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بغداد

ـدخالت بـاخملـرجــات بـكـفـاءة ا
عاليـة?  وإذا ماحتقق ذلك فهل
يـــجــتــاز الــطــالب  إخــتــبــاراته
بـــــنـــــجـــــاح وفق تـــــصـــــنـــــيف
ـعـتـمـد في (بـلـووم)لـلـتـعـلّم  وا
الـتـعـلـيم اجلـامـعي ? ولإلجـابة
البدّ أن نعتمـد معطيات واقعية
أثمرت نتائج إيجابية ملموسة
في واقعـنا التعـليمي على مدى
عــــقـــود مـن الـــزمـن. فـــلــــســـنـــا
ـكـان بــبـعــيـدين فـي الـزمــان وا
حـينمـا كنّا طلـبة تلقّـينا دراسة
ـنـهـجـية ـعـلـومات ا الـعـلوم بـا
عــــلـى مــــقــــاعــــد الــــدراســــة ثم
أصـبحـنا نـرسـلهـا كتـدريسـي
للمتلـقّ من الطلبة وبإختالف

ــــنـــاهـج واخلـــطط ومـــنــــهـــا ا
الــــتــــدريـــســــيـــة واحملــــاضـــرة
اجلــــامـــعـــيــــة ومـــكـــوّنــــاتـــهـــا
ومقـوّمـاتـهـا وطـريـقـة اعـدادها
وأســـلـــوب عـــرضـــهـــا وتــلـــقّي
الـطلبـة لها وانعـكاس ذلك على
نـتــائـجـهم في ســنـ الـدراسـة
وتـبـلــور تـفـاعــلـهم اجملــتـمـعي

فيمابعد.
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وللـولـوج أكثـر نـقول اآلن هل
ــــــكـن أن نــــــضـع تــــــســــــاؤالً

متواضعاً بالنص اآلتي :
ــعـادلــة الـكــيــمـيــاويـة مــاهي ا
ـتــوازنـة حملـاضـرة جــامـعـيـة ا
مـــعـــتـــبــرة ومـــقـــبـــولــة تـــصل

 احملـــاضــرة اجلـــامـــعــيّـــة بــ
ــنـــشــور  والــطـــبــشــور حــ ا
نـتحـدّث عن الـتـعلـيم اجلـامعي
بـشـكـلـظ عـام فـإنـنـا جنـمع بـ
الـتـدريـسي والـطـالب ومـفردات
ـنــاهج واخلـطـة الــتـدريـسـيـة ا
ط وقـــــاعــــة احملـــــاضـــــرة ثم 
اإللـــقـــاء وطـــريـــقـــة الــتـــدريس
ــوضــوعي  اآلني والــتــفـــاعل ا
تلقي.  وبعيداً تحدّث وا ب ا
عرفية عن تفاصيل النظريات ا
ـتـخـصـصة دارس ا ـاط ا  وأ
بــالــتــعــلــيم نــســتــطــيع إدراج
راتب مصفوفـات  لعناوين  و
مــحـددة تــتــضــمّن الــعــديـد من
ـنفـصلة تصـلة وا تـغيّـرات ا ا

آلـيـة اإلرسـال  بـعـدمـا تـطـوّرت
الـتـقـانـات وأُسـتـبـدلت األدوات
وأصــــبـح الــــطـــــالب يـــــســــجّل
مالحــــظـــاته عـن احملـــاضـــرات
بوسـائل مـتـبـايـنـة.  ولـكن ثـمّة
ـتبقـية التي عـدد من الثوابت ا
نـهجي تشـمل وجود الـكتـاب ا
الرئـيسي احملدد لـلموضوع او
ـــــقـــــرّر الــــدراسـي الـــــواحــــد ا
عـطاة وتسـلسل احملـاضـرات ا
مــــــنـه والـــــتـي تـــــبــــــنى عــــــلى
ـــــبــــادىء األســــاســـــيّــــات او ا
الـعلميـة التي البدّ أن يـعرضها
ـتـلـقي الـتـدريـسي ويـفـهـمـهـا ا
كـــأن نـــســـمّـــيـــهـــا احملـــاضــرة
قرّر الصفـرية أو األولى لذلك ا
مــثــلـمــا حـفــظــنـاجــدول ضـرب
األعــداد الـبــســيــطـة في دروس
احلسـاب أو مـعرفـة بـعض قيم
الثـوابت في عـلوم أخـرى. بـعد
ذلك تــــأتـي الـــفــــصــــول األخـــر
ـقررّ في احملـاضرات حملـتوى ا
الالحــقــة والــتي تــتــضــمّــنــهــا
اخلــطــة الـــتــدريــســـيــة والــتي
تـــســـود فــيـــهـــا صــورة تـــعــدد
فـصـول الـكـتـاب وأجـزائـهـا في
ـقـصـود ـعـلـومـات. وا تـوسّع ا
ـــعـــلـــومــات هـــنـــا بـــإتـــســاع ا
وإكــــتــــمــــال احملــــاضــــرة هــــو
إحــتـواء صــفــحـات احملــاضـرة
اجلـــامـــعــيـــةعــلـى مــايـــعــرضه
الـــتـــدريـــسي بـــجـــهـــاز عــرض
الــــبـــــيــــانــــات ومــــا يــــشــــرحه
بـــالـــطـــبــشـــور(قـــلـم الـــلـــوحــة
البيضاء) واإلشارة الى  بعض
نهجي التـفاصيل في الكـتاب ا
ــبـادىء وتــطــبـيــقــات بــعض ا
يادين العلمية أو الواردة في ا
الهنـدسيـة وغيرهـا. إذن فكـلمة
ـقالة ـنشور في عـنوان هذه ا ا
نهـجي للـمقرّر تعني الـكتـاب ا
ـصـادر الــعـلــمـيـة الــدراسي وا
األخــرى في حـ تـعـني كـلـمـة
الطبشور هو إستخدام وسائل
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ـــتـــوفـــرة إللـــقــاء الــتـــعـــلـــيم ا
ـنـشـور احملــاضـرة ونـقل  كـل ا
الـى مــــدارك الــــطــــالب(ولــــيس
إستـخدام الـطبـاشيـر!). وأثناء
حــضـور الـطــالب لـلـمــحـاضـرة
ـــــــكــــــــنه  تــــــــدوين بــــــــعض
ـــنــاقـــشــات ـــعــلـــومــات من ا ا
ـــــتــــأتــــيــــة مـن أســــئــــلــــة او ا
إســـتـــفـــســـارات آنـــيـــة أثـــنـــاء
احملـاضرة وكـذلك صـيغ بـعض
كن أن تُـستقرأ األسئـلة التي 
وتدرج مـن هذه اإلستـفسارات.
وفي نـهـايـة كل مـحـاضـرة البـدّ
من وجود تكليف (واجب بيتي
أو صـفّي )لـلـطلـبـة حلل أسـئـلة
ـنـهجي أو من فـصول الـكـتب ا
أسـئـلـة  خــارجـيـة. حـ تـكـون
الــــغــــايــــات فـي الــــواجــــبــــات
ـــــيـــــة هـي إيـــــصـــــال األكـــــاد
مـــــــضـــــــمـــــــون احملـــــــاضـــــــرة
وإسـتـيـعابـهـا من قـبل الطـلـبة
يـــســـتـــوجب تـــثـــبـــيت إحـــدى
خـصائص احملاضـرة النـاجحة
وهي رسـوخ مـعـلـومـة أو أكـثـر
مـنــهــا في عــقل الــطـالـب حـتى
بـعد مـضي سـنـ في الـدراسة
ونسـيان جـزء من محـتويـاتها.
وهـــذا يــعـــني أن مــا أضـــافــته
احملــاضــرة الــفالنــيــة هــو كـذا
دون غـيــرهـا والـذي يـنـدرج في
إطـــار حــقـــيـــقـــة فـــحـــواهــا أن
الـتــعـلـيم اجلـيــد اليُـنـسى عـلى
مــدى ســســنــ الــدراســة ومــا
يـداني بعد بـعدهـا في العـمل ا
تـخرّج الطـالب. وواحد من أهم
اجملسِات للكشف عن إستيعاب
ـتتابعة مضـام احملاضرات ا
فـي الـــــفـــــصل الـــــدراسـي هــــو
إجــتـيـاز الــطـالب لإلخــتـبـارات
الــــدوريـــــة الــــتـي يــــحـــــددهــــا
الـتـدريـسـيـون  والتـي يجب أن
تتـبع آلـية وضع األسـئلـة فيـها
تــصـنــيــفـات دولــيــة مـعــتــمـدة
وأبـرزهــا تـصــنـيف بــنـجــامـ

ــــوضــــوع في عــــام بـــــلــــووم ا
ـــــــــــــوجـب هـــــــــــــذا  .1956و
الـتـصــنـيف يـجـب أن تـتـضـمّن
ورقـة األسئلة اإلمـتحانـية ستة
مـســتـويــات من الــصـعــوبـةفي
طبيعتها  يتعامل الدماغ معها
. يـعـتمـد تصـنـيف بـلووم سـتة
مـــســتــويــات نــدرجــهــا حــسب
صـــعـــوبــــتـــهـــا مـن األدنى الى

األعلى وكما يأتي:
ــــــــســــــــتــــــــوى األدنـى في 1. ا
ـعرفة الـصعـوبة هو مـستوى ا
ـــكن ـــعــلـــومـــات الـــتي  أو  ا
لـلطـالب حفظـها على ظـهر قلب
أو  معرفة نصّيةفي احملاضرة.
ومن اجلـديــر أن نـذكــر هـنـا ان
ــســتــوى تــبـدأ أســئــلــة هــذا ا
بـــالــــكـــلــــمــــات  (عـــرّف صِفْ
...الخ) وهـي أســـــئـــــلــــة وضّـحْ

سهلة.
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ـــــســـــتـــــوى الـــــثـــــاني في 2. ا
الــــصــــعــــوبــــة من األدنـى هـــو
ــــبـــنـي عـــلى اإلســــتـــيــــعـــاب ا
نـطقيـة والسبـبية علـومات ا ا
ــفــردة الــعــلــمــيــة والــتي فـي ا
يــسـتـوعــبـهـا الــطـالب في هـذه
ـثـال ــرحـلــة. وعـلى ســبـيـل ا ا
فـــإن مـــنـــطـــوق أســـئـــلـــة هـــذا
سـتوى تبدأ بـأداة اإلستفهام ا

(كيف?).
علومة أو 3. مستوى تطبيق ا
ـعـرفة في ـفـردة الـعـلمـيـة  وا ا

احلياة العملية احلقيقية.
4. مـستـوى التـحلـيل في درجة
الـــصــــعــــوبـــة وهــــو إرتــــبـــاط
ـفـردات فيـمـا بيـنـها وإرتـباط ا
ــــعــــيّن مع ـــــوضــــوع ا هــــذا ا
ــــواضــــيع األخــــرى في تــــلك ا
ـرحــلـة الــدراسـيــة وغـيــرهـا. ا
ستوى يجب معرفة وفي هذا ا
الــعـوامـل الـنــســبـيــة احلــرجـة
لـــــنـــــجــــاح أو فـــــشل جـــــوانب
دروس في احلقول وضـوع ا ا

الــتي تـدرّس من أجــلـهـا وعـلى
الـتـدريـسي أن يـوضّح لـلـطالب
درجـــة الـــصـــــــــعـــوبـــة لـــهـــذا
سـتوى والبـاقي على الطالب ا
أن يـــجــيب عــلى أســـئــلــة هــذا

ستوى. ا
5. وهـــنـــا يــــخـــتـــبــــر اجلـــانب
ـعـرفي لـلـطـالب ومـقـدرة عـقله ا
فـي خـــلـق أفـــكــــار ومــــواضـــيع
ـفـاهـيم جـديــدة مـبـنـيـة عــلى اا
وجودة في مستويي التحليل ا
والتـطبيق اآلنـفي الذكر في (3)

و(4) أعاله.
قـدرة علـى تقـييم 6. مسـتـوى ا
ـقرّر ـوضـوع أو ا إسـتـحـقـاق ا
ـتكامل  وإسـتخدام مضـامينه ا
في  احلـقل الـذي تـتـطـابق مـعه

وقُيّمت ألجله.
وهـــنــا نـــصل الى الـــركن الــذي
كن لـلطـالب إجتـياز اإلخـتبار
ــــتـــضــــمّــــنـــة ذي األســـئــــلــــة ا
للمستويات أعاله. وبعدها البد
ــصـفـوفــة الـتي أن نــسـتــكـمل ا
إقــتـــرحــنــاهـــا آنــفـــاً ونــضــيف
عـــوامل الـــتـــوازن لــلـــمـــعـــادلــة
الكيمياوية التي تصف التفاعل
بــــ الـــــعــــوامل األســـــاســــيــــة
ـــســــاعـــدة لــــلــــمـــحــــاضـــرة وا

اجلامعية 
ــا ــؤشـــرات الــتي ر لـــنــدرج ا
تـــتــــضــــمـــنــــهـــا مــــســـؤولــــيـــة

التدريسي وأهمها:
1. قـراءة جــيـدة ومــسـتـفــيـضـة
ـقرّر نـهـجي ا ـقـدّمة الـكـتـاب ا
قـــبـل بــــدء الـــفــــصل الــــدراسي
وإعـــادة قـــراءتـه اثـــنـــاء اعـــداد
نهج احملاضـرلت األخيـرة من ا
بـل وحـتى عــنـد وضع األســئـلـة

اإلمتحانية.
ـاذج ألســئـلـة ـكـن وضع   .2
امتـحان في نهايـة كل محاضرة
وال ضـير أن يُشـتق بعـضها من
تـــســــاؤالت الـــطــــلــــبـــة أثــــنـــاء
احملاضرات ووضـعها في خانة

ـنــاسب لـتــصـنـيف ـســتـوى ا ا
بلووم.

ام التدريسي بلغة 3. ضرورة إ
ـنـهـجي وجـودة نطق الـكـتـاب ا
فـاهيم صـطلحـات وا مخـارج ا
الرئـيسـيـة في كل محـاضرة مع
تـوضـيح الـكـلـمـات األولى الـتي
ـــاذج ــــا تــــرد في بــــعـض  ر
األسـئلـة وفق مـايـرد في أسـئـلة
نـــهـــايـــة كـل فـــصل في الـــكـــتب
ـسـاعدة ـصـادر ا ـنـهـجـيـة وا ا

األخرى.
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4. بـغــيـة تــرسـيخ وإسـتــيـعـاب
مـضام احملـاضرة يـستوجب
أن يـــصـــار الى درس بـــســـاعـــة
واحـــــــدة بـــــــعــــــــد كل خــــــــمس
مـحـاضـرات حتل بـعض أسـئـلة
الفصـول أو الواجـبات الـبيـتية
وعـــنـــاوين أخــــرى مـــطـــروحـــة

للمناقشة.
5. البــد من أن نــفـتــرض وجـود
خط جـســري تـلــتـقي فــيه رؤيـة
التدريسي مع رؤية الطالب بعد
فــهـمه   لــلـمــحـاضــرة الـواحـدة
وهــذا اإللــتــقــاء هــو داللـة عــلى
ــضــمـون ــثــلى   ــنــاقــاقــلــة ا ا
نـهجي احملـاضرة من الـكتـاب ا
الى ذهن الـطــالب. إن احملـتـوى
ـثّل ـقــال ال ي لــهــذا ا األكـاد
صـورة لـلـمـحـاضـرة اجلـامـعـية
ـثـالـيـة بل بـعض اخلـصائص ا
ـثلى الـتي جتسّـر اإلزاحة ب ا
امكـانـية الـتدريـسي في إيـصال
ـعـلـومـة واإلسـتـقـبـال الـذهني ا
ــعــلــومـة لــلــطـالـب لــتــرســيخ ا
الـواردة ورزمــهـا مع مــايـرد في
مــلف مــتـــكــامل  مــنــبــعه الــتب
ـقرّرة  ومـحاضرات نـهجـية ا ا
.  وبـــعـــد هــذه الـــتـــدريـــســـيـــ
ـرحـلة تـكـون هـذه احملـاضرة ا
لـدى الـطـالب مـصـدراً مـرجـعـيّـاً
ــوضـوع أو ذاك عــنـدمـا لـهـذا ا

تتطلّب احلاجة!
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أبــدأ بـالــسالم والــتــهــنــئـة    
 أكـــــتب لـك هـــــذه الـــــرســـــالــــة
كــــــمـــــواطن عـــــراقـي مـــــريض
بـالــعــراق بــعـد شــعــوري بـأن
الـــوطن لـم يـــعـــد وطـــنـــا كـــمــا
عـرفـنـاه بعـد ان غـزاه الـغـرباء
ونـــــحـــــروه مـن الـــــوريــــــد الى
عاونة بعض ابناءه الوريد 
وألنـــني مـــواطن عـــراقي رفض
االحـــــتالل األمــــريـــــكي فــــكــــرة
ـــــارســـــة فـــــأنـــــنـي لم أكن و
أتــصـور ان يــقف الــعــراقي مع
ساعدته عـلى تدمير األمريـكي 
وطــنـه وقــتل اهــلـه وتــنــفــيــذ
مـخطـطـاته الشـيـطانـيـة وكنت
انت مـع األسـف أحــــــد الــــــذين
انخـدعوا بالـعمـلية الـسيـاسية
التي لم تـكن نتائجـها بعد هذه
الـسنوات اال كـارثية علـى البلد
والـعـبـاد. وال بـأس ان نـختـلف
مـــعــا فـي طــريـــقـــة الــتـــفــكـــيــر
ــــــنــــــهـج رغم أنـك جــــــربت وا
دنية كلها األحزاب الدينية وا
ــنــطق لــكــنــنـي ســأخــاطـــبك 
مــصـلـحـة الــوطن مـادمت عـدت
الـى الـواجـهـة الـسـيـاسـيـة مرة
أخـرى مـقدرا لك شـجـاعتك في
أنك رسـخت ثـقـافــة االسـتـقـالـة
لــعـدة مــرات.  سـأتــرك مــا قـيل
عــنك هــنــا وهـنــاك ولن اذهب
مع من يـــريـــد نـــبش تـــاريـــخك
بانتقائية متعصبة  أو انشغل
مع عـشــاق (الـقـيل والـقـال) أو
من يــعــيب عــلـيـك بـأنـك جـربت
بـاألمس فــمـا جـدواك أن تـكـون
الــــيــــوم (اجملـــرب ال يــــجـــرب)
ألنـني سأترك االمـر للمـستقبل
وســــــنــــــرى األفـــــعــــــال كـم هي
ــــــارســــــاتك حــــــاضــــــرة فـي 
ــيــدان ومـــتى تــكــون رجل بــا
دولــة ال رجـل ســلـــطـــة وكــيف
ـــســــارات الـــوطن تــــتـــحـــكـم 
بـــعــــقـالنــــيـــة وتــــقــــلـع بـــذور
الــطـــائـــفـــيـــة الــتـي أصــبـــحت
سـرطـانـا مـزمــنـا ومـتى تـغـلق
منافذ التنـفيس للدولة العميقة
التي كانت سبب البالء الوطن!
ـــنــــطق (ســـانت  ســــأحـــدثك 
اكـزوبيـري) الـفـرنـسي (نحن ال
نـــرى جــــيــــدا اال بـــقــــلـــبــــنـــا)

وســـأتــعـــامل مع مـــعــلـــومــاتي
اخلاصة منذ ان كنت طالبا في
كــلـيــة بـغـداد شــقـيــا ونـبــيـهـا
ـــاحـــا الـى حـــصـــولك عـــلى و
ـاجـسـتـيــر في االقـتـصـاد من ا
فـرنــســا بـرســالـة اقــتـصــاديـة
عـمـيقـة. وأعـرف أنك من عـائـلة
عـربـيـة جـنـوبـيـة عـريـقـة وأنك
بـــغــدادي الـــهـــوى والـــنـــشــأة
وصـاحب فـكـر مــتـنـوع تـؤهـلك
عـرفـة احلقـيـقة والـوقوف مع
ـوت حــريــة االنــســان ونــبــذ ا
والــطـائــفـيــة والـدمــار مـثــلـمـا
اعــــرف جـــرأتـك عــــلى تــــقـــد
اسـتــقـالـتك عـنــدمـا تـشـعـر أنك
خـارج تـغـطـيـة (الـعـادل)اآلخـر.
 وكما تعرف فقد انتهت معارك
الـــــوطـن أخـــــيـــــرا وادخـــــنـــــة
التـسقـيط السـياسي ومـصائد
ــــنـــاكـــدات الـــتــــحـــالــــفـــات وا
الـــســيـــاســيـــة وهــدأت الــدول
وابــتـزازاتـهـا بـعـد ان اطـمـأنت
على مصاحلـها بوالدة عسيرة
لـلــرئـاســات الـثالث انــتـظــرهـا
الـــــــشـــــــعب بـال مـــــــبـــــــاالة في
مـسـتـشـفـيـات األحـزاب وغرف
انــعـــاشـــهــا عـــسى ان يـــكــون
ـــرة عـــراقـــيــا ـــولـــود هـــذه ا ا
صــاحلـا مــتــطـرفــا بـعــراقــيـته
ووطـنـيـته بـعـد والدات كـثـيـرة
ســابـقـة تـمـخـضت عن أبـنـاء ال
يـــــخـــــافــــــون الـــــلـه والـــــوطن
ـــال مـــهـــووســـون بـــاجلـــاه وا
والـسـلـطـة. ألنـنـا نـخـاف الـيوم
ان تـولـد لـدينـا جـيـنات بـشـرية
حتـمل صفات وراثـية سيـاسية
مــريــضـــة تــنــقـل من جــيل الى
جـيل وهــو امـر ال نـســتـبـعـده
مثـلمـا ال نتمـناه في ظـل القادم
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كـل شيء انـــــــتــــــهـى وهــــــدأت
الـعواصف العـاتيـة في ترشيح
الرئاسات ولم تتبق امامنا اال
عــاصــفـــة الــوزيــر والــوزارات
الــتـي لم تــهـــدأ ســريـــعــا كـــمــا
يـتـصـور الـبـعض ألن الـغـنـائم
ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــارك هــي أصـل ا
والتناحرات.وسترى ذباب أهل
ـال حتـوم من كل جـانب عـلى ا

ولـننتـظر األيام كعكـة  السلـطة 
ـفــاجـآت الـقــادمــة احلـبــلى بــا
وســــيــــراقــــبك الــــشــــعب كــــيف
تتـصـرف وسط هـذه الـعواصف
التي ستـكون اول جتربة لك في
قيـادة سلـطـة البالد مـثلـما هي
قـــبــان الــشــعب لـــلــثــقــة ألنــهــا
ـثابة الصدمة األولى ستكون 
ومـعيار ثقـة الشعب بك لـتهدئة
النـفوس التي عـانت طويال ظلم
وســـيـــاســـة األحــزاب احلـــكـــام 
ـال! الـبــاحـثــة عن الـســلـطــة وا
وحـسـنــا فـعـلـت عـنـدمــا فـتـحت
تـرشـيح الـوزيـر لـكـافـة الـشعب
ــرة مـــصــدقــا وســأكـــون هــذه ا
ومـتـفائال لـكـنـني اسـمع صوت
الــشـعب يـقــول انـهـا مــسـرحـيـة
ســـيــاســـيــة ألنـك ســتـــكــون في
قبضة حـكم األحزاب واطماعهم
ـالـية ومع ذلك ومـساومـاتـهم ا
نـقـول سـنـنـتـظـر كم وزيـر رقمي

سيكون بحكومتك?   
انت تعرف يـاسيدي ان أصعب
شيء لـرئـيس الـوزراء اآلن هـو
ا ليس بنـاء برج من احلجر ا
ــعــنى إعــادة بــرج إنــســانـي 
االنــسـان الــعـراقي الــذي دمـرته
احلــكـومــات الــسـابــقــة كــكـائن
انـسـاني واجــتـمـاعي من خالل
الــطـائــفــيـة والــفـســاد وفــكـكت
اصــوله اجملـتــمـعــيـة االصــيـلـة
وأطــفـأت في روحه جـذوة االمل
وهــــدمت مـــدنه ـــســــتـــقـــبل  وا
وقـــراه واذلت أهـــلـــهـــا عـــمــدا
ومـــــســـــخت انـــــســـــانــــيـــــتـــــهم
وكـــرامــاتـــهم وعـــطــشت مـــدنــا
كــبــيـرة وأطــفــات االنــوار عـلى
الــعــراق كــله وجــعــلت شــبــاب
الــــوطن مــــتـــســــولــــ بال امل
وت البطيء وأسرى خملدرات ا
واشـعـلت فيـهم هـلـوسة الـتـمرد
حــتى والـــغــضـب واالنــحـــراف 
كــــادت جــــراحـــــات الــــوطن هي
شـهد احلاضر. الصـورة األبرز 
ـــشــــهـــد الــــذي ال يـــراه وهــــو ا
الـــعـــراقي الـــيـــوم اال حـــنـــيـــنــا
نـجزات لألمـس وتذكـيرا لـكل ا
ـة وحالوة لـلمـظـلـومـية الـقـد
واطن ألنـنا بـبـسـاطـة جـعـلـنـا ا
بـعد خـمسـة عشـر عـاما يـعيش
بــــنــــفـس األمــــاكن والــــشــــوارع
العب واجلــسـور والــفــنـادق وا
ــطـارات الــتي ــنــتــزهــات وا وا
بــنـــاهــا الـــنــظـــام الــســـابق بل
اخــتــزلـــنــا كل مــا كـــان جــمــيال
وسـعيدا بـالقيـاسات احلاضرة
ـــواطن يــأمـن عــلى فـــلم يــعـــد ا
نـــفـــسه وعـــائـــلــتـه وبــيـــته وال
تــتـحــقق حــقــوقه اال بــالــرشـوة
والـفسـاد واليشـعر بـإنـسانـيته
ـقومـات احلـياة بـسبب فـقـدانه 

اء الـبـسـيـطـة من الـكـهـربـاء وا
واجملـاري الـتي أصـبـحت حـقـا
طـبـيـعـيــا في افـقـر دول الـعـالم

بل ان بـطـاقـته الـتـمـويـنـيـة 
اخـــتــزالــهـــا وســرقــتـــهــا عــلى
ـكـشوف حـتى اصـبح الوطن ا
يـة مسجلـة في الفقر ماركـة عا
لـيـصـبح والـتـخـلف والــفـسـاد 
فـي آخـــــــر األوطـــــــان!           
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انت اعــرف يـــاســيــدي رئــيس
الوزراء من غيرك بأن الدول ال
تـستـقيم اال بالـسلم اجملـتمعي
وفــــــتح أبـــــواب الــــــتـــــســـــامح
واالخـوة واحملـبـة بـ الـنـاس
و(عفا الله عما سلف) اال الذين
اقــتـرفـوا بـحـق الـشـعب جـرائم
الـقـتل. لـقد قـال مـانـديال سـاعة
خــروجه من سـجـنـه بـعـد سـبع
وعـشرين سنـة وهو يـنظر الى
زنزانـته (نحن ال نـنسى.. ولكن
نتسامح) فـصارت تلك اجلملة
الـــرائـــعـــة تـــاريـــخـــا جلـــنــوب
افـريـقـيـا وصـار مـانـديال رمـزا
لـثـقـافـة الـتـسـامح. مـثـلـمـا كان
غاندي يـزرع روح التسامح في
شــعــبه لــيــجــنــبــهم االقــتــتـال
والـــــفـــــوضـى وهـــــو الـــــقـــــائل
ـكن ان يـسامح (الضـعـيف ال 
ابـــدا فـــأن الـــتـــســـامح ســـمـــة
األقـويـاء). لـيـتـنـا نـسـتفـيـد من
هـذه الـنــمـاذج. ولــيـتـنــا نـكـون
أقــــــويـــــاء مـــــثـل غـــــانـــــدي في
الـتسامح ونـغلق منـافذ احلقد
والـكـراهـيـة ونـعـلن قـوتـنـا في
ن ــــظــــلـــومــــ  انـــصــــاف ا
أفـــــقـــــرتـــــهم الـــــدولـــــة بـــــاسم
(االجــتــثــاث) وســـلــبت مــنــهم
كــــرامــــتــــهـم وقــــطــــعت ارزاق
عـوائلـهم وأطفـالهم وهـجرتهم
مـن مــــوطـــــنـــــهـم اجـــــبــــارا او
اختـيارا ودفـعت الـكثـير مـنهم
ألن يــتــمــردوا بــعــد ان ضــاقت
بـهم احلياة وقـساوة الـقوان
ـتــهم أنـهم ـريـضــة. ألن جـر ا
خـــدمـــوا الـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة
بـاقـتـدار وبـنـوا مـؤسـسـات ما
زلــنـــا نـــعـــيش ونـــعـــمل بـــهــا
ونـحـكم من خاللـهـا ونـتـبـاهى
ـــنــجـــزاتـــهـــا. والـــذي جــرى
لـعراق الـيوم وهو بـلد الـتنوع
الـــفـــســـيــفـــســـائي مـن األديــان
والــــــطــــــوائـف واألقــــــلــــــيـــــات
والـقـومـيـات عنـدمـا كـان مـنارة
عارف لـلبشـر في التسـامح وا
ليصـبح اليوم مـاركة لـلطائـفية
والقـتل والدمار? فهل تـستطيع
يــــاســـيــــدي ان تــــوقف نــــزيف
الطـائفـية وتـقلع روح األحـقاد
مـن مــــــؤســــــســــــات الــــــدولــــــة
السيـاسية وجتنبـنا ثقافة الدم
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والــتـــعــصب والـــكــراهــيــة?     
Êu½UI «Ë WO UHA «                
سيدي رئـيس الوزراء عليك ان
تــضع الـقــانــون فـوق اجلــمـيع
ألنه هو أساس الـعدل والكرامة
وتـطــور الـبــلـدان وكــمـا يــقـول
مـونــتــسـكــيـو (يــجب ان يــكـون
ـــوت الــذي ال الــقـــانـــون مــثل ا
يـسـتــثـني أحـدا) فـلـقـد جـربـنـا
حـكومـات دولة القـانون سـابقا
ولم جنــــد مع األسف قــــانـــونـــا
واحــدا يـــنـــصف االنـــســان بل
كـانت شــوارع الـعـراق مــكـتـظـة
بـجــثث الـبــشـر بــدال من زهـور
الـياسـمـ كـان القـانـون االبرز
هــــو قـــــانــــون الــــسالح وكــــا
ـتــفـجـرات الـصــوت وقـانــون ا
بـأنــواعـهــا بـدال من مــفـرقــعـات
الـــفـــرح واالحـــتـــفـــاالت .كـــانت
حتـكــمـنــا األحـزاب والــعـشــائـر
ويـقتل الـناس دون بقـوانيـنـها 
ويــشــرد االف من مــدنــهم ذنـب 
وتــــقـــتـل الـــقــــوانـــ وقــــراهم 
بالـتهـديد والـفساد وبـيع الذ
وتـقتل الـنسـاء ألن الله خـلقهن
ويـخـتـطف جـمـيالت وشـقـيـات 
ـــدن النـــهم الـــشـــبـــاب مـن كل ا
ورمـزلــلـعــنـفـوان أصـحــاب راي
والــتــمــرد. فــهـل نــنــتــظــر مــنك
ياسـيدي ان تقـيم عدالة الله في
األرض وجتـعل قـوان األرض
أكـــثــــر عـــدالــــة فـــوق األحـــزاب
والــــطـــــوائف والـــــقــــومـــــيــــات
واطن والقبائل بـحيث يشعر ا
انه يـعـيش في عـصـر الـتـشـابك
الــــرقــــمـي ولــــيس في عــــصــــر
. وهـذا تــشـابك الـتــاريخ الـقـد
يــحــتــاج مــنك إرادة رجل دولــة
يـحـكم بـالــقـانـون وجتـعل الـله
امـــامـك في كل قـــرار تـــتـــخـــذه
ومـظلوم تـنقذه ألنهـا فرصة لن
تــتـــكـــرر لك مـــرة أخــرى وانت
تـعـيش في الـعـقـد الـسـبـعـيـني
فهي امنية سعيدة رغم صعوبة
ـشـاكل لكـنـها ـهـمة وتـعـقد ا ا
فـرصـة خلـدمــة الـبـشـر في هـذه
احلــيـــاة الــفــانـــيــة. ولك األجــر
واإلحــــســــان عـــنــــدمــــا حتــــقق
الي العراقي الذين البسمة 
يـــبـــحــــثـــون عن وطـن في وطن

اسمه العراق!  
مـرة قـرأت ل (بيـرت رانـد رسل)
قـوال مـأثـورا يـقـول (حـ تـكون
احلـريــة ضـارة يــجب ان نـلــجـأ
الـى الـــــقـــــانـــــون) وهـــــو أمـــــر
نــحـتــاجه الــيـوم ألنــنــا لـديــنـا
حـريـات مـنـفـلـته وضـائـعـة ب
الـبـشـر وحــريـة عـلى مـقـاسـات
دون الـفرد واحلـزب والعـشيرة 
ان يـــكــون لـــهــا اطــار قـــانــوني
لـذلك تـتأسس لـديـنـا جمـعـيات

وأحـــــزاب وصــــحف واذاعــــات
ومـقـرات ومؤسـسات وشـركات
وهـــمــيـــة دون ان يـــكـــون لـــهــا
شـرعـيه قـانـونـيـة .لـذلك ادعوك
ان تـنــهض بــفــكـرة يـاســيــدي 
الـــشـــفــافـــيـــة في كـل مــفـــاصل
ألن الـــقــانــون يـــعــني الـــدولــة 
الـشفافيـة  وهو ما نـفتقده في
لهذا السبب نظامنا السياسي 
ســـرقت مـــلـــيـــارات الـــدوالرات
وأهــــــدرت ثـــــروات الـــــعـــــراق
وانـتــشـرت وســربت لـلــخــارج 
ـشــاريع الـوهــمـيـة الــعـقــود وا
الـــتي قـــضـت عـــلى اقـــتـــصـــاد
الــعــراق حــتى اصــبح الــعـراق
الـية مـصرفـا لـنهب الـثـروات ا
.لـذلك ادعـوك الى رفع منـسوب
الوعي بفكرة الشفافية لدى كل
واجــبــارهم عــلى ــســـؤولــ  ا
نــشــر األرقــام واالحــصــائــيـات
ـــواقـع االلـــكـــتـــرونـــيــة عـــلى ا
ؤسـسـات الطالع لـلـوزارات وا
الــشـــعب عـــلــيـــهــا فـــهــذا حق
قــانـــوني لـــهم. فــهـل يــصح ان
تـــــبــــقى مـــــوازنــــات الــــدولــــة
وصــرفـيـات الــرئـاسـات الـثالث
سرا من اسرار الدولة القومية
ويـبـقى الشـعب جاهال بـأمواله
وقــنــوات صـرفــهــا وأال تــبـقى
الــشــفـافــيــة فـكــرة جـمــيــلـة في
ــا تـكـون في االقــوال فـقط وا
ـقـراطـية عـقل الـنـاس فكـرة د
ـارسة حـيـة وحق طـبـيعي و
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ســـيـــدي رئـــيس الـــوزراء ألنك
رجـل اقــتـــصــادي تـــخــصـــصــا
واهـتــمـامــا والنـريــد مـبـارزتك
ألنك ابـن االقـــتــــصــــاد خــــبـــرة
ـــارســة ولـــكــنـــنــا نـــذكــرك و
ي ــشــورة كــأكــاد بــالــرأي وا
واعـالمي ومـواطـن عـراقي ان
دولـــتـــنــا فـــيـــهـــا كل عـــجـــائب
السـيـاسة وأكـبـر اعجـوبة هي
انــهــا دولــة بال اقــتــصــاد رغم
انــهـا تــفـيض بــاالقـتــصـاديـ

وأصـحـاب اخلبـرات الـتـجـارية
الـية واهل االخـتصاص من وا
ي ومـع ذلك ال توجد األكـاد
لـــنــا هـــيــكـــلــيـــة اقــتـــصــاديــة
وحــــوكــــمــــة لـــلــــمــــؤســــســـات
الــتـــشــريــعــيــة والـــتــنــفــيــذيــة
والقضائية وليس لدينا تنمية
مـستدامة وسـياسة اقـتصادية
واضـحـة. فـلقـد قـضـيـنـا تـمـاما
زادات على اقـتصاد الـدولة با
والــنــهب والــفــســاد ولم يــعــد
لدينـا مشروع صناعي وزراعي
وغذائي يـسد بعـضا من حاجة
الـسوق كـما كان سـابقـا ليرفع
مــعــنـويــات الــشـعـب وال نـحن

جنحنا بأقامة اقتصادنا احلر
بل اســـســـنــا نـــظـــام مــافـــيــات
ـؤسـسات اقـتصـاديـة تنـخـر با
ـالـيـة واالقتـصـاديـة وتـسرق ا
ثــروات الـوطن بـطـرق مـبـتـكـرة
في ظـل حـمايـة ودعـم األحزاب
حــتى فــاحت رائــحــة الــفــســاد
ـفسـدين وأصـبـحت الـدولة وا
تسـاهم في نشـر ثقـافة الـفساد
والرشوة حتى أصبحت ثقافة
مـجــتـمــعـيــة داخل مـؤســسـات
ـشــاريع الــدولــة. وأصــبـحـت ا
الــوهــمــيــة وعــقــود الـوزارات
وكــأنـهـا نــظـام سـيــاسي مـقـرر
. ولم يـعد علـى كل السـيـاسيـ
ـاء والزرع في بـالد الـرافديـن ا
ــــــا أراضـي بـــــور والــــــورد ا
قـــاحــلـــة ومــبـــازل مــنـــخــورة
ـة وشـعب يـشرب وسدود قـد
مـــيــاه آســـنـــة ومـــاحلــة حـــتى
أصبح اقـتصادنا الـريعي يقتل
زراعـــــتــــنــــا ومـــــصــــانـــــعــــنــــا
ومشـاريـعنـا الصـغيـرة ليـنهي
آخــر امل لـلــفالح والـصــنـاعي
ولــيــســدل الــســتــار عــلى وطن
مـــــــســــــــتـــــــورد فـي أســــــــواقه
رء ومنـتوجـاته حتى يـشعـر ا
باخلـجل: كـيف ان هـذا الـعراق
الـعـظـيم غـيـر قـادر الـيـوم عـلى
انـــتــاج الـــبـــصل والـــطــمـــاطــة
والـفجل واخلـضروات بـعد ان
كــــــان يــــــنــــــتـج الــــــصــــــواريخ
والسيـارات واألدوية واألجهزة
االلـكترونـية? اليس الـيوم نحن
بــحـاجــة الى اقــتــصــاد انــتـاج
ينـهي تبعـيتـنا وفقـرنا وتـبديد
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ســيـدي رئــيس الــوزراء لــعـلك
قــرات جتـارب الــدول الــنـامــيـة
الـــتي أصـــبــــحت الـــيـــوم قـــوة
اقـتـصـاديـة كـمالـيـزيـا وتـايوان
وســـنـــغـــافـــورة وهـــونغ كـــونغ
وكـــوريـــا اجلــنـــوبــيـــة وكــيف
ـوا اقتصـاديا مرتـفعا حـققت 
وتــصـنــيــعـا ســريــعـا بــعـد ان
كـــــانـت بــــــعض هــــــذه الـــــدول
بحـيرات من الـبـعوض وبـيوت
ـة الـعفـنة. من الـصفـائح الـقد
وإذا كــانت هــذه الـدول بــعـيـدة
عــــنـــا ولــــيس من جــــنـــســــنـــا
وثـــقــافــتــنــا فـــأنــني أقــرب لك
ـــســـاحـــة ألخـــتـــار االمــارات ا
الـدولة التي كـانت يوما تـقتات
على الـبحـر وتتـمنى ان تـكون
ـــدنه شـــبــــيـــهـــة بـــالــــعـــراق 
احلضرية وحتضر أهله كيف
حــولـت رمــال الـــصـــحــراء الى
صــنـاعــة اســتـثــمــار وابـتــكـار
لتكون موطن الشركات الكبيرة
في الــعــالم والــتــكــنــولــوجــيـا

ــعــرفــة وقــبــلــة ســيــاحــيـة وا
ـيــة وبــيــئــة اسـتــثــمــاريـة عــا
بـقـوانـيــنـهـا الـراقــيـة ومـاركـة
ية في طيـرانها ومـطاراتها عـا
ومـوانئـهـا العـمالقـة وفـنادقـها
وبـنـيتـهـا التـحـتيـة وسـعادتـها
وتـنـمـيـتـهـا. واذكـرك يـاسـيدي
وانت األعـــــلم بـــــاالقــــتـــــصــــاد
وتــــاريخ الـــشــــعـــوب ان هـــذه
ـسـتـوى الــدول لم تـكن بـهــذه ا
لـوال وجـود اإلرادة الـسـيـاسـية
واحلكـمة والعقالنـية والقانون
والـــشــفـــافـــيــة واالهـم اقــتالع
الــفــســاد من جــذوره وتــقــد
الـفـاسـدين لـلـقـضـاء النـزيه مع
عقوبات شديدة رادعة ال تأخذ
بـاحلــسـبـان احلـزب والــقـبـيـلـة

والطائفة والدين. 
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أنـنـا نـنـتظـر مـنك ان تـرفع عـنا
غـمـامـة الــتـخـلف االقـتـصـادي
ورفـع أنـــقـــاض الــتـــدمـــيـــر في
اقـــتــصـــادنـــا ومـــؤســســـاتـــنــا
وصــــنــــاعــــتــــنــــا وزراعــــتــــنـــا
ومــصـارفـنــا وتـفـعــيل قـوانـ
االستثـمار وبـناء بنـية حتـتية
راقيـة واالهم ان تـكـون حـازما
ـفـسدين ومـتـطرفـا في ضـرب ا
واقــتـالع الــفــســـاد واخــتــيــار
الـــوزيــــر الـــنـــزيه بـــعـــيـــدا عن
مـصـالح األحـزاب وهـيـمـنـتـهم
ــتــهــمـ وطــرد الـفــاســدين وا
بـــاإلرهــاب.  نـــريــدك مـــواطــنــا
بـــــدرجــــة وطن ومـــــتــــطــــرفــــا
لـعــراقـتـيك وأنـســانـيـتك ألنـنـا
نــنـتـظــر افـعـاال   لـرجــال تـلـيق
بـعـراقـيتـنـا ومتـبـوعـا ال تابع
وحـــكــــيـــمـــا عـــادال ال يـــخـــشى
ـ والــفـاســدين. نـريـدك الـظــا
عراقيا بـاالنتماء ال تابع ألحد
ألن العراق هو سـيدنا الوحيد
مـــــطــــاع ال طــــائـع وصــــانع ال
مـــصــــنـــوع وآمــــر ال مـــأمـــور
وحاكم ال مـحكوم. ودعـنا نقول
لك في الـســطـر األخـيــر بـأنـنـا
نـشفـق علـيك ألنك ستـحمل كل
اثقـال الـعراق وسـتـكون وسط
الــغـام ومــفـخــخـات الــدسـتـور
وقـوانــ الـطـوائف والـقـبـائل
وفسـاد األقرب وغـدرهم ألننا
نخـاف منك كما تـعودنا عليك
أن تـتــركـنـا في بـدايـة أو وسط
الـطـريق بـعـد ان الجتـد جـدوى
أن (تكـون او ال تكـون) وهذا ما
ـــشـــهــد نـــتــوقـــعه فـي قــراءة ا
الـــــــــعــــــــــراقـي مـع األسـف! كن
صـــبـــورا كـــصـــبــر أيـــوب.. كن
عــراقـــيــا من ابــويـن عــراقــيــ
وعادال وحكيـما.. وكن مواطنا

بدرجة وطن! 
ي واعالمي { أكاد


