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وهــذه ظـاهــرة جـديــدة فـرضــهـا
فقه مـعقد ومريض وغـير مجمع
عليـه مثل الغـالبـية الـعظمى من
ــــــســـــائـل فـي االسالم حــــــيث ا
االخـتالف بـالغ اشده سـواء ب
ذاهب السنية االربعة اوبينها ا
ـذهب الشيـعي اجلعفري وب ا
. فــمـنـذ االف الــسـنـ وفي زمن
االنبيـاء والرسل وصدر االسالم
والـنـسـاء والـرجـال مـتـجـاورون
ومتـعـاونـون ومتـصـاحلون  اال
ان فــقـــهــاء الــتـــأويل الــســـلــبي
لــــلــــنـــصــــوص الــــغـــارقــــ في
الـتفـسـيرات الـرجعـيـة واحلجج
الالمـــعـــقـــولـــة حـــشــروا الـــدين
بـــــهـــــوامـش وتـــــخـــــريـــــجـــــات
وحتـلـيالت فـرديــة ال عالقـة لـهـا
بــالـــله ســـبــحـــانه وتـــعــالى وال
بـالـديـانـات واصـولـهـا الـنـقـية .
وعـلى االخـص نـشــيـر هــنـا الى
االمــتــداد الــتــاريـخـي لــلـمــذهب

الـطـيــبـة وبـالـعـكس فـاالمـتـنـاع
عــنه دلــيل الــعـبــوس والـنــفـور
وقــلــة الـــذوق وعــدم االحــتــرام
ــــا الـــــنــــيــــة الـــــســــيــــئــــة ور

قابل . واستصغار ا
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 ومـظـاهــر الـسالم والــتـرحـيب
ـاءة ـتـعـارف عـلـيـهـا هي اال ا
صافحة والتقبيل والتلويح وا
والــعــنـــاق والــضم  وطــريــقــة
التعـبير عنها مـحكومة بعادات
الــــشـــعـــوب ودرجـــة الـــقـــرابـــة
ونـوعــيـة الــلـقــاء .ولـكن يــبـقى
لــلــمــصـــافــحــة االولــويــة عــلى
نـتـشرة الطـرق االخـرى وهي ا
ــيــا في كـل ارجـاء االرض  عــا
ولـكــنـهــا في الـعــراق وفي هـذا
الـــــزمـن الــــــرديء في كـل شيء
اصـبحـت مشـكـلة وكـثـر حولـها
احلـــديث حـــ يــتـــعـــلق االمــر

صافحة النساء .

االنـــــســــان كــــائن اجـــــتــــمــــاعي
وحـيــوان نـاطـق ومـفــكـر  وألنه
كــذلك فــهـــوبــحــاجــة لـــوســيــلــة
تواصل مـع نظـيـره انـثى كان ام
ذكــرا والـلــغــة هي هــذا الــنــتـاج
االجتمـاعي الذي جعل التواصل
والتـعـايش والتـفـاعل والتـعاون
والـتوافق والـتشـارك في السراء
ــكــنـــا  وكل هــذه والــضـــراء  
االفــعــال تــبــدأ اوال بــد ان تــبـدأ
بالقاء التحية والسالم استهالال
لـلـعـالقـة وافـتـتـاحـا لـلـمـوضـوع
مــــحل الـــبــــحث والـــتـــداول .وال
يـــــوجــــد ديـن ايـــــا كــــان نـــــوعه
اوفــلــســفــة اومــدرســة تــربــويـة
اومــبـدأ اصـالحي اجـتــمـاعي لم
يـــركــز عـــلى اهــمـــيــة ان يـــســلم
االنــســـان عــلى اخـــيه االنــســان
حيـثـمـا تـواجـهـا في الـفـضاءات
الـعــامــة اواخلـاصــة الن الـسالم
مـفـتـاح الــسالم واالمـان والـنـيـة

احلــنـبــلي مــرورا بــابن تـيــمــيـة
والوهـابـيـة الـسـلـفـيـة واالخوان
ـــســلــمـــ  وهــوتــمـــدد لــفــقه ا
مـــتــخـــلف عـن الــعـــصــر وغـــيــر
مـنـسجم مـع جتلـيـات احلـضارة
الـراهنة بل ومـعيق لهـا  بعكس
عـتزلة وفقه ابي حنيفة فلسفة ا
ــــــعــــــظـم . ان الــــــذين االمــــــام ا
يـحـرمـون مـصافـحـة الـنـساء هم
الذين يـدعون الى التـفريق التام
ـطــلق بــ الــنــسـاء والــكـلـي وا
والــرجــال في الــفــضــاء الــعـام 
وفي دولــة مـدنــيــة مـثل الــعـراق
يــبـدوهـذا االمـر صـعــبـا لـلـغـايـة
ولـوانه مع االسـف احـرز تـقـدمـا
بــفـعل حتـشـيـد الــقـوى الـديـنـيـة
وصـــــــــــــــعـــــــــــــــود جنـم االسـالم

السياسي.
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ـصــافــحـة والى ذلـك فـتــحــر ا
مــنـطــلق من تــبــريـرين هــزيــلـ
ـرأة لـلــغــايـة  االول تــنــجــيس ا
ـصــافـحـة بـ اوشـبــهـة اثـارة ا

اجلـنسـ لـلـغـريـزة اجلـنـسـية 
ريض هذا يـعني ان هذا الـفقه ا
كــــاصـــحـــابه يــــهـــ الـــكـــرامـــة
االنـسـانيـة لـلمـرأة بل ويـنـتقص
من انـسانيـتها في تـصرف معاد
لـلـدين ولله  مـثـمـا يعـني ايـضا
لـوك كامال لـغرائزه ان الـرجل 
س اجلـسديـة بـحـيث ان مـجرد 
ـرأة تثير فـيه رغبة اجلنس يد ا
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الــطـلب ,وايــضـاً البــد ان نـعـرج
على نـقـطة في غـايـة االهمـية اال
ــالــيـة وهي الــتــخــصــيــصــات ا
ــــوازنــــة االســــتـــــثــــمــــاريــــة وا
والــتـشــغــيـلــيــة لـلــوزارة ومـدى

كفايتها.
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فـــــقــــراءة الــــواقـع وحتــــلـــــيــــله
ــــعــــوقــــات والــــوقــــوف عــــلى ا
ـــشـــكالت الـــتي وتـــشـــخـــيص ا
تــواجـه هــذا الــقــطــاع احلــيـوي
تسـاهم بحل جـزء كـبيـر من تلك
االزمــــــة ومن اهـم مـــــقــــــومـــــات
الــــنــــجـــاح فـي ذلك من وجــــهـــة
نظري نـقطتان غـاية في االهمية
وهما:1- الـتخـطيط الـسليم 2-

االدارة الناجحة.
فـفي مـجـال الــتـخـطـيط الـسـلـيم
وبشـكل موجز البـد على الوزارة
من الـسيـر بخط مـتوازي في كل
ــتــمـثــلـة مــيــادين الـكــهــربـاء وا
بـــقـــطـــاعـــات االنـــتــاج والـــنـــقل
والـتوزيع وعدم تـركيز االهـتمام
بـقـطـاع دون االخـر ,كي ال يـؤثـر
ذلك ســـلـــبـــاً عــلـى الــقـــطـــاعــات

االخرى .
والبـــد ايــــضــــاً مـن االهــــتــــمـــام

الـــطــاقـــة والـــثــانـي مــراجـــعــة
مسـيرة العراق االقـتصادية في
الــسـيـاسـة الـنـفــطـيـة بـعـد عـام

2003م .
ـا تـقـدم يـتــضح لـنـا خـبـرة و
الـــوزيــر اجلــديـــد في مــجــاالت
الطـاقة واالقـتـصاد والـسيـاسة

وادارة االعمال .
ا سـيـسهم في رسم سـيـاسة
رحلة القادمة عن الوزارة في ا
خـــــبــــرة ودرايـــــة في جـــــمــــيع
ـطــلـوبـة لــلـنـهـوض اجملـاالت ا
ــنــظـــومــة الــوطــنــيــة بــواقع ا
ووضـع اخلــــــــــطـط الـالزمــــــــــة
والــدراســات االســتــراتــيــجــيـة
ـتـزايـد عـلى ـواجـهـة الـطـلب ا
الــطـاقــة الــكـهــربــائـيــة وزيـادة

ساعات التجهيز .
وهــنــا البــد لــنــا ان نــقف عــلى
ـنظومـة الوطنـية ومدى واقع ا
قــدرتــهــا عــلى تـوفــيــر الــتــيـار
الـكهـربائـي للـمواطـنـ وحجم
االنـتـاج ومــقـدار الـطــاقـة الـتي
ـــســتـــهــلك يــحـــتــاج الـــيـــهــا ا
باإلضافة الى مقدار الضائعات
مــقــارنــة مع امــكــانــيـات وزارة
الكـهربـاء وقدراتـها عـلى تلـبية

فـي الــبـــدء وعــنـــد احلــديث عن
موضـوع الـكهـربـاء البد لـنا ان
نـعرج عـلى نـبـذة مخـتـصرة من
السيـرة الذاتية لوزيـر الكهرباء
اجلديـد الدكـتـور لؤي اخلـطيب
ــعــهــد ــؤسـس  ـــديــر ا وهــو ا
الطـاقة العـراقي واحلاصل على
شهـادة الدكتوراه في الـسياسة
واالقـــتــصــاد جتـــاوزت خــبــرته
الـعـشرين عـاماً في مـجال ادارة
االعــمـال من خالل شـغــله لـعـدة
مــنـــاصب اداريـــة وتــنـــفــيـــذيــة
واســتــشــاريـــة في الــعــديــد من
ؤسـسـات الدولـيـة والشـركات ا
ـــيــة في مــجـــال الــطــاقــة الــعــا

واالقتصاد.
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كما ويعرف اخلطيب بنشاطاته
ـعـهد ـهـنـية في ا ومـشـاركاته ا
ــلـكـي لـلــشـؤون الــدولــيـة وله ا
كـتابات ومـقاالت في الـعديد من
ية هذا اجملالت والصحف العا
بــاإلضــافــة الى مــجــمــوعــة من
ـؤلفات والـبحـوث والدراسات ا
وهو االن بـصـدد اجناز كـتـاب
االول دراســة مـقـارنــة لألنـظـمـة
االحتـاديــة فـي رسم ســيــاسـات

هـــذا بـــاإلضــــافـــة الى الـــقـــيـــام
ـسـتــهـلـكـ بــحـمالت تـوعــيـة ا
حول ترشـيد الطاقة الـكهربائية
وطــــــرق االســـــتــــــهالك االمــــــثل
ـوفـرة لألجــهـزة الـكــهـربـائــيـة ا
لـلــطـاقـة لـلـحــد من ظـاهـرة هـدر
الكهرباء بصورة غير نظامية. 
وايـضاً من ضـمن مشـكالت هدر
ــنـاطق الــطــاقــة تـزايــد اعــداد ا
العـشـوائيـة التـي من شأنـها ان
نظومة تزيد من التجاوز على ا
الـكـهـربـائيـة والـتـي تـعـد احدى
اهـم الـــتـــحـــديـــات الـــتي يـــجب
دراســــتـــهــــا و وضـع احلــــلـــول

الالزمة لها-
W×łU½ …—«œ«

امـا في مجـال االدارة الـنـاجـحة
فالبـد من تــطــويـر نــظـام اداري
يحقق اجلودة الشاملة ويضمن
ستمر للموظف من التحس ا
خـالل الـتــدريب ورفع مــســتـوى
وجــــودة اداءهم ويــــركــــز عــــلى
ـشـاركــة الـشـامـلـة لـلـمـوظـفـ ا
بــجـعل اجلــمـيـع يـشــاركـون في
العمل مـن أجل حتقيق األهداف
ـنــشـودة ـشــتـركــة والــغـايــة ا ا
وهي خدمـة العـامـل في قـطاع
الكهرباء والـذي ينعكس ايجاباً
ــواطن الــعــراقي عــلى خــدمــة ا
فااللتزام التـام للموظف يحصل
فـقط عـنـدمـا تـتم إزاحـة اخلوف
من مـكـان الـعـمل ويـتم تـمـكـيـنه
من اداء مـهـامه عـلى اكـمل وجه
من خالل قــيــام اإلدارة بــتــأمـ
ـنــاسـبـة له ,وتــوفـيـر الـبـيــئـة ا
أنــــظـــــمـــــة الــــعـــــمل ذات األداء

العالي. 
ولـتـنـفـيـذ رؤى وبرامـج الوزارة

ــرحـــلــة الــقـــادمــة البــد من في ا
اســــتــــغالل كــــافــــة الــــطــــاقــــات
ــــــــوجـــــــودة فـي الـــــــوزارة من ا
مـوظـفـ وعـامـلـ كـونـهم عـلى
درايـــة بـــاحـــتــيـــاجـــات الــوزارة
والـوقوف علـى متطـلباتـها وهذا
من شـــأنه ان يـــســـهل عـــمـــلـــيــة
حتـسـ واقع الـكـهـربـاء وزيـادة
انــتـــاجــهـــا وحتـــقــيـق الــغـــايــة
ــــنـــشــــودة في الــــوصـــول الى ا
ــطــلــوب في خــدمـة ـســتــوى ا ا
ـواطن الـعـراقي وهي جتـهـيزه ا
بـالـكـهـربـاء الـوطـنيـة عـلـى مدار
الــســاعــة ويــضــمن االســتــمــرار
بـالتطـور واحلصـول على أفضل
ــســتــويــات في مــجــال تــقـد ا
اخلـدمـات لـلــمـسـتـهـلـك وتـلـبـيـة
ا يـخفف عن كاهل متطـلباته ,
ـــــــواطـن فـي حتـــــــمـل اجـــــــور ا
ـكـلـفـة الـتي ـولـدات االهـلــيـة ا ا
يـــقــتــطــعــهــا من قــوته الــيــومي
وتـــســـلط اصـــحـــاب الـــنـــفـــوس
الـــضــعـــيــفـــة عـــلى رقــابـــهم من
ولـدات باإلضافة اصحـاب تلك ا
الى رداءة الــتــيــار الــكــهــربــائي
ــنــتج مـنــهــا ومــا تــسـبــبه من ا
تـلوث بيـئي وضجيج يـؤثر على

الصحة العامة.
وهــنـا البــد ان تـتــضـافـر جــمـيع
اجلهـود في وزارة الـكـهـرباء من
مسؤول وموظف وعامل في
كل الــوحـدات لــتــحـقــيق اهـداف
ـــواطن الـــوزارة وطــمـــوحـــات ا
الــعــراقي ,كــمـا والبــد ان نــثــني
ـنــتـسـبـ عــلى جـهـود جــمـيع ا
لعمـلهم ليل نهـار من اجل توفير
الـــتـــيــــار الـــكــــهـــربـــائـي في كل
الظروف وعلى مدار السنة . 

بــــالــــتــــخــــطــــيط والــــدراســــات
االسـتراتـيجـيـة التي مـن شأنـها
تـطوير هـذه القـطاعات احلـيوية
وان تــــــنـــــــصب كـل اجلــــــهــــــود
الــهـنـدســيـة والـفــنـيـة واالداريـة
على حتس اداء تلك القطاعات
والــعـمـل عـلـى تـطــويــرهـا ورفع
قــدرتـــهــا االنــتــاجـــيــة من خالل
النهوض بواقع محطات االنتاج
بــــكل اشــــكـــــالــــهــــا وتــــوفــــيــــر
سـتلزمـات التـي حتتاجـها من ا
اجل اسـتمـرار عمـلها ,وحتس
خـطـوط ومـحـطـات نـقل الـطـاقـة
ختلف مسـمياتها الكـهربائيـة 
بــــاإلضـــافـــة الـى حتـــســـ اداء
قــطــاع الــتــوزيع وذلـك بـالــعــمل
عـلـى تـأهـيل وصــيـانـة شــبـكـات
تـوزيع الطـاقة الكـهربـائية ورفع
مــــســـتــــوى األداء وتـــخــــفـــيض
تــكــالـيـف الـتــشــغــيل وحتــسـ
وتـــطــويــر إجـــراءات وأســالــيب
الـعمل واستـخدام التـكنولـوجيا
احلــديــثـة والــطــرق واالســالـيب
ـــتــطـــورة في ذلك الـــعــلـــمــيـــة ا
وتــدريب الــكــوادر الــهــنــدســيــة
والــفــنــيــة وتــطــويــر اداءهم من
خالل برامج ومـنـاهج تطـويـرية
مـــعـــدة بـــشـــكل مـــدروس ووفق
اسس عـلمـية معـتمدة بـاإلضافة
الى ادخـال االســتـثـمـار الـنـاجح
ـــدروس وفـق خـــطط مــــعـــدة وا
مسبقـاً من قبل اصحاب اخلبرة
واالخــتــصــاص الــذيـن تــتــوافـر
فـيـهم شـروط الكـفـاءة والـنـزاهة
والدراية الـكافـية بقـطاع الـطاقة
عـاشـية وبـاالقـتصـاد والـقـدرة ا
ــخـتــلف لــلــمـواطـن الــعـراقـي 

فئاته وطبقاته االجتماعية.

وهــــذا مــــا ال يــــتـالءم حــــتى مع
احليـوان فـكـيف باالنـسـان الذي
يـعــامل وفق هــذا الـتــوجه الـفج
مـثل الثور االسـباني الـذي يثور
ويهيج حال رؤيته للون االحمر?
هـزلة ح يجـيز بعض .وتـبدوا
ـرأة غـيـر الـفـقـهــاء مـصـافـحــة ا
ــسـلــمــة دفــعــا لـالحــراج كــمـا ا
يـدعــون في حــ يـحــرمـون ذلك
بـالـنـسبـة لـلـمـسلـمـة وهـذا خـير
دلـيـل عـلى ان حتـر مـصـافـحـة
النسـاء ليس امرا الهـيا بقدر ما
هـوفقه بـشـري يـختـلف من فـقيه
ــتــنــازع الى اخــر وفي االمــور ا
عــلـــيــهـــا واخملــتـــلف بــشـــأنــهــا
ــــســـلــــمـــون احـــرار اي رأي فـــا

يتبعون . 
ان فـقــهـاء الـفـضــيـلـة والـعـادات
ـــقـــدســة واالخالق احلـــمـــيــدة ا
والــعــفــة والـنــقــاء وغــيــرهـا من
الـــكــلـــمــات والـــشــعـــارات الــتي
يــرددونــهــا في خــطب اجلــمــعـة
بـصــوت عـال دون ان يـكـون لـهم
ادنى اتـصـال بقـاع اجملتـمع وما
ـــا يــــدور ويــــعــــتــــمل فــــيـه  ا
يـقدمـون مسـرحيـة لغـوية فـاقدة
للمعـنى واحملتوى وتثير ضحك
واطن وليس انتباهه وتركيزه ا
  ألن الـــتــأكـــيـــد عـــلى مـــســائل
جـانـبـيــة وهـامـشـيـة الى اقـصى
قــــــدر مـــــــثل غـــــــطــــــاء الــــــرأس
ـــصــافـــحــة ولـــون احلــجــاب وا

يـعـنـي ان اكـثـريــة رجـال الـدين
في واد واجملتمع في واد اخر.
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ان اي بــحث اجـــتــمــاعي جــدي
وعــلـمـي وحـقــيــقي ســيــجـد ان
اجملــتـــمع في الـــعــراق يـــعــاني
كـــوارث ســــاخـــنـــة ال حتــــتـــمل
ـا ورد الـتـأجــيل اهم بـكــثـيـر 
آنـفـا  فــنـسـبــة الـطالق هــائـلـة
وتـــعــاطي اخملـــدرات والــعـــهــر
الـعــلــني والــسـري والــتــحـرش
بالنساء في الدوائر بل وحتول
ـؤسسات الى اماكن الدوائر وا
مـارسـة اجلنس  وزواج آمـنـة 
ـنـتـشـر في اجلـامـعات تـعـة ا ا
ـــبــاركــة رجــال الــدين  وزنــا
احملــــــارم والـــــعــــــنف االســـــري
وتـــعــنـــيف الــنـــســاء  وحتــول
الـرجـال والــشـبــاب في االمـاكن
الـــعـــامـــة الى وحـــوش وذئـــاب
بــشـــريــة الصـــطــيـــاد الــنـــســاء
ومــعــامـــلــتــهن بـــشــكل وضــيع
وقــبـيـح وانــعــدام اي مـتــنــفس
لــلـنــسـاء في الــشـوارع الــعـامـة
وغــيـرهـا من احملــاور هي الـتي
يـجب ان حتــظى بــعـنــايـة رجل
الــدين ورجل الــســيــاســة الـذي
يـعــد في الــعــراق تـابــعــا ذلـيال
لـــرجل الـــدين  امـــا الـــتـــشــبث
ـــا هــوســطــحي بــالــقــشــور و
وهامـشي فلن يـجلب جملـتمـعنا
زيد من الكوارث واحملن . اال ا
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قد نكون قد سمعنا عن مصطلح الغزو الثقافي ولكن لم نعر له اهتماماً,
ألن مفهـوم الغـزو اعتادت عـليه مـجتـمعاتـنا الـتي وُلِد تأريـخهـا مغزواً او
. ومفـردة ثـقـافـة هي االخـرى غـيـر واضـحـة الـتـعـريف لـلـكـثيـر من غـازيـاً
ـثـقـفـة فهي العـرب خـاصـة الطـبـقـات العـامـة من الـناس ,اما الـطـبـقات ا
االخرى تنـظر الى الثـقافة بـوصفـها حتصـيال علمـيا او رصيـدا ادبيا او
فردت وندرس معرفيـا متراكما. واحلـق هو ان ننتبـه الى خطر هاتـ ا
مـاهيـتـيـهـمـا. ألنـنا فـعالً نـعـاني من ازمـة تـغـيـيـر لثـقـافـتـنـا وهـذه اساس
ة مشكلتنا. لـو تنبهنا الى مفـردة غزو وتأريخها لوجـدنا انها مفردة قد
جداً وكانت مستخـدمة عند قدامى اجملتـمعات البشرية ,فالرومان كانوا
غزاة. وخالل غـزواتهم سـيطـروا على مـعظم الـقارة االوربـية عام ١١٧م,
لكن نالحـظ انهـا سـرعان مـا انـهدمت او ضـعـفت غـزواتهم لـتـلك البالد.
والعرب ايضاً كانـوا يحبون الغزو ,حتى في العصر االسالمي جند ان
الغـزو كـان وسـيـلـة لـلسـيـطـرة فـنالحظ مـثالً ان الـغـزوات االسالمـية في
الــعــصــر االمــوي كــثــرت و نــشــر االسالم في بالد االنــدلـس والــغـال
والـسـند ,لكـن هذه ايـضـاً سـرعـان مـا ضـعفت بـعـد ضـعف الـسـلـطة او
الدولـة االمـويـة. ألن هذا الـغـزو ومـا ذكرتـه اعاله من غزو الـرومـان كـانا
يـعــتــمــدان عـلـى الـســيف او الــقــوة. والـقــوة خــاسـرة ,حـسب نــظــريـات
الفيزيائي ,فنجد ان نيوتن يقول بأن لـكل قوى قوى اخرى مساوية لها
قـدار ومعاكـسة لها فـي االجتاه. ولذلك نـرى ان الكرة تتـوقف بعد ان با
نـركلـهـا. اذن تـأثـيـر الـقوة آني (زمـني) ولـيس دائـمـيـا ولـذلك فـإن قـانون
القوة عـند نيـوتن يعتـمد عـلى الزمن بالـدرجة االولى.  والرومـان والعرب
سلمون  –خالل العصر االموي- اعتمدوا كغيرهم من االمبراطوريات ا
السـابقـة علـى القـوة ال على الـعقـل في استـدراج الشـعوب ,ونحن نـذكر
ا الرومـان والـدول االسالمـية لـيس لـتـقارب الـفـترة الـزمـنـية بـيـنهـمـا وا
لـضـلـوع االولى في الـذكـر تـاريـخــاً وألقـتـراب االخـيـرة مـنـا نـسـبـاً. لـكن
سـلمـ نشـروا االسالم في الـعهـد العـباسي بـحجم نالحظ ان العـرب ا
اكبر واصبـحت عاصمـة العباسـي بغـداد عاصمة الـعالم العـلمية ,على
خالف مـا كانت عـلـيه الـدولـة االمـوية من قـوة في الـسـيـطـرة على اراضٍ
واسعة من العالم لـكنها لم تـخلق من عاصمتـها دمشق منـاراً كما فعلت
الدولـة الـعـبـاسـية لـعـاصـمـتهـا. وكـذلك فـإن الـرومان لـم ينـجـحـوا بـجعل
عـاصـمــتـهم رومـا مــركـزاً دائـمـاً اال بــعـد اعـتــمـادهم عـلى الــدين ونـشـر
ـسـيــحـيـة مـن خالل كـنـيــسـة رومـا ,ألن الـدين اداة من ادوات الــعـقل. ا
والـعـقل هـو محـرك االنـسـان االرادي. ولـهـذا جنـد ان الـدولـة الـعـبـاسـية
انتـصـرت بـعد اسـتـخدامـهـا الـعقل ودامت وال تـزال اثـارهـا قائـمـة حيث
سلم في بقاع الـعالم بفضل تلك الدولة التي جعلت يتناثر االسالم وا
من العقل وادواته كـالعلم واالدب االسلـحة التي غـزت بها الـعالم.  اليوم
االمر مختلف ,فالعرب يواجـهون عمليـات غزو مكثفة ,لكن هذا الغزو ال
غول ,فهو ال يـعتـمد على يشبه غـزو الرومان او الـبيزنـطي او غـزوات ا
ا يعتمـد على العقل بالـضبط كما فـعلت الدولة العـباسية لكن القوة ,وا
سلم مفعوالً بهم. فنالحظ العباسيون كانوا فاعالً ,اما االن فالعرب ا
في عصـرنا هـذا ان اجـيالـنا اجلـديدة ال تـعرف مـا الـعروبـة وال تفـهم ما
االسالم  ,فالشاب منهم اما ان يكـون ارهابياً متطرفاً او كـحمار القبيلة
تـجه. وتوجد طـبقة صـغيرة ينقل احلـنطة والـشعـير وال يعـرف الى اين ا
ـفـكـرين لـكـن هـذه الـطـبـقـة تـعـاني مـن غـزوات ثـقـافـيـة بـشـكل جـداً من ا
مكثف. ونرى ان هذه الـطبقة ايـضاً تتقسم بـأستمرار وتـضمحل ويغرب
نـورهـا. ألن ادوات الــغـزوات احلـالــيـة ادوات ذكـيــة ومـتـطـورة ,فـوسـائل
الـتواصـل االجتـمـاعي كـلـهـا اسـتـهالكـية اقـل منـهـا انـتـاجـيـة. واالنـسان
بطبـيعته انـتاجي استـهالكي. فأذا ازداد انتـاجه عن استهالكه فـهذا هو
النجاح ,اما اذا فاق االستهالك االنتاج فهذه هي الكارثة ,وهذا ما نراه
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ونحن اكثـر الشـعوب اسـتخدامـاً لتـلك الوسائل ,واقل الشـعوب تـبصراً
بـواقــعـنــا. قـبل اربع ســنـوات كــنت في دولـة الــكـويت ,والحـظت الــطـابع
العـروبي سـائدا اكـثـر من الطـابع احلـضري ,وزرتهـا ايـضاً قـبل اشـهر
وقف متشابه معه في ا كانت عليه. وا فالحظت ان نسبة العروبة اقل 
العراق خـاصة في جـنوب وغـرب العراق ,اما العـاصمة بـغداد فال اريد
دينـة التي كانت عـاصمة العالم احلديث عنهـا ألن االمر مخجل ,فهذه ا
العلمـية واالدبية اصـبحت ولألسف الشديـد تُصنف بأنـها من اقذر مدن
العالم ,هذا يحز في النفس ,وما يقتل ما في الروح من رمق احلياة هو
اننـا نـرى ان اهل بـغداد قـد اصـبح اجلـهل في مـجتـمـعـهم متـفـشـيا الى
مسـتـوى ال يُـصدق ,وبالـنـتـيـجـة فـأنهـا اثـرت عـلى الـعـراق كـله. االمر ال
يختلف عما تعانيه اجملـتمعات العربية االخرى ,فمصر ام الدنيا وتأريخ
ـعــرفـة واول االقالم اصــبـحت من اكــثـر الــبالد الـتي االنـســان ومـنــبع ا
تـوصف بـالـفـوضـويـة بـلـداً وشـعـبـاً ,مـا يـحـزنـنـا فـعالً هـو الـشـعب ,ألن
ـصـري هم اول ـا ان ا الشـعب هـو من يـبـني الـبالد وليـس العـكس. و
من بنى صرحاً لثـقافة العالم ,نركز على الـدمار الذي حل على ثـقافتهم
ـصري الذي كـان قبل سنـوات ليست وتغيـير مسـارات تفكـير االنسان ا
بـالـبــعـيـدة هـو االديـب الـعـربي الــذي يـضـاهي كــبـار ادبـاء غـرب االرض
عرفة او انساناً جاهالً ومشرقها. وايضاً اصبح العراقي مواطناً قليل ا
كي اكون اكثر دقة ,بعدمـا كان هذا الشـعب هو من اخـرج للعالـم علماء
في الطب شـرعـوا للـطب قوانـ ودشـنوا لـلعـلم ابـوابا في قـرون الظالم.
ـا ألن هــذا الـبـلـد هـو ارض واركـز عـلى الــعـراق لـيس ألني عــراقـيـاً وا
ـعـرفـة في ســالف الـعـصــور الـتي يـحـاول الــغـزاة مـحـو سـواد الـعـلـم وا
تأريخـها. وكي ال نـبخس حـقوق بـقية فـضائل الـبالد والشـعوب االخرى
التي وصـلت الى مـسـتـويات مـنـحـطة في كل شيء ,فمـثالً يـظن الـبعض
تـقـدمة نـسـبة لـبـلدان الـعـرب االخرى, بأن دول اخلـلـيج هي من الـدول ا
والصـحـيح ان دول اخلـليج هـي اكثـر الـدول الـعربـيـة التـي  تدمـيـرها,
وما هي اال صـورة مـخزيـة يـجب ان نأخـذ الـعبـر من خالل مـشـاهدتـها,
واطـن اخلليجي مُرفه ,لكنه وبنفس الـوقت مُغيب. كذلك فمثالً جند ان ا
هو انسان مُبـعد عن احلياة ,فأذكر يـوماً حتدثت مع احـد االصدقاء من
السعودية ذكـر لي جملة مـفادها ان السـعودي غيـر قادرين على العمل
العـضلي وكـذلك الـشعـوب اخللـيجـية االخـرى. فـلو عـدنا الى تـأريخ تلك
الشعوب العربيـة البدوية الريفـية جند انها شعـوب اعتمدت على العضل
في تـربيـة مـواشـيـها وزراعـتـهـا ألرضـها واسـتـخـدمت الـعـقل الدارة تلك
شاريع او احلرف التي تقوم عـليها احلياة. فـدول اخلليج االن كغيرها ا
ـا تصدر ,وبهذا فـأن شعوبـها تكون من الدول العـربية تـستـورد اكثر 
ـا هي منتجة ,وهذا هو هدف الغزاة ,حتطيم االنسان مستهكـلة اكثر 
وامكانـياته الـعقلـية والعـضليـة. فاكـثر الشـعوب ترفـيهـاً هي اقربهـا موتاً
وت ,فكم ـقترب من ا في احلياة ,وهذا اتصوره يـشبه تدلـيل االنسان ا
من انسان يكره انـساناً اخر لـكنه يعطف عـليه بطريـقة او بأخرى اذا ما
ُرفـهـة مودعـة للـحيـاة.  االنسـان لم يكن رأه مودعـاً احليـاة. فالـشعـوب ا
انسـانـاً حتـى يعـرف قـيمـة احلـيـاة وواجبـاتـها ,وبالـتالـي احلصـول على
ا سـينـتصـرون على الـشعـوب باسـتخدام حقـوقه منـها ,لكن الـغزاة لـر
اقوى سالح لـديهم وهـو العقل ,لتدمـير ثـقافـات الشـعوب الـتي ال تعرف
ـاضي القريب كـي ترى كم كانت هي او باالصح ال تريـد ان تنـظر الى ا
عـظيـمـة وكم لـتـأريـخـهـا من كـبريـاء وفـضـائل. اذن فـلـنـنـظر الـى اجلانب
شـرق من ثـقافـتـنـا وتاريـخـنا ولـنـبتـعـد عن النـظـرة التـشـاؤميـة الخـطاء ا
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ـشـهـد في كل عام ويـتكـرر هـذا ا
مـا ب من يـجـر طـوالً ومن يـجر
. ولـعل هذه الـسنـة تتـميز عرضاً
بـعـامـلــ جتـعـلـهـا مـخـتـلف عن
غـيـرهـا من الـسـنـوات األول هو
تـصــاعــد مـوجــات الــتـظــاهـرات
اضي في الشعبية في الصيف ا
الـعـديـد من احملـافـظـات مـطـالـبة
بــتـوفــيــر اخلــدمـات األســاســيـة
وفرص العمل واحلد من البطالة
وبـــشــكـل يــنـــبئ بــنـــفــاد صـــبــر
واطن وعـدم تصديـقه بالوعود ا
ــوضــوع. احلــكـــومــيـــة بــهـــذا ا
والعـامل الثاني هو تـربع السيد
ـهــدي عــلى الــهـرم عــادل عــبــد ا
ــا اشـــتــهــر به من احلـــكــومي 
يـة في االقتصاد وطرحه االكاد
لبـرنـامج حكـومي واسع تـضمن
شـاكل االقتصـادية التي مـعظم ا
واجـهـت الــعـراق لــيس فـي هـذه
ـا مـنـذ عـام الــفـتـرة وحـسب وا
2003 ولـــغـــايـــة االن مع وعـــود
ــنـــاســبــة بـــإيــجـــاد احلــلـــول ا
وتـــغــيـــيــر الـــواقع الـــســـيــاسي
واالقتصـادي العراقي وقد تأمل
اخلـــيـــر الـــعــديـــد مـن اخلـــبــراء
ـهـتـمـ بـالـشأن والـبـاحـثـ وا
االقــتــصــادي ولــعل كــاتب هــذه
ــتـفــائـلـ الـســطـور كــان احـد ا

احملـافــظــات الـعــراقـيــة بــشـكل
ســـنــوي حــول طــريـــقــة وآلــيــة
احــتــســاب نــسب احملــافــظــات
واالقـلـيم فــمن قـائل ان نــسـبـة
الـسكـان في تلك احملـافظـة اكثر
من غيـرهـا ولم يرصـد لـها غـير
الــفــتـــات ومــنـــهم من يــرى ان
اخلـير كـله من هـنـا حـيث يـقبع
اإلهـمـال احلـكـومي ومن حـيث
ال تــرى ســوى اعــمــدة الــدخـان
ـتـصـاعـد من االبـار الـنـفـطـيـة ا
والـتي لم تــتـرك خـلــفـهـا سـوى
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وهـنـاك من يـرى ان اخلراب في
مـحافظـته لم يسـبقه خراب ولم
يرصـد له سوى اقل من الـقليل

لــيـس بـاجلــديــد عــلى اجملــتــمع
الـعـراقي فـي هـذا الـوقت من كل
عام ان تعم االختالفات وحتتدم
الـــتــــجـــاذبـــات الــــســـيــــاســـيـــة
واالقـــتـــصـــاديــة وهـــو يـــســـمع
ـليـارات هنـا وبالـتريـليـونات با
هـنـاك والتـخـصيـص للـمـشاريع
ــنـمق االســتـثــمــاريـة والــكالم ا
بـشـأن تـقـديرات مـوازنـة الـسـنة
الـــقـــادمــة وهـي تـــعــد بـــكـل مــا
يشـتهي الـشارع ويـريد بـعد ان
ـــالـــيـــة الى تـــرفـــعــــهـــا وزارة ا
احلــــكـــومــــة ومن خاللــــهـــا الى
ـناقـشتـها والتـصويت ان  البـر
عـليـها او إلرجـاعهـا مرة أخرى
اذا كـانت بـحــاجـة لـلــتـعـديالت.
ويـتـكــرر مـشـهــد االخـتالف بـ

كـانت تـهـدف الى اشـبـاع حـاجة
عــامــة وحتـقــيـقــهـا مع مــراعـاة
حــسن الـتـدبــيـر وعـدم الــتـبـذيـر
واالسـراف والـذي يـعـني بدوره
االبـــتــعـــاد عن الــنـــفــقـــات غــيــر
ــنــتــجــة إضــافــة الى ضــرورة ا
ـــردود االقـــتـــصـــادي ضـــمـــان ا
واالجـتماعـي للنـفقة الـعامة وال
ـــكن بــــكل حــــال من األحـــوال
التعامل معـها على انها حصالة
ــلئ نـــقـــود تــفـــتح فـي كل عـــام 
الـبـطـون فـقط او كـأنـهـا مـغـارة
كـنـوز تفـتح كل سـنـة لـلـمـلـثـم
من الرجـال بعـد ان يرددوا افتح
ـــا هي بـــيــان يـــا ســـمـــسم وا
ســنـوي لإلنــفـاق عــلى مــشـاريع
وخـــطط عـــمل تـــســـعى إلحــداث
التـنـميـة االقتـصاديـة واستـقرار
االقتـصاد الكلي وتـقوية الوضع
ـالي وتقلـيل التذبـذب باإلنفاق ا
شاريع تعمل العام والتـأسيس 
وبشكـل حقيقي علـى التقليل من
حــــجم الــــبــــطــــالـــة وان كــــانت
وازنة امدها سنة فأنها تعتبر ا
جــزء مـتــرابط مع مــا قـبــله ومـا
بــعـــده مـن مــوازنـــات ســـنـــويــة
ـدى لــتـشـكل خــطـة مـتــوسـطـة ا
امـدهــا خــمس ســنــوات ودلـيل
انفاق حكومـي يهدف الى تنمية

القطـاعات الـزراعية والـصنـاعية
واإلنتاجـية والتحويـلية وغيرها
من القطاعـات احلكومية التي لم
يبقى مـنها سوى اسـمائها وهذا
مالم جنده ولم نقرأه في مسودة
مـوازنة 2019 وال في أي مـوازنـة
ســـابــقــة فـال يــزال احلـــال كــمــا
عــهـدنــاه سـابـقــاً واليـزال هــمـهـا
األكــــبــــر هـــــو انــــفــــاق االمــــوال
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ـــــاذا ومـــــا هي  وال يـــــهم ايـن و
ـا ال األهــداف والـنـتــائج فـذاك 
ـوازنـة في شيء او على يـعـني ا
األقـل هــذا مــا يــراد لـــهــا . يــقف
الـعـراق الـيـوم فـي مـفـتـرق طـرق
ب ان يـلـحق بـركب الـدول التي
سبـقـته مالـيـاً وادارياً وصـناعـياً
وزراعـــيــاً او ان يــبـــقى يـــجــتــر
ويـعــيش نــفس الــتــجــربــة الـتي
اثبتت فـشلـها وعـجزهـا عن بناء
اقـــتــصـــاد حــقـــيـــقي قــائـم عــلى
ـعـطيـات الـعلـمـية والـتـأسيس ا
لــتــنــمــيــة مـــســتــدامــة من خالل
مـوازنـة حــقـيـقــيـة تـضع الــبـنـاء
لــــواقع صـــنــــاعي وزراعي امـــام
عــيــنــيــهـــا كــهــدف رئــيــسي ألي

موازنة حكومية قادمة .
{ باحث اقتصادي

والـداعــ حلـكــومـة اقـتــصـاديـة
تـدرك حـجم الــفـوضى الـتي تـعم
الـوضع االقـتصـادي والسـياسي
لـلعـراق وال اعـلم هل اليـزال لـنا
احلـق بــالـــتـــفــاؤل ? وهـل كــانت
البداية كما كنا نأمل ان تكون ??
ــســودة ان أي قـــراءة ســريــعـــة 
مــوازنــة 2019 كــفـــيـــلــة بـــطــرح
الــعــديــد من األســئــلــة عن مــدى
واقعـيتهـا ? وان كانت حتمل في
طــيــاتــهــا األهــداف الــتــنــمــويــة
طـلوبـة ? وال اريد اخلوض في ا
تــفـــاصـــيل ارقـــام وبـــنـــود هــذه
ـــســـودة فـــذاك امـــر ال يـــســـعه ا
ـقــال ولـكـن احب اإلشـارة الى ا
امــر فـي غـــايــة األهـــمـــيـــة وهــو
الـنـظرة االقـتـصـاديـة احلـقـيـقـية
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وازنـة في مـفهـومـها الـعـلمي فـا
ي هي خــطـة تـتــضـمن واالكــاد
تـقــديـرات اإليــرادات والـنــفـقـات
الــعـامـة لـفـتـرة قــادمـة غـالـبـاً مـا
تـكــون سـنـة. اال ان هـذا االنـفـاق
يــعــد احــد الــطــرق الــرئــيــســيـة
لــتــرشــيـــد الــنــفــقــات وحتــقــيق
ــتــوخـاة من ــنـفــعــة الـعــامـة ا ا
الـنـقد وله اهـداف مـحـددة بـدقة
أي انــهـا ال تــكـون مــبـررة اال اذا


