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اهــتـــمـت الــكـــثـــيـــر من االعـالنــات
ــعــاهــدات الــدولــيـة ــواثــيق وا وا
بــاحلـق في الــتــظـــاهــر والــتــجــمع
ي الـسـلمي وابـرزهـا االعالن الـعا
حلـــقـــوق االنـــســـان الـــصـــادر عــام
1948م والــعــهــد الــدولي اخلــاص
ـدنــيــة والــسـيــاســيـة بــاحلــقــوق ا
الصادر عام 1966م  الذي تضمن
ــذكــور وعـدم االعــتــراف بـاحلـق ا
ــارسـته جــواز وضع قـيــود عـلى 
اال تـلك التي تـفرض طـبقـا للـقانون
وتـــشـــكل تــــدابـــيـــر ضـــروريـــة في
قـراطي لـصيـانة االمن مـجتـمع د
الــقـــومي او الــسالمـــة الــعــامــة او
الـنـظـام الـعــام او حـمـايـة الـصـحـة
العـامة او االداب العـامة او حـماية
حــــقــــوق االخــــرين وحــــريــــاتــــهم
وتضمن مـيثاق احلقـوق االساسية
لـالحتــــــاد االوربي عــــــلى ان لــــــكل
انــسـان احلق فـي حـريــة الــتــجـمع

السلمي.
ادة قتضى أحكام ا وفي العراق 
الــسـابــعــة من الـقــانــون األسـاسي
الـعــراقي لـعـام  1925فـإن احلـريـة
الـشخـصيـة مصـونة جلـميع سـكان

العـراق من التعـرض والتدخل وال
يــجـــوز الــقــبض عـــلى أحــدهم أو
تـوقـيـفه أو مـعــاقـبـته أو إجـبـاره
عــلى تـبـديل مـسـكـنه أو تـعـريـضه
لقيـود أو إجباره عـلى اخلدمة في
ــقـتــضى ــســلــحــة إال  الــقــوات ا
الـــقــانــون أمـــا الــتــعـــذيب ونــفي
ـــمــلــكــة الــعــراقــيـــ إلى خــارج ا
ــنـوع ــنـوع  الــعـراقــيـة وهــذا 

بتاتاً.
X R  —u²Ýœ

ـؤقت لـعـام 1958 أمـا الــدسـتـور ا
ادة (11) منه على أن فقـد نصت ا
نازل احلريـة الشـخصيـة وحرمـة ا
مــصــونــتــان وال يــجــوز الــتــجـاوز
عــلـيــهـمــا إال حـسـب مـا تــقـتــضـيه
الـــسالمـــة الـــعــــامـــة ويـــنـــظم ذلك
بقانون. أما دستور عام  1963فقد
ادة  32على أن للـعراقي نصت ا
حـق االجـــتـــمـــاع فـي هـــدوء غـــيـــر
حامـل سالحـاً ودون احلاجة إلى
إخـــطـــار ســـابق. واالجـــتـــمـــاعــات
ــواكب والــتــجــمــعــات الــعــامــة وا

مباحة في حدود القانون.
ادة ونص دستور عام  1970في ا

الــســادســة والـــعــشــرين مــنه عــلى
مايلي: يـكفل الدستـور حرية الرأي
والــنــشــر واالجــتـمــاع والــتــظــاهـر
وتــأســيـس األحــزاب الــســيــاســيــة
والــنـــقـــابــات واجلـــمـــعـــيــات وفق
أغــــراض الــــدســــتـــور وفـي حـــدود

القانون .
ونص الــدســتـــور الــعــراقي 2005
عــلى أن حـق الــتــظــاهــر الــســلــمي
وحـريـة االجتـمـاع شـكل من أشـكال
كن احلـريـات التي يـضـمنـهـا وال
ارسة أي حق من احلقوق تقييد 
كن تقييدها أو الدستورية كما ال
حتديدهـا إال بناءً عـلى قانون على
س ذلك التحديد أو التقييد أن ال 
جوهر احلق أو احلرية . فقد كفلت
الـدولـة حـريـة الـتـجـمع والـتـظـاهـر
عـــلى أن ال يــخل بــالـــنــظــام الــعــام
واالداب حرية االجـتماع والـتظاهر
السلـمي وكما أسلـفنا سابـقاً وفقا
ادة ( (38من الـدسـتور ـا جـاء بـا
الــعــراقي احلـــالي. وأن الــدســتــور
ادة ( 9 نص في الـفـقـرة ( أ ) من ا
ــــســــلــــحـــة  (عــــلى أن الــــقــــوات ا
واألجهزة األمنية تدافع عن العراق

والتـكـون أداة لـقـمع الشـعب . ومن
تعارف علـيه في كل بلدان العالم ا
أنه في حال حدوث تظاهرات قوية
مــتــجــهــةً نــحــو مــقــر الـرئــيس أو
احلـكــومـة فـتــقـوم قـوات مــكـافـحـة
الـشــغب والـشـرطــة بـإيـقــاف تـقـدم
ـتظـاهـرين من خالل عمل حـشود ا
حـاجز صـد ومنـعـهم من التـقدم أو
حتـــديـــد أمـــاكن تـــواجـــدهم ويـــتم
دفـعهم دون ضـرب وثم بـأستـخدام
ـيـاه الـبـاردة ثم احلـارة خـراطـيم ا
طاطي وثم بأستخـدام الرصاص ا
والهـراوات بعد إسـتنفـاذ الوسائل
الـــســـابــقـــة وفـي حـــالــة تـــمـــردهم
وصــدور إســـاءات مـــنــهـم ولــكن ال
يــشـتــرك اجلـيش في هــذا الـعـمل 
ويــتم إيــقــاف احلـشــود ويــحــضـر
لـلمـكان الـرئيس أو رئـيس الوزراء
ـثل احلـكـومـة ويـخـطب فـيهم أو 
ــطــالــيــبـهم وووو .  ال ويــسـتــمع 
يـجوز جتـاهل مـطالـيب اجلـماهـير
واإلســتــهـــانــة بــهــا مـــهــمــا كــانت
صــــغـــيــــرة  ويـــجـب ســـمــــاعـــهـــا
واإلهتمام بها . لألسف الشديد ان
ســــجل الــــعــــراق في هــــذا اجملـــال
يــؤشـــر خـــلالً كـــبــيـــراً وإخـــتالفــاً
شـاسـعاً عن بـقـيـة دول العـالم مـنذ
ـلكي وحـتى يـومـنـا هذا . الـعـهـد ا
ــوضـوع ومــا يـخــصــنـا في هــذا ا
وفي عـصــرنــا الـراهـن أي مـا بــعـد
اإلحتالل لم تنقطع التظاهرات ولم
ينـقطع مـسلسل الـعنف والـتصدي
لــلــمــتــظــاهــرين بــشـتـى الـوســائل
وأقسـاهـا بإطالق الـرصاص احلي
وإســـتــــمـــرار مـــســـلــــسل ســـقـــوط
الـــشـــهــــداء دون إجـــراء حتــــقـــيق
ــقــصــرين  وتــبــرز ومــحــاســبــة ا
تـبــريـرات واهـيــة حـول الــتـخـوين
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ؤامـرة واألجنـدات اخلارجـية... وا
ألخ عـلى الـرغم من وضـوح أهداف
الـتظـاهرات ومـعـرفة الـقائـم بـها
والـــذين غـــالــبـــاً مـــا يـــكــونـــوا من
ـــطـــالـــبــ شـــريـــحـــة الـــشــبـــاب ا
بـحـقـوقٍـمشـروعـةٍ يـعرفـهـا الـقاصي

والداني . 
ـتــظـاهـرين ال ان جتــاهل مـطــالب ا
تــــقل شـــأنــــاً عن الــــتـــصــــدي لـــهم
وقـمـعـهم  ألن هـذا الـتـجاهـل وتلك
ـتــظـاهـرين ــطـالب ا اإلسـتــهـانـة 
تفضي الى شـرخ كبيـر في النسيج
اإلجــتــمـاعي لــلــبـلــد بــ شـريــحـة
أصحاب احلقوق وبـ من يقمعهم
ويتجاهل مطالبهم في الوقت الذي
يسـتوجب ان يكـون لدينـا مجتـمعاً
مـدنـيـاً مـسـتـقالً ال يـكـون في حـالـة
تـصادم دائم وصـراع مع احلـكـومة
.ويـجب اإلصـغـاء لـلــنـاس وتـنـفـيـذ
مـــطــالــبـــهم والــتي هـي مــشــروعــة
وبـاإلمـكـان تـنـفيـذهـا بـسـهـولة بال
تعقيدات وإحتقان وتصادم يفضي
الى تــفــتت الــنــســيج االجــتــمــاعي
واطن ألبـناء الـوطن وتنـعـدم ثقـة ا
ؤسسات الدولـة وقواتها األمنية
من أبنـاء جلـدتهم الـتي هي وُجِدت
أصالً خلدمته وحمايته من األعداء
اخلــارجـيــ  ولــلــعـلـم في مــعـظم
بلـدان العـالم ال يتـدخل اجليش في
قمع الـتظاهـرات ألن واجبه حـماية
الـــســـيـــاج اخلـــارجي لـــلـــبـــلـــد من
الـــــطـــــامــــعـــــ أو األعـــــداء  ومن
تعـارف عليه في كل بـلدان العالم ا
أن إطالق اول رصـاصــة حـيـة عـلى
الــشــعب تــعــني فــقــدان احلــكــومـة
لـشـرعيـتـهـا . إن التـظـاهر الـسـلمي
يـــعـــبــر عـن حـــالـــة وعي وثـــقـــافــة
ـــواطن عــلى حـــضــاريــة يـــعــتــاد ا
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قــرار جـريء مـن الــعـيــار الــثــقــيل ان تــبــدأ امــارات االبــتــكـار
بـخــطـوات تـعــيـد لـلــغـة الـعـربــيـة وهـجــهـا وهـويــتـهـا ورســالـتـهـا
ـؤسسات اإلنـسانيـة والثـقافيـة بعـد هذا التـدهور اخلطـير في ا
التـعليمـية وانحـسار لغة الـضاد امام غـزو اللغات األجـنبية في
مـجـال الـتــعـلـيم واحلـيـاة من خالل تــعـلـيـمـات أصـدرتـهـا وزارة
ـدراء مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـعـالي بـضـرورة الـتـربـيـة والـتـعـلـيم 
يـة التي يتم طـرحها تطـبيق مـعاييـر القبـول في البـرامج االكاد
بـالـلـغـة الـعـربـيـة لـتـحـسـ جـودة اخملـرجـات من خالل اجـتـيـاز
ـشـابه الخـتـبـار الـطـالب اخـتــبـار (االمـسـات)  لـلـغـة الـعـربـيـة ا
وبـدرجــات ال تـقل عن الــتـوفل وااليــلـتس بــالـلــغـة اإلنـكــلـيــزيـة  
(1000) لــــبــــرامج الــــدبـــلــــوم والـــبــــكـــالــــوريـــوس و (1250)
للماجستير والدكتـوراه . وهي خطوة جريئة وضرورية النتشال
تـدهـور اللـغة بـ طلـبة الـتعـليـم العـالي وحمـايتـهم في مواجـهة
مـتـطـلبـات الـعـمل خـاصـة تلك الـتي تـعـتـمـد علـى اللـغـة مـعـيارا
لـلجـودة والتـواصل واالبـداع . إرهاصـات ما أود احلـديث عنه
بـدأت تـتـالى مع تـنـاسل اجلـامـعات وجـيـوش اخلـريـجـ الذين
تـخـونهم لـغة الـضاد الـصحـيحـة مـقابل ظـاهرة تـدهور الـتعـليم
ن يـحمل والـتعـلم وانحـدار الـلغـة العـربيـة الى مسـتوى ال يـليق 
اجلـنسـية الـعربـية. هـي ظاهـرة مقلـقة ومـؤرقة تـنعـكس نـتائـجها
ارسـاتنـا الـلغـوية السـلـبيـة على هـويـتنـا ووجـودنا وحـياتـنـا و
فكـثير من خـريجي هذا الـزمن ال يكادون يـكملـون قراءة سطر
دون التعثر والتلكؤ والتلعثم وإذا فعلوا فما يقرأونه ويكتبوه
قارنات ب لوء باألخـطاء وهذا يقودنـا إلى تعميم احلذر. بـا
ــاضي واحلـاضـر في تـعــلم الـلـغـة الــعـربـيـة وتـعــلـيـمـهـا جنـد ا
الـتـناقـضـات وغرائب اخملـرجـات فالـلغـة الـعربـيـة كانت تـعامل
بـاحـترام كـبيـر حـ كانت األمـية سـائـدة في مجـتمـعـاتنـا حيث
ــئــة من الــســكـان وحــ كــانت شــمــلت مــا مــتــوســطه 80 بــا
أوضاعـنـا الثـقـافيـة ووسـائل الـطبـاعـة والنـشـر واالتصـال أكـثر
ـا هي عـليـه اآلن ولكن حـ تـراجعت نـسـبة تـواضـعـاً بكـثـير 
ـدارس واجلامـعـات وتـقدمـت وسائل الـطـبـاعة األمـيـة وعـمت ا
ـصيـر البـائس الذي صـرنا والـنشـر لقـيت اللـغة الـعربـية ذلك ا
بصدده وبالذات في وسائل االعالم والتواصل االجتماعي. بل
أنـهـا مع االسـف جتابـه حـربا فـي أمـاكن كـثـيرة واألدهـى أنـها
تعاني من عـدم التوقيـر داخل البالد التي تنـتسب للغـة العربية.
ازمة  الـلغة الـعربية الـيوم هي مجـتمعـية وهي تتـجسد في عدم
اهـتمـام االسرة الـعربـية بـهذه اللـغة اجلـميـلة والـسهـلة والـعذبة
فــهي كـمـا يـبـدو ال تــشـكل عـنـدهم هــمـاً واهـتـمـامــاً واليـعـنـيـهم
ـدارس األجنبية ثقافة اتقانها وتعـلمها  بل صار الذهاب الى ا
مع واحـيانا تـصبح  افـتخارا  لـلوجاهـة االجتمـاعية  مـجتمـعية 
ـفـتاح لـدخول االعتـراف بـأن تعـلم اللـغـات األجنـبـية الـيـوم هو ا
مـادامـت الـشــركـات األجــنـبــيــة هي الـتي أبــواب سـوق الــعــمل 
ومادامت وحتـرك األسـواق  تسـيـطـر عـلى مـنـظومـة االقـتـصـاد 
وهـنـاك هـنـاك جـامــعـات جتـعل من الـلـغــة احـد شـروط الـقـبـول 
امـتحان اجـباري يـجب على الـطالب اجـتيـازه بعـد تخرجه في
الــلـغـة اإلنـكــلـيـزيـة. نــعم نـعـاني الــيـوم كـوارث لـغــويـة خلـريـجي
االعـالم والــقـــانــون بـــشــكل خـــاص  والــعـــلــوم االجـــتــمـــاعــيــة
فـفي الكتـابة الـصحفـية حـيث األخطاء واإلنـسانيـة بشـكل عام 
ـفعول وال ن يكـتبـون ب الـفاعل وا الـقاتـلة فال يـفرّق كـثيـر 
ـبـتــدأ واخلـبــر وال عالقـة لــهم بــأحـرف الـنــصب واجلـرّ بــ ا
ـذيـعـ الـذين يـلـهـبــون األسـمـاع بـ(فـظـائع) نـطـقـهم نـاهـيـك بـا
وتلـوّنت طرائق نـطقهم وتـنغيـمهم ونـبرهم بأسـاليب ومقـترضات
واسـتعـارات تـعـود إلى هـذه اللـغـات مـثـلمـا ال يـسـتـطـيع خريج
القانون كتابة مرافعة قانونية بلغة عربية سليمة وباتت األدوات
سـتخـدمة الـيوم تـشكـل مزيـجاً هـجيـناً يـغرف من كل الـلـغويـة ا
مـنـهل من دون أن يـحـمل بــالـضـرورة مالمح شـخـصـيـة الـبـيـئـة
الثـقافيـة واالجتماعـية التي يُـفترض به أن يـتوجه إليـها أو يكون
ثـابـتاً من ثـوابت هويـتهـا التـعـبيـرية. نـحن مع إتقـان لغـةٍ أخرى
واثـنــتـ وثالث.. فـهـي ثـقـافــة واطالع وفـائـدة وطــرق واسـعـة
يـاً لكن ليس بإهمال لدخول األعمـال التي أضحى معظـمها عا
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ـصـدر األسـاسي لـتـعـلم ـؤسـسـة الـتـعـلـيـمـيـة هي ا ال شك ان ا
العـربـية وعـشقـها مـثـلمـا هي الطـاقـة اإليجـابيـة للـتـحفـيز وبـناء
الـتـواصل اإليـجـابي مـعـهـا لـكن لإلعالم أثـر كـبـيـر في احلـيـاة
الـلـغـويـة والـثـقـافـيـة لـلـمـتـلـقي فـهي أحـسن مـصـدر لـتـعـلـيـمـهـا
ومحاكاتها والتقريب ب اللغة السليمة واللغة احملكية ذلك الن
وظائف أجهزة اإلعالم كبيرة في أنها حترك الساكن في بحيرة
اللـغـة وجتعـلـها حـية وقـادرة وحـافلـة بـاإلمكـانـيات في الـتـعبـير
والتصـوير مستـجيبة لـكل دواعي احلياة اجلـديدة ومتطـلباتها
قـادرة عـلـى الـوفـاء بـاحـتــيـاجـات الـعـصــر. وهي بـالـتـالي اقـوى
الـلغـات دينـاميـكيـة وأصلـحهـا للـتواصل خـاصة إذا كانـت تمر
رئي فهي اصـدق شاهدا على سمـوع وا عبر قـنوات االعالم ا
ر بـكارثة حقيقية هي هذا االنعكاس والتأثـر. يبدو اليوم اننا 
محاولـة تغييـر وظيفة االعالم نـحو تدمير الـلغة العـربية واشعال
الفـتـنة الـداخـليـة فيـهـا فتـنـة ادخال الـلهـجـات احمللـيـة داخلـها
وتـعريبـها بالـكتابـة باألحرف الـعربـية والنـطق الهجـيني بطـريقة
ـتلـقي العـربي. نحـن اليـوم نرى صـحفاً مـسيـئة لـلهـوية ولـعقل ا
ومــجالت عــربـيــة وبـرامج إذاعــيـة وتــلـفــزيـونـيــة حتـمـل أسـمـاء
وعناوين أعجمية مكتوبة باألحرف العربية. فنسمع عن برنامج
بـاسـم (زوم) وآخـر عــنــوانه (فالش شــو) وثـالث بــعــنـوان (ويك
انــد).. إلخ. وهــذا يـعــود الى ضــعف الـتــكــوين الـلــغــوي ولـعل
ا سـبق أال وهو الـنظرة الـدونية إلى الـلغة السـبب فيه مـرتبط 
ـرء بأصـغريه: العـربـية والـنظـرة الـفَوقـيـة للـغات األجـنـبيـة. أن ا
قــلـبه ولــسـانه وبـعـض احملـطـات اإلعـالمـيـة ال يــهـمــهـا قـلب وال
ـا يـهمـهـا وجه صـبـيح وشـكـل ملـيـح وثوب جـمـيل لـسـان وإ
فهي تـخـاطب عـيـون الـنـاس ال عقـولـهم!  شـكـرا لإلمـارات انـها
ـبادرة والسـباقة من بـ دول الضاد الـتي جتعل اجادة كانت ا
الـعربـيـة معـيـارا علـمـيا لـقـبول الـطـلبـة في اجلـامعـات ومـتطـلـبا
لـلـحـصـول عـلى الـشـهـادة الـعـليـا رغـم ان بعـض اخلـبثـاء عـلق
تعـليـقاً ال يـخلـو من التـنـدر والسـخريـة مطـالبـا بأجـراء اختـبار
لغوي لـلكثيـر من األساتذة الذين ال يـجيدون تكـوين جملـة فعلية
بسـيطة مـكونة من فعـل وفاعل وجملـة اسميـة مفيـدة مركبة من

مبتدأ وخبر!

ــطـالــبـة بــهـا ــارسـة حــقـوقه وا
بــأســـلــوب حـــضــاري راقي رافض
حلـالة تـفشي وانـتشـار الفـساد في
كــافــة مـــفــاصل الــدولــة وإتــســاع
السلبيات الـتي تنخر جسد الدولة
وتـخـرق الـقـانــون والـنـظـام وهـذا
ــارسـه أي مــواطن حق وواجـب 
وال يــســـمح بـــأي انــتـــهــاك لـــهــذه
احلـــقــــوق واحلـــريـــات ويـــجب أن
ـنـتـهكـ والـقـامـع حتت وضع ا
طـــائـــلـــة الـــقـــانـــون واحملـــاســـبـــة
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ـــتـــظـــاهــرون أن مـــا تـــعـــرض له ا
الشباب في بغداد وعدة محافظات
عراقـية أثنـاء تظاهـراتهم السـلمية
طـالبة الداعـية حملاربـة الفـساد وا
بتـوفير أبـسط احلقـوق واخلدمات
إلـى الــتــعـــامل الــقــاسـي الــشــديــد
ـــفــرط مـن خالل قـــيــام الـــقــوات ا
ــــدن وقــــمع األمــــنــــيــــة في تــــلك ا
ـتظـاهـرين باسـتـخدام الـرصاص ا
احلـي  ومــطـاردتــهـم في ســاحـات
ـــدن وضـــربــهم وشـــوارع وأزقــة ا
والقبض على بعضهم وإعتقالهم 
بـاألضــافـة لــسـقــوط أعـداد كــبـيـرة
منهم شهداء وجرحى جراء إطالق
ـبـرح الـنـار واالعـتـداء بــالـضـرب ا
والــشــديـــد .يــفــتــرض بـــالــقــضــاء
ـعـهود واحملـاكم أن تـأخذ دورهـا ا
بــكـل مــهــنــيــة ودقــة وصــرامــة مع
قصرين نصرة للمظلوم ودماء ا
الـشهـداء وإحـقاق احلق والـقـانون
وأن ال يــفـلت ظـالم ومـقـصـر مـهـمـا
صــغـر أو كـبـر مـنـصـبه من اجلـزاء
آسي ولكي العـادل لكي ال تـتكـرر ا

يسود العدل .
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بغداد

سـوى الـنيّـة الـصـادقـة لـتـحـقـيـقـها
ومنها :

1- وضـع خــــــطـط تـــــــنــــــمـــــــويــــــة
وبتوقيتات محددة وملزمة التنفيذ
لـتــنـمـيـة قــطـاع الـصــنـاعـة واعـادة
صـانع احلـكـومـية ـئـات ا احلـيـاة 
ـعطـلة بـارادات ودوافع سـياسـية ا
داخلية وخارجية لغرض استيعاب
األعداد الكبيرة من العاطل ولرفد
ـوازنـة بـايـرادات جـديـدة تـسـاعد ا
عـلى تـقــلـيل االعـتـمــاد عـلى الـنـفط

كمورد رئيسي القتصاد البلد.
2- رسم سـياسـة جديـدة لـلنـهوض
بـالقـطاع الـزراعي الذي تـتوفـر فيه
كل مــقــومـات الــنــجـاح األســاســيـة
والذي  تعطيله عن قصد والعمل
على تـقد كل أنـواع الدعم لـلفالح
الـــعـــراقي ولـــلـــمـــــــــنـــتج احملـــلي
لـتـحــقـيق هـذه الـنــهـضـة وحتـقـيق
األمن الـغذائي لـلبـلد واســـــتيـعاب

الـعـاطلـ ولـفـترة ثالثـة أشـهر ألن
هـذه االجــراءات وقـتـيـة والحتل اال
جـزء بــســيط من األزمـة وســتــبـقى
الـبـطالـة مـنتـشـرة وستـبـقى قوافل
اخلريج اجلدد تضاف الى قافلة
الـبــطــالـة فـي الـبــلــد وســتـســتــمـر
مــعــدالتــهــا بــالــزيـادة ,وســيــبــقى

الغضب اجلماهيري مستمر.
ان احلـكـومـة والطـبـقـة السـيـاسـية
بــرمــتــهــا يــجب أن يــســتــشــعــروا
خـطــورة األمـر فـهــذه الـتــظـاهـرات
األخــيــرة والــتي كــانـت مــســتــقــلـة
ــعــنى الــكـلــمــة جـاءت وعــفــويـة 
كـــجــرس انـــذار لــهـم وعــلـــيــهم أن
يتـوقفـوا ويعـيدوا تـرتيب أوراقهم
ويــــــــــــســـــــــــــارعـــــــــــــوا الـى وضـع
اســتـراتـيـجــيـات عـلــمـيـة مــحـكـمـة
نـتشرة شـاكل ا للـقضـاء على كل ا
في البـلـد ومـنـهـا قضـيـة الـبـطـالة,
توفرة كثيرة والحتتاج واحللول ا

لـو أردنـا مــنـاقـشـة طـريــقـة تـعـامل
ــان وقــراراتــهـا احلــكــومــة والــبــر
األخـيــرة مع مــطـالب الــتـظــاهـرات
الــــعـــفـــويــــة الـــتـي عـــمّت مــــعـــظم
مــــحــــافـــظــــات الــــعـــراق مــــؤخـــراً
لوجدناها حلـول مؤقتة وارجتالية
جــــاءت المــــتـــــصــــاص الــــغــــضب
اجلماهـيري ونزع فـتيل األزمة ولم
تـــكن حــلـــوالً جــذريـــة وال خــارطــة
طــريق عــلـمــيــة صـحــيــحـة النــهـاء
وما ـتـفـاقـمـة في الـبـلد , ـشـاكل ا ا
طالب أريد التركيز عليه هو أحد ا
الــرئــيــســيـة لــلــمــتــظـاهــرين وهي
ــطــالــبـة بــفــرص الــعــمل في ظل ا
ارتـفـاع كـبـيـر ومــخـيف في نـسـبـة
الـبــطــالـة فـي اجملـتــمع الــعـراقي ,
واحلـل هـنـا ال يــكـفي بــاطالق عـدد
من الـدرجـات الـوظيـفـيـة في بعض
الـوزارات وال يــكــفي بـتــخــصـيص
رواتب بـســيـطـة لـبـعض اآلالف من

 ÍË«eF « bL×  ÂU¼œ

بغداد

ــســؤولـيــة الــوطــنــيـة  اذ شــرف ا
الزالـت مـــواقــــفــــهم الــــوطــــنــــيـــة 
وافـكـارهم في الـوحـدة والـتـضـامن
بــ الـعــراقــيـ  تــمـثـل مـحــطـات

مؤثرة تتناقلها االجيال . 
WOMÞË n «u

واقف الـوطنيـة لرجال ومع كثـرة ا
الـفكـر والثـقـافة في الـعراق  اال ان
قــراءة تــاريـخ الــطــبــقــة الــوســطى
ـواقف بـإمـعـان  يـوحي بـان تـلك ا
الوطـنية  لم تـكن نابـعة من موقف
طـــبـــقي مـــوحـــد حـــيـــال االحـــداث
ا الـكـبـرى في تـاريخ الـعـراق  وا
من مـواقـف فـرديـة او فـئـويـة داخل
الـــطـــبــــقـــة الــــوســـطى  وتــــبـــعـــا
النـــتــمـــاءات الـــنــخـب الــفـــكـــريــة 
ومـيـولـهـا االيـدلـوجـيـة وانـعـكـاسـا
لـلظـرف الـسيـاسي الـسائـد انذاك 
ولـهذا فـان االعتـقـاد الغـالب هو ان
الـطــبــقـة الــوسـطى لـم تـثــبت عـلى
مــواقـف ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيـة
واضــحـة. وكــانت فــريــسـة لــلــنـظم
تعاقبـة وسياساتها في العراقيـة ا
االحــــتـــواء واالســــتــــدراج وكـــسب
الـــوالء  والشـك ان الـــتـــخــــلف في
اجملتمع العراقي في بدايات تكونه

حـركـة اجملـتــمع في انـتــقـاله نـحـو
االستقرار والوحـدة الوطنية فهي
ـــا حتــتـــويه من نـــخب عــلـــمــيــة
وثـقــافـيـة ورمــوز ادبـيـة وشــعـريـة
وتخصصات علمـية وانسانية تعد
االكـثـر تـأثـيــرا في تـطـور اجملـتـمع
وتـنـمـية شـخـصـيته  عـبـر الـرموز
واالفــكـار والــتــصـورات اجلــامــعـة
والـــدافــعــة خلــلـق شــعــور مــوحــد

باالنتماء الى اجلماعة الوطنية.
وقــد عـــد الـــعــراق عـــبـــر تـــاريــخه
وحـاضــره مـنـجـمــا لـلـشــخـصـيـات
الـعــلـمـيـة والــثـقـافـيــة والـتـجـاريـة
والــصــنـاعــيـة والــعــسـكــريــة الـتي
لـــعــبت دورا في بـــنــاء مـــرتــكــزات
هـــــويـــــته  ورفع وعـي اجملــــتـــــمع
الــــــعــــــراقـي بــــــذاتـه وبــــــقــــــيــــــمه
وبـشـخــصـيـته اجلــامـعـة  وطـوال
عــمـر الــدولـة الــعــراقـيــة احلـديــثـة
1921 والى الــيـــوم ظل اجملـــتــمع
العـراقي منـتجا لـلكفـاءات العلـمية
والــنـخب الـفـكــريـة الـتي لم تـداهن
الـسـلـطة وتـتـقـرب الى مكـاسـبـها 
وحتـمـلت االقـصاء والـتـهـميش في
مــراحـل مــخــتــلـفــة مـن حــيــاتــهـا 
ولـكـنهـا ربحـت تاريـخا مـشـرقا في

الشـائع في عراق اليـوم هو ارتداد
الـوعي الــوطـنـي عـنـد الــكـثــيـر من
العـراقيـ  حيث بـات السؤال عن
لة والقومية العشيرة والطائفة وا
سؤاال مـعتـادا لكل شـخص يقـابلك
في دائــــرة او في مــــلـــتــــقى او في
منـاسبـة اجتـماعيـة  وتلك لـعمري
مـشـكلـة بات يـتـوارثهـا الـعراقـيون
حــديــثـا بــعــد ان انـحــطت قــيــمـهم
الوطنية وتـردى مفهوم العراق في
عــقـــلــيــة الــكـــثــيــرين مـــنــهم بــعــد
اصـبـحت الـقـيـم مـا دون الـوطـنـيـة
هي احلـاكـمـة لسـلـوكـيـاتهم وردود
افـعـالـهم  قد ال يـكـون الـعـتب على
اجلهلة وقليلو الثقافة كبير حينما
ينزلقون وراء شعارات ال تمت الى
ــواطـنـة بـشـي ولـكن الـعـتب روح ا
كل الـعــتب عــلى انـاس نــحـســبـهم
مـــــثــــقــــفـــــون وقــــادة رأي بــــاتــــوا
يتـحـصـنـون وراء اغـطـيـة طـائـفـية
وعـشـائــريـة ومـنـاطـقــيـة وجـهـويـة
حلــــســــابـــات فــــرديــــة ومـــصــــالح

شخصية . 
ان الطـبقـة الوسـطى هي البـوصلة
االجــــتـــمـــاعـــيــــة واالقـــتـــصـــاديـــة
والــثـقــافـيــة الـتي تــوجه وتــضـبط

وصــحـفــيــ وجتــار وصـنــاعــيـ
مناوئ له  اقصاء واجتثاثا ومن
ثم قـتـال واعـتـقـاال وتـهـجـيـرا  فان
دور الــطـبـقـة الــوسـطى قـد تالشى
تقريـبا السيما مـع موجات النزوح
ـا تبقى من ـتصـاعدة   والهـجرة ا
ابـنـاء تلك الـطـبـقة خـارج الـعراق 
اما من بـقي منـهم فقـد ظل يتـخبط
بـ االنــزواء والـصـمت واالغـراء 
ـارسات االبـعاد في اذ مع تـغوّل 
ـعـارضـة وتـصـاعـد لـآلراء احلـرة ا
االرهــاب والــتـــكــفــيــر بــكل الــوانه
وتــغـلـغل تـدخالت الـقـوى الـدولـيـة
واالقـلــيـمـيـة في تــصـفـيـة الــطـبـقـة
الــوســـطى واجـــهـــاض دورهــا في
اعـادة اســتــنـهــاض الـعــراق  فـان
الـكـثـيـر من الـنـخب الـفـكـريـة الـتي
اّثرت البقاء في العراق  قد ضعف
تـأثــيــرهـا فـي الـواقع االجــتــمـاعي
والـــســيــاسـي خــوفــا مـن مالحــقــة
الــســـلـــطـــة وعــصـــابـــات االرهــاب
ـة  في حــ ان بـعــضـهـا واجلــر
انـدفع الـى االنـغــمــاس في مــلـذات
الـسـلـطـة ومـغريـاتـهـا بـعـد ان اخذ
يـبــرر لـنــفــسه قـدرتـه عـلى اصالح

االوضاع الفاسدة . 
Í—uðU² œ ÂUE½

ان السؤال الـذي يطرح هـنا وبقوة
بـعـد خمـسـة عشـر من الـتغـيـير من
نظـام دكتـاتوري الى نـظام يوصف
ــقـراطـي تــعـددي هــو اين بــانه د
ــثــقـفــة في احلــفـاظ دور الــنـخب ا
عــلى وحـدة الــعــراق هل شــاهــدنـا
ثقفون? مظاهرة ملـيونية حركـها ا
هل مــــارس اســــاتـــذة اجلــــامــــعـــة
علمـون وضباط اجليش دورهم وا
في ضـبط من بإمـرتـهم من الطالب
واجلـــنـــود ورجـــال االمن في عـــدم

ودور االحــــتاللــــ الــــعــــثــــمــــاني
والـــبــريــطــاني فـي تــنــمــيــة نــخب
مــوالـيــة  وكــذلك حتـالـف الـنــظـام
لـكي في الـعراق مع فـئة االقـطاع ا
ـية  والـكارتالت االقـتصـادية الـعا
فــــــضـال عن عــــــدم االســــــتــــــقـــــرار
الـــســيــاسي وكـــثــرة االنــحــيــازات
االيـدلـوجـيـة لـلــنـظم احلـاكـمـة بـ
الـــغــــرب الـــرأســــمـــالـي والـــشـــرق
ــعــقـدة االشــتــراكي  والــظــروف ا
التي مر بها العراق الحقا كاحلرب
الـعـراقيـة االيـرانـية 1988-1980
وحرب حترير الكويت 1990  وما
تـبـعه من حـصـار اقـتـصـادي دولي
وســيــاســات اســتــبــداديــة لــنــظـام
صـدام حـســ  كـلـهــا لـعـبت دورا
في تـقـلب ادوار الـطـبـقـة الـوسـطى
وتــأكل دورهـا وضـعف تــأثـيـرهـا 
فــقـــد غــادر الــعـــراق االف الــنــخب
الـعــلــمـيــة والـفــكــريـة والــثــقـافــيـة
واستقرت في اوطان الهجرة بحثا
عن مالذات امنة ورغبة في العيش

في اجواء من احلرية والكرامة . 
حــتى اذا جـاء االحـتـالل االمـريـكي
لـــلــعــراق  2003 كــانت الـــطــبــقــة
الـوســطى قـد وصــلت الى مــرحـلـة
ـا الشلل في االعياء والـعجز او ر
وقـف تـــداعــــيــــات االحـــتـالل عـــلى
الـوحـدة الــوطـنـيــة بـعـد ان اخـذت
ـمارسـات الطـائـفيـة والعـنصـرية ا
مأخذها في تفتيت الصف الوطني
واظــهـــار الــعـــراق كـــدولــة فـــاقــدة

قومات التجانس الوطني . 
ومع استـمرار االحتالل وتـداعياته
ــواطن الــعـراقي اخملـتــلــفـة عــلى ا
وعـلى الـقـوى الـفـكـريـة والـثـقـافـية
ـعارضـة له من مـثقـف واسـاتذة ا
جـامـعـات وضبـاط جـيش وفـنـان

االنــزالق بـأقــوالـهم وافـعــالـهم الى
ـارسـات عـشـائـريـة وعـنـصـرية ?
هل مـارس مـثـقـفو وفـنـانـو الـعراق
دورا في تــــــوجــــــيه اغــــــانــــــيــــــهم
وبــرامـجــهم ومـســلـسـالتـهم نــحـو
تعزيز قيم التـعايش ب العراقي
? هل مارس مثقفـو السلطة دورهم
فـي ضــبـط اخلـــطـــاب الــســـيـــاسي
لـكتـلـهم واحـزابهم بـاجتـاه السالم
والتعـايش ونبذ الكـراهية والعنف
بـ الـعـراقـيـ ?  ان االجـابـة على
تـلك االسئـلة لن تـكون ايـجابـية بل
ـا مـخــيـبـة بـعــد ان الحـظـنـا ان ر
دور الـطـبـقـة الـوسـطى فـي الـعراق
لم يـرتق الى مـستـوى بـناء الـدولة
ــقـراطي ــدنـيــة والـنــمــوذج الـد ا
ثـقف نـشود  اذ بـقيت جهـود ا ا
مــشـتــتــة بـحــكم ســطــوة االحـتالل
االمــــريـــكـي والحـــقــــا ســـيــــاســـات
الـــتـــهــــمـــيش الــــتي مـــارســــتـــهـــا
تعـاقبة حـيال النخب احلكومـات ا
ـثـقـفـة ووضع الـشخـصـيـات غـير ا
ــسـؤولــيـة ــنـاســبـة في مــواقع ا ا
اسـتـنــادا عـلى الـقـرابــة واالنـتـمـاء
احلـزبـي والـعـنـصـري وهـومـا ادى
الـى تــشـــتــيت دورهـــا في الـــبــنــاء
ـثقف الوطـني.  ان استـعادة دور ا
ودور الـنخب الـوسـطى في احداث
ـكن ـنـشـود ال  احلـراك الـوطـني ا
ان يــتم  اال بــتــقــويــة مــؤســسـات
ـدنـيـة وتـفـعـيل الـدسـتور الـدولـة ا
والقوان التي تتيح التنافس ب
ابـنـاء الـوطن عـلى اسـاس الـكـفاءة
ــســاواة واالنــتــمــاء الــوطــني  وا
وحـــمــايـــة الـــتـــنـــوع والــثـــراء في
مـشـارب الـطـبــقـة الـوسـطى والـتي
تـمــثل بــالــقــطع انــعــكــاســا لــثـراء

اجملتمع العراقي وتنوعه .

آالف من العــــــــاطل عن العمل.
3- اتــخــذ اخلــطـوات احلــقــيــقــيـة
لـــرعــايـــة ودعم الــقـــطــاع اخلــاص
وجـعـله شـريـكـاً حـقـيـقـياً في ادارة
اقتصاد البلد واعادة بنائه وتقليل
ـالـيـة والـضـريـبـيـة الـضـغـوطـات ا
فـروضة علـيه من قبل مـؤسسات ا
الــدولـة لــكي يـتــعـافى ويــسـتــعـيـد
نــشـاطـه ويـتــمــكن من امــتــصـاص

نسبة كبيرة من البطالة.
4- تـفـعـيل واسـتــحـداث الـقـوانـ
ــنـتج احملـلي اخلـاصـة بــحـمـايـة ا
وفرض الرسوم والضرائب العالية
عـلى أي سـلـعـة أو مـنـتج يـسـتورد
من اخلـارج لــكي نـســاعـد الــقـطـاع
اخلـــاص من الـــنـــجــاح فـي عــمـــله
واعـادة احلـيـاة للـصـنـاعة احملـلـية
وبـذلك سـنــوفـر الـعـمـلــة الـصـعـبـة
ونستـوعب عدد كبيـر من العاطل

عامل اخلاصة. صانع وا في ا
5- الــعــمل بــجــديــة عــلى تــوجــيه
أنـــظــار الـــشــبـــاب الى الـــعــمل في
الـقــطـاع اخلــاص وهـذا اليـتــحـقق
سـوى بــتـوفــيـر أمــرين أسـاســيـ

هما:
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أ .تــوفــيــر الــضــمــان أو الــتــقــاعـد
لــلــمــوظـف والــعــامل في الــقــطــاع
اخلـــاص وذلك بـــتـــفــعـــيل قـــانــون
الــضــمــان االجــتــمـــاعي لــلــقــطــاع
اخلـــاص حــيث أن هـــذا الــقـــانــون
ـفــعـول مـوجــود حـالــيـاً وســاري ا
ولـكــنه في الــواقع مــعــطل بــسـبب
تهـرب شركـات القـطاع اخلاص من
تــسـجـيـل جـمـيـع مـنـتــسـبــيـهـا في
دوائر الضمان االجتـماعي للتهرب

من دفع نــسـب الــرســوم اخلــاصــة
بربّ الـعمل وبـسبب غـياب الـرقابة
احلــقــيـقــيـة والــقــانـونــيــة من قـبل
دوائر الـضمان االجـتمـاعي لتنـفيذ

ذلك.
ــومــة في ب .تــوفــيــر عــامل  الــد
الـــعـــمل وهـــذا يــــتـــحـــقق بـــوضع
ضــوابط وقـــوانــ صــارمــة تــلــزم
الـــشــركـــات األهــلـــيــة بـــتــســـجــيل
الــعـامــلـ فــيـهــا بـعــقـود رســمـيـة
تــصــدق من قــبل دوائــر الــضــمـان
االجتـمـاعي وتودع نـسخـة من تلك
العقـود لديهـا وتلزم فيـها أصحاب
الـشــركـات بــعـدم االســتـــغــنـاء عن
ــوظف بــشــكل كــيـفي الـعــامل أو ا
ويكون االسـتغناء بـأسباب محددة
تــوضـع من قــبـل دائــرة الـــضــمــان

االجتماعي .
اذا ماحـققنـا هذين األمرين لـلشاب
الـعــاطل عن الــعـمل (الــتـقــاعـد  أو
ــومـة في الــعـمل) الـضــمـان والـد
سـنضـمن توجه شـبابـنا الـعاطـل
الى الـقـطـاع اخلـاص وسـنـقـلل من
الضغط على القطاع العام الذي لم
ـزيد من الـتعـييـنات يـعد يـتحـمل ا
اجلـديـدة التي أغـرقت مـؤسسـاتـنا

قنعة . بالبطالة ا
6- وضـع ضـــــــــوابـط جـــــــــديــــــــدة
وملــــــــزمة لـلشركات االسـتثمارية
العامـلة في العراق عـلى تشغـــــيل
الـنـسـبة الـكـبـيرة من الـعـمــــــــــالة
في تــنـفــيـذ عــقـودهــا من الـعــمـالـة
الــــــعـــــــراقـــــــيــــــة وخـــــــاصـــــــة في
االخـتـصاصـات الـتي الحتـتاج الى

مهارة وخبرة في العمل.
7- وضـع آلـيــة عــلــمــيــة لــتــنـظــيم

بغداد
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ـتجولـ في جميع أعمـال الباعة ا
األســواق الـشــعـبــيــة والـعــامـة في
بـغـداد واحملـافـظـات واعفـاؤهم من
ــفــروضــة الــرســوم والـــضــرائب ا
وتوفـير وتـنظـيم مساحـات منـظمة
ومـــقـــســـمـــة داخـل هـــذه األســواق
وتــوزيــعــهـا بــعــدالــة بـ الــبــاعـة

. تجول ا
qLŽ ’d

ـوافـقة عـلى تـرويج مـعامالت 8- ا
وظف الراغب في االحالة على ا
ن لـديـهم خدمـة خمـسة الـتقـاعد 
عـشـرة عــام  فـأكـثـر لــفـسح اجملـال
لــــتـــوفـــيــــر فـــرص عـــمـل جـــديـــدة

للخريج .
9- الـعــمل بـجــديـة لــلـقــضـاء عـلى
ــســتــشــري في جــمــيع الــفـــســاد ا
احللـقات االداريـة في الدولـة وعدم
االقـتـصار عـلى الـشـعارات الـرنـانة
ـواطن الــعــراقي مـنــهـا الـتي مـلّ ا
بدون نـتيـجة وتفـعيل دور الـقضاء
الـــعــــراقي وابــــعــــاده عن جــــمـــيع
الـتـأثـيـرات الـسـيـاسـيـة واحلـزبـية

للكتل النافذة في البلد.
هــذه اخلــطــوات اذا مــا أخــذهــا
بـعـ االعـتـبــار من قـبل احلـكـومـة
ـان بـشـكل جـدي و الـعمل والـبـر
عــلى تــنـفــيـذهــا بــسـقــوف زمـنــيـة
مـحـددة ستـكـون النـتـائج ايجـابـية
كن من في اسـتـيـعاب أكـبـر عـدد 
الــعـاطــلـ عن الــعـمـل وسـتــنـعش
االقتصاد العراقي بجميع قطاعاته
وسـتقـلل من الـغـضب اجلمـاهـيري
وتـــعــيـــد االســـتــقـــرار الى الـــبـــلــد
ـفـقودة وسـتـعـيـد جزء مـن الثـقـة ا

واطن والسياسي. ب ا
  


