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ــيـــ بــشــأن تـــتــبــايـن رؤى االكــاد
مـضـمـون الـتـعـلـيم والـتـعـلم كـونـهم
اسـاسـا في اســتـراتـيـجـيـة الـعـمـلـيـة
عـتـمدة في الـتربـويـة والتـعـلـيمـيـة ا
حـيث يـدعو ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة ا
الـبـعض عـند عـرضه لـطـريـقـة تـقـييم
الـعمـلـيـة التـربـوية والـتـعـليـمـية الى
ضـرورة الــتـحـول نـحـو الــتـعـلم بـدل
الــتـعـلــيم بـاعــتـبـار ان الــتـعــلـيم هـو
ظاهرة تقليـدية تلقينـية مضى عليها
الــزمن لم تــتالءم وتــطـلــعــات اجلـيل
جـــيل الـــثـــورة الـــرقـــمـــيــة اجلـــديـــد
ـبــهـرة في واســتـخــدام الـتــقـنـيــات ا
التعامالت احلياتـية اليومية من قبل
والــبـعض االخــر يـدعـو الى الـطــلـبـة
اســتـمـرار الــتـعـلــيم بـدال من الــتـعـلم
ــا يــتــنـــاسب وثــقــافـــة الــطــلــبــة و

كـتسـبة وفـترة اعدادهـم والبعض ا
ـنـظار فـهـوم  االخـر ينـظـر الى ا
مـوحد بـاعـتـبار عـدم وجـود فـروقات

بينهما.
 ومن اجل تـــــوضــــيح مـــــضــــامــــ
ـكن الـقـول ان الـتـعلـيم ـفـهـومـ  ا
هو عـمليـة (منتـظمـة مقصـودة وغير
ــتــعـلم ال ـعــنى ان الــفـرد ا ذاتــيــة)
ا يـتـلـقـاها من ـعـرفـة وا يـكتـسب ا
غـيـره من خالل حــزمـة من الـوسـائل
ـســتــخـدمــة.كـمــا يــنـظــرلــلـتــعــلـيم ا
كـونه(عـمـلـيـة تـفاعـلـيـة تـنـتـقل فـيـها
ـعـلـومات من ـعـارف وا اخلـبرات وا
ـــتـــعـــلّم) او ــعـــلّـم إلى ذهن ا ذهـن ا
ـعارف) انه(عـمـليـة مـنـتـظمـة لـنـقل ا
وهذا يعني ان التعليم تعلم الى ا
مارسات التي يستند هو مجموعة ا

علم فهو عمـلية منظمة تركز اليها ا
ـعرفـي للـمتـعـلم وتتم على اجلـانب ا
ــؤسـسـة الـتــعـلـيـمــيـة يـطـلق داخل ا
ـدرسي والـتـعـلـيم عـلـيـهـا(الـتـعـلـيم ا
ي)وهــو عــمــلـيــة مــقــصـودة االكــاد
ـتعلم ال وغيـر ذاتية وتـفسيـرها ان ا
ـا يـتـلـقـاها من ـعرفـة وا يـكـتـسب ا
وهذا االسلوب غيره بوسيلة التلق
الـتــلــقـيــني اكــتــســبـنــاه مــتـعــلــمـ
ومـــارســنــاه وال زلــنــا مـــعــلــمــ في
ــيـة ضــمــنت لــنـا ــؤســسـة االكــاد ا
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عاصر الى ضرورة ويتجه التعـليم ا
التوجه به نحـو(التفكيـر الناقد الذي
ــتـعـلّـم عـلى الــوقـوف عـلى يــشـجع ا
أســبـاب حــدوث الــظـاهــرة وفــهـمــهـا

ـعلومة عن وعدم أخذ ا بشكل عمـيق
طـريق األسـلوب الـتـلـقـيـني الـسردي
الذي يعـتمد عـلى النظـام البنكي)من
عـلومـات والقـواعد واالفـكار لـيعاد ا
الى تـــاكـــيـــد حـــفــظـــهـــا وفـــهـــمـــهــا
واســـتـــنـــســـاخـــهـــا عـــنـــد الـــســؤال
عنها.ويالحظ ان الـتعليم(عـملية يتم
ــهــارات فــيــهــا حتـــفــيــز الـــقــوى وا
ـمـارسـة نشـاط ذاتي عن الـعـقلـيـة 
طـــريـق تـــهــــيـــئــــة مــــجـــمــــوعـــة من
تـعـلم في حـصوله الـظروف)تـمـكن ا
ـتـخـصـصة ـعـرفـة الـعلـمـيـة ا عـلى ا
علم عرفة من ا وهذا يعني انتقـال ا
تعـلم وهما طـرفي التعـليم.اما الى ا
الـتـعــلم فـهـو سـلــوك ذاتي تـطـويـري
غـيـر مـحــدد بـزمن وال بـعـمـر يـسـعى
الـيه الـراغب أمال في احلـصـول على
تـعلم مـيزة فـا عـرفيـة ا اخلبـرات ا

هنا هدفه التعلم.
ويــعــرف الــتــعــلم تـــعــلــيــمــيــا(بــانه
مجموعة من الـدراسات الذاتية التي
ـكتـسـبـات عـلـميـة ومـعـرفـية تـهـتم 
جـال من مجاالت الدراسة) خاصة 
ويــعــرف اجـــتــمــاعـــيــا (بـــانه كــافــة
ــهـــارات الـــتي يـــحـــصل عـــلـــيـــهــا ا
االنــسـان اثـنــاء تـعـامــله مع الـبــيـئـة
العائلية واالجتماعية احمليطة) وهو
ــتـعــلم ايــضــا عــمــلــيـة (اكــتــســاب ا
لـلـمـهـارات من خالل تـاثـره بـعـمـلـيـة
الـتعـلـيم) وهذا يـعـني ان التـعـلم هو
ـهارات من وا ـعرفـة عـملـيـة (تلـقي ا
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خالل الدراسـة أو اخلـبرات أو ال
ا قـد يـؤدي إلى تغـير دائم تعـلـيم 
في الــسـلــوك تــغـيــر قـابل لــلـقــيـاس
وانتـقائي بـحيث يـعيـد توجـيه الفرد
اإلنساني ويعيد تشكيل بنية تفكيره
الـــــعـــــقـــــلــــيـــــة).ويـــــنـــــتج عـن هــــذه
الـعـمـلـيـة(تـغـيـراً واضـحـاً في رصـيد
ـعـرفي وسـلـوكه)وهـذا يـعني الـفرد ا
ان الـتـعـلم مــهـارة تـكـتـسب بـطـريـقـة
ذاتيـة اوغير ذاتـية مـقصـودة او غير
مقـصـودة وذات تغـير مـسـتمـر عكس

التعليم.
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ولــلـــتــعـــلم انــواع مـــنــهـــا (الــتـــعــلم
باالكتـشاف والتـعلم الذاتي والـتعلم
الــتــعـــاوني والــتــعـــلم الــتـــنــافــسي
والـتعـلم اجلـماعي)ولـلـتعـلم مـهارات
عــديــدة مــنــهــا (اخلـارطــة الــذهــنــيـة
ـفـاهـيـمـيـة والـتي تـكون واخلـرائط ا
ـفاهيم على شـكل تطبـيقـات حتوي ا
الـعــديـدة الي عـلم وخــارطـة الـتـدفق

واجلداول). 
واسـالــيب الـتـعــلم مـتـشـعــبـة كـثـيـرة
االبـــعــاد فـــهي خــلـــيط من عـــنــاصــر
مـعـرفـيـة وانـفـعـالـيـة وسـلـوكـيـة وقد
تـمــكن الـبـاحــثـون من الـتــعـرف عـلى
عدد كثير من االبعاد الساليب التعلم

اهمها:
ـسـتـقل عن اجملـال اسـلـوب الـتـعـلم ا
واسـلوب عـتـمد عـلى اجملال مقـابل ا
ن لــــلـــدمـــاغ مــــقـــابل الـــنـــصـف اال
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لم استغرب مـا أعلنته وزارة الـتخطـيط عن خارطة الفـقر في العراق
ولم يــنــزل اخلـبــر صــاعــقــا كــمــا يــقــولــون ألنـنـي اعــرف ان نـتــائج
خوارزميات الـتدميـر الذي أصاب الـعراق وكوارث الـقتل واحلروب
سـتـعــطي مـثل هــذه الـنــتـائج بل انــني أجـد في هــذه االحـصــائـيـات
ـا أعـلن ألن ـا لـلـظـاهـرة وتـسـتـرا عـلـى ارقـام فـلـكـيـة أكـثـر  تـقـز
عادالت الرقمية واالحصـائيات تخفي وراءها سـياسة فاسدة ملوثة ا
بـالـكــذب واخلـداع وتــشـويـه احلـقــائق. ومع ذلك فــاذا اخـذنــا بـهـذه
ـخـزون الـعراق األرقام الـفـاجـعـة مـن بـاب حـسن الـنـيـة وقـارنـاهـا 
النفطي وايـراداته الشهـرية فأن الـقلب سيتـوقف وستزداد الـلعنات
عـلـى من أفــقــر الـشــعـب واذله بــ األ وحـول ثــرواتـه الى مــعـدن
صد لـلـفـقـر بدال مـن معـدن الـذهب الـذي يـداوي الـناس بـالـرفـاهـية
والكـبـريـاء. ال ان يـحول الـوطن الى مـزابل واكـوام من الـقـمـامـة يؤمه

فقراء بالدي جوعا وهالكا وعوزا.
ال شك ان التـعـامل بـلـغـة اإلحـصاء واألرقـام في مـوضـوع الـفـقـر قد
يثـير صـدمـة ألول وهلـة فـاألرقام لـهـا حيـاتـها اجلـامدة كـرمـز رقمي
مجـرد مـثـلـمـا لهـا وجه آخـر جـدلي يـنـبض بـاحلـياة إذا حتـولت الى
مدلـوالت حيـاتيـة فاإلحـصائي تـهمه الـنتـيجـة الرقـميـة بيـنمـا احمللل
يفسر ابعاد الـرقم اجتماعيـا واقتصاديا وثـقافيا لذلك فـأن التفسير
االجتمـاعي والسيـاسي خلريـطة الفـقر تعـطي نتـائج كارثيـة وحقائق
علمـية مـهمـة أولها ان الـفقـر موزع عـلى جميع احملـافظـات العـراقية
بدون اسـتـثـنـاء ولـيس هـنـاك مـحـافـظـة مـدلـلـة حتـى تـلك الـتي تـغرق
او الـتي تـتـواجـد فـيـهـا اضرحـة االئـمـة الـكـرام الـتي تـتـاجر بالـنـفط 
ومـخـترعـو الـفـقر وعـمـامة رجـال احلـكم  باسـمـهم أحـزاب الـسلـطـة 
وثـانـيــهـمـا ان نــسب الـفــقـر تـرتــفع بـشــكل مـخــيف في الـكــثـيـر من
رغم ان الـسـلــطـة احلـالــيـة تـتــبـاكى لــيل نـهـار مـحـافــظـات اجلـنــوب 
بـينمـا مدن ابـناء احلـس بـلغة اهـل السلـطة الـطائـفية  ظـلومـية  با
ائة ويـرتفع منسـوب الفقر ما ب 44-52 با تغرق بالفقـر والبطالة 
ــئـة) ــئــة) ومــيــسـان (45 بــا كـمــا هــو احلــال فـي ذي قـار (44 بــا
ناطق ئة) وهذا ال يـعني ان ا ثنى (52 با ئـة) وا والديوانية (48 با
ـثـال ال عـلى سـبـيل ا ـوصل  األخـرى تـعـيش بـحـبـوحـة الـعـيـش  فـا
نصفها نكوبـة بدواعش اإلرهاب سابقـا والسلطة حالـيا  احلصر  ا
فقـيـر ونـصـفهـا االخـر مـهـدم ومهـجـر  يـرتـفع فيـهـا الـفـقر الى (34

ئة). با
االغـرب في تـقـريـر وزارة الـتـخـطـيط فـرحـتـهـا بـانـخـفـاض الـفـقـر من
ـائـة بــاالعـتـمــاد عـلى قـيـاس ـائـة عـام 2014 الى 20 بـا 22.5 بـا
ـتمثلة بالـصحة والسكن والتـعليم والدخل واحلاجة مؤشرات الفقر ا
ـقـاييس ـقايـيس واحلـمـد الله مـتـوفـرة بأعـلى ا الى الغـذاء. وهـذه ا
ـارك وســويـسـرا وهـولـنـدا ـيـة بل تــتـفـوق عـلى الــسـويـد والـد الـعـا
واالمارات لكنها غير معلنة ألن عـمائم البلد يخشون حسد االخرين
ية تسبب في دينيا ويخافون من السياحة الطبية ان تكون ماركة عا
ـواطن ــســتـشــفــيـات الــعــراقـيــة ألن االحق عــنــدهم هــو ا ازدحـام ا
العـراقـي في ان يـسـتـمـتع بـخـدمـاتـهـا الـطـبـيـة وأجـهـزتـهـا احلـديـثة

. عطرة بالياسم وروائحها ا
وإذا مـا احـتـكـمـنـا لـلـمــنـطق وابـتـعـدنـا عن الــلـمـز والـهـمـز والـغـمـز
ـقـايـيـس التـي وضـعـتـهـا وزارة الـتـخطـيـط بـشـأن الـفـقر وخضـعـنـا ا
العراقي فأن العـقل سينط نطـا من جسم العبـاد ألن احلقائق تؤكد
قـاييس تـبكي حـالهـا وتنـدب حظـها الـسيئ ألنـها بأن جـميع هـذه ا
كـانت من صـنع زعـاطــيط الـسـيـاســة الـذين ال يـفـقــهـون صـنع حـيـاة
ـتهـالـكـة التي ـسـتشـفـيـات الـعراقـيـة ا التـمـدن وثـقافـة الـسـعادة. فـا
أصبحت نقاط عبور للموت تغـص بالفئران أكثر من روادها وتتنزه
ـرضى يئـنـون ويتـأوهون ـرضى تشـاركـهم الطـعـام البـائس وا ب ا
ـعـطـرة بـرطـوبة ـنـخـورة ا ا وحـزنـا عـلـى حـالـهم في هـذه األبـنـيـة ا ا
ـاضي وجـيف الـقـذارة وشــحـة األدويـة وانـعـدامــهـا في كـثـيـر من ا
ستشفيات تطلب من مرضاها جلب ضحك ان هذه ا األحيان  بل ا
االدوية معها الن هـناك تدويرا لـلفساد فـاألدوية التي تدخل من باب
مخازن وزارة الـصحة تـخرج من شـباكهـا الى الصـيدليـات اخلاصة
ليـبـاع بـأثـمـان بـاهـظة دون مـخـافـة الـله لـيـصـبح عـرفـا حتت الفـتات
دينـيـة مـبـتـكـرة .نـاهـيك عـن مـشكـالت كـثـيـرة تـتعـلـق  بـكـوارث غرف
تـهالكة رضى ا وأدوات الـتشخـيص واسرة ا واالنعاش  العملـيات 
ـزاح والـضـحك ـسـتـشـفــيـات من ا وظـاهـرة الـفـوضى داخل هــذه ا
وقتلـهم أيضا بدم بارد والشجار بـ الطبيب والـعامة  واالحاديث 
ـرضى ـتــصـاعــد من ســجـائــر الـعــامـلــ وا أضـافــة الى الـدخــان ا
ــأثـور(ان لم تـبك وقـصص أخـرى مــخـجـلــة جتـعـلــنـا نـردد الــقـول ا

فأستحي من الضحك على األقل )
اما التعليم فله قصـة وفصول مخجلة ومن العـنوان نعرف النتيجة
فـالـعــراق خـارج تـغــطـيـة الــتـصـنــيف الـدولي وفي نــهـايـة الــتـرتـيب
وشهاداته مشكوك فـيها وأطفال بالدي مـازالوا يدرسون حتت خيم
ستنقعات يلتهمون الصرائف والط حفاة وب الترع والسيول وا
الفقـر حاجة وجـوعا ويتـلقون دروسـا دينيـة جاهلـية وبالـية وتعـليما
درسة محورا للنزاعات طائفيا يرسخ الهوية الطائفية بل أصبحت ا
االجتماعية والطائفية والسيـاسية ومحورا لسيطرة األحزاب الدينية
ألنه االفـقـر واألكـثـر حـاجة ـدرس مـوضع تـنـدر ال قـدوة  واصبـح ا
من الفـئات االجـتـماعـية األخـرى .وهـذا ينـسحب عـلى اجلـامعـة التي
وصراع لألحزاب الدينية التي تريد أصبحت كهوفا للجهل والظالم 

أطفاء شمعة العلم فيها .
اما الـدخل فـقـد سبب لـنـا مـزيـدا من الفـقـر فـقد ذكـرت بـعـثة األ
تحـدة (يونـامي) بأن هـناك سـتة ماليـ عراقي يـعيـشون حتت خط ا
الـفـقـر أي أنـهم يــقـتـاتـون ويـتـدبــرون أيـامـهم ومـعـيــشـتـهم بـأقل من
ا يجـعل العراق دوالرين ونصف في اليـوم الواحـد للفـرد الواحـد 
الي من الـفقـراء. صحـيح أن دخل الفرد من البلـدان التي حتـوي ا
ـاضيـة لكن الـصحـيح أيضـا ان العراقي ارتفع قيـاسا بـالسـنوات ا
يـعـيش أتــعس أيـامـه ضـيـمــا وفـقــرا ومـذلــة ألن اجلـمـيـع ابـتـداء من
ـدرس ال يقويـان حتـى العـيش برفـاهيـة الفـقير ـوظف وا تقـاعد وا ا
مقـابل تـضخم اقـتـصادي كـبـير وارتـفـاع في سـلع احليـاة والـسكن
والدراسـة والـصحـة. يـكفي الـيـوم ان معـظم الـنـاس تعـاني الـيوم من
فـقـدان الـسـكن والـضـمـان الـصـحـي واالجـتـمـاعي ولـيس لـديـهـا اال
ـبارك ورداءة ـوادها وشـحـيحـة بعـدسـها ا بطـاقة تـمـوينـية فـقـيرة 
بـضـاعـتـهـا الــفـاسـدة وكل هـذه احلــاجـات يـبـتـلـعــهـا راتب ال يـكـفي

ألسبوع واحد!
ومع ذلك ودون خـــجل تـــأتــيـك احلــكـــومـــة مع كل هـــذه الـــكــوارث
كارم الكبـرى تبشرنا بانخفاض الفقر  5درجة فاخر الوطنية وا وا
مئـوية رغم ان ريـخـتر الـفقـر الـعراقي درجـاته اعلى بـكـثيـر وزلزاله

أحدث دمارا اجتماعيا بسعة مساحة العراق. 
وقصـة مـفـخـرة الـفقـر ال تـنـتـهي الى حـد مـا وصـفـناه بـعـجـالـة فـهو
ـال احلرام بأنه يبدوكـما قـال أحد افراد الـسلـطة الـدينيـة الغـارق با
قـدر الـهي لــيس من صــنع الـبــشـر وسـعــادة ورضى من عــنـد الـله
ـفـقرين وعـذاباته له اجـر عنـد الله والشـقاء في مـقاومـته ومقـاومة ا
يوم القيـامة. بالرغم من ان هـذا البلـيد الفاسـد يعرف ان البـلد يغرق
باألمـوال والـنـفط مـثلـمـا يـغـرق بـالفـاسـدين لـكن قـدر الـعراق ان من
يحـكـمه اليـوم صـنـعوا له مـفـخـرة الفـقـر وجـعلـوه في اخـر األوطان

كأننا نسمع قول السياب اخلالد:
وكلَّ عام ح يعشب الثرى جنوع

ما مر عام والعراق ليس فيه جوع

واسـلــوب الـتـأمل( الـنــصف االيـســر
واسـلـوب الـتــروي) مـقـابل االنـتــفـاع
الــنــمـط الــتـفــكــيــري مــقــابل الــنــمط
العاطفي واالحساس مقابل احلدس
واحلــكم مــقــابل االدراك والــتــفــكــيـر
ـــقـــيــد ـــرن مـــقـــابل الـــتـــفـــكـــيـــر ا ا
والــتـبــسـيـط مـقــابل الـتــعـقــيـد(وهي
اســالــيب ســوف نــســتــعــرضـهــا في

مقالة الحقة).
وبــشـكل عــام يــعـد الــتـعــلم اسـلــوبـا
تــطــويـــريــا ذاتــيـــا اذ يــعــتـــمــد فــيه
االنــــســـان عـــلـى نـــفـــسـه عن طـــريق
تاحة فهو استخدام وسائل التعلم ا
ا ال(يرتكز على احلـفظ والتلق وا
على تنمية التفكير والقدرة على حل
ــشــكالت وعــلى الــعــمل اجلــمـاعي ا
والـتعـلم الـتعـاوني). وهـذا يـعني ان
ـعـرفـة الـتـعـلم لـيس اسـلـوبـا لـنـقل ا
تسلسلة وبالتالي من التخصصية ا
اجل ان نـضـمن تـوجهـنـا الـتـعـلـيمي
نحـو تـعزيـز اسلـوب الـتعـلم البد من
الــتـاكــيــد ان كل مـدخـالت الـعــمـلــيـة
ـعلم والـلوحة التـعليـمة ابـتداء من ا
ـــنــــهج والـــكـــتـــاب والـــقـــــــــــــلم وا
وغـيـرها تـعـد جـوهـر عـملـيـة الـتـعلم
واســـاســـهــــا وكـــلـــمــــا كـــانت هـــذه
دخالت تـتسم بالـرصانـة ومكتـملة ا
من الــنــاحـيــة الـنــوعــيـة والــظـرفــيـة
حـصـلـنـا عـلى تـعـلم مـكـتمـل ورص
نــضـــمن به مـــســتـــقـــبل الــعـــمــلـــيــة

التعليمية وجودتها.
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بغداد

عـنـصـر هــدم وذلك بـزيـادة الـبـطـالـة
وحـــرمـــان الــقـــدرات الـــقـــادرة عــلى
الــــعــــمل مـن اكــــتــــســــاب اخلــــبــــرة
ـشـاريع احلـيـويـة وخـصـوصـا فـي ا

مثل استخراج وتسويق النفط .
قــد يــتــســاءل الــبـعـض عن مــجـاالت
الـتنـمـية قـدر تـعـلق االمر بـالـعراق ,

وهنا نود اإلشارة الى :
ــكن -الــتــنـــمــيــة االقـــتــصـــاديــة و
تـعــريـفـهـا عـلى انــهـا زيـادة الـطـاقـة
اإلنـتـاجـيـة لالقـتـصـاد الوطـني . أي
حتــقـيق تــغـيــيـرات كـمــيـة ونــوعـيـة
وتــشـــمل هــذه اإلجـــراءات مــجــاالت
ـــال مـــتـــعـــددة من بـــيـــنـــهـــا رأس ا
البشري والبـنية التحـتية األساسية
والــتـنــافس اإلقــلـيــمي واالسـتــدامـة
الـبـيـئــيـة والـشـمـولـيـة االجـتـمـاعـيـة
والصـحة واالمن والـقراءة والـكتـابة
وغيرهـا من اجملاالت األخـرى بهدف
ضـمـان الــرفـاهـيـة عــبـر الـتـدخل في
الـــــســـــيـــــاســـــات االقـــــتـــــصـــــاديــــة

واالجتماعية لالفراد وللمجتمع .
ان التعليق على مدى حتقق ذلك في
الـعـراق فـأن االمــر مـتـروك لـلـمـتـابع
هتم بـشؤون التـنميـة في العراق وا
وهــنــا اود ان الــقي بــعض الــضــوء
عـــلى مــاكـــشــفه مـــســتـــشــار رئــيس
الية مظهر محمد الوزراء للشؤون ا
صــالح في احملــاضـرة الــتي تــفـضل
بـالـقـائـها في كـلـيـة بـغـداد اجلـامـعة
للعـلوم االقـتصاديـة عن عدم تـطبيق
مشاريع اسـتثـمارية مـنذ عام 2003
وحــتى عــام 2013 بــقــيــمــة 222.3
مليار دوالر أمـريكي وح  سؤال
ــــــشــــــاريع الــــــوزارات  عن هــــــذه ا
ـسـجـلـة .. كـان اجلـواب ..ال يـوجد ا
شيء عــلى األرض . كــمــا كــشف عن
وازنة ان موازنة 2020 بأن قـيمـة ا
ـئـة من الـتـشـغــيـلـيـة تـأخـذ 110 بـا
قـيمـة ايـرادات الـنفـطـيـة . ( نقال عن

جريدة الزمان) .
- التنـمية االجتـماعيـة والتي تعرف

عوامـــــل ذاتـية وأخـرى موضـوعية.
العـوامل الذاتـية تـتلـخص بالـتالي :
ـاط ـان بــإمـكـانـيـة تــغـيـيـر أ - اال

ااحلياة السائدة 
- تــوفـــر الــهـــيـــئــات الـــقـــادرة عــلى
الــتــعــاون مع األجــهـزة احلــكــومــيـة
ـا في ذلك قـيـام لـتـحـقـيق األهـداف 
ـــعــنــيــة في ــؤســســات ا االفـــراد وا
االنـــدفــــاع بــــااللـــتــــزام قــــدر حـــدود

سؤلية  ا
ــوضــوعــيـة امــا بــصــدد الــعــوامل ا

تتلخص بالتالي : 
- قـيام عـمـلـية الـتـنـميـة عـلى أساس
من الــتـوازن فـي كـافــة اجملـاالت وان
تــعـــبـــر بـــرامـــجـــهـــا عن احلـــاجــات
األسـاسـيـة لــلـمـجـتـمع ( ال كـمـا نـرى
ـعـنــيـة عـلى حـيـث ركـزت اجلـهــات ا
صــبغ األرصــفـة واســتــيـراد احلــجـر
ـقـرنص لبـعض األرصـفـة ... يـالـها ا
من ســخـــريـــة ووســيـــلــة لـــلــســـرقــة

واالحتيال) .
هني الـتطبيقي حيث ال - التدريب ا
زلــنــا نـرى ان الــتــعـلــيم في الــعـراق
هني احلقيقي مبتعدا عن التدريب ا
الــذي يـخـدم الــقـطـاعــات الـتـنــمـويـة
طلـوبة وهـذا ما انتـبهت له الكـثير ا
من الـــدول مــثل مــالــيــزيــا والــصــ
وتـايـلـند وغـيـرهـا الـكـثـير  ,ال يعـني
ذلك عـــدم االهـــتــــمـــام بـــالـــدراســـات
ـكن ان الـتـقـلـيــديـة الـنـظـريـة الـتي 
تكون مـفتـاح للتـطوير واحـداث نقله
في اخملــتـبــرات الـتــطـبــيـقــيـة سـواء
زراعــيـة  ,صــنــاعــيــة  ,ســيــاحــيــة ,

صحية .... الخ 
ـا ان هدف الـتـنـمـية هـو تـطـوير  -
االنـــــــســـــــان فـــــــأن من الـــــــعـــــــوامل
ـسـاعـدة هـو الـتـركـيز ـوضـوعـية ا ا
على عنصـر الشباب والـنساء كعامل
أســـاسي مــــســـاعــــد عـــلى حتــــقـــيق
همش النهوض بـالعنصر الـبشري ا
والــذي يـــســـتـــعـــاض عـــنه حـــالـــيــا
ـثل بــالــعــمـالــة األجــانـبــيــة وهــذا 

ـفهومـها الشامل  توصف التـنمية 
ــعــاصــر عــمــلــيـة تــخـص جـمــيع وا
مسـتـويات احلـيـاة ومجـاالتـها وهي
يـت فكـرة ولـدت ب احلـرب الـعـا
واتـــســـعت االن  ,وجتـــســــيـــد هـــذه
الـعــمـلـيــة يـتـوقف عــلى عـدة عـوامل
تتفاوت أهميتها من ظرف آلخر ومن

بلد آلخر .
ـتتـبع لـلتـنـميـة االقتـصـادية في ان ا
الـــعــــراق يالحظ ان مــــشـــكــــلـــتــــهـــا
األســاسـيـة و الــرئـيــسـيـة تــكـمن في
شــحــة الـتــمـويل كــنــتـيــجـة لــدخـول
الـعـراق في حـروب وخـصـوصـا بـعد
االحتالل و الـتـحديـات الـتي فرضـها
غــيـــاب الـــســـيـــاســة االقـــتـــصـــاديــة
الـرصــيـنـة وغـيـاب الــرقـابـة وابـاحـة
ـمـتـلـكـات بـغـطاء الـسـرقـات ونـهب ا
قانوني  ,لسنا بصدد توجيه أصابع
لـــوم او تــأشــيـــر مــا يــعـــكــر سالمــة
الكاتب واجلهة التي تقوم بالنشر .
ان ارتـــبــاط الـــتــمــويـل لــلــمـــشــاريع
الـتـنـمـويــة بـأنـتـاج الـنـفط سـوف لن
يـشـهد ثـبـاتـا واسـتقـرارا في عـمـلـية
الـتـنـمـيـة ومـعـدالتـهـا ويؤكـد ذلك ان
الضـغوط الـتي مـورست بعـد انتـهاء
احلرب العـراقية اإليـرانية عن طريق
التـحـكم بالـسـياسـة السـعـرية دولـيا
لـلـنـفط كــذلك بـعـد احلـرب الـعـراقـيـة
الكـويـتيـة وما جـر في اذيـالهـا حيث
بدأ البلـد يزحف على بـطنه وتوقفت
ـشـاريع و جـمـدت مـا سـمـيت كـافـة ا

بخطط التنمية في وقتها .
ومـا يـزيـد الــطـ بـلَه فـقـدان الـقـدرة
عــلى إدارة الـــعــمــلـــيــة الــتـــنــمــويــة
وجوانـبـها الـتـنظـيمـيـة وشبه غـياب
الـعـنـاصــر الـقـادرة عـلى تـلك اإلدارة
اوتــغـــيـــيــبـــهـــا خملــتـــلف األســـبــاب

ختلف الطرق .  و
ـعــضــلـة وهــنـــــــــا وامــــــــام هــذه ا
البــــد من مــــعـــــرفـــــــــــــة الــــعــــوامل
ـسـاعـدة عـلى الـتـــــــنـمـيـة فـــــــــي ا
ـكـن تـقـسـيــمـهـا الى الـعــراق الـتي 

عـلى انهـا أسـلـوب حـديث قـادر على
احـداث تـغيـيـر حـضـاري في طـريـقة
الـتـفـكـيـر والـعـمل واحلـيـاة من اجل
ـشاركـة في تـنفـيـذ برامج الـتـنمـية ا
ألحـــداث الــتــغــيــيــر االزم لــتــطــويــر
اجملــــتــــمع . ولــــكن مــــاذا حـــدث في
الـعــراق ( تـعــمـد مع ســبق اإلصـرار
تعطشة لتجريف عقليته الناهضة ا
ــدني احلـديث واجــبـاره لــلـتــطـور ا
عبر بـرامج خطـرة ليتـقهقـر اكثر من
قــرن الى اخلــلف وال اريــد الــتـعــمق
بــهــذه الــنـقــطــة خـوفــا من مــخــاطـر

الصراحة ) . 
- التـنمـية الـسيـاسيـة والتي تـعرف
كن بـأنهـا مـجـموعـة األفـكـار الـتي 
ان يـدلى بهـا لـلمـسـاهمـة في تـكوين
رأي عــام لــلــتــأثــيــر به لــدى الــقــرار
ـشـاركـة في صـنع الـسـيـاسي  ,أي ا

القرار السياسي من 
خالل مــجـمــوعـة مـن الـوســائل مـثل
تقدمة األحزاب احلرة واجلمعيات ا
في التـفكـير والعـمل والنـقابـات غير
ـجـموعـها تـبحث سـيسة  ,التي  ا
ـتــطــورة الـعــلـمــيـة عن األســالــيب ا
والـعـمـلـيــة لـلـرقي في عالقـة الـدولـة
بــاجملــتـمع ( وهــنــا اتــرك الـتــعــلـيق
للقار سواء عن حقيقة األحزاب او
اجلمعيات او النقابات وما نراه من

التناقض والتضاد ) .
- التـنمـية اإلداريـة وتعـرف بتـطوير
قــدرات اإلداريــ وحتــســ أدائــهم
والتـأثيـر على الـبيـئة الـتي يعـملون
فــيــهــا عـن طــريق دراســة الــهــيــاكل
الــتــنــظــيــمــيــة وحتــديـث الــقــوانـ
ــعـمــول بــهـا وتــطــويـر والــلــوائح ا
وتنـمـية مـعلـومـات االفراد وحتـس
البيئة للعمل اإلداري ( تالحظون ان
القـوانـ واللـوائح الـتي تخـدم هذه
اجلوانب مـرمـية في زوايـا ودهالـيز
ومـجرات مـجـلس الـنواب سـنـة بـعد
أخــرى وحتـول مـن دورة الى أخـرى
أيضا وال يتطلب  االمر اكثر من هذا

التنويه) . 
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ــا ســبق البــد من الــقــول ان عــلى
تـصارعة في الدولة عـبر اجملـاميع ا
االستفادة من واردات وتخصيصات
اخلطة ان تنتبه الى ما اشرنا اليه ,
عـوقات التي أي اهتـمام اخملطط بـا
تــواجه الـتـنــمـيـة بــكـافـة مــجـاالتـهـا
وبـــالـــتـــالي البـــد من االبـــتــعـــاد عن
ــتــبــعـة الــصــراعــات الـســيــاســيـة ا
الـقـائـمـة عـلى الـتـعـصب والـتـحـزب.
ادية وارد ا البد ان يهتم اخملطط با

ؤثرة األخرى مثل :  والعوامل ا
- األرض وما حتـتـويهـا ومـا علـيـها

وارد الطبيعية  وما فوقها أي ا
ال  - رأس ا

- العمل والتركيب االجتماعي 
علومات  - التكنلوجيا وتقنية ا

- حـــجـم الـــوحـــدات االقـــتـــصـــاديــة
واالجتماعية 

- طريقة توزيع اإلنتاج 
هــذه الــنــقــاط لــيــست خــافــيـة عــلى
اخملــــطط اطالقــــا ولـــكـن في أجـــواء
الصراعـات واالبتعـاد عن حتقيق ما
يـشـيـر الى الـنـيـة الـصـادقـة والعـمل
ـبـاشرة عـلى األقل في خـطوة على ا
أولى على هـذا الطـريق وهذا الـنهج
اضـطـررنـا لـلـتـذكـيـر عـسى ان تـنـفع

الذكرى .  
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كـــمـــا نـــود اســتـــعـــراض اخلـــطــوط
الـعـريـضـة الـتي يـجب ان تـتـضـمـنه
سـتراتـيـجيـة الـتـنمـيـة وال سيـمـا ما

يتعلق بالعمل احلكومي :  
شروع االجتماعي  -حتديد ا

شـروعـات اإلنتـاجيـة احلـكومـية - ا
في اجملــاالت الــتـي هي خــارجــة عن
الـــنـــشـــاط االقـــتـــصـــادي اخلــاص (
شروعـات االقتصـادية االجتـماعية ا
الـضخـمـة التي ال يـسـتـطيع الـقـطاع

اخلاص النهوض بها ) 
-  الـتـوجـيه احلـكـومي والـتـخـطـيط
لــتـــشـــجـــيع الـــتـــكـــامل واالنـــدمــاج

االقتصادي ب العام واخلاص 
سـتثـمرين في -تشـجيع ومـعاونـة ا
يـادين العـامة كـالتـعلـيم والصـحة ا
واإلسكان وغير ذلك من االنشطة . -
دى : القصير , سياسة زراعية في ا
ــــتـــوسـط . والـــطـــويـل  وحتـــديـــد ا

األهداف اإلنتاجية 
- سـيـاسـة مـالـيـة ونـقـديـة وجتـارية

عامة مالئمة .
ـناسب ان نـنوه عن وهنـا جند من ا
بـعـض الـنـقــاط عـلى أســاس مـبـدأ (
ذكر عسى ان تنفع الذكرى ) منها : 
- على أجـهزة الـدولة ان تـكون اكـثر
جرأة في الـتخـلص من عـناصـر عدم
الـكــفـاءة في وحـدات الـقــطـاع الـعـام
وارد في صالح وإعادة تخصيص ا
ـــا يــــرفع من الــــقـــطــــاع اخلـــاص 
انتاجيته ويـزيد من معدالت األرباح
وذلـك بــاعـــتــبـــار وحـــدات الــقـــطــاع
اخلــاص أكــفـأ من وحــدات الــقــطـاع
العـام و تخـفيض االنـفاق احلـكومي
بــســبب الــتــخــلص من الــدعـم الـذي
تقدمه لشركات القطاع العام وزيادة
حــصــيــلـــة الــضــريــبـــة عــلى أربــاح
الشـركات بعـد إصالحهـا وحتويـلها

للقطاع اخلاص .  
- ضـــرورة اتـــخـــاذ إجـــراءات لـــرفع
شروعات التي تتبع مباد إنتاجية ا
 السوق احلـر وفتح فـرص جديدة
ـدخـرات اخلـاصـة لـتـسـتـثـمر امـام ا
في مـــشــروعــات قــائــمــة او جــديــدة

وإعـــــــــادة األمـــــــــوال احملــــــــــررة من
ــشــروعــات الــعــامـة بــعــد بــيــعــهـا ا
لـــلــقـــطــاع اخلــاص  ,وهــذا بال شك
يــدفع بــعــجــلــة الـــتــنــمــيــة لــصــالح
اجملــتــمـع عــمــومــا و ألعــادة تــوزيع
الـــثـــروة والـــدخـل من خالل اتـــاحـــة
الــفـرصــة لـهــا لـتــمـلك بــعض أجـزاء

وحدات القطاع العام . 
-على الـدولة ان تسـعى قانـونيا الى
ــعــوقــات وتــشـــديــد الــرقــابــة رفـع ا
ومـحـاربـة الـفـسـاد عمـال وليـس قوال
كــمـا نـشـاهــده حـالـيــا بـغـيــة تـوفـيـر
وتعـزيز بـيئـة مسـتقـرة للـمشـروعات
وهـذا ومـرتـبـط بال شك بـاالسـتـقـرار
الـســيـاسي واالسـتـقـالل الـسـيـاسي.
وهـنا نـشك كـثـيرا مـتـمنـ ان تـكون
احلـركـات واالنـتـفـاضـات قـد تـسـاعد
الدولـة للـتـوجه بالـنحـو الذي يـخلق

بوادر االستقرار بكل انواعه . 
- السـماح لالسـتثـمار األجنـبي على
ــــال ان ال يــــســــيــــطــــر عــــلى رأس ا
الـــوطـــني بـــوجـه عـــام واألنـــشـــطـــة
االســتــراتـــيــجــيــة بــوجه خــاص من
خالل شـــــراء أجـــــزاء كــــبـــــيـــــرة من
طروحة للبيع . شروعات العامـة ا ا
 - ذكــــــــــرنــــــــــا أعـاله إشــــــــــارة الـى
ـعـلـومـات الـتــكـنـالـوجـيـة وتـقــنـيـة ا
وألهمـيـة هذه الـفـقرة وجـدت قبل ان
ـوجزة والسريعة قالة ا اختم هذه ا
ان اقف عـنـد هـذه الـفـقـرة ألهـمـيـتـها
واشـير الى بـعض الـتـوصـيـات التي
قـد تكـون مـعـروفة لـلـجـمـيع لكن اود

التذكير بها وعلى النحو التالي : 
- تـعزيـز أنـشطـة الـبـحث والتـطـوير
ـواد اجلـديدة لـتـعزيـز تـكـنـالوجـيـا ا
ـعلـومات واالتـصاالت وتكـنلـوجـيا ا
والـتـكـنــالـوجـيـة احلـيـويـة واعـتـمـاد

اآلليات القابلة لالستدامة .
ـؤسسـات اخلاصة  - حتس أداء ا
من خالل مــدخالت خــاصــة مــعــيــنـة
مستندة الى التكنولوجيات احلديثة
ــــاط  ,فــــضـال عن اســـــتــــحـــــداث أ
مــؤســـســـيـــة جــديـــدة تـــشــمـل مــدن

وحاضنات التكنالوجيا .
- تـعـزيـز بــنـاء الـقـدرات في الـعـلـوم
والــتـكــنـالــوجـيــة واالبـتــكـار بــهـدف
ـسـتـدامة حتـقـيق اهداف الـتـنـمـية ا
ـعـرفة , في االقـتـصـاد الـقـائم عـلى ا
والســيـــمـــا ان بـــنـــاء الـــقـــدرات هــو
الوسيلة الوحيدة لتـعزيز التنافسية
وزيـادة الـنـمــو االقـتـصـادي وتـولـيـد
فرص عمل جديدة وتقليص الفقر . 
- وضع خــطـط وبــرامج تــهــدف الى
حتــــويل اجملــــتــــمـع الى مــــجــــتــــمع
معـلومـاتي ونـحن لسـنا اقل من دول
كانت جاهلة متخلفة جنحت في هذا
ــضــمـار ويــســعى الــعـراق حــالــيـا ا

للحاق بها . 

بغداد
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بحسابات الواقع السياسي العراقي
ما بـعـد الـعام 2003 لم يتم تـكـليف
محـمـد عالوي بتـشـكيـل احلكـومة اال
بعـد التـوافق علـيه دوليـا (امريـكا) و
اقــلــيــمــيــا (إيــران) و كــذلك مــحــلــيـا
ؤثرة رجعية) و القوى الشيعية ا (ا
بـاإلضــافـة إلى ضــرورة اسـتــحـسـان
رأي الـــكــرد فـي ذلك  رغم أن عالوي
يعد من الـشخصـيات اجلدلـية (كونه
ابـن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة و أحـد
ستهـلكة) و الشعب بداية وجوهها ا
ـا ثار على كل تشرين األول ٢٠١٩ ا
من تــــصــــدى لــــلــــســــلــــطــــة  اال انه
الــشـــخــصــيــة الــوحــيــدة الــتي القت
تـوافق جمـيع األطـراف سـالفـة الـذكر

من أجل الـتــكـلـيف . االنـتــقـالـة الـتي
حـدثت بــعـد الـتـكـلــيف  هي تـوجـيه
األنظـار من الشـخصـية اجلـدلية إلى
احلـكــومـة اجلــدلـيـة (اي من جــدلـيـة
الــتـكــلــيف الى جـدلــيــة الـتــألـيف)  
عـنى أن الـشعـب ما عـاد مـعتـرضا
عــــلى عـالوي بل يـــــعــــتـــــرض عــــلى
حـكـومـته الـتي سـيـشـكـلـها ان كـانت
ـعنى ان كـانت مـكـونة من جـدليـة (
وزراء حـزبــيـ او فـاســدين أو غـيـر

. ( كفوئ او ضعفاء تابع
 بــصــدد ذلـك نــحن أمــام جــمــلــة من
االحتـماالت  أولـها قـد يتم اسـتيزار
نـوعيـة كـهـذه من الوزراء و الـتـبـرير
سـيــكـون انـهـا حــكـومـة انـتــقـالـيـة و

ـبكـرة قـريـبا سـتـجرى االنـتخـابـات ا
ونــــحــــتــــاج إلى وزراء ذوي خــــبـــرة
قـادرين عـلى تخـطي هـذه الـتـحـديات
الـصـعبـة (ذات سـيـاسـة االنـتـقال من
الـتـكـلـيف إلى الـتـالـيف اجلـدلي فـقـد
انـتـقـلـنـا االن من احلـكـومـة اجلـدلـية
إلى ضـرورة االستـعـداد لالنتـخـابات
بكرة (والتي قد تكون جدلية أيضا ا
و لن جترى !)) !!  ان هـذا االحتـمال
سـيــجـد ردة فـعل شــعـبـيـة قــد تـعـيـد
االنتفاضـة لبداياتـها بل أشد لذلك ال
نرى أن الـقـوى السـياسـيـة الشـيعـية

حتديدا ستجازف بذلك .
أمــا االحــتــمـال اآلخــر فــهــو اإلتــيـان
بـوزراء حــزبـيـ لــكـنـهم لــيـسـوا من

الـــــرعـــــيل احلـــــزبي األول أو حـــــتى
ن لم يـــظـــهـــروا في الـــثـــاني  بـل 
ــكن جـدا اإلعالم مــطـلــقــا  و هـذا 
فـاالحزاب بال شك تـعي جـيـدا بـحكم
كونـها قد أسـاءت استـخدام السـلطة
 إنه سـيـأتي الــيـوم الـذي يـرفـضـهـا
الـــشـــعب  لـــذلـك اســـتــعـــدادهـــا في
التـعامل مع واقع كـهذا هـو صنـاعة
هم على شخوص في الظل يتم تقد
أنـهم مـسـتقـلـون (ظـاهـريـا) لكـي يتم
اســــتـــيــــزارهم و هـــذه هـي خـــطـــوة
تـراجع الــقـائـد احلـقـيــقي لـلـخـلف و
تـقد الـقـائد الـظـاهري  انـهـا لعـبة
يـعـتمـدهـا حـتى الـغـرب في الـتـعامل
مع أزمـــات انـــعــــدام الـــثـــقـــة  هـــذا
االحـتـمال امـكـانـيـة حـدوثه واضـحة

جدا .
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 فـيـمـا االحـتـمـال األخـيـر  هو فـسح
اجملـال ل عـالوي كي يـخــتـار وزراءه
بنفـسه  و لكن يتم تـقاسم الوزارات
بـاخلـفـاء بـ األحـزاب  فـكل الـكـادر
الـوظـيـفي مــا بـعـد الـوزيـر هـو تـابع
لـطـرف حـزبـي مـعـ  و الـوزيـر امـا
انه سيخضع لألمر الواقع و يتعامل
معه أو أنه يـستـقيل (نـادر احلدوث)
و هذا احـتـمال واقع احلـدوث أيـضا
كـما سـابـقه  بـاحملـصلـة لن تـخـتلف
حــكـــومـــة عـالوي عن ســـابـــقـــاتـــهــا
بـالـتـشـكــيل ابـدا لـذلك ال نـعـول عـلى

هذا األمر ابدا .
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مــا الـعــمل إذن? و كــيف لــلــشـعب ان
يــــحـــــقق غـــــايــــاتـه بــــعـــــد كل هــــذه
الــتــضــحــيــات اجلــســام من شــهـداء

ئات وجرحى باآلالف ?! با
كــــــــــــل التـجارب الـبشـرية تـخبـرنا
ان الــــــــــثـــورات واالنـــتـــفـــاضــات ال
حتــقق كل غــايــاتـهــا دفــعــة واحـدة 
ــفــاهــيم جــديــدة ــا تــؤســـــــــس  إ
تــكـون الــلـبـــــــــنـة األولــيـة لــلـتــحـرر
ورفض الــظـلم و الـنــهـوض بـالــبـلـد
ـطــالب كـان اول الــغـيث بــتـحــقــيق ا
ــهـدي بــاســتــقــالــة حــكــومــة عــبــد ا
وتعديل قـانون االنتـخابات واخـتيار
ـــفـــوضـــيــة أعـــضـــاء مـــســـتـــقـــلـــ 
االنتخابات وفـتح فرص العمل  نعم
ه من ال تـعـد شـيـئـا ازاء مـا  تـقـد
خـسـائـر لـكــنه اول الـغـيث  فـمـا هي
الواجـبات الـقادمة مـن أجل احلصاد

األعظم ?
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االصـرار و الــضـغط بـاجتــاه حتـديـد
ـبكرة انـية ا موعـد االنتخـابات الـبر
و عدم فسح اجملال للقوى السياسية
ـمـاطـلـة فـهـذا ابسط بـالـتسـويف و ا
احلقـوق و أهمهـا في آن الوقت  فال
إنهاء لـلتظـاهرات و االعتـصامات اال
ــبـكـر  و مـا بـعـده بـهــذا الـتـحـديـد ا
يـحــ وقت الـعـمل اســتـعـدادا لـهـا 
ـتظاهـرون احلصول نعم سيـحاول ا
انـية تـؤهلهم لـتنـفيذ على مـقاعد بـر
بـــرامـــجـــهم و أفـــكـــارهم عـــلى أرض

الواقع  لـكنـهم سيـصطـدمون بواقع
مؤلم  إنها سيطرة األحزاب الكبيرة
في االنــتــخــابــات وحــصـولــهم عــلى
ـال والــنـفـوذ حـصــة األسـد (حــيث ا
والــــســــلــــطــــة)  فــــقــــد ال يــــحــــصل
ـسـتـقـلـون (فـعـلـيـا) إال عـلى عـشرة ا
انـية كـحد أقـصى وهذا ال مقـاعد بـر
أراه عـامال مــحـبـطـا بـل دافـعـا نـحـو
وذج العمل باجتهـاد كي يثبتوا األ
و يــعــمــمــوه ايــذانـا بــتــكــراره عــنـد

االنتخابات القادمة بشكل أوسع .
عـلـيـنــا أن نـؤمن بـقـنـاعـة جـازمـة ان
مشكلتنا هي مشكلة مجتمعية  فإما
أن يــــــــــــتـم إصـالحـه مـن األعــــــــــــلـى
( صلح (السلطة) او من األسفل (ا
أو كالهمـا  فـالشـعب نـتاج الـسلـطة
(مـعـنـويا) و الـسـلـطـة نـتـاج الـشعب
(ماديـا)  لـذلك كل اإلصالحات ان لم
تـطل الشـعب ابـتداءا فـإنـها سـتـبقى
إصالحـات فارغـة احملـتـوى لن تـؤثر
في شي مـهـمــا كـانت الـتـضـحـيـات 
فكـيفمـا كانت األداة لتـغيـير السـلطة
سواءا باالنـتخابـات أو باالنقالب او
بالثورات أو حتى من خالل التحرير
(االحتالل)   كلـها لن تـؤدي الغرض
شاكلنا نشود ما لم يتم التـعرض  ا
 و أشد االفات اجملتـمعيـة هي الفقر
و اجلهل  متى ما قـضي على هات
االفتـ  أصـبحـنـا علـى مسـار قو
نصل أهـدافا كـانت حـتى وقت قريب

تعد بالنسبة لنا سرابا .

بغداد


