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بيروت 

رئــيس الـوزراء الـلـبــنـاني رفـيق
احلـــريــــري" الـــتي تــــأســــــــست
الـعام  2009 حـيث اسـتقـبـلـتـنا
رئـيسـة احملـكمـة السـيّـدة ايفـانا
هردلـيشـكوفـا . وهنـاك منـظمات
دولـية أخـرى مثـل منـظـمة حـظر
األســلــحــة الــكــيــمــيــاويــة الــتي
تـأسـست في الـعام 1997وكذلك
مـكتـب الشـرطـة األوروبـيـة الذي
تــأسس الـعـام   1998ومـنـظـمـة
األ والــشـعـوب غــيـر األعـضـاء
ـتـحدة الـتي تـأسست في األ ا
الـــعــام 1991. وبـــالـــعـــودة إلى
قـالـة فـتعـتـبر احملـكـمة عـنـوان ا
اجلـنــائـيــة الــدولـيــة أول هـيــئـة
قـضـائـيـة دولـيـة حتـظى بـوالية
ـــيــة وبـــزمن غـــيـــر مـــحــدّد عـــا
حملــــاكــــمــــة مـــــجــــرمي احلــــرب
ومــــرتـــكــــبي الــــفـــظــــائع بــــحق
اإلنسانية وجرائم إبادة اجلنس
البـشري فألول مـرّة في التاريخ
يتمّ تكـليف هيئة قـضائية دولية
دائـمة حلـمـايـة حقـوق اإلنـسان
ــــا تــــوفــــره من إقــــرار الـــدول
ــوقـــعــة عــلـــيــهـــا وبــالـــتــالي ا
اجملـتــمع الـدولي مـبـدأ "الـعـدالـة
الـــشـــامـــلـــة" و"عـــدم اإلفالت من
الـــــعــــقــــاب" عـن تــــلـك اجلــــرائم
اخلـــطـــيــــرة بـــحق الــــضـــمـــيـــر
ستوى الدولي. اإلنساني على ا
إن وجــود قــضــاء جـنــائي دولي
ـــارس مـــســــتــــقل ومــــحـــايــــد 
اخــتـــصـــاصــاتـه  عــلـى جــمـــيع
األشخـاص دون تميـيز لـتحـقيق
الـعـدالـة الـدولـيـة أمـر في غـايـة
األهــــمــــيـــة فـي تــــطـــور الــــفــــقه
والــــقــــضــــاء الــــدولـــيــــ عــــلى
الـصعـيـديـن الـنظـري والـعـمـلي.
ي وإذا كـــان االعــتـــبـــار األكــاد
وراء زيارة الـصـروح الـقانـونـية

النـزاعات بـ الـدول التي تـقبل
بـــواليــتـــهــا وتــفـــســيـــر قــواعــد
الــقـانــون الـدولي واالتــفـاقــيـات

الدولية. 
وثــانـيـهــا- احملـكـمـة اجلــنـائـيـة
الـدوليـة التي تأسـست في روما

( 17/تــمــوز/ 1998) حــيث 
إبــرام " نــظــام رومــا األســاسي"
الــذي دخل حــيّــز الــنــفــاذ في 1
يــولــيــو (تــمــوز)  2002 وأودع
تحدة لدى األمانة الـعام لأل ا
. ويـــفــتـــرض فـــيـــهـــا الـــبت في
الـقــضــايــا اجلـنــائــيــة وإصـدار
أحـكـام قضـائـيـة وفقـاً لـنظـامـها

األساسي.
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ــيـــة الهــاي وثــالـــثـــهــا- أكـــاد
لــلــقــانــون الــدولي وهـي مــركـز
ـستـوى وتقـام فيه دولي رفـيع ا
فــعـالــيــات فـكــريــة وتـعــلــيـمــيـة
مـتخـصصـة في القـانون الدولي
اخلـاص. كمـا تسـتضـيف الهاي
مـحـكمـة الـتحـكـيم الدائـمـة التي
تأسست في العام  1899نتيجة
ــا ـــؤتـــمــر الهـــاي لـــلـــسالم 
يجـعلها أقـدم مؤسسة لـلتسوية
الـدولــيـة وكــانت الهـاي مــركـزاً
لــلــمــحــكـــمــة الــدولــيــة جلــرائم
احلــرب فـي يــوغــسالفــيــا الــتي
ـوجب قـرار مـجـلس تـأسـسـت 
األمن رقم  827في  25مـــــايــــو

وفي الوقت نفسه كانت 1993
مــقــراً لـ " هــيــئـــة االســتــئــنــاف
الـتـابـعــة لـلـمـحـكــمـة اجلـنـائـيـة
الـــدولـــيـــة جلــــرائم احلـــرب في
روانــــدا" حــــيث تــــأســــست في
تــــنــــزانــــيــــا فـي الــــعـــام 1994
واسـتــضــافت أيــضــاً "مـحــكــمـة
ــــتـــحــــدة لـــلــــتـــحــــقـــيق األ ا
تـهـم في اغـتـيال ومـحاكـمـة ا

"أنـــا أفــكـــر إذن أنـــا مـــوجــود"
عـبـارة كــثـيـرا مــا  حـضـرت في
الــنـــقــاشـــات احلـــامــيـــة جلــيل
الـسـتـيـنـات وهي مـنـسـوبـة لـ"
أبـو الـفـلـسـفـة احلـديثـة" ريـنـيه
ديكارت صـاحب "نظرية الشك"
. مثـلهـا مثل وصوالً إلى الـيقـ
عبارة  باروخ سبينوزا صاحب
التفـكيـر الراديكـالي وفيـلسوف
الــطــبـيــعــة " مــيــزان اإلنــسـان
قــــلــــبـه" وعــــادت ذاكــــرتي إلى
مـــتـــحف فــــان كـــوخ وكل تـــلك
الــقــامــات الــشــامــخــة خــطــرت
بـبـالي وأنــا في زيـارة رســمـيـة
لــــهــــولــــنــــدا مع فــــريق عــــربي
ي مـتــمـيـز شــمل ثـمـاني أكـاد
جامعات لبنانية. ومثلما تتميز
هـولنـدا بـصـروحـهـا الـثـقـافـية
فهـي تشـتهـر أيـضاً بـصروحـها
الـقـانـونـيـة الدولـيـة الـكـبرى فـ
الهاي مثلها مثل جنيف وفيينا
(في أوروبـــا)  ونـــيــويـــورك في
ــتـحـدة تــعـد مـركـزاً الـواليـات ا
ؤسسات دولية متعددة دولياً 
خــصــوصــاً مــؤســســات صــنع
الـسالم وحتـقـيق الـعـدالـة وهو
مـا نـحـتـاجه في مـنطـقـتـنـا. أما
ــنــظــمــات الــدولــيــة الــكــبـرى ا
والـــتـي اســـتـــضـــافت الـــفـــريق
ي واخلــبـراء الـدولـيـ األكـاد

فهي: 
أولـها- مـحـكمـة الـعدل الـدولـية
ـوجب مـيـثاق الـتي تـأسـست 
ـتحـدة الذي  الـتوقيع األ ا
عـليه في سـان فرانـسيـسكو في

1945حزيران (يونيو)  26
ومـــقــرهـــا في قـــصـــر الــسالم "
ـــنـــيف" الـــذي يـــطـــلق عـــلـــيه ا
أحـيانـاً " مقـر القـانون الدولي"
ووظـيـفــة احملـكـمــة الـفـصل في

الـكبـرى فإن االعـتبـار اإلنساني
واحلــــقـــــوقـي كــــان واحـــــداً من
أهــداف هــذه الــزيـارة الــرفــيــعـة
ــا له ــســـتــوى خــصـــوصــاً  ا
عالقة بأوضاع منـطقتنا وبشكل
خــاص بـــالـــقـــانـــون اإلنــســـاني
الــــدولـي وحــــقـــــوق اإلنــــســــان
الســـيّـــمــــا تـــأثـــيـــرات احلـــروب
وأعــــمــــال الـــعــــدوان واإلرهـــاب
والـعــنف الـتـي عـانت ومــا تـزال

منها.  
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إن جـعل واليــة الـقـضـاء الـدولي
الحـقة دائـمـة يعـطـيـها فـرصـة ا
ــرتـــكــبـــة إلنــزال عن اجلـــرائم ا
رتـكـبـيـهـا عـلـمـا بأن الـعـقـاب 
تـلك اجلرائم ال تـسقط بـالتـقادم
ولــذلك كــان تــأســيس احملــكــمــة
اجلـــنـــائـــيــــة الـــدولـــيـــة "حـــدث
تـاريـخـي" حـسب الـسـيـدة مـاري
ــفـوضـة الــسـابـقـة روبــنـسـون ا
حلـــقــوق اإلنـــســـان و" خـــطــوة
عـمالقـة نـحـو حتـقـيق شـمـولـيـة
القانون والسياسة" طبقاً لكوفي
أنـان األمـ الـعـام األسبق لأل

تحدة.  ا
ولألسف فـإن عـدم الـتـحـاق دول
عــظــمى بــاحملــكــمــة اجلــنــائــيـة
الـدولـيــة أضـعف من مـكــانـتـهـا
ــثـال انـســحـبت فــعـلى ســبـيل ا
ـتـحـدة مـنـهـا عـشـية الـواليـات ا
دخــولـهــا حــيّــز الــتــنــفــيــذ أمـا
الـــصـــ وروســـيـــا فـــلـــيـــســـتــا
عضوين فيها كما أن "إسرائيل"
اعـــــتــــــرضت عـــــلـى اعـــــتـــــبـــــار
ـــة دولـــيــة االســـتـــيـــطـــان جـــر
تـســتـحق الــعـقـاب وانــسـحـبت
مـنـهـا كــذلك عـنـد دخـولـهـا حـيّـز
الـتــنــفــيـذ وهـي الـدولــة األكــثـر
ي عدوانـية عـلى الـصعـيد الـعا
نطـقتـنا العـربية. إن خصوصـاً 
افـتـقار احملـكـمـة إلى آلـية فـعّـالة
لـتنـفيـذ قراراتـهـا يعـني بقـاءها
عـائمـة ألنـها ال تـسـتطـيع إجـبار
ــثـول أمــامـهـا ـتــهـمـ عــلى ا ا
(الســيّــمـا إذا كــانــوا مـســؤولـ
كبـارا فما بـالك إذا كانوا رؤساء
الــدول) ثـم هل تــقــبل الــدول أن
تـكون جـهازاً تـنفـيذيـاً للـمحـكمة
? ـتــهـمـ إللـقــاء الـقـبـض عـلى ا
ية ولعلّ تلك التـساؤالت األكاد
هي أيــــضـــاً هــــواجس لــــكل من
يـبحـث عن العـدالـة ومن تـشـغله

مسألة إنصاف الضحايا
{ باحث ومفكر عربي
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بغداد 

خـاضها الـعراق منـذ ثمانـينات
ــاضي وحــتى ســقـوط الــقـرن ا
الـنـظـام الـسـابق في  9نـيـسـان
2003 .
- الـتدخـالت السيـاسيـة التي
تـــؤثــر في تـــطــويــر الـــبــحــوث

ناهج. اخلاصة با
الـية قـلـة التـخـصيـصـات ا -
في مـــــــــوازنــــــــات الــــــــعــــــــراق
الـتريـليونـية الـتي اخذ اجلانب
األمنـي والعـسكـري جـزءً كبـيرا

منها.
ســــــوء االدارة وانــــــعـــــدام -
اخلـطط االســتـراتـيـجـيـة لـبـنـاء

وتطوير التعليم .
ــــقـــيــــتـــة احملـــاصــــصـــة ا -
وتـأثــيـرهــا الـســلـبي وتــعـرض
ـعـلـم الـكـثـيـر مـن الـطـلـبـة وا
ـــدرســـ الـى الـــتـــهـــجـــيـــر وا

القسري .
الـــــــتــــــســـــــاهـل في مـــــــنح -

الشهادات العلمية.
اهـــمــال بـــحـــوث تــطـــويــر -

ية . ناهج األكاد ا
تــفـشي ظـاهـرة اجلـامـعـات -
ــدارس األهـــلــيــة والــتي من وا

شعاراتها ( ادفع تنجح ).
ــــالي دخــــول الــــفــــســــاد ا -
واالداري نــــظــــام الــــتـــــعــــلــــيم

عرفي. والتخلف ا
افـــتـــقــار الـــعـــراق ألبـــسط -
مـعـايــيـر اجلــودة في الـتــعـلـيم
نــظـرا لـوجـود ابـنــيـة مـدرسـيـة
متهالكة تفتقر ألبسط  الشروط
الـصـحيـة وكـثيـر منـهـا يفـترش

الـــتـالمـــيـــذ األرض فـي الـــصف
الـدراسي لـعـد م تـوفر الـرحالت
الــدراســيـــة وعــدم مــواكــبــتــهــا
ـكتبات احلـداثة وقلـة وانعدام ا
واخملـتـبــرات الـعـلـمـيـة واهـمـال
النـشـاطـات الريـاضـيـة والفـنـية

والنشاطات الالصفية .
ـنـاهج الــدراسـيـة تـخــلف ا -
وعدم مـواكبتهـا حلاجات البالد

االقتصادية .
انـــعــدام االبــتــكـــار بــســبب -
غـيـاب الدعم واحلـوافز وتـخلف
ـــنــاهـج الـــدراســيـــة وضـــعف ا

االهتمام بالتعليم التقني .
االفـــــتــــــقــــــار الـى تــــــدريب -
ـسـتــمـر لـلــنـهـوض ــعـلـمــ ا ا
ـعـرفي ـســتـواهم الـعـلــمي وا
وعـدم االهتـمام بـرفع مسـتواهم

عيشي. ا
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يعتـبر التعلـيم احد اهم الركائز
الــتي تـــبــنى عــلـــيــهــا أي دولــة
حـــديــــثـــة وهـــو اســــاس بـــنـــاء
األوطان والـشعوب حيث تـعتبر
الـتــربـيـة الـعـامـل الـرئـيـسي في
الـطـابع التـمـويني لـلفـرد بـينـما
يـشكل التـعليم عـمليـة التخاطب
مع الــعـقل الــبــشـري لــتــوصـيل
ـــهـــارات والـــقـــيم ـــعـــرفـــة وا ا
والـعادات اجملـتـمـعـيـة الـنـاجتة
من جـــيل آلخـــر ويـــقـــوم بـــهــذا
ـؤســسـات الـتـعــلـيـمـيـة الـدور ا
بــتــعـــلــيـم الــفــرد لـــلــعـــديــد من
ــــوضـــوعــــات مــــثل الــــقـــراءة ا
والكتابة والرياضيات والتاريخ

والعلوم وغيرها.
امــا بــالــنــســبــة لــلــتــعــلـم فــهـو
اكـتــسـاب اخلـبـرة الــنـاجتـة عن
ـرور الوقت  ,ولـهذه التـعـلـيم 
األهـمـيـة الـكـبـيرة لـلـتـعـلـيم فـقد
اهـتـمت الـكثـيـر من الـدول بـهذا
الــقــطـــاع و تــوفـــيــر األمــوال
والدراسـات لغرض تـطويره كي
تــعــتـمــد  بــعـد ذلك عــلى الــقـوة
الـتعليمـية في النهـوض بجميع
مـؤسسـات الدولـة االخرى مـنها
االقــتــصـــاديــة واالجــتـــمــاعــيــة
والسياسية والقضائية وغيرها
. ولــــكن مـع األسف ال يــــحــــظى

جمـيع العراقيـ بنفس الفرص
لـتلـقي التـعليم   ,وكان هـذا هو
ســبب لــلــتـصــنــيف الـذي وصل

اليه العراق .
ـاذا تــوجـد يـتــسـاءل كــثـيــرون 
دائــمــا امــوال طـائــلــة لــتــمـويل
احلـــــرب واخلـــــراب وتـــــمـــــويل
الـــــرئـــــاســـــات الـــــثالث بـــــدون
اسـتــحــقـاق وال تــوجــد مـثــلــهـا
لــتــمــويل الــتــعــلــيـم والــصــحـة
واالعمـار? وأيُ مسـتقـبل ينـتظر
اطفالنا والكثير منهم قد تسرب
ــدرســة بــهــدف الــعـمل خـارج ا
إلعـــــانــــــة اســـــرهـم وألغـــــراض
الـــتــســـول في ظل الـــصــراعــات
ـناصب الـدائمـة والـنزاع عـلى ا
ـصـلـحة الـعـامة, عـلى حـساب ا
في الـــوقـت الــذي تـــشـــيـــر فـــيه
ــــتــــحـــدة اتــــفــــاقــــيــــات األ ا
اخملــتــصــة بـأهــداف الــتــنــمــيـة
ـستـدامة ومن ضـمـنهـا تمـك ا
األطـفـال من احلـصـول على حق
الـتـعـليم اجملـاني وااللـزامي في
ـــرحــلـــة األســاســـيــة. وبـــهــذا ا
الــصــدد فــقــد اشــار الــدســتــور
ـادة  16مــنه الــعــراقي ضــمـن ا
:((تــكـافـؤ الــفـرص حق مــكـفـول
جلمـيع العراقيـ وتكفل الدولة
اتـــــخـــــاذ االجـــــراءات الالزمـــــة
لــتـحــقـيق ذلك )). فــهل تـتــكـافئ
الــــــفـــــرص الـــــيـــــوم جلــــــمـــــيع
? وهـل اتخـذت الدولة الـعراقـي
االجراءات الـالزمة لتـحقيق ذلك
? لم يــــتــــرجـم الــــدســــتــــور الى

الواقع بعد.
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ـــــــــــادة  34/ اوال من امــــــــــــا ا
الـدســتــور  فــقــد نـصـت عـلى ((
الــتــعـلــيم عــامل اســاس لـتــقـدم
اجملــتــمع وحق تــكــفــلـه الــدولـة
ــــرحـــــلــــة وهـــــو الـــــزامي فـي ا
االبتدائية وتكفل مكافحة األمية
)) فــهـل هــو كـــذلك في الـــعــراق
ادة  34ثانـيا حـالـيا? ونـصت ا
مـنـه عـلى: (( الــتـعـلــيم اجملـاني
حق لكل الـعـراقيـ في مخـتلف
مراحله))  ,فـهل هو كـذلك فعال?
ـقـاعد الـدراسـية اال يـتم شراء ا
حـسـب الـبــرنـامج احلــكـومي. ?
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في ظل الظروف العـصيبة الـتي عصفت بالـعراق كان ال بد من وجود
ــأرب مــاديــة وجــنــســيــة ــســتـــفــيــدين من مــا ذكــرت أعـاله  بــعض ا
وأســتـغـالل أصـحــاب الــنــفــوذ والـعــوائل ال تــســلم من بــطش وخــبث
ـروءة . ال شيء في بـلدي نوايـاهم الـتي تـكـون بـعـيـدة عن الـشـرف وا

ا الدهر يوماً كله على العراق  يثير األستغراب والعجب فكأ
تـمـهيـداً االبـتـزاز مـفـرده مـزعـجـة تـأخـذ الـلب بـعـيـداً الى شـدة الـهول
لتـنجب ضـررهـا ووقعـها ألنـها حتـمل بـ خفـاياهـا مـستـقبال وواقـعا
يجهل مـصيـرهُ كما أنـها جتـلب معـها قدراً ضـخمـا من ردود االفعال
الـســلـبــيــة  قـد تــصل الى حتــطـيـم األسـر أو ازهــاق روح حـتى . ألن
مرتـكـبهـا يـكون بـعـيداً عـن االعراف والـتـقالـيـد التي يـعـرفهـا اجملـتمع

وأيضاً خلو فاعلها من االخالق والقيم األنسانية .
ويعرف االبتزاز االلكتروني 

ــواقع الــتـواصل هـو الــذي يــتم بــأسـتــخــدام األمـكــانــيـات احلــديــثـة 
االجـتــمـاعي في مــحـاولــة احلـصـول عــلى مـكــاسب مـاديــة ومـعــنـويـة
وجنسيـة باالكراه عن طـريق التهـديد بكشف مـعلومـات ذات أهمية او
رأة لها األسى واخلاسر االكبر صور ذات خصوصية والتي تكـون ا

هنا كون اغلب الضحايا نساء 
تعول أسباب االبتزاز 

ستوى التعليمي والثقافي .  1.ضعف ا
  2.سـوء أسـتــخـدام وسـائل االتــصـال الـتي أصــبـحت خــطـراً يـهـدد

تماسك العائلة العراقية لسوء استخدامه .
 3.االعالم الـذي لم يـأخـذ دوره الـفعـال من خـالل الـنصـح واألرشاد

والتوعية اال بعد فشوها .
  4.ضـعف الـعالقـات األسريـة سـاهم ايـضـاً في خـلق بـيـئـة مـنـاسـبة

ألصحاب هذه الظاهرة للتواجد داخل اجملتمع . 
 5.البـطالـة تنـتج العـوز وجتبـر ضعـاف النـفوس الى أسـتخـدام شتى
الطرق لغرض االبتزاز وتـلبية مطالبهم لـذلك جند أصحاب هذا الفعل

الشنيع دائماً بال عمل 
ة كان ال بد مـن وضع حد لهذه الظـاهرة لتكون بعد فشو هـذه اجلر

و او غيرها  كسابقتها من تلك الظواهر سواء األ
ـعـلـومـاتـيـة الـذي تـمت قـراءته قـراءة ادة  \11من قـانـون اجلـرائم ا ا
دة  7سنوات وبغرامه مالية ال تزيد اولى في مجلس النواب السجن 
عن خـمــسـة ماليــ كل من نــقل صـورا تــعـود لــشـخص مــا قـاصـداً

تهديده وترويعه وابتزازه . 
اما قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة  1969 لم يشر بشكل
ـالي وفق ما واضح الى اجلرائم االلـكتـرونيـة بقـدرما عالـج االبتزاز ا

كن االستناد عليها . ادة  452 والتي  جاء با
وأخـيــراً وجــدنـا مــواقف مــشـرفــة من وزارة الــداخــلـيــة الــتي وجـهت
دوائـرهـا االعالمـيـة والــشـرطه اجملـتـمـعـيــة بـالـنـصح واألرشـاد داخل
ـدارس واجلــامـعــات وعـمل نــدوات تـثــقـيــفـيــة الـتي حــقـقـت جنـاحـاً ا

ملحوظاً للحد من هذه الظاهرة اجلرمية .
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بغداد

الـيس هـنـاك تـشجـيـع للـتـوسع
ــدارس األهـلــيـة واالجتـاه في ا

خلصخصة التعليم?
ادة  34/ ثـالـثـا فـأشارت امـا ا
الى : (( تشـجيع الدولـة البحث
ا العـلمي لألغراض السـلمية 
يـــخــــدم االنـــســـانــــيـــة وتـــرعى
الــتـــفــوق واالبــداع واالبــتــكــار
ومختلف مظاهر النبوغ )) . ما
يـرد في الدسـتور الـعراقي كالم
جــمــيل لــو  تــطــبــيــقه  فــعال
ولــكن الــدولـة الــيـوم ابــعـد مـا,
تـكون عن هـذا األمر فـهي عدوة
الــبـــحث الـــعـــلــمـي والــتـــفــوق
واالبداع .حـسب تـقريـر منـتدى
دافـوس االقـتصـادي فـإن  ثالثة
ماليـــــ طــــفل فـي الــــعــــراق ال
ـــدارس فـــاين هـــو يـــرتـــادون ا
ادة  34من الدسـتور تـطبـيق ا
ـشـار الــيـهــا آنـفـا ً? الـعـراقـي ا
فـكيف سنـبني الوطن مـستقبال

تطور? بدون التعليم ا
عــلى مــدى عــقــود مــنــذ نــشــأة
الـدولة الـعراقـية احلـديثة والى
الـــــيـــــوم لم يـــــســـــبق ان وصل
الــتـعــلـيـم في الـعــراق الى هـذه
ــزريـــة وبــشـــهــادات احلــالـــة ا
مـنظمـات دولية وعـربية  ,واين
سـيـصل هـذا الـتـردي في قـطاع
الــتــربــيــة والــتــعــلــيم الــذي لم
تـعـاقـبة تسـتـطع احلـكـومـات ا
مــــنـــذ  2003والـى الـــيــــوم من
وضـع احلــــلـــول اجلــــذريــــة بل
بــــالــــعــــكـس ازدادت اوضــــاعه
ســـوءا وتـــدهــورا  ,عـــلـــمــا ان
الــــعـــراق لـم يـــخــــرج فــــقط من
ي تصـنيف جودة التـعليم العا
ــــــا خـــــــرج مـن جـــــــمـــــــيع وا
ــيـة ولـكـنه الـتــصـنـيــفـات الـعـا
ــرتــبـة االولى احــتل بــجـدارة ا
في الــــــعــــــالـم في الــــــفــــــســـــاد
ـشــاريع الــوهــمـيــة وســرقـة وا
ـال الـعـام واألمـيـة واجلـهل... ا
وهـــذه تـــعــتـــبـــر اهم اجنــازات
االسالم الـســيـاسي في الـعـراق
مـنذ تـوليه شؤون الـسلطـة بعد
والى اليوم .((عفون)) (( 2003
شـكرن )) على حـد كتـابة بعض

 ..( تعلم سؤول ( ا ا

عــربــيــة ودولـيــة حــتى اصــبح
مــحــطــة ســائــغــة لــلــســخــريــة
والتـهكم  ,وهـذا ما دعـا مؤشر
ي الصادر جـودة التعـليم العـا
ي نتدى االقتصادي العا عن ا
لـــــدافـــــوس وكــــــذلك مـــــؤشـــــر
ـهـارات بــيـرسـون لـلـتــعـلـيم وا
عرفـية والتحصـيل التعليمي ا
ي الى اخـــراج الـــعــراق الـــعـــا
وخـمس دول عـربـيـة من نـطـاق
تـقيـيـمهـا ولـعدة سـنوات وذلك
ـعـاييـر جودة بـسبب االفـتـقار 
التعليم في تلك الدول والتي ال
ـعـايـير . تـتـوفر فـيـهـا ابـسط ا
كـــمــــا يـــؤشــــر ايــــضـــا الى ان
احلـكـومة الـعـراقـية قـد سـجلت
اسـوأ سلوك لـها جتاه الـتعليم
ناهج حينما عجزت عن طبع ا
الـــدراســـيــة لـــلـــعـــام الــدراسي
وحـمـلت الـطلـبة 2016- 2015
واسـرهم مـسـؤولـيـة تـوفـيـرهـا
ـباني اضـافة الـى عدم توفـير ا
ـنــاسـبـة  وتــبـديـد ـدرســيـة ا ا
األمـوال التـي كانت مـخـصـصة
لـذلك في مـلفـات الـفسـاد بـلغت

فضائحها مديات بعيدة.
rOKF² « lł«dð

فــلــمــاذا تــراجـع الــتــعــلــيم في
ـــســـتــوى الـــعـــراق الى هـــذا ا

تردي ? ا
يــعـود ســبب تــراجع مـســتـوى
الـتــعـلــيم في الـعــراق الى عـدة

اسباب اهمها:
تـسييس النـظام التـعليمي -
وتــــداعــــيــــات احلــــروب الــــتي

يشـهد قـطاع التـربيـة والتـعليم
في الــعــراق اهــمـاال حــكــومــيـا
ــــــا ادى بـه الى واضــــــحـــــــا 
االنـــــحــــــدار الـى حــــــضــــــيض
ــــســــتـــــويــــات في ظـل فــــشل ا
وتــخــبط وزارة الــتـربــيــة مــنـذ
في الوقت ,والى الـيوم  2003
الــذي كـان فــيه الــعـراق يــحـتل
ـــرتـــبــة االولـى  بــالـــنـــســـبــة ا
لـلـبـلدان الـعـربـيـة عـلى صـعـيد
الـتعليم مـحققا اجنـازات مهمة
على صـعيد مـحو االمية  خالل
اضي والذي سبعينات القرن ا
دعـا منظمة الـيونسكـو التابعة
ـــــتــــــحـــــدة الـى وصف لـأل ا
الـنـظـام الـتـعـليـمـي في الـعراق
كـأحد افـضل النـظم التـعلـيمـية

على مستوى العالم .
والـيوم لـو اجـريـنـا مـقـارنـة ما
ـــنـــظـــومـــة الـــقـــيـــمـــيــة بــ ا
ـهـنيـة وغيـرها والـتـعلـيمـية وا
مـا ب الـعـصر اجلـاهـلي وب
الـعـراق اليـوم في عـهد االسالم
الـــســيــاسـي لــوجـــدنــا في ذلك
الـعصر اشـياء اسـمها : اخالق
,انـسـانـيـة  ,مـهـنـيـة  ,امـانـة  ,
فــصــاحـة  ,وبـالغــة وغــيــرهـا,
بـــيــنـــمـــا الـــيــوم فـــإن كل تـــلك
ـقـومات اصـبـحت حـكـاية من ا
ــة حـتى ان احلـكــايــات الــقــد
ـسـؤولـ يـكـتب بـعض كـبـار ا
كـلمـة ( شكـراً) بـ (شكرن) . ولم
يــحـدث ان وصـل الـتــعــلـيم في
الـعراق مـثلـما وصـله اليوم من
وضع مـزر بشـهـادات منـظـمات
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اسطنبول

االســــتـــسـالم عــــلى الــــطــــريــــقـــة
اليـابانية. وحـينها سـوف يتحقق
الـهــدف الـسـتـراتــيـجي االمـريـكي
وهــو تـغـيــيـر الـنــظـام احلـاكم في
ايــران بــنــظـــام يــوالي واشــنــطن
ومـتحـالف مع اسـرائيل. وحـينـها
سـيـتـم إنـهـاء نـظـام واليـة الـفـقـيه
مثلما انهوا نظام الشاه وأجداده

في ايران من قبل!.
ـتحدة فعـندما  أقـدمت الواليات ا
األمــريــكــيــة عــلى حــظــر احلــرس
الــثــوري االيــرانـي وقــوة الــقـدس
وجـعـلـتـهـمـا عـلى قـائـمـة االٍرهاب
الـــدولي  كــانت رســالــة واضــحــة
جدا وتـرجمـتها ان لـدى واشنطن
هـدف اسـقـاط نـظـام واليـة الفـقـيه
ــتــمــثل وجــيــشــهــا الــعــقـائــدي ا
بـاحلـرس الثـوري ورأس حـربتـها

تمثل بقوة فيلق  القدس . ا
VFA «Ë gO'«

وهـنـا أرسـلـت  واشـنـطن  رسـالـة
مــفـادهــا ان (اجلــيش والــشـعب )
في جبـهة واحدة وغـير مسـتهدفه

من قبل واشنطن  . 
وكــذلـك اوحت واشــنــطن انــهــا ال
تـريد حـربـاً!. وهـذا يـعـني انـها ال
تـريد تـخـريب جغـرافيـة إيران وال
تـريد الـعبث في الـبنـية  الـتحـتية
وتـعــدهـا  مـلك اجلــيش والـشـعب
وهـــو نــــوع مـن رســـائـل الــــغـــزل
االمـريـكـيـة لـلـجـيش والـشـعب في

ايران  .!!.
ــرشــد االعــلى ولــقــد اســتــوعب ا
الرسـالة بأنه مسـتهدف شـخصيا
هــو وأعـمــدة الـثــورة الـتي تــمـثل
أعـمـدة الـنـظـام الـسيـاسـي والذي
يحـمـيـهمـا احلـرس الـثوري. ومن
ثم فهي تريد أي واشنطن حتميل
ــرشــد واحلـرس الــثــوري وقـوة ا
الــقـــدس مــســـؤولـــيــة احلـــصــار
ومـسـؤولـيـة مـا سـيحـصـل إليران
والشعب االيراني عـسى تستطيع
من وراء ذلـك  تـــثـــويــــر الـــشـــارع

االيراني ضد النظام احلاكم !!.
واشـنـطن تعـرف ان "كـود" احلرب
ـــرشــد الـــســـيــد والـــســـلم بــيـــد ا

اخلامنئي . 
وتــعـرف ان هـنــاك سالحــاً يـفـوق
ـــرشــد الـــسالح الـــنـــووي بــيـــد ا
األعـــلـى وهـــو سالح (الـــفـــتـــوى)
الــديــنــيــة الــتي جتــيّش الــشــارع
االيــراني وشــوارع عـــربــيــة ضــد
ـــتـــحــدة وإســـرائــيل الـــواليــات ا
.وهي الـــــفـــــتـــــوى  الـــــتـي  راهن
صـدام حـسـ بـاحلـصـول عـلـيـها

من حـدودهمـا وكذلك بـالقرب من
أمـنـهمـا القـومي واالسـتراتـيجي
ويــتـــخـــوفـــان من مـــجيء نـــظــام
إيراني يدور في الفلك األمريكي!.
ـا تـقدم يـتـضح ان لدى ونتـيـجة 
ــتــحـــدة األمــريــكــيــة الــواليــات ا
وحلـفائـها حـزمة من األهداف من
ـــتــــصـــاعـــدة بـــ وراء األزمـــة ا
واشـنـطن وطــهـران وأقـربـهـا هـو
هــدف تــركــيع إيــران وإجــبــارهــا
عـلى األسـتــسالم ضـمن الـشـروط
األمــريــكــيــة وهـذا يــعــني تــبــخـر
جـميع الـطـموحـات اإليرانـية أوال
..وثــــانــــيـــا ســــوف يـــكــــون هـــذا
االســـتــسـالم بــوابـــة لـــتـــحــقـــيق
األهـــداف االمــــريـــكــــيـــة األخـــرى
وصوال لـتغييـر النظـام السياسي
فـي إيــران ومـــثـــلـــمـــا حـــصل مع
الـــعـــراق عـــنـــدمـــا صـــدّق وأذعن
ــفــاوضــات وكـانت لــلــقـرارات وا
الـنــتـيــجـة  اســقـاط نــظـام صـدام
حس واحتالل العراق وتسليمه
إلسـرائــيل بـســلـة واحـدة وال زال
الــقـرار الــعــراقي بــيــد واشــنـطن

وبريطانيا وإسرائيل  !!.
ـرشــد االعـلى . وهــذا مـارفــضه ا
الــسـيــد عــلي اخلــامـنــئي أخــيـرا
وعــنــدمــا قــال ( لن تــكــون هــنـاك
حــــــرب ..ولـن تــــــكــــــون هــــــنـــــاك
مــفـــاوضــات)وأردف قــائال ان مــا
يــحـصـل هــو تـخــويـف وتـرهــيب
للجبنـاء وان اجلبناء موجودون
ــرشـد بـيــنــنــا .حــسب تــعـبــيــر ا

االيراني .
وعنـدما يـتكـلم الـسيـد اخلامـنئي
بـهذه الـطـريقـة فـهـو مُدرك تـمـاما
ان الـهـدف األمـريـكي احلـالي هـو
أضـــعـــاف الــنـــظـــام الـــســيـــاسي
وحـصــاره. ومن ثم أجـبــاره عـلى

بـالـنـسـبـة لـنـا ... نـرى ان األزمـة
"اإليرانـيـة -األمريـكـية " احلـالـية
مــخـتـلــفـة تـمــامـاً ّعن األزمـة بـ
واشــنــطن والـــعــراق أبــان حــكم
الـــــــديــــــــكــــــــتـــــــاتــــــــور صـــــــدام
!فـالـعــراق كـان بال غـطـاء حـســ
وبال أصـــــــدقــــــاء. نــــــاهـــــــيك ان
ــتـلــكـهـا الــلـوبـيــات الـتـي كـان 
الــعــراق  داخـل امــريــكــا واوربـا
تـشــظت وتــعـطــلت كــثـيــرا . أمـا
إيــران فــهي ركن مــهم مـن اركـان
األمن الـســتـراتــيـجي بــالـنــسـبـة
. وكــذلك هي لـــروســيــا والــصــ
العب أقـــلـــيـــمي مـــهـم وخـــطـــيــر
بــالــنـســبــة لألمـن اإلقـلــيــمي في
الـشرق األوسط وتـمتلـك أصدقاء
ولــوبــيــات  في امــريــكــا واوربــا

نطقة   .  والعالم وا
ÂbI²  dðUÝ

ومن ثم تمـثل إيران حـائط الصد
تقـدم بالنسبة للص والساتر ا
وروســـــيـــــا ضـــــد طـــــمـــــوحــــات
ـتـحدة . ومـخطـطـات الـواليـات ا
وهـذا يـؤكـد ان الـصـ وروسـيـا
جــــزء من األزمــــة الـــدائــــرة بـــ
واشــــنــــطن وطــــهــــران حـــالــــيـــا
ولــصـالـح إيـران ولــيس ضــدهـا.
وسـتــكـون لــهـمــا مـواقف مــهـمـة
ولصـالح إيـران  فـيـمـا لـو زحفت
األزمـــــة نــــحـــــو مــــجـــــلس األمن

الدولي.
فالـص وروسيا مـنتبـهتان جدا
ــرور   اخملـطط ولن تــســمــحــا 
األمـريـكي اإلسرائـيلـي اخللـيجي
ضـد إيــران خـصــوصـا اذا كـانت
غـايـته الـتـفتـيت والـهـيـمـنـة على
إيـران .فهـذا خط أحمـر بالـنسـبة
لــلـروس والــصـيــنـيــ كـونــهـمـا
يرفضان حـصول فوضى بالقرب

من مـرجـعـيـة الـنـجف ضـد الـغـزو
االمــريـــكي والـــتي لـم تــصـــدر بل
هادنة صدرت نيابة عنـها فتوى ا
مـع قــوات األحـــتـالل في الـــعــراق
ـا سـهـلـت أسـقـاط نـظـام صـدام

واحتالل العراق  !!. 
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ان واشـنـطن مـاضيـة في سـيـاسة
شـيــطـنــة أدوات الـنــظـام الــديـني
احلــاكم في ايــران .ومــاضــيـة في
نطقة افتعال أزمات صغيرة في ا
وسـتـحـمل احلـرس الـثـوري وقوة
ـنـطـقة الـقـدس وحـلـفـاءهـمـا في ا
مـسـؤولـيـة تـلك األزمـات والـهـدف
جتمـيع خروقـات هنا وهـناك لكي
يـــتم الــوصــول  الى أزمــة دولــيــة
مـدروسـة ضــد من أدوات الـنـظـام
ــتـمــثـلـة الــسـيــاسي في ايـران وا
ـــــرشــــد االعـــــلى  واحلــــرس بـ(ا
الـثـوري  وقـوة القـدس  وحـلـفاء
إيران في لبنـان وسوريا والعراق
ـحاولـة مـن واشنـطن والـيمـن ) 
عــزل الـــنــظــام احلـــاكم في ايــران
وأدواته عّـن الــــشـــــعب االيـــــراني

واجليش في إيران !!.
ونستطيع القول !!

ـرشـد األعلى ان اخلـيـارات أمام ا
رتبطة به في إيران هي والقوى ا
خـــيــارات مـــراهــنـــة عــلـى الــوقت
ـتــبـقي لــلـرئــيس تـرامب كالعب ا
ـتـلـك  قـرار احلـرب  وقـبل قـوي 
دخـــوله فـي مـــعـــركـــة الـــرئـــاســـة
األمــريــكــيــة 2020والــتي ســوف
يـــكــون فـــيـــهـــا الــرئـــيس تـــرامب
مـــنـــشـــغال فـي مـــعـــركـــة جتـــديــد

الوالية!!.  
ولـكن من وجـهـة نـظـرنـا يـبـدو ان
هــنــاك انــعــطــافــاً قــد حــصل  في
اخلـطط من خالل عــمـلـيـة نـاقالت
الفـجيرة  وعمـلية ضـرب منشآت
سعـودية نفطـية بطائـرات مسيرة
.ويـبـدو ان هنـاك عـمـلـيـات قـادمة
من هذا الـنـوع. ومالمـحـهـا يـقول
أنــنــا ذاهـــبــون لــتــدويـل قــضــيــة
ـالحـــة وحــــركـــة الـــنــــاقالت في ا
اخلـليج والـبحـر األحمـر ومضيق
ـــنــدب  والـــتـي ســـيـــكــون بـــاب ا
اسـقـاطـهــا عـلى مـضـيق ( هـرمـز)
...مع بـــقـــاء االنــــتـــشـــار الـــدولي
احملــيط بــأيـران والــذي  سـيــمـنع
تـهـريب الـنـفط االيـراني من جـهة
واالســـتـــمـــرار بـــخـــنـق الـــنـــظــام
االيــراني من جـهـة أخـرى وصـوال
لــتــثــويــر الــشـارع االيــرانـي ضـد

النظام في ايران !.
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