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ـعــنـيــ بـقــضـيـة ــهـتــمـ وا كل ا
الــطب في الــعــراق يـعــتــرفــون بـأن
هـناك مـشاكل غـيـر محـدودة تواجه
الـتعـليم الـطبي فـلم يحـدث تطـوير
في الـتـعـلــيم الـطـبي مــنـذ تـأسـيس
أول كليـة طب في العراق رغم ثورة
التـطويـر والتغـييـر التي حدثت في
كـلـيـات الـطب في الـعـالم لـكـنـها لم
تـصـل إلى الــعــراق فـانــعــكس ذلك
بـالــطــبع عـلـى مـســتـوى اخلــدمـات
الـطـبيـة وكـفاءة الـطـبـيب والتـعـليم
الــذي يـعــاني مـن حـالــة االنــهــيـار.
الـقـضـيـة خـطـيـرة ويـجب فـتـح هذا
ـــلف إذا أردنـــا خـــلق مــنـــظـــومــة ا
صحية مناسبة والئقة للمواطن في
شكلة العراق فأولى خطوات حل ا
هـو أن نضع أيـدينـا على أسـبابـها.
ـكن فــأوضــاع الـطب فـي الـعــراق 
ـا وصــفــهـا »بــالــكـومــيـدي ?«ور
العبـثي ولكنه وضع خـطير لـلغاية
ألنه يـــرتــبط بــصـــحــة الــعــراقــيــ
وأرواحهم.. أنـقذوا التـعلـيم الطبي
في الــعــراق وأعــيــدوه إلى بــريــقه
ورونـقه حـتى يـطـمـئـن الـعـراقـيون
عــلى صــحـــتــهم وال يــخــافــون من
دخـول أمـاكن العالج احلـكـومـية أو

اخلاصة.
wÝUÝ« dBMŽ

إن الـعــنــصــر االســاسي في تــقـد
اخلدمـة الطـبيـة اجليـدة في العراق
هـــو الـــطــبـــيب الـــكــفـــوء وأســاس
الـكفـاءة هـو التـعلـيم الـطبي اجلـيد
ــســـتـــمـــر لـــلـــطـــبـــيب من خالل وا
الـدراسـات الـعـلـيـا الـتي تـأتي عـلى
خــلـــفــيـــة أهــمـــيــة حـــصــولـه عــلى
الـــتــــدريب الــــنـــظــــري والـــعــــمـــلي
وإرتـباطه الـوثيـق بحـياة اإلنـسان

هن األخرى. على عكس ا
ـــفــتـــرض أن كل االطـــبــاء إنه من ا
الـعـامـل بـالـصـحـة يـتـحـولـون من
طــبـــيب إلى مـــتـــخــصص وأن 40
ـئـة من هــؤالء األطـبـاء يـجب أن بــا
يـــكــونــوا مـــتــخــصـــصــون في طب
األسـرة والـبـاقي في الـتـخـصـصات
اخملتلفـة وهذا لن يحدث سوى عن

طريق الدراسات العليا.
إن الــــعـــــراق يـــــعــــانـي من نـــــقص
"فـاحش" في الـتخـصـصـات الطـبـية
اخملـتــلـفــة ويـجـب عـلى الــدولـة أن
تــدعـم إســتــمــرار مــســيــرة تــعــلــيم
األطــبـــاء لـــرفع كـــفـــاءتــهـم بــشـــكل
مــــســــتـــــمــــر وســـــد الــــعـــــجــــز في

التخصصات النادرة.

ولـكـن الـطــامــة الــكــبـرى أنه وردت
هـذه األيــام أنـبــاء عن خــصـخــصـة
دراسـة الـطب في الـعـراق من خالل
تأسيس كـليات طب أهلـية ستؤدي
بدورها إلى هدر التعليم الطبي في
الـعـراق من خالل قـبـول طـلـبـة غـير
ـيا لـدراسة مـؤهلـ عـلمـياً وأكـاد
الــطب في كــلـيــات طب اجلـامــعـات
احلكـومية الـتي هي أساسـاً تعاني
من تردّي الكفاءة في تدريس الطب
ــــيـــة وفق أحــــدث الـــطــــرق الــــعـــا
ـتـطـورة لـتـدريس الـطب. صـحيح ا
أن الــعــراق ال زال بــحــاجــة ألعـداد
كـبيـرة من األطـبـاء ولـكن ذلك يجب
أن ال يـحـدث عــلى حــسـاب نــوعـيـة
ــتـــخــرج وخــاصــة من الــطـــبــيب ا
كــلــيــات طـب أهــلــيــة تـــفــتــقــر إلى
ـيــ الـذيـن حـصـلــوا عـلى األكـاد
خـــبـــراتــهم مـن جــامـــعــات دولـــيــة
مـرمـوقـة والـذين يـتـابـعـون بـشغف
آخر ما تـوصل إليه التعـليم الطبي
من أســــالـــيـب في الـــتــــدريس ومن

تقييم للطالب.
وبهذا فنحن نحـذر من مغبة إنشاء
كـــلــيــات طب أهـــلــيـــة ومن إهــمــال
الـعـدالـة فـي تـوفـيـر عـنـايـة وخـدمة
صـحـيـة لـلـمـواطـنـ حـيث أنه من
ــواطـنـ الــفـروض أن يــتم عالج ا
في جـمـيع مـحافـظـات الـعـراق على
ـسـتـوى وال يـصـبح هـنـاك نـفـس ا
ـــســـتـــوى بـــ بـــغـــداد فــــرق في ا

العاصمة واحملافظات األخرى.
وهـنا ال بـد من اإلشـارة إلى أنه في
ــثـال هــنـاك مـصــر عــلى سـبــيل ا
كـلـيـات طب بـهـا أعـداد ضـخـمة من
أعـضـاء هـيـئة الـتـدريس وبـعـضـها
يـكفي  5كـلـيـات طب مـخـتـلـفـة في
حــ أن الــعــراق يــتـخــلف اآلن عن
جـــمــيع الـــدول الــعــربـــيــة بــأعــداد
ـــيــ فـي كــلـــيـــات الــطب األكـــاد
فـكيف تـسمح احلـكـومة إلى إنـشاء
كــلــيـات طـب أهـلــيــة وكــلــيـات طب
اجلامعات احلكومـية تفتقر أساساً
ــيــ كــفــوئــ في تــدريس ألكــاد
ــنــهــاج الــطــبي بــأفض مــفــردات ا

ستحدثة. ية ا طرقه العا
إذا كــــــــــــــانــت األوضــــــــــــــاع داخـل
سـتشفـيات احلـكوميـة واخلاصة ا
ــــســـتـــوى قــــد وصـــلـت إلى هـــذا ا
ــتـردي لــيس فــقط عـلى الـســيئ وا
ـا مـسـتـوى اخلـدمـات الـطـبـيـة وإ
ـــســتـــوى األخالقي أيـــضــا عـــلى ا
والـقـانـوني فـالبـد أن هـنـاك شـيـئا

خــطـأ بل خــطــيـر أصــاب الـتــعــلـيم
الـطبي في الـعـراق في مـقتل وأدى
إلى تــدهـــور مــنـــظــومـــة الــصـــحــة
بـأكمـلهـا وهددت صـحة الـعراقـي
وراح اآلالف ضــــحــــايــــا لإلهــــمـــال
والــفـشل الــطــبي. دعـونــا نــقـولــهـا
صــــراحــــة إن الـــــوهن والــــضــــعف
و»الـشــيـخـوخـة «أصـاب الــتـعـلـيم
الطبي في العراق بجميع عناصره
من الـطـلبـة الـذين حتول عـدد مـنهم
في السـنوات األخـيرة إلى »جتار«
عــقــاقــيـر ومــواد طــبــيــة ومـنــاهج
وطـــرق تـــدريس لم تـــتـــغــيـــر مـــنــذ
تـأسس الـتعـلـيم الطـبي في الـعراق
وكـلـيات ودراسـة تـعـاني الـفوضى
وبــالــتــالي تــخــريج طالب فــاقــدين
ــوهــبـــة وااللــتــزام لـــلــمــهـــارات وا
بأخالقـيات مهـنة الـطب ومواثيـقها
قدس والنتيجة انهيار وبقسمها ا
في اخلـدمـات الـصـحيـة احلـكـومـية
وحتـول مسـتشـفيـات احلكـومة إلى
أمــاكن مــهــجــورة ومــأوى لــلــقــطط
والـفـئـران وتـأسـيس مـسـتـشـفـيات
خـاصــة ال هــدف لـهــا ســوى الـربح
والــتـــربح واالجتــار عـــلى حــســاب
ــــــواطن ورفـض عالج صــــــحـــــــة ا
الــفــقــراء إال بــعــد دفع األمــوال بل
ورفض اسـتـقـبال احلـاالت الـطـارئة
ـوت..! وتــركــهــا دون عالج حــتـى ا
عالوة عـلـى تـدني مـسـتـوى الـعالج
حـتـى لـلــقــادرين أو الــذين تــدبـروا
أمـــورهم لـــلــعـالج في مــســـتـــشــفى
خــاص في ظل عـدم وجــود الـبـديل
احلــكــومي. فــمــا بــالــكم بــتــخــريج
أطـبـاء حـصلـوا عـلى شـهـادة الطب
من كلـيات طب أهـليـة ... وما أدراك
بـالـدراسـة في الـكلـيـات األهـلـية في

العراق !!!
إن الــعــراق يــفــتــقـر إلـى مــؤشـرات
جودة الـتعـليم الـطبي وفـقاً ألنـظمة
ـية مـشهـود لـها بـرقي تعـلـيمـها عـا
الـــطــبي كــبــريـــطــانــيــا والــواليــات
ـتـحــدة (حـيث الــتـدريس بـالــلـغـة ا
اإلنـكــلـيــزيـة الــتي يـجــديـهــا طـالب
الــطب في الـــعــراق). ولــهــذا يــجب
إعادة أسـاس تركـيب نظـام التـعليم
الطبي في الـعراق إلى ما كـان عليه
عــنــد تــأســيـس أول كــلــيــة طب في
جامعة بغداد أال وهو نظام التعليم
الـــطــبي الــبـــريــطــانـي الــذي ثــبت
جنــاحه ألقــصى حـد وعــلــيه يـجب
تـشـكـيل مـجلس تـعـلـيم طـبي يـعمل
عـلى وضع الـسـياسـات الـتـعلـيـمـية

الطـبية في الـدولة بأفـضل صورها
مستـنداً بذلك عـلى األنظمة الـطبية
ـتــطـورة الــتـعــلـيــمـيــة في الــدول ا
ذكورة أعاله وفي بريطانيا على ا
وجـه اخلــــصـــوص. لــــقــــد أصــــيب
الـــتــــعـــلـــيـم الـــطـــبـي في الـــعـــراق
ناهج بـ"شيخوخة" ألن مـضمون ا
وطـرق الــتـدريس لـم يـتــغـيــرا مـنـذ
أنـشــئت أول كـلـيـة طب في جـامـعـة
بـــغـــداد حــيـث ومــنـــذ ذلك الـــوقت
حدثت تطـورات جديدة وكـبيرة في
الـتـعلـيم حـول الـعالـم لم تدخل إلى
كــــلـــيــــات الـــطـب فى الــــعـــراق بل
ـأسـاة أن منـاهج الـتـعلـيم الـطبي ا
ــســتــمــر في والــتــعـــلــيم الــطــبي ا
ـناهج تخلفاً العراق هي من أكثر ا
مـقــارنــة مع أي كـلــيــة طب عـربــيـة

أخرى. 
rOKF² « qJO¼

إن الــتـــعــلــيم الــطـــبي فى الــعــراق
" حـيث مــعـلــومـاته "مـتــخـلف جــداً
غــيــرحـــديــثــة تـــمــامـــاً وأن هــيــكل
التـعليم وطـرق التدريس فـيه تنتج
ـا معـلومـات زائدة طالبـاً لديـهم ر
ـهـارات ولـكن نــقـصــا كـبــيـرا فـي ا
ـهــارات الــسـريــريـة وخـصــوصــاً ا
(اإلكلينيكـية) أو القدرة على اتخاذ

القرارات السليمة.
فالطب ليس عـلماً بايـولوجيا فقط
بل يـحـتاج الـطبـيب أن يـكـون ملـماً
بعـلم الـنفس والـظروف اجملـتمـعية
الــتي تـشــهــدهـا الــبالد وعالقــتــهـا
بـاألمـراض ومـجـمـوعـة كـبـيـرة من
الـعــلـوم الـســلـوكـيــة واجملـتـمــعـيـة
واإلداريـة الــتي يـســتـفــيـد بــهـا فى
حـيـاته وهــو مـا ال يـدرس فــعـلـيـاً
وهــذا األمــر نــتج عـــنه فــوضى في
الـــتـــعـــلـــيم الـــطـــبي وتـــدهـــور فى
ـستـوى ونـتائـجه بـالطـبع ضعف ا
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. مستوى اخلريج
ــاضـــيــة حــدث خالل الـــســنـــوات ا
ـنـاهج الـكـثـيـر من الـتـطـورات في ا
الـطبـيـة حول الـعالم لـكـنهـا مازالت
لم تطبق في العـراق وكذلك وبشكل
عام لـيست كافـية لتـحقيق الـطموح
ـرجـو من الــعـمـلـيـة الـتــعـلـيـمـيـة ا
ولـهـذا فـمن الـضـروري جـداَ تـكوين
ــراجــعـة جلـنــة عــلــيــا لــلــمــنــاهج 
ــقـررات من بــدايـة الــسـنـة األولى ا
ــنع لـــلــطالب وحـــتى الـــدكــتـــوراه 
ـــنــــاهج وجــــود إزدواجــــيـــة فـى ا
ـة منها والتى وإزالة األجزاء القد
طـــرأ عــــلـــيــــهــــا تـــطــــور من خالل
ــجـمــوعــة كـبــيـر من االســتـعــانـة 
األطباء. الـتعليم الـطبي فى العراق
يــــحـــتــــاج إلى ثـــورة حــــقـــيــــقـــيـــة
لـتصـحـيحـه حيث أنه مـتـدني جداً
وأن ال أمل فــيه إال بـثـورة حـقـيـقـيـة
لــتــصــحــيـــحه. وســبب ذلك هــو أن
الـــعــديـــد من األســـاتــذة ال يـــلــقــون
إهتـمـامـاً بـتـطويـر الـتـعـلـيم الـطبي
ـصـيـبـة اآلن هـو أنه ومـنـاهـجه وا
أصـبح هــنــاك وجـود فــرص جــيـدة
أمام الـطلـبة غـير الكـفوئـ لدراسة
الــطب من خـالل الــتــعــلــيم الــطــبي
ـهن ـوازي لـلـدخـول إلى ا األهـلي ا
الـــطـــبـــيـــة والـــذي أطــــلـــقه بـــعض
ــال ولـيس ــســتــثـمــرين حــبــاً بــا ا
ـهـنـة حيـث حتل رؤوس األموال بـا
مـحل الــكــفـاءة وهــذا مـا يــؤكـد أن
نـتائـجه لـيست جـيـدة على اإلطالق
نظـراً لـعدم وجـود ضوابط حتـكمه
نـظـومة ـا سـيؤدي إلى إنـهـيـار ا
ــزاحــمـة بــالــعــمل في الــطــبــيــة وا

ستشفيات والدراسات العليا. ا
× بــروفــيــســور بــعــلم الــفــســلــجــة
والعقاقير الطبية ومستشار بإدارة

ؤسسات الصحية ا

بـهــا  إضـافـة إلى قــضـايـا عُــقـديـة
ناطق معتّقة مـثل كركوك وبعض ا
الــتي تـســمّى " مـتــنـازع عــلـيــهـا ".
وامـتـنعـت بغـداد بـسـبب اخلالفات
ـوظـفـ في إقـليم من دفع رواتب ا
كــردســـتــان إلّــا إذا أعـــادت إربــيل
واردات تـصــديـرهـا لــلـنـفـط الـبـالغ
 300ألف بــرمـيل يـومـيـاً أي نـحـو
ـــئــة من اإلنــتـــاج الــعــراقي  10بــا

للنفط.
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إن واحـداً من جتـلّـيـات احلـوار هو
التـفكيـر بصوت عـالٍ وتبادل الرأي
واالســتــئـنــاس بــوجــهـات الــنــظـر
ــكن أن يــفــيــد لــتـــكــوين تــصــوّر 
أصحاب القرار ويُسهم في تخفيف
حــــدة  الـــتـــوتــــرات وتـــلك إحـــدى
أهــداف "مـنــتـدى الــفــكـر الــعـربي"
مـــنــظّـم هــذا احلـــوار األمـــر الــذي
يُــسـتــحـسن مــأسـســته وتـوســيـعه
بـإشـراك نـخب سـيـاسـيـة وثـقـافـيـة
عـربـيـة وكـردية فـاعـلـة فـيه. كـما أنّ
كن أن يـكون نواة حلوار احلوار 
مثقف من دول اإلقـليم عربًا وتركاً
وفرساً وكرداً يأخـذ بنظر االعتبار
حـــــــــسـن اجلـــــــــوار واحـــــــــتــــــــرام
اخلـــصـــوصــيـــات وعـــدم الـــتــدخل
بالـشؤون الداخـليـة  وعلى أساس

شتركة. صالح ا ا
تحاورون أنـهم فريقان  لم يشعـر ا
متـناحران لـكي يتـشبث كل منـهما
ــــغــــالــــبـــة بــــرأيـه عــــلى أســــاس ا
ـطـاولـة بل اجتـمـعـوا كمـثـقـف وا
جـمعـتـهم همـوم إنسـانـية مـشتـركة
أسـاســهـا احلــريـة والـعــدالـة وحق

تــوغل اجلـيش الـتــركي في عـفـرين
السورية  وجبل قنديل في العراق
بــــزعم مالحــــقـــة حــــزب الـــعــــمّـــال
الــكـــردســـتــاني PPK لـــكن ذلك لم
نع مثقفون مؤمنون باحلوار من
التصميم عـلى مواصلته واالنفتاح
ــشـتـرك عــلى اآلخـر والــبـحث عن ا
اإلنـسـاني. وتـعـود حـكـايـة احلـوار
العربي - الـكردي الذي انـطلق قبل
أكثـر من ربع قرن إلى الـعام 1992
حيث  تنظيم أول حوار في لندن
ـنظمـة العربـية حلقوق من جانب ا
اإلنسان ولكنه تـعثّر بسبب اندالع
الـقــتـال الـكـردي - الـكـردي 1994-
1998  ثـم بــــوشــــر به في الــــعــــام
 1998في الـقــاهـرة ونـشـأت حتت
ـظـلّـة جــمـعـيـات ومـنـظـمـات هـذه ا
دعت إلى اســتـمــراره لـكن اخلالف
بـــ بـــغـــداد وإربـــيل طـــغى عـــلى
صــوت احلــوار والــعــقل الســيّــمــا
حـ تـأزمـت الـعالقـة الـتي جنـمت
عن إقــــــدام إربــــــيل عــــــلـى إجـــــراء
اســــتـــفــــتــــاء لالســــتــــقالل في 25
سـبتـمـبر (أيـلول)  ?2017اعتـبرته
بـغـداد مـخالـفـاً لـلدسـتـور واتّـخذت
خطوات عديدة للضغط عليها أوالً
لـثنـيهـا عن االستـمرار فـيه وثانـياً

لردعها من اعتماد نتائجه.
عزل عن التداخالت ولم يكن ذلك 
اإلقـلـيــمـيـة حـ انــضـمت طـهـران
وأنـقرة إلى بـغـداد في ردود فـعلـها
الــعــمـــلــيــة ســيــاســـيــاً وإعالمــيــاً
واقـتــصــاديـاً وجتــاريــاً فـضالً عن
نافذ احلدودية دعمهما الستعادة ا
طارات التي كانت بغداد تطالب وا

تــأتي مــبـــادرة احلــوار الــعــربي -
الــكــردي الــتي دعــا إلــيــهــا ســمـو
األمـير احلـسن بن طالل في عـمان
كجزء من جهد غـير حكومي لنخب
ـية وكـأنها فـكريـة وثقـافيـة وأكاد
عـكس الــتـيـار الــسـائــد فـفي حـ
يرتـفع منسـوب العنف ويـستشري
اإلرهـــاب ويـــتــــفـــشّى الــــتـــعـــصب
ويـنـتـشـر الـتـطـرّف وتـنـدلع حروب
أهلية ونزاعات مـسلحة في العديد
من الـبــلـدان الــعـربــيـة  هــنـاك من
لــديه رؤيـة مــغـايــرة اسـتــشـرافــيـة

ونقدية.
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وتنـطلق الفـكرة من رصـد  إيجابي
لـلعالقـة االستراتـيجـية الـتاريـخية
ـدى ب الـعرب والـكرد الـبعـيدة ا
تــــــلك الــــــتـي حتــــــتـــــاج إلـى وعي
ضــــروري لــــتـــعــــزيــــز "اجلــــوامع"
وتــقـلـيص "الـفـوارق" واحـتـرامـهـا
ـــــصــــــارحـــــة وصـــــوالً من خـالل ا
ا يـتعلق بحلّ للمـصاحلة سواء 
اخلالفـات بـ بـغـداد وإربـيل  من
جــهــة أم الـــتــنـــبــيه إلى مـــخــاطــر
الـــتـــداخـل اإلقـــلـــيـــمـي  الـــتـــركي
واإليــراني من جـــهــة ثــانــيــة دون
ؤثـر على نسـيان الـعامل الـدولي ا
نطقة األحداث الراهنة ومستقبل ا
 وخــصــوصــاً الــنــفـوذ األمــريــكي

والروسي.
وفـي الــــوقت الــــذي كــــان احلــــوار
ـــبــاد يـــحــتـــدم حـــول الـــقـــيم وا
ـــنــافع ــشـــتـــركــة وا ــصـــالح ا وا
ـتـبـادلة كـانت الـغـوطة تـتـعرض ا
ــأســاة إنــســانــيـة بــالــتــرافق مع

ـصـيـر دون أن يعـني ذلك تـقـريـر ا
عـدم وجــود اخـتالف بــيـنــهم حـول
الــــتـــاريخ والـــلـــحــــظـــة الـــراهـــنـــة
ــســتــقــبل وهــذا أمــر طــبــيــعي وا
ونــــــكـــــرانـه هـــــو الــــــذي قـــــاد إلى
االحــــتـــــراب واالقــــتــــتــــال ســــواء
مــــحــــاوالت فــــرض الــــهــــيــــمــــنــــة
واالســـتـــتـــبـــاع بـــزعم األغـــلـــبـــيـــة
واالســتـعـالء أحـيــانــاً أو الــتــفـلت
ـظلومـية وضيق واالنقـسام بزعم ا

األفق أحياناً أخرى.
وإذا كــــانت الــــدعــــوة قـــد وجّــــهت
بـــاألســـاس إلـى عـــدد مـــحـــدود من
الـعــراقـيـ الــعـرب والــكـرد وعـدد
ـثـقفـ من غـيـر الـعراق آخـر من ا
ـضـيف (األردن)  فإن ومن الـبـلـد ا
الـهـدف مـنـهـا أيـضـاً هـو فـتح قـناة
لـلــتـواصـل بـحــيث يـكــون احلـوار
كن مجـسّاً من مجـسّات الـعالقة 
باشرة تطويره للمعرفة الفعلية وا
ا يـفكّر به الـطرفان وهـو العنوان
الـــــــذي اجــــــــتــــــــمع حتـت لــــــــوائه
ـوسـوم بـسـؤالـ ــتـحـاورون وا ا
: مــاذا يـريـد الــعـرب من مـتــقـابــلـ
الـــكـــرد? ومـــاذا يــــريـــد الـــكـــرد من
العرب? واألمر ال يتعـلّق بالسياسة
وتـعقـيداتـها وتـقاطـعاتـها فـحسب
حــــــتى وإن كـــــــانت مــــــحــــــوريــــــة
وأساسية بل باالقتصاد والتجارة
والـثــقـافــة واألدب والـفن والــتـراث
ـا والــتــاريخ والــلـغــة وغــيــرهــا 
يـســمح بـإقـامــة عالقـات مـتــكـافـئـة
ــــتـــبـــادل أســــاســـهـــا االحــــتـــرام ا
للـخصوصيـات مع مراعـاة الهوّية
ـــواطـــنــة الـــعـــامـــة اجلـــامـــعـــة وا
تـساويـة دون إقصاء تـكافـئة وا ا

أو تهميش.
ــعــرفي- إن الــقــصــد من احلــوار ا
الـثـقـافـي هـو الـتـواصـل والـتـفـاعل
والترابط وليس الترابح والتناحر
ـا الـتـفـكـيـر بـحـلول والـتـدافع وإ
عقالنـية وسلـمية وإنـسانية إلدراك
حـقـيـقـة إن أي احـتـراب سـيـنـعكس
سـلـباً عـلى الـطرفـ ولن يـستـفـيد
منه سوى أعداء األمتـ العريقت
الــعـــربـــيــة والـــكـــرديـــة وعــلى أ
اإلقلـيم وهو مـا حمـل سمـو األمير
إلى الــدعــوة لــلــبــحث عـن كــيــفــيـة
ـسـار الـذي يـؤدي إلى اسـتـئـنـاف ا

"عصبة أ مشرقية".
{ باحث ومفكر عربي
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ـنـا واالحــسن  ونـعم قــد يـكــون ا
مــرحـلــة مـن االحــبــاط وهــو وجـود
وجوه سابقـة لم تؤد دورا فعاال في
حماية البـلد من الفساد واالرهاب 
لـكن هنـالك وجـوها اخـرى اسـهمت
وتــســـاهم في ادارة الـــدولــة نـــحــو
مـرحـلة االسـتـقـرار وحقـقت الـنـصر
العسـكري وقامت بـاالدارة الرشيدة
ــواطن لــلــمــوارد وحتــمل مــعــهــا ا
ـــوظف احلــكـــومي عبء احلــرب وا
قاتل في كل صنوف القوات وكان ا
ــقــدمـة ــشــتـركــة في ا الــعــراقـيــة ا
لـلـقـتـال وحتـقق الـنـصـر الذي دعت
ـرجـعـية الـرشـيـدة في فـتوى الـيه ا
اجلهـاد الـكـفائي  آن االوان العالن
حملتنا ضـد الفساد وحتجيم اثاره

ن يستحقه . بصوتنا 
VF  —UOš

الــصـوت الـذي ســنـئـتــمن عـلـيه في
ــرشح او تــلك اخــتــيـــارنــا لــهـــذا ا
الـقائـمـة سيـكـون امام خـيـار صعب
يغادر النمطـية التي حكمت العراق
اضـية انها على مدى الـ  15سنة ا
االنـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتي

ستؤسس للعراق اجلديد .
وهـنا سـيـكون دور الـقـوائم الفـائزة
دورا صــعــبــا في قــيــادة الــســلــطــة
الـتشـريـعيـة النتـاج حـكومـة عراقـية
فـاعـلـة تعـمل عـلى حتـقـيق التـنـمـية

ومكافحة الفساد .
وبالتالي القوائم االنتخابية البد ان
تعمل عـلى فكرة جـديدة  هي ماهو
ـكـافـحـة الـفـسـاد الــبـرنـامج الـفـني 
واحلـــد مـن اثـــاره الـــســـيـــاســـيـــة "
احملـاصـصـة " واالقـتـصـاديـة " سوء
اخلدمات " واالجتماعـية " البطالة "
والــثــقـــافــيــة " ثــقــافــة االحــبــاط " 
وبالتالي ان قدرة احلكومة اجلديدة
لتـنفـيذ برنـامج القـائمة االنـتخـابية
سيـكون هـو الفـيصل والـفيـصل هو
اجلــوهـر  والــشــيــطـان كــمــا يــقـال
شـــعـــبـــيــاً يـــكـــمن في الـــتـــفــاصل 
وبالـتالي الـقوائم االنـتخـابية ان لم
يـكـن لــهـا بــرنــامج واضـح ومــحـدد
وقـابل لــلـقــيـاس والـعــمل مع بــيـئـة
ـتـولـدة مـنذ  2003لـغـاية الـعـراق ا
 2018بـان الـفـسـاد قـد انتـج حتدي
وانـــهــيـــار في مـــشــروع الـــســلـــطــة

الـعـراقـيـة وكـان نـتــيـجـتـهـا سـقـوط
وصل 2014. مدينة ا

ان الــتـاريخ هــو اخـبـار الــشـعـوب 
والـــشــعـــوب ســيــذكـــرهــا الـــتــاريخ
بــنـصـرهــا واالحـبــاط الـذي وصـلت
الــيه  لــكن حـكــمــنــا عــلى الــتـاريخ
بــــزمـن احلــــاضــــر هــــو االخــــطـــر 
وبالـتالي ان الـ  15سنـة هي تاريخ
اضي ـكن ان يـكون صـفـحـة من ا
لكـنهـا ستـكون دليـال الى احلاضر 
اســتــحـضــار االخــطــاء هــو نــهــايـة
لــلـعـراق كـدولـة واسـتـمـرار نـهـجـنـا
الــسـابق في بــنـاء الـسـلــطـة  ولـكن
اســتــثـمــار مــعــاجلــة االخــطــاء هـو
فرصة ن واستـحضاره في احلاضر
هـو دفع لـفـرصـتـنـا في بـنـاء الـدولة
ـقـراطـيـة الـتـعـددية الـعـراقـيـة الـدا

االحتادية .
عبد الرحمن اجلبوري
{ كبير الباحث في الصندوق الوطني
قراطية لدعم الد
حس عالوي
{ رئيس مركز أكد للشؤون
ستقبلية  االستراتيجية والدراسات ا
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من يــــــتــــــابع خــــــطــــــاب االحـــــزاب
الـســيــاسـيــة واالئــتالفــات سـتــجـد
رؤيته مختـلفة في عملـيات مكافحة
الـــفــســاد  االحـــزاب الــســيـــاســيــة
واجــنـدتــهــا في مــحــاربـة الــفــسـاد
تـــتــبــايـن حــسب االيـــديــولـــوجــيــة
ان والوزن احلـكومي ومـقاعـد البـر
ـــــكــــاتب وتــــاثـــــيــــرات ظـــــاهــــرة ا
االقـتـصاديـة الـتي اسـتطـاع الـسـيد
رئيـس مجـلس الوزراء من تـقلـيلـها
وحتـجـيم دورها فـي اناطـة الـعـقود
اخلاصة في مـجال االعمـال والبناء
.االعـــمـــار والـــبـــنـــاء بـــات فـــرصـــة
اسـتـراتـيـجـيـة حتـتاج مـن االحزاب
ان تـفكيـر بتـقنـية التـنفـيذ لـبرنامح
عــمالق او مــلـف انــتــخــابي كــبــيــر
لفات االخـرى التي ستكون ضمن ا
ضمن الدعـاية االنتخـابية لالحزاب

واالئتالفات السياسية .
االئتـالفات احلـزبيـة يـجب ان تضع
ــكـافــحـة خـارطــة طــريق واضـحــة 
ــثل احـد الـفــســاد كــون الـفــســاد 
الـــتــحـــديـــات الــكـــبــرى واحلـــرجــة
الخـتـبار قـدرة االحـزاب الـسيـاسـية
عــلـى الــبــنــاء لــلــدولــة والــســلــطــة
والـــدســــتـــور والـــقـــطـــاع اخلـــاص

واالستثمار اجنبي .
—uNL'« ŸUM «

لكن سـيبـقى الفـساد احجـية كـبيرة
تـمـثل حتد فـي اقنـاع اجلـمـهور في
قــدرة الــقــوائـم االنــتــخــابــيــة عــلى
ازاحــته من ســـمــاء الــعــراق وهــنــا
الــكـرة عـنــد الـنـاخب وفي مــلـعـبه 
ن سيكمل فهو أمام اختيار صعب 
مـــســيــرة الــقـــضــاء عــلـى الــفــســاد
وحتــــجــــيـم اثــــاره الــــتي اصــــابت
مسـتويات اجملـتمع كـافة  فرصـتنا
الوحـيدة في الـتعـبيـر عن حقـنا في
مكـافحـة الفـساد كـمواطـن بـالغ
الــسن الـقــانـونـي لالدالء بـصــوتـنـا
الـــواحــد نــحـــو الــفــســـاد هــو يــوم
االنــتـخــابـات في  12ايـار ? 2018
 12ايـار سـيـمـثل مـنـصـة اصـواتـنا
بــاجتـاه اخــتــيــار االفــضـل واالنـزه
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ال ينكـر احد االنتـصارات العـظيمة
الــتي حــقــقـتــهــا الــقـوات االمــنــيـة
واحلـشـد الـشـعبي والـتي ادت الى
تمـثلة تفـكيك منـظومة االرهـاب وا
ـزعومة التي اُعلن بدولة اخلالفة ا
عـنـهـا بـواسطـة االرهـابي ابـو بـكر
الــبــغــدادي والـتـي اســتـطــاعت ان
تسيطر علـى مساحات شاسعة من
االرضـي الـــعــراقـــيـــة والـــســـوريــة
اجملـــاورة لــهـــا وقــامـت بــتـــشــريع
الـقــوانـ واالنــظـمــة في مـحــاولـةً
منها لتغيير الواقع االجتماعي في
ـدن واعـادتـهـا الى الـعـصور تـلك ا
ـة بــدعـوى اعــادة االنـظــمـة الـقــد
والقوانـ االسالمية يضـاف اليها
الــقـتل والــتـشــريـد لــلـعــوائل الـتي
كـانت تــعـارضــهـا وســبي الــنـسـاء
واسـتحـداث سوق الـنـخاسـة وبيع
وشـراء الـعـبـيد وكـأنـنـا نـعيش في
الـــقــرون الــوســطـى و اســتــبــاحــة
الــــدمــــاء وســــلب االمــــوال ونــــهب
مـتـلكـات كل ذلك كان حتت غـطاء ا
الــدين وقــد اسـتــخــدمت اجلــوامع
لـتـرويج هــذه االفـكـار قــبل واثـنـاء
ــدن ولـعل الــسـيــطــرة عـلى هــذه ا
الشباب هم الفئة االكثر تأثرًا بذلك
وقد انـخرطوا في هـذه التنـظيمات
ـانـاً مـنهم بـاألفـكـار الـتي جاءت ا
بـهـا تارة وخـوفـا من الـبـطش تارة

اخرى.
¡ôR¼ —UJ «

الـــســـؤال هـــنـــا هل تـــأثـــرت هـــذه
اجملـتـمـعات بـأفـكـار هؤالء الـقـتـلة?
ـكن انـكـار تـأثـر االجــابـة نـعم  ال
سمومة هذه اجملتمعات بـاألفكار ا
الـــتي دســـوهــا بــعـــقــولـــهم طــوال
سـنوات سـيطـرتـهم علـيهـا واليزال
ـثل هــذه االفـكـار في هـنــاك تـقـبـل 
تلك اجملتمعات والتي يغلب عليها
الــطـابـع الـريــقي والــقـبــلي وخــيـر
ـناطق دلـيل عـلى ذلك مـا تشـهـده ا
االمـــنــة مـن تـــفـــجـــيـــرات ووجــود
اخلاليـا التي تـقـول عنـها اجلـهات
االمـنـيــة انـهـا خاليـا نــائـمـة وهـذا
دلـــيل واضح عــــلى ذلك ولـــعل مـــا
شـــهـــدته الـــعـــاصـــمــة بـــغـــداد من
تفـجيـرات والتي حـدثت في ساحة
الــطــيــران حــيث جتــمـع الــكــســبـة
واصحاب االجور اليـومية وبعدها
االعـتداء االثـيم عـلى افـراد عشـيرة
الزركـوش في منطـقة خانـق التي

راح ضـحــيـتــهـا اكــثـر من  8افـراد
وهم شـبـاب يتـسـامرون عـنـد محل
حالقـة مـسـاء وهـو االول من نـوعه
ــنـــطــقـــة الــتي شـــهــدت في تــلـك ا
اســـتــقــرارا امــنــيــا مــنــذو احــداث
 2003وبـــعــدهــا ســقـــوط كــوكــبــة
الـشهـداء في منـطقـة احلويـجة اثر
كم معـد بطريقة مـحكمة جدا لذا
كن الـقول ان الـعودة مـرة اخرى
للـقتـال ولكن السـاحة سـوف تكون
االسواق واماكن اسـتئجـار العمال
والــســاحــات الـعــامــة وهي امــاكن
جتمع الفقراء ونـحن نعلم صعوبة
الـسـيـطـرة عـلـى هـذه الـتـفـجـيـرات
بــــالــــرغـم من تـــــفــــعــــيـل اجلــــهــــد
االسـتـخبـاري وهـو امر مـعـمول به
منذ سنوات ولكن لم تستطع احلد
من هذه الـتفجـيرات االجرامـية لذا
وجب على القـيادات السـياسية ان
تـقـوم بـالـبحـث عن حلـول لـلـقـضاء
عــلـى هــذه االفــكــار والـــعــمل عــلى
وضع اســـتــراتـــيــجـــيـــات فــكـــريــة
مـضـادة لـهـذه االفــكـار الـتي تـدعـو
الى العنف وعدم قبول االخر مهما
كانت معـتقداته لـذا يقع على عاتق
ــبـادرة في اجلــمـيع اخــذ الـدور وا
ســبـيل بـنـاء افـكـار اجلـيل اجلـديـد
والتي تعـتمد عـلى قبول االختالف
ــذهـــبي والــفــكــري والــعــقــائــدي ا
وكـيفـية الـتعـايش السـلمي وقـبول
ــكـن الــرجــوع الى االخــر وهـــنــا 
الــدول الـتـي مـرت بــظــروف كــهـذه
ـيـة حـيث بدأت فـبـعـد احلـرب العـا
أمـريكـا حمـلـة إعالميـة ضخـمة في
انيا كانت أبرز مقوماتها (أفالم ا
الـبــروبـغـانــدا) الـتي بــدأت بـأفالم
ــــان تـــــتـــــحـــــدث عن فـــــظـــــائـع األ
ومـحاكـمات قـيادات الـنازيـة ولكن
انيا بدأوا يقترحون اخلبراء في أ
أفالما مع محتويـات إيجابية تعلّم
ان »الـتـسـامح واألخوة «التي األ
ان كانت تهدف إلتاحة الفرصة لأل
لالنـخـراط مـن جـديـد فيـمـا يُـسـمى
»مـــنـــظـــومــــة الـــقـــيـم الـــغـــربـــيـــة
قراطية «أحد هذه األفالم هو الد
فــيــلم »كـل الــبــشــر إخــوة «الــذي
ـان كـما لـو كان يـظهـر فـيه أحد األ
طــفال تــعــلّم بــعــد عــمـر طــويل: إن
الشـعوب مـختـلفـة وأنهم يجب أن

يعيشوا معا. 
اذن البد من البرمـجة العقـلية لهذا

اجليل اجلديد الذي لم يعرف كيف
يتعايش مع بعـضه بعضا بصورة
ســلــمـــيــة وحتــويــله من اداة بــيــد
نـحرف الى الـة تعـمل في سبيل ا
واكبة الـتطوير النهـوض والبنـاء 
الكبير الذي يشهده العالم والياتي
هـذا االمر بـليـلة وضـحاهـا بل البد
مـن عـمل مــضن يــبــدا من االسـاس
االول لــلـــفـــرد اال وهــو الـــتـــعـــلــيم
ناهج التربوية مروراً بالساحة وا
الـديـنــيـة ومـا لـهـا مـن تـأثـيـر عـلى
اجملتـمع وهي من اسـتطـاع تنـظيم
احلــيـاة جملــمــوعـة الــقــبـائـل الـتي
كـــانت تــتـــخــذ من شـــبه اجلــزيــرة
الــعـــربـــيــة مـــوطــنـــا لــهـــا ومن ثم
الـتــوجه بـاجملــتـمع مـن الـعــسـكـرة
الــــتي لم جتــــلب لــــنــــا اال الـــقــــتل
والـتـشريـد والـتهـجـير الى الـتـمدن
والــتــحــضـــر وهي كــانت من ابــرز
قـارنة سـمات اجملـتمع الـعراقي بـا
مع مـــــجــــتــــمــــعــــات دول اجلــــوار

االخرى.
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والنـنـسى هنـا االلـتـزام العـشـائري
الـسائـد في الـقرى واالريـاف انذاك
رغم عدم بسط الدولـة نفوذها على
الكثير من تلك القرى وكان االلتزام
طوعيا وذاتيا بـسبب التربية التي
كـــانت ســـائـــدة في تـــلك احلـــقـــبــة
ـشتركات التي ومجمـوعة القيم وا
ـراحل تــوارثـتــهـا االجــيــال عـبــر ا
الــزمــنــيــة اخملــتــلــفــة وهي التــزال
عـالـقـة في اذهـان اجلـمـيع واعـتـقد
اليــوجـد فـرد حـتـى من الـشـبـاب لم
يـسمع بـهـا  من هنـا ارادة احلرب
عــلى اخلــرافـــة مــوجــودة اال وهي
االرادة و الفكر وتـطويره واشغاله
بـالــعـمـل الـصــالح وطـرد افــكـارهم
عـبــر سن مـجـمــوعـة من الــقـوانـ
الـصارمـة تـتـعامل مع االمـر بـنفس
الـقــوة الــتي تــتـعــامل بــهـا مع من
يـريـد ســفك الـدمـاء وقــتل االبـريـاء
ـتـلـكـاته وحتـفظ لـلـفـرد حـيـاته و
واالبـــتــعـــاد عن االنـــتـــقـــائــيـــة في
تـطـبــيـقه أي يـكــون اجلـمـيع حتت
سـلــطـة الـقــانـون وهــو امـر سـوف
يأتي بالكـثير من الثمـار االيجابية
ـواطن ولـعل اهــمـهـا اســتـشــعـار ا
كـن القول لـهيـبة الدولـة من هـنا 
ان جـــمــــيع االنــــتــــصـــارات الــــتي
حتـــقــقت يـــجب ان يـــكــون ازاءهــا
ومـة هذه االنـتصـارات والياتي د
ذلك اال بـــالـــقـــضـــاء عـــلى الـــفـــكــر
ـتـطرف واخلـرافـة التي انـتـشرت ا
بـ افــرد اجملـتــمع واذا مـا بــقـيت
سـوف تـهـلك اجلـمـيع والنـسـتـطيع
ا يضمن لـنا احلياة بناء الـوطن 
ة ويـجب ان تتـضافر احلرة الـكر
اجلهـود كما تـضافـرت في ساحات
الـقتـال واتت بثـمـارها عـبر حتـرير
جــمـيـع االراضي الـتـي كـانت حتت

سيطرة اجلماعات االرهابية .
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