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مـــيـــزانـــيـــات الـــدول األعـــضــاء
والــعـراق كــبـلــد عـضــو لم يـوقع
عـلى اإلتـفـاقــيـة بـخـصـوص هـذا

وضوع. ا
W¹b−Ð«Ë WG

 إسـتـغربـت كثـيـرا فـالعـراق بـلد
أول اللغات واألبجديات وله من
فردات التي مازالت في التراث ا
اإلنـســاني عـامــة لـكن إهــتـمـامه
ـثل هــذه األمـور ال يـعـد الــيـوم 
يــذكـر. وقــد طـلب مــني مـفــاحتـة
جهـات رسمـية في الـعراق ولـقد
قـمت بـكــتـابــة رسـالـة إلى وزارة
ـان الــثــقــافــة وأخـرى إلـى الــبــر
العـراقي وال أعـرف إن كانـتـا قد
وصــلــتـا أم وصــلــتــا وأهـمــلــتـا.
مـحـاوالتـنـا الـفـرديـة أدت إلى أن
نطور فونت كومـبيوتري للحرف
نـدائي ووضع كـتـاب تعـلـيمي ا
لـــلـــمـــســـتــوى األســـاس ووضع
قاموس أحـدهما مندائي عربي
وبـــالـــعـــكـس واآلخـــر مـــنـــدائي
إنـكـلـيــزي وبـالـعـكس ووضـعـنـا
ــنــدائــيـة في ــفــردات ا مـعــجم ا
الــعــامـيــة الـعــراقــيـة وســعـيــنـا
إليــجـــاد صــفـــوف تــعـــلــيـــمــيــة
ونــصـور أفالمـا لــلـطـقـوس وكل
ذلك بجهـود فرديـة غيـر مبـرمجة
تـكتـنـفهـا الصـعـوبات ومـحدودة
جــــدا مـن حــــيـث اإلمــــكـــــانــــات.
والـــيــوم تــضــيف الــيــونــســكــو
مـشـروعـا جـيـدا آخـر يـتـمـثل في
"حــمـــايــة اإلرث الــثـــقــافـي غــيــر
Intangible cultu-     لموس ا
ral heritage " للشعوب في
ـشــروع الـقـيم بـلــدانـهــا. وهـذا ا
يعـمل عـلى تـوثـيق كل مـا لم يتم
اإلنـــــتــــبــــاه لـه من قـــــبل الــــدول
ــــنــــظـــــمــــات اإلنــــســـــانــــيــــة وا
ـا لـدى الـشـعـوب ـيـة  واألكـاد
خــــاصـــة مـــا كـــان مــــهـــددا مـــنه

ويـــــومــــــهــــــا كـــــانـت في وزارة
الـتـربـية وبـقـيـنا نـتـأمل خـيرا
ـوضـوع أدخلـته اجلـهات لكن ا
األمـنـيـة للـنـظـام الـسـابق ضمن
"مخاطبة جهات دولية دون إذن
وتـــــســـــلـــــسل رســـــمـي!" مع أن
الــنــظــام الــداخــلـي لــلــمــجــلس
الــروحــاني األعــلى لــلــصــابــئـة
ــنـدائــيـ يــقــر لـهم مــثل تـلك ا
اخملـاطــبـات. والــغــريب أن تـلك
اجلهـات فاحتـتـنا لـلسـكوت عن
األمـر لـقـاء مــسـاومـات خـاصـة
فأجبرنا على مغادرة العراق. 
وفي عــام  2005 أعــدت الــكــرة
خاطـبة اليونسكـو للمساعدة
في تبـني برنامج لتـوثيق اللغة
ـنــدائـيـة كــونـهــا لـغــة مـهـددة ا
بـاإلنـقـراض وخاطـبت من أجل
ــثــلــيــة الــيــونــسـكــو في ذلك 
الــشـرق األوسط وكــان لـهـا دور
في مـــخـــاطـــبـــة األمـــ الـــعـــام
لــلـيــونـســكـو فــكـان من ذلك أن
ـندائـيـة ضـمن سُـجـلت الـلـغـة ا
هددة أطلس اليونسكو للغات ا
بخطر اإلنقراض للعام 2006. 

q Q½ UMOIÐ

وبــقــيــنــا أيــضــا نــأمل أي دعم
ـا لم يـتم يـسـنــد ذلك اإلقـرار. و
شيء بــاخلـــصــوص قـــمــت في
عــــام  2007بــــزيـــــارة مــــكــــتب
جـمـهوريـة الـعـراق لـلـيـونـسـكو
في بـــــاريـس ولم أتـــــمـــــكن من
ـكتب لـعرض مقـابلـة مـسؤول ا
األمـر عــلـيه لــعـدم دوامــهم يـوم
الـزيــارة. وحـ عــدت خــاطـبت
ـنـظـمـة مـرة أخـرى مـسـتـفـيدا ا
ـتحـدة إعتـبار من إعالن األ ا
عــام  2008الــســـنـــة الــدولـــيــة
لـلـغـات األم. وجـاءتـني اإلجـابـة
بـأن: مـنظـمـة الـيـونـسـكـو تـقوم
عــــلى دعـم هــــذه الــــبــــرامج من

ال نـــزاع في األصل الـــرافـــديــني
نـدائي وهو لديـانة الصـابئة ا
مــا جــعــلــهــا تــتــرجم وحتــتــفظ
بـالكـثـير من عالمـات هذا األصل
في مــعـتــقــداتــهــا الـتــوحــيــديـة
ــة وفي طــريــقــة كــتــابـة الــقــد
أدبـهـا وفي طـقـوسـهـا الـقـائـمـة
ـــــاء في دجـــــلــــة عــــلـى وفــــرة ا
والـفـرات حد أن الـفرات عـندهم
فـــراش زيـــوا " بـــســـاط الـــنـــور"
مــنــبــعـه من عــالم األنــوار وفي
لغتـها  بأبجديـتها التي ما تزال
ــــــئــــــات من حتــــــفـظ أصــــــول ا
ـفـردات الـشـائــعـة في الـلـسـان ا
الـعراقي وأشهـرها " أكـو ماكو
عوّد.." كما حافظوا على? ـا 
فن الـصــيــاغـة مــنــذ مـصــوغـات
سومر وحتى اليوم. يشار دائما
أنـهـم: إرث عـراقي أصــيل فـأين
الــعــراق مـن تــوثــيق هــذا األرث
بعـد أن أجبرتـهم ظروف وطنهم
إلى مـغــادرته ولم يــتـبق مــنـهم
فـيه الـيـوم سـوى نـسـبـة ال تـزيد
ـئـة. إنـشغـل الـصـابة عن 20 بـا
ـهـجــر بـتـدبـر ــنـدائـيــون في ا ا
إقـــــامـــــته اجلـــــديـــــدة ومـن في
الـعراق يتـنازعه اخلـوف والقلق
الدائم بشأن مصير الوجود. في
عام  1990وعـلى أثر عـودة وفد
اجملــلـس الــروحــاني األعــلى من
زيـارته للـفاتيـكان ولقـائه قداسة
الـبــابـا األســبق يـوحــنـا بـولص
خـاطـبة مـنظـمة الثـاني قـمت 
الـيـونـسكـو وقـدمت طـلبـا لـقـيام
ـنظمـة بتبـني مشروع تـوثيقي ا
لــلــحــفـاظ عــلـى اإلرث الـثــقــافي
نـدائيـ وبعـد مدة للـصـابئـة ا
إسـتـلـمـنـا ردهـا بـإحـالـة الـطـلب
ـــفــــوضـــيــــة الـــوطــــنـــيـــة إلـى ا
لــلـيــونــسـكــو في الـعــراق. قـمت
ــفـــوضــيــة ــراجـــعــة دائـــرة ا

بـاإلنـقـراض أو التـأثـر بـالتـغـيـير
واإلهـــمــــال. وســـجـــلـت ودعـــمت
اليـونـسكـو حـتى االن ما يـقـــرب
ـيـا من خالل من  126 تـراثـا عــا
قـيام كل بـلد بتـبني بـرنامج لذلك
يـــقــوم عــلى تــوثـــيق وحــفظ ذلك
التـراث الـثـقافـي في ضوء أسس
ومـعــايـيـر مــحـددة يــسـهم فــيـهـا
أتباع ذلـك اإلرث. مرة أخرى أثار
ـسـعى ألن ـشــروع ا فـيـنــا هـذا ا
يـقـوم العـراق وبـدعم من مـنـظـمة
الــيــونـــســكــو بـــتــبــنـي بــرنــامج
ندائي لتوثيق تراث الصابئة ا
الثـقـافي كـجزء من تـراث الـعراق
الـــذي لم يـــتم تـــوثـــيـــقه بـــشـــكل
نــظــامـي. ومــا حــفــزنــا أكــثــر أن
جـمـهــوريـة إيـران اإلسـالمـيـة قـد
أقرت ذلك من جـانبها حـيث يفيد
اخلــبــر الــذي تـــنــاقــلــته وســائل
اإلعالم أن رئــــــيس مـــــؤســـــســـــة
الـتــراث الــثـقــافي والــصـنــاعـات
الــــيــــدويــــة أوعـــز إلـى مـــحــــافظ
خــوزســـتــان بـــتـــوثــيق الـــتــراث
ــكــتــوب لــلــصــابــئــة الــثــقــافي ا
ـنــدائـيــ والـذي يـأتـي تـلــبـيـة ا
ـعـاهـدة الـدولـية وتـمـاشـيـا مع ا
اخلــاصـة بـحــمـايـة الــتـراث غـيـر

لموس للعام 2005.   ا
WOM¹œ WOK «

فـــــــــإن كـــــــــانـت إيــــــــــران مـع كل
إنشـغاالتهـا وما يؤخذ عـليها من
عدم إهتمام باألقـليات الدينية قد
ـا لدى تـبـنت ذلك تـقـديـرا مـنـهـا 
ندائـي من تراث في الـصابئـة ا
إيـران فــمــا بـالك بــالــعـراق بــلـد
األصل الــرافـــديــني لـــلــصـــابــئــة
ـندائـيـ وبلـد الـوجود األكـبر ا
لــهـــذه الــديــانـــة الــذي يـــشــار له
حـــيــنـــمـــا تــذكـــر هـــذه الــديـــانــة
ـية وأتـباعـها في احملـافل األكاد
واإلنــسـانــيــة والـتــراثــيــة ضـمن
مـــــنـــــابـع أديـــــان الـــــشـــــرق? إنه
إسـتحـقـاق عـراقي أصـيل نـضعه
سـؤولة في أمـام أعـ اجلهـات ا
ان الـعراقي ووزارة الثـقافة الـبر
ونــأمل فــيه حــقــا هـذا الــتــوثـيق
ـتـلكه ـا  خـاصـة وأن الـكـثـيـر 
ـنـدائـيـون في إرثـهم الـصـابـئـة ا
الــثـقـافي بــات مـهـددا بــالـضـيـاع
واإلنــقــراض وأبــرز ذلك لــغــتــهم
الـــعــراقـــيـــة األصــيـــلــة كـــمــا أن
طــقـوسـهم الــديـنـيـة وشــعـائـرهم
ـا يسـتـحق أن يـحفظ الـعـريقـة 
ويــعـــرض مــثــاال عــلى قــدم وعي
اإلنــسـان وإقــدامه لـلــتـعـبــيـر عن
اء احلي قيـمة احلياة بـتقديس ا
طـــهـــارة وصـــبــغـــة بـــاسم احلي

األزلي.
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وصل ا

ـنــطـقــة . جنـد ان االسـتــجـابـة ا
الـعـظــمى كـانت سـلــبـيـة . حـيث
ــشـاركـ فـيـهـا انـتـكس اغـلب ا
اضي وتشبـثوا به لعظم نحـو ا
الــصــدمـة الــتي واجــهــوهـا ولم
يسـعفـهم اي فكـر او ايديـوجلية
بـديلة لـتعـطيهم الـدافع احليوي
لــلــنــهــوض والـــتــقــدم فــاخــذوا
يـجـترون افـكـار وعقـائـد الـسلف
الــــصـــــالح وغـــــيـــــر الــــصـــــالح
واعــتـــبـــروا كل مـــا قـــيل بـــهــذا
الصدد هو الدين نفسه وسفهوا
عـقـائـد االخـرين حـتى لـو كـانـوا
من نــفس الـلــون والـفــكـر الــعـام
وخــاضــوا في تــفــاصــيل تــفـرق
والتـــوحـــد  تـــقـــتل وال تـــرحم 
تـــشــيـع الــكـــراهــيـــة بــدل احلب
قـابل ـتـبـادل . وبـا واالحـتـرام ا
جنــــد االنــــظـــمــــة الــــرجــــعــــيـــة
الـديكـتـاتوريـة وحـرسهـا الـقد
يـتـمــادون في الـعـسف وجتـاهل
تطلـعات الـشعوب نـحو الـتحرر
والــتــطــور اســوة بــدول الــعــالم
ـتـقــدم . فـحـكم مــحـمـد مـرسي ا
الـذي جـاء مع االخـوان هـو حكم
ـصــر الى عـصـور رجــعي عـاد 
الــظـالم والــســحـــر والــشــعــوذة
ــعـــرفــة وغـــلق ابـــواب االدب وا
والــعـــلــوم والــفـــنــون . وحــجب
مــصــر رجـاال ونــســاء فـالــرجـال
اسـدلت الـسـتـائــر عـلى اعـيـنـهم
وفكـرهم احلـر اخلالق والـنـساء
اصـــبـــحـن خـــارج اجملـــتـــمع بل
خارج احلياة بحجة انهن عورة
. ثم جـــاء الــرئـــيس الــســـيــسي
لــيـحـكم مــصـر فـاصـبـح نـسـخـة
مـعـدلة مـن نظـام حـسـني مـبارك
ـتـخـلف  وفي تـونس الـقـمــعي ا
كانت االمـور افـضل قـليال فـبـعد
فوز االسالمـي بـاحلـكم تخـلوا
عـــنه بـــعــد وقت قـــصــيـــر وقــبل

حـضاريـة تعـتمـد عـلى التـغيـير
والــــتــــطـــــويــــر واالبــــداع وهي
االســتــجـابــة االيــجــابــيـة الــتي
انـتـجت احلضـارات اخملـتـلـفة .
وجعلت االنسان يتقدم ويتطور
ــنــهج في  واذا اخــذنــا بــهـذا ا
تـقـو الـثـورات الـعـربـيـة الـتي
سمـيت بـالـربيع الـعـربي والتي
جـــاءت كـــنـــتــــيـــجـــة لالحـــتالل
االمريكي للـعراق وتداعياته في

في كتـابه دراسة للتـاريخ يفسر
ؤرخ البـريطاني الـفيلـسوف وا
ارنــــولـــــد تــــويــــنــــبـي نــــشــــوء
احلضارات الى نظـرية التحدي
واالســـتـــجــــابـــة . فــــيـــقـــول ان
اجملـتمعـات عندما تـتعرض الى
حتديات تـكون اسـتجـابتـها اما
ـاضي والـسلف الـنـكوص الى ا
وهي االسـتجـابـة الـسلـبـية . او
تـكون اسـتـجـابتـهـا ديـنامـيـكـية

ـا كانوا يعلمون السورية . ور
ـشاكل او اليعـلـمـون ان حلـول ا
االقــتـــصـــاديــة والـــســـيــاســـيــة
واالجــــتــــمــــاعـــيــــة ال تــــأتي من
ـا تـأتي من الـعـلوم اضي وا ا
تـطـورة نتـيجـة تـقدم االنـسان ا
في سلم احلـضارة . واحلضارة
الحدود لـها فهي ملك االنـسانية
جــــمــــعــــاء . وهــــكــــذا جنــــد ان
االســتـجــابـة كــانت هي االخـرى
ســلــبــيـــة حــيث الــنــكــوص الى
ـاضي والـبـحث من خالله الى ا
حـــلــــول لـــلـــمـــشــــاكل االنـــيـــة .
فـازدادوا تـخـلـفـا عـلى تـخـلـفـهم
وتــدخــلت االمــوال اخلــلـيــجــيـة
تــسـانــد هـذا الــطـرف او ذاك ثم
تــــدخـــلـت ايـــران حتت ذريــــعـــة
قـدسـات فزادت الـط حمـايـة ا
بـــلـه ومن خالل هــــذا الــــتـــدخل
طـرحت مشـروع تصـدير الـثورة
االسالمــيـــة الى ســوريــا بــوجه
اسالمـي مـــغـــايـــر هـــو االخـــر .
وتدخـلت تركـيا بـحجـة مكـافحة
االرهاب . واالرهـاب عـند تـركـيا
غـيـر االرهـاب عـنـد ايـران وهـكـا
فـعـلت روسـيا وامـريـكـا ايـضا .
وبالنتيجة لم نشهد اي مشروع
تــــقـــدمي او حـــضـــاري يـــحـــقق
طمـوحـات الشـعب الـذي ثار من
اجـله . وامام هـذه التـحديات لم
جنـد سـوى اسـتـجابـات سـلـفـية
رجــعـــيــة مـــوغــلــة بـــالــتـــخــلف
والـدمـويـة من داعش والـنـصرة
وفـصائل اسالمـية اخـرى والكل
يــتــقـــاتــلــون مـن اجل مــشــاريع
وهـــمــيــة تــســتــنــد عــلى تــاريخ
مـــاضي لم يـــخـــلـــو من شـــقــاق
ودمـــــويــــة هـــــو االخــــر  . هــــذا
ـعـارضة . ـاسمـي با بـالـنسـبـة 
ولـكن مـاهي اسـتـجـابـة الـنـظـام
لـهذه التـحديات وهو يـقوم على

اسـس قـــومــــيــــة اشــــتــــراكــــيـــة
بـتـنـظـيـمـات حـزب الـبـعث الـذي
يـدعي الـتـقــدمـيـة  . . لـقـد كـانت
اسـتـجـابــته سـريـعـة بـاالعـتـمـاد
ــؤمن بــواليـة عـلـى حـزب الــله ا
الـــفـــقــيـه االيــرانـي الــذي اليـــقل
رجــعــيــة وتـخــلــفـا عـن سـلــفــيـة
ودمـوية داعش والنـصرة وبـقية
عـارضة لـلنـظام . كـما فصـائل ا
استنجد النظام السوري بايران
ايــــضــــا فـــتــــشــــكل حتــــالف من
احلـرس الــبـعــثي الـقــد الـذين
يـــدعـــون انـــتــــمـــاءهم الـــقـــومي
ــــيـــلــــيـــشــــيـــات الـــعــــربي مع ا
الـشعـوبـية الـتابـعـة اليران  من
اجل احلــفــاظ عــلى مــنــاصــبـهم
وامـتـيـازاتـهـم ضـاربـ بـعـرض
احلـائط كل الشـعارات الـتقـدمية
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وبــذلك فــهم ايـضــا اســتـجــابـوا
لـلتـحـدي استـجـابة سـلـبيـة بدال
من العمل على التجديد وتطوير
الـعــمـلـيــة الـســيـاســيـة . وبـذلك
ـــعــارضـــة في تـــشـــاطـــروا مع ا
االنـتكاس والـتخـلف واذا اخذنا
ـوقف في العـراق فان الـتحدي ا
كــــان كـــبـــيـــرا من خالل الـــغـــزو
االمريكي وتنصيب مجلس حكم
مـــوالي لـــلـــيـــانـــكي مـن احــزاب
طائـفيـة وكرديـة . . ثم استـمرت
العملية السياسية بنفس النهج
االنـاني الـطـفـيـلي فـتـسـبـبت في
خـراب ماتـبقى من اسس الـدولة
الـعراقـية .  والـتكالـب على نهب
ـــمـــتـــلـــكـــات في كل االمـــوال وا
القـطاعات الـصناعيـة والزراعية
واخلدمية وكذلك التربوية . ولم
جند اي مشروع لبناء دولة على
وفـق مـــنـــهـج مـــحـــدد وواضح .
فاصبح العـراق دولة فاشلة بكل

ارتــكــاب حـمــاقــات الــعـودة الى
اضي ـتخـلف وليس ا اضي ا ا
البهيج ماضي تونس اخلضراء
. وجـاء الـقـائـد الــسـبـسي الـذي
حاول ان يـقدم نسـخة اصالحية
من نـظـام زين العـابـدين بن علي
. وقـد كـان الـتـوانـسـة ذوي فـكـر
نـير وتـقـبل االخـر اخملـتلف دون
صــراع دمــوي كــالــذي حـدث في
ليبيا  وفي لـيبيا عمت الفوضى
فـيـهـا بـعـد اسـقـاط نـظـام مـعـمـر
الـقذافي ولم جنـد اي اسـتـجـابة
ايــجــابـــيــة في اجتــاه الــتــطــور
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 ولــكــنــنــا وجـدنــا اســتــجــابـات
سلبية من النكوص الى العقائد
ـة الــســلـفــيـة االسالمــيـة الـقــد
ـتــطـرف او الــقـبـلي بــوجـهــهـا ا
فقسمت ليبـيا فعليا ب حكومة
االخوان في طـرابلس و سـيطرة
داعش عـلى الـهالل الـنـفـطي في
الــشــرق ومــابـيــنــهــمـا حــكــومـة
الـــوفـــاق . ولم جنـــد اي حـــركــة
تقـدمـية او حـضـارية الخـذ زمام
ــبــارة واخلــروج بــلـيــبــيــا من ا
ـظـلم واحلـرب االهـلـيـة الــنـفق ا
الـــتـي بـــاتت تـــهـــدد وحـــدتـــهـــا
وتـعيـدها الـى التـقسـيم عـلى ما
كانت عليه في اخلمسينيات من
ـاضي  امــا في سـوريـا الــقـرن ا
فقـد خرج الشبـاب في مظاهرات
ـــدن عـــارمــــة امـــتـــدت الغــــلب ا
الـســوريـة مـطــالـبــ بـتــحـسـ
الـوضع االقتـصادي والـسياسي
. فــتـم قــمــعــهــا بـــشــدة من قــبل
الـنــظــام . فــانــتـكــست نــتــيــجـة
الـصـورة الــورديـة الـتـي قـدمـهـا
االسالمــــويــــون من مــــخــــتــــلف
الـــفـــصــــائل واعـــتــــقـــدوا انـــهم
سيحققون جنة الله على االرض

ـقايـيس . وبـدال من ان يواجه ا
الــشـعب هـذا الــتـحـدي الــكـبـيـر
الــــــذي يـــــضــــــرب مـــــصــــــاحله
ـــشــروعــة الــســـتــراتـــيــجـــيــة ا
ومـســتـقــبل االجـيـال الــقـادمـة .
نراه قد خاض بـنزاعات طائفية
تــسـتــنـد عـلـى اسس تـاريــخـيـة
مشـوهة ومزورة ولم يـنتبه الى
ـتـعـمـد من قـيـادات الـتـخـريب ا
االحزاب الـدينـيـة التي امـسكت
بـكـل مـفـاصل الـدولـة وتـسـبـبت
في خرابها جميعا . حتى انتبه
اخـيرا الى الـلـعـبة الـقـذرة التي
جــرته الى صــراعــات جــانــبــيـة
التــخــدم مــصــاحلـه االســاســيـة

الواجب احلفاظ عليها . 
ـسلك قـد استـجاب وهو بـهذا ا
ايضا استجابة سلبية ادت الى
تراجع اجملـتمع وتفكـكه مبتعدا
كل الــــبــــعـــــد عن الــــتــــجــــديــــد
والـتطـوير وبنـاء حضـارة تليق
به بــــدال مـن االعــــتــــمــــاد عــــلى
ـــاضـي  وتـــقـــديس اجـــتـــرار ا
الـسـلف مـن اسـتـعــراضـنـا هـذا
يــتـــبــ ان الـــتـــحــديـــات الــتي
واجهت الـدول العـربي حتديات
جـسـيـمـة  االسـتـجـابـة الـيـها
استجابة سلبية بنكوصهم الى
اخلـــلف بـــدال من الـــتــطـــلع الى
ـسـتــقـبل والـنــظـر الى الـعـالم ا
ـــتــــقــــدم الســـتــــبــــاط الـــقــــيم ا
احلــــضــــاريــــة مـــــنه وايــــجــــاد
ــدنـيـة لــلـمــشـاكل ـعــاجلـات ا ا

االقتصادية والسياسية .
 وادى هــذا الــنـــهج الى تــقــد
مـــحـــاوالت هـــشــة وضـــعـــيـــفــة
التـتناسب مع عـظم التـحديات .
كـــمـــا انــهـــا ادت الـى تــقـــســـيم
اجملـــــتــــمـــــعـــــات الــــتـي كــــانت
مــــتــــمــــاســــكــــة الى حــــد مــــا .
والـــدخــول فـي صـــراعـــات بــ

تــيــارات مـتــشــابـهــة الــعــنـاوين
مختلفة التفاصيل . 
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ومع ذلك فـقد اسـتـخـدم اجلـميع
الــوســائل الــعـصــريــة من اعالم
وتـواصل اجتـماعي وغـيرها في
مــــواجـــهــــة اخلــــصـــوم . ودخل
االعالم لـــــيــــمـــــارس دعــــايـــــاته
ـــاغـــوغـــيـــة في ســـجــاالت الــد
عـــقــيــمــة لــتــشــخــيص االزمــات
وايــجـاد احلـلــول لـهـا . وفي كل
تـلـك الـصــراعــات كــال كل طـرف
اتـهـامـاته لــلـطـرف االخـر وغـاب
احلـوار فدخـلـوا في الـصـراعات
ـــــســــلـــــحــــة والـــــدامــــيــــة  ان ا
االستـجابـة لـلتـحدي التـكمن في
تـمـجـيـد الــتـاريخ الـذي اتـخـذته
ثـورات الــربـيع الــعـربي  وال في
اخلـالفـــــــات حــــــول الـــــــطـــــــابع
ـــــدنـي الـــــواجب االسـالمي او ا
االخــــذبه حـــيـث انـــهـــا ادت الى
انـــكـــار االخـــر وغـــيـــاب االسس
االخالقيـة والـقيـمـية الـتي كانت
سـائـدة والــتي كـانت ســبـبـا في
نشوء  احلضارات الباهرة التي
نطقة وقد كان االجدر شهدتها ا
ـشـتـركـات  بــهم االتـفـاق عـلى ا
والــتــحــلـي بــالــروح الــعــلــمــيــة
ـــــوضـــــوعي والـــــتـــــفــــكـــــيـــــر ا
شاكل واحلضاري في معاجلة ا
ـــرونــــة بـــدل اخلالف عـــلى . وا
شــكل الــهــويــات ومــضــمــونــهـا
واخلالف حول التمسك بالتراث
عاصـرة . كما كان يتوجب ام با
عـــلـى اجلـــمــــيـع الـــعــــمل عــــلى
االنــصــهــار في اطــار الـوطــنــيـة
الــقــائــمــة عــلى الــقــيـم الــعــلــيـا
ـــشــتــرك والــعــيش والــتــاريخ ا
ـتــوازن الـذي يــضـمن احلــيـاة ا
ـواطـنـ ـة لــكل ا احلـرة الـكـر

بال تفرقة او استثناء.
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البصرة

األمـور الـتي ال نـشــعـر بـهـا جتـد
ـــوالت ) تـــســــعـــيـــرة بـــعـض ( ا
الـبـضـاعـة بـالـدوالر وعـنـد الـدفع
قـيـمـة الـفـاتـورة عـنـد الـصـنـدوق
يحسب على اساس سعر الشراء
ـتبقـي يعطـيك بدالًعنه عـلبة ثم ا
عــلك أو نــســتــلــة مـقــابل ألف أو
ـوضوع في خمـسمـائة ديـنار . ا
حـســابــات الـتــألـيـف والـنــشـر ال
يـــســـتــحق لـــكـــنه مــهـم جــداً من
واطن نـاحيـة إسـتـنـزاف جـيب ا
بــدون مـا يـشـعـر به . من نـاحـيـة
عاجلة لبعض السلبيات ال تتم ا
إال بـالــوعـي واحلـرص اجلــمــيع
عـلى اإلخالص والـتـفـاني وقـيـام
ــــصــــارف بــــعض مــــوظــــفــــ ا
بـجـوالت مــيـدانــيـة في االسـواق
ــــســــاعــــدة أصــــحــــاب احملالت
بـاحلـصـول عـلى الـنقـد الـصـغـير
ـوظف مـسـاعـدة كـمـا لـو يـقـوم ا
ــبـــالغ في الـــزبـــائن بـــاســتـالم ا
مـــواقع عــمـل الــزبــون لـــتــعــزيــز
أرصـدة حسابـاتهم اجلـارية لدى
الـبــنـوك فــيـمـا كــان لـيـس هـنـاك
فـــــســـــاد مـــــالـي .  أتـــــذكـــــر في
الـتـسـعـيـنـات أيـام احلـصـار كان
ســـــعــــر الـــــدوالر جتــــاوز احلــــد
عقول ويحتار أمناء الصندوق ا
في مـــصـــارفـــنـــا من دفع بـــعض

أي ال تـوجـد فـئـة نـقـديـة تفـصل
ب االثـن وقـد أضـطر الـكثـير
مــنــهـم دفع رشــاوى لـــتــنـــفــيــذ
طــلــبـــهم .ثم عــانى مــرة أخــرى
الكـثـير من انـخفـاض قيـمة فـئة
عشرة آالف ديـنار وكذلك تأثرت
قـيــمــة الــرواتب واألجــور بـذلك
قبل تبديل العملة اجلديدة. 

أما في الوقت احلاضر  انتهى
ـعـدنـيـة ـسـكـوكــات ا مـفــعـول ا
وتـــواجــد فـــئـــات مــتـــعــددة في
ـا سـاعـد في احلـفاظ الـسوق 
عــلى قــيــمـة الــديــنــار الــعـراقي
مــقــابل ســعــر صــرف الــدوالر .
رغـم هـنــاك بــعض الــسـلــبــيـات
حتـــدث في بـــعض األوقـــات مع
واطنـ حيـنمـا يعـتذر سائق ا
سـيارة األجـرة بعـدم وجود نـقد
ــتــبـقـي مـثل صـغــيــر الرجــاع ا
األلف ديـنـار أو النـصف وكـذلك
احلـــال بـــالــنـــســـبــة الـى الــربع
فـيــبـقى الــزبـون هــو اخلـاسـر .
حــاولت أن أبــحـث عن الــســبب
وجـدت األسـبــاب عـديـدة مــنـهـا
عــدم إكـتـراث الــبـنـوك بــأهـمـيـة
تــداول الــفـئــات الـصــغــيـرة في
الـشارع ألسـبـاب مخـتلـفـة منـها
عــــزوف مـــحــــاســـبي الــــدوائـــر
سلحة من دارس والقـوات ا وا
إستالم الفئات الصغيرة للحيز
الــتي ســـتــشــغــلـه ولــصــعــوبــة
الـسـيـطـرة عــلى عـدهـا وفـرزهـا
ولـتـهـالك بــعـضـهـا لــذا عـمـلـيـة
ضخ الـــعـــمالت الـــصـــغـــيــرة ال
طلـوب منها تنـاسب مع حجم ا

في األسواق .
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كــــــذلك عــــــدم جـــــديــــــة بـــــعض
ــــســـؤلـــ في ضخ الـــفـــئـــات ا
ــســاعــدة انــعـاش الــصــغــيــرة 
الـعــمـلـة  قـد جتـد في االسـواق
ــتـسـولـ وتـقـاطـع الـطـرقـات ا
يحمـلون تـلك الفئـات الصـغيرة
ويــعـتــبـر أنـهـم بـنـوك صــغـيـرة
متـحركة فـمنهم من يـنقذ موقف
الــفـئـات الــصـغـيـرة وكــثـيـر من
األحــيــان يـــســتــعــ أصــحــاب
احملـالت بــــــهـــــــؤالء لــــــغــــــرض
تـصـريف الـفـئـات الـكـبـيـرة إلى
الـــصـــغـــيـــرة . نالحـظ تـــواجــد
الـفئـات الـصغـيـرة في حـوانيت
ــا ـــدارس أيــام الــدراســـة طــا ا
أغـلب الـطالب يـحـمـلـونـها . من

عـادة مـا يـتم كـتـابـته عن أشـياء
مـهـمـة وكـبــيـرة ويـهـمل ذكـر من
هــو صــغــيــر وبــســيط لــضــعف
أهمـيـته في اجملـتـمع وباألخص
الـــــشــــارع األقـــــتـــــصــــادي . في
السبعينات قرأنا عبارة ((ساعد
اجلــابي بــأصــغــر نــقــد كــاف ))
داخل الــبــاصــات الــعــامـة الــتي
جتوب أحياء ومناطق العاصمة
بـغـداد احلــبـيـبــة  ولم أرَ يـومـاً
جابـياً [ محـصل النقـود ] يشكو
من عـدم وجـود ( خـردة ) أو يرد
راكـــــبـــــاً عــــلـى أن لـــــيس لـــــديه
تـصـريـف لـلـفـئـة الـتي يـحـمـلـهـا
وأعـتــقـد أني أجــد في حـقــيـبـته
ــتــلــئـة اجلـلــديــة الــصــغـيــرة 
ــعــدنــيــة مــتــعـددة بــالــعــمــلــة ا
الفـئات. نحن كبـار السن نقيس
زمـن اخلــيــر بـــتــداول الــعـــمــلــة
ــعــدنـيــة في اجلــيــوب الـتي ال ا
يخلو البنطال من فتحة صغيرة
حتـت احلــزام حلــفظ فـــيــهــا مــا
تــيــســر لــديك مـن عــمــلــة . بــعـد
االحـتالل عـام 2003 قــام الـبـنك
ـركـزي الــعـراقي حتت إشـراف ا
قــوات االحــتـالل بـسـك الــعــمــلـة
ـعـدنــيـة مع الـعــمـلـة الــورقـيـة ا
اجلــديــدة لــتــواكب مــتــطــلــبـات

الــشـارع االقـتــصـادي  حـيث 
عـدنـية ـسكـوكـات ا قـبول تـلك ا
عـــلـى مـــضض بـــصـــفـــتي كـــنت
ـــصـــرف مــــديـــراً ألحـــد فـــروع ا
الكـبيـرة في أحـدى احملافـظات 
ــعــدنــيـة رغم قــيــمــة الـعــمــلــة ا
ضــئــيـلــة إال أنـهــا أخـذت حــيـزاً
كبـيراً في الغـرفة احلصـينة وقد
فـــشــلـــنـــا في تـــوزيـــعـــهــا عـــلى
واطن للتضخم احلاصل في ا
الــســوق أي فــرق األســعــار بـ
ــادة والـــورقــة الـــنــقـــديــة لــذا ا
فــالــفـئــة الـكــبـيــرة تــزيح الـفــئـة
وت  الصغيرة نحو االهمال وا
بــدأنــا نــعــاني من تــواجــد تــلك
ـــــســـــكـــــوكـــــات في الـــــغـــــرف ا
احلصينة والتخلص منها حيث
تــكــلـفــة الــنــقـل إلى الــعــاصــمـة
أصــبـــحت أكــثـــر من قــيــمـــتــهــا
الـفـعــلـيـة . ومن الــطـريف  قـبل
الــعــمـــلــيــات احلــربـــيــة تــزاحم
الزبائن أمام أبواب البنوك على
سحب أرصـدة حسـاباتـهم بفـئة
عــــشـــرة آالف ديــــنــــار في حـــ
أصغـر نـقد كـان فـئة 250 ديـنار

ـعـدنـية عـن قـيـمة ـسـكـوكـات ا ا
شــيــكــات واجــبـة الــدفع وكــانت
أحدى أمـيـنات الـصـندوق جتـبر
ـواطن على اسـتالمـها ويـحتار ا
الـزبـون بـحمـلـهـا فـيـتـركـهـا لدى
أمـ صـنـدوق آخـر فــتـقـوم تـلك
أمـينة الـصنـدوق بالوشـاية على
صـرف على زميـلهـا لدى مديـر ا
ـراجـعـ ما اسـاس يجـمع من ا
يــهــبــون لـــهم من نــقــود وحــدث
مـــشـــاكل كـــبـــيـــرة من الـــنـــفـــاق

والنميمة . 
…dOG  WKLŽ

في أحـــد األيــــام اوقـــفـــنـــا األمن
األقـتـصـادي أنـا ومــجـمـوعـة من
الــــصـــــيـــــادلــــة مـن قـــــبل األمن
وأيـداعنا في غـرفة خـالية إال من
مـنـضـدة صـغيـرة أتـوقع يـصـعد
ـــوقـــوف لــربـــطه في عـــلــيـــهــا ا
ـروحة الـسقـفيـة طبـعاً الـتهـمة ا
ـتبـقي عشرة كـانت عدم أرجاع ا
فــلـوس من ثــمن عـلــبـة كــبـسـول
وأطـلق سـراحـنــا بـنـفس الـلـيـلـة
بـــعــد اجــتــمــاع احملــافظ مــعــنــا
مــذكــراً حـــاجــة الـــنــاس إلى أي
مـبلـغ بسـبب احلـصـار وااللـتزام
الــتـام بــالــتـســعـيــرة ولــو كـانت
ـعدنيـة قلـيلة ال أهمـية النـقود ا
يـكـتـرث بـها أحـد بـسـبب تـدهور
قـيـمـة الـديــنـار الـعـراقي في ذلك

الوقت. 
فـالـعـمـلـة الصـغـيـرة لـهـا أهـمـية
كبـيرة رغم صـغر قـيمـتهـا لكـنها
حتل كـــــثـــــيــــر مـن اإلشـــــكــــاالت
ـــال ـــشـــاكـل في تـــســــويـــة ا وا
ـبـاشرة كـذلك قد وعقـود الـبيع ا
تـــقــنع بـــهـــا طــفـــلك الـــصــغـــيــر
وإسكاته ولو بعضهم ال يقنعون

إال باآلالف …
ومـا رأيــكم بـهــا أيـام الــعـيـد هل
تـزيد من قـيـمتـهـا لدى الـكـبار أم

الصغار ?…
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