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كلـمـا اشتـدت اآلحـتجـاجـات على
االداء الــسـيـاسـي لالنـظــمـة الـتي
ــنـا تـتــولى قــيــادة الـدول في عــا
عـاصر صـار االنسان يـتطلع او ا
يتمنى ايجاد صيغة او طريقة او
كن من خالله ان حتقق اسلوب 
اجملــمـوعـات الــبـشـريــة في شـتى
ــعـــمـــورة هـــدفــهـــا في انـــحـــاء ا
الــــعـــــيش ضــــمـن فــــضــــاءات او
كــيـانــات تــؤمن لــهـا حــيــاة حـرة
ـة قـوامـهـا الـتـقـدم والـتـطور كـر

والعدالة .
ولـــذلك صـــار مـــصـــطـــلح احلـــكم
الـراشـد يـشكل حـضـورا قـويا في
اخلطـاب السـياسى احلديث واذا
تـتــبـعــنــا تـطــوره الـتــاريـخي في
الـفـكـر (كــوفـرنـانس) الـتي تـعـني
(احلــكم) في الــلــغــة الــفــرنــســيـة
مــشــتــقــة governance الــغــربي
جند ان كـلمة(كـوبرنان) ومـعناها
قـيــادة الــسـفــيـنــة او الـعــربـة في
ـة من كلمة اللـغة االغريقـية القد

 kobernan
 وقــــد اعـــطـى افالطــــون مـــعــــنـــا
مــجــازيــا واسـعــا لــهــذه الـكــلــمـة
فـصـارت تـعـني قـيـادة الرجـال ثم
دخلت في(كـوبرناربي) وانـتشرت
في مـعـظم الــلـغـات االوربـيـة ذات

اللغة الالتينية بصيـــــــغة:
gubern are 

ـــفـــردة الــتي واصـــبــحـت هــذة ا
تــعـني (احلــكم) مــعـادلــة لــكـلــمـة
حــــــكـــــومــــــة االصـل (في الــــــلـــــة
الفـرنسيـة في القرن الـثالث عشر
مـــيالدي)  ثم ظــهــرت في الــلــغــة
األنــكـلـيــزيـة  ابـان الــقـرن الـرابع

عشر ميالدي .
لقد شهد النصف األول من القرن
الـعشـرين وبـالتـحديـد عام 1939
صــعـود جنـم هـذه الــكـلــمـة وذاع
صـيـتهـا اذ اسـتـخـدمهـا حـيـنذاك
عدد من األقـتصـادي األمريـكي
ــــــدلـــــــول آخــــــر هــــــو احلــــــكم
األقـتصـادي واسـتـخـدمت رئـيس
الـــوزراء الـــســـابـــقـــة مـــارغـــريت
ـعـنى ثـاتـشـرالـكـلـمـة  نـفـسـهـا  
ـــدني لـــتـــؤكـــد تـــخـــلي احلـــكم ا
السلطات الرسمية عن القطاعات
اخلاضـعة للـخصخـصة . وضمن
السياق نـفسه  دعا البنك الدولي
عــام 1990 في اطــارســـيــاســته
جتـاه افريقـيا الى اتـباع سـياسة
اقـتـصـاديـة لـيـبـرالـيـة هـدفـهـا فك
ــؤســـســســات ارتـــبــاط الـــدول 
القطـاع العام . لقـد عزف البعض
ـفردة الـتي بات عن تـناول هـذه ا

معناها لكـثرة استخدامه مؤخرا
ــفـهــوم  الـلــيـرالــيـة  مــرتـبــطـا 
األقــــتـــصــــاديـــة.  ومـع ذلك فـــأن
ــفـكــرين تــسـمي مـجــمــوعـة من ا
نـفــسـهـا الـتــحـالف من اجل بـنـاء
عالم مـسـؤول مـتعـدد ومـتـضامن
تــــبــــنـت  من خـالل دراســــتــــهــــا
لــلـســيـاق الــتـاريــخي  لـلــكـلــمـة 
مـعــنى اخـرلــهـا  هــو  حلقـابــلـيـة
اجملـــتــمــعــات األنــســانــيــة  عــلى
ايـــجـــاد انـــظـــمـــة  تـــمـــثـــيـــلـــيـــة
مـــؤســـســـســـاتـــيـــة و اجـــرائـــيــة
وقــيـاسـيــة وهـيــاكل اجــتـمــاعـيـة
قــادرة عـلـى ادارة اوجه الــتـرابط
بـطــريـقــة سـلـمــيـة خل. لــهـذا فـأن
احلـكم الراشـد ال يعنـي مسك دفة
ــا اداة تــســاعـد احلــكـم فـقـط وا
عـلى الــتـغـيـيـر. وتـرى اجملـمـوعـة
ذاتــهــا ان هـــذه األداة ال تــتــكــون
بــأعـتــمـاد مــبـادىء مــعـدة ســلـفـا
ـمارسات ـا تنشـأ من خالل ا وا
واألجراءات  الـناجمـة عن تصدي
اجملتمعات لتـحديات حقيقة  وأن
استـمرار هـذه العـمـليـة سيـفضي
تـدريـجـيا الى أيـجـاد أسس عـامة
تساعد عـلى بناء احلكم الراشد .
ولكي يكـون هذا النوع من احلكم
فــاعال ومـــؤثــرا يـــجب ان تــكــون

مـــهــــمــــة صــــيغ احلــــكم هي أوال
الـــتـــعـــامـل مع الـــتـــحـــديـــات في
اطـارهـا الـشـمـولي بـحـيث تـكـون
قادرة على  ضبط وفهم العالقات
الــتي تــربط مــخــتــلـف قــطــاعـات
النشـاط  والعالقات  القـائمة ب
الـــفــــاعـــلـــيـــ األجـــتـــمـــاعـــيـــ
والعالقات التي تـربط النشاطات
األجـــــتــــمـــــاعـــــيـــــة مع الـــــنـــــظم
األيـكـولـوجيـة  وثـانـيـا الـتـعاطي
مـع حـقــيــقــة احلـكـم انـطـالقـا من
وجــود  اراضي تـشــكل مـقــاطـعـة
محـليـة مأهـولـة بالـسكـان معـرفة
ومــــحـــددة ال مـن وجـــهــــة نــــظـــر
ـا من نـاحـية جـغـرافـيـة فـقط وا
مــســتـــوى الــتــرابط الــقــائم بــ
الــعـنــاصـر الــفـاعــلـة  فــيـهــا لـقـد
حـــددت مـــجـــمـــوعـــة الــتـــحـــالف
الــفـكــريـة عــشـرة مــبـاد يــرتـكـز
عـلـيـهـا احلـكم الـراشـد نـعـرضـها
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1- الواقع احملـلي للسـكان ومبدأ
التـكامل الـفاعل  اي دراسـة حالة
الـسـكـان بـكل تـعـقـيـداتـهـا بشـكل
دقــيق ومــفــصل ووضع احلــلـول
الــنـاجــعـة لــهــا  ويـشــتـرط مــبـدأ
الـتكامل الـفاعل ان تـمتنع الـرتبة
األعـلى في هـرم احلـكم من اجناز
كن للـرتبة األدنى ان تنجزه ما 
فــالــتــكـــامل يــنــطــوي عــلى ثالث
افــــكــــار رئــــيــــســــيــــة : تــــقــــاسم
ـــشـــتـــركـــة بـــ ـــســـؤولـــيـــة ا ا

ـســتـويــات اخملـتـلــفـة لــلـحـكم  ا
اعطـاء اجوبة مـحددة من قبل كل
مستوى تتالئم مع تنوع احلالت
ـطـروحة  السـلطـة مـطلـقة  ألي ا
ـسـتــويـات  فـهي لـيـست األ من ا
مـكـونـات اداريـة تـكـون مـسـؤولـة
عن عملها األداري امام اجملموعة

كلها .
2- نــشــوء مـــجــمــوعــات عــديــدة
يتطور وجودها من حالة اجلوار
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ـــيـــة وفي كل وصـــوال الى الــــعـــا
مـسـتـويات احلـكم عـلـيـنـا ان نـقر
بحق وجود تـنوع عددي فكل فرد
هــو عــضــو في عــدة مــقــاطــعــات
حلمـــــــحــــــلــــــيـــــــة ووطــــــنــــــيــــــة
وكــونـيــة) ويــكــتــمل واقــلــيــمــيــة
انـــتــمــائه األرضي بــالــدين الــذي
يــؤمن به وبــوســطه األجــتــمـاعي
هني. مع األقراربضرورة ايجاد ا
توازن ب احلقوق والواجبات.. 
3- ربط األقتـصاد برؤيـة التنـمية
ـستـدامـة وحتقـيق التـوازن ب ا
الــفــعــالــيـــات األقــتــصــاديــة ذات
األبـعـاد االجــتـمـاعــيـة والـبــيـئـيـة
طـويـلـة األمـد وبـ احلـفـاظ عـلى

صادر الطبيعية  . ا
ي 4- تــبــني مــعـيــار اخالقـي عـا
ــســؤولــيــة تــلــتــزم به ــفــهــوم ا
اجملـــمـــوعــة كـــافـــة  ولــيـس فــقط
ــعـنــيــ مــبــاشـرة األشــخــاص ا
بــتـنـفـيـذ مــشـروع مـا او سـيـاسـة

معينة .
5- حتــديــد دائــرة اعــداد الــقــرار
ومراقبـة السياسـات العامة حيث
يــتــطــلب ذلك  جـــهــداً تــعــاونــيــاً
يـــشـــتــــرط  اجـــراء حـــوار عـــام .
ويـنـظـر الـى تـطـبـيق الـقـرار عـلى
انه عــمــلـيــة تــشـتــرك فــيـهــا عـدة
اطــــراف  مـن الــــقــــطــــاع الــــعــــام
واخلــاص وتـخــضع. الى تــقــيـيم
شــــامل مـن خالل تــــوفـــر خــــبـــرة
عـلـميـة مـسـتقـلـة وتـأمـ تواصل
اعالمي مـؤئـر بـ صـنـاع الـقـرار

واطن . وا
6- تنظـيم صيغ التـعاون والتآزر
بـ األطـراف الـفـاعـلـة  اذ يـتـع
عـلى الــسـلــطـات الـعــامـة مــعـرفـة
ــشـاركـة مع كـيـفــيـة الـتــحـاور وا
األطـراف الـفـاعــلـة عـلى ان يـكـون
ـساواة احلـوار قـائـما عـلى قـدم ا
حل بــــدون ان يــــفـــرض اجلــــهـــاز
األداري عــــلى مــــحــــاوريه صــــيغ
احلـوارخل وأن يــتـمــتع كل طـرف

ـقــاربـة الـرابــعـة واالخـيـرة رابــعـاً: ا
ـشـتـرك تـتـمـثل في ضـرورة الـعـمل ا
مـن أجل بنـاء "دول مـدنـية" و"أنـظـمة
ــقــراطـــيــة" فــذاك هــو الـــســبــيل د
الـــوحـــيــد لـــتــوفـــيـــر فــضـــاء لألخــذ
ـــقــــاربـــات الـــثـالث الـــســــابـــقـــة بــــا
واالسـتفـادة من تطـبيـقهـا ألن الدول
ـقـراطـيـة ـدنـيـة ذات األنـظـمـة الـد ا
عــادة مــا تـكــون أقــوى في مـواجــهـة
االمالءات واخملــطـطــات اخلـارجــيـة
واألكـثــر حــرصـاً وقــدرة عــلى تــبـنّي
ـصالح سيـاسات مالئـمـة لتـحـقيق ا
الــعـلــيــا لــلـشــعــوب واســتـدامــتــهـا.
قاربات واستنادًا لهذه الرؤية ذات ا
األربع كــــان رأيي أن وضـع األخـــوة
األكــراد في الـعـراق يــعـتــبـر االفـضل
قياسا بأوضـاعهم في تركيا وإيران
وقــد كـــانت مــشــكــلــتــهم مع الــعــرب
قـيـاســا الى مـشـكــلـتــهم مع االشـقـاء
الـتــرك والـفـرس أخف وطــأة وأكـثـر
اســـتــعــدادا لــلـــتــســويــة وان رفض
تــقـريـر مـصـيـرهـم واسـتـقاللـهم كـان
ـا هو قـرارا اقلـيـميـا ودولـيـا اكثـر 
عـــراقي وعــربي ولـــهــذا وحــتى ذلك
ـعـطـيـات احلــ الـذي تـتـغـيــر فـيه ا
ـذكـورة وفي االقـلـيـمـيـة والـدولـيـة ا
ــمــانــعــة االيــرانــيـة- مــقــدمـة ذلـك ا
ساهمة التركية على أكراد العراق ا
بـجـدّيـة في تـدعـيم وتـطـويـر "الـدولة
ـــدنـــيـــة الـــفـــدرالـــيــة الـــعـــراقـــيـــة ا
ـقراطـيـة" بـاعـتبـارهـا الـنـموذج الـد
ـــصــــالح االفــــضل الــــذي يــــحـــقـق ا
الــكــرديـة والــعـربــيــة الـعــلـيــا.  هـذه
الـرســالـة الـواضــحـة كـان لي شـرف
ايـصـالـهــا لـرئـيس اقـلــيم كـردسـتـان
الزعـيم الكردي الكـبير "كاكـا مسعود
دة سـاعة الـبـارزاني" ح الـتقـيـته 

نعقد ب 23 و25 ديسمبر 2016 ا
ــعــهـــد الــعــربي ـــنــظم من قـــبل ا وا

قراطية.  للد
ثانيا: إن الهدف من احلوار يجب ان
يـكـون مــسـاعــدة مـراكـز الــقـرار لـدى
األ األربع عــــلـى الــــســــيــــر بــــدول
ــنـطــقــة نـحــو "الـتــكـامل وشــعـوب ا
اإلقــلـيــمي" اقــتـصــاديـا وســيـاســيـا
وثـقـافـيـا وعـلـمـيـا واجـتـمـاعـيـا وفي
جــمـيـع مـجــاالت احلـيــاة وذلك بـدل
التناحر والصراعات واحلروب التي
ــــا وســــمـت تــــاريخ هــــذه اال طــــا
عاصر وعطّلتها عن بناء احلديث وا
مـستـقـبل افـضل ألبنـائـهـا فبـمـقدور
هــذه األ "أن تـعـظّم اجلـوامع الـتي
بـيـنهـا عِوَضـاً عن تضـخيم الـفوارق"
ـفـكـر الـعربي مـثـلـمـا قال الـصـديق ا
الـــعــراقي الــكـــبــيــر الــدكـــتــور عــبــد

احلس شعبان. 
ـقـاربـة الـثـالـثـة هي أن مـثل ثـالـثـا: ا
هذا احلوار سيعزز من ثقافة السالم
والالعنف في مـواجهة ثـقافة احلرب
والـعــنف فـمـنــطـقـة األ االربع هي
ـنــطـقــة األكـثـر ابــتالء بـالــنـزاعـات ا
ـســلــحـة الــثــنـائــيــة واجلـمــاعــيـة ا
واألفكار العنيـفة واإلرهابية وتبذير
ـــال الـــعـــام فـي شـــراء األســـلـــحـــة ا
وتكـديسـهـا واستـعمـالـها في مـعارك
االخــوة األعــداء غــالـــبــا وهــو واقع
يـجب ان يـتـغيـر لـصـالح االسـتـثـمار
في مــا يـنـفع الـنـاس ويــقـرّب بـيـنـهم
ويــنــقص من عـدوانــيــتـهم وحــدّتـهم
عـــلى بـــعـــضــهـم فــثـــقـــافـــة الــسالم
والالعـنف وحــدهـا الـكـفـيـلـة بـاغالق
األبـواب امـام الـتــدخالت اخلـارجـيـة
ذات االجـــــنـــــدة االســــتـــــعــــمـــــاريــــة

واالستغاللية غالبا. 

ــــاضي من قـــبل دعـــيت األســـبـــوع ا
جامـعتي كويا وبـغداد للـمشاركة في
مؤتمر دولي حول "احلوار العربي -
الـكـردي" احـتـضـنه اقـلـيم كـردسـتـان
الـعـراق وشـاركت فـيه مـجـمـوعـة من
الـشخـصـيات الـسـياسـيـة والفـكـرية
وقد سعدت بـأن تشاركني من تونس
في هـذه الفـعالـية الـعراقـية الـكردية
الـــعــربــيــة الــدكــتــورة آمــال قــرامي
ــثـــقــفــة الــبـــاحــثـــة اجلــامـــعــيـــة وا
ـداخـلـتي الـعـضـويــة كـمـا اخـتــرت 
الــعـنـوان الــتـالي: احلــوار الـعـربي-
الكـردي: وجهـة نظـر مـغاربـية" فـأنا
من الــذين يــؤمــنــون بــأن الــتــجــربـة
ـغاربـيـة في إدارة الـتـنـوع الـقومي ا
ـكن ان تـكون والـلـغـوي والـثـقافـي 
مفيدة للقياس واستخالص الدروس
فاهيم قاربـات وا والعـبر وتقـو ا

في نقاط قوّتها وضعفها معاً. 
 وقـــد بــنــيـتُ مــداخــلـــتي خالل هــذا
ـــؤتــمــر الـــذي ســاهـــمت في اثــراء ا
أعمـاله كثـير من األسمـاء البارزة في
مــجـاالت الــبــحث الــعــلــمي واإلعالم
والــســيــاســة وحــقـوق اإلنــســان من
داخل الـــعــراق وخــارجـه عــلى أربع

مقاربات رئيسية هي كما يلي: 
أوال: إن احلـوار يجب أن يـتسع أل
اإلقــلـيم الـطـبـيـعـيـة األربع الـعـربـيـة
والـكردية وااليـرانيـة والتركـية التي
تــــتــــقــــاسـم اجلــــوار وكــــثــــيــــرا من
ـشــتـركــة مـنــذ قـرون اخلـصــائص ا
والــتي ال حتـــمل بـــالــتـــالي طــابـــعــا
استيطانيـا او احتالليا مفروضاً من
خــارجــهــا كــمـــا هــو شــأن الــكــيــان
الصـهيوني مـثال. وهو احلوار الذي
دعــا إلــيه "إعـالن تــونس" الــوثــيــقــة
ؤتمر "حوار األ األربع" اخلتاميـة 

الــقـضـيـة الـكــرديـة قـال لي الـرئـيس
الـبــارزاني جــمـلــة عــلـقـت في ذهـني
وتـستـحق ان حتـفظ فعال : "عـشرون
سـنـة من الــتـفـاوض خـيـر من سـاعـة
حـرب" وهي عــبـارة تـنـمّ عن جتـربـة
طــويــلــة مع احلــروب والــصــراعــات
ـبرحة ـسلحـة ووقوف عن آالمـها ا ا
ـدمـرة عــلى الـشـعـوب إذ وآثـارهــا ا
لـيس ثـمّةَ أبـشع من احلـرب وأقسى
ومن هـنــا رغـبـة الـزعــيم الـكـردي في
ـــعــارك وقــســاوة جتــنـــيــبه ويالت ا
اخلصومات العسكرية الطاحنة. لقد
قــاسـى الــشــعب الـــكــردي مــا يــكــفي
لــــيــــتـــــعــــلق بــــالـــــسالم واحلــــريّــــة
ـقراطـية وقـد كشف لي رئيس والد
اقـليم كـردسـتـان الـعراق بـان الـغـاية
ـصـير لـم تكن من اسـتـفـتاء تـقـريـر ا
أبدا االستقالل كما يكون البعض قد
فهم داخل الـعراق وخارجه بـقدر ما
كـان الرغـبـة في التـأكيـد على ان حق
ــصــيــر يــظل حــقــاًّ ثــابــتـا تــقــريــر ا
لـلشـعب الـكـردي ال يـسقط بـالـتـقادم
ــشـاركـة مـع تـصـمــيم األكــراد عـلى ا
اجلــديـــة في إقـــامــة دولـــة عــراقـــيــة
حــديــثـــة مــثــلـــمــا نــصـت عــلى ذلك
اتفاقيـة سيفر لعام 1920 اذ اشارت
الى تـلبيـة بعض حـقوق الـكرد وهو
مــا أكــد عــلـــيه الــدســتـــور الــعــراقي
اجلـــديــد لـــســنــة 2005 ايـــضــا. في
خـاتـمة الـلـقـاء قلـت للـزعـيم الـكردي
مـــســــعـــودق الـــبــــارزاني ان من أهم
الـدورس الـتي يــجب ان تـسـتـخـلص
من أزمة االسـتـفـتاء الـعـمل بـاقصى
جـهد عـلى حتويل اقـتصاد اقـليم من
اقتـصـاد ريعـي يعـتـمد عـلى عـائدات
ـــــكن ضـــــمــــان الــــنـــــفط الـــــتي ال 
استـقـرارهـا العتـبـارات عدة داخـلـية
وخـــارجــيـــة إلى اقـــتــصـــاد انـــتــاج
قدوره االستفادة من موارد متنوع 
كـــردســتـــان الـــعــراق الـــطـــبــيـــعـــيــة
والــبــشــريـة فــاإلقــلـيـم يـتــوفــر عـلى
ثـــروات مــــائـــيـــة وأراض خــــصـــبـــة
ومـقومات سـياحـية وزراعـية واعدة
كما ان قطاع اخلدمات قابل التطوير
والــنـــمــو وهــو مـــا وافــقــنـي عــلــيه
الـزعيم الـكردي كـلّيـا مبـيّنـا مجاالت
ـمــكـنــة مع تــونس الـتي الـتــعــاون ا
ــســاعـدة واالســتــفـادة ــقـدورهــا ا
ــتـــبــادلــة خــصــوصـــا كــفــاءاتــهــا ا
ـتـمـيـزة وقد وخـبـراتـهـا الـبـشـريـة ا
وعــــد الــــرئــــيس الــــبــــارزانـي الـــذي
سـيـغـادر مـوقـعه قـريـبـا بـعـد انـتـهاء
واليــاته الــدســتــوريــة بــأن يــنــصح
احلــكـومــة الـكــردسـتــانـيــة اجلـديـدة
بـــالـــتــوجـه نــحـــو تــونـس في أقــرب
األوقات.  ثمّةَ أمر ال بدَّ من قوله قبل
اخلـتام وهـو ما سـمعتـه من مصادر
متعددة ان الرئيس العراقي الراحل
صـــدام حــســ قـــد أوصى عــائـــلــته
بـااللتـجاء إلى "كاكـا مسـعود" عـندما
تـضيق بـهم احلال وال يـجدون مـلجأ
يــأويــهم وهــو مــا حــصل بــالــفــعل
فــعـلى الــرغم من الــعـداوة الــظـاهـرة
ب الرجلـ كان كالهما يكّن لالخر
قـدرا من االحـتــرام وهـذا الـنـوع من
الـصالت االنـسـانيـة ال يـعـرفه إال من

خَبِرَ قساوة احلرب.  
{ كاتب وباحث ووزير سابق 
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مـــحـــاور بــــحـــريـــة الــــتـــفـــاوض
ـبـادرة . وتـقـيـيم الـقـدرة عـلى وا
تـعبـئـة األطراف الـفـاعلـة لـتنـفـيذ
مـشـروع مشـترك مـا قـد يسـتدعي
احيانـا أحداث تغـييرات في عمل
آلــــــــيــــــــات األدارة الـــــــعــــــــامـــــــة

واجراءاتها.
W¹—«œ« q UO¼

7- اعـتمـاد ترتـيبـات تنـسجم مع
األهـداف قـيــد األجنـاز وال يـجـوز
ان تــكــون األجــراءات والــهـيــاكل
األداريـة عـائقـا امـام حتقـيق هذه
األهداف فـضال عن جعل الـعقـلية
الـتـقـنـيـة والـسـيـاسـيـة واألداريـة
واألجــتــمـاعــيــة مــنـســجــمـة أزاء
ــعـدة لـألجنــاز فــيــمـا األهــداف ا
ــفــهــوم  والــهـيــكل يــتــعــلق بــا
صادر واألجراءت الـقضـائيـة وا

البشرية  وصيغ التقييم.
8- الـسيطـرة على حـركة الـتبادل
كثف ب اجملـموعات  من جهة ا
وبــيـنــهـا وبــ احملـيـط احلـيـوي
ــرتـــبط بــهــا مـن جــهــة أخــرى. ا

وبـوجـود اعالم شـامـل ومنـسـجم
ـكـنـنـا من الـفـحص ومـسـتـقل  
اليـة والبيئية ستمـر للموارد ا ا
والــبـشــريـة لــلـنــظـام نــسـتــطـيع
ـوقف واتـخـاذ مــعـرفـة طـبـيــعـة ا
األجـراءات التـصحـيحيـة الالزمة
.فالهدف العام ألي مشروع ضمن
احلـــكم الـــراشــد هـــو جـــعل هــذا
الـــعـــالم اكـــثــرادراكـــا وفـــهـــمــا .
وتوجد اربع طرق لتحقيق ذلك :

أ - تكوين شبكة اعالمية 
ب- اعــتــمــاد مــؤشــرات مالئــمــة

لقياس العمل 
ادة والـبصمة ج-  تقيـيم تدفق ا

البيئية 
ـــال د- الـــتــــعــــرف عــــلـى رأس ا
األجـــتـــمـــاعي (اخلـــبـــرة + طــرق
ـهــارات والـكــفـاءات) اكــتـســاب ا

واستخدامه. 
9- ادارة األسـتمـراريـة والتـفاعل
مع الــزمن ويــتــطــلب ذلك الــعـمل
عـلى ايـقــاع الـتـطـور : ايـقـاف كل
مسـرع  ألتاحـة الفـرصة لـلتـفكـير
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ـقابل الـفـضائـيات ـوت تشـهـد با مـثلـما تـشـهد مـناطق احلـروب والـصراع فـوضى الـدمار وا
ـال والـتـجارة الـعـربـيـة في رمـضـان حـروب من نـوع جـديـد هي حـروب الـنـجـوم والـتـألـيف وا
واالعالنـات التـجاريـة وفوضى الـدرامـا التـلفـزيونـية وبـرامج االثـارة والتـرفيه واشـعال فـتيل
األحقـاد واحلروب الطائفية والـدينية لتشكل نـظاما إعالميا رمضانـيا ثابتا كل عام مؤدية الى
خـلق منظـومة اجتـماعيـة من القيم والـعادات التي أصـبحت فرضـا مثل حال فـروض رمضان.
فـكل عـام تـزداد شـراســة سـوق الـدرامـا الـرمـضــانـيـة عن الـعـام الــسـابق لـهـا وتـزداد أعـداد
ادية وبالتـالي يزداد معها كل هذا اإلسـفاف واالبتذال واالنحراف. ـسلسالت والتكالـيف ا ا
حـتى حتولت الـفـضائـيـات في هـذا الشـهـر الفـضـيل إلى وحش كـاسر يـلـتهم أفـراد اجملـتمع
سلـسالت ويتغيـر اسم شهر رمضان لـيصبح رمضان في حس األجـيال اجلديدة هـو شهر ا
في الـصحف واجلرائد من موسم الطـاعة والعبادة إلى موسم الـدراما التليفـزيونية.  فالبرامج
الـسـيـاسـيـة مـصـرة عـلى أثـارة األحـقـاد والـعـنف والـفـ رغم رمـزيـة رمـضـان الـذي عـنـوانه
الـتـسـامح واحملـبـة ومع ذلك تـصـر عــلى أشـعـال نـار احلـقـد بـ أبـنـاء الـوطن واثـارة غـرائـز
كونـات والطوائف والـقوميـات بل أن بعض الـقنوات الديـنية جتـعل من اجلهاد الـكراهيـة ب ا
في رمـضان فـرصة لـقتل اآلخـر وانـتزاع حـقوقه اإلنـسانـية وفـرصة لـنـبش التـاريخ وتزيـيفه
وزرع العـداوة بحـجة قـدسيـة هذا الشـهر وامـتيـازاته اجلهـادية. اما الـدراما الـتلـفزيـونية في
اال انها أكثر رمـضان فهي قصة أخرى ال تختلف أهدافها عمـا يعرض من برامج تلفزيونية 
تـلقي  وبالـذات الشـباب فهـناك تـقاليـد مشـاهدة خـاطئة تـراكمت بـفعل عوامل تأثـيرا عـلى ا
ؤسسة اإلعالمية كثـيرة  اجتماعيـة ودينية وثقافيـة  ولكنها على الـعموم  تؤشر على ثقـافة ا
 وثـقافـة اجلمـهور واحلـياة الـنمـطـية  الـسالـبة الـتي جتعل اجلـمـيع يهـربون الى الـواقع الذي
كـبوتـة. األمـر يزداد خـطـورة إذا عرفـنا يجـدون فـيه متـنـفسـا لـلتـعـبيـر عن ذواتهـم ورغبـاتهـم ا
األمـوال الطائلة التي تنفق على هذه األعمال بال كلل أو ملل في مجتمعاتنا العربية والتي هي
في معـظمها تعاني من أزمات اقـتصادية فبدال من أن يعـمل أصحابها في تنمـية مجتمعاتهم
سخ هوية الفرد همشـ تخصص دون رقيب أو حسيب هـذه األموال  وسـد رمق الفقراء وا
وصـناعـة إنسـان إرهـابي ومنـحل ومـنحـرف في كثـيـر من األحيـان. لـكن من االنصـاف عدم
ثـال ال احلـصر حتـاول إعـادة البـسـمة التـعـميـم فهـنـاك فضـائـيات كـالـشرقـيـة على سـبـيل ا
ال واهداء البـيوت وترميم للـكثيـر من فقراء البـلد الغـارق بالنفط وايـتامه ومهـجريه ببعـض ا
هدم واالهم بناء منـظومة من القيم االجتـماعية اإليجابيـة من خالل برامج اجتماعية الـقد وا
وتـطوعية من الوزن الثقـيل مهما اختلف الـبعض مع الصيغة واألسلـوب والهدف. عموما نحن
تمـثلة في عرض صور االبتذال السياسي واجـهة مضام إعالمية متدنـية وهابطة فكريا ا
واالجتـماعي والعري والعـادات السيئة لـتشكل مجموعـة رسائل سلبيـة يتم الترويج لها حتت
اذا تـتـكثف مظـلـة (حريـة اإلبـداع والتـألـيف). ويبـقى الـلغـز الـكبـيـر مفـتوحـا عـلى مصـراعـيه: 
ـشاهد من كل اجتاه باد لتـحاصر ا ـشاهد اخلارجـة عن األخالق واألعراف والقـيم وا ا
في شـهر واحد وهـو (شهر الـعبادة)? اليـس مخجال ان يـتحول رمضـان في بيوتـنا الى دعوة
لالبـتذال واالنحراف كأنها جرعة عـالية من البذاءة عليه أن تتجـرعها االسرة اجبارا ويصير
كل شيء مـباحـاً وهو من شـأنه تقـويـة مقـوالت أن الفن يـثيـر الغـرائز ويـؤدى إلى االنحـطاط
ـطلق إلى قداسـة; ويعرض لـنا هالة ألن الـتعبيـر الفني إن لم يـكن واعيًا فـإنه يحوّل الـفساد ا
مـنزوعـة عن كلـفتـها األخالقـية. فـما الـذي حدث ويـحدث في رمـضان شـهر الـعبـادة والتـقوى
والرحمة واإلنسانية ومكارم االخالق واختبار النفس وصفاء العقل إزاء فوضى مسلسالت
الـدعـارة والـشــذوذ واخملـدرات واوهـام احلب اخلـادعــة واغـاني االثـارة والـتــمـيع واالنـحـطـاط
ـا تشعـل فيـنا الـرغبـة تذكـرنا هذه اخللـقي دون احـترام لـقدسيـة رمضـان ورحمـته لـلبـشر. 
مـارسـات بـشـوق الى رمـضـان االمس حـ كـنـا نـهـيم به حـبـا بـأجوائـه وطقـوسه ـشـاهـد وا ا
ولـيـالــيه الـسـاحـرة وألـقه االجـتـمـاعي وانـاشـيـده الـبــسـيـطـة (مـاجـيـنـا يـامـاجـيـنـا حل الـكـيس
ـسحراتي) والعاب رمضـان اجلماعية (احمليـبس) واجواء االلفة واحملبة واعـطينا) وطبول (ا
بـ النـاس عـلى مـائدة رمـضـان وتسـابـقـهم بتـوزيع وجـبـات الفـطـور ب الـعـوائل حـتى جتد
عـروفة حتـتار اي نـوع تأكلـه بل تشعـر بأن هـذا احلي هو عـائلة نـفسك أمـام أنواع األكالت ا
واحـدة. ياله من زمن جميل يرتـفع فيه منسـوب الفضيلـة واالحترام لشهـر رمضان الذي يألف
عـشر مـنعـشا بـأيامه وطـقوسه ـذاق وا ويـؤلف قلـوب البـشر ويـكون عـصير رمـضان لـذيذ ا
بـهـرة بصـدق الـعالقات والـتـقوى.  في تـلك األيـام كانت الـبسـيـطة والق لـيـاليه وحـمـيمـيـته ا
ـسلسالت سـلسالت الـرمضانـية قلـيلـة ومرتبـطة بهـذا الشـهر الكـر ولن ننـسى أبدا تلك ا ا
تقـنة حرفا حرفا وكلمة كلمة وجملة جملة. التي كـانت رائعة في مواضيعها ولغتها العربية ا

سلسالت مدرستنا اإلضافية.  كانت تلك ا
لم يـعد طـعم رمضـان اليـوم هو نـفس الطـعم الذي كـنا نـتذوقه في سن بـراءتنـا. ما يـقال الـيوم
ــؤسـسـات اإلعالمــيـة تـضع اعــتـبـارا لــلـشـهــر الـفـضـيـل وال تـلـتـزم يــدمي الـقـلـب حـقـا فال ا
سـؤوليتـها االجتـماعيـة جتاه اجلمـهور الصـائم والجمهـور يعرف حـدود حريته في الـتعامل
مع واجـبـات الـشـهـر واخـالقه وفـضـائـله حـيث يــصـوم نـهـارا عن الـطـعــام ويـفـطـر لـيال عـلى
مسـلـسالت ملـيئـة بنـماذج الـفـسق والسـطحـية واالبـتذال ويـتـسحـر في خيم ومـقاهي الـدخان
والـشيـشـة والورق. ال أدرى إن كـنت عـلى حق ان رمـضان ذلك الـزمـان كان له مـذاق خاص
ـكـان والـروح. ال أدري إن كان يـنـشـر رائحـته وشـذاه ونـفـحـاته وعـبـقه عـلى جـدران الـقـلب وا

رمضان هو الذي تغير أم أننا نحن الذين لم نعد كما كنا!
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تــقـريــبـا صــبـيــحـة يــوم االثـنـ 29
ـقر إقـامته ابـريل(نيـسان)  ?2019
الــــــرئــــــاسي فـي احـــــدى ضــــــواحي
الــعـاصــمـة الــكــردسـتــانـيــة "إربـيل"
وحتــدّثت مـعه في مــواضـيع كــثـيـرة
سـتقبل ـاضي واحلاضـر ا تخصّ ا
واعــتـبـرت نــفـسـي مـحــظـوظــا بـهـذا
الـلـقـاء مع إحـدى أهم الـشـخـصـيـات
شرقـية" التي ساهمت السيـاسية "ا
ــنــطــقـة في صــنــاعــة األحــداث في ا
الـشرق-أوسـطيـة طيـلة الـنصف قرن
ـاضـية فـكـاكـا مسـعـود كـما يـحـلو ا
لألكـراد تــسـمـيــته أي األخ مـسـعـود
بــالــلــغـة الــكــرديــة يــعـّد إلـى جـانب
منـافسه التـاريخي على زعـامة أكراد
الــعـراق الــرئـيـس الـعــراقي الـراحل
وزعـــــيم حـــــزب االحتــــاد الـــــوطــــني
الـكـردسـتانـي " جالل الـطـالبـاني" أو
"مـــــــــــــام جــالل" (أي الـــــــــــــعـم جـالل
بـالـكرديـة) والزعـيم الـكردي الـتركي
مـؤسس حزب الـعـمـال الـكـردسـتاني
عــبـد الــله أوجـالن أهم ثالثــة رمـوز
معاصرة للقضية الكردية احليّة في
نــفـــوس األكــراد في الـــدول األربــعــة
حـيث يـعيـشـون في أقـالـيـمهـم وعلى
ــقـســمـة الــعـراق وتــركـيـا ارضـهم ا
وإيـران وسـوريـا وفي مـخـتـلف دول
الــــعــــالـم خــــصــــوصــــا تــــلك الــــتي
احـتـضــنت الجـئــ أكـراد شـتــتـتـهم
ـــســـتـــبــدة ســـيـــاســات األنـــظـــمـــة ا

والغاشمة. 
بـدا لي الـرئـيس مـسـعـود الـبـارزاني
مـتـابـعـا لـتطـوّرات االمـور في الـبالد
غـاربـيـة فقـد سـألـني عن األوضاع ا
في كلٍّ من لـيـبـيـا واجلـزائـر مـشـيرا
الـى ادراكه صـــعـــوبـــة األوضـــاع في
ـوقع اجلـغـرافي تـونس جـرّاء هـذا ا
الـضاغط لكـنّهُ أكد عـلى ثقته الـتامة
في قـدرة الـتـونـسـيـ عـلى الـتعـامل
مع احلــالــة مـــهــمــا بــلغ تــعــقــيــدهــا
ــقـراطــيـة وحــمــايـة جتــربـتــهم الــد
الــنــاشــئـة ومــردّ ذلك بــرأيه االسس
ــتــيـنــة الـتي بــنى عــلـيــهـا الــزعـيم ا
احلبيب بورقيـبة رحمه الله اجملتمع
والــــدولــــة في تــــونس ومـن أهــــمـــا
الــعـــقالنـــيــة والــواقـــعــيـــة. في هــذا
الــسـيــاق أخــبـرنـي الـزعــيم الــكـردي
لّـا مصطـفى البارزاني برأي والـده ا
ـــــقـــــراطي مـــــؤسـس احلـــــزب الـــــد
الـكــوردسـتـاني والـزعــيم الـتـاريـخي
لـلـقضـية الـكرديـة حتى تـاريخ وفاته
ســـنـــة  ?1979في قــــائـــد احلــــركـــة
الــوطــنـيــة الــتـونــســيـة وأب الــدولـة
ــا طـلب ــســتـقــلــة حــيث قــال انه  ا
الـــعــرب من والــده إرســال فــرقــة من
الــبــشــمـركــة (تــنــظــيم فــدائي كـردي
مسلح) لـتلتحق بجـبهات القتال الًى
جـانب اجلــيش الـعـراقي اثــر نـكـسـة
 1967صــد اجلــيش الـــصــهــيــوني
الّ مـصــطـفى الـقـادة الـعـرب نـصح ا
لألخــذ بــرؤيــة ونـصــيــحــة الــرئـيس
التونسي الـتى صدع بها في خطابه
بـأريـحــا سـنـة  ?1965ألنه الــوحـيـد
الذي قدّم حلّا واقعيا ومبدئيا يأخذ
بـعــ االعـتــبـار وضــعـيــة اجلـيـوش
العربية الـتي تملك سالحاً لم تتدرب
عـلـيه بـالـقـدر الـكـافـي.  عـنـدمـا عـدنا
لـلحـديث عن الـوضع العـراقي وآفاق

والنقاش و تسريع  كل ما يجري
بــبـطء أي  تــنـــســـيق ايـــقـــاعــات
اجملــــــــــــتــــــــــــمـع.. وأذا كــــــــــــانـت
دى األستراتـيجيات  تـنفذ على ا
الـــــبــــعــــيـــــد األانــــهـــــا يــــجب ان
تستجيب للحاالت الطارئة وعلى
الــشــركـاء وضـع جــداول زمــنــيـة

شروعهم.  مشتركة 
ـســاواة الى 10- األنــتــقـال مـن ا
الـشرعـية . ولـكي  تكـون السـلطة
ـــهم ان يـــشـــعـــر شـــرعـــيـــة مـن ا
ـارسـونـهـا هم الـنـاسـان الــذين 
انــــاي (صــــاحلــــون) صــــاحلـــونٍٍّّ
ـارســات نـاجـعـة من يـطــبـقـون 
اجـل الــصـــالح الــعـــام . فــهـــنــاك
ثالثــــة شــــروط لـــدعـم شـــرعــــيـــة

احلكم: 
- االستجابة حلاجة حقيقية 

- تقاسم قيم و مبادىء مشتركة 
ـسؤولـ اكـفاء - األعـتـقاد بـأن ا
ـــســـتـــخـــدمـــة وأن األســـالـــيـب ا

مالئمة.
ي و اعالمي عراقي { اكاد
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