���وي للبالد ,ناهيك
عن الفساد المستشري في الدوائر
الحكومية كافة ,ودوره في عرقلة
وجود سياسات ناجحة .لذا

عمار العامري

بقت هذه الفئ���ة المهمة ,تعيش
بين كماش���ة الظروف القاسية,
الت���ي مرت وتم���ر عليهم ,وبين
المعان���اة غي���ر األصولي���ة من
اإلج���راءات الحكومية ,ورغم ما
يتع���رض له الع���راق كجزء من
المش���كلة العالمية ,وهي األزمة
االقتصادية ,نج���د هناك دعوات
للمرجعيات الدينية والسياس���ية,
لوضع خطط إس���تراتيجية ,لدمج
العق���ول والكف���اءات العلمية من
أبن���اء العراق ف���ي عملية البناء
العلمي واالقتصادي واالجتماعي,
وإش���راكهم في مواكب���ة التطور
العالمي.لذل���ك ب���ات من الواجب
على كل أبن���اء العراق ,الوقوف
م���ع أخوانهم حملة الش���هادات
العليا ,والذين يش���كلون مستقبل
واع���د لبن���اء الوط���ن وخدمة
المواطن ,والنهوض بهم بدل أن
يكونوا طاقات متكسرة على أباب
ال���وزارات ,ال لس���بب أال لوجود
عقول متحجرة في تلك الوزارات,
ال تقبل أن تنافس���ها عقول شابة
متحررة ودماء جديدة.

