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بيروت

ي الــثـاني ــؤتــمــر الــعــا أكّـده ا
ــنــعـقــد في حلـقــوق اإلنــســان ا
فــيــيــنــا الــعــام 1993. وتــشــكّل
احلـروب والـنــزاعـات األهــلـيـة 
إضـافــة إلـى اإلرهـاب والــعــنف
معـوّقات للـتنميـة خصوصاً في
ظلّ ثـــقـــافـــة الــكـــراهـــيـــة وعــدم
االعــتـــراف بــاآلخـــر تــلـك الــتي
تـقـوم عـلى الـتـعـصّب والـتـطرّف
الـديـني والـطـائـفي والـعـنـصري
ـسـتنـد إلى الـتـمـيـيـز السـيّـما ا
بـــاســـتـــمـــرار تـــدهـــور الـــوضع
ـــعــــاشي والــــفــــقـــر واألمــــيـــة ا
واجلــهل والـتـخــلّف وسـيـاسـات
الـــتــهــمـــيش واإلقــصـــاء. ولــعلّ
مهـمة اإلعالم التنـموي هي نشر
وتــعــمــيـم مــفــاهــيم الـــتــنــمــيــة
ــشــاركــة ـــســتــدامــة ســـواءً ا ا
باتـخـاذ الـقـرار أو بـالـتـنـفـيذ أو
راقبة فضالً عن عبر الرصـد وا
تـــــقـــــد مـــــشـــــاريع قـــــوانـــــ

يُــــتــــرك في اخلــــلف". لـم يــــعـــد
ــسـتــدامـة مـفــهــوم الـتــنــمـيــة ا
مقتصراً عـلى النمو االقتصادي
الـــــذي يــــعـــــني زيـــــادة الــــدخل
الـقومـي وبعض مـظـاهـر الـرفاه
ــــا أصــــبح االقــــتـــصــــادي وإ
يـقـصــد به "الـتـنـمـيـة الـبـشـريـة"
وذلك منذ صدور تقارير التنمية
في الـعـام  1990واتـخـذ الحـقـاً
بُـعــداً أكـثـر شـمـولــيـة وتـرابـطـاً
ال البشري باالنتقال من رأس ا
ــــال االجــــتــــمــــاعي إلى رأس ا
وصوالً إلى الـتنـمـية اإلنـسانـية
الشـاملة وهـو ما اصـطلح عـليه

ستدامة". بـ "التنمية ا
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ــسـتــدامـة تــعـني  والـتــنـمــيـة ا
بــاخـتــصـار " تــوسـيع خــيـارات
النـاس" وتـقـوم على احلـوكـمة "
مباد احلكم الـصالح " وتعزيز
احترام حقوق اإلنسان وهو ما

انــطــلق في الــقــاهــرة مــا أطـلق
عليه " األسبوع الـعربي للتنمية
ستـدامة" بـتعـاون ب جـامعة ا
الــــــدول الــــــعــــــربــــــيـــــة ووزارة
ــصــريــة والــبــنك الــتــخــطــيط ا
الـــــــدولـي واالحتــــــــاد األوروبي
ـتحـدة. وكـان لي شرف واأل ا
ــشـــاركــة في مـــحــور " اإلعالم ا
ـستـدامة" الـتنـموي والـتنـمـية ا
بـرفـقــة مـجـمــوعـة من اخلـبـراء.
ـتـحـدة قد قـدّمت وكـانت األ ا
ستدامة رؤية تتعلق بالتنمية ا
وهي الـتي عُـرفت بـرؤيـة 2030
ية وذلك خالل قمة التنمية العا
25 فـي نـــــــــــــــيــــــــــــــويــــــــــــــورك 
سبـتمبـر/أيلول/ 2015وحدّدت
فـيـها  17هـدفاً و 169مـقـصداً
اسـتــنـدت فــيـهــا إلى مــيـثــاقـهـا
وإلى " إعالن احلق في التنمية"
الـصــادر في الـعـام  1986وذلك
حتت شــــعــــار " ال أحــــد ســـوف

اإلغــــــريـــــقي بــــــروتـــــوغـــــوراس
"اإلنـــســـان مـــقــــيـــاس كل شيء"
مـثلـما هـدف اإلعالم هو اإلنـسان
وكل ما يتعلق باحلقيقة وانتقل
ـعــلــومـات إلى اإلعـالم من نـقـل ا
عارف مـثلمـا اختلط فيه إنتـاج ا
العـلم بالـشائـعة واخلـبر بـالرأي
واألســرار الــشــخـــصــيــة بــاألمن
الـقومي وكـان ذلك مدعـاة لثالث
اجتاهـات  متبـاينة: األول- الذي
يدعـو إلى تـقـنـ وسائل اإلعالم
ـا فـيـهـا ووضع رقـابـة عـلــيـهـا 
وســــــائـل اإلعالم احلــــــديــــــثــــــة
والـــثـــاني- ال يـــحــبّـــذ الـــرقـــابــة
ويـعتبـرها تمسّ بحـرية التـعبير
وتـخـدم الـتـوجـهـات احلـكـومـية
أمــا الـــثـــالث- فـــهـــو مع حـــريــة
الـتعبـير بال قيـود ولكن ال بدّ من
الــتــفــريق بـ حــريــة الــتـعــبــيـر
و"حق " الـتـشهـيـر وهـنا يـنـبغي
التوقف عند مفهوم اخلصوصية
والــشــمــولــيـــة في اجملــتــمــعــات
اخملـــتــلـــفــة ولـم يــعـــد اإلعالمي
حـــسب الــــبـــيـــر كــــامـــو "مـــؤرخ
الــلــحــظــة" فــحــسب بل أصــبح
ـعرفة وإنـتاجها مـؤثراً في نقل ا
فـي ظـل ثــــــــورة االتـــــــــصــــــــاالت
ـــواصالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وا
اإلعـالم والـــثــــورة الــــرقـــمــــيـــة "
الـديـجـيـتل" وبـإمـكـان كل فـرد أن
يـــكـــون إعالمـــيـــاً عــبـــر وســـائل
االتـصال الذكـيّة  فـبلمح الـبصر
تــــصل الــــصــــورة واخلـــبــــر إلى
جـمــيع أنــحــاء الــكــرة األرضــيـة

الـتي أصـبـحت " قـريـة صـغـيرة"
ولم يـعـد بـاإلمـكـان الـتـحـكّم بـها
مـــــثـل اجلـــــريــــــدة والــــــراديـــــو
ـكن والـتـلـفـزيــون والـكـتـاب. و
لإلعالم أن يـلـعب دوراً إيـجـابـياً
ــعــرفـة في الــتــواصل ونــشــر ا
ـكن أن يـكـون ســلـبـيـاً مــثـلـمــا 
حــ يــغــذّي عــوامل الــتـعــصّب
ــنـتج لــلـتــطـرّف وهــذا األخـيـر ا
ـكـن أن يـتـحــوّل إلى عـنف إذا
ـكن أن صـار سـلـوكـًا والـعـنف 
يــــصـــــبح إرهـــــابـــــاً إذا ضــــرب
عـشوائـياً. فـما الـسـبيل لـتنـظيم
ـنـجــزات الـعـلــمـيـة- الـتــقـنـيـة ا
والــثـورة الـصــنـاعـيــة الـرابـعـة?
كم التـحكم باالنـترنيت وكـيف 
واحلــاســوب والــهــاتف الــنــقّـال
ومواقع الـتـواصل االجـتـماعي 
لــكي تــصــبح جــزءًا من عـمــلــيـة
سـتـدامة ال عـكسـها. الـتنـميـة ا
لـــقــد تــطـــور اإلعالم ابــتــداء من
تطـور الـلـغـة واخـتـراع الـكـتـابة
واكتشاف الـطباعة وهو يعيش
الــيــوم ثــورة حــقــيــقــيــة وغــيــر
مسـبـوقة بـاستـخـدام االنتـرنيت
ووسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي
والــذكــاء االصـــطــنـــاعي وهــذه
الـــوســـائـل سالح ذو حـــدّين إذا
أحـــسن اســـتــخـــدامه ســيـــكــون
عـنـصــراً ال غـنى عـنـه لـلـتــنـمـيـة
ــســتــدامـة والــعــكس صــحـيح ا

أيضاً بإساءة استخدامه.

ي ومفكر عراقي { أكاد

ومـــنــاقـــشــتــهـــا  وفــتح احلــوار
بـــشـــأنــهـــا مـن خالل مـــعـــاجلــة
شـاكل اجملـتمـعـية الـقضـايـا وا
ــكن لإلعالم أن يــكـون وهــكـذا 
شـريـكـاً مـتـمـمـاً ومـكـمّالً ال غـنى
عنه في خطط وبرامج التنمية.
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فهوم اإلعالم لقد بدأ االهتمام 
الـتـنـمـوي مـنـذ الـثـمـانيـنـات من
ــاضـي وقــد ســاهم في الــقــرن ا
بـــلــورته ويـــلــبـــر شــرام الــذي "
صـطـلح  ويـعتـبـر أحد نـحت" ا
أعــمـــدته ويــلـــبــر شــرام الــذي "
صـطلح" وذلـك بعـد نشر نـحت ا
كتابه "وسائل اإلعـالم والتنمية"
العام 1974. وكانت الـيونـسكو
قــد أصـــدرت إعـالنــاً فـي الـــعــام
 1970أكــدت فــيه عــلى أهــمــيــة
"وســـائـل اإلعالم" في عــــمـــلـــيـــة
التنـميـة. وقد تعـزز هذا الـتطور
في إعـالن هـافــانـا الــعـام 1979
الـذي أكد عـلى دور اإلعالم فيـما
يـتـعـلق بـالـتـطـوّر االقـتـصـادي 
وتــقـرّر تـخـصــيص يـوم لإلعالم
الـتـنـمـوي   بقـرار من اجلـمـعـية
ــتــحــدة  وذلك الــعــامــة لأل ا
ـركبـة الـتي بـتـحـديـد وظـيـفتـه ا
تـقــوم عــلى : الــرقــابــة واتــخـاذ
ـتـعلـقة بـالـسيـاسات الـقرارات ا
والـــتـــشــريـــعـــات والـــتــنـــشـــئــة
ــهـارات والــتــربــيــة لــتــنــمــيــة ا
الكــات. ويـبــقى هـدف وإعــداد ا
الـــتــنـــمــيــة األول واألخـــيــر هــو
اإلنــســان وحــسب الــفـيــلــسـوف

u UÝ f¹u  „d¹dD³ «

pð p² « W UÝ—Ë

تحدة في العراق ثلة األم العام لأل ا على خطى جين بالسخارات 
أبى غـبطـة بطـريرك الـكلـدان في العـراق والـعالم لـويس ساكـو إالّ أن يشـهد
بـأمّ عــيـنــيه ثـورة الــعـراقــيـ ضــدّ الـفــسـاد والــظـلم وكـلّ اشـكــال احلـرمـان
واالستـخفاف والـلصوصـية التي تمـارسُها الـطبقـة السيـاسية الـفاسدة التي
قيت في  .2003وبالرغم من عدّ البعض حتكم البالد منذ الغزو األمريكي ا
ـارسة إعالميـة لصالح الـكنيـسة الكـلدانية لهـذه النزهـة الشعـبية جزءًا من 
كن أن يُفهم ضمنًا دعمًا وترويجًا ومساندة حصـرًا إالّ أنّ في طياتها ما 
تظـاهرين منذ استئـناف احلراك الشعبي في 25 عـتصم وا للـمحتج وا
تـعـددة للـتـعاطف أن تـزيد ـنصـرم. ومن شـأن هذه األشـكـال ا تـشرين أول ا
تـظاهرين وهم من اتـساع رقعـة الشرائح الـتي تلتـحق كلّ يوم في صـفوف ا
شروعة يزدادون قـدرة ومنعـة وإصرارًا للـمضي في هـذه الطريق الـشائكـة ا
طالب بالركون لوطن حرّ أبيّ مستقلّ سيّد نفسه وشعبه حتى حتـقيق كافة ا
رّة وأرضه وسـمائه. فـاجملتـمع العـراقي الذي غـمـرته النـخوة الـوطنـية هـذه ا
أكثـر من سـابقـاتـها في صـحـوته الـتشـريـنيـة اجلـديدة والـتي انـساقت إلـيـها
بشـكل أو بـآخر قـطـاعات مـهـمّة من طـلـبة ونـقـابات ومـنظـمـات مجـتـمع مدني
ونــشـطـاء وعــاطـلـ عن الــعـمل قــد أكّـد انـتــمـاءَه لـلــوطن واألرض والـشـعب
مـصدر السـلطـة األول الذي بـأيديه مـفاتـيح احللّ والربـط. أمّا أصحـاب التك
تك فقلْ عـنهم مـا شئت من صفـات البـطولة والـشهامـة والرحـمة واإلنسـانية
في تعـاملهم وتـكاتفهم وكـرمهم وتعاطـيهم مع أحداث ساحـات االعتصام في
بــغـداد وسـائـر احملـافــظـات في نـقل اجلــرحى والـشـهـداء وأشــكـال الـتـمـوين
ـصلحـة العامـة في الشوارع الـضروري إلدامة زخم االحـتجاجـات مؤثرين ا
والسـاحات على مكـاسبهم الـبسيطـة اليوميـة التي بهـا كانوا يعـينون أسرهم
ــســحــوقـة. وإنّ في كــدحــهم لــيل نــهــار لـتــأمــ رزقــهم وفــاقــة عــائالتــهم ا
مشـاركتـهم الوجـدانيـة النـابعـة من أصل وطنـيتـهم التـي صحـوا ولو مـتأخرًا
عـلى سالمـتـهـا وضـرورة تأمـيـنـها وإدامـتـهـا وتـعزيـزهـا بـعالمـات التـضـحـية
تطوعـون بعد أن ضربوا الواضـحة كفيلـة بتحقـيق الغاية الـتي يطمح إليهـا ا
تصدّين للتظاهرات أمثـلة فذّة في الشجاعة والرجولة واجلرأة في مـواجهة ا
واالحتـجاجات واالعـتصـامات الشـعبيـة اجلارفـة التي ستُـؤتي ثمارَهـا بدعاء
متزجة بدماء الشهداء األبرياء الذين النـاصح الشرفاء والوطني النبالء ا
ــفـرطــة في الـتــعـامل مع ــبـرّر والــقـسـوة ا سـقــطـوا ضــحـايـا الــعـنف غــيـر ا
.  عـندما شـاءت بالسخارات أن تـختبـر غيرة وأهـداف هؤالء الذين احملـتج
ـراهقـ الـذين هـاجوا طـمـعًا وصفـهم بـعض الـساسـة والـقـادة والرؤسـاء بـا
ال الذي يحسبُ حكامُ البالد وقادةُ أحزاب السلطة أنهم بوظيفة أو ببعض ا
ــشـروعـة وبـوطن ــطـالـبـ بــحـقـوقـهم الــوطـنـيـة ا ـنّــون عـلى بـعض هـؤالء ا
يـحــمـيـهم ويــحـنـو عــلـيـهم وجــدتْ أنّ غـيـرة أصـغــرهم من شـأنــهـا أن تـقـنع
راقب بكالم ال يقولُـه غيرُ العقالء واحلريصون واحملبون شـاهد والناظر وا ا
لـلـوطـن. كانـت شـعـاراتـهم في األيـام األولى ال تـعـدو كـونـهـا طـلـبـات بـسـيـطة
ـة وعمل يسـترزقون من ورائه لهـم ولعوائلـهم ويحفظ مـا اختزنوه بحـياة كر
من مـعـارف بـشـهـادات لم تـعـد تــنـفع وال تُـصـرف إال في أسـواق الـشـورجـة
ـان أحزاب والسـاحـات الـعـامـة. وحـ اسـتـخـفّت حـكـومـة احملـاصـصـة وبـر
ـشروعة هاجت طـالب الشعـبية ا السـلطة والـرئاسة اجملـامِلة على حـساب ا
عـنـد الـعـديـد غـيــرتُـهم الـوطـنـيـة وزادوا من مـطـالـبـهـم بـأسـالـيـبـهم الـبـسـيـطـة
وأدواتهم الـسلـميّـة وهـتافـاتهم الـعفـوية ضـدّ طغـمـة الفـساد وحـيتـانه لفـقدان
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 الــيـوم تــشـارك قــطــاعـات واســعـة من عــامــة الـشــعب مع أفــواج احملـتــجـ
تـزايـدة يـومًـا بعـد آخـر في سـاحـة التـحـريـر في بـغـداد متـخـذين من بـنـاية ا
طـعم الـتركي قـلـعة لـصـمودهم بـعـد تشـبـيهـهـا بجـبل أُحُـد. ومع إصرارهم ا
ـنـشـودة بـرحـيل الـعـنـيــد لـلـمـضيّ قـدمًـا حـتى حتـقـيـق الـغـايـات واألهـداف ا
شـخـوص السـلـطة مـنذ 2003فـإنّهم يـعـبّرون عن أروع الـصـور في مواجـهة
نـطقة اخلـضراء ووقوفـهم صامدين بـوجه أعتى قنـابل الغاز كيـد مفتـرشي ا
ـوجه على صدورهم من جـهات ال تعرف ـسيل للدمـوع والرصاص احليّ ا ا
معـنىً للوطنـية بل تقبع بـعيدة كلّ البـعد عن مسار االنـتماء للـوطن وللشعب.
ـتـظاهـرون من سـقف مـطالـبـهم ويـرفضـوا اجلـرعات لذا ال غـرابـة أن يـزيد ا
اخملــدّرة الـتي لـو كـانـت نـافـعـة في مــا مـضى فـإنــهـا لم تـعـد تــنـفع في هـذه
تظاهـرون لم تعد تعـنيهم الوظيـفة شيئًـا وال هُم متسوّلو تطورة. فـا رحـلة ا ا
فـتــات مـوائـد الـسـيـاسـيـ الـذين بـاعــوا الـشـعب والـوطن بل يـريـدون وطـنًـا
يحـميهم وخيمةً يستـظلّون حتت أفيائها بشـرف وقوتًا حالالً يحفظ كرامتهم.
ولألسف فـما تزال بـعض أحزاب الـسلـطة ومَن يتـولون حـكم البالد والـعباد
نطقة اخلضراء أو في غـارق في أحالم سبات احملاصصة وفي قالعـهم با
فـللـهم الـفـارهـة في دول اجلـوار والـعالم. وهُـمْ كمـا ُهمْ لم يـسـتـوعـبوا درس
ـرتـقـبة الوطـنـيـة الـذي ضربه احملـتـجـون كـمـا ال يتـصـورون حـجم الـكارثـة ا
بسـبب تـشبـثهم بـالـسلـطة بـأيّ ثمن ومـن ثمّ ال يريـدون االتعـاظ من الدروس
شـروعة ـطـالب ا التي أفـرزتـها الـصحـوة اجلـديدة وال االسـتجـابـة لفـحوى ا
سيحي ساكو بكلّ رجع الديـني ا التي تـتزايد أسقفُها يـومًا بعد آخر. إنّ ا
ـسيـحـيـة األصـيلـة وبـكلّ تـعـاطفه قـوته الـفـكـرية الـكـارزمـاتـية وبـكلّ مـحـبـته ا
تجـذّر في أرض حضارة بالد مـا ب النهـرين أراد أن يقف وقفة الـوطنيّ ا
إجالل وإكـبــار وإسـنـاد ألعــمـدة الـوطن الــشـبـابــيـة الـتي عــلـيـهـا تُــبـنى آمـالُ
العـراقي كي يستعيدوا أمجاد بغداد التي كانت والتي ستبقى قلعة األسود
ومنـارة للنصر تلفُـها صفة اخللود مـهما طغا ظلمُ أعدائـها ومهما تمادى مَن
يحـكموها من زعماء القهر والطغيان ومن ساسة الصدفة والفلتان والفساد.
فـهذا هو دور الـراعي الصـالح الـساهر عـلى رعايـاه واحلامي غـنمَه وتـيوسه
ونـعاجَه وكبـاشَه من غول الدخالء وأطـماع الغـرباء وكيـد األعداء في الداخل
ـفـصـلـيـة من أوضاع واخلارج. رسـالـة الـبـطـريـرك سـاكـو في هذه احلـقـبـة ا
تأزمة هي أبلغ إشارة كـان ينبغي أن تبادر إلـيها الرئاسات الثالث البـالد ا
من مــنـطــلق الــتـوحــد واالحتـاد مع الــشــعب الـثــائــر والـتــمـاهي مـع مـطــالـبه
شـروعة الـتي لم تخرج في بـداياتهـا األولى في التعـبير عن أبـسط احلقوق ا
التي يـنبغي أن يـتمتع بـها شعب مـثل شعب الـعراق في توفـير خدمـات بلدية
ة وأمن مستقرّ. وبالرغم من ازدواجية الشخصية العراقية آدمية وحياة كر
في طبـيعة تكوينهـا وتشكيلها إالّ أنّ مشـتركات وطنية ومجـتمعية وطموحات
شعـبيـة وشوق لـرؤية وطن قوي حـرّ مسـتقلّ يتـباهى به اجلـميع أمـام العالم
ثبـتتْ أركانُـها في الصـحوة األخيـرة وهي الكـبرى في تاريخ الـعراقيـ منذ
ليـونيات الشيعـية التي خص بها قادة لكي ولغايـة الساعة إالّ في ا العـهد ا
الــعـراق اجلــدد بــإشــارة من جــارة الــشــرّ شـعــبَــهم مــنــذ الــغــزو األمـريــكي
وشـجـعـوهــا لـتـكـريس الـلـطم والـعـويـل وزيـادة قـدور أكل الـهـريـسـة والـقـيـمـة
والــتــمّن ألكـــثــر من شـــهــر ونــيّف مـن األيــام في كلّ عـــام. حتــيــة لـــلــســيــدة
تظاهرين طلوب منها أن تكون أكثر واقعية وإنصافًا بجانب ا بالسخـارات ا
واالبتـعـاد عـن مجـامـلـة الـسـلـطـات وأحـزابـهـا الـتي عـاثت في بالد الـرافـدين
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 وحتيـة للـبـطريـرك ساكـو الـذي عرفـناه إنـسـانًا وطـنيًـا ورجل كـنيـسة بـحجم
الـعـراق واقـفًـا دومًـا إلى جـانب احلق من دون مـجـامـلـة ألحـد. وحتـيـة إكـبار
نتفض حتى حتقيق أهدافهم وتقدير لكلّ مَن ساند وتماهى وتعاطف مع ا
بـشــرط أالّ يـزيـغـوا عن سـلـمـيــتـهـا أو يـحـيـدوا عن حتــقـيق أهـدافـهـا وحـسن
جـوهـرهـا. وهـنـيـئًـا لـكلّ مَن َخـبِـرَ وذاق طـعم االنـتـفـاضـة اجلـديـدة مـشـاركةً
وزيـارة وتعـاطـفًـا وصالة وتـأييـدًا. فـقـد كـان لي أنـا أيضًـا شـرف الـتـعاطف
شـروعة حـ عانـدتُ وزرتُهم مـساء يـوم اخلميس 31 معـهم ومع مـطالبـهم ا
تشـرين أول وهي الـذكرى الـتاسـعة جملـزرة كنـيسـة سيـدة النـجاة الـتي نلتُ

. وكان الله مع الصابرين! صاب شرف كوني احد جرحاها ا
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ــعـيــشـة وزيــادة أسـعـار غالء ا
ــواد الـغــذائــيـة احملــروقــات وا
ـواد األسـاسـيـة. وغــيـرهـا من ا
فـإحتـجـاجـات الشـعب الـعراقي
الـــيــوم تـــأتي مـــواصــلـــة لــذلك
احلـــراك الــــشـــعــــبي الــــعـــربي
ـطــالب بـالـتــغـيـيـر احلــقـيـقي ا
ومـــكـــافـــحـــة الـــفــســـاد ونـــهب
الـثروات الـوطنـية. فـعلي الرغم
مـن خـــــروج رئــــــيـس الـــــوزراء
ــهــدي الــعــراقـي عــادل عــبـــد ا
ـرات عـلي شـاشـة الـعـديـد من ا
الـتــلـفــزيـون مــقـدمـا حــزمـة من
اإلصالحــــــــات واخلــــــــدمــــــــات
اإلقـتـصـاديـة لـلـشـعب الـعراقي
إال أن تـلك اإلنتـفاضـة الشعـبية
لـم تـــــهــــدأ بـل زادت في نـــــسق
إحــتــجـاجــاتــهــا لــتــتـحــول من
مــــــطــــــالـب إجـــــتــــــمــــــاعــــــيـــــة
تـدعـولـتـحـسـ ظـروف الـعيش
إلي مــطـالب ســيـاسـيــة تـطـالب
بإسقاط النـظام وتغييره برمته

العربيـة احملتجة التي أصبحت
تـعــاني من فــقــر مــدقع وغــيـاب
لـلـعــدالـة اإلجــتـمـاعــيـة الـتي لم
تـوفر لـهم عـيش الئق وكر في
أوطـــانـــهـم والـــتي أصــــبـــحـــوا
يــعــتــبــرون غــربــاء عــنــهــا. أمـا
الـبـقــيـة من الـشـعــوب الـعـربـيـة
ـضطهـدة فقد جلـأت إلي خيار ا
ـتــقـدمـة الـهــجـرة نــحـوالــدول ا
لـعلـهـا جتـد فيـهـا لقـمـة الـعيش
الــــكــــر وإيـــــجــــاد الــــذات في
احلـياة. إن دولـة الـعراق تـشـهد
الــيــوم ثـورة حــقـيــقــيـة تــطـالب
بــــإســـقــــاط الــــنــــظـــام ورحــــيل
اجلميع ,فـسلسـلة تـلك الثورات
لم تـنتـهي حـتي إلي يومـنـا هذا
بـحـيث إتـضـح للـعـالم كـلـه مدي
تـعـاسـة احلـيـاة بـتـلك الدول. إذ
أصـبحت شعـوبهـا تعيش حتت
درجة الصفـر من الفقر كالعاطل
ــوظف واألســتــاذ والــعــامل أوا
والـكـل غـير قـادر عـلـي مـواجـهة

ــاني إلي نــظــام من نــظــام بـــر
ـقابل رئـاسي مـوحـد. أمـا في ا
فــــاألوضـــــاع اإلقــــتـــــصــــاديــــة
واإلجتـماعـية لـلشعـب العراقي
أصـبـحت تتـجه من الـسيئ إلي
األســوء خــاصــة بــعــد ســقــوط
نــظـام الـرئـيس الـسـابق صـدام
عاناة من طول سنة  2003 وا
فترة احلرب األمـريكية أوأيضا
ـا يـسـمي تـنـظـيم من كـوارث 
دولــة داعـش بــالـــعـــراق ســـنــة
 2014 الــــذي ظــــهــــر كــــدولــــة
داهس عــلـي نــفـــوس األطــفــال
والـشـيـوخ والــنـسـاء احلـوامل
ليـكـثـر فـيهـا الـفـسـاد واإلجرام
من نـصب لـلــمـشـانق وتـقـطـيع
لـلـرؤوس ولـألجـسـاد مـثل ذبح
اخلــرفــان في أيــام الــعــيــد. إن
دولة العراق تذرف اليوم دموع
ساك وتـنزف دماء الشهداء ا
ومـازال يعاني شـعبـها من ظلم

من قبل اجلميع.
ــعــيــشــة الــيــومــيــة  كــمــا أن ا
أصــبــحـت قــاســيـــة جــدا عــلي
واطـن بـحيث تـغيب جمـيع ا
الـعدالة اإلجتمـاعية غيـابا كليا
عـلي الــطــبـقــات اإلجــتـمــاعــيـة
الـفقـيـرة خـاصـة منـهـا تـسـوية
وضـعية الـعاملـ بالتـعاقد في
الـقــطــاع اخلــاص أولـتــشــغـيل
العاطلـ من أصحاب الشهائد

العليا من دكاترة وأساتذة.
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إن الـثورة الـعـراقـية لم تـنـطلق
في أواخر هـذه السنـة من سنة
 2019 بـل كــــــــــــــانـت تـــــــــــــلـك
اإلحـتـجــاجـات مــتـراكــمـة عـلي
ـاضيـة بـحـيث مـدار الـسـنـ ا
مثـلت الـبـدايـة احلقـيـقـيـة لذلك
ـــطـــالب احلــــراك الـــشـــعـــبـي ا
بـالتـغـييـر. فـبالـتـأكيـد الـعدوي
وصلت لـدولـة العـراق لتـضرب
ـسـتور في الـصمـيم وتـكشف ا
لـضـحايـا احلـكومـات الـعراقـية
ــتـــتــالــيـــة. فــذلك الـــســابـــقــة ا
اإلنــفــجــار الــشــعـبـي الـعــراقي
الــيــوم يــصــنـف كــتــســونــامي
جـــديـــد من خـالل صــرخـــة ذلك
ــطــالب بـــتــحــســ الــشــعـب ا
ــــطــــالب ظــــروف الــــعــــيش وا
بـالـتشـغيل الـقار واألهم من كل
ـطــالـبـة بــتـوزيع الـثـروة ذلك ا
الوطـنيـة من عوائـد بيع الـنفط
اخلــام الـتـي كـانـت تـوزع عــلي
مـجمـوعـات معـيـنة. بـالـنتـيـجة
ــعـــيـــشي ال أصـــبح الـــوضـع ا
يـطاق بذلك الـبلـد الذي أضحي
شـعـبه يـعـاني إنـتـهـاك حـرمـته
وسلب إرادته. إذا إنفجرت تلك
ــوقـوتـة الـتي كـانت الــقـنـبـلـة ا
ــاضــيـة عــلي مــدار الــســنــ ا
مـكتـومة بـالدكـتاتـورية لـتخرج
الــــيــــوم إلي شــــوارع بــــغــــداد
صـارخـة وغـاضبـة لـتـقـول كفى
الــــشـــعــــبـــيــــة. فــــفي ظل تــــلك
اإلحـــتـــجـــاجـــات الـــشـــعـــبـــيــة
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ـتـصـاعـدة تـبـ أن الــسـلـمـيـة ا
ذلك الــنــظـــام الــعــراقي احلــاكم
حـالـيــا لم يـفــهم بـتـاتــا مـطـالب
صـرخـة ذلك الـشـعب وأيـضـا لم
يفـهم منبع وسـبب تلك الثورات
الــشــعــبـــيــة بــجــمــيع الــبــلــدان
الـــعــــربــــيــــة مـن اخلــــلــــيج إلي

احمليط.
طـالب الشعبية كـلها تختزل  فا
باألسـاس في مطالب إجتـماعية
والـقضـيـة هـنـا ليـست مـرتـبـطة
بــــشــــخـص واحــــد بل بــــاآلالف
اليـ الـذين يـعـانـون الـفـقـر وا
ـدقع والتـهمـيش واحملسـوبية ا
في الــتـــعــيــيــنــات بــالــوظــيــفــة
الــعـــمـــومـــيــة وإدارت الـــظـــهــر
ـطـالـبـهم اإلجـتـمـاعـيـة من قـبل
احلـكــومـة الــعـراقــيـة احلــالـيـة.
فــتــلك احلــشــود الـشــعــبــيـة في
ــدن شـــوارع بــغـــداد وبـــقــيـــة ا
الـعـراقيـة تبـ لـلعـالم كـله مدي
تــعـاسـة الـظـروف اإلجــتـمـاعـيـة
ــنـهـوب لـثـرواته بـذلك الـوطن ا
كن أن الـباطنـية والـتي كانت 
حتـــــقق الـــــرفــــاهـــــيــــة ألولـــــئك
احملــتــجــ لـــو إســتــغاللــهــا
إيجابيا في التنمية اإلقتصادية
والـنـسج عـلي مـنـوال الـتـجـربـة
اخلليجـية األخري التي سخرت
تـلك الـثـروات في بـنـاء إقـتـصاد
وطنـي قوي صـاعـد وواعـد قادر
علي مـجابـهة جـميع الـتحـديات
واألزمـات لـيـنـعم بـذلك شـعـبـهـا

بالرفاهية ورغد العيش. 
ـقـابل فـيـعـتـبـر إصرار أمـا في ا
ـواجـهـة احلــكـومـة الـعـراقــيـة 
وقـمع احلراك الشـعبي الـسلمي
بــالــقــوة األمــنــيــة والــرصــاص
ــــة في حق شــــعب احلي جــــر
مــضــطـهــد بــحـيث حــولــهـا إلي
ا أدي دائـرة عدولـلـمـحتـجـ 

إلي سقوط شرعيتها. 
ـطالب بـالنـتـيجـة حتولت تـلك ا
اإلجـتماعيـة برمتـها إلي مطالب
سيـاسـيـة تـدعوإلسـقـاط الـنـظام
وأيـــــــــضــــــــــا زاد مـن إصـــــــــرار
احملــتـجـ عـلي رحـيل اجلـمـيع
اني حتي تـغيـير الـنظام مـن بر
إلي رئـــاسي ومــحـــاســـبـــة تــلك
اجملـموعات السـياسيـة الفاسدة
الــتي حـــقــقت ثـــراء فــاحش من
الية العمومية في وقت وجيز ا

جدا.
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إن الشـعب العـراقي يـعاني مـنذ
ســنــ طــويــلــة من فــقــر مــدقع
وغياب كلي للـعدالة اإلجتماعية
مـــنــهـــا الــتـــشـــغــيل الـــذي كــان
مــقــتــصـــرا فــقط عــلي طــبــقــات
مـعيـنـة مـواليـة لـلـنظـام أونـظرا
لغـياب تـسويـة وضعـية الـعمال
ـــــــوظــــــفـــــــ واألســــــاتــــــذة وا

تعاقدين.  ا
فــهــنــا ال يـجـب جتــمـيـل صـورة
الـنـظـام السـابق لـصـدام حـس
والـــــبــــــكـــــاء عـــــلـي أطاللـه رغم

إنـــخــفـــاض األســعـــار لــلـــمــواد
الغذائيـة خالل فترة حكمه ,لكن
قـابل كانـت سيـئاته أدهي فـي ا
وأمــر ويـعــتـبــر إجــمـاال فــاسـدا
كالبقـية. كذلك اإلقتصاد هوأداة
تـتـحـكـم فـيه الـعـقــول الـبـشـريـة
ولــــيس جــــامـــدا وغــــيـــر قــــابل
لـــلـــتــــغـــيـــيـــر والـــتـــمـــاشي مع
ـيـة. إن العـدالة ـتـغيـرات الـعا ا
اإلجتـماعية ال تقـتصر فقط علي
األنــــــظـــــمـــــة اإلشــــــتـــــراكـــــيـــــة
أوالـــشــيــوعــيــة الـــتي تــخــتــزل
السلطة اإلقتصادية في دائرتها
ـركزية بل العـدالة اإلجتـماعية ا
تـكــمن بـاألســاس في تـلـك "الـيـد
اخلـــفــيـــة" الـــتي تـــتـــدخل وقت
سار احلاجة لتـعديل إنحراف ا
وتـقـد خـدمـات إضـافـيـة لـدعم
ـتـضرريـن وتـقـوية ـواطـنـ ا ا
الــقــطــاع اخلــاص حـتـي يــكـون
الـداعم األساسي لـلقطـاع العام.
بـــالــــتـــالـي كـــانـت اإلصالحـــات
الـهـيـكـلـيـة الـعـراقـية خـالل هذه
الـعشريـة بطيـئة جدا ولـم تلتزم
بـتوجـيهات وبـنصـائح صندوق
النـقـد الدولي الـساعي لـتحـقيق
ــالي الــعـراقي من اإلســتـقــرار ا
خـالل ضبط نـسـبـة احلد األدني
ــالي وإســـتــقــرار لـــلــتــضـــخم ا
األسـعـار باألسـواق وبـالـنتـيـجة
حتــــقــــيق اإلزدهــــار لــــلـــشــــعب

العراقي.
 بــاإلضــافــة إلي ذلك لم تــلــتــزم
احلـكـومـات الـعـراقـيـة الـسـابـقة
منـذ سقـوط نظـام صدام حـس
ـسار التـنموي إلي غـاية اآلن با
الـــــذي رسم فـي اخملـــــطـــــطــــات
اإلستراتيجية أوبنصائح البنك
الـــدولي الـــســــاعي لـــتـــحـــقـــيق
التـنـمـيـة الشـامـلـة. إن الـثروات
الـطبـيـعيـة الـتي تمـتـلكـهـا دولة
الـعـراق تعـتـبر الـعـمود الـفـقري
لــلـتــنـمــيـة اإلقــتـصــاديـة والـذي
ـكـن تـســخــيـره لــلــخـروج من
مــحـنـته ورسـم مـسـار إصالحي
إقــــــتــــــصــــــادي جــــــديــــــد وذلك
بــاإلســتـــئــنــاس بــتــجــربــة دول
اخلــلـيج مــنـهـا بــاألسـاس دولـة
تحدة والتي اإلمارات العربية ا
يعيش شعبها في رفاهية تقارن

تقدمة.  بالدول ا
فهنا تكـمن طرق حتقيق العدالة
اإلجـــتـــمـــاعـــيـــة وذلك من خالل
الــتـســريع بــتــسـويــة وضــعــيـة
هـمش بـالتدخل احملـروم وا
في اإلقـتصـاد الـوطني مـبـاشرة
عبـر "اليد اخلفيـة" وذلك بتوفير
صــــحي إصـالح تــــعـــــلــــيـــــمي ,
وخدمـاتي وتـغـطـيـة إجتـمـاعـية
جـيدة لـلجـميع والـسعي إلرساء
احلــوكـمـة الـرشـيــدة ومـكـافـحـة
ـســتـشـري في ــالي ا الــفـسـاد ا
دواليـب الدولـة وتقـويـة القـطاع
اخلاص واألهم تسخير العوائد
ــــتـــأتــــيـــة مـن بـــيع ـــالــــيـــة ا ا
احملــــروقــــات فـي الــــتــــنــــمــــيـــة

اإلقتصادية الشاملة.

ـــأســـويــة الـــتي إن األحـــداث ا
شـهدتـهـا أغلب الـدول الـعربـية
مــنـــذ مــطـــلع ســنــة  2011إلي
غـايـة اآلن تـعــد كـارثـيـة بـشـتي
ـقاييس وتـصنف كتـسونامي ا
حقيقي لشعوب تعاني األمرين
من بــطــالـة مــزمــنـة وتــهــمـيش
إجـتمـاعي. إذ كانت مـجمل تلك
ـــوجـــات من اإلحـــتــجـــاجــات ا
ـثابة صـرخة شعب الـشعـبية 
تـذمـرا وسـخـطـا عـلي أوضـاعة
ــعــيــشــيــة الــتي أضــحت في ا
تظاهرين احلضيض. فأغـلب ا
تـضررين من هم من الـشبـاب ا
الــبــطــالــة الــتي طــالـت أمــدهـا
وغـيـاب الـعــدالـة اإلجـتــمـاعـيـة
أوتـــســويـــة وضــعـــيــة الـــعــمل
ـــؤقـت الـــذي هــــوفي ظـــروف ا
تــعــيــسـة جــدا بــدون تــغــطــيـة
إجـتــمـاعــيـة. فــهـنــا تـبــرز تـلك
الـنـقــمـة عــلي تـلك احلــكـومـات
لــــدي أغـــلـب تـــلـك الـــشــــعـــوب
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