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إنتـشر في اآلونة االخيرة على مواقع التـواصل االجتماعي دعوات وبشائر
ان هنـاك حترك حقوقي لـتحريك الـشكاوى اجلزائـية ضد مـرتكبي اجلرائم
ـتظـاهـرين العـراقـي أمـام احملكـمـة اجلنـائـية الـدوليـة بل هـناك من بـحق ا
ـذكـورة في الهاي لـتـحركـها نـادى الى تـظاهـرات مـستـمـرة امام احملـكـمة ا
رتكبـة وتفاعل كثيرون دعي العام للمـحكمة للنـظر في اجلرائم ا بواسطـة ا
قـال لـتوضـيح الفـكـرة للـقار الـكر ا تـطلب كـتـابة هـذا ا بـهـذا الشـأن 
ولـلــمـعـنـيـ السـيـمـا غــيـر اخملـتـصـ في الـقـانــون لـرسم صـورة مـبـسـطـة
وتـوضـيحـيـة عن دور احملـكـمة الـدولـيـة للـنـظـر في اجلرائم الـدولـيـة حتى ال
يـصـطدمـوا بالـواقع الـقـانوني لـلـمحـكمـة وعـدم حتقق طـمـوحاتـهم وامـالهم
وفي الوقت ذاته تـقـد مقـترح من قـبل كـاتب هذه الـسـطور عـله يجـد اذانا

صاغية وللتبسيط ندرجها على شكل نقاط وذلك تباعا:
كمـا يعلم الـقار الكـر أو لعلـمه ان اجلرائم الدولـية التي نص عـليها -1
النـظام االسـاسي للمـحكـمة اجلـنائـية الـدوليـة في الهاي هي أربـعة جرائم
تتـمثل بـجرائم احلـرب واجلـرائم ضد االنـسانـية وجـرائم االبادة اجلـماعـية
ـا من ــة الـعــدوان واجلـرائم الــثالث االولى أكـثــر تـنــظـيــمـا وجتــر وجـر
ـقـام االخــيـرة (الـعـدوان) ألســبـاب قـانـونــيـة وسـيـاسـيــة وفـنـيـة ال يــسـمح ا

لذكرها.
ــمـارسـة -2 ــذكـورة وغـيــرهـا من اجلــرائم نـشــأت نـتـيــجـة ا ان اجلـرائم ا
ـوجب العرف الدولي وان ـمارسة أي  الدولـية مع الشـعور بإلزامـية تلك ا
وثقهـا اجملتمع الدولي وصاغ معظم احكامهـا باتفاقيات دولية يبقى العرف
ـوقف وصاحب الـفـضل في تنـظـيم تلك اجلـرائم وتـطويـرهـا وتوسع سيـد ا
ي والعقابي والفضل جل الفضل يعود الى احملاكم الدولية نطـاقها التجر
شهـود لهم بالـكفاءة القـانونية الـكبيرة ُدولة الـتي ساهم فيـها قُضاتـها ا وا
الـذين سـاهـمـوا في ايـجـاد وتـطويـر الـقـواعـد الـقـانـونـيـة الـتي جتـرم افـعال
ـناسبة لها من خالل ترتـقي الى وصف اجلرائم الدولية وحتـديد العقوبة ا
مـارسات واالتـفاقـيات وجـبه وا االستـعانـة بنـظام احملـكمـة التي تـشكـلت 
الدوليـة والقضـاة عندما يـحددون القاعـدة القانـونية السيـما العرفـية يكون
نـظور فيها من قبل قـتضى احلاجة إليجادهـا لتنطبق عـلى الواقعة ا ذلك 
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ـة قد ترتـقي الى "جرائم -3 تـظاهـرين هي جر ـرتكـبة بـحق ا ان جرائم ا
ضد االنـسانية" اذا ما حتققت اركانهـا وشروطها وليس جرائم حرب كما
يُشـاع في وسائل التواصل االجتـماعي الن االخيرة ال حتصل إال في حال
وجود نـزاع مسـلح (حـرب) ولسـنا االن ولـله احلـمد أمـام أي نزاع مـسلح
ـة ابـادة جمـاعـية الن االخـيرة كـمـا ان ما حـصل لـلمـتـظاهـرين لـيسـت جر
حتصل عنـدما يتم استهداف فئة اجتماعية مـعينة ألسباب طائفية أو قومية
أو ديــنـيــة وهـذا لم يــحـصل في الــعـراق فــالـضــحـايــا لم يـتم اســتـهــدافـهم
ـا لفـئـات مخـتلـفـة حتى وان كـان اجملـنى علـيهم أو ذكـورة وا لألسبـاب ا
ـة ابـادة النتـفـاء القـصد أغـلبـهم من طـائفـة مـعيـنـة فذلك ال يـعـني انهـا جر
اجلرمي اخلـاص والذي يُقصـد به توفر الـنية إلبـادة طائفة مـعينـة وهو غير

موجود في هذه اجلرائم.
الـعـراق ليس طـرفـا في الـنـظام االسـاسي لـلـمـحكـمـة اجلـنـائيـة الـدولـية -4
والـذي يُـعـرف بنـظـام رومـا االساسي (نـسـبـة الى مكـان صـيـاغة االتـفـاقـية
رتـكبة كن الـنظر في اجلـرائم ا ذكـورة) وبالتـالي ال  نشـئة لـلمـحكمـة ا ا
ة ضد االنـسانـية) إذا ما حتـققت أركـانها إال في ـتظاهـرين (كجـر بحق ا

حالت اثن ال ثالث لهما:
ـوجب ¥ احلـالـة االولى: يـكــون من خالل قـرار صـادر عن مــجـلس االمن 
ـتـحـدة كـمـا حـصل لـلـسـودان في قـضـية الـبـنـد الـسـابع من مـيـثاق اال ا
دارفور بـالنسـبة للـبشيـر وهو االفضل مـن احلالة الـثانيـة التي سنـذكرها
ـتــورطـ ألنه في حــال حـصــول ذلك فــان واليـة احملــكــمـة ســتــشـمل كـل ا
ـة بـغض الـنـظــر عن مـركـزه الـسـيــاسي أو جـنـسـيـته بـارتـكـاب تـلك اجلــر
(وأقـصـد باجلـنـسـيـة الثـانـيـة للـمـتـهم الـعـراقي) كمـا ان الـنـظـر في جرائم
تــشــرين من قـبـل احملـكــمـة بــقـرار مـن مـجــلس االمن ســيـلــزم الـدول كــافـة
ـســاعـدة بــالــتـعــاون مع قــرارات احملـكــمــة االطـراف وغــيــر االطـراف فـي ا
القضـائية والتسليم وتنفيذ االحكام الصادرة عنها وبالتالي بفاعلية حتقيق

العدالة اجلنائية بحق مرتكبي جرائم تشرين.
كـنـة لكـنـها أقل فـاعـليـة من االولى كـما ¥ احلـالـة الثـانـية وهـو وان كـانت 
ـرتــكـبـة من خالل ـذكـورة في اجلــرائم ا ذكـرنـا وهــو أن تـنـظــر احملـكـمــة ا
تـهم عن اختـصاصهـا الشخصـي ويقتـصر هذا االمر عـلى العـراقي ا
ارتكـاب جرائم تـشرين من الـذين يحـملون جـنسـية دولـة طرف في احملـكمة
اجلنـائية الدوليـة كفرنسـا وبريطانيـا وغيرها من الـدول االطراف واحملكمة
بتـصور كـاتب هذه الـسطـور غيـر مسـتعـدة أو غيـر راغبـة لذلك بـقريـنة انه
نظمات االنسـانية للنظر سبق وان حتـرك اجملتمع الدولي غير احلكـومي وا
ــدعي الــعــام في جــرائـم داعش طــبــقــا لــهــذا االخــتــصــاص ورغم ابــداء ا
للمـحكمة مـوافقته الضـمنية لـذلك ولكن احملكمـة لم تباشر في الـتحقيق الن
االخـتـصــاص االخـيــر (الـشــخـصي) ســيـؤدي الـى جتـزء حتـقــيق الــعـدالـة
ن يـحــمـلـون جـنــسـيـة الـدول ـتـهــمـ  ــعـنى شـمـول بــعض ا اجلـنــائـيـة 
ن ال يحملـون تلك اجلنسية كما ان الدول االطراف وعـدم شمول غيرهم 
السيـما غيـر االطراف كإيـران وسوريا والـعراق في هذه احلـالة غيـر ملزمة
بالتـعاون مع احملـكمة وغـير ملـزمة بتـنفـيذ اوامرهـا وقراراتهـا لغيـاب القوة
ـلزمـة كـما هـو احلال لـو كان بـقـرار من مجـلس االمن استـنادا القـانونـية ا

للبند السابع!.
لو افتـرضنا جدال قـيام احملكمة اجلـنائية الـدولية النظـر بجرائم تشرين -5
بـغض الـنــظـر عن الـيـة االحـالــة الـيـهـا بـقــرار من مـجـلس االمن او االدعـاء
ـوارد احملكـمة وفـنيـة تتـعلق الـعـام فان هـناك اسـباب اقـتصـادية تـتعـلق 
ــة (الـعـراق) والـلـغـة بـبـعــد احملـكـمـة (الهـاي _هــولـنـدا) عن واقـعـة اجلـر
الـرسـمـيـة لـلـقـضـاة واحملـكـمـة (االنـكـلـيـزيـة أو الـفـرنـسـيـة) وعـوامل اخـرى
موضوعـية وفنـية وعمـلية ال تـساعد بـتحقـيق العدالـة كما لـو كانت في دولة
قاضاة ة وبذلك يرى كاتب هذه السطور ان افضل وسيلة  ارتكاب اجلر

تهم بجرائم تشرين أحد االمرين: ا
wMÞË ¡UC

االول: ان تُـنـظــر من قـبـل قـضــاء وطـني مــسـتـقـل ونـزيه وبــواسـطــة قُـضـاة
يتحلون بالشجاعة والنزاهة.

الثـاني: أن تنـظر من قبل قـضاء مـختـلط أو مُدول على أن يـكون مـقرها في
بغـداد ونقصـد باحملـكمة اخملـتلـطة ان تتـشكل احملـكمة من قـضاة وطـنيون
(عراقيون) واخرون (أجانب) يتمتعون بخبرة قانونية كبيرة السيما بأحكام
الـقــانـون الـدولـي ويـكـون ذلك بــقـرار من مــجـلس االمن او وفــقـا إلجـراءات
يفـرضهـا الواقع الـدولي والوطـني ويُفـضل أن يتم تـشكـيل احملكـمة بـقرار
تحدة قتـرح من قبل اليـونامي أو االم العـام لأل ا من مجـلس االمن 
ـشكـلة بإلـزاميـة قانـونية دُولـية ويـتم حتديد اخـتصـاصها لتتـمتع احملـكمة ا
ذكورة وغيرها من وضوعي من قبله لتعنى احملكمة بالنظر في اجلرائم ا ا
اجلرائم الـتي ينيـط اليهـا مجلس االمن وبال شك في حـال تشكل احملـكمة
ذكـورة ستـساهم في رصـانة الـقضـاء الوطـني وتعـزز االدبيـات القـانونـية ا
ـرتـكـبـة بـتـجـربـة قـانـونـيـة مــهـمـة وقـد تـكـون فـريـدة نـظـرا لـتـعـقـد الـوقـائع ا
(اجلرائم) في الـعـراق وتـداخل الكـثـير مـنـهـا والنـظـر في تـلك اجلرائم من
قـبل قـضاة وطـنـيـون ودوليـون سـيـضـيف نقـلـة نـوعيـة ومـوضـوعـية لـتـجـربة
الـعـدالة اجلـنـائـيـة الـدوليـة من جـانب والـتـجـربـة القـضـائـيـة في الـعراق من
جانب أخـر. فمـا بـال القـار الكـر إذا أُدخل ضمن اخـتصـاص احملكـمة
ـسـؤول مـنذ 2003 ـتـأمل تشـكـيلـهـا النـظـر في جرائم الـفـساد لـكـبار ا ا
ـرتـكبـة بـحق الـشـعب الـعراقي وحـتى يـومـنـا هذا أو الـنـظـر في اجلـرائم ا
الــتي قــد تـرتــقي جلـرائم دولــيـة مــنـذ  2003وحـتـى هـذا الــيـوم?! بال شك
سـيتـغيـر مجـرى نطـاق العـدالة اجلـنائـية الـدوليـة نوعـا وموضـوعا ويـساهم
ـنـشودة وتـلـفت نـظـر االدبـيات ـستـقـبل الـقـريب نـحـو ترصـ الـعـدالـة ا بـا
ـا غاب عن اذهـانهم أال وهـو ادخال مـوضوع القـانونـية نـحو مـوضوع لـطا
الفـساد نحو نطـاق اجلرائم الدوليـة أو الدعوة إلدخاله وهو مـا يتأمله كاتب
هذه الـسطـور! ولكن يـبقى جـميع مـا تقـدم وغيـره رهنـا بالـظروف واالرادة
الـسـياسـيـة ألصحـاب الـقرار الـدولي وضـمـائر الـبـشريـة جـمـعاء ومـا يـنتج

عنهم من ضغط واردة انسانية.
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بيروت

هي صـــدمــات خــارجـــيــة كـــان لــهــا
أسباب داخلية عميقة.

أمــا صـدمـات الـداخل فــهي تـتـعـلّق
بـتــشــكــيالت مـا بــعــد االســتـقالالت
وقـيــام الــدول الــوطــنــيـة واألمــر له
عالقــة بــشحّ احلــريــات والـتــســلط
ط جــــديـــد من فــــضالً عن قــــيــــام 
احلــكـــومــات الســيّــمـــا بــعــد قــيــام
االنــقالبــات الــعــســكــريــة ومع ذلك
ــوقف ظــلّت الــشــعــوب مــوحّــدة وا
احلـقـوقـي مـوحّـداً إلى حـدّ مـا. لـكن
صـدمـات ما بـعـد التـغـييـرات وقـيام
ـا بـعد األنـظـمة الـشـمولـيـة وصوالً 
حـركـات االحـتـجـاج الـواسـعـة الـتي
أطلق علـيها " الربـيع العربي" قادت
ــا فـيه في إلـى انـقــسـامــات حـادة 
وقف احلقوقي العربي خصوصاً ا
في ظـل االســتــقـــطــابــات الـــديــنــيــة

والطائفية.
وفـي الـكــثــيــر من االحــيــان اجتـهت
احلــركـة احلــقــوقــيـة الــعــربــيـة إلى
ــهــنــيـة تــغــلـيـب الـســيــاســة عـلى ا
ونــشــأت صــراعـــات بــ أطــرافــهــا
امــتـدادا لــلــصـراعــات الــسـيــاســيـة
ا فـيهـا ضعف الـدفاع واحلزبـيـة 

ـعــلـول مـثـلـمـا هي بـ الـسـبب وا
والــــنــــتــــيــــجــــة ويـــتــــعــــلـق األمـــر
بـــاخلــصـــوصــيـــة بـــقــدر ارتـــبــاطه
بـالكـونـية فـهل هنـاك مـفهـوم دقيق
لـتـلـك الـرؤيـة الـنـهـضـويـة الـعـربـية
احلـقـوقـيـة واإلنـسـانـية فـي آن?وما
ـــتــســـقــة بـــالــوعي هـي الــنـــظــرة ا
احلقوقي في إطار التحرّك اجلامع.
ـــــوضــــوع مــــحــــمــــول بــــدالالته وا
اخملـــــتــــلـــــفـــــة من حـــــيـث عالقـــــته
بـالــكـيـنـونــة الـثـقــافـيـة احلــقـوقـيـة

واحلداثية ودوائرها اخملتلفة.
وقـــد واجه احلـــقـــوقــيـــون الـــعــرب
كــشـريـحـة حـيــويـة من اجملـتـمـعـات
العربية  صدمات داخلية وخارجية
عـديدة أهـمهـا : صـدمة االسـتعـمار
وكـــــانـت تـــــلك فــــــتـــــرة اإلرهـــــاص
والــتـأسـيس من سـايــكس - بـيـكـو
إلى وعــــد بــــلــــفــــور إلى مــــحــــطـــة
االنــتـدابـات ومــا تـزال تـأثــيـراتـهـا
قــائــمــة إلى الــيــوم. وصــدمــة قـرار
التقسيم العام (1947) وصوالً إلى
قـــيــام دولـــة "إســرائــيل"(1948) ثم
ة  5يـونـيـو /حـزيران صـدمـة هـز
(1967) وهــذه جـمـيــعـهـا بــقـدر مـا

ـكــتب الـدائم الحتـاد في اجــتـمـاع ا
احلـقــوقـيــ الـعــرب انـطــلق حـوار
فـكـري جـاد ومسـؤول لـبـلـورة رؤية
حـقـوقـيـة عـربـيـة نـهـضـويـة جـديدة
ـواجـهة مـا سـمّي بـ"صـفقـة الـقرن"

وحماية "األمن القومي العربي".
واحلـــديث عـن رؤيـــة جـــديـــدة هـــو
مـوضـوع قـلق أكـثـر مـنه طـمـأنـيـنة
وهو سـؤال شك ولـيس سؤال يـق
وفي الـوقت نفـسه تعـبـير عن رغـبة
وليس عن إرادة بـالضـرورة وبهذا
سـألة تدور في إطار عنى تـبقى ا ا
ـا هي تـعـبـير أزمـة وحتـدّي أكـثر 
عن ثقـة وأمان وإلّـا ما مـعنى رؤية
جــديـــدة ومــا عالقــتــهـــا بــالــهــويــة

واطنة? وا
ـكن اسـتـعـراض مـقـاربـت وهـنـا 

متداخلت : 
ــعــنـى الــرؤيــة األولى- تـــتــعــلّـق 
دى الـتحقق وداللتهـا والثانـية- 
واإلجناز أهي مـبـدّدة وضائـعة وال
بدّ من استـعادتهـا? أم هي موجودة
وغــائــرة وال بـدّ من الــكــشف عـنــهـا
بإرادة الستكمالها? ودائماً ما نقول
هـنــاك عالقــة عــضـويــة بــ الـعــلّـة
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بغداد

سـتعصم وقد للـخليـفة العـباسي ا
عـاونـة نصـير رتب مع هـوالكـو و
الــدين الـــطــوسـي قــتل اخلـــلــيـــفــة
ـســتــعـصم وادخــال هــوالكـو الى ا
بــــغـــداد الحـــتاللــــهـــا عـــلى امل ان
ـدينة  ,لكن يسـلمه هـوالكو ادارة ا
هوالكو قام بقتـله بعد تدمير بغداد
 ,وهكذا اصبح ابن العلقمي خائنا
ولـيـس بـطال قـومـيـا ). اضـافـة الى
ـناهج الـعـلمـيـة. وغالـبا صـعـوبة ا
ـــنــاهج وفق مـــا يــجـــري تــبـــديل ا
صفـقات فاسـدة سيـما وانهـا تطبع
في ايـــران ولـــيس الـــعــراق ( عـــلى
ـطابع فـي العراق الرغم من تـوفر ا
) ,الى جانب النفس الـطائفي الذي
ـعـلـم ,فـفي فلم ـارسه بـعض ا
انـتـشر عـلى الـيوتـيـوب ظهـر مـعلم
يعلم الـفتيـات كيفيـة اللطم وبعض
ـعـلـمـ يعـلـمـون الـتالمـيذ صالة ا

اجلنازة . 
دارس العراقيـة تفتقر الكثيـر من ا
الى ابـسط شـروط الـتـعـلـيم فـكـثـير
مـنـهـا بـال نـوافذ وزجـاجـهـا مـهـشم
واألبـــواب مــحــطــمـــة وعــدم تــوفــر
ـدرسيـة او قـلتـهـا حيث الـرحالت ا
يـفتـرش البـعض األرض او يـجلس
اربـعة طالب عـلى رحـلة مـخصـصة
لطالب فقط ,اضافة الى عدم توفر
الـكتب والـدفـاتر ( ولـكنـهـا متـوفرة
ـكـتــبـات اخلــاصـة ) ووسـائل فـي ا
االيــضـــاح واحلــاســـبـــات وبــقـــيــة
ـــســتـــلــزمـــات الــدراســـيــة. كـــمــا ا
انـتـشرت ظـاهـرة تـعـاطي اخملدرات
التي تتعاظم يـوما بعد آخر. وعلى
يزانيات االنفجارية في الرغم من ا
الـعـراق اال انـهـا لم تـعـالج اوضـاع
ــــدارس الـــطــــيـــنــــيـــة ـــدارس وا ا
والــكــرفــانــات ويــبــدو عــدم وجــود
رغــبـة واســتــعــداد لـدى احلــكــومـة
ـــدارس في ـــعـــاجلـــة وضـــعـــيــة ا
الـعراق والـنهـوض بقـطاع الـتربـية
والـــتــــعـــلـــيـم وقـــد يـــعــــني ذلك ان
احلــكـومــة تــسـعى إلفــراغ الــعـراق
تـربـويـا وثـقافـيـا وحـضـاريا ورسم
مـسـتـقـبل اسـود لألجـيـال الـقـادمـة

 .(2)
وبــالــنـــظــر الفـــتــقــار الـــعــراق الى
ي لذلك معايير جودة الـتعليم العا
اسـتـبـعـد من تــقـيـيم مـؤشـر جـودة
ـؤشـرات ي. فــكل ا الـتـعــلـيم الــعـا
الـتي يـعـتمـدهـا مـؤشر الـتـنافـسـية
ــــنـــتـــدى ي الــــذي حـــدده ا الـــعــــا
ي مـتـدهـورة في االقـتـصـادي الـعـا
الــــعـــراق الى حــــد فـــاق الـــوصف,
فاحلكومة الـعراقية متـهمة بإهمال
اجلـــامـــعـــات احلـــكـــومـــيـــة وعـــدم
تخصيص األموال الـالزمة لتطوير
بـناهـا الـتحـتـية وعـدم دعم الطالب
ـــوهـــوبـــ والـــتــــضـــيـــيق عـــلى ا
مـــشـــاريـع الـــشـــبـــاب الـــثـــقـــافـــيــة
والعلـمية ,في الوقت الـذي فسحت
فـيه احلكـومـة اجملال النـشاء ( 43)
جـامـعـة وكـليـة اهـلـية جتـاريـة مـنذ

لــــزمــــام األمــــور في الــــبالد جنــــد
هــبـــوطــا واضـــحــا فـي مــســـتــوى
الـتعـلـيم الى درجة اعـتـبار الـعراق
ــــنـــظــــمـــات الــــدولـــيـــة مـن قـــبل ا
تخصصـة من أسوأ بلدان العالم ا
فـي مــســتـــوى الــتــعــلـــيم. فــهل ان
عــمــلـيــة تـدمــيــر الـعــراق وتـدمــيـر
الـــتـــعـــلــيـم في الـــعــراق عـــمـــلـــيــة
ـؤامرة كن وصـفهـا با مـقصـودة 
?ام انه تدهـورا عفويـا ? ان أي بلد
ـــكن ان حتـــكم عــلـــيه ســـلــبــا او
ايـجـابـا  من خالل عـامـلـ مـهـم
هما القضاء والتعليم  ,أي ترسيخ
الـعــدالـة وبــنـاء االنــسـان واعـداده
لــتـــحــمل مـــســؤولـــيــة الـــنــهــوض
بـاجملـتمع  ,ولـكن في الـعـراق جند
ان مـيزانـيـة احلشـد الـشعـبي الذي
يــفــتـرض انــتــهــاء دوره بـانــتــهـاء
داعش كما اعلنت احلكومة رسميا
 ,هي اضـــعـــاف مـــيـــزانـــيــة وزارة
الـــتـــربـــيــة. عـــلى الـــرغم مـن غــنى
الـعـراق بـثـرواته اخملتـلـفـة اال انـنا
جند الـكثـير من مـدارسه من الط
اضـــافـــة الـى الـــكـــرفــــانـــات الـــتي
تــســـتــخــدم كـــمــدارس ويـــفــتــرش
ـــدارس الــــطالب في كــــثـــيــــر من ا
األرض لــــعــــدم تــــوفــــر الــــرحالت(
ـــقــــاعـــد الــــدراســـيــــة). وحـــسب ا
احـصــاء وزارة الـتــربـيــة فـإن عـدد
مدارس الـط في العـراق اكثر من
 1000مـدرســة لـكــنـهــا في الـواقع
ضـعف هــذا الــرقم ويـقع الــنـســبـة
األكـــبـــر مـــنــــهـــا في احملـــافـــظـــات
الـوسطى واجلـنـوبيـة والـتي تضم
(15000) طـــالـب ويـــعـــمل فـــيـــهـــا
(7000) مــعـلم ومــوظف . ويــظـهـر
ان احلـــكــــومـــة لم تــــكن جـــادة في
تــطــبـــيق الــقـــوانــ اذ يـــفــتــرض
بــالــتـعــلــيم ان يــكـون الــزامــيـا في
رحـلة االبـتدائـية ومـجانـيا ولكن ا
ــتــابــعـــة بــلغ عــدد بــســبب عـــدم ا
ـتــهـربـ مـن الـدراسـة األمـيــ وا
بـحدود ( 7) مـلـيـون طـالب وتزداد
هـــذه الـــنـــســـبـــة بـــســـبـب الـــفـــقــر
واضـــطـــرار األطـــفــال الـى الــعـــمل
إلعـالـة ذويـهم  ,اضـافـة الى زيـادة
ـهــجـرين والـنــازحـ وعـدم عـدد ا
توفر بيئة دراسية مناسبة للطالب
من كـل الــنــواحي  ,وال يـــوجــد أي
ـعاجلـة هذه نـوايـا عنـد احلـكومـة 

الظاهرة .
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ناهج الدراسية اما فيما يتعلق با
ــتـعـاقـبـة فـقـد قــامت احلـكـومـات ا
نـاهـج الـدراسيـة لـتـبث بـتـغـيـيـر ا
واد السمـوم الطائفـية في بعض ا
سيـما الـتاريخ والـتربيـة الوطـنية,
حيث حتـول اخلـونة والـعمالء الى
وطــنــيــ والـــعــكس صــحــيح  ,اذ
حتــول ابن الــعــلــقــمي ( الــشـيــعي
ذهب ) من خـائن الى بطل قومي ا
واضـيف الى اسـمه ( قـدس سـره)(
وابن الـــعــلـــقــمي هـــذا كــان وزيــرا

تـلك نظامـا تعلـيميا كان الـعراق 
يـعـتبـر من افـضل انظـمـة  التـعـليم
نـطـقـة حـسب تـقريـر مـنـظـمة فـي ا
الــيــونــســكــو ,كــمــا كـانـت نــســبـة
القادرين على الـقراءة والكتابة في
فترة الـسبعيـنات والثمـانينات من
وكـادت الــقــرن الـعــشــرين عــالــيـة ,
احلــكـومــة آنــذاك ان تــقـضـي عـلى
األمــيـــة تــمــامــا مـن خالل حــمالت
مـكـافـحـة األمـية . غـيـر أن الـتـعـليم
عـانى كثـيـرا بسـبب احلـروب التي
خــاضــهــا الــنـــظــام الــدكــتــاتــوري
قبور واحلـصار الذي فرض على ا
ا اثر العـراق والتـدهور األمني ,
على تدهور التعليم وارتفاع نسبة
األمية الى مستويات غير مسبوقة
في تــاريـخ الــتــعــلـــيم احلــديث في
العـراق . ومـنذ  2003بعـد سـقوط
الـــــنــــظــــام الـــــســــابـق واالحــــتالل
األمريكي للعراق ظهرت العديد من
ـــشـــاكل الـــتي تـــعـــيـق الـــنـــظــام ا

تمثلة :- وا
وارد  ,وتسـييس الـنظام بنـقص ا
الــتــربــوي ,والــهــجـــرة والــتــشــرد
ــعــلــمـ والــطالب الــداخــلي من ا
والـتـهـديـدات األمـنـيـة والـطـائـفـيـة
والفساد وتفشي األمية على نطاق
واسع حيث بلغت نسبة األمية 39
ـئـة لسـكـان الريـف تقـريـبا و22 بـا
ـئـة  من الــسـكـان الـبـالـغـ في بـا

درسة. العراق لم يلتحقوا با
وبـــعــد 2003 بــرزت الـــعـــديــد من
ـشـاكل والـتـحـديـات الـتي تـواجه ا

التعليم في العراق وهي :
ـدارس ـئـة من ا 1- حوالي 70 بـا
ـياه الـنظـيفة ودورات تـفتـقر الى ا

ياه الصحية . ا
2- حــــــوالي  1000مــــــدرســـــة 
بــــنـــاؤهـــا من الــــطـــ والـــقش او

اخليام او الكرفانات .
ـدخالت او عـدم 3-رداءة نـوعــيـة ا
تـمـثلـة بـ : مـختـبرات وجـودهـا وا
ـــراسم ـــكـــتـــبـــات وا الـــعـــلـــوم وا
ــــعـــدات, ووســــائـل االيـــضــــاح وا
ـــنــاهج الـــتي عـــفــا اضـــافـــة الى ا
علم عليها الزمـن وعدم تدريب ا
وظاهرة االنتشار الواسع للدروس
اخلــصــوصــيــة الــتي تــثــقل كــاهل
األسـرة العـراقـية وخـصـوصا ذوي

الدخل احملدود .
4- عــــــدم االســـــتــــــقـــــرار األمــــــني
واسـتــهـداف الـعــامـلــ في مـجـال
الـــــتـــــعــــــلـــــيم مـن خـــــطـف وقـــــتل

واغتياالت.
ـعلـمـ والطالب الى 5- تـعرض ا

التهجير (1).
لـقــد أدت احلــروب الـتـي خـاضــهـا
الـنــظـام الــسـابق واحلــصـار الـذي
فـــرض عـــلى الـــعـــراق الى تـــراجع
ـســتـوى الـتــعـلـيــمي في الـعـراق ا

بشكل كبير .
بـــعـــد 2003 والـــغـــزو األمـــريـــكي
لـلعـراق واستالم الـقـوى الطـائفـية

ــتــوسط ونـتــائـجه عن الــتـعــلـيم ا
ـعزل عن خـلفـية ـنخـفضـة جدا  ا
ـرحـلـة الـتي سـبـقته الـتـعـلـيم في ا
ـرحـلـة االبـتـدائـيـة فـالـتـعـلـيم في ا
مـراحـله اخملـتـلفـة هـو حـلـقة وصل
ا قبلها وما بعدها وتأثير متبادل 
. ويـشـيــر تـدني نـتــائج االمـتـحـان
الى ضــعف وعــدم كــفــاءة الــنــظـام
الـتـربـوي والـتــعـلـيـمي والـذي هـو
بحاجة شديدة الى تغيير واصالح
جــذري . لـقــد وقع نـظــام الــتـربــيـة
والــتـعـلـيم فـي الـعـراق بـعـد 2003
إســـوة بـــغـــيـــره من الـــقـــطـــاعـــات
االنــتــاجـــيــة اســيـــر احملــاصــصــة
همة ا اخل  الطائفـية واألثنيـة 
ـشـاكل هـذا الـقـطـاع احلــيـوي . فـا
والـتـحـديات الـتي تـواجه الـتـعـليم
في العراق تـهدد النـظام التـعليمي
ـعــاجلـة يـجب ان وبـالـتــالي فـإن ا
تـــكــــون من خالل مـــعـــاجلـــة ازمـــة
الــتــربــيــة والــتــعــلــيم فـي الــعـراق
ابـتــداء من فـلــسـفــته واهـدافه الى
ــنــاهج واعــداد الــكــادر تــغــيــيــر ا
الـتــدريـسي والــعـمل عــلى حتـديث
طـــــرائـق الــــتـــــدريس ووضـع حــــد
لـتعسـف التـعليـم األهلي ومـعاجلة
نافسات غير خضوعه للربحـية وا
النزيهـة والعمل على ربـطه محكما

بالتعليم احلكومي (6).
wÝUOÝ Õö «

فــــاإلصـالح الــــتــــربـــــوي يــــرتــــبط
باإلصالح الـسياسي وقـد يبدو من
الـــــــعـــــــبـث احلـــــــديـث عـن اصالح
الـعمـلية الـتربـوية والـتعـليـمية في
الـعــراق دون ان تـســبـقه خــطـوات
ــــنــــظــــومـــة جــــديــــة في اصـالح ا
الـســيــاســيـة الــعــامــة ( ونـفــســهـا
الـــطـــائـــفي احملـــاصـــصي) والـــتي
تــــنــــعـــــكس بــــدورهـــــا في اصالح
العمـلية التـربوية والتـعليمـية عبر
رسم مالمح فـلسفـة تربـوية لـقطاع
الــتـــربـــيـــة والــتـــعـــلـــيم قـــوامـــهــا
االســتـجــابـة األكــيــدة لـلــمـنــجـزات
الـعلـمـيـة والـتـقـنـيـة ( ولـيس لـلطم
وصالة اجلنازة واحلقد الطائفي )
الــتـي تــفـــرزهـــا ظــروف الـــعـــصــر
ـتغـير دون انـقطاع , ـعلـوماتي ا ا
ــاسـة من الـى جـانب االســتــفـادة ا
حــيــثـيــات الـتــغــيـيــر اجلــاريـة في
اجملـــتـــمع  الـــعـــراقي. وان يـــكــون
ناهج الدراسية وفق التغيير في ا
اسس عـلـمـية بـعـيـدا عن التـخـندق
الـــطـــائـــفـي واالثـــني مع تـــكـــريس
واطنة وقـيم التسامح الوطنـية وا
ــــقـــــراطــــيــــة ــــســــاواة والـــــد وا
والتـعددية .( . (7وفي هذا الـصدد
ـلـحة في هـذا القـطاع هـمة ا فـان ا
هي مواصلة اجلهـود لتصفية آثار
نظومة رحلة السابقة واصالح ا ا
الـتربويـة والتـعلـيمـية في مـختلف

مراحلها وهذا يتطلب :- 
1- اعتبـار قطاع الـتربية والـتعليم
ـهمـة وتـخـصيص من االولـويـات ا
اديـة والـبـشـرية ـالـيـة وا ـوارد ا ا
الـالزمــة له واالهـــتــمـــام بــتـــوفــيــر
واصـفات درسـيـة وفق ا األبـنيـة ا

ية . العا
2- اعــتــمــاد فــلـــســفــة تــربــويــة -
ـواطـنة تـعـليـمـيـة تقـوم عـلى قيم ا
وعلى تعزيز الفـكر التنويري ونقل
ــسـتـنــدة الى احـدث مـا ـعـارف ا ا
تـوصــلت الـيـه الـعــلـوم في جــمـيع
ــعــرفــة وتــنــمــيــة قـدرة مــجــاالت ا
الطالب على التفـكير النقدي وعلى
فـهم واسـتــيـعـاب مـنــجـزات الـعـلم
عـاصرين وتـوظيـفها واحلضـارة ا
في مـجـاالت الـعـمل واالخـتـصـاص

اخملتلفة .

عام 2003 اصــحـابـهـا سـيـاسـيـ
ولــديـهم حـصـص من األربـاح عـلى
حـســاب اجلـامــعـات احلــكـومــيـة ,
فـالبـلد يـعاني الـفوضى في نـظامه
التعليمي (3). ان السبب الرئيسي
في تــدهــور الــتــعــلـيـم في الــعـراق
وانــــخـــفــــاض مـــســــتـــواه يــــعـــود
لـلـسـيـاسـة احلــكـومـيـة الـتي تـديـر
ؤسسة التعليمية  ,واحملاصصة ا
ـــؤســـســات في احلـــكـم وتــوزيـع ا
بـحـسـب حـجم الــكـتل الــفـائـزة في
االنــتــخــابــات الــتي تــعــتــمـد عــلى
الـطـائـفيـة. والـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية
نفـعة الفئوية برمتها قـائمة على ا
ـنـفـعـة شــمـلت الـقـطـاعـات وهـذه ا
ــســتــقـبـل الــبــلـد . الــتـي تــعــني 
فـالـتـربـيـة والـتـعـلـيم ركن اسـاسي
خلـلق مـستـقـبل واعـد. كـما يالحظ
ـنـاصب قـد طـال ايـضــا ان شـراء ا
مواقع مهمة في وزارة التربية.(4)
اضــافــة الى الــفــســاد في عــمــلــيـة
الــتـعـيـيــنـات في الـوزارة. ونالحظ
ـدارس ــئـة من نــسـبــة ا ان 80 بـا
الــعـــراقــيـــة بــحـــاجـــة إلصالحــات
وتـرمــيم وبــيــنـهــا نــســبـة كــبــيـرة
ـــزدوج. حتـــتـــاج الى فك الـــدوام ا
فالـتعـليم في العـراق ما زال يـشهد
تـعثـرا كبيـرا في الـنهوض بـواقعه
من خالل عــدم االهــتـــمــام من قــبل
اجلـــهـــات اخملـــتـــصــة بـــعـــمـــلـــيــة
بالغ النـهوض وذلك بتـخصـيص ا
الـكافـية لـتأمـ متـطلـبات الـتعـليم
ــبــالغ اخملــصــصـة في الــعــراق وا
ــوازنـة االحتــاديـة لــلـتــعـلــيم من ا
قليلة جدا ما جعل الواقع التربوي
واقـعا مـتدنـيـا. ومن واقع التـخلف
في قـطـاع الـتـعــلـيم نـقص األبـنـيـة
ـــدرســـيـــة الـــذي ال يــســـمح بـــفك ا
ــــــــــدرسـي وفـك ازدواج االزدواج ا
درسية حيث تتميز كثير الشعب ا
ــدرســـيــة بــازدحــام من الـــشــعب ا
الطلبة الشـديد الذي قد يتجاوز الـ
ا  50طـالـبـا في الـصف الـواحـد 
يؤثر علـى سير العمـلية التعـليمية
والـتـربـويـة في الـوقت الـذي يـصل
الـــــعــــدد مـن الــــطالب فـي الــــصف
الـنـمـوذجي من (  18-25) طـالـبا.
فمدارس العراق في حال يرثى لها
وواقع التـربية سيء جـدا ففي عام
 2008و2009 بـــلغ عــــدد الـــطالب
ـتـســربـ من الـدراســة اكـثـر من ا
 78ألف طـالب مـتـسـرب واكـثـر من
 44ألف طـالـب راسب في امـتـحـان
البكالوريا وهذا يعكس عدم وجود
أي تـقـدم في الـعـراق ,كـون الـتـقدم
لـــلــــدول يــــقـــاس مـن خالل تــــقـــدم

مؤسساتها التربوية والصحية.
كما تعد قضـية غياب الكفاءات من
الـقــضـايـا اخلــطـيـرة الــتي تـواجه

واقع التعليم في العراق (5).
ومن مـظـاهر الـتـخلـف في التـعـليم
ـسـنـاهـا هـذه الـسـنـة 2019 الـتي 
ـتدنـيـة  المتـحـانات هـو الـنتـائج ا
الـثــالث مـتــوسط الـوزاريــة والـتي
بـــلــغت نـــســبــة الـــنــجــاح (34,69
ــئـة)  حــسب مــا اعـلــنـته وزارة بـا
الـتـربــيـة وهـذه الـنــسـبـة لم يـدخل
فـيـهـا عـدد الطـلـبـة الـكلـي الذين لم
يدخـلوا البـكالوريـا ولو  حساب
هذا الـعدد لكـانت النسب تـعبر عن
كـارثـة حــقـيـقـيـة. كــمـا ان الـنـتـائج
اكـثـر كـارثـيـة فـي الـتـعـلـيم األهـلي
حـيث بـلغت بـعض نـتائج الـنـجاح
ا دعا وزارة التربية فيها صفر  ,
ـدارس األهلـية الى االنـذار بغـلق ا
التي ال حتسن نـسبة النـجاح فيها
العام القـادم او تعرضهـا لعقوبات
ـكن احلـديث مـالــيـة . غـيـر انه ال 

3- اعادة النـظر في نظـام ومناهج
ـا الــتـعــلــيم وطــرائق الــتــدريس 
يـتـفق وتـأمـ مـسـتلـزمـات الـتـقدم
ــادي وارســاء قــاعــدة الــتــقــني وا
تعليمية مـتطورة وتشجيع البحث
الـعـلـمي واالبـتـكـار وربط الـعـمـلـية
التعليمية بعمـلية التنمية الشاملة
في الـــبالد واهـــدافـــهـــا الـــكـــبـــرى
ـعلـومـاتـيـة ضمن وادراج تـعـلـيم ا
نـاهج في مرحلـة مبكـرة واشاعة ا

دارس. استخدام وسائلها في ا
كافحة اضافة الى  وضع اخلطـط 
األمـيـة وضـمـان مـجـانـية الـتـعـلـيم
وتــفــعــيل الــزامــيــته فـي الــدراسـة
االبــتـــدائـــيــة ومـــعـــاجلــة ظـــاهــرة
تـنامـي للـتعـلـيم االهلي الـتوسـع ا
واثاره عـلى النظـام التعلـيمي ككل
وكـــذلك شـــمـــول مـــرحـــلـــة ريــاض
األطفال بالسلم التعليمي والزامية
ـا جاء في الدستور. التعـليم وفقا 
الى جانب  وضع الطالب في مركز
الــعـــمــلــيـــة الــتــربـــويــة واحــتــرام
ـارسـة الـهــيـئــات الـتـدريــسـيــة و
ـقراطيـة في احلياة الـدراسية الد
وتـشـجـيع الـنـشـاطـات الال صـفـيـة
واالهـتـمـام بـتــدريب الـعـامـلـ في
هــذا الـــقــطــاع وحتــويـل مــجــالس
ـــدرســـ الـى هـــيـــئـــات االبــــاء وا
سانـدة للـعملـية الـتربويـة . اضافة
الى اصـالح الـــتــــعــــلـــيـم الـــعــــالي
واسـتـقالل اجلــامـعـات وحــرمـتـهـا
وعدم تقييدها بانتماء  عقائدي او
ايــــدلــــوجـي او أي غــــطــــاء اخـــر ,
واعــتـمــاد اسـتــراتـيــجـيــة وطـنــيـة
ـــنح والـــبــعـــثــات مــتـــوازنــة في ا
والـــــزمـــــاالت وفي الـــــقـــــبـــــول في
ـؤسـسـات التـربـوية اجلـامـعات وا
بـــشــــكل عــــام تــــقـــوم عــــلى اسس
الــكــفــاءة وتــكــافــؤ الــفــرص وعـدم
تـقدمـ على اسس الـتمـييز بـ ا
طـائـفـيـة او قومـيـة او غـيـرها . مع
ضــرورة ربـط الــتــعــلـــيم بــأنــواعه
خـاصـة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
العلـمي بحاجات الـبالد واالهتمام
هني ومـتابعة بالتـعليم التـقني وا
تــطـــبــيق الـــقـــوانــ والـــضــوابط
ــدارس واجلــامــعـات اخلــاصـة بــا

االهلية .
افـال يـــحـــتـــاج قـــطـــاع الـــتـــربـــيـــة
والــتــعــلـــيم الى تــغــيــيــر واصالح

جذري ?
فــلـــنــعـــمل مــعـــا من اجل االصالح
ـــصــلـــحــة الـــشــعب والـــتــغـــيــيــر 

والوطن...
صادر : ا

1- الـــــتـــــعـــــلـــــيم فـي الـــــعــــراق /
وسوعة احلرة . ويكيبيديا / ا

2- عـــلي الــكـــاش / الــتــعـــلــيم في
العـراق ... الى الـوراء در ./ شبـكة

اخبار العراق .
3- مـحــمـود الــنـجــار / احلـكــومـة
متـهمة بـتدهـوره .. العراق يـتجرع
فوضى نظامه التـعليمي / اخلليج

اون الين 2017/7/11.
4- الــفـســاد يــنـهـش الـتــعــلـيم في
ـعــلــمـون يــتــسـلــحـون الــعــراق وا
بــــاإلضـــراب / اخلــــلــــيج اون الين

.2019/2/19
5- دراســة عن واقع الــتــعــلــيم في

العراق .
6- د. عـــامـــر صـــالح / الـــنـــتـــائج
ـــتــدنـــيــة المـــتــحـــانــات الـــثــالث ا
مـــتــــوسط الـــوزاريـــة في الـــعـــراق
واألســبــاب الــكــامــنــة/  21تــمــوز

.2019
7- د. عـامر صـالح / نـحو اصالح
جــذري لــلـــمــنــاهج الــدراســيــة في
علوماتية . العراق / شبكة النبأ ا

ــــوحـــدة ــــواطــــنــــة ا عن فــــكــــرة ا
واجلامعـة وقصور فكـرة التضامن
تــارة بـــحــجــة الــصـــراع الــعــربي-
"اإلســـرائــيــلي" وأخــرى ألن الــعــدو
يدقّ على األبـواب وال بدّ من تأجيل
ــطـالــبــة بــاحلــقــوق وتـوجــيه كل ا
ا ـوعـودة  اجلـهـود لـلمـواجـهـة ا
فــيـــهــا تـــأجــيل خـــطط الـــتــنـــمــيــة

واإلصالح.
WOF «Ë WNł«u

وقــدّر لي أن اســتــجـــمع بــعض مــا
تـبـقى من شـجـاعـتي ألقـول لـرئـيس
ـواجــهـة الـواقــعـيـة هي عــربي إن ا
ـواطــنـة هـي الـقـوة ــواطـنــة فـا بـا
احلـقــيـقـيــة فـمــا بـالك حــ تـكـون
ـــعــــرفـــة  وحـــسب مـــقـــتــــرنـــة بـــا
الـفـيلـسـوف البـريـطاني فـرانـسيس
عـرفة قوة" وهي "سـلطة" بيـكون " ا

في اآلن ذاته.
ـــعـــيـــار احلــــقـــيـــقـي هـــو حـــكم وا
الــقــانــون وحـــسب مــونــتــســكــيــو
ــوت يــنــبــغي أن "الــقــانــون مــثـل ا
يــــنــــطــــبـق عــــلـى اجلــــمــــيع" أي ال
اسـتـثنـاء فـيه وال فـرق بـ احلاكم

واحملكوم باخلضوع له.
وشـــهـــدت احلــــركـــة احلـــقــــوقـــيـــة
صــراعـات داخـلــيـة  وأحـيــانـًا عـلى

مـــســــتـــوى نــــظـــرة هــــذا الــــفـــريق
الــسـيــاسي أو ذاك في هــذه الـدولـة
الـــعـــربــيـــة أو تـــلك كـــمــا شـــهــدت
صراعـات عربـية - عـربيـة انعـكاساً
لألوضـاع الـعربـيـة وهـذه أضـعفت

من مهنيتها.
وبــتــقـــديــري أن اخلــلـل يــعــود إلى
الــنــقص في الــثــقــافــة احلــقــوقــيــة
والوعي القانوني وإلى عدم اإلقرار
ساواة بالتـنوّع والتـعددية وعـدم ا
في احلقـوق والواجـبات فضالً عن
شحّ احلـــريــات والســـيّـــمــا حـــريــة
الــتـعـبـيـر .وفي فــتـرة الحـقـة غـلّـبت
ـهني نـظـمات احلـقـوقيـة ا بـعض ا
على السيـاسي وإن كان السياسي

أكثر تأثيراً .
آن األوان لــرد االعــتــبــار والــتـوازن
والتفـاعل ب ما هو مـهني وما هو
سيـاسي وب مـا هو تـكتـيكي وما
هـو ستـراتـيجي مـثلـمـا ب مـا هو
وبـ ما دى ظرفي ومـا هو بـعيـد ا
هــو وطـــني وســيـــاسي كـــجــزء من
ــشــاركــة فـي الــعــمل الــعــام وأي ا
اخـتالل في أي جــانب مـنه سـيـقـود
ـــعـــادلـــة ويـــضـــعف إلى اخـــتالل ا
بـالتـالي من دور احلركـة احلـقوقـية
ذات الــــبــــعــــد اإلنــــســــانـي ســـواء

بـوظـيــفـة الـتـضـامن من جـهـة وهي
وظــيــفــة أســاســيـة أو لــلــدفــاع عن
مــصــالح األمــة الــعــربـيــة من خالل
مـشـروعـهـا الـنـهـضـوي الـتـجـديـدي

واجهة التحديات اخلارجية .
واخلــــطــــوة األولى بــــتــــعــــزيـــز

واطـنة الفـاعلـة من خالل الترابط ا
بــيــنـهــا وبــ الــنـضــال لــتــحــقـيق
االسـتقالل الـسـياسي واالقـتـصادي
ـستدامة والتوجه صـوب التنـمية ا
في إطــار مــنــهج يــقــوم عــلى رضــا
ــقـراطـيـة الــنـاس وخـيــاراتـهم الـد
وبـــــاحلـــــد األدنـى من الــــــعـــــدالـــــة
االجـــتـــمـــاعـــيـــة وذلك بـــالـــتـــقــارب
والـــتــنـــســـيق والـــتــعـــاون وصــوالً
لالحتاد ب البـلدان العربيـة ككتلة
ـا جتـمـعـهــا مـصـالح مـشــتـركـة  
يـعـزز االنـبعـاث احلـضـاري لـتاريخ
عريق يربط ب احلداثة والقدامة 
ومــثل هــذا الـتـوجـه كـان مــطـروحـاً
لـلـنـقـاش في عـمـان لـبـلـورة الـرؤيـة
احلـقــوقـيــة الـعــربـيــة الـنــهـضــويـة
ـواجــهـة صـفـقـة الـقـرن وفي إطـار
جتــــديــــد هـــــيــــكــــلــــيــــات " احتــــاد

احلقوقي العرب".

ي ومفكر عراقي { أكاد
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