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الحكومة تطلب آراء ومقترحات المواطنين

المرء ماعاش ممدود له أمل
التنتهي العين حتى ينتهي األثر

م��ادام الإن�سان عائ� ًشا يف هذه الدنيا من ينقطع �أمله،
وال�شك �أن الأمل يجعلنا ن�سعى بالكلل وال ملل ،ولن يطفئ
�رساج هذا الأمل �إال هادم اللذات ومفرق اجلماعات ،وهذه
�سنة احلياة ولو علم املرء متى ميوت النقطع امله ومل ينم
ليله ،هذا البيت يقوله ال�صحابي ال�شاعر كعب بن زهري
بن �أبي �سلمى الذي يقول على نف�س ال�سياق:
لوكنت �أعجب من �شيء لأعجبني
�سعي الفتى وهو خمبوء له القدر
ي�سعى الفتى لأمور لي�س مدركها
والنف�س واحدة والهم منت�رش
وكعب �صاحب البيت امل�شهور يف املوت الذي يقول فيه:
كل ابن انثى وان طالت �سالمته
يوما على �آلة حدباء منقول
وهذا البيت �ضمن ق�صيدته الربدة التي مدح فيها ر�سول الله
�صلى الله عليه و�سلم وهي من مفاخر ال�شعر العربي ،وهذا
ال�شاعر عايل الطبقة متقدم بني ال�شعراء عا�رص اجلاهلية
والإ�سالم وابوه زهري من �أ�صحاب املعلقات وقبيلته مزينة
و�أخواله غطفان ،وقد ورث موهبة ال�شعر عن والده ،وقد
�أجمع الرواة على ان كعبا �أحد الفحول املجودين يف ال�شعر
وو�صفوا �شعره بالقوة والتما�سك واجلزالة و�سمو املعنى،
وقد �سبق غريه يف مذاهب ال�شعر فقلده من جاء بعده،
وكان �أخوه بجري قد �سبقه يف الإ�سالم فهجاه كعب وقال :
اال �أبلغا عني بجري ر�سالة
فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا
�سقاك بها امل�أمون ك�أ�سا روية
ف�أنهلك امل�أمون منها وعلكا
وخالفت �أ�سباب الهدى واتبعته
على �أي �شيء ويب غريك دلكا
على خلق مل تلف �أما وال �أبا
عليه ومل تدرك عليه �أخا لكا
فتوعده ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم و�أهدر دمه ،فكتب
بجري لكعب بذلك وطلب منه �أن ي�أتي ر�سول الله ويعلن
ا�سالمه ،ف�أتى املدينة و�صلى ال�صبح مع ر�سول الله �صلى
الله عليه و�سلم ،ثم وقف وقال :يار�سول الله لو جاءك
كعب بن زهري تائبا م�سلما �أتعفو عنه ،قال :نعم  ،فقال
�أنا كعب بن زهري ثم ان�شده الميته التي بد�أها بقوله :
بانت �سعاد فقلبي اليوم متبول
متيم �إثرها مل يفد مكبول
وما�سعاد غداة البني �إذ رحلوا
�إال �أغن غ�ضي�ض الطرف مكحول
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة
الي�شتكى ق�رص منها وال طول
جتلوا عوار�ض ذي ظلم �إذا ابت�سمت
ك�أنه منهل بالراح معلول
وفيها يقول وقد �أبدع ما�شاء :
فقلت خلوا �سبيلي ال �أبا لكم
فكل ماقدر الرحمن مفعول
كل ابن �أنثى و�إن طالت �سالمته
يوما على �آلة حدباء منقول
�أنبئت �أن ر�سول الله �أوعدين
والعفو عند ر�سول الله م�أمول
�إن الر�سول لنور ي�ست�ضاء به
مهند من �سيوف الله م�سلول
فرمى عليه ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم بربدته،
فظل كعب حمتفظ ًا بالربدة ومل يعطها �أحدا حتى فارق
الدنيا ،ثم ا�شرتاها معاوية من ورثته مببلغ كبري من
املال وظلت الربدة يتداولها خلفاء بني �أمية حتى انتهت
دولتهم ف�صارت لبني العبا�س حتى انتهت دولتهم وهي ال
يف متحف ا�سطنبول من بقايا �آثار الدولة العثمانية� ،أما
كعب بن زهري فقد تويف �سنة �ست وع�رشين للهجرة ودمتم
�ساملني.

ن�رشت �إحدى ال�صحف املحلية خرب ًا مفاده �أن
جمل�س الوزراء قد �شكل فريق ًا من عدد من اجلهات
احلكومية واملبادرين لتلقي الأفكار واملبادرات
الداعمة خلطة التنمية .وبالرغم من ال�سخرية
والإنتقادات العديدة التي �أبداها العديد من
النا�شطني يف و�سائل التوا�صل االجتماعي
حول طلب احلكومة من املواطنني �إبداء �آرائهم
ومقرتحاتهم ،وكذلك ت�أخر احلكومة يف هذا
الطلب ،حيث كان من املفرت�ض �أن يبد�أ قبل
�أو مع بداية خطة التنمية ،عالوة على وجود
العديد من امل�ست�شارين يف اجلهات احلكومية
ووجود العديد من الدرا�سات املتخ�ص�صة والتي
قامت بها  بع�ض امل�ؤ�س�سات والهيئات العلمية
املرموقة ،بالإ�ضافة �إلى قيام رئي�س جمل�س
الأم��ة قبل �سنوات يف �أح��د املحال التجارية
الكربي بالطلب من املواطنني ب�إبداء �آرائهم
ومقرتحاتهم حول الأولويات التي يرون �أهمية
ت�ضمينها يف برنامج عمل احلكومة!
بالرغم من كل ما �سبق ذكره� ،إال �أنني �أرى �أن
يف هذا الطلب نوع ًا من االنفتاح الوزاري وطلب
للم�شاركة ال�شعبية املهمة واملطلوبة ،خا�صة
يف ظل الركود االقت�صادي وت��ردي اخلدمات
احلكومية وزيادة �شكاوى املواطنني من �سوء
اخلدمات احلكومية املقدمة للجمهور وطول
ال���دورة امل�ستندية،ولكن الأم��ر يتطلب من

احلكومة عمل الآتي:
 1اجلدية يف تلقي �آراء ومقرتحات املواطنني 2درا�سة الآراء واملقرتحات درا�سة علمية وافية 3حتديد وتعريف �رشيحة املبادرين ب�شكلدقيق
 4تفعيل دور امل�ست�شارين احلاليني يفاجلهات احلكومية و�إيجاد «.»Think Tank
 5متابعة املقرتحات واجل��دي��ة يف تنفيذال�صالح واملنا�سب منها
 6الإع�لان يف و�سائل الإع�لام احلكومية عناملقرتحات واملبادرات الناجحة
 7مكاف�أة �أ�صحاب املقرتحات واملبادراتالناجحة لتعزيز امل�شاركة ال�شعبية.
و�أمتنى من احلكومة االطالع على العديد من
الآراء واملقرتحات وامل��ب��ادرات التي ن�رشت
من قبل العديد من الكتاب يف ال�صحف املحلية
والتي ميكن �أن ت�ساهم يف دعم خطة التنمية
وتطوير اخلدمات احلكومية املقدمة للجمهور.
كما �أمتنى �أال ال يكون هذا الطلب احلكومي جمرد
و�سيلة المت�صا�ص الغ�ضب ال�شعبي من �سوء �أداء
اجلهاز احلكومي ب�شكل عام ،فقد بد�أ ال�شعب
مييل �إل��ى ع��دم الثقة باملبادرات احلكومية
وال�شك يف م�صداقية احلكومة وترددها يف اتخاذ
القرارات يف وقتها املنا�سب!
ودمتم �ساملني.

العراق

أمجد الدهامات
aldhamat1@yahoo.com

الوراثة السياسية «»2-2
وهناك مثال �آخر هو ال�سيدة «انديرا غاندي»
التي تولت من�صب رئي�س وزراء الهند الذي
تواله قبلها والدها «جواهر الل نهرو» ثم تولى
املن�صب ابنها «راجيف غاندي» ،والآن حفيدها
«راه���ول غ��ان��دي» ه��و رئي�س ح��زب امل�ؤمتر
الوطني.
وكذلك يف باك�ستان فقد تولت ال�سيدة «بنازير
بوتو» من�صب رئي�س ال��وزراء وهي ابنة «ذو
الفقار علي بوتو» الذي تولى من�صبي رئي�س
اجلمهورية ورئي�س الوزراء� ،أما زوجها «�آ�صف
علي زرداري» فقد �أ�صبح رئي�س ًا للجمهورية
وي�شغل ابنها «بيالوال بوتو زرداري» الآن من�صب
رئي�س حزب ال�شعب.
لكن ال��وراث��ة غ�ير املقبولة ه��ي ال��ت��ي تتم
بالقوة وب��دون �إرادة ال�شعب وت�صويته� ،إذ
يورث الرئي�س الديكتاتور من�صبه البنه وك�أنه
ملك مطلق ال�صالحيات ،وقد بد�أت هذه احلالة
يف جمهورية «هايتي» بعد وف��اة الديكتاتور
«فران�سوا دوفالييه» « »1971-1957فورثه
ابنه «جان كلود دوفالييه» « »1986-1971رغم

من الحياة

مقاالت

ان عمره «� »19سنة فقط! ثم تكررت يف دول
عديدة.
لكن احلالة الأغرب هي يف كوريا ال�شمالية التي
حكمها «كيم �إيل �سونغ» ملدة « »46عام ًا ،ثم
ورثه ابنه «كيم جونغ �إيل» ملدة « »17عام ًا،
والآن يحكم احلفيد «كيم جونغ �أون» منذ عام
« ،»2011ومبعث الغرابة �أن الدولة تطبق
النظرية ال�شيوعية والتي ب��دوره��ا حتارب
الوراثة �أ�ص ًال! �صحيح �أنها ال ت�ؤمن بالدميقراطية
على الطريقة الغربية لكنها على الأقل تعمل وفق
انتخابات ولو �شكلية داخل احلزب ال�شيوعي
نف�سه ،لكن يف كوريا ا�ستولت عائلة «كيم» على
احلكم ويبدو �أنها لن ت�سلمه! وكذلك يف كوبا
�إذ ورث «را�ؤول كا�سرتو» حكم �أخيه «فيديل
كا�سرتو» بعد ان حكمها ملدة «� »49سنة!
ه��ذه احلالة منت�رشة بكرثة يف دول العامل
الثالث وخا�صة منطقة ال�رشق الأو�سط ومن
�ضمنها ال��ع��راق ،وه��ي حالة الفته للنظر
وحتتاج �إلى درا�سات كثرية ال ي�ستوعبها هذا
املقال الق�صري.

غليفص بن عكشان
gavislawyer9445@gmail.com

خطاب الرئيس روحاني
قال الله �سبحانه وتعالى «كَ َ�أ َّن ُه ْم ُح ُم ٌر ُّم ْ�ست ِ
َنف َرةٌ
«َ »50ف َّر ْت ِمن َق ْ�س َو َر ٍة « .»51املدثر» ،اي ك�أنهم
تلك احلمري التي ر�أت الق�سورة «الأ�سد» ففرت
من مكانها خوف ًا وطلب ًا للنجاة ،وهذا زعيمها
ترامب ومن خلفه كل من وزير اخلارجية ووزير
الدفاع ودولتهم ذات القوة الع�سكرية وال�سيا�سية
والإعالمية �أ�ضحت يف خطاب الرئي�س روحاين
كفار ًا امام �إيران ،والف�أر اذا ر�أى اي حركة الذ
بالأمان يف خندقه كما احلمار ال�بري اذا ر�أى
الأ�سد.
لي�س هذا بل خطاب الرئي�س روح��اين بتاريخ
 2019/8/22له من املدلوالت ال�سيا�سية مع
ا�شهار ال�صناعة الع�سكرية ال�صاروخية اجلديدة
اذ ي�رصح ب�صناعة ايران الع�سكرية عندما تخفي
امريكا قنابلها الذرية والكيماوية التي تبيد
احلياة عن الأحياء ،مع ذلك ُيبني ان وقاحة
ترامب مع العرب وامل�سلمني كما املوم�س التي
جتاهر بف�سقها يف بلد الإناث العاهرات بقيادة
�أ�شباه الرجال ،ومع ذلك ي�رصح روحاين «نحن
ل�سنا احلكومات العربية» لدينا قوة رادعة ،لي�س
كالما ،بل انظر بعينك القوة الرادعة للمعتدي،
ومع ذلك نريد ان نفعل هذا القول ،ك�أمنا يقول
تعال وجرب فع ً
ال ولي�س قو ًال.
عندما قال :الرئي�س الإيراين روحاين «�سنتعامل
باملنطق مقابل املنطق ،والقوة مقابل القوة،
مقابل القوة االمريكية ،نحن بحاجة ال�ستعمال
القوة» ذلك حال ازاح��ة ال�ستار عن املنظومة
ال�صاروخية «ب��اور  »373الإيرانية ،ه��ذا من
الرئي�س الإيراين مع عر�ض ال�صواريخ الرادعة
املراد منه كف احتمال العدوان االمريكي على
اي��ران ،ف���إن ح�صل فيقابل ذلك مثله رادع��ا له
وم���ؤث��ر ًا يف املعتدي ،ال�سيما و�إي���ران تتحكم
يف االر�ض والبحر ولها �أ�سلحة جوية ُمتنوعة
هجومية ورادع���ة ،بينما ام�يرك��ا على املاء
والأ�سلحة اجلوية املتنوعة يقابلها مثلها عند
ايران واملاء خطر يف ذاته وقد جربته الأ�ساطيل
االمريكية حني عدوانها على اليابان ،ف�إن
أزه على العدوان فقد
ا�ستحكم �شيطان ترامب و� ُ
يكون م�صري �أ�سطوله البحري كم�صري �أ�سطول
امريكا امام اجلي�ش الياباين الذي مت تدمري قوته
يف املحيط ،عندئذ قد يرتكب ترامب حماقة تقلب
عليه دول العامل �إن هو ا�ستعمل القوة الذرية.
وحتى ال تخ�رس دول املنطقة يف �رصاع ال �ش�أن
لها فيه وال م�صلحة فيجب على حكومات اخلليج
ب��ال��ذات �إب��ع��اد �شعوبها وم�صاحلها احليوية
واال�سرتاتيجية عن هذا ال�رصاع بعدم ال�سماح
لأمريكا ا�ستخدام �أرا�ضيها او �أجواءها و�أقاليمها
البحرية ،حتى ال يكون للآخرين حجة باالعتداء
على دول اخلليج ،كما ان ترامب ال يوثق بقوله
وال به ،اذ ال �صديق له اال الدوالر وقد جربتموه
حتى �أ�صدقاء امريكا ال يوافقون ترامب على
�سيا�سته اوروبا وكندا وبريطانيا النهم ال يثقون
ب��ه ،ونحن �أول��ى بعدم الثقة فيه ،ال�سالمة
ال�سالمة من جر �شعوب دول اخلليج للحرب �إن
قامت ونرجو �أال تقوم ,اللهم لك االمر من قبل
ومن بعد.

هواجس قلم

حماد
كنان فواز َّ

فلسفة األدب
الأدب هو املنقذ من م�أزق احلياة ،ملج�أ
ِ
املبحرة يف
املتعبة والنفو�س
القلوب
َ
عوامل ت�أملية ينطوي الواقع يف ثناياها
ٍ
بح َل ٍّة خيالية تعك�س لواعج الروح
ُ
وانحناءات التفكري.
�أن تبوح مبا تكمن،وتف�ضي مبا ت�رس،
ين�شل َُك من هوة اجلحيم ويقذف بك نحو
الف�ضاء،لت�سمو وترتقي.
�صوت ذات��ك الكلية على هيئة كلمات،
ُ
تلك الإ�شارات الرمزية ،تر�سمها لتفكك
حرب
�شيفرة قلبك املغلق ب�أ�ضالع �أ�رسك،
ُ
روحك املقطر على بيا�ض �أوردة الورق،
ب�صمات عمرك و�أثر اخلطى العابرة فوق
تراب ذاكرتك.
�أن تكون يف مواجهة �أمام مر�آة الأحا�سي�س
والعقل ،لتحرر بالنق�ش على بازلت
ال�صفحات م�سار قلمك املت�صل ب�أوتار
خيالك وهواج�سك� ،أنتما مع ًا ،وحدكما،
بخطى متهادية ،بت�سللٍ
تعربان الليل
ً
خفي وجل�ين القمر ين�سكب فوقكما،
مت�ضيان برغبة يف اخللق والإب���داع ،
لت�صيا نتاج ًا �أدبي ًا مفعم ًا بال�شعور
ِرّ
اجلمعي للعموم َ ،عبِ ٌقا بالبوح ،غري
مزيف.
ي�ضعنا �أمام حقيقة �أنف�سنا ،لنتجرد من
احلياة قلي ً
عب باللغة
ال ونف�صح عنها لنُ ِرّ
برقي �إن�ساين وف�صاحة
عن �آمالنا و�آالمنا
ٍّ
لغوية �رصيحة.

عباس البخاتي

من هنا يبدأ اإلصالح
يجربنا على التعامل مع كل ما حولنا
بروح م�شتاقة للمحبة والأمل وال�سعادة
ٍ
ي�شذب وي�صقل �سلوكنا  ،ليحمل معنى
الآداب احلياتية والت�رصفات  ،وكذلك
املعنى الفكري اللغوي يف الوقت ذاته،
ليخت�رص بذلك جممل م��ا نهدف �إليه
يف الو�صول �إل��ى عقول وقلوب الب�رش
وم��ق��ارب��ة املفاهيم االجتماعية �إلى
�إدراكهم ووعيهم.
يهدف الأدب �إلى جت�سيد الأفكار الوجدانية
 ،وخلق �صورة جمالية لر�ؤية كاتبه
ٍ
ِ
ب�شغف م�ستمر لإنتاج
املنتظر
وقارئه
ط��ازج من خبز الأفكار ورحيق املتعة
اللذيذ يف النهل م��ن ع��ذوب��ة املعاين
املج�سد ،وو�ضعه على
وواقعية احلدث
َّ
�سكة قطار امل�سافات ليعرب نحو الآخر
بال ج��واز �سفر  ،متنحه تذكرة ليطلق
العنان خلياله ويحر�ض حوا�سه على
تكوين م�شهدية معينة تالم�س نقاط ًا
مركزة يف �شخ�صه وكيانه ،ما يك�سبه
الإح�سا�س العام مبا يعاين �أو يدور يف
خواجله.
هو فل�سفة احلياة والزمن ،رواي ٌة نكتبها
ت�ضيء قناديل مطف�أة يف �أزقة الوجود،
نرث لورد الكلمات على قارعة الوقت
 ،قافل ٌة من ال�شعر
جتر معها �أحالمنا
ُّ
ق�ص�ص
و�صمتنا نحو ف�ضاء ال�شعور،
ٌ
ت�رسدها اللغة على م�سمع حزننا.

بع�ض الأمنيات لي�ست م�ستحيلة ،لكن احلال ي�شري الى �إن
�أغلبها مل تخطر على بال امل�س�ؤول ومل تكن يف ح�سابات
النخب املت�صدية.
ما ال�ضري يف �إع��ادة جوالت الرتاخي�ص وحتجيم م�شاركة
العمالة الأجنبية و�إعادة النظر يف املبالغ التي تتقا�ضاها
قيا�سا بالعامل العراقي؟!
هل �ستكون هنالك التفاتة من �صانع ال��ق��رار لتح�سني
الأو�ضاع ،وت�أمني متطلبات العي�ش الكرمي بعيد ًا عن �سطوة
ال�رشكات الأجنبية التي تعامل ابناء البلد معاملة العبيد؟!
هل �سنجد من يتبنى تقليل الإنفاق من خالل �إعادة هيكلة
م�ؤ�س�سات الدولة التي تعاين الرتهل وك�ثرة العناوين
الوظيفية والدرجات اخلا�صة؟
مبا �أن من يدير م�ؤ�س�ستي ال�شهداء وال�سجناء مب�ستوى
درجة خا�صة ،كذلك هيئة احلج واملزارات والوقف ال�شيعي
وال�سني وبقية االوقاف ،ما املانع من جمع هذه الهيئات
ب��وزارة واح��دة؟ وجعل كل هيئة مديرية عامة داخل هذه
الوزارة ويكون متثيلها يف املحافظات بدرجة ق�سم.
بذلك �سنتخل�ص من �سبعة من م�س�ؤويل هيئات كذلك �سيتم
اال�ستغناء عن �أكرث من ثمانني مدير ًا عاماً.
هل ي�صعب على من �أق�سم على العمل بالد�ستور معاجلة
اخلرق القانوين الذي ارتكبه رئي�س ال��وزراء حني �أغفل
ت�صدير نفط الإقليم وبواقع  250الف برميل يومي ًا منذ -1-1
 2019ولغاية الآن؟ باعتبار الأم��وال ال��واردة من مبيعات
النفط هي �أموال العراقيني ولي�س ل�شخ�ص معني او جهة.
�إن كانت الدولة قد و�صلت حد االكتفاء ومل تك بحاجة لتلك
الأم��وال ،فلي�رشع املخل�صون قانون ًا يبيح توزيعها على
�أبناء ال�شعب ،خ�صو� ً
صا العاطلني عن العمل كرواتب �أو
منح.

�سلم الرواتب هو الآخر بحاجة الى قانون جديد يق�ضي على
الفارق الكبري بني رواتب يع�ض الوزارات ،وتقليل الفجوة
بني راتب امل�س�ؤول واملوظف.
البد من ك�شف حقيقة من يتقا�ضى �أكرث من راتب �أو راتبني
ورمبا �أكرث.
نحن بحاجة الى جر�أة م�س�ؤول لبيان مقدار الراتب الكلي
للعراقيني خالل ال�سنة الواحدة ،فهناك من يقول ان املبلغ
ي�صل الى  50مليار دوالر ًا بينما راتب تركيا والتي يبلغ تعداد
نفو�سها  90مليون ن�سمة هو  20مليار ب�سبب التوزيع العادل
واملدرو�س ،وعليه البد من معرفة رواتب وزارة النفط وكم
هي الن�سبة امل�ضافة على الراتب كذلك وزارة التعليم العايل
وخم�ص�صات اخلدمة اجلامعية مع الت�أكيد على ف�صل الدوام
ال�صباحي ملوظفي اجلامعات عن ال��دوام امل�سائي ،النه
�سي�ساهم يف ا�ستيعاب عدد كبري جدا من اخلريجني وذوي
ال�شهادات العليا وااليدي العاملة حيث ان بع�ض موظفي
الدوام ال�صباحي يتقا�ضون راتبا لل�صباحي و�آخر للم�سائي
ناهيك عن بع�ض من يتقا�ضى راتب �سجني �سيا�سي او من
عوائل ال�شهداء ،كما يجب اعادة النظرباملخ�ص�صات كونها
حتتوي فوارق كبرية جدا.
نحن بحاجة ال��ى ترتيب او���ض��اع ال�سكن ومعاجلة
الع�شوائيات ،والبد من االهتمام بالو�ضع ال�صحي الذي
ي�شهد تراجعا ملحوظا يف اغلب جوانبه.
مبا انه من ..مبا �أن من..
هل �ستبقى ت�سا�ؤالتنا اعاله بال جميب ،كما هي ت�سا�ؤالت
املرجعية؟!
و�إلى متى �سيطول �صربنا قبل ان ننتف�ض ون�أخذ حقوقنا
بالطرق ال�رشعية الدميقراطية ال�صحيحة ونح�سن
االختيار؟!

