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قـراطيـات عريـقة او قـراطيـة نأتي بـأمثـال من د في أحـاديثـنا عن الـد
مـنضـبـطة أركـانهـا وجـهاتـهـا السـانـدة وفق قانـون انـتقل وتـغـير وتـطور
ــقـراطــيـة نــفـســهـا ضــمن هــذا احملـتـوى وفق تـطــور اجملـتــمع بل الـد
ـقـراطـيــة عـريـقــة كـالـبـريــطـانـيـة او ـنــظـومـة مــا د الــقـانـوني كــإسـنـاد 
بنـية على تـحدة االمريـكيـة ا ـقراطيـة في أصل التكـوين كالـواليات ا د
قراطـية فهي تسـتخدم من النظم حـاجة النظام ذاته لـها اما االليـة الد

تنوعة لكسب الشرعية. اخملتلفة وا
ـقراطية كـقيمة مـنقولة بنـظرة إيجابـية عن أثينا نـحن ال نتحدث عن الد
حـيث نشـأت وال في فلـسفة افالطـون التي لم تك كـخيـار إيجـابي لكـنها
قراطية على حقيقتهـا بانها جتلب الغوغاء وليس النخبة في تـعرف الد
مـجتمع غير ناضج; وليس كـنموذج قائم مر علـيه قرون ونريد ان نطبقه
ــسـتـبـدة الالغـيـة لـلـراي نـقال عـلى واقع دول تـربـت وتـطـبـعت بـالـنـظم ا
والـراي االخـر تمـامـا وال نـربـطـهـا بقـيم اجملـتـمع نـفـسه وبـالـتالـي نحن
نـلـصق صـورة جمـيـلـة عـلى جـدار خـربـة يـستـخـدمـهـا الـبـعض لـقـضاء
حـاجاته البشرية ويـتبول السكـارى على جدرانها وحتـما سيكون جدار

ثل هذا االعتداء. تلك الصورة أحد اجلدران التي تتعرض 
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في مـجتمع يحلم بالنمـوذج لكنه ليس مؤهال كبنيـة يستبعد األشخاص
الـقادرين على الـنهضـة به ويصل الى السـلطة فـيه أناس من نوع واحد
ـغـامـرة غـالـبا هم من ذوي الـقـدرات الـقـادرة عـلى الـوصـول لـلـسـلـطـة ا
ـاديـة دون ان تـكـون مـؤهـلـة لـلـمـمـارسـة ـيـزات ا الـطـامـحـة لـلـسـلـطـة وا
قراطية او تـطوير اجملتـمع فهي ليست بالـنسبة له كـخدمة عامة اال الـد
كـلمات وإعالن وجمل تـستدرج النـاخب للتصـويت للشخص او الـقائمة
ان الـتي قد ال يـعرف شـخص مقـرب من قيـاداتهـا رغم وجوده في الـبر
ا هو فيه لـعدة دورات فال ابداع وال جدية وال بـرنامج او حلم بأكـثر 

يزات في القدرة على عقد الصفقات. لشخصه او ما يربح من ا
انا نزيها ال يـنبغي يا صديـقي ان نأمل من مجتمع مـتخلف ان ينتج بـر
سـؤولية ـثقف الذي يـحس بعـظم ا او حـكومة واعـدة تطـوره سيـتردد ا
ناورة لك الـقدرة على ا ـغامر الذي  امـام جتربة جديدة عـليه ويتقدم ا
وعـرض الـذات لـلـسـلـطـة الــتي غـالـبـا مـا يـجـنــدهـا لـنـفـسه او مـصـالح
مـشـروطـة عــلـيه فـالـدولــة تـتـحـول الـى سـلـطـة من خـالل انـتـقـال هـؤالء
لـلـجـهاز الـتـنـفـيـذي فـيـبـدؤون الـتـغـلغـل هم ومن يـرعـاهم ويـحمـيـهم الى
ـناصب فتـتحـول الى اقطـاعيـات يؤخذ اجلـهاز التـنفـيذي وسـلمه بـبيع ا
كنـة من وارداتها ريـعها مـقابل ثمن مـقطوع لـيجري حـلب آخر قطـرة 
وتـخــصـيــصـاتــهـا نــاهـيك عن كـم الـهــدم الـذي يــسـبــبه هـذا من خالل
االقـطاعي الذي يجنـد من يعينه في هـذا متغاضـيا عن فسادهم وطاردا

هنية النظيفة. للمصلح او الناس ا
يـشتكـي الناس الـفسـاد السؤال ومـن يتوقع غـير الـفسـاد في مثل هذا
ا اختيار الناس إلدارة البلد سيكون أفضل فال شيء يشير الـنظام? ر
الى ان الـناس التي تخـتار ستكـون غير كفئ لـكن هذا سيجـعل النظام
كن قراطية  قراطيا وال بصمـة او خيار او تطور للحـياة الد لـيس د

ان يحصل به.
قـراطيـة مسـتنـسخـة عن جتارب نـاضجـة ليسـت حال ألنها فـاعتـماد د
سـتـمكن االسـتـبـداد واجلـهل وجتذر له وتـعـمـقه فـهو تـخـلف واسـتـبداد
ـقـراطي... امـا ان نـتوقع صـار شـرعـيـا من خالل شـرعيـة الـنـظـام الـد
ـقـراطـيـة فهـذا نـون من الـغـباء مـدنيـة وتـكـنـولوجـيـا كـمـا في الـدول الد
واالسـتــرسـال فـيه فــانت لن تـقــنع أحـد بــان الـعـلـم نـور واجلـهل ظالم
ال واجلاه ويفـرض تخلفه على ويـرى من تقنعه اجلـاهل مسيطر عـلى ا
اجملـتـمع; ومن هـذا الـسـياق كـثـيـر من االمـثـال حـاضـرة في مـجـتـمـعـنا

قلد والذي ال يبدع بوضع نظام ينهض به. ا
فاين العيب?

احلـقيـقـة ان العـيب في الـفهم لـكل شيء وتـشويـه كل شيء فلـو فـهمـنا
دني بل أبدعـنا منهجا مسـتنبطا منها ا شوهنـا النظام ا ـقراطية  الد
ـا شوهنـاه وبرز فهم يـزايد به االرعـابيون وتـعطلت ولـو فهمـنا اإلسالم 
قـيمه وشـريـعـته بـإدخـال سلـطـة الـغـرائـز وتنـحـيـة الـعقـالنيـة كـمـا يـفعل

ارعابيوا الغرب والشرق في التعبير عن شذوذهم.
ما احلل?:

إذا كـان البـد من تــأهـيل اجملـتــمع لـتـتــحـسن خـيــاراته بل تـمــكـيـنه من
اخلــيـار وتــنـضــيب مـوارد الــفـســاد فالبـد ان تــكـون عــمـلــيـة االنــتـقـال

قراطي فيها أمور مهمة الد
- التدرج وفق نظام مدروس 

دني والقيمي احلضاري.  - الثاني: التطور ا
- الثالث: االستقرار اجملتمعي 

كن ان تلخص بالتالي وهذه جميعا 
ان لتنقية  هام للبر يزات والبهرجة وحتديد ا غريات وا اوال- الغاء ا

. نظومة من الطامع ا
ثانيا- التثقيف وانشاء منظمات واعالم واضح الهدف واخلطة .

كن اسـتخـدام الكتـاب والتـلفزة بـالنسـبة لـلمجـتمع فـمثال مع مـصر 
ـسـمـوع أكـثر ـرئي وا ومـخـيـمات الـتـثـقـيف في الـعـراق غـالـبـا يـكـون ا

فاعلية للتأثير في الراي العام وتوجهاته.... وهكذا
ثالثا- انشاء حكومات فاعلة في إدارة احلياة االقتصادية .

عروفة  واالجتماعية وبرامج التنمية والتطوير ضمن واجبات الدولة ا
اوال- الطاقة واخلدمات (ماء وكهرباء ووقود مثال) والطرق واجلسور 

والطرق اخلارجية واالبداع في تطويرها
ثـانيا - العمل والتوظيف ومنها اسـتخدام العقود واالستثمارات إليجاد

. فرص العمل للمواطن
ثـالثا- الرعـاية االجتمـاعية.... اعداد نـظام تقاعـد مشرف للـموظف في
ن يـصلـون عمـرا معيـنا في الـقطاع الـقطاعـات كافـة واموال مـساعدة 
ـنـفـردة اخلـاصـة خـصـوصـا عـنـدما ـوظف وأصـحـاب االعمـال ا غـيـر ا
ا يـحتـاج طاقـة بدنـية كـاحلمـال يـعجـزون عن االستـمرار كـالعـاملـ 
والـنجارين وسواق الـتكسي مثال وهـؤالء تشخص حاالتـهم وحاجاتهم
من خالل الــنــقــابـات وتــدرس من جــهــات مــخــتــصـة فـي وزارة الـعــمل
ـكن ان جتعل الـدولـة قـوية وتـسـهل احلـياة ـاليـة تـفـاصيـل كثـيـرة  وا

للمواطن باستخدام التقنية.
عـلم ـتطـورة عدة وعديـد وبرامج تـطويـر ا دارس ا رابـعا- التـعلـيم وا
ـا هـو مــعـلـوم كــتـوأمـة ــدرسـيـة ........ والــكـثـيــر  واالبـنـيــة والـعـدد ا
تقدمة في هذا اجملال دارس واجلامعات مع شبيهاتها في الدول ا ا

ـسـتـشــفـيـات وتــطـويـر الـبــحـوث وتـوأمـة خــامـسـا- الــصـحـة وانـشــاء ا
تقدمة في اجملال. ستشفيات مع شبيهاتها في الدول ا ا

مارسـة لهـا بشكل قراطـي وا مـاهي آلية مـحتـملـة إلحداث التـطور الـد
يـنتقل بها نحو األفضل في مجتمع مهما انتخب فسيعيد نفس النماذج
ـمـارسة الـتي يـراهـا مـسـبـقـا انـهـا فاسـدة مـن خالل ضـعف ثـقـافـته بـا
قراطيـة والقوان الـتي جتعل األفضلـية والهيـمنة ال حزاب او كتل الـد

او عوائل او واجهات نفوذ.
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هام لـلسلـطات الثالث بـحيث ال يحصل عـلينا إيـجاد تشـريعات حتـدد ا
تـداخل فـيهـا ومـنـها ان يـكـون اخـتيـار الـرئـاسات عن طـريق االنـتـخاب
ـبـاشـر او عــلى األقل رئـيس اجلـمـهـوريــة او رئـيس الـوزراء واخـتـيـار ا
ـمارسـة الن احلكـومة تـعـنى بحـياة الـناس الـوزراء من ذوي اخلبـرة وا
وهـذا سيجلب االستـقرار الضروري ألي تـطور مدني وتنوع الـتطلعات
اإليـجابية في احلياة ونشر القيم الـتي ترتقي بروح التكافل والتضامن
اجملـتـمـعي ومن قـيم اجملــتـمع الـتـراثي لـكـيال يـحـصل ازدواج وتـنـاقض
ؤسـساتي مـهم والسـياسـة البد لـها دى الـطويل.الـعـمل ا مـعيق عـلى ا
من مـخـرجـات تـعـبـر عن كـفـاءة مـنـظـومـة الـدولـة واال فـيـعـاد الـنـظـر في
الـنظام كونه ال يناسب بـوضعه احلالي االمة معيـار النجاح هو إضافة

قراطي.           ظهر الد شيء للجهد البشري وليس تقمص ا
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من مــحـســوبــيــة ومـنــســوبــيـة
ومحاصصة وما جرت الى ذلك

من هشاشة وفساد ..
ـــؤســســة  ...عـــنــدمــا تـــكــون ا
احلكـومـية بـهـذا الوسط فـليس
مـن الــســـهل أن تـالحظ تـــطــور
عـــلـى الـــســــيـــاســــات اإلداريـــة
ــالــيــة لــهــا وبــاخلــصــوص وا
فـــنـــيـــة وخـــصـــوصـــيـــة هـــذه

ؤسسة موضوعة البحث... ا
قلما جتد القيادة للقطاع بشكل
ايــجـابي وخالق وتــتـحـول إلى
تـسـيـيـر أعـمـال أو يـتـردى جزء
منها وتـبقى هيكل أوهياكل مع
ـشـاركـة لـهـا في تـدني نـسـبـة ا
أي عـمليـة تنـميـة دعمـاً للـقطاع
أو جــــــزء مـــــــنـه وحــــــتـى دعم
لـلبـرنـامج احلكـومي.. وخـططه
الــــتي هـي غـــيــــر مــــســــتــــقـــرة

باألساس .
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قــــــطـــــاع الــــــتـــــأمــــــ في دول
الـــعــالم....لــعـب وال زال يــلــعب
قطاع التـأم دور بالغ األهمية
تـقدم في إقـتصـاديات الـعـالم ا
والـنـاشـئ وصـلت إلى تـوظـيف
مــــــلـــــــيــــــارات الـــــــدوالرات في
اإلقتـصاد لتلك الـدول باإلضافة
إلى وظـيـفـته األسـاسـيـة األكـبر
ادية بـالنسـبة للـمواطن مـن ا
والـشـركــات وهي احلـمــايـة من
ــا تــقع وإن اخملـــاطــر الــتـي ر
وقعت فـهي على شـكل مفردات
عــلـى األغــلب واحلــمــايــة هـذه
ــال لـدى أدت إلى تـراكم رأس ا
ــــــخـــــــتــــــلف الــــــشـــــــركــــــات 
.. إخــــتـــصــــاصـــات الــــتـــاأمـــ
واحلــقــيــقـة الــواضــحـة هي أن
عنـية بهذا القطاع الدولة هي ا
وبـاخلـصوص فـي البـلدان ذات
اإلقـتصاديات الـناشئـة . ومنها

العراق .
من هـــنـــا نـالحظ أن إهـــتـــمـــام
اجلـهـات الـرســمـيـة الــعـراقـيـة
جتاهلت القطاع بشكل مقصود
أوغـير مقـصود ولـعدم فهم دور

هذا القطاع .
لــقــد أعـطـت أغـلب احلــكــومـات
دوراً أكبر للمصارف احلكومية
واألهـليـة في مـخـتـلف اجملاالت
وكـذلـك احلـكــومــات الـعــراقــيـة
ــتـــعــاقـبــة ولـم تــعط لــقــطـاع ا
الــتـأمـ هــذا الـدور ألي ســبب

كان.

بـالـنـسـبـة لقـطـاع الـتـامـ فـهو
االضـــــعف فـي الـــــقـــــطـــــاعــــات
االقــتـــصــاديـــة اخلــاصـــة وهــو
اليـتـالف من اكـثر من 33 شـركة
مـــنــهــا  3حــكـــومــيـــة والــبــاقي
دكـاكـ مــتـفــرقـة لــيس لـهـا اي
ثـقل اقـتصـادي او مـالي  عـلـما
ان مـوضـوعــة الـتــامـ حــالـهـا
حـال الهـيـئـات االداريـة االخرى
في دوائـر الـدولـة ومـا لـفـها من
فـسـاد وتـهـرء من هـنـا يـتـوجب

على اجلهات ذات العالقة..
--وضع شرط التأم الداخلي

واد الداخلة . لكافة ا
--االتـــــفـــــاق مع الـــــشـــــركـــــات

العراقية بذلك.
--تـــنــــوع اشـــكــــال الـــتــــامـــ

وتسميته.
هم انشاء مصرف خاص ومن ا
بـالتـم لـيـتبـنى دعم الشـركات

ؤمن . ماليا في مقابل ا
--انشاء جـمعـية للـتامـ تقوم
بتـوزيع مواضـيع الـتامـ على
الــشــركــات الــعــراقــيــة عــلى ان
التـــدخـل  بـــهـــا احملــــســـوبـــيـــة
ــنــسـوبــيـة,,,بـل الـشــمـولــيـة وا
والـتوزيع الـعادل ب الـشركات
يا. وتنمية القطاع محليا وعا
وننسخ مقالـنا ادناه ومقترحنا
لتـنمـية الـقطـاع واحملرر سـابقا
ــقـــدم الى شـــركــة الـــتــامــ وا
ن الــــوطـــنــــيـــة ,,,وال حــــيــــاة  

تنادي.
عــلــمــا ان خــسـارة الــعــراق من
تـامـ الـبـضـاعـة الـواردة يـقدر
ليارين من الدوالرات سنويا.
ونــكـــرر يـــجب ان تـــكـــون هــذه
ـوضــوعـة فـقـرة اســاسـيـة في ا

. االتفاق مع الص
 ونـــــنــــسخ مـــــقــــالـــــنــــا ادنــــاه
ومــقـتــرحـنــا لـتــنـمــيـة الــقـطـاع
ـــقــدم الى واحملـــرر ســابـــقــا وا
شــركــة الـــتــامــ الـــوطــنــيــــــة
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(((هو القطاع الذي يحفاظ على
اإلقـتـصـاد ويــعـوض اخلـسـائـر
ويــنــهي مــوضــوعــة اخلــســارة

الكاملة))).
كـــأي قـــطـــاع من الـــقـــطـــاعـــات
اإلقـتـصـاديـة في الـعـراق دخلت
تغـيرات السـلبيـة العامة الـيه ا

وهــو ان تــقـوم احــدى شــركـات
التـام احلـكومـية بـدور راعية
ــصــالح الــقــطــاع بــشــكل عــام
..وتــــــقـــــســـــيـم احلـــــصـص من
االحـاالت الــكـلــيـة لــلـتــامـيــنـات
االشـخاص الـعـامـة الـسـيارات,,
ــهـــام في مـــخـــتــلف وتــوزيـع ا
اجملاالت الـعامة ويبـقى النشاط
الفـردي قـائم للـشـركات وبـشكل
تشرف عليه جهه تامينية متفق
عـلـيـهـا وفي احلـقـيـقـة هو خـلل
في عـمـلـيـة اإلدارة اإلقـتـصـادية
الـكـلـيـة لـلـبـلـد وخـلل فـي حـلـقة
ــومـة مــهــمـة من حــلــقـات الــد
اإلقـتصـاديـة...وخـلل في إيـجاد
دور لــلـــتــأمــ في الـــســيــاســة
ـالـية الـعـامـة  واالسـتـثـمـارية ا

شاركة. والتمويلية وا
ـشـاركـة...بـخالف مـا تـتـعـامل ا
به الـبـنوك مـن عمـلـيـة اقراض,,
مــــــــجــــــــحــــــــفـــــــــة في اغـــــــــلب
االحيان,,تتولى شركات التام
ــشـــاركــة مع الـــقــطــاع مـــبــدء ا

اخلاص .?
نحن لـدينـا مخـتلف الـتسـميات
من الـبنوك لـكن ليس هـناك بنك
أو مـصرف لـلـتأمـ ولم نـسمع
أو نقرأ أن في النية تأسيسه ال
مـن قـبل الـقــطـاع احلـكـومي وال
من قـــبل ائـــتـالف شـــــــــــركــات
ــشــاركـة الـتــأمــ األهــلــيــة و

القطاع اخلاص .
ـكن نـحن نـحـملـهـا (شـركات و
) مـا الطاقـة لهـا به فهي التـأم
شـركــة حــكــومــيــة وأهــلــيـة 33
احلـكــومــيــة شــغــالــة بــقـرارات
وخالية من الـنشاطات واألهلية
بــعــضـهــا شــغــالـة بــنــشــاطـات

دعومة . وقليلة القرارات ا
...من هـــنـــا نـــقــتـــرح أن تـــقــوم
إحــدى الــشــركــات احلــكــومــيــة
ـــركـــزي جتـــاه بـــدور الــــبـــنك ا

صارف االخرى . ا
أي تـتـولى هـذه الـشـركة تـهـيـئة
وتــسـيـيـر األعـمـال إلى أن تـقف
الـشـركـات اخلـاصـة عـلـى بـداية

الطريق .
صالح ـهام وا وتقـوم بتوزيع ا
على الـشركـات األهلـية وتـلعب
دور أســــــاسـي فـي تــــــأســــــيس
ــســاهم مــصــرف الــتــأمــ (((ا
ـصـارف الــعـام ....احلـكـومـة ا

االشخاص..إلخ))). الشركات
وتـســتـحــصل قــرارات رسـمــيـة
مــلــزمـة مـن مـوضــوع الــتــأمـ
اإلجــــبـــاري عـــلـى الـــســـيـــارات
ــــعـــــدات....الخ ـــــكــــائـن وا وا
وتــــوزع الـــتــــزامــــاتــــهـــا عــــلى

الشركات .
كــــذلـك الـــتــــأمــــ اإللــــزامي أو
اإلجـباري عـلى تأمـ البـضاعة
الـواردة لــلـعـراق داخــلـيـاً الـذي
نــفـتــقـده كــلـيــاً مـا عــدى بـعض
التأمينات للشركات األجنبية .
وخـلق تـأم عـلى الـراتب الذي
يـدفـع فيـمـا بـعـد لـلـمـتـقـاعـد من
موظـفي الـدولة أو الـعـمال وفي
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بغداد

الــقـــطــاعـــ اخلــاص والـــعــام
(وفي الــنــهــايــة هــديــة نــهــايـة
اخلدمة ) توفـير بصيغة أفضل
مـع ربــح مـــــــــــــــعـــــــــــــــقــــــــــــــول
للـشخص...تـؤدي العـملـية إلى
تـراكم رأس مال بـدون مخـاطر

وهي عملية إدخار إيجابي .
 ومـا هـو الـضـيـر اذا كـان نـوع
من انـــــواع الــــتــــامــــ ,عــــــلى
ـسـتـقـبل ,الي شـخص يـرغب ا
ان يـــــودع مــــــبــــــلغ لــــــغـــــرض
اسـتـغالله مــسـتـقـبال وتـراكـمه
عـلى ان تـدفع عـمـولـة اكـثـر من
النها صـارف وتكون ربـحية , ا
وديــــعـــــة ثــــابــــتـــــة طــــويــــلــــة

االمد,وبفائدة مركبة.
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وهل هناك ضير اذا  التام
ــالـي عـلـى االطــفـال مـن عــمـر ا
سنة الى ان ينهي اجلامعة ,او
حــسب الـــرغــبــة ,تـامــ مـالي
لـتوفـيـر مـبـلغ حـ الـتـخرج له
الي مــشــروع وتــتـعــهــد اجلـهه
بـــــتـــــقـــــد دراســـــات جــــدوى
اقـــتـــصــاديـــة عن الـــعـــديــد من
ـــؤمن ـــشـــاريع لـــلـــمـــدخـــر ا ا
مــجــانــيــة,,,وتــكــون لـه داعــمـة
مــاديــا وفــنـيــا الى  حــد مـا,مع
شاركة,وهل سيترك ايجابـية ا
الــتـــامـــ عــنـــدمـــا يــعـــمل في
الـقــطــاع اخلـاص او الــعـام بل
سيـستمـر علـيه ومن عمـر سنة
الى الـست او اكـثر وحتى من
يــــرغب أن يــــخـــلق لـه دخل في
نــهـايـة مـدة مـعـيـنـة بـعـيـداً عن
شـروط الـتأمـ وربـحـيـة أعلى
ــدفـوعـة من قـبل من الـفـوائـد ا
دة ـصارف ...كـوديعـة ثابـتة  ا
طـويـلـة... ومــا هـو الـضـيـر اذا
شــاركـت شــركـات الــتــامــ مع
مـــصــرف الــتـــأمــ والـــقــطــاع
ــــشــــروع مــــوحــــد اخلــــاص 
لقـطاع موحد أو إنـتاج بضاعة
واحــدة تــســد حـاجــة الــسـوق
احملـلـيـة وإحـتـكـاريـة إنـتـاجـيـة
لـــــــهــــــا أكـــــــيـــــــد تـــــــدرس كل
مـــداخالتــهــا ال كــمـــا تــتــعــثــر
وتــتـبـعـثـر الــقـروض احلـالـيـة

وحتى لوشاركت الدولة ...
مع  إنــنــا النــريــد الــتـخــصص
بـالنسبـة للشركـات ولكل شركة
إخــتـــصــاص لــكن لــلــضــرورة
أحـــكــام ...نــحن مـع تــخــصص
تـأم اإلستـيرادات والتـصدير
ولـنـا اإلنـتــاجي بــشـكل خــاص
مــقـتــرح بـإنــشـاء مــصـرف دعم

اإلستيرادات والتصدير.
النـريـد أن ندخـل سوق األسـهم
والـسـنـدات ألنهـا غـيـر معـقـولة
ولـهــا خـصــوصــيـة    خــاصـة
ألنــنــا  النــريــد اإلعــتــمـاد عــلى

الضعيف لتقوية مشروعنا .
وأن تــــكــــون شــــركــــات إعــــادة
الـتأمـ داخلـيـة ومتـبادلـة ب
الشـركات واجلهـات الراغبة أو
ــلـزمــة ويـدخـل في كل حـلــقـة ا
مـــصـــرف الــتـــأمـــ (ومـــا هــو

الـــضـــرر اذا دخـل مـــصــرف أو
مصـارف آخرى اهلـية لـتغـطية
ــالـيـة الــعـالـيـة اإللـتــزامـتـات ا
وأيــاً كــانت هــويـــته) لــتــقــويــة
ــالي بــآلـيــة مــيــسـرة ــوقف ا ا
شاريع ال حلـماية الـشركـات وا
كـما يعـاني القـطاع اخلاص من
إشــكــاالت الــقـروض وبــالــتـالي
تـفشل سـيـاسة اإلقـراض وتـبدأ
اإلتــــــهـــــامــــــات بـــــيــــــنه وبـــــ

صــارف. ا
مع إتـخـاذ موقـف قوي جـداً من
ــر ســيئ تــعــديـل قــانــون بـــرا
الـصيت والـذي هو فـي حقيـقته
نــســـخــة من الـــقــانــون األردني
لــلــتـأمــ وعــلــيه الــكــثــيـر من

الحظات ليس موضوعنا . ا
لـم نــــــدخـل في مـــــــوضــــــوعــــــة
الــــــتــــــفــــــاصــــــيل مـن تــــــاريخ
وإشـكاالت وواجـبات وتـأثيرات
وتـعـقيـدات وهـيكـلـية الـشـركات
ؤسسة فقد كتب الكثير عنها ا
ومــنـهـا عـلى الــشـركـات ومـنـهـا

على  احلكومات ومنها ولها .
أما تنـفيذ العمليـة وتشريعاتها
...نـؤكــد عــلى وجــوب تــشــكـيل
هتم جلنة من اإلقتـصادي ا
ومـن خـبــراء الـتــأمـ ألهــمـيـة
ــــوضـــوع وحتــــديــــد هــــويـــة ا

الشركات وإنتمائها.
وهل هــو صــنــاعــة الــتــأمـ أم
جتــارة الــتــأمــ أم مــحــســوب
ــــصـــارف أم صــــيـــغـــة عـــلى ا
مــســتـقــلــة وهل حتــمل شــركـة
الـتأم هـوية غرف الـتجارة أم
إحتــاد الـــصــنـــاعــات أم إحتــاد
ــصــارف  الـــهــدف احلــصــول ا
عـــلى إمــتــيـــازات إضــافــيــة من
القطاع التي تنتمي إليه إضافة

خلصوصية إمتيازاتها.
إن مـقترحـاتنا تصـب في تقوية
الـعمـلية األكـثر قبـول في العالم
ألي بـــنــاء إقــتـــصــادي وتــكــون
جاذبـة بـشكل كـبيـر لـلمـسـتثـمر

األجنبي وحتى العراقي .
ألسـبـاب كـثـيـرة ومـنـهـا تـعـجز
احلـــكــومـــة من تـــقــد تـــعــهــد
بـــضــمـــان ســيـــادي وال نــرغب
بالـدخـول بالـتفـاصيل وأسـباب

العجز .
لــكـن نــظـــام الـــتــأمـــ الـــقــوي
كن ـتمكن مـادياً وقانـونياً  وا
أن يحل محل الضمان السيادي
هم ولـكل حالة خـصوصيـتها ا

بدأ .  وافقة على ا ا
ـــشـــروع فـــيـــكــون و إن كـــبـــر ا
ائــــتالف شــــركــــات الــــتــــأمــــ
ومـصـرف الـتـأمـ مع مـصارف

أخرى .
ــقــتــرحــات نـــعــتــقــد إن هـــذه ا
ية وتـقوية لقطاع التأم تقو
في الــعـراق ولــيـتــخـذ دوره في
الـــعــمــلــيــة اإلقـــتـــــصــاديــة في

العــراق .
ولــيس لــديــنــا رغــبـة فـي إثـارة
اإلتـهــامـات صـحـيــحـة كـانت أم

غير ذلك على هذا أو ذاك .

(((هـو الــقــطــاع الــذي يــحـافظ
عـــلى اإلقــــتـــصــــاد ويـــعـــوض
اخلــسـائــر ويـنــهي مــوضـوعـة
اخلـســارة الـكـامــلـة))) هـذا من
ــواضــيع االقــتــصــاديـة اهم  ا
الـعـامة والـتي تخـلق مردودات
مــــــالــــــيـــــة الحــــــصــــــر لــــــهـــــا
ـصـروفـات قـلـيـلـة نـسـبـياو و
قـــــطـــــاع الــــــتـــــأمـــــ في دول
الــعـــالـم.... ادى وال زال يــؤدي
قــــطــــاع الــــتــــأمــــ دور بــــالغ
األهمية في إقـتصاديات العالم
ــتـقـدم والــنـاشئ وصـلت إلى ا
توظيف مليارات الدوالرات في
اإلقتصاد لتلك الدول باإلضافة
إلى وظـيفـته األسـاسيـة األكـبر
اديـة بالنسبـة للمواطن من ا
والـشــركـات وهي احلـمـايـة من
ــا تــقع وإن اخملــاطــر الــتي ر
وقعت فهي على شكل مفردات
عــلى األغــلب واحلـمــايــة هـذه
ـال لـدى أدت إلى تـراكم رأس ا
ــــــخــــــتــــــلف الـــــــشــــــركــــــات 
.. إخـــتــــصـــاصــــات الـــتــــأمـــ
واحلــقـيـقــة الـواضــحـة هي أن
ـــعــنـــيـــة بـــهــذا الـــدولـــة هي ا
الــقـــطـــاع وبـــاخلــصـــوص في
الــبـــلــدان ذات اإلقــتــصــاديــات

الناشئة . ومنها العراق .
خالل الــــقــــراءة االولـى نالحظ
ــواد  الــداخــلــة وعـدد حــجـم ا
الــشــركــات واالشــخـاص ,ومن
هــنـا جنــد ان قــاعـدة الــتــامـ
االسـاسيـة متـوفرةمع الـعلم ان
الـــــشــــــركـــــات واالشـــــخـــــاص
الـقـادمـ هم اسـاسـا يـؤمـنون
ـوضـوع وال يحـتـاجون بـهذا ا
الى تــــثـــقــــيف او مــــنـــاقــــشـــة
ـوضـوع,,وعــلى االغـلب هم بــا
مـن يــطـالـب بــذلك وبــاالشــكـال

التالية
 1-ان تـفـتح شـركـاتـهم فـروعـاً

لها في العراق
 2-ان يـتعـامـلوا مع الـشـركات

العراقية
 3-ان تـكون هـناك مـشاركة مع

الشركات العراقية
 4-ان يــعـتــمـد مــبــدأ الـوكــالـة

للشركات  االجنبية.
عـلمـا اننـا غيـر مهـيئـ مطـلقا
ـثـل هـكــذا دخــول اقــتــصـادي
مــتـنـوع وكــبـيــروهـذا جـزء من
اغـفــال الـقـطــاع اخلـاص الـذي
نادينـا وكتـبنا فـيه الكثـير. اما
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بيروت

قــــوى مـــــريـــــبـــــة وتـــــداخالت
خــــارجــــيــــة وهي مــــوجـــودة
بالـفـعل بل وحاضـرة عـند كل
مـتـغــيّـر تـسـتـطـيع أن حتـشـر
نفسهـا فيه سريعاً لكن هؤالء
يـنسـون أو يتنـاسون الـشعور
ــواطـنـة بــالـتـمــيـيــز وغـيـاب ا
ــتـســاويــة وازدراء الـكــرامـة ا
اإلنـــــســــانـــــيـــــة الـــــتي ظـــــلّت
الـسـلـطــات تـمـارسه لـسـنـوات

. بحق احملكوم
W d²A  hzUBš

وثـمـة خصـائص مـشـتـركة في
حـركــة االحــتــجــاج اجلــديـدة
وهـي عــلــنــيــتــهــا وعــمــومــيـة
شعاراتـها وتشـبّثهـا بهويّـتها
الـوطنية واسـتخدامهـا لشبكة
التواصل االجتماعي فلم يكن
لـــهـــا "عـــرّاب واحـــد " أو " أب
قـــائـــد" أو "زعـــيم مـــلـــهم" وال
حــــتـى وجــــود"حــــزب ثــــوري"
يقـودهـا وليس هـنـاك "نظـرية
ثـوريــة" كـمــرشـد لــلـعـمـل كـمـا
يقـال عادة بالـنسـبة لـلثورات
فقد رفضت الـشابات والشبان
"قفـص الدجاج" الـذي وُضعوا
فــيه لـــســنـــوات حتت تـــأثــيــر
تــخـــديــرات اآليـــديـــولــوجـــيــا
الغيـبية وغير الـغيبية وادعاء
امـــتالك احلــــقـــيـــقــــة والـــزعم
بـاألفــضــلــيــة وتــقــد ذريــعـة
األمن عـلى الـكـرامة وكـل هذه
الــعـــوامل قــادت إلـى نــضــوج
"الـلــحـظــة الـثــوريـة" بــارتـفـاع
نبض الوعي الوطني واليقظة
اإلنــسـانـيـة والـتــشـبث بـفـكـرة
ـواطنة مع مـيزة مـذهلة هي ا
قـدرة الـشابـات والـشـبـان على

الـتمـسك بـسـلـمـيـة احلـركة وال
عــنــفــيــتــهـا بــصــورة واقــعــيـة
فـائقـة بـحـيث أصبـحت حـركة
احــتـــجــاجـــهم "قـــوة نــاعـــمــة"
جــبــارة وعــقـالنــيــة حــتى وإنْ
ــداخن كــانت تــذكّــر بــعــصــر ا

إبان الثورة الصناعية.
لـــعل قـــول غــرامـــشي "الـــقــد

يحتضر واجلديد لم يولد بعد"
 هـو مـا يـنـطـبق عـلى  جتارب
الـتـغــيـيـر جـمـيــعـهـا تـلك الـتي
عـانت وتـعـاني طـول االنـتـظـار
وعـســر الـوالدة وأحـيــانـاً عـدم
ـولــود  بـســبب ثـقل اكــتـمــال ا
ـاضي وامـتداداتـه وتأثـيرات ا
القـوى اخملـلوعـة أو الـتي يُراد
خلعها لكن التغيير إذا ما بدأ
ـــكن وقـف قــطـــاره حــتى فال 
وإن انـحـرف أو تعـثّر أو تـأخر
ـضادة أو تلـكأ بـفعل الـقوى ا
وهــو مــا تــوضــحـه الــتــجــربـة
الـتـاريخـيـة بحـكم وجـود بيـئة
مشـجـعة له داخـليـاً وخارجـياً
فـضالً عـن مـشــاركــة وازنـة من
ـؤسـسات ـرأة ودور مـتمـيّـز  ا
ـدني والتـساوق مع اجملـتمع ا
روح الــعـصــر وحــتى لــو كـان
الـــطــريق وعــراً ومـــنــعــرجــاته
كثيرة فـإن بقاء األوضاع على
ما هي عـليـه أصبح مـستـحيالً
مــــثــــلــــمــــا هـي الــــعـــــودة إلى
ـــــاضـي  واألمـــــر لـه عالقـــــة ا
بــإحــيــاء الــهــويــة الــثــقــافــيــة
عرفية لدى احملتج الذين وا
شــعــارهم بــشــكل عــام " نــريــد

وطناً". 

{ باحث ومفكر عربي

أن حــركــات الــتـغــيــيــر لــيـست
هــنـــدســة مـــنـــجــزة أو رســـمــاً
بـــيــانــيــاً جـــاهــزاً أو خــريــطــة
طريق ذات خـطوط مـستـقيـمة
كما أنها ليست وصفة سحرية
ألمــراضـنــا االجــتـمــاعــيـة دون
مـنـغـصـات أو أخـطـاء أو حـتى
خـــطــايــا إنــهــا مـــثل كل عــمل
بــــشـــري مــــعـــرّضــــة لـــلــــنـــقـــد
ـراجعـة والتقـصير السـيّما وا
إذا جلــــــأت إلـى الــــــعـــــــنف أو
مـــارســـته كـــرد فـــعل عـــلـى مــا

تمارسه السلطات بحقها.
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ـــكـــنـــنـي الـــقـــول إن حـــركـــة
الـتــغـيـيـر هـي جـزء من قـانـون
الـتـطـور الــتـاريـخي  الـذي لن
يـــحــدث دون تـــراكــمــات وهي
حتى وإن بـدت مفاجـئة إلّا أنّ
ثمة أسبابـاً موضوعية وذاتية

مــعــهــا جــمــيع الــتــنــاقــضــات
اإليــجـابـيـة والـســلـبـيـة سـواء
ـنشود أم لم أحـدثت التـغيـير ا
حتـــدثـه  األمـــر الـــذي يـــثـــيـــر
ستقبل صراعات جديدة في ا
علمـاً بأن التغيـيرات ال تتحقّق
دفـعــة واحـدة وال تـأتي نـاجـزة
أو كـــامــــلـــة أو نـــهــــائـــيـــة بل
مــــــتـــــدرجـــــة وتــــــراكـــــمـــــيـــــة
وستـواجهـها عـند كل مـنعطف
تدافـعاً ومـطاولـة ب من يـريد
إبـقـاء الـقـد عـلى قـدمه وب
قـــوى الــتــغــيــيـــر ذاتــهــا الــتي
سـيــنــفـجــر الــصـراع داخــلــهـا
صالح أيضـاً بحكم تـعارض ا
ومحـاولة كل فريق االسـتحواذ
عـــلى أكـــبــر قـــدر من الـــنـــفــوذ

واالمتيازات للهيمنة.
ودون تـفـاؤل مُـفـرط أو تـشـاؤم
مُــحــبط البــدّ من اإلشــارة إلى

شــهـد الـعــالم الـعــربي مـؤخـراً
حـركة احتجـاج واسعة سـلمية
ومـــدنــيـــة من حـــيـث الــتـــوجه
ـمـارسـة وعـبـثـاً واألهــداف وا
حـاولت جهـات مـختـلـفة جـرّها
إلى الـعــنف وظـلّت مـتــمـسّـكـة
بــسـلـمــيـتـهــا الـتي هي أسـاس
شـرعـيتـهـا وهـكذا تـمـكنت من
اإلطـاحـة بـالـرئـيس الـسوداني
عـمـر حـسن الـبـشـيـر  واضـطرّ
الرئيس اجلزائـري عبد العزيز
بـوتفـلـيقـة اإلقالع عن الـترشح
لـدورة خـامـسـة كـمـا اسـتـجاب
لـهــا رئـيس الـوزراء الــلـبـنـاني
ســــعــــد احلـــريــــري بــــتــــقـــد
اسـتــقـالـته وأُجــبـرت حـكـومـة
ـهـدي عـلـى تـقد عـادل عـبـد ا

استقالتها.
وفـي كل الـتـجـارب الـتـاريـخـية
فــإن حـركـات الــتـغــيـيـر تــفـجّـر

ضـــــــروريـــــــة النـــــــدالعـــــــهـــــــا
وبـاستـعادة مفـهوم االنتـفاضة
ـــاركـــسـي" فـــهي فـي " األدب ا
ظـــاهـــرة خــصـــوصــيـــة في كل
ـكن أن تفـعله مجـتمع مـع ما 
الـقـوانـ الـعـامـة إذْ ال تـوجـد
كن اقـتباسها صيـغة جاهزة 
أو تـقلـيدهـا أو نـسخـها ألنـها
تـخـتـلف من مــجـتـمع إلى آخـر
بــــاخـــــتـالف درجـــــة تـــــطــــوره
الــتـاريــخي بـطــبـقــاته وأديـانه
وقــومــيـاتـه ولـغــاتـه وهـوّيــاته
ـتعـددة  وإنْ كانت الثـقـافيـة ا
ثـمـة سـمــات عـامـة ومــشـتـركـة
بــيــنـهــا تــلك الــتي جتــلت في
حـركـة االحـتـجـاج األخـيـرة من
أن غــــالــــبــــيــــة "قــــيــــاداتــــهــــا"
ـــشــــاركـــ فــــيـــهــــا هم من وا
ة حيث تـأثّر بـالعـو الشـباب ا
ادى اإلعالم واحلـداثة دورهـما
في تـفـجـيـر طـاقـاته والسـيّـمـا
مـواقـع الـتـواصل االجـتـمـاعي
كـما أنّ أبـرز شعـاراتهـا انصبّ
عــــلـى الــــكــــرامـــــة وحتــــســــ
ـعـيـشـيـة ومـحـاربة األوضـاع ا
الـفسـاد وإن عـمقـهـا احلقـيقي

هو الطبقة الوسطى.
لقـد احتـار البـعض في تفـسير
انـــطـالق حـــركـــة االحـــتـــجـــاج
وبــهـــذا احلــجـم والــشـــســاعــة
واالمـــــتــــداد فــــلـم تــــســـــعــــفه
الـدعــاوى اآليــديــولــوجــيـة من
عدم وجود حـامل اجتماعي أو
قـيادة معـلومة لـلحركـة محاوالً
ـة لم ـســطـرة قـد قـيــاسـهـا 
ـة تـعــد تـصـلح لــعـصـر الــعـو
واســتـــســـهل الـــبــعـض اآلخــر
اتهامـها بـاخلضوع لـتعلـيمات


