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كـثـيــرا مـا أحـرج امــام طـلـبــتي في اجلـامـعــة او امـام الـصــحـفـيـ
ـتـدرب عـنـدما أحـاول  احلـديث عن الـفنـون الـصحـفـية احلـديـثة ا
ـا هو في الـواقع ألن مـا هـو مـوجود في تـقـالـيد بـطـريـقة  مـغـايـرة 
وكذلك الـصحـافة الـعربـية يـختـلف في تـقالـيد الـصحـافة احلـديثـة 
احلـال في مــنـاهج كــلـيـات االعالم الــتـقـلــيـديــة الـتي مـاتــزال جتـتـر
ـطـيـة  فـأواجه احـيـانـا ـة بـطـريــقـة سـاذجـة و ـعـلـومـات الـــــقـد ا
أو اخلـبثاء ـشاكـس  بـأسئـلة مـحرجـة للـغاية خـاصة مـن بعض ا
ـشـكالت سـيــاسـيـة وفــنـيـة غـيــر قـادر عـلى مـواجــهـتـهـا أليـقـاعـي 

بشفافية.
قـبل أشهـر كنت في دورة صـحفـيـة لصـحفـي مـحتـرف في مـركز
ـشهورة وكـان من أجندات للـتدريب في احدى الـصحف العـربية ا
ـانشيت الصـحفي الذي يـقلق دائما ادارة الدورة احلديث عن فن ا
حتريـر الصحيـفة يومـيا ويضـعها امـام إحراجات اصـحاب القرار
ـواءمة الـسـيـاسي بـالذات وغـالـبـا ما يـكـون مـحكـومـا بـاعتـبـارات ا
ـانشـيتـات للـصفـحات األولى مـحتـكرة لهم الـسياسـية ألن مـعظم ا

في الكثير من الصحف العربية.                            
انـشيت اجليـد ألنه تعبـير قوى عن األحـداث والوقائع تأتي أهمـية ا
ـا يؤدي إلى ـا يجـعله إرهـاصة حـقيـقيـة نحـو التـغيـير و احلـية 
أثر تراكمي متسـلسل يؤثر في الوجدان وينـشر احلقيقة بأسطع
بـيان وأبـلغ أثـر. والقـاعـدة الذهـبـية تـقول: ال يـنـبغي لـلـمانـشيت ان
ــا ايــضـا بــأهم األحـداث يـرتــبط بــاألحـداث الــســيـاســيــة فـقط وا
ا حدث االجتمـاعية والـثقافيـة واالقتصاديـة والرياضـية والفنـية. ر
ريـاضي كـبـيـر او فـوز اديـب بـجـائـزة كـبـيـرة او قـضـيـة رأي عام
ـكن ان حتــتل الــصـفــحـات االولى كــمـا هــو مـتــعـارف عــلـيه في
الـصــحف الـغــربـيــة. وهـو تــقـلـيــد جـمــيل امـيل لـه واعـتـنـق مـذهـبه

الصحفي.  
ـانـشـيت يـنـبـغي ان يـكــون عـنـوان احلـقـيـقـة وضـمـيـر الـقـراء ان ا
ـعـلـومــة ورشـاقـة الـفـكــرة وبالغـة الـتـعـبــيـر الـلـغـوي ومـخـتــصـر ا
وصـياغته مـرتبطـة باحلدث والسـيكولـوجي وهندسـة البنـاء الفني 
ـعـنى آخـر أن يـتـنـاول جـديدا ال وفـهم تـفـكـيـر الـقـار وحاجـاته 
يعرفه القراء وأن يكون مباشرا ومختصرا وجاذبا ويتسم بالدقة
ـسـؤولـيـة واجلـاذبـيـة ويـسـتـخـدم كـلـمـات بـسـيـطـة والـوضـوح وا
ـرسل أو ـتـرادفــات واإلطـالـة والـكالم ا ويـبـتـعـد عن الـتــعـمـيم وا
ــانـشــــيت احلــديث هـو مــانـشـيت احلــدث األكـبـر اإلنـشـائي. ألن ا
ـسـؤول الـسيـاسي ومـكـانـته في الـدولة بـغض الـنـظـر عن أهـميـة ا
مــثـلـمــا هـو صـنــاعـة حتـريــريـة فـائــقـة الـدقــة والـتـنــظـيم والـتــجـديـد

واالبتكار.    
واجهة فأنني اكـون  وألنني امام نـخبة من الـصحفـي احملترفـ 
صعبـة يتمثل في حتـدي تغيـير العقـلية الصـحفية الـتي تعودت على
ـاط تـقلـيـدية مـفـروضة عـلى عـقولـهم أشـبه بصـنـاعة احلـفـر على ا
فـأجدني اسـتخـدم اكثـر من وسيـلة في ـارسة  الـصخـر تعـليـما و
قـارنات  اخملـتلفـة  واالطالع على التـدريب : األمثـلة الـتطـبيـقيـة  ا
خـاصـة ان مـعـظـهم ـانـشـيـتـات في الـصـحف الـغـربـيـة ـاذج من ا

اليطلع عليها بسبب اللغة او الكسل الفردي.
وقـد يـتـفاجـأ الـبعـض منـهم ان صـحيـفـة (لـونزو) الـفـرنـسيـة حـققت
ـوجود فـي صفـحـتـها الـرئـيـسة انـشـيت ا مبـيـعـات كبـيـرة بـسبـب ا
عـنون بـخط كبيـر (اخلروج) عـندما فـشلت فـرنسـا في التأهل إلى ا
مونـديـال كأس الـعـالم عام 1994 ونـافسـتـهـا صحـيـفة (الغـازيـتا)
ـانـشـيت يـقـول: اإليـطـالـيـة في االخـتـصـار أيـضـا عـنـدمـا خـرجت 

(نحن العالم) بعد فوز (اآلزوري) بكأس العالم عام 2006
شـكلة انـني وجدت في وجـوه الصـحفيـ بعض االسـتغراب ألنه ا
ـارساتـهم الـصـحـفـيـة في صـحـفهم يـنـاقض الـواقع احلـقـيـقي و
ا البعض مـنهم اثار فيـهم حب توجيه األسئـلة أحيانـا بعفوية ور

وأحيانا آخري بخبث وتعمد!     
الغريب أن الصحف الناطقة في الـلغات األجنبية في بعض األقطار
العربية تنحو بـأساليب الصحافة الغربـية وتقاليدها وهو امر مهم
وصحـيح ألنهم يـخاطـبون الـعقل األجنـبي وسايـكولـوجيـته واسلوب
التلقي الذي اعتاد عليه بينما مازالت الصحف العربية تعتمد على
النـموذج التـقليـدي احملافظ والتـقترب من مـنهجـيات تأسـيس وبناء

انشيت احلديث العتبارات عديدة أهمها العامل السياسي!    ا
وهـذا ما حـدث لي شخـصـيا فـقد اسـتيـقظـت على تـلفـون زميل لي
يـهــنـئي عــلى حــصـولي عــلى أحـسـن بـحث في الــوطن الــعـربي في
مجـال االعالم من جـامعـة الدول الـعربـية فأنـكرت هـذا األمر لـكنه
سارع وقـال لي بـأن صـحـيـفـة يـوميـة نـاطـقـة بـالـلغـة اإلنـكـلـيـزيـة قد
انشـيت الرئيسي كما نشرت خبر الـفوز في صفحاتـها االولى وبا

نشرته الصحف احمللية ايضا. 
لـقـد وجـدت أكـثـر من مـفـارقـة بـعـد االطالع عـلى الـصـحف احملـلـية
ـفـارقة االولى انـني لم ابـلغ من جامـعـة الدول الـعربـية واالجـنبـية: ا
ـفارقـة الثـانية بالـفوز وقـد اخذ اخلـبر كـما يـبدو من الـوكاالت وا
وهي القضـية التي كـنت أركز عليـها بأن الصـحافة الـناطقة بـاللغة
ـانشـيت الـرئيـسي لـها عـلى صـفحـتـها األولى االنـكـليـزية وضـعت ا
بـعـنوان (دراسـة تـهاجم غـيـاب الشـفـافيـة في الـعالم الـعـربي) فوق
خـبر وصور الـساسـة الكـبار بـينـما صـحف محـليـة عربـية وضعت
اخلبر في صفحاتها األخيرة بعنوان قصير وتقليدي (أحسن بحث
ـكان يـكاد ال تراه الـع اال بـصعـوبة أمـام ما نـشيت اعالمي) و
احمـر كبيـر لراقصـة من الدرجـة الثانـية (عادت لـلرقص بعـد اجبار

زوجها على تطليقها)!
وبـحـدسي الـصـحـفي وجتـربـتي مع الـصحـافـة الـعـربـيـة فأنـني لم
أجــد اسـتـغـرابـا في االمـر ألن الـقـار الــعـربي تـهـمه اخـبـار الـفن
والفنان اكثر من قراءة خبـر عن باحث فاز بحثه العلمي او شاعر
ألن واقـعـنـا الـيوم وقـصـاص وروائي كـتـبوا اجـمل نـصـوص أدبـية 
يــتــســيـــد فــيه صــبــيــان الــفن حـــضــورا الفــتــا في وســائل االعالم
ليصبحوا حديث الدول واجملتمعات وتفتح لهم أبواب الشهرة على
مصرعيها  بـينما باحث عربي له عـشرات الكتب والبحوث واديب
وبحياة كبير وفنان ملتزم  يعيشون خارج تغطية االعالم والشهرة 
الكفاف والفقر ال يجدون لهم أحـيانا تكلفة مراسم الدفن في قبور
ـتراميـة من احمليط الى اخلـليج وأفضل مـا يحصل بلـدان العرب ا
فـكـر الـعربي الـيـوم في هذه الـدنـيـا بعـد مـوته اال على كـلـمة عـلـيه ا

!( عابرة لها معنى عميق (مسك
ملخص القول انني نسيت فرحة اجلائزة لكنني حزنت كثيرا على
انشيت العربي لـتفضيل الراقصة علـى الباحث العلمي وحمدت ا
انـشيـت اإلنكـليـزي على الـصفـحة األولى الـله ألنني عـشت نشـوة ا
ألول مـرة في حيـاتي وهي نـشـوة لم تدم سـوى يـوم واحـد فقط مع

نفسي وعائلتي!
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لقـد حتدّثَ خـبراء التـربيـة والتـعليم
ـعــروف الـذي عن مــثـلـث الـتــعـلــيم ا
ـــعـــلّم يــشـــكّـل اضالعه الـــطـــالب وا
ــقــرّر الــدراسي او الــكــتـاب. لــكن وا
اآلن اضاف مخـتصو طـرق التدريس
ضـلـعاً رابـعـاً لـلعـمـلـية الـتـربـوية أال
وهــو اجملـتــمع او الـشــارع عـمــومـاً
وبـذا بـات الـكالم عن مـربع الـتـعـلـيم
وليـس مثـلث الـتعـلـيم. اضالع مربع
ـشكالت اي التـعـليم هـذه هي اسّ ا
ان اخلـلل الـذي يـصـيب ايـاً من هـذه
االضالع مـفـردة او مـجـتـمـعـة سوف
يـشلّ الــعـمـلــيـة الــتـربـويــة بـرمــتـهـا
ويجـعـلهـا غيـر قادرة عـلى النـهوض
ـسـؤولـيـتـهـا االسـاسـيـة في إعـداد
جيل مـعافى يـتنـقّل بشـكل سلس من
مـــرحــلـــة الى اخـــرى. هــذه االضالع
االربـــــــعـــــــة لم جتـــــــد اي نـــــــوع من
اضية في االستقرار طيلة الفترات ا
ظل الظـروف احلالـية الـتي يعـيشـها
الـــبـــلـــد. هــذه االضـالع االربــعـــة في
الـعمـليـة التـعلـيـميـة ترتـبط ارتبـاطا
ـادة الى وثــيــقـاً بــكـيــفـيــة ايـصــال ا
عنى انـها ترتبط بطرائق الطالب 
ـدارس االن في الـعـراق الـتـدريـس. ا
درجت علـى االستـفادة الـقـصوى من
نــقــاط الــقــوة من جــمــيع االســالــيب
ـــطـــروحـــة في الـــســـاحـــة ابـــتــداءً ا
بالطرق السمعية والبصرية ومروراً
بـالـطـرق الـتي تـعـتـمـد عـلى الـتـلـق

ـذاكـرة واحلــفظ احلـرفي وصـوالً وا
الى مـــا يـــســـمى الـــيـــوم بـــالـــطـــرق
الـــتـــواصـــلـــيـــة الـــتـي ال جتـــعل من
الــطــالب تـــمــثــاالً جــالــســـاً يــتــلــقى
ـعـلومـات بـشـكل سـلبي ويـجـتـرها ا
ا جعلت منه في يوم االمتحـان وإ
عــنــصــراً ايــجــابـــيــاً يــؤثــر في دفع
الــعـمـلـيــة الـتـدريـسـيــة نـحـو افـضل
الــــنــــتــــائج. يـــــضــــاف الى طــــرائق
الــتــدريس الـســالف ذكــرهــا طـريــقـة
حـديثـة جداً لم يـلـتفت الـيـها كـادرنا
ــدارس تــســمى بـ الــتــدريــسي في ا
"الطـريـقة االنـسانـية" وهي الـطريـقة
التى ترى في الطالب انساناً بكيانه
الـعــاطـفي والـنـفــسي واالجـتـمـاعي
تبعة حالياً في وهذه هي الطريقة ا
ـتقدمـة التي تسعي معظم الـبلدان ا
الى تعـميق احسـاس الطـالب بكونه
انـــســـانـــاً من اجـل إعـــداده بـــشـــكل
ـسـتـقـبل افـضل لــيـكـون قـائـداً فـي ا
ــاضي وعــوامل خـــالــيــاً من عُــقَـــد ا
الـــكـــبت واحلـــرمـــان وغـــيـــرهـــا من
ـمــكن ان تـؤثـر ـؤثــرات الـتي من ا ا
سـلـبـاً عـلى بـنـاء شـخـصـيـته. وعـند
إســـقـــاط هـــذين احملـــوريـن مـــحــور
"مــربـع الـتــعــلــيم" ومــحــور "طــرائق
الــتــدريس" عــلـى واقــعـنــا الــعــراقي
بالنسبـة للعملـية التعليـمية عموماً
ـكن تـلـخـيص اسـبـاب الـتـدني في
تـوسـطـة في هذا نـتائج مـدارسـنـا ا

الــــــــعـــــــام  2018/2019واألعـــــــوام
السابقة بالنقاط التالية: 

- اخللل الـكـبيـر في جمـيع او بعض
اضالع مـربع الـتـعـلـيم الـذي اسـلفتُ
احلديث عنهـا وهذا اخللل جعل من
الـعـملـيـة التـدريـسـية عـمـليـة عـرجاء
ـدرس غــيـر مــكــتـمــلـة االركــان. فال ا
قـــــــادر عـــــــلـى االداء االمـــــــثـل وسط
تراكمات كثيرة خلّـفتْها ظروف البلد
ـا يـكـفي لـتـلـقّي وال الـطـالب مـهـيـأ 
الــتــعـلــيم بــسـبب االعــداد الــكـبــيـرة
ــكـــتـــظــة في الـــقــاعـــة الــدراســـيــة ا
ـنـهج يـلـبّي الـطـمـوح الـواحـدة وال ا
بـسبب إخـضـاعه الى عـملـيـة تغـيـير
سـنــويــة ألسـبــاب غــيــر عـلــمــيـة وال
اجملـتـمع او الـبـيـئـة مـنـاسـبـة لـلـدفع

بالعملية التعليمية الى برّ االمان.
- عدم االعـتمـاد على طـريقـة تدريس
ـدرسون واضـحـة فالـذي يـقـوم به ا
هــو إتـــبـــاع طـــرق الــتـــدريس الـــتي
درّســــهم فـــــيــــهــــا مــــدرســــوهم دون
تغيرات احلاصلة في االلتفات الى ا
pedagogy سمى بـ علم التدريس ا
والركـون الى الطرق الـتقـليـدية التي
didactics تــتــنــاغم ومــا يــســمى بـ
التي هي اضيق من البـداغوجيا (او
عــلم الــتــدريس). فــكـل الـطــرق الــتي
درسون اآلن خاصة في درج عليها ا
تـوسط ـنـتـهـيـة (الـثالـث ا ـراحل ا ا
والــــســـــادس االعــــدادي) هـي طــــرق

ــذاكـــرة واحلـــفظ تـــعـــتــمـــد عـــلـى ا
الــبــبـــغــاوي واعــتــمـــاد مــا يــســمى
ـرشحـات وهذا هو قـتل للـعمـلية با

التعليمية برمتها.
ــا الــربـاعي - الــدوام الــثالثي ور
وهــــذا اثّــــر ســــلــــبــــاً عــــلى الــــوقت
ـا اخملـصص لـكـل حـصـة دراسـيـة 
تـطـلّبَ إلــغـاء مـواد مـهـمـة جـداً مـثل
ـهـمـ مـادتَـي الـفـنـيـة والــريـاضـة ا
ــا لـهــمــا من اثـر في جــداً لــلـطــالب 

تغذية روحه وجسده.
ـدارس - عــدم اهـلــيـة الــكـثـيــر من ا
وقــلـــتـــهــا وافـــتــقـــارهــا الـى ابــسط
ــســتــلـزمــات. فــهــنــاك مـدارس بال ا
وسـائل تـبـريـد او تدفـئـة مـنـاسـب

فضالً عن تهـالك بنايـاتها وصـعوبة
الــوصــول الـــيــهــا بــســـبب طــرقــهــا
الـتـرابـيــة الـتي تـتـحـول الى اوحـال
في مـوسم االمـطـار. هـذا نـاهـيك عن
االفتقار الى الـوسائل التعـليمية من
مـــصــوّرات ومــجــســـمــات وأجــهــزة
عــرض ومــخـــتــبــرات وغـــيــرهــا من
الــــوســــائل الــــتي تــــعــــزز اجلــــانب

النظري.
- عـدم تـوزيع الــكـتب الـدراسـيـة في
حـيـنـهـا اذ دائـمـا مـا يـبقـى الطـالب
يــنــتــظــر مــادتــ او اكـثــر بال كــتب
وتـطـول فـتــرات انـتـظـار الـكـتب الى
اسابيع او اشهر ويحار الطالب ب
شـــراء كــتــبه الـــدراســيــة من خــارج
ـدرسـة بـأسـعـار خـيـالـيـة او يـبـقى ا

اسير الوعود بتوفيرها.
- الـــنــــقص الــــشـــديــــد في الــــكـــادر
واد بحيث التدريسي وفي مـعظم ا
اصــبـح امــراً طـــبــيـــعـــيــاً ان يـــبــقى
راحل الطـالب بال مدرّس وهـو في ا
نتـهيـة والسبب هـو عدم التـعي ا

الســبـاب واهــيــة وغــيــر مــنــطــقــيـة.
فـسـكــان الـعـراق في تـزايـد مـسـتـمـر
وهــذا يـتـحــتم فـتح مــدارس جـديـدة
واطالق بـــاب الـــتـــعـــيـــيــنـــات عـــلى
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مـــصـــراعـــيه. ورغـم هـــذه الـــنـــقص
تـعـتـمــد الـوزارة في سـدّ هـذا اخلـلل
عـــلى احملـــاضــريـن اخلــارجـــيــ او
الـعـقـود او وهـذه الـطـامـة الـكـبـرى
تـطوع لـلتدريس مـجاناً!!!!! على ا
وهـــذه بـــحـــد ذاتـــهـــا مـــســـالـــة ذات

شجون.
ــــــقـــــررات او - إتّــــــبـــــاع نــــــظـــــام ا
رحـلـت الـكورسـات. فـالـطالب فـي ا
االولى والــثــانــيـة اعــتــاد عــلى مـادة
قليلة من حيث عدد الفصول الداخلة
في االمــتـحــان واذا به يــتـفــاجـأ في
ــرحـلــة الـثــالـثــة بـوضع يــلـزمه ان ا
ـتــحن بـالـكـتـاب بــأكـمـله. والـشيء
رحلة االعدادية نفسه ينطبق على ا
ــرّ الــطــالب عــبــر بــوابــة نــظـام اذ 
الكورسـات السهل والـقليل ويـتفاجأ
ــرحـلــة الـسـادســة بـاالمــتـحـان في ا
ــنـهج بـكـامــله. هـذا الـوضع اربك بـا
الطالب كثيـراً ألنه ينتقل من االسهل

الى االصعب وليس العكس.  
وعــــــلـــــــيه مـن اجـل تالفـي حــــــاالت
االخـــفـــاق فـي نـــسب الــــنـــجـــاح في
ـنــتـهـيـة (الـثـالث مـتـوسط ـراحل ا ا
والسادس اعدادي) البد من معاجلة
فــوريــة لألســبـاب الــواردة اعاله من
خالل: االهــتـمــام بـأضالع الــعـمــلـيـة
عـلّم والكتاب التعـليميـة (الطالب وا
واجملـتمع او الـبـيـئة); تـطـبـيق طرق
التدريس االنـسانيـة التي تغرس في
نــــــــفـس الـــــــطــــــــالـب روح االبـــــــداع
والــتــحــفــيــيــز الى تــقــد األفــضل;
اعـــــتـــــمـــــاد الـــــدوام االحـــــادي وفي
احلاالت القصوى الدوام الثنائي من
دارس; توزيع زيد من ا خالل فتح ا
ـقرر الكـتب الـدراسيـة في موعـدها ا
الن أي تـلـكــؤ في هـذا اجلـانب يـزيـد
ادة العلمية من ابتعاد الطالب عن ا
ـا يـجـعـله غـيـر اسـابـيع او اشـهـر 
قـادر عــلى تــعــويــضــهـا عــنــد تــوفـر
الكـتاب بعـد كل تلك الـفتـرة على بدء

الــعـــام الـــدراسي; تـــوفــيـــر الـــكــادر
الـــــتــــــدريـس من خـالل فـــــتـح بـــــاب
التعـييـنات الستـقطاب اكـبر عدد من
ــدرسـ لــيــأخـذوا مــواقـعــهم بـ ا
طالبــهم ألن خالف ذلـك يـعــني قــتل
الـعــمـلـيـة الـتـعــلـيـمـيـة من االسـاس;
بـادرة الى الـغاء نـظـام الكـورسات ا
لــعـدم تــوفـر الـكــتب اخلـاصــة بـهـذه
درس الكورسات فكل الـذي يفعله ا
هــو تـــقــســـيم الــكـــتــاب نـــفــسه الى
نـصفـ نـصف يـدرّس في الـكورس
االول ونـــــــصف آخـــــــر يـــــــدرّس في
الكـورس الثـاني وهـذا امر مـضحك
فــالــهــدف مـن وراء تــطــبـــيق نــظــام
ـواد الـكــورسـات هـو زيــادة تـنـوع ا
الــتـدريـسـيــة وعـددهـا ولــيس شـطـر

ادة نفسها شطرين.  ا
وإذا تغاضت وزارة التربية عن هذه
احللول التي هي ليـست صعبة جداً
وليـست بخـافيـة عن خبـراء التـعليم
في الوزارة فـسوف تـعاني األجـيال
ـســتــقــبل الــقــريب مـن تـفــشي فـي ا
ـتـفـشيـة اصالً بـكل ظـاهـرة االمـيـة ا
صــنــوفــهــا األبــجــديــة والــثــقــافــيـة
واالجـتمـاعـية وغـيـرها. كـمـا ان عدم
األخـذ بهـذه احلـلـول سيـشـجع اكـثر
عــلى الـلــجـوء الى الــتـعـلــيم االهـلي
الــذي اصـبح هـو الــسـائــد االن بـعـد
ـراحل تـراجع الـتـعـلـيم احلـكـومي 
كــبـيــرة امــام مــدّ الــتــعــلــيم االهــلي

تزيد وإمكانياته الهائلة.  ا
أخـيـراً رفـقـاً بأبـنـائـنـا وال تـقـتـلوهم
بـعـدم تــوفـيــر الـبـيــئـة الـتــعـلـيــمـيـة
ــنـاســبـة وال تــدفــعـوهم دفــعـاً الى ا
ـداس االهــلـيــة الـتي الــلـجــوء الى ا
وجد فـيـها اصـحـاب رؤوس االموال
ـزيــد مـنـهـا. مــجـاالً خـصـبــاً لـفـتح ا
وهــمـســة اخـيــرة في اذن الـقــائـمـ
عــلى الـتــعـلـيم: إن حَــسُنَ الـتــعـلـيم
حَــــسُنَ اجملــــتـــمـع; وإن ســـاء ســـاء

اجملتمع. 

الــفــاحتـة عــلى مــا تــبـقـى من وجـود
ـكـونـات. كـما أنّ مـثل وقـدرات هـذه ا
هذا الـتوجه لـو صحّ فعالً ومن دون
حـصــول تـدخل عــاجل إليـقــافه فـإنّه
يُـعـدّ تـهـديـدًا إضـافـيًـا آخـر لـلـنسـيج
االجــــتـــمــــاعـي الـــذي لـم يــــســـتــــطع
الـــنـــهـــوض من كـــبـــوته عـــلـى أيــدي
اإلرهـــاب الـــداعــشـيّ ومَن واالهم في
فــكـــرهم وأفـــعـــالـــهم وســـيـــاســتـــهم

الرعناء. 
وهــــذا من األدلّــــة عــــلـى وجـــود ذات
الفكر في مخيلة وإرادة عدد كبير من
ـتـنـفـذة والسـيّـمـا أحـزاب الـسـلـطـة ا
االسالمية منها التي تتجلبب بالدين
وبفتاوى مراجع تعود في فقهها إلى
شــريــعـة اســتــبـعــاد وجتــاهل كلّ مـا
ليس مـسـلمًـا. وإن اقـتضت احلـاجة
فال بـدّ من تـدخل سـريع من أصـحاب
ــكــوّنـات ــثــلي هــذه ا الــشــأن من 
والسـيّـمـا من نـوابـهم ومـرجـعـيـاتـهم
الروحيـة مجتـمعة ومن دون تردّد أو
خـــوف أو مـــجـــامـــلـــة ألنّ مـــصـــيـــر
أتبـاعـهم سيـكـون على احملك ال ريب.
وهذا يـستـدعي من جـملـة اإلجراءات
الــســـريــعــة الــتــواصـل احلــثــيث مع
الـسـلـطات الـتـشـريـعـية والـتـنـفـيـذية
والقضائية كي تُضمن صيانة حقوق

ـأسـاوي في .2003 مـنـذ الـسـقـوط ا
ـسلـم ّا ال يـقـبل الشـك أن غيـر ا
سيحي كوّنات األصيلة من ا من ا
والــيـهــود والــصـابــئــة واإليـزيــديـ
كـــانـــوا ذات يـــوم أصـــحـــاب األرض
والكـلمـة والثـقافـة واحلضـارة ليس
ـنـطـقة في الـعـراق فـحـسب بل في ا
برمـتها. وهم مـازالوا لـها لغـاية هذا
الــيـــوم في أفـــعــالـــهم وانـــتــمـــائــهم
ووطـــنــيـــتــهم وال غـــبــار عـــلى هــذه

احلقيقة. 
فـــكــيف بــالـــدخالء الــذين أعـــانــتــهم
عـوادي الــزمن وأتـاحت لـهـم نـكـبـاتُ
ـتـفرجـ من دول األصالء وعـيـون ا
نطـقة أن ينقلبوا وشعوب العالم وا
ــكــوّنــات الــتي عــلـى حــقــوق هــذه ا
تـراجـعت أعـدادُهـا بـسـبب مـثل هـذه
السـياسـات الشـوفيـنيـة والتـميـيزية
وغير الوطنية وغـير اإلنسانية بحق
شــعــوب ومــكـوّنــات لــهــا تـاريــخُــهـا
وحـــضـــورهـــا الـــفـــاعل بـــالـــرغم من
تـنــاقص أعـدادهـا?  حــقًـا لـو حـصل
هــذا اإلقــصــاء في قــانــون احملــكــمـة
ـكـوّنـات غـير االحتـاديـة بـحق هـذه ا
ـسـلـمــة فـهـذا مـؤشـر خـطـيـر عـلى ا
تــوجه الـبـالد احلـقــيـقـي نـحــو نـهج
أســلـــمــة الـــشــعب والـــبــلـــد وقــراءة

ان الـعراقي في يبـدو أن مضيّ الـبر
نهجه احلالي باإلصرار على مناقشة
ــثــيـر قــانــون احملـكــمــة االحتــاديـة ا
لـلـجـدل بـصـيـغـته الـقـائـمـة سـيخـلق
تـوتــرًا جـديـدًا بـ مــكـوّنـات الـبالد.
هذا في الـوقت التي تـتضـافر جـهود
ــثــقــفـ الــطــيــبــ والــوطـنــيــ وا
بــاجتــاه انــتــشــال الــبالد من بــراثن
ـاضـي وتـرسـبـاتـه الـطـائــفـيـة ومـا ا
زرعه أوثــانُ الـــتــشــدّد والــطــرّف في
ـــاضـــيـــة. كـــمـــا أنّ هــذا احلـــقــبـــة ا
اإلصرار وبقـوّة سيكـسر كلّ اجلهود
ــتـجــهـة نـحــو بـنــاء وطن مـســتـقلّ ا
بــنـــظــام عـــلــمـــانيّ مـــدنيّ مــتـــحــرّر
ومتطوّر وصالح لـكلّ األزمان ولكافة
ــــكــــوّنـــــات والــــفــــئــــات واألديــــان ا

والطوائف. 
وإنْ صحّ مــا يــتـمّ تــداوله في أروقــة
ـان والسـيّـمـا الــتـحـرّكـات غـيـر الـبــر
ــأمـــونــة من جــانـب كــتل وأحــزاب ا
اإلسـالم الـــســـيـــاسيّ الـــتي أثـــبـــتت
فـشـلـهـا وكـادت أن تـقـوّض الـعـمـلـية
الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا في وقت من
األوقـات وما تـزال تـسـعى لـذلك فإنّ
هـذا يُعـدّ مـؤشرًا آخـر بـالـرجوع إلى
الـوراء والتـقـهـقـر في جهـود نـسـيان
حـقـبـة سـوداء من الـشـحن الـطـائـفي

ـتـقـدمـة مع مـرور الـزمن. إن الـدول ا
بــســـائــر أنــظـــمــتــهـــا الــســيـــاســيــة
وأحــزابـهــا تـســعى دومًــا لإلمـام في
تطوير قوانينها وتشريعاتها بحيث
ال تقف حاجزًا أمام احلـريات العامة
واطنـيها جـميعًا. وهـذا ما نالحظه
ـتـقــدم عـمـومًـا في قــوانـ الـغــرب ا
التي غيّـرتها وطـوّرتها كي تـتجاوب
مع الـــتــــغـــيـــيـــرات احلــــاصـــلـــة في
تـركـيـبـتـهـا السـكـانـيـة السّـيـمـا بـعد
غـــزوهــا من قـــبل مــواطــنـــ تــعــود
جــنـســيـاتــهم لـدول شــرق أوسـطــيـة
وآســيــويـة تــدين بــاإلسالم حــصـرًا.
ولـعلّ مّـمـا جـعل دول الـغـرب تـسـمو
ـتحضّـرة أنها دنـية ا بسـياساتـها ا
"تــركت مـــا لـــله لــلـه ومــا لـــقــيـــصــر

لقيصر".
قـراطية وهي بهـذه السيـاسات الـد
تقدمة قد وضعت دولها وشعوبها ا
في مـــــصــــــاف الـــــرقيّ اإلنــــــســـــاني
واجملــتــمــعي والـعــلــميّ والــتــربـوي
والـثـقافي والـصـنـاعيّ واالقـتـصادي
بال منازع مع قـدر كبيـر من االحترام
ــذهــبــيــة خلــيــاراتــهــا الــديــنــيــة وا

واالتنية.
 ومــــا عــــلى ســــيــــاســــيّـي الــــعـــراق
ومـــراجــعــهم الــديـــنــيــة والــروحــيــة
وقـــيــــادات اجملـــتــــمع الــــثـــقــــافـــيـــة
والــقــضـــائــيــة إالّ أن تـــنــتـــبه لــهــذا
الــتـــحــوّل في فــكــر الــغــرب بــاجتــاه
تـرسـيخ احلــريـات الـعـامـة وتـطـويـر
قـراطـيـات ضمن بـنـاء اإلنـسان الـد

ومؤسسات الدولة. 
ـــان هــــؤالء بـــهـــذه هــــذا إذا صحّ إ
ـبــاد اإلنـسـانــيـة الـسـامــيـة الـتي ا
عزّزتـها الئـحـة حقـوق اإلنسـان التي
وقّع عليها العـراق رسميًا وهو ملزم
بـالـعــمل وفـقـهـا مـن دون تـمـيـيـز في
ــواطــنــة عــلى أسـاس مــســتــويـات ا

ـذهب والـقــومـيــة والـلـون. الـديـن وا
ومن ثمّ ال ينبـغي أن يكون كلّ شيء
حتى حركات الشعـوب وكيفية عيش
حـيـاتـهـا وحـريـاتـهـا وسـلـوكـيـاتـهـا
حتت رقابة رجـال الدين وفقـهاء هذا

األخير. 
فـلكلّ جـهـة واجـباتُـهـا والـتزامـاتُـها
وال مـجـال للـحـاكـميـة في تـشـريـعات
الـبالد حـتى لـو وُجـد مـواطن واحـد
مـــخـــتـــلف فـي الــديـن. ولـــكن يـــبــدو
بحسب التقارير أنه بالرغم من عدم
اكـتـمال الـنـصـاب الـقانـوني لـتـمـرير
ـنصف مشـروع هـذا القـانـون غيـر ا
فــإنّ كـتالً ســيـاســيـة تــدين بـاإلسالم
الـــــســــيــــاسـي تــــقف وراء اإلســــراع
بـــإجنــازه بــأيّ ثــمن ضـــمن صــفــقــة
كسائـر الصفـقات التي سـبقت غيره
في مـخـالـفـة صـريـحـة بـعـدم مـراعـاة
ـطـلـوبـة عـنـد مـنـاقـشـته. االغـلـبـيــة ا
وهذه دعـوة مفـتوحـة لنـواب الشعب
ــكــوّنــات غــيـر ــراعــاة مــواطــني ا
سـلـمة الـتي ستـدفع ثـمنًـا إضافـيًا ا
آخــر بــعـــد مــا لــقــيــته من مــصــاعب
ومــشـــاكل وحتــديــات كـــانت بــعض
الــكــتل الـســيــاسـيــة الــسـبـب في مـا
أصــابـــهــا من أذى ونـــزوح وهــجــرة
متفـاقمـة بسبب مـثل هذه اإلجراءات
والــقــوانـــ الــطـــاردة لــلــمـــواطــنــة
الصـادقة بعـيدًا عن االنـتمـاء الديني

ذهبي.  وا
ـــكـــنًـــا إالّ بـــسنّ وهـــذا لـن يـــكــون 
ـصلحة الـعليا قوان مدنـية تضع ا
ـواطن من دون تمـيـيز في للـوطن وا
أولى األولــويــات بـــحــيث تــتــفق مع
الـــدســـتـــور نـــصـــاً وروحــاً وحتـــفظ
دني لدولة عراقية اإلطار القانوني ا
مـدنـيـة مــتـحـضـرة عـلى غـرار سـائـر
الدول التي حتترم شعوبها وتصون

حقوقهم.

ـســاواة في اجلــمــيع عــلى أســاس ا
واطـنة وفـي احلقـوق والواجـبات ا
ــكــونـــات غــيــر ولــيس بـــاعــتــبـــار ا
ــســـلــمـــة مـــواطــنـــ من الـــدرجــة ا
الـثانـيـة.  إنّ الـنـخوة تـشـدّ أصـحاب
األمر من مـرجـعيـات دينـية وقـيادات
سـيـاسـية ومـنـظـمـات مـجـتمـع مدني
لـوأد هـذه الـفــريـة اجلـديـدة والـنـهج
اخلـطـيـر بـسـيـادة رأي خـبـراء الفـقه
اإلسـالمي بـــوصــــفـــهم أعــــضـــاء في
احملكمة االحتـادية العـليا على إدارة
هــذه الـســلـطــة الـقــضـائــيـة ومن ثمّ
ضــمـانــهم رفض أيــة تــشـريــعـات أو
قــوانــ ال تــتــمــاشى مع الــشــريــعـة

االسالمية. 
وهــذا يـعــني من جــمـلــة مــا يـعــنـيه
تـثـبـيت تـشـريـعـات تـؤسس وتـرسخ
بدأ أسـلمـة البالد حـتى لو كان ذلك
. على حسـاب مواطنـ غير مـسلم
بدأ وهو تمييز واضح وخرق جائر 
واطنة التي كفلها الدستور حقوق ا
ومن قبله دساتـير البالد قاطـبة. كما
أن مثـل هذا اإلجـراء لـو حـصل فإنه
يـــعــني تـــراجــعًــا فـي احلــقــوق وفي
ــبـاد احلــريــات الــعــامــة ورفــضًــا 
ــقــراطــيــة الــتي أتـت بــأحـزاب الــد
السلطة ومنها اإلسالمية إلى احلكم

في البالد في 2003.
ّن ـمــثـلي الــشـعب  وكـان األَولـى 
ســـار في هـــذه الــطـــريق الـــشــائـــكــة
واحملـــذورة الـــعــمـل عــلـى تــرســـيخ
ـقـراطـيـة واحلـريـة بـدل مـبـاد الـد
تـقويـضـهـا وإعـادة الـبالد إلى دائرة
دني الـظلـمـة وإبعـادهـا عن الـركب ا
واحلضارة اإلنسـانية الـتي يُراد لها
التقدم نحو األفضل في بناء البلدان
واإلنسـان ولـيس الـتراجع في وضع
القـيـود واحملظـورات والـتلـوّن بـلون
واحد سيـفقـد طعمه ورائـحته ولونه

" الــرصـاص رخــيص الــثـمـن سـريع
الفـعل يخـتصـر العالقـة ب اجلاني

و الضحية".
في اخلــرطــوم عــاصــمــة الــســودان
ـهدي افرغ دبـلومـاسي رصـاصات 
احلكـيم اكثـر ابـناء مـحسن احلـكيم
رونة الـسياسـية واقدمهم انا بـا ا
عارض شـهد ا حضورا في تنـشئة ا
العراقي واوسعـهم عالقات يومذاك
مع احملـيطـات الـوطـنيـة و االقـليـمـية

والدولية.
سنة 1988 في الشتاء وفي مسعى
لـلتـأثـيـر عـلى حكـومـتي بـلـدين عمل
مــهــدي احلـكــيم لــوقف احلــرب بـ

بغداد و طهران.
ا لم يـكن يـدري ال هو وال قـاتله ر
ان الضحية تسعى لهدف كبير هو
ايقاف اشرس مواجهة عسكرية ب
ـا لم ـواقف ور نـظــامـ عـنـيــدي ا

يـدري مـن اصـدر امــر االغـتــيـال انه
ـهمة سيكـون قد منع جهدا بتمام ا

لم يكن ليتوقعه من معارض له.
لــو تــركــنــا اولى صــفــحــات اعــمـال
مــهــدي احلـــكــيم الــذي دخل حلــزب
الــدعــوة مـــبــكــرا مـع مــحــمـــد بــاقــر
الــصــدر ثم خــروجه مــنه بــأمـر من
ابيه وتركـنا مـعه العمل االجـتماعي
و الــعالقــاتي بــبـغــداد حــيث انــشـأ
شــبــكــة دون حتــفظ بــحــيث كــسب
وجـبـها الـتـفاتـة القـوى الـعراقـية
ــطي االداء قـوال و ال ــعـمم لــيس 
اســتــعـداد حــوار و بال مــســلــمـات
ســوى امـرين الـقــضـيــة الـشـعــبـيـة
والــعــمل عــلـى حتــســ حــاضــرهـا
واخلشـية من حتـول استـثنـاء وقوع
االنـفـالب الى قـاعــدة ومـجيء تــيـار
مـتــشـدد داخل الــبـعث فــيـصـعب ان
نــتـرك امــرا مـهـمــا ارتـبـط بـهـدف و

اسـلـوب عـمل مــهـدي احلـكـيم تـمـثل
بالسـعي للوصـول للحـكم خيارا بال
مـــنـــــــــــاورات وال الــــتــــفـــاف عــــلى
الـــواقـع واظـــهــــار الــــشـــخــــصــــيـــة
السـياسـية بـداخله دون تـردد ولكن
بـــخـــطــوات مـع مالحـــظــة انـه بــ
ـسـعى ذاك ايـضــا ان الـنـجــاخ في ا
سيكون عائدا بالـفائدة للجميع وان
سـؤولية خسـر فهـو من سيـتحـمل ا

فال يتأذى بسببه احد وقد كان.
مهدي احلـكيم لم يكن يـرتاح لصدام
حــســ واالخــيــر بــادله نــفـس عـدم
االرتياح ولذا سـارع االخير لالفادة
من قـضيـة الـغـني الـراوي لـلخالص
منه" مهدي" وال يجوز هنا القول بأن
احلـكـيم لم يـكن ضـمن االسـمـاء التي
خططت لالطاحـة بالعثيـ لسبب

ن شـاركوا االول هو ان تـصريـحات 
ـشـروع قـالـوا بأنـه معـهم و من في ا

الراحل احـمد الچـلبي والـثاني هو
ان احلكـيم كـان ايضـا ضمن االربـعة
للقـيادة التي كـان مفتـرضا ان تنوب
بــاقـر الــصــدر في مــشـروع احلــركـة
التي لم تر النور اضف لذلك سؤاال
اال يجوز الـتفكـير و العـمل على قلب

نظام حكم?
ــــثال عن ــــا زار صــــدام حـــســــ 
الـــبـــكـــر احلـــكـــيـم االب في بـــغـــداد
القنـاعه بالعـودة للـنجف قـال مهدي
لـصــدام: ابي يـحـكم بــقـرار اضـعـاف
من يــحــكـم الــبــكـر وتــلـك اســتــفـزت
صـدام الـذي سـمع من مـهـدي قـبـلـهـا
ـة هـاتـفـيـة رفض بـأشـهـر وفي مـكـا
االخــيـر الــسـمــاح له بـلــقـاء احلــكـيم

االب.
تـنـقل مــهـدي احلـكـيم بـ دول عـدة
بـــــعـــــد ان اسس قـــــبل خـــــروجه من
الـــعـــراق مــــؤوســـســـات عــــلـــمـــيـــة
ـيـة وهـيـئـة اغـاثـة انـسـانـيـة اكـاد
واسـتـكـمل عـمـله الحـقـا في تـشكـيل
مـقــيالت لـهـا خــارج الـعـراق ركـزت
ـتــعـددة عــلى جـانب مع اهــدافـهــا ا
تـوثيـقي يـقـدم مـعلـومـات في مـجال

حقوق االنسان.
كــانت حتــركــاته تــســيــر في طــريق
خــطـــر حــيث ســجـل نــشــاطــا ازعج
بــغـــداد ومــحـــطـــات مــخـــابــراتـــهــا
نتشرة خارجا فلقد اثر في افشال ا
الدعاية االعالمـية التي تر شكل و

ــنــاهض حلــقــوق مــضــمــون االداء ا
االنـسـان الـذي جـهـدت اجهـزة االمن
الخـفائه عن عـ مـراكـز مراقـبـة هذه
احلـقـوق فـقـد اعـتـمـد لـذلك اسـلـوبا
يعزل فيه البالد عن حتـمل مسؤولية

اجلهاز احلاكم.
يـــومــهـــا و بــعـــد اصــرار و تـــرصــد
مـــتــبـــادلــ بـــ مــهــدي احلـــكــيم و
اخملـابرات الـعـراقـيـة هو السـتـكـمال
توجهه وهي لتصفيته وقع الصدام
االخــيــر الــذي جــرى بــعــد تــســريب
مـوثـوق لوصـوله لـلـخـرطـوم ومـكان
تـواجده فـيـهـا وكانت فـرصـة مـاكان
لـيـفـوت فـريق االغـتـيـال الـذي تـوزع
ب منفذ و مسـاندين حيث اعتمدت
بـاغـتة و االنـسـحاب حتـت خيـمة ا
ــفـاجــئـة الــتي ســتـشل حــركـة ردة ا
قتل الفـعل فقد  ضـرب الهـدف 
ـــوقع لـــيــــخـــســـر الـــعـــمل و تـــرك ا
عارض ركنا اساسـيا منه ولتفوز ا
شـعـبـة الــعـمـلـيـات بـعـمـلـيـة" نـوعـيـة
التـنفـيذ" من حـيث انها تـصطف مع
شبـيهات كـثيـرات كلـهن ضد اهداف
وطنيـة فيمـا االهداف التي تـستحق
ـكـافـحــة كـانت تـفـشل فـبـعـد ـا ا ر
ثالث سنـوات من تلك الـعمـليـة فشل
فـريق اغـتـيـال ادعى انه مـصـري في
الــتـعـرف عــلى الــعـنـوان الــذي قـدمه
صـر بعـد ان سقط بـيد اخملـابرات

صرية!. ا

مهـدي احلـكيم كـان واحـد من اطول
صـــرعى الــعـــمل الـــســيــاسـي عــمــرا
واغزرهم مـلفـات منـجزة في مـشروع

ؤدي. عقد ا السياسة العراقي ا
ومــهــدي احلــكـيـم ايـضــا لم يــحض
بـعد 2003 بـتعـريف اعـالمي يوازي
عــمـــله بــأســـتــثـــنــاء اشـــيــاء جــرى
ها والتخـلو من جودة وتركيز تقد
اال انـــهـــا لـــيـــسـت عـــلى مـــســـتـــوى
الــتــعــريف الــوطــني و ال الــتــأصــيل

التاريخي الذي يستحقه.
ـــهم االشـــارة الى ان ويـــبـــقى مـن ا
مـهـدي احلـكـيم هـو ابـرز اسم- هـذا
رأي شـــخـــصي- يـــثـــيـــر االعـــجــاب
بأعتباره االبعد عن عقد الطائفية و

االبعد عن الكسب منها.


