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 بيــن فتــرة واخــرى ترتكــب جرائــم مختلفــة ومنظمــة تســتهدف حيــاة 
المواطنيــن العراقييــن وامنهــم وصحتهــم واخرهمــا حريــق مستشــفى 
ــام حريــق مستشــفى الحســين فــي  ــل اي ــن الخطيــب فــي بغــداد وقب اب
ــا تجــاوزت اكثــر مــن  ــة والــذي اودى بحيــاة العشــرات مــن الضحاي الناصري
)70( بيــن قتيــل وجريــح جــراء الفســاد المستشــري وسياســة المحاصصــة 
ــا انســانية  والتناحــر علــى الســلطة بمختلــف الوســائل الــا اخاقيــة وال
ويكــون ضحيتهــا المواطــن فــي رزقــة وتعطيــل خدماتــه اليوميــة مــن 

ــم والبيئــة . ــاء والمــاء والتعل الكهرب

   ان حريــق مستشــفى الحســين فــي الناصريــة مركــز محافظــة ذي 
قــار جريمــة نكــراء بغــض النظــر عــن االســباب المباشــرة مــن خــال اإلدعــاء 
بإنفجــار قنانــي األوكســجين وغيرهــا مــن اإلهمــال فــي الســامة المهنية، 
و دفــع هــذا الوزيــر والمديــر العــام والمحافــظ لإلســتقالة لحجــب الحقيقــة 

ومواقــع الخلــل والفســاد .

   ان جريمــة مستشــفى الحســين وقبلــه مستشــفى ابــن الخطيــب في 
حــرق اجســاد المصابيــن بفايــروس كورونــا قــد ســبقتها انقطــاع الكهربــاء 
فــي معظــم محافظــات العــراق فــي الجنوب والفرات األوســط والعاصمة 
بغــداد فــي هــذا الصيــف الاهــب الــذي تتجــاوز فيــه درجــة الحــرارة الـــ ) 50( 
درجــة مئويــة ، مــن خــال اســتهداف خطــوط نقــل التيــار الكهربائــي ، 
وكل ذلــك يجــري امــام انظــار األجهــزة األمنيــة وتكــون مخرجاتــه صحــة 

المواطــن والخــراب والدمــار والحرائــق فــي البنيــة التحتيــة للبــاد .
   إننــا فــي المنتــدى العراقــي لمنظمــات حقــوق االنســان فــي الوقــت 
الــذي نديــن بشــدة هــذه الجرائــم بحق المواطنيــن األبرياء نحمــل الحكومة 
والجهــات السياســية المهيمنــة علــى الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة 
مســؤولية اإلســتهانة واإلســتهتار بحيــاة النــاس وعــدم كشــف الحقائــق 
للمواطنيــن رغــم تشــكيل العشــرات مــن اللجــان التحقيقــة دون نتيجــة 

تذكــر .

المجد والخلود لضحايا مستشفى الحسين في الناصرية ..
والخزي والعار لمرتكبي الجريمة النكراء .
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كثيـرا  يواجـه  يـراه  اليـوم  العـراق  حـال  الـى  ينظـر  مـن   
السياسـية  مرتكزاتـه  فـي  المسـتعصية  االشـكاليات  مـن 
واالقتصاديـة، واالمنيـة، وهـذا االمـر ليـس ناتجـا مـن فـراغ، بـل 
توجـد هنـاك عوامـل داخليـة وخارجيـة عملـت علـى وصولـه 
الى انسدادات داخلية عّمقت من أزماته، وسمحت لاجندات 
بعلـم  لصالحهـا  وتحويلهـا  مسـاراته،  فـي  التدخـل  الخارجيـة 

السياسـية النخبـة 
 أو مـن دون علمهـا، فعلـى سـبيل المثـال ال الحصـر يبـدو 
أنـه كلمـا اقتـرب العـراق مـن موعـد االنتخابـات المبكـرة المزمـع 
ازدادت  أكتوبـر2021  االول/  تشـرين  مـن  العاشـر  فـي  عقدهـا 
االزمـات السياسـية، واالقتصاديـة، وأصيـب المواطـن بخيبـة 
المتكـررة،  نكباتـه  اليوميـة ومـن  يعانيـه مـن حياتـه  لمـا  آمـل 
فخـذ مثا كثرة أسـتهداف االبـراج الكهربائية الناقلة للطاقة 
تزويـده  سـاعات  فـي  أثـر  وهـذا  بغـداد،  وخـارج  داخـل  يوميـا 
بالطاقـة، واسـتغال أصحـاب المولـدات االهليـة لذلـك ورفـع 
وكثـرة  الضعـف،  الـى  المواطـن  الـى  المبـاع  االمبيـر  سـعر 
الحرائـق المدمـرة فـي المستشـفيات منـذ حريـق مستشـفى 
الحسـين  الـى حريـق مستشـفى  بغـداد  فـي  الخطيـب  ابـن 
الدولـة  ودوائـر  قـار،  ذي  محافظـة  فـي  االخيـر  التعليمـي 
والحرائـق  الصحـة،  وزارة  فـي  االخيـر  الحريـق  ومنهـا  االخـرى 
وأسـواق  جميلـة  وعلـوة  سـوق  حريـق  منهـا  االسـواق  فـي 
العاصمـة  قلـب  فـي  والشـورجة  الرصافـي  منطقـة  فـي 
العراقيـة، فضـا عـن أزمـة الكهربـاء الخانقـة، وانقطـاع الميـاه 
الصالحة للشـرب عن مناطق عديدة في بغداد والمحافظات، 
وزيـادة نسـبة الملوحـة فـي محافظـة البصـرة، وازديـاد انتشـار 
السـالة الجديـدة مـن وبـاء كورونـا، واسـتمرار أزمـة التضخـم 
قيمـة  وتدنـي  الـدوالر،  صـرف  سـعر  ارتفـاع  بسـبب  المالـي 
مـن  التبضـع  البسـيط  المواطـن  وتعـذر  العراقـي،  الدينـار 
االسـواق لتوفيـر حاجاتـه االنسـانية والغذائيـة بسـبب ارتفـاع 
االسـعار، وازديـاد نسـبة السـكان تحـت خـط الفقـر، واسـتمرار 
مشـكلة العاطليـن عـن العمـل، والصـراع السياسـي والحزبـي 
للفـوز بمقاعـد البرلمـان القـادم، وعـدم وجـود توافـق رسـمي 
وحزبـي وسياسـي لتقديـم حلـول ناجعـة للمواطـن الن البلـد 
منشـغل، ومكـرس طاقاتـه بنتائـج االنتخابـات المقبلـة، لذلـك 
الـذي يسـتعرض المواقـع االلكترونيـة فـي وسـائل التواصـل 
وتواجدهـم  للمرشـحين،  المكثـف  االعـام  يـرى  االجتماعـي 
فـي المناطـق الشـعبية، خاصـة الذيـن تولـوا عضويـة مجلـس 
النواب في دورات سـابقة لكسـب أصواتها، والمواطن يقف 
مذهـوال مـن هـذا االهتمـام المفاجـئ بـه، بحيـث اختلت عنده 
الموازييـن، فمثـا أنـه مضـى عليـه فتـرة طويلـة لـم يسـتلم 
»الحصة التموينية«، ومفرداتها الفقيرة من سـكر وزيت، وأرز، 
الغذائيـة« وبمواصفـات  بـ»السـلة  وظهـور فجـأة مـا يسـمى 
نوعيـة وحسـب تصريحـات وزارة التجـارة مـع قـرب االنتخابـات، 
بحيـث يتسـاءل المواطـن أيـن كانـت هـذه السـلة فـي فتـرة 
الحظـر الصحـي السـابق فـي بدايـة شـدة انتشـار وبـاء كورونـا 
ومعظـم  أكثـر،  أو  السـنة  ونصـف  سـنة  قبـل   »19  - »كوفيـد 
األسـر الفقيـرة تعمـل بالقـوت اليومـي وبقيـت محجـوزة فـي 
بيوتهـا بسـبب الوبـاء اللعيـن، ممـا سـبب اختـاال فـي دخلهـا 

المالـي وضعفـا وتذبذبـا فـي قوتهـا اليومـي.
 المهـم إن البلـد يعيـش في دوامة االزمات المتوالية التي 
التخـدم سـوى االجنـدات االقليميـة والدوليـة، التـي دفعـت 
علـى سـبيل المثـال انشـاء تركيـا قواعـد عسـكرية مـن دون 
الرجـوع الـى بغـداد، والقصـف التركـي المتكرر علـى المناطق 
الحدوديـة التـي تكـون آهلـة باالحيـاء السـكنية فـي اقليـم 
 ،P.P.P كردسـتان العراق، بحجة ماحقة حزب العمال الكردسـتاني
وتقليـل اطاقـات الميـاه الـى العـراق مـن تركيـا مـع بدء فصل 
الصيـف، وبقـاء اشـكالية الوجـود العسـكري االميركـي فـي 
تحـرص  االجنـدات  وهـذه  االن،  حتـى  حسـمه  وعـدم  العـراق 
علـى بقـاء وضـع العـراق غيـر مسـتقر، ويعيـش وفـق نظريـة 
»الفوضـى الخاقـة« وال سـبيل للعـراق سـوى االحتـكام الـى 

المرتكـزات التاليـة: 
1 - وضـع المصلحـة الوطنيـة العراقيـة من قبل الجميع فوق 

كل المصالـح الفئوية، والجهوية، والطائفية االخرى.
مـا  فـي  العراقيـة  السياسـية  الكتـل  وتكاتـف  تاحـم   -  2
بينهـا النقـاذ العـراق والتخلـص مـن أزماتـه الجوهريـة، ألن هـذا 
بالرغـم مـن صعوبـة تحقيقـه بسـبب جوهـر الحيـاة  التكاتـف 
السياسـية عمومـا مبنيـة علـى »الصراع« وليس على أسـاس 
»التعـاون«، اال أن هـذا التكاتـف سيرسـم صـورة تعيـد الثقـة 
الطائفيـة  المحاصصـة  قطعتـه  الـذي  المواطـن  ذهـن  فـي 
والعرقيـة التـي زرعهـا االحتـال االميركـي البغيـض بعـد2003.
وسـيلة  هـي  المقبلـة  البرلمانيـة  االنتخابـات  جعـل   -  3
غايـة وطنيـة،  المواطـن  غايـة سياسـية الن خدمـة  وليسـت 

السـلطة. الـى  للوصـول  حزبيـة  غايـة  تكـون  أن  قبـل 

العراق الى أين ؟
أ.د.جاسم يونس الحريري

المساواة في الحقوق
 والمسؤوليات 

الدسـتور  14مـن  المـادة  فـي  )ورد   
:العراقيـون  مايلـي  العراقـي 
متسـاوون امـام القانـون دون تمييـز 
بسـبب الجنـس او العـرق او القوميـة 
او  الديـن  او  اللـون  او  االصـل  او 
او  الـراي  او  المعتقـد  او  المذهـب 
الوضـع االقتصـادي او االجتماعـي( .
مبـدأ  أن  البعـض  يتصـور  قـد 
يقتصـر  المواطنيـن  بيـن  المسـاواة 

تمتـد  فالمسـاواة   ، خاطـئ  تصـور  وهـذا  الحقـوق  علـى 
يتحملهـا  أن  يجـب  التـي  وااللتزامـات  المسـؤوليات  إلـى 
كل مواطـن تجـاه غيـره وتجـاه الدولـة برمتهـا مهمـا كانت 
صفتـه ، إذن مثلمـا هنالـك مسـاواة فـي الحقـوق هنالـك 

. المسـؤوليات  فـي  مسـاواة 
في المادة الدسـتورية اعاه إشـارة واضحة إلى وجوب 
أن تمنـح الدولـة كل مواطـن عراقـي حقوقـه بالتسـاوي 

مـع غيـره دون تمييـز ، لكـن متـى وكيـف ؟
الدولـة أن تمنـح كل مواطـن حقوقـه  نعـم يجـب علـى 
يجـب  الوقـت  نفـس  فـي  لكـن  المسـاواة  اسـاس  علـى 
غيـره  تجـاه  المسـؤوليات  عـبء  المواطـن  يتحمـل  أن 
يتنصـل  لكنـه  بالحقـوق  يتمتـع  ان  امـا  ؟  الدولـة  وتجـاه 
المنطـق  عـن مسـؤولياته فهـذا افتـراض اليسـتقيم مـع 

القانونـي.
ان كل مواطـن تتوافـر فيـه اهليـة األداء يتوجـب عليـه 
أن يتحمل جملة من المسـؤوليات ، حتى يكون مسـتحقا 
لـه  الحقـوق  منـح  جـدوى  مـا  وإال   ، الدسـتورية  للحقـوق 
وهـو ال يتحمـل هـذه المسـؤوليات ؟ فلـو افترضنـا ذلـك 
المجـاالت ولـن تنهـض  التـوازن فـي شـتى  فلـن يتحقـق 

الدولـة فـي إطـار التنميـة علـى كافـة الصعـد .
فمثـا فـي المجـال األمنـي يبـرز حـق كل مواطـن فـي 
الحصـول علـى حـق األمـن، لكـن فـي نفـس الوقـت البد أن 
يسـاهم فـي إرسـاء األمـن الوطنـي ، من خال مسـاهمته 
، ومسـاهمته فـي  األمـن  الـذي يهـدد  الخطـر  رصـد  فـي 
عـن  االمتنـاع  خـال  اومـن  البلـد  هـذا  سـيادة  عـن  الدفـاع 

ارتـكاب الجرائـم التـي تهـدد امـن البـاد .
امـا بخصـوص الحقـوق األخـرى منهـا حـق التعليـم فـإن 
لكـن   ، الدسـتوري  الحـق  هـذا  لـه  مكفـول  مواطـن  كل 
مقابـل ذلـك يتوجـب عليـه أن يبـذل عنايـة الرجـل المعتـاد 
فـي الحصـول علـى هـذا الحـق ال أن يهملـه، لكـن تبقـى 
مسـؤولية الدولـة فـي تهيئـة وسـائل التعليـم إذ ماتـزال 
وسـائل متخلفـة فـي بادنا قياسـا بدول العالـم المتطورة 

.
ايضـا حـق دسـتوري يجـب علـى  العمـل فهـو  امـا حـق 
يرتـب  الحـق  هـذا  أن  إال  مواطـن  لـكل  توفيـره  الدولـة 
ببـذل  تتمثـل   ، بـه  يتمتـع  مـن  مسـؤولية دسـتورية علـى 
الجهـد المناسـب للمسـاهمة في تقديـم الخدمة االفضل 
يتقاعـس  أن  ال   ، الخـاص  أو  العـام  القطـاع  فـي  سـواء 
العاملـون والموظفـون خاصـة فـي القطاع العـام عن أداء 

. متقنـة  بصـورة  اعمالهـم 
مـن ناحيـة أخـرى من حـق بعض المواطنيـن ممن تتوافر 
فيهـم الشـروط القانونيـة الترشـح للمناصـب العليـا فـي 
تقـع علـى عاتقهـم مسـؤولية  لكـن   ، أو شـغلها  الدولـة 
بالشـكل  الوظائـف  هـذه  أداء  فـي  تتلخـص  جسـيمة 
الـذي يسـاهم فـي إدارة شـؤون الدولـة على احسـن وجه 

العليـا. الغايـات  ويحقـق 
إذن ال يمكـن لنـا أن نتصـور مطلقـا قيـام دولـة دسـتورية 
بالحقـوق لكـن عندمـا توفرهـا  معطـاء مواطنهـا يطالـب 
كانـت  سـواء  ويبخسـها  غيـره  بحقـوق  يفـرط  لـه  الدولـة 

هـذه الحقـوق عامـة أو خاصـة .

يعقوب يوسف جبر
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سـنة  بيـن  شـديد  تذبـذب  إلـى  يشـير 
بواقـع  اقتـرن  مـا  وغالبـًا  وأخـرى، 
فـي  الشـعبية  االحتجاجيـة  الحركـة 
أو  صعـود  فـي  فهـي  الداخـل، 
الحركـة  مسـتوى  تلـك  مـع  هبـوط 
فـي  الجاريـة  األحـداث  وفـق  علـى 
ويشـتد  التضامـن  يرتفـع  وإذ  العـراق. 
فـي  الثـوري  النهـوض  فتـرات  فـي 
الداخـل، يعـود إلـى االنحسـار الشـديد 
واإلحبـاط الملمـوس فـي الخـارج فـي 
فتـرات الركـود النسـبي فـي الداخـل. 
دافعـة  كثيـرة  عوامـل  وجـود  ورغـم 
لـم  الخـارج  فـي  الشـعبي  للحـراك 
تسـتطع منظمـات المجتمـع المدنـي 
األحـزاب  وال  الشـتات،  فـي  العاملـة 
والديمقراطيـة،  المدنيـة  السياسـية 
بنـات  مـن  مهمـة  نسـبة  تعبـئ  أن 
وأبنـاء الجاليـات العراقيـة فـي الخـارج، 
إلـى  معهـا،  العامليـن  كل  حتـى  وال 
جانـب قضايـا الشـعب العراقـي، علمـًا 
بـأن الغالبيـة العظمـى ممـن هـم فـي 
المشـاعر  حيـث  مـن  يقفـون  الخـارج 
جانـب  إلـى  الوطنيـة  واألحاسـيس 
مـن  ويعانـون  الداخـل  فـي  الشـعب 
 PPPPPPPPPPPPP الجسـدية  النفسـية  العلـل  مـن  عـدد 
التـي تتسـبب بهـا الغربـة ومعاناتهـم 
المرتبطـة بمعانـاة أهاليهـم الشـديدة 
المشـروع:  والسـؤال  الداخـل.  فـي 
هـذا  وراء  الكامنـة  األسـباب  هـي  مـا 
التضامـن  اللحـاق بحركـة  العـزوف عـن 

؟ بـة لمطلو ا

بعـض  أطـرح  أن  هنـا  أحـاول   
المشـاركة  متمنيـًا  للنقـاش  العوامـل 
أو  تصححهـا  حتـى  أو  بلورتهـا  فـي 

: لها سـتكما ا

تتعـرض  الـذي  الشـديد  اإلحبـاط   )1
المقيميـن  مـن  عاليـة  نسـبة  لـه 
والمقيمـات فـي الشـتات وشـعورهم 
تغييـر  علـى  شـعبهم  قـدرة  بعـدم 
األوضـاع الجاريـة في الداخـل، فالعراق 
الغاشـمة  الدكتاتوريـات  مـن  يعانـي 
إسـقاط  ورغـم  عامـًا،  سـتين  منـذ 
فقـد  األمريكيـة،  بالحـرب  الدكتاتوريـة 
إيـران  ومـن  منهـا  وبدعـم  نهضـت، 
عميقـة  ودولـة  دكتاتوريـة  وغيرهـا، 
جديـدة علـى أنقاضهـا. وبالتالـي يرون 
أنهـم عاجـزون عـن مسـاعدة شـعبهم 
الديمقراطـي  التغييـر  تحقيـق  علـى 

لمنشـود! ا
2( ضعـف األحـزاب والقـوى المدنيـة 

إلـى  المتوفـرة  المعطيـات  تشـير   
 40 بلـغ  قـد  العـراق  سـكان  عـدد  أن 
وأن   ،2020 عـام  فـي  نسـمة  مليـون 
الذيـن  والعراقييـن  العراقيـات  عـدد 
العراقـي  الشـتات  فـي  يعيشـون 
 5 عـن  يزيـد  العالـم  أنحـاء  جميـع  فـي 
الاجئيـن  عـدد  وأن  نسـمة،  ماييـن 
منـذ  كبيـر  بشـكل  تزايـد  قـد  منهـم 
نينـوى  لمحافظـة  الداعشـي  الغـزو 
فـي عـام 2014. فالمعلومـات المتوفـرة 
تشـير إلى أن نسـبة عالية من مجموع 
العـراق  تركـوا  الشـتات  فـي  هـم  مـن 
بمـا  واجتماعيـة،  سياسـية  ألسـباب 
السياسـي  والقهـر  االسـتبداد  فيهـا 
الخارجيـة  والحـروب  واالجتماعـي 
الصراعـات  إلـى  إضافـة  والداخليـة، 
والنزاعـات الداخليـة التي برزت بشـكل 
كبيـر فـي أعقاب إسـقاط الدكتاتورية   
نظـام  تكريـس  الغاشـمة  اميـة  الصدَّ
سياسـي طائفـي محاصصـي فاسـد. 
المهاجريـن  مـن  عاليـة  نسـبة  أن  كمـا 
غيـر  األخـرى  الديانـات  أتبـاع  مـن  هـم 
الديانـات  أتبـاع  السـيما  اإلسـام، 
والمندائيـة  واإليزيديـة  المسـيحية 
والبهائيـة الذيـن تعرضـوا لاضطهـاد 
السياسـي  النظـام  ظـل  فـي 
فتـرة  كانـت  وإذا  الجديـد.  الطائفـي 
حكـم الطاغيـة صـدام حسـين وعموم 
وتهجيـر  هجـرة  شـهدت  قـد  البعـث 
كبيريـن ألتبـاع المذهب الشـيعي في 
والعـرب،  الفيليـة  الكـرد  مـن  اإلسـام 
فـأن الفتـرة الحاليـة فـي ظـل النظـام 
المحاصصـي  الطائفـي  السياسـي 
مـن  عاليـة  نسـبة  فـأن  الفاسـد، 
المسـلمين  والمهجريـن  المهاجريـن 
هـم مـن أتبـاع المذهـب السـني. وهذا 
العمـل  غيـاب  علـى  يبرهـن  ذاتـه  بحـد 
يفتـرض  التـي  األساسـية  بالمبـادئ 
أن تحكـم العاقـات بيـن البشـر، بغـض 
النظـر عـن لـون بشـرتهم أو قومياتهم 
أو دياناتهـم أو لغاتهـم، مبـادئ الحـرة 
وكرامـة  وحقـوق  والديمقراطيـة 
اإلنسـان التـي ال يجـوز المسـاس بهـا 
مطلقـًا. فالمعلومـات المتوفـرة تشـير 
السـكان  عـدد  تقلـص كبيـر فـي  إلـى 
المسـيحية  الديانـة  أتبـاع  مـن  حاليـًا 
فـي العـراق إلـى حـدود 1250000 نسـمة 
بعـد أن كان 2500000 نسـمة فـي العـراق 
للصابئـة  بالنسـبة  أمـا   ،2002 عـام  فـي 
المندائييـن فتقلـص عددهـم من أكثر 
مـن 70 ألـف نسـمة فـي عـام 2002 إلـى 
الوقـت  فـي  نسـمة  أالف   10 مـن  أقـل 
الحاضـر. وقـد تشـكلت جاليـات كبيـرة 
االتحـاد  دول  فـي  اإليزيدييـن  مـن 
خـال  ألمانيـا  فـي  السـيما  األوروبـي، 
مـن  وغالبيتهـم  األخيـرة،  السـنوات 

. لشـبيبة ا

الـذي  الرئيسـي  االسـتنتاج  إن 
العامـل  بشـأن  الباحـث  بـه  يخـرج 
المركـزي فـي تنامـي عـدد المهاجرين 
والمهجريـن والاجئيـن مـن العراقيات 
العامـل  إلـى  يشـير  والعراقييـن 
الهـروب  أي  السياسـي-االجتماعي، 

مـن الدكتاتوريـة واإلرهـاب الحكومـي 
والقسـوة والهيمنـة وغيـاب الحريـات 
القومـي  والتمييـز  والديمقراطيـة 
والتمييـز  والمذهبـي،  والدينـي 
الشـرس إزاء المـرأة. أمـا العامل الثاني 
فهـو العامـل االقتصـادي الذي يرتبط 
والمتراكمـة  المتفاقمـة  بالبطالـة 
والتمييز في التعيين وعدم الحصول 
علـى فرصـة عمل بسـبب تراجع عملية 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  التنميـة 
وتدهـور الخدمـات األساسـية، إضافـة 
األكاديميـة  الحريـات  غيـاب  إلـى 
فـي  والتمييـز  التدريسـية  للهيئـات 
التعييـن. وفـي ظل النظـام الطائفي 
المحاصصي   فأن إرهاب الميليشيات 
المسـلحة بمختلـف والءاتها، والدولة 
بالقتـل  والتهديـد  واالبتـزاز  العميقـة 
واالغتيـاالت والبطالـة وتفاقـم الفقـر 
بيـن  الصـارخ  والتمييـز  والحرمـان 
البشـر علـى أسـاس الديـن والمذهـب 
والسياسـة،  والفكـر  والقوميـة 
ضـد  التهـم  تلفيـق  مـن  والخشـية 
التـي  والمواطنيـن  المواطنـات 
العراقيـة  السـجون  امتـاء  تؤكدهـا 
بـأالف المعتقليـن بتهـم كيديـة علـى 
كثيـرة،  ولسـنوات  التحقيـق  ذمـة 
المـرأة،  ضـد  المتفاقمـة  والضغـوط 
فـي  وفاعلـة  مباشـرة  تشـكل عوامـل 
العـراق  الهـروب والهجـرة مـن  تنامـي 

السياسـي. اللجـوء  وطلـب 

نـدرك  يجعلنـا  االسـتنتاج  هـذا  إن 
مـن  عاليـة  نسـبة  بـأن  بسـهولة 
لهـم  والمهاجـرات  المهاجريـن 
اهتمامـات بالسياسـة وبمصائر العراق 
والشعب العراقي، وبالتالي يمكنهم 
أن ينشـطوا فـي الوقـوف إلـى جانـب 
مـع  والتضامـن  العراقـي  الشـعب 
المناضليـن فـي الداخـل، وأن يكسـبوا 
الـرأي العـام في البلـدان التي هاجروا 
جانـب  إلـى  فيهـا  ويقيمـون  إليهـا 
قضايـا شـعبهم والتضامـن معـه ضـد 
مـا يتعـرض لـه مـن سياسـات مناهضـة 
تمامـًا لحقـوق اإلنسـان عمومـًا ، وهـذا 
العـام  الـراي  يحـرك  أن  يمكـن  بـدوره 
المتحـدة  األمـم  وهيئـة  العالمـي 
ومجلـس األمـن الدولي، وكذلك لجان 
المجتمـع المدنـي العاملـة فـي مجـال 
والدوليـة  اإلقليميـة  اإلنسـان  حقـوق 
وحيويـة  بقـوة  الشـعب  نضـال  لدعـم 
الداخلـي  وتأثيـر فعلـي علـى الوضـع 
وقضايـاه  العراقـي  الشـعب  لصالـح 
السـؤال  ولكـن  والمشـروعة.  العادلـة 
ذلـك  يحصـل  ال  لمـاذا  المشـروع: 

المطلـوب؟ بالمسـتوى 

الجاليـات  تضامـن  تذبـذب  وهنالـك 
حقـوق  مـع  الشـتات  فـي  العراقيـة 

الداخـل فـي  الشـعب 

مسـيرة  كثيـرة  سـنوات  منـذ  أتابـع 
فـي  العراقـي  الشـعب  مـع  التضامـن 
للتضامـن  البيانـي  والخـط  الخـارج. 
المنصرمـة  العقـود  مـدى  علـى 

د. كاظم حبيب 

 ما أسباب احجام غالبية الجالية العراقية في الشتات
  عن المشاركة في النشاط السياسي التضامني ؟
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ملمـوس فـي األشـهر األخيـرة. فعلى 
سـبيل المثـال ال الحصـر، ورغـم وجـود 
جمهـرة غيـر قليلـة منهـم فـي برليـن 
وجهتهـا  التـي  الدعـوة  يحضـر  لـم 
»لجنـة تنسـيق تجمـع دعـم االنتفاضـة 
 11 سـوى  العـراق«  فـي  والتغييـر 
ألمانيـا،  كل  مـن  الذكـور  مـن  شـخصًا 
شـخص واحـد مـن هالـة و10 أشـخاص 
فـي  شـارك  مـن  عـدد  أمـا  برليـن.  مـن 
الدعـوة التـي وجهتهـا اللجنـة ذاتهـا 
للتجمـع بتاريخ 2021/06/22 في »سـاحة 
ألكسـندر« بوسط برلين والسير صوب 
لتسـليم  األلمانيـة  الخارجيـة  وزارة 
وإدانـة  الشـعب  مـع  تضامـن  مذكـرة 
التدخـل اإليراني والتركي في الشـأن 
شـخصًا   26 عـن  يـزد  فلـم  العراقـي، 
فقط، سـت من اإلناث و20 من الذكور، 
هالـة،  مدينـة  مـن  قدمـا  اثنـان  منهـم 
والبقية من برلين، بينهم ثاثة شـباب 
 25-20 بيـن  أعمارهـم  تتـراوح  ذكـور 
سـنة، والبقيـة بيـن 60-86 سـنة، وكان 
رجـان  بينهـم  سـنًا،  أكبرهـم  داعيكـم 
لسـيدتين  زوجـان  وهمـا  األلمـان  مـن 
عراقيتيـن. هـذا العـدد الضئيـل تحقـق 
لكثرة االتصاالت التي قام بها منظما 
النـدوة »سـامي كاظـم ومثنـى صاح 
أفـراد  مـن  كبيـر  بعـدد  محمـود  الديـن 
الجاليـة المدنييـن والديمقراطيين عبر 
كثـرة  وكانـت  واإليميـات.  الهواتـف 
مـن الشـعارات خطـت بالعربيـة وقليـل 
منهـا باللغـة األلمانيـة، بعضهـم أشـار 
معتـذرًا باحتمـال تعـرض عائلته إلى ما 
ال يحمـد عقبـاه. هـذا الواقع مؤلم حقًا 
ومـؤٍذ فـي آن واحـد وال يقـدم انطباعًا 
جيـدًا لـدى الشـعب األلمانـي، السـيما 
هـذا  مثـل  يشـاهدون  الذيـن  أولئـك 
ميكرفـون  نصـب  تـم  حيـث  التجمـع 
ووقـف الخطيـب يقـرأ بيانـات بالعربيـة 
البعـض  باأللمانيـة، وتسـاءل  ثـم  ومـن 
عـن حـق ِلَم القـراءة بالعربيـة وال يوجد 
فـي  مـا  نعـرف  ونحـن  عراقييـن  غيـر 
البيانات، أي أن التحضير ورغم الجهود 
لـم يكـن كافيـًا لتعبئـة عـدد أكبـر، كمـا 
أن االسـتعداد للمشـاركة محدود جدًا. 
علمـًا بـأن الشـعب العراقـي هـو بأمس 
فـي  والدعـم  التضامـن  إلـى  الحاجـة 
المرحلـة الراهنـة ، كل األسـباب التـي 
نشـاط  ضعـف  فـي  إيرادهـا  يمكـن 
يمكنهـا  ال  والعراقييـن  العراقيـات 
الصعيفـة  المسـاهمة  هـذه  تبـرر  أن 
مـع  التضامنيـة  التجمعـات  فـي  جـدًا 
شـعبنا المسـتباح بالطائفية واإلرهاب 

والفسـاد.

ولكـن  الحالـة،  لتغييـر  يدعـو  كلنـا 
هـذه  ليغيـر  يتحـرك  مـن  فينـا  ليـس 

العمـل؟ فمـا  ينبغـي،  كمـا  الحالـة 

ال أود اإلجابة عن هذا السؤال حاليا، 
والمناقشـة  الـرأي  إلبـداء  أطرحـه  بـل 
سـواء  المناقشـة  ضـرورة  يجـد  ممـن 
مـن هـم فـي برليـن أو عمـوم المانيا أو 
بقيـة الـدول األوروبيـة وفـي الواليـات 

المتحـدة وكنـدا وغيرهـا. 

العاملـة  واليسـارية  والديمقراطيـة 
فـي الخـارج وتخلـف أسـاليب وأدوات 
وعجزهـا  تضامنهـا  وأسـاليب  عملهـا 
عـن الوصـول إلـى أبنـاء وبنـات الجاليـة 
العراقيـة وكسـب اهتمامهـا، وتعتمد 
األعـم  الغالـب  فـي  القـوى  هـذه 
مكونـة  جـدًا  صغيـرة  مجمـوع  علـى 
منـذ  اشـخاص  ثاثـة  أو  مـن شـخصين 
سـنوات كثيـرة. علمـًا بـأن الشـيخوخة 
العامليـن  مـن  كبيـرة  شـملت جمهـرة 
السياسـي  الحقـل  فـي  والعامـات 
القـوى  ضمـن  والديمقراطـي 
الديمقراطيـة  السياسـية  واألحـزاب 
المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات 
وعجزهم الفعلي الجسـدي والعمري 
عـن إيجـاد لغـة مشـتركة مـع الشـبيبة 
العراقيـة المهاجـرة والاجئة الجديدة 
وكسـبها للعمل في هذه المنظمات 
مصاعـب  مـن  يزيـد  ممـا  األحـزاب،  أو 

الضروريـة. بالمهمـات  النهـوض 

الاجئيـن  عـدد  فـي  كبيـر  تزايـد   )3
واالنقطـاع  الجـدد  والمهاجريـن 
قدامـى  بيـن  للصـات  الفعلـي 
والجـدد،  والاجئيـن  المهاجريـن 
الجـدد  مـن  عاليـة  نسـبة  وأن  السـيما 
هم من الشبيبة العراقية التي أضرت 
بأوضاعهـا  والحـروب  الدكتاتوريـة 
والتـي  كثيـرًا،  والسياسـية  النفسـية 
يعجـز كبـار السـن عـن فهمهـا وتأميـن 

بهـم. المناسـبة  الصلـة 

4( مصاعـب الحصـول علـى عمـل أو 
الجديـدة  المجتمعـات  فـي  االندمـاج 
وتعلـم اللغـة وتوفيـر العيـش الكريـم 
عائاتهـم  لدعـم  حتـى  أو  لعائاتهـم 
يبعدهـم  ممـا  الداخـل،  فـي  ماليـًا 
االجتماعـي  بالجانـب  التفكيـر  عـن 
نمـو  بعـد  العـام، السـيما  والسياسـي 
الحيـاة  باألطفـال ومصاعـب  العائـات 

الكريـم. العيـش  وتأميـن 

باألحـزاب والقـوى  الثقـة  5( ضعـف 
بـه  مـرت  لمـا  العراقيـة  السياسـية 
مـن  الداخـل  فـي  الجماعـات  هـذه 
مشـكات وتعرفـت علـى تقلبـات في 
القـوى  مـن  والمواقـف  السياسـات 
الحاكمـة.  القـوى  إزاء  واألحـزاب 
والتذبـذب  الشـديد  التبايـن  أن  كمـا 
لقـوى  والمواقـف  السياسـات  فـي 
صراعـات  وبـروز  السياسـية  المعارضـة 
تجعل العمل المشترك وكسب الجدد 
الديمقراطـي  او  السياسـي  للعمـل 

والصعوبـة. التعقيـد  شـديد 

االندمـاج  حالـة  ضعـف  إن   )6
بالمجتمعـات الغربيـة وضعف العاقة 
بالاجئين الجدد ومشـكاتهم وسـبل 
تقديـم الدعـم لهـم يزيـد مـن مصاعـب 
البـاد  مـع سـكان  والعمـل  االحتـكاك 
األصلييـن وكسـبهم لصالـح التضامـن 
إحبـاط  مـن  يزيـد  كمـا  شـعوبهم  مـع 
القـوى العاملـة لصالـح التضامن. علمًا 
وأبنـاء  بنـات  مـن  متزايـدة  كثـرة  بـان 
المجتمعـات الغربيـة تقـدم المزيـد مـن 
الدعم والمساندة لاجئين والاجئات 
العـراق وتناضـل  الجـدد القادميـن مـن 
اليمينيـة  القـوى  ضـد  وإصـرار  بعـزم 

وتفضـح  الجديـدة  والنازيـة  المتطرفـة 
ضـد  والعدوانيـة  العنصريـة  نواياهـا 

األجانـب.

تواجـه  التـي  الفعليـة  اإلعاقـة   )7
فـي  الجاليـات  مـن  قليلـة  غيـر  نسـبة 
النظـام  همجيـة  بسـبب  الخـارج 
فـي  بلدانهـم  فـي  السياسـي 
مـن  وخشـيتهم  المعارضـة  مواجهـة 
التضامـن  نشـاطات  فـي  المشـاركة 
فـي  عائاتهـم  يلحـق  أن  يمكـن  لمـا 
مثـل  الجـوار/  بلـدان  فـي  أو  العـراق 
فـي  بمـا  سـلبية،  عواقـب  مـن  إيـران، 

االغتيـال. أو  االعتقـال  ذلـك 

الملمـوس  الواقـع  يشـير  مـاذا  إلـى 
للجاليـة العراقية فـي ألمانيا كنموذج 
األخـرى؟  األوروبيـة  للـدول  ملمـوس 
العراقيـات والعراقييـن فـي  بلـغ عـدد 
وفـق  علـى  نسـمة   259.500 ألمانيـا 
بعـد   2020 لعـام  الرسـمي  اإلحصـاء 
 81.272 بحـدود   2010 عـام  فـي  كان  أن 

 . نسـمة

أضعـاف  ثاثـة  تفـوق  بزيـادة  أي 
العـدد  بـأن  علمـًا  سـنوات،   10 خـال 
الفعلـي هـو أكثر من ذلك بكثير. وقد 
تـوزع أفـراد الجالية علـى عدد كبير من 
المدن األلمانية الصغيرة والكبيرة، بما 
يسـمح بخلـق تـوازن مناسـب مـع عـدد 
السـكان األصلييـن ومـع عـدد األجانـب 
مـن قوميـات أو دول أخـرى، ومـع ذلك 
فـأن هنـاك أعدادًا مهمـة من العائات 
وضواحـي  مـدن  فـي  العراقيـة 
فرانكفـورت،  ميونيـخ،  برليـن،  مثـل 
دسـلدورف، هامبـروغ، هانوفـر، اليبـزك 
وكولون...إلـخ.  أيرالنكـن  دريسـدن، 
وفـي بعضهـا توجـد تنظيمـات حزبيـة 
ومنهـا  العراقيـة  األحـزاب  لبعـض 
سياسـية،  إسـامية  وقـوى  علمانيـة 
مدنـي  مجتمـع  منظمـات  فيهـا  كمـا 
»منظمـة  ومنهـا  واجتماعيـة  ثقافيـة 
فـي  اإلنسـان  حقـوق  عـن  الدفـاع 
العراق/ألمانيـا اومرك«. إال أن كل هذه 
الديمقراطيـة  الحزبيـة  التنظيمـات 
يزيـد  ال  المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات 
عـدد األعضـاء فيهـا عـن عـدة مئـات ال 
غيـر. ولكـن هنـاك تنظيمـات إسـامية 
الشـيعية  السـيما  دينيـة،  سياسـية 
مؤيديـن  األخـرى  هـي  تضـم  منهـا، 
خـاص،  بشـكل  حسـينيات  ولهـم 
ولهـا عاقـات مباشـرة ببعـض القـوى 
حـزب  حالـة  فـي  كمـا  الداخـل  فـي 
اإلسـامية.  الدعـوة  وحـزب  الحكمـة 
وهنـاك تنظيـم ضعيـف لحـزب البعـث 
الدكتاتـور  ويمجـد  يعمـل  يـزال  مـا 
صـدام حسـين ونظـام البعـث السـابق 
ويحتفـل بعيـد ميـاده، ويضـم أفـرادًا 
»تجمـع  عليهـم  يطلـق  كان  ممـن 

العراقييـن«. المغتربيـن 

والعراقيـات  العراقيـون  نشـط  لقـد 
فـي فتـرة االنتفاضـة التشـرينية فـي 
ذلـك  ومـع  محـدود،  بشـكل  ألمانيـا 
أو  بيانـات  إيجابيـًا، واقتصـر علـى  كان 
السـفارة  أمـام  تجمعـات  أو  مقـاالت 
العراقية أو في سـاحات بعض المدن. 
بشـكل  ضعـف  نشـاطهم  ولكـن 
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ثـورة الرابـع عشـر من تموز الذكرى الثالثة والسـتون 
تبـدأ  ذكراهـا  حلـول  وعنـد  المناسـبة  هـذه  ، وكعـادة 
األقـام بالكتابـة عنهـا سـلبا وإيجابـا، وكا مـن نظرتـه 
ومصلحتـه لمـا انجزتـه الثـورة مـن منجـزات أضـّرت بجـزء 
ولـم  منـه.  آخـر  لجـزء  الحيـاة  ومنحـت  المجتمـع  مـن 
الثـورات  بقيـة  عـن  السـياق  هـذا  فـي  الثـورة  تشـّذ 
والتغييـرات الكبـرى فـي البلـدان المختلفـة بالعالـم، 
ففـي أي تغييـر كالـذي حـدث عشـية الرابـع عشـر من 
تمـوز 1958 علينـا أن نضـع ذلـك التغييـر فـي سـياقه 
التاريخـي وليـس كحـدث آنـي. ومـا حـدث فجـر الرابـع 

عشـر مـن تمـوز 1958 ، لـم يكـن تغييـرا فوقيـا للسـلطة وال إنقابـا عسـكريا 
لمجموعـة ضبـاط مغامريـن كتلـك التـي حدثـت قبلـه أو بعـده بالعـراق أو 
غيـره مـن البلـدان، بـل أن الثـورة كانـت   تغّيـر نظـام سياسـي إجتماعـي الى 
آخر جديد ومختلف عنه بشـكل كبير. والواقع »أّن إلقاء نظرة سـريعة على 
اآلثـار الاحقـة يكفـي لجعلنـا نعـرف إننـا امـام ثـورة أصيلـة«  . وتغّيـر نتيجـة 
الثـورة كذلـك »نمـط حيـاة الفاحيـن نتيجـة إلنتقـال الملكيـة مـن ناحيـة 
وإللغـاء أنظمـة النزاعـات القبليـة وإدخال الريف في صلب القانون الوطني 

مـن ناحيـة أخـرى« 
الصـراع بيـن المدينـة والريـف هـو صـراع بيـن مبـاديء حيـاة وأفـكار ورؤى، 
وهـذا الصـراع كان موجـودا بالعـراق قبـل تأسـيس الدولـة العراقيـة الحديثة. 
فبعـد إنهيـار الدولـة العباسـية تراجع دور المدن نتيجـة الخراب الذي أصابها 
بغيـاب دولـة مركزيـة قوية ونظام سياسـي قـادر على تجـاوز األزمات، وهذا 
التراجع يصاحبه دوما نمو وقوة العشيرة وأفكارها ورؤاها وطبيعة وشكل 
إليـه. وقـد إسـتمرت هيمنـة المؤسسـة العشـائرية  التـي تسـعى  الحيـاة 
خـال العهـد الملكـي، وكان مشـايخ العشـائر هـم الحـكام الفعليـون لجـزء 
كبيـر مـن الريـف كمـا يقـول بطاطـو. ومّمـا يؤكـد وجهـة نظـره هـو وجـود 
حوالـي »أكثـر مـن 100 الـف بندقيـة بينما كانت الحكومـة ال تملك غير 15 الفا 

منها« .
بعـد اإلحتـال البريطانـي للعـراق عمـل المحتلـون علـى تجنـب التكاليـف 
الباهضـة لبقـاء قواتهـم فـي البـاد، و أّن »موازنـة العشـائر ضـد أهـل المـدن 
ضمانـا اكيـدا إلسـتمرار سـلطتهم. وهكـذا فإنهـم لـم يحاولـوا فقـط وقـف 
العشـائر  رؤسـاء  سـلطة  صـون  أو  العشـائري  لإلنحـال  المبتدئـة  العمليـة 
المـدن  بيـن أهـل  التفاعـل  الحـد األدنـى فحسـب مـن  المحافظـة علـى  أو 
بتقويـة  القائـم  اإلنشـقاق  تدعيـم  علـى  ايضـا  أنهـم عملـوا  بـل  والعشـائر، 
العادات العشائرية واإلعتراف بها رسميا« ، وقد أصبحت العادات العشائرية 
وانظمـة النزاعـات العشـائرية والتـي اصدرها المحتلون بصيغـة باغات في 
السـابع والعشـرين مـن تمـوز / يوليـو 1918 لهـا قـوة القانـون،   وتحولـت بعـد 
إصـرار االنكليـز قانونـا نافـذا للباد فـي العهد الملكي بموجـب المادتين 113 
و 114 مـن الدسـتور العراقـي للعـام 1925 ، بعـد ان إسـتثنت الريـف من سـريان 

القانـون الوطنـي عليـه.
تمـوز  ثـورة  وحتـى  القانونيـة،  الناحيـة  مـن  العـراق  بقـي  »فقـد  وهكـذا 
1958، يخضـع لنظاميـن، واحـد خاص بالمدن، وآخر خاص بالريف العشـائري« 
، والغـاء قانـون العشـائر مـن قبـل حكومة الثورة، والبـدء ببناء مجتمع جديد 
مركـزه المـدن وتحـت سـلطة القانون والدسـتور، والذي أّدى الـى افول دور 
المشـايخ ورجـال الديـن، هـو مـن جعـل المؤسسـتين العشـائرية والدينية أن 
تتحالفـا مـع القـوى الرجعيـة واإلمبرياليـة وشـركات النفـط والبعـث ، لقتـل 

ثـورة تمـوز وقادتها.
مدنـه  ضعـف  يعيـش  والعـراق  اليـوم،  الطائفيـة  المحاصصـة  نظـام  أن 
وهيمنـة  جهـة،  مـن  وقوانينهـا  وعاداتهـا  العشـائر  وهيمنـة  وخرابهـا 
يعيـش  بلدنـا  مـن  تجعـل  ثانيـة،  جهـة  مـن  وإفرازاتهـا  الدينيـة  المؤسسـة 
نفـس حالتـه إّبـان العهـد الملكـي إن لم يكن أسـوأ. فالعشـائر اليوم تمتلك 
األسـلحة الخفيفـة والمتوسـطة والثقيلـة، وأبناءهـا هـم العمـود الفقـري 
وليـس  والطائفـة  للعشـيرة  المسـلحة، ووالئهـم  والميليشـيات  للجيـش 
رأسـها  وعلـى  المـدن  رّيفـت  حكومـي  وبدعـم  اليـوم  والعشـائر  للوطـن. 
ريفيـة تهيمـن عليهـا  اال منطقـة  اليـوم  مـا هـي  التـي  بغـداد،  العاصمـة 
األعـراف العشـائرية وقوانينهـا، بعـد أن فقـدت الدولـة هيبتهـا وهـي فـي 
تراجع مسـتمر أمام غول العشـائرية الذي يقود الباد نحو الهاوية حضاريا.
أن يقـف جهـات اسـامية ضـد ثـورة الرابـع عشـر مـن تمـوز، أمر ال غبـار عليه 
بالمطلـق ،  كانـوا مـن الـد أعـداء الثـورة على الرغم من انها قدمت لبسـطاء 
النـاس الكثيـر ،فالثـورة اعـادت للفاحيـن كرامتهـم التـي صادرهـا منهـم 
اإلقطاعيـون إّبـان العهـد الملكـي، ووزعـت عليهـم االراضـي الزراعيـة مـن 
خـال قانـون اإلصـاح الزراعـي. وبنـت لهـم مدينـة كاملة هي مدينـة الثورة، 
بعـد أن كانـوا يعيشـون فـي ظـل ظـروف إنسـانية بالغـة القسـوة والمهانـة 
قبلهـا. لكـن األمـر الغريـب هـو وقوف من عاصر الثورة وشـاهد إنجازاتها في عمرها 

القصيـر مقارنـة بعهـدة العـراق السياسـية المختلفـة، ضدها.
اليـوم مـن حقّنـا أن نتسـاءل واألقـام المأجـورة وهـي تنهـش جسـد ثـورة الرابـع 
عشـر مـن تمـوز وإنجازاتهـا  ، و خصوصـا السـلطة الكارثيـة التـي تقـود البـاد اليـوم 
تمـوز  ثـورة  الملكـي، ويصّبـون جـام غضبهـم علـى  النظـام  يتباكـون علـى  وهـم 
محمليـن إياهـا وزر جرائـم البعـث ونظـام المحاصصـة اللذيـن دمـرا البـاد، أن أيتهـا 
السـيدات والسـادة: علـى أي مـن نظامـي الحكـم الملكـي تتباكـون، نظـام المـدن 

أم نظـام الريـف العشـائري كالـذي تعيشـون نسـخته القبيحـة اليـوم!؟

على أي نظام من نظامي الحكم الملكي
زكي رضا يتباكى اليوم مناصروه .. ؟ 

الوزنـي  إيهـاب  أم   
الوزنـي(،  )سـميرة 
العراقيـة  بعباءتهـا 
ووجههـا  التقليديـة 
وقلبهـا  الموجـوع 
وكلماتهـا  المكلـوم 
القليلـة  الناريـة 
صخـر  مـن  المنحوتـة 
الوطنيـة  اإلرادة 
والوعـي  المبصـرة 

إنمـا  والجماعـي،  الفـردي  بالحـق  الراسـخ 
ِحـراكًا  هـذه-  الشـاملة  –برمزيتهـا  اختزلـت 
عقديـن  مـدى  علـى  كامـًا  مجتمعيـًا 
سياسـيين مريريـن، فـي االنتقـال مـن ثقافـة 
قدريـة  ومـن  المسـاءلة،  ثقافـة  إلـى  اليـأس 
االحتجـاج  إرادة  إلـى  الغيبـي  التسـليم 
فيـه  وُتصـان  ُتسـترجُع  وطـٍن  عـن  الباحـث 

. ق لحقـو ا

العفـوي،  البطولـي  بفعلهـا  إيهـاب  أم 
والمتواطـيء  والمتخـاذل  القاتـَل  عـّرِت 
تلعثـم  الدنيـا كلهـا، دونمـا  أمـام  والمتسـتر، 
القضـاء  هـي  إيهـاب  أم  تـردد.  أو  كلـل  أو 
السـلطة،  رذائـل  مـن  المتطّهـر  الشـعبي 
التـي   PالمطلقـةP العدالـة  صـوت  وهـي 
تسـعى أن ال يفلـت أحـد مـن عقابهـا ولـو بعد 
حيـن، وهـي اإلنسـان الكونـي الفاضل صارخًا 

اآلثمـة. المـدن  وسـط 

أم إيهـاب أثبتـت مـن جديـد أن آالم القهـر 
تتراكـم  بـل  سـدى،  تضيـع  ال  االجتماعـي 
مفاجئـًا  صادمـًا  وعيـًا  تتبرعـم  ثـم  وتتناسـل 
مغمـورون،  اجتماعيـون  أبطـال  عنـه  يعّبـر 
الشـجاعة  كل  العفويـة  بمآثرهـم  يختزلـون 
يحتاجهـا  التـي  والبسـالة  واإلقـدام 
الزائـف وينهـض. مجتمعهـم ليفـكك وعَيـه 
سـميرة الوزني ال تملك إال أن تكمل رسـالة 
إيهـاب المولـود منهـا. ولـذا، خرجـت تلقائيـًا 
مـن عبـاءة الصمت الطويل، ونصبت خيمتها 
السـلطة  متاريـس  أمـام  الناطقـة  األبديـة 
وكواتمهـا ومشـانقها الخائرة. سـيبقى هذا 
المشـهد ماثـًا لزمـن طويـل: إمـرأة مفجوعـة 
بأعلـى  تحاكـم  سـوداء،  بعبـاءة  متلفعـة 
والفسـاد  القتـل  منظومـَة  الواثـِق  صوتهـا 

والرثاثـة.
بطوليـًا  فعـًا  بوصفهـا   – إيهـاب  أم 
بـل  إيهـاب،  عنـد  تتوقـف  لـن  اجتماعيـًا- 
ستسـتنطق وسـتلهُم كل أمهـات الضحايـا 
المغدوريـن، ليبـدأ عصـر المسـاءلة، اليـوم أو 

غـدًا..!

 الفرُد المقهور ..
!.. 

ً
 باسال

ً
 اجتماعيا

ً
 بطال
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بالواقـع،  صلتـه  يفقـد  متعاطيهـا 
بمعنـى ان الشـاب العراقـي المحبـط، 
المخـذول، المـأزوم نفسـيا.. وجد فيها 
الخيبـات  واقـع  مـن  للهـرب  فرصـة 
والفواجـع الـى التحليـق في عالم من 

حـدود. بـا  واالنطـاق  النشـوة 
ال  السـلطة  ان  نقـول،  اخـرى  ومـرة 
الحبـوب،  هـذه  مخاطـر  حجـم  تـدرك 
يكفـي ان نقـول عنهـا ان متعاطيهـا 
دجاجـة،  يذبـح  كمـا  االنسـان  يذبـح 
والشـاهد علـى ذلـك ان داعـش كانـت 
تسـتخدمه مـع مقاتليهـا الذيـن كانـوا 
بقتـل  ويتلـذذون  انفسـهم  يفجـرون 

حرقـا. او  ذبحـا  اآلخريـن 
هـي  االخاقيـة،  الكـوارث  وثالـث 
الشـباب،  اوسـاط  بيـن  )األيـدز(  انتشـار 
فوفقـا لتصريـح مديـر عام صحـة الكرخ 
لفضائية الشرقية، فان االيدز عاد الى 
العـراق بعـد خلـوه منـه لثاثيـن سـنة، 
وان بغـداد تشـهد اصابـات كثيـرة بيـن 
وغيـر  المتزوجيـن  والشـابات،  الشـباب 

المتزوجيـن.
نظرية سيكولوجية عراقية

العالـم  فـي  النفـس  علمـاء  اعتـاد 
عـادة(  )الفئـران  الحيوانـات  اسـتخدام 
الجـراء اختبـارات عليهـا تسـاعد علـى 
فهـم االنسـان حيـن يتعـرض للضغوط 
األخيـرة،  )14(سـنة  مثـا. وعلـى مـدى 
كان العـراق فيها مختبرا سـيكولوجيا 
فيهـا  تعـرض  الواقـع  ارض  علـى 
تحصـل  لـم  ضغـوط  الـى  العراقيـون 
المعاصـرة،  الشـعوب  تاريـخ  فـي 
لعلمـاء  جديـدة  نظريـات  وقدمـت 
النفـس.. نجـود عليهـم بواحـدة منهـا 

اآلتـي: فـي  نوجزهـا 
تزايـد  بيـن  طرديـة  عاقـة  )هنالـك 
تعاطـي  علـى  الشـباب  اقبـال 

والمهلوسـات المخـدرات 
باالغتـراب  شـعورهم  تزايـد  وبيـن 
مـن  المعنـى  بانعـدام  واالحسـاس 

، ة لحيـا ا
اذا كان حـكّام ذلـك الوطـن يزدادون 

ثـراءا ويتركـون اهلـه يـزدادون فقرا(.
خاص بالسلطة:

وعلمـاء  النفسـيين  األطبـاء  ألن 
النفـس المختصيـن بالصحـة النفسـية 
هـذه  مـع  التعامـل  علـى  األقـدر  هـم 
اسـتراتيجية  لدينـا  فـان  القضايـا، 
للتعامـل معهـا والحـد منهـا، وكل مـا 
نطلبه من السـلطة هو توفير الفرصة 
الشـباب  مـن  كامـل  جيـل  ألنقـاذ  لنـا 
الـى اخطـر ثاثـة قاتلـة:  يتعـرض اآلن 
واأليـدز..  والمهلوسـات  المخـدرات 

االنتحـار. ورابعهـا 

مـا  تعـداد  ليـس  هنـا  يعنينـا  مـا   
افسـده حكـم كتـل واحزاب سياسـية، 
بـل  لهـا حـد،  ليـس  قبائـح  احصـاء  وال 
اجتماعيـة  شـريحة  بأكبـر  فعلـوه  مـا 
المتمثلـة  انتاجيـة..  طاقـة  وأقواهـا 
باكثر من عشـرة مايين شـاب عراقي.
سـنوات  ثمـان  عانـوا  انهـم  فبرغـم 
عاشـوها في الحرب العراقية االيرانية 
حصـار  مـن  سـنة  عشـرة  ثـاث  تلتهـا 
علـى العـراق، فـان ما يعانونـه االن في 
زمن حكم احزاب االسـام السياسـي.. 
أمـّر وأقسـى وأوجـع، ليـس لفضاعتـه 
المنطـق،  عكـس  وألنـه  بـل  فقـط 
انـه  بمعنـى  ديمقراطـي  النظـام  ألن 
يعتمـد مبـدأ العدالـة اآلجتماعيـة، وأن 
قادتهـم اسـاميون بينهـم معممـون 
يفتـرض انهـم يطبقون حكم االسـام 
فـي العدالـة والنزاهـة ورعايـة النـاس.
هـؤالء  ارتكبهـا  التـي  الجريمـة 
الذيـن  سياسـيا،  الفاشـلون  )القـادة( 
والثـروة،  بالسـلطة  اسـتفردوا 
دوامـة  فـي  الشـباب  ادخلـوا  انهـم 
سـيكولوجية.. دوامة توالـي الخيبات 
االحسـاس  حالـة  الـى  وايصالهـم 
بانعـدام المعنـى من الحياة، والشـعور 
قيمـة  ال  العـراق  فـي  وجودهـم  بـان 
حّان:الهـروب  امامهـم  وكان  لـه.. 
فيـه  البقـاء  او  )الهجـرة(  العـراق  مـن 
مـا  منهـم  كبيـرا  قسـما  اضطـرارا.وألن 
عاد يطيق الواقع، فانه راح يفتش عن 
وسـائل تمّكنـه مـن الهـروب مـن هـذا 
الواقـع، فوجدها فـي ثاثة:المخدرات 

واالنتحـار. والمهلوسـات 
كنـا تحدثنـا فـي مقالـة سـابقة عـن 
االنتحار وأوردنا باألرقام تضاعف حاالته 
بيـن الشـباب فـي زمـن حكـم األسـام 
رسـمية  بتقاريـر  موثقـة  السياسـي 
وصحافـة عالمية تتمتـع بالمصداقية.. 
ونوجـز هنـا مـا يثبـت تضاعـف تعاطـي 
المخـدرات والمهلوسـات بين الشـباب 
سـلطة  تعيرهـا  ال  كارثـة  حجـم  لتـروا 
اسـتغنت وطغـت بمـا تسـتوجب مـن 

اهتمـام.
هـم  مـن  وليقرأهـا  حقيقـة،  ثمـة 
العـراق  ان  الخضـراء،  المنطقـة  فـي 
كان فـي السـبعينيات ومـا قبلهـا يعّد 
األقـل نسـبة فـي تعاطـي المخـدرات. 
االيرانيـة،  العراقيـة  الحـرب  وبنشـوب 
بـل  العـراق..  تدخـل  المخـدرات  بـدأت 
تقاريـر  بحسـب  ايضـا  تـزرع  بـدأت  انهـا 
عزتهـا  التـي  االمريكيـة  االسـتخبارات 
المالـي  التمويـل  انقطـاع  ان  الـى 
الـى  ادى  االرهابيـة  للجماعـات 
تسـمى  مخـدرات  نبتـة  اشـهر  زراعـة 
محافضـة  فـي  بمناطـق  )الداتـواره( 
حديثـة  تقاريـر  افـادت  فيمـا  ديالـى، 
التابـع  المخـدرات  مكافحـة  لمكتـب 
بوجـود  تقـول  المتحـدة  لألمـم 
الحـدود  عبـر  األول  رئيسـين  ممريـن 
الشـرقية التـي تربـط العـراق مـع إيـران 
إلـى  يوصـل  والثانـي  وافغانسـتان، 
ممـرات  الـى  إضافـة  الشـرقية،  أوروبـا 
بحريـة علـى الخليـج العربـي تربط دول 

الخليـج مـع بعضهـا.. وثغـرات واسـعة 
اإليرانيـة  العصابـات  تسـتخدمها 

واألفغانيـة.
محطـة  يعـــد  لـم  العـراق  أن  الجديـد 
ل  ترانزيـت للمخـدرات فقـط، وإنمـا تحـوَّ
إلـى منطقـة اسـتهاك بيـن اوسـاط 
ذلـك،  مـن  واالكثـر   . تحديـدا  الشـباب 
وديالـى  ميسـان  فـي  فاحيـن  ان 
توجهـوا  الطماطـة  يزرعـون  كانـوا 
والقنـب  الخشـخاش  رزاعـة  الـى  اآلن 
ونجحـت  األخـرى،  المخـدرة  والنباتـات 
فـي تسـويقها الن الربـح فيهـا سـريع 

ومغـري.
الرسـمية  التقاريـر  ان  والمفارقـة 
طابـع  ذات  عراقيـة  مدنـا  بـأن  تفيـد 
فـي  جـاءت  مثـا(  )كربـاء  دينـي 
نسـبة  فـي  المحافظـات  مقدمـة 
احصائيـة  وان  المخـدرات،  تعاطـي 
لمستشـفى الرشـاد المتخصـص فـي 
االدمـان افـادت بـان نسـبة المراجعيـن 
زادت علـى 70%، وأن التعاطـي الـذي 
كان علـى صعيـد الشـباب والراشـدين، 
المراهقيـن  صعيـد  علـى  اآلن  صـار 
مـا  مخـدرات  ايضـا!.وان  واالطفـال 
صـار  العـراق  فـي  معروفـة  كانـت 
فوفقـا  بـاآلالف.  يتعطونهـا  الشـباب 
قسـم  اطلـق  بـرس  عـراق  لوكالـة 
الصحـة النفسـية بمستشـفى البصرة 
العـام صرخة اسـتغاثة لمسـاعدته بعد 
بيـن  )الكرسـتال(  مـادة  تعاطـي  رواج 
الشـباب ابتـداءا بالمراهقيـن ووصـوال 
الى طلبة الجامعات. والكرسـتال هذا 
الـذي يشـبه زجـاج السـيارة المهشـم 
 )200( منـه  الواحـد  الغـرام  سـعر  يصـل 
دوالرا، يجعل متعاطيه ينسـى واقعه 

الخيـال. فـي  منتشـيا  ويحلـق 
لـم يدرك حكام االسـام السياسـي 
اوسـاط  بيـن  المخـدرات  اضـرار  كارثـة 
الشـاب  الشـباب، فهـي علـى صعيـد 
العصبـي،  الجهـاز  تلـف  الـى:  تـؤدي 
ارتـكاب  االنتاجيـة،  الطاقـة  تعطـل 
المفاجـيء،  المـوت  سـرقة،  جرائـم 
االسـرة  صعيـد  وعلـى  واالنتحـار. 
افتتاحيـة  الشـجار  فيهـا  يصبـح 
العـدوان،  المسـاء،  وختـام  الصبـاح 
الخيانـة  االسـرة،  افـراد  احـد  قتـل 
والدعـارة  البغـاء  ممارسـة  الزوجيـة، 
والقـوادة واكـراه محارمـه علـى الزنـا!.. 
علـى  تـؤدي  بالمحارم!!.فيمـا  والزنـا 
النسـيج  تهـرؤ  الـى  المجتمـع  صعيـد 
سـلوكية  انحرافـات  االجتماعـي، 
معـدالت  زيـادة  وجنسـية،  واخاقيـة 
االخاقيـة  القيـم  وتراجـع  الجريمـة، 
االصيلة، فضا عن انها تشـغل الدولة 
تجـار  وماحقـة  المدمنيـن  بمعالجـة 
واضعـاف  والمتعاطيـن  المخـدرات 
التنميـة. وشـلل  االنتاجيـة  الطاقـة 

افـادت  بغـداد،  العاصمـة  فـي 
التقاريـر بانتشـار تعاطي المهلوسـات 
انواعهـا  تعـدد  الشـباب.ومع  بيـن 
)سـوبيتاكس، اكسـتازي، باركيـزول.. ( 
فـان اكثرهـا شـيوعا هـي حبـوب »ال 
سـي دي«.. وكلهـا تعمـل علـى جعـل 

أ.د. قاسم حسين صالح

 لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
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 ثورة العشرين في العراق .. 
من الثورة إلى الدولة

العراقيـة  الذاكـرة  تحتفـظ   
بأحـداث  والشـعبية  الرسـمية 
مهمـة فـي ذاكرتهـا، وتشـكل هـذه 
النطـاق  مهمـة  محطـة  الذاكـرة 
بصـورة  مسـيرته  فـي  المجتمـع 
وقـت  أي  فـي  تسـتذكرها  عامـة، 
وثقافيـة  تاريخيـة  حركـة  بصفتهـا 
وقـت،  أي  فـي  اسـتعادتها  يمكـن 
للتجـارب  حيويـًا  أمـرًا  الذاكـرة  وتعـد 

االجتماعيـة والثقافيـة وحتـى الشـخصية، فهـي عمليـة 
التأثيـر  لغـرض  الزمـن  مـن  لمـدة  بالمعلومـات  االحتفـاظ 
علـى األفعـال المسـتقبلية، ومـن هـذه األحـداث المهمـة 
والمترسـخة فـي الذاكـرة »ثـورة العشـرين«، التـي حدثـت 
إذ  مهمـة،  المسـتقبلية  تأثيراتهـا  وكانـت  العـراق،  فـي 
ُعـّدت اإلسـاس فـي الثـورات الاحقـة فـي العـراق فضـا 

العراقيـة.   الدولـة  تأسـيس  عـن 
     وبشـأن ذات الموضـوع يثيـر عالـم االجتمـاع الدكتـور 
العراقيـون  ـل  َتَحمَّ لمـاذا  مهمـًا:  سـؤااًل  الـوردي«  »علـي 
المغـول  تحمـل  وقبلـه  قـرون،  أربعـة  طيلـة  األتـراك  حكـم 
والتتـار، مـن دون أن يثـوروا عليهـم، بينمـا هـم ثـاروا علـى 
الحكـم اإلنجليـزي بعـد مضـي سـنتين أو ثـاث عليـه، هـذا 
أكثـر ظلمـًا  التركـي ومـا قبلـه كان  الحكـم  أن  العلـم  مـع 
»الـوردي«  ويجيـب  اإلنجليـزي؟،  الحكـم  مـن  وتفسـخًا 
بالثـورة  العشـرين  ثـورة  بربـط  التقريـري  السـؤال  عـن هـذا 
الفرنسـية، وأن سـبب نشـوبهما ليـس هـو الظلـم وحـده، 
فقـد تعـرض المجتمعـان لظلـم أكثـر مـن الحكـم الحالـي، 
مـن  نتـج  الـذي  الثـوري«،  »الوعـي  هـو  السـبب  ولكـن 
خـال بعـض الشـخصيات المهمـة مـن طراز »مونتيسـكو« 
و«جـان جـاك روسـو« ، و«فولتيـر« و«ديـدرو«، وكان دأبهـم 
اسـتعادة  تحـاول  ثوريـة  افـكارًا  وتعليمـه  الشـعب  ايقـاظ 

المسـلوبة.   والحريـات  الحقـوق 
   ويمكـن القـول إن هنـاك تشـابهًا كبيـرًا بيـن »الثـورة 
»الوعـي  أثـر  حيـث  مـن  العشـرين«  و«ثـورة  الفرنسـية« 
الثـوري« فـي نشـوبها، فقـد اجتمعت فـي عهد االحتال 
تنبيـه  شـأنها  مـن  عوامـل  ة  عـدِّ العـراق  فـي  االنجليـزي 
رجـال  قبـل  مـن  الثـورة،  علـى  الشـعب  وتحفيـز  األذهـان 
والـذي  الشـيرازي،  تقـي  بالميـرزا محمـد  المتمثـل  الديـن، 
بالثـورة علـى االحتـال االنجليـزي، وظهـور حركـة  أفتـى 
النخبـة  وهـم  »األفنديـة«  نشـاط  وظهـور  المجاهديـن، 
المتعلمـة مـن تركـة االحتـال التركـي الذيـن كانـون يبثون 
الوعي في أوسـاط طبقات العامة والثورة على االنجليز، 
الذيـن  العشـائر  وكذلـك ظهـور نسـبة كبيـرة مـن شـيوخ 
تعرضـوا للظلـم مـن قبـل االحتـال االنجليـزي فثـاروا عليـه، 
الجـون، والشـيخ ضـاري، وغيرهـم  أبـو  مـن أمثـال شـعان 
كثيـر، فكانـت هـذه الفئـات الثـاث هـم السـبب الرئيـس 
فضـا عـن اسـباب أخـرى، مثـل قيـام الثـورة العربيـة فـي 
الحجـاز عـام 1916، بقيـادة الشـريف حسـين، وقيـام الثـورة 

العـام 1917، فـي روسـيا. البلشـفية فـي 
    ومن الواضح الجلي أن »ثورة العشرين« كانت السبب 
الرئيـس فـي قيـام الدولـة العراقيـة، فبعـد أن كان العـراق 
والجنـوب  والوسـط  الشـمال  فـي  متناثـرة  واليـات  ة  عـدِّ
والغـرب، أصبـح لـه كيـان ووجـود رسـمي، وتقـرر ذلـك بعـد 
أن ُعقـد مؤتمـر القاهـرة عـام 1920 علـى أثـر ثـورة العشـرين 
فـي العـراق ضـد االحتـال اإلنجليـزي وضد سياسـة تهنيد 
البريطانـي »بيرسـي  المنـدوب السـامي  العـراق، إذ رضـخ 
كوكـس« إلـى تشـكيل حكومـة وطنيـة عراقيـة انتقاليـة 
علـى  ملـكًا  حسـين  الشـريف  بـن  فيصـل  األميـر  برئاسـة 
العـراق، فـي 23 /آب/ 1921م، بعـد إجـراء اسـتفتاء شـعبي 

كانـت نتيجتـه مؤيـدة للملـك فيصـل األول.

د. يحيى حسين زامل
 الثـورة التـي ال يقودهـا الوعـي ، 

تتحـول الـى ارهـاب، ،
والثـورة التـي يغـدق عليهـا المـال 
، يتحـول قادتهـا الـى لصـوص..« )ج. 

جيـاب(«
قوميـة  وحـركات  احـزاب   ، الـكل 
واتحـادات  ونقابـات  وكرديـة  عربيـة 
وتدخـات  دينيـة  ومرجعيـات 
خارجيـة …عربيـة واقليميـة ودوليـة 
مباشـر  بشـكل    - تتحمـل    ، …الـخ 
 - ذاك  او  القـدر  بهـذا  مباشـر،  وغيـر 

مسـؤولية اخفـاق ثـورة 14 تمـوز  والتآمـر عليهـا واجهاضهـا  
مـن  حققتـه  مـا  رغـم   ، الموثـق  الرهيـب  الدمـوي  بالشـكل 
إنجـازات سياسـية – اجتماعيـة - اقتصاديـة - بيئيـة - ثقافيـة 
علـى مسـتوى العـراق كلـه. وكانـت جبهـة االتحـاد الوطنـي 
التي تأسسـت في عام 1957 هي العامل الحاسـم بانتصارها 
الوطنيـة  السياسـية  االحـزاب  عـن  ممثليـن  جمعـت  ألنهـا   ،
المعارضـة آنـذاك للنظـام الملكـي الرجعـي مـن جهـة ، وألن 
الجبهـة نسـقت مـع ممثليـن عـن حركـة الضبـاط االحـرار مـن 
تفاعـل  األولـى علـى  منـذ سـاعاتها  اخـرى وحصلـت   ، جهـة 

الواسـعة. الشـعب  جماهيـر  وإسـناد 
نعـم هنـاك  تحفظـات عديـدة  جديـة علـى  طريقـة حكومـة 
المتنفـذة  العسـكرية  والعقليـة  قاسـم  عبدالكريـم  الزعيـم 
ونهجهـا الاديمقراطـي الـذي قـاد الى انفـراط عقد التحالف 
الجبهـوي والدخـول فـي  احتـراب وصراعـات دموية اسـتمرت 
حتـى عـام 2003، عـام االحتـال االنكلـو- امريكـي للبـاد الـذي 
عمـق الصراعـات ووسـعها علـى قاعـدة المحاصصـة االثنيـة - 
الطائفيـة البنيويـة المقيتـة… وفتـح فـي المجـال لتدخـات 
فـي  تشـاء  مـا  لتفعـل  العميلـة  وأذرعهـا  االقليميـة  الـدول 

العـراق المسـتعمر والمسـتباح..
والمهـم اليـوم ، وكمـا أرى ، ، ان تسـتفيد القـوى المدنيـة 
والديمقراطية من الدروس اإليجابية لثورة 14 تموز 1958 ومن 

بعـض فتـرات االسـتقرار والتنمية
والتناحـرات  الصراعـات   عقـدة   ونبـذ   ، االخـرى  والتقـدم 
المؤذيـة السـابقة والحاليـة وأن تسـعى بصـدق ومسـؤولية 
لبنـاء جبهـة وطنية - شـعبية واسـعة علـى  قاعدة المصالحة 
الثـورة  مـع  الوقـوف  اجـل  مـن  الصـادق  الوطنـي  والتسـامح 
وحكـم  االرهـاب  بطـش  ضـد  التحرريـة   الوطنيـة  التشـرينية 
الدولـة العميقـة الوالئيـة والتدخـات االقليميـة والدوليـة ..
جبهتيـن  بيـن  صـراع  هـو  العـراق  فـي  اليـوم  يجـري  مـا  ان 

همـا: متعاديتيـن 
جبهة اعدا ء  الشـعب والحرية والديمقراطية واالسـتقال 
والسـيادة الوطنية والتنمية والتقدم االجتماعي ، المتمثلة  
االرهابيةواحزابهـا  العميقـة  ودولتـه  الميليشـياوية  باذرعـة 
التشـرينية  الثـورة  قـوى  وبيـن  الفاسـدة…،  وتنظيماتهـا  

ومؤيديهـا مـن عمـوم الشـعب العراقـي.
فلنبـذل كل الجهـود الوطنيـة الخيـرة مـن اجـل حسـم هـذا 
الصـراع صـوب بنـاء الدولـة المدنيـة الديمقراطيـة فـي عـراق 

ديمقراطـي ، حـر ومسـتقل وطـن الجميـع…..
ورغـم ايمانـي الكبييـر باالنتخابـات النزيهـة كاحـدى السـبل 
الديمقراطيـة وهـو مطلـب تشـريني، اال ان البيئـة االمنيـة  / 
االرهابيـة غيـر  المسـاعدة البتـة الجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة  
السـباب تتعلق بتخوف الطبقة السياسـية الفاسـدة المالكة 
للسـاح والمال الحرام من فقدان نفوذها في البرلمان، وهذا 

يعنـي ، تقديمهـا للمسـاءلة وثـم  قضائيـا خلـف القضبـان…
لـذا سـتكون المهمـة الرئيسـة للجبهـة الوطنيـة الشـعبية 
لمقاطعـة  الصامتـة  الغالبيـة  فيهـا  بمـا  القـوى  تحشـيد 
البيئـة االمنيـة   المزمـع عقدهـا فـي  هـذه  هـذه االنتخابـات  
باالغتيـاالت والماحقـة والتغييـب  الاديمقراطية.المتمثلـة 
والتهديـد والتهجيـر واالعتقـال واسـتعمال المـال السياسـي 

االخـرى.. االرهابيـة  االسـاليب  وكل 
نحـن امـام احتمـاالن، فامـا ان نخـوض االنتخابـات ونضفـي 
الشـرعية للطبقـة السياسـية الفاسـدة الحاكمـة،  الننا سـوف 
 - نرفـض  ان  وامـا    ، التشـرينية  االهـداف  مـن  ايـا  نحقـق  لـن 
النظـام  تغييـر  هدفهـا  معارضـة-  موحـدة  وطنيـة  كجبهـة 
ثـوري  بزخـم  المواطنـة  دولـة  وبنـاء  الحالـي  المحاصصـي 
سـلمي جديـد يسـتميل غالبيـة الفعاليـات الشـعبية وكذلـك 

قضيتنـا….. عدالـة  نحـو  الدولـي  المجتمـع 
العنفيـة  االسـاليب  كل  ستسـتعمل  العميقـة  الدولـة  ان 

البقـاء…. اجـل  مـن  والدونيـة 

بعد اكثر نصف قرن من نزيف الدم   !

العراق الى اين ؟ 
د. غالب العاني
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يـزال  وال  الفيـروس،  انتشـار  احتـواء 
أن  يشـعرون  العراقييـن  مـن  الكثيـر 
اسـتراتيجية  إلـى  تفتقـر  الحكومـة 
فوصلـت  الصـدد.  هـذا  فـي  واضحـة 
»كوفيـد-19«  بوبـاء  اإلصابـة  حـاالت 
 17000 توفـي  شـخص  مليـون   1.4 إلـى 
منهـم، وقـد تكـون األرقـام أعلـى مـن 
ذلـك بكثيـر نظـرا ألن األرقـام الرسـمية 
ومـع  موثوقـة.  غيـر  تكـون  مـا  غالبـا 
العـراق، كان  إلـى  الوبـاء  وصـول هـذا 
والمعـدات  المستشـفيات  نقـص 
بعـض  فحسـب  واضًحـا؛  والمختبـرات 
التقديـرات، يحتـاج العـراق علـى المزيد 
المركـزة.  للعنايـة  الازمـة  األسـّرة  مـن 
وفي الواقع، أدت سياسات الحكومة 
إذ  الوضـع  تفاقـم  إلـى  الخاطئـة 
ضغطـت علـى الطاقـم الطبي للعمل 
فُأصيبـت  مقبولـة،  غيـر  ظـروف  فـي 
بالعـدوى.  األطبـاء  مـن  كبيـرة  نسـبة 
ومـع ذلـك، ُيظهر االنفجاريـن األخيرين 
العراقيـة  الطبييـن  المركزيـن  فـي 
وسـوء  الفسـاد  أن  كيـف  بوضـوح 
وعـدم  االسـتعداد  وعـدم  اإلدارة 
الصحيـة  الرعايـة  إصـاح  علـى  القـدرة 
ُبنيـا  كاهمـا   – العراقييـن  خذلـوا  قـد 
بشكل مرتجل وباستخدام مواد رديئة 
فـي  الطبيـة  القصـور  أوجـه  لمعالجـة 
تدابيـر  إلـى  يفتقـر  وكاهمـا  العـراق، 
واستشـراًفا  األساسـية.  السـامة 
للمسـتقبل، يعنـي ذلـك وقـوع المزيـد 

المؤسـفة. الحـوادث  مـن 

الصحـي  النظـام  تحسـين  يرتبـط 
بزيـادة  جوهـري  بشـكل  العـراق  فـي 
وهمـا  الفسـاد،  ومكافحـة  الكفـاءة 
العراقيـة  الحكومـة  فشـلت  شـرطان 
 .2003 عـام  منـذ  تحقيقهمـا  فـي 
عـراق  فـي  جـًدا  صعـب  والتغييـر 
المسـؤولة  القـوى  أن  لمجـرد  اليـوم 
نفسـها  هـي  المزريـة  الظـروف  عـن 
ونفسـها  منهـا،  المسـتفيدة 
فيتفـق  السـلطة.  فـي  الموجـودة 
السياسـيون الفاسـدون والمنتخبـون، 
الصحـة  مجـال  فـي  المسـؤولون  أو 
علـى  مناصبهـم،  فـي  زالـوا  مـا  الذيـن 
االسـتفادة مـن الوضـع الحالـي إلثـراء 

. نفسـهم أ

يعجـز  الواقـع،  هـذا  إلـى  بالنظـر 
مواجهـة  عـن  العراقـي  المواطـن 
علـى  تشـكلت  التـي  الفسـاد  عقـدة 
عـن  وتترتـب  طويلـة.  فتـرة  امتـداد 
منـذ  تشـتد  كانـت  صحيـة  أزمـة  ذلـك 
عقـود وسـتزداد سـوًءا خـال األشـهر 
الحـظ،  فلسـوء  ؛  المقبلـة  والسـنوات 
مـن  كل  فـي  األحـداث  تسـلط  بينمـا 
تـردي  علـى  الضـوء  قـار  وذي  بغـداد 
ظـروف النظـام الصحـي العراقـي، لـن 
تمهـد الطريـق لحـدوث تغييـر ملحوظ 
بسـبب  يعانـون  العراقيـون  وسـيظل 

الكفـاءة. عـدم 

  ينعـى العراقيـون بحسـرة وفـاة مـا 
ال يقل عن 108 مريض في مستشـفى 
وهـو  قـار،  ذي  محافظـة  فـي  يقـع 
الحـادث الثانـي مـن نوعـه فـي غضـون 
وقـع  الـذي  االنفجـار  أشـهر.  ثاثـة 
قـار  ذي  و  بغـداد  محافظتـي  فـي 
هـو نتيجـة عقـود مـن الفسـاد وسـوء 
اإلدارة مـن قبل الحكومات المتعاقبة، 
االنفجـار  إزاء  الفعـل  ردة  كانـت  وإذا 
فهـذا  مؤشـر،   أي  تعطـي  السـابق 
يعنـي عـدم حـدوث تغييـرات جوهريـة 
فـي الوضـع الراهن. ولسـوء الحظ، لن 
يشـهد قطـاع الصحـة فـي العـراق إال 
اإلصاحـات  ألن  التدهـور  مـن  المزيـد 
الفوريـة  واالقتصاديـة  السياسـية 
مـن  المزيـد  وسـيقع  محتملـة،  غيـر 
حكومتهـم  فشـل  ضحيـة  العراقييـن 

الصحـي. النظـام  تحسـين  فـي 

فـي  الصحـي  النظـام  تدهـور  بـدأ 
ابتـداًء  الزمـن،  مـن  عقـود  منـذ  العـراق 
مـن غـزو العـراق للكويـت ووصـواًل إلى 
المفـروض  الحصـار  فـأدى  يومنـا هـذا. 
نقـص  إلـى  الغـزو  بعـد  العـراق  علـى 
األدويـة ووفـاة آالف العراقييـن الحًقـا 
البسـيطة،  الطبيـة  الحـاالت  بسـبب 
واإلسـهال.  الشـائعة  اإلصابـات  مثـل 
وقـد تفاقمـت صعوبـة الحصـول علـى 
حكـم  فسـاد  بسـبب  الطبيـة  اللـوازم 
النفـط  خال«برنامـج  صـدام  نظـام 
إلـى تدهـور  أدى  مـا  الغـذاء«،  مقابـل 
النظـام الصحـي أكثـر فأكثـر. وعـاوة 
األطبـاء  مـن  الكثيـر  غـادر  ذلـك،  علـى 
إيجـاد  أمـل  علـى  البـاد  والمختصيـن 
العقوبـات  كانـت  إذ  أفضـل  حيـاة 
التسـعينيات،  خـال  فـي  قاسـية 
وزارة  ميزانيـة  صـدام  نظـام  وخفـَض 
تمويـل  أن  البعـض  ويقـّدر  الصحـة. 
الرعايـة الصحيـة انخفـض بنسـبة تصـل 

و2003.  1993 عامـي  بيـن   %90 إلـى 

تدهـور الوضـع أكثـر فأكثـر بعد عام 
2003؛ فلـم يحسـن النظـام السياسـي 
فـي  الصحـي  النظـام  واقـع  الجديـد 
العـراق. ووجـد تقريـر صـدر بعـد عاميـن 
الواليـات  قادتـه  الـذي  الغـزو  مـن 
قطـاع  فـي  »الفسـاد  أن  المتحـدة 
إلـى  وصـل  قـد  الصحيـة  الرعايـة 
والمحسـوبية  الرشـوة  انتشـار  حـد 
والسـرقة بشـكل كبيـر، وأن المشـكلة 
خطيـرة جـًدا لدرجـة أن صحـة المرضـى 
مسـتمر«.   تدهـور  مـن  أصبحـت 
والمعـدات  األدويـة  سـرقة  فانتشـرت 
االحتيـال  حـاالت  وكثـرت  الطبيـة 
لاحتفـاظ  المستشـفيات  فكافحـت 

األدويـة. بمخـزون 

القطـاع  أصبـح   ،2004 عـام  وبحلـول 
الصحـي فـي وضـع متـرٍد جـًدا لدرجـة 
توقعـات  تحقيـق  علـى  القـدرة  عـدم 
مـن  كان  ألنـه  العراقـي  الشـعب 

الراهـن.  الوضـع  إصـاح  جـًدا  الصعـب 
تواكـب  لـم  المثـال،  سـبيل  وعلـى 
السـكانية  الزيـادة  وتيـرة  الدولـة 
االجتماعيـة.  االحتياجـات  ومعهـا 
 7.28 مـن  العـراق  عـدد سـكان  فارتفـع 
مليـون فـي عـام 1960 إلـى 39 مليـون 
»البنـك  بحسـب  لكـن   ،2019 عـام  فـي 
فـي  األسـرة  عـدد  انخفـض  الدولـي«، 
فعلـي  بشـكل  للفـرد  المستشـفيات 
بيـن عامـي 1980 و 2017 ، مـن 1.9 سـرير 
لـكل 1000 عراقـي إلـى 1.3 سـرير لكل 1000 

. فقـط

لعب الفسـاد دوًرا رئيسـًيا في هذا 
التحتيـة،  للبنيـة  المسـتمر  االنهيـار 
األكثـر  الـدول  مـن  هـو  فالعـراق 
»الشـفافية  منظمـة  بحسـب  فسـاًدا 
طبيعـي  بشـكل  ذلـك  وأّثـر  الدوليـة« 
النظـر  فبغـض  الصحـي.  النظـام  فـي 
اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  نسـبة  عـن 
جعـل  الصحـة،  لقطـاع  المخصصـة 
اسـتثمار  أي  المستشـري  الفسـاد 
فـي القطـاع الصحـي غيـر مجـٍد. ويؤثر 
فسـاد وزارة الصحـة فـي قدرتهـا على 
وفـي  ملموسـة.  تغييـرات  تنفيـذ 
العراقيـة  الحكومـة  تعيـق  الحقيقـة، 
للعراقييـن  الصحيـة  الرعايـة  تحسـين 
والخـاص.  العـام  القطاعيـن  كا  فـي 
بيـن السياسـيين  فالمنافسـة شرسـة 
العراقييـن للفـوز بـوزارة الصحة بهدف 
اختـاس األمـوال مـن عقـود األدويـة. 
كمـا تتوافـر فـي المحاكـم األمريكيـة 
أعطـت  شـركات  ضـد  مـة  مقدَّ أدلـة 
رشـوة للفـوز بعقـود مـن وزارة الصحـة 
العراقيـة. وفـي الواقـع، إن الحكومـة 
العراقيـة ووزارة الصحـة متهمـان ببيـع 
األدويـة المخصصـة لـوزارة الصحة في 
السـوق السـوداء. وعلـى هـذا النحـو، 
»كوفيـد-19«  وبـاء  انتشـر  عندمـا 
كل  وجـد  األوسـط،  الشـرق  فـي 
والمجتمـع  العراقيـة  الحكومـة  مـن 

مسـتعد. غيـر  نفسـه  العراقـي 

رئيـس  تصريحـات  مـن  الرغـم  علـى 
بـأن  الكاظمـي  مصطفـى  الـوزراء 
معالجة أزمات »كوفيد -19« ستشكل 
العـراق فـي  أولويـة الحكومـة، فشـَل 

خليل عبد العزيز

إن الفساد المتجذر في النظام الصحي العراقي يكلف الناس حياتهم 
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الجمعية العراقية لحقوق االنسان / بغداد 
تدين وتستنكر اإلنفجار األخير في مدينة الصدر

 

فـي  الحسـين  مستشـفى  حـرق  جريمـة  مـن  أيـام  بعـد 
الناصرية والذي ادى بحياة )70( قتيل وجريح جراء اإلهمال 
وانعـدام السـامة المهنيـة ، والصراعـات والتنافـس على 
اسـتام المناصـب بيـن الجهـات المتسـلطة علـى الحكـم 
. البـاد  فـي 

   ان جريمـة إنفجـار بغـداد األخيـر فـي يـوم 19 / 7 / 2021 
راح  والـذي  الصـدر  مدينـة  فـي  الوحيـات  سـوق  فـي 
عيـد  عشـية  العشـرات  واصابـة  قتيـل   )35( ضحيتـه 
األضحـى المبـارك ، جـراء اإلهمـال والفوضـى السياسـية 
والفسـاد المستشـري والمحسـوبية وسـوء اإلدارة ، رغـم 
كل التصريحـات المتكـررة للمسـؤولين عن إتخـاذ إجراءات 
أمنيـة متشـددة لوقـف التدهـور األمنـي الحاصـل ، لكـن 
كل ماجـرى ويجـري مـن حرائـق وتفجيـرات واسـتهداف 
واجتيـاح  القـرى  وقصـف  الكهربائـي  النقـل  خطـوط 
الحـدود العراقيـة وضـرب المناطـق الحساسـة بالصواريـخ 
والطائـرات المسـيرة خلقـت ظروفـًا سـمحت لإلرهابييـن 
الدواعـش وغيرهـم للتمـادي بأعمالهم االرهابيـة  وخراب 

وتدميـر البنيـة التحتيـة فـي البلـد .

   إننا في الجمعية العراقية لحقوق االنسان / بغداد ندين 
فـي  االخيـر  واالنفجـار  السـابقة  الجرائـم  تلـك  بشـدة كل 
سـوق الوحيـات فـي مدينـة الصـدر ، ونحمـل السـلطات 
المواطنيـن  حيـاة  مسـؤولية  الحكوميـة  واالجهـزة 
االبريـاء والفوضـى السـائدة فـي العـراق ، رغـم تشـكيل 
العشـرات مـن لجـان التحقيـق الشـكلية والتـي لـم تـؤدي 
الـى كشـف الجنـاة ومـن وراءهـم مـن جماعـات وجهـات 
داخليـة واقليميـة ودولية ، ونناشـد الـرأي العام الداخلي 
والخارجي بالتضامن مع شـعبنا العراقي إليقاف التدهور 
الحاصـل فـي البـاد لغـرض توفيـر الحيـاة األمنـة والعيـش 

الكريـم والعـدل لجميـع المواطنيـن دون تمييـز .

العاجـل  والشـفاء   .. العـراق  لشـهداء  والخلـود  المجـد 
. والمصابيـن  للجرحـى 

                
          الجمعية العراقية لحقوق االنسان / بغداد

   2021 / 7 / 24

بيان لمنظمة حمورابي حول المادة)57( 
لقانون االحوال الشخصية

رقم)188(لسنة 1959 

اإلنسـان  لحقـوق  حمورابـي  منظمـة  تناولـت     
النـواب  لمجلـس  قدمـت  التـي  األولـى  المسـودة 
لتعديـل المادة)57(مـن قانون األحوال الشـخصية)188(
لسـنة 1959 وينـص التعديـل المقتـرح علـى اسـترداد 
الحضانـة مـن األم الـى األب وتنظيـم عملية مشـاهدة 
مـن  الخـوف  منهـا  بحجـج  األبويـن  قبـل  مـن  األطفـال 
تعـرض اإلنـاث لحـاالت تحـرش مـن قبـل زوج األم أو مـن 
أحـد ابنائـه وبالتالـي ال حضانـة لألم، وفـي الوقت ذاته 
مـن يكفـل عـدم تعرض االبناء لسـوء معاملة من زوجة 
األب و ال بـل مـن يكفـل  االب واالبنـاء انفسـهم مـن 
عـدم اغتصابهـم لبناتهـم، واليـوم دور اإلصـاح مليئـة 
بامثلـة مشـينة نتيجـة التحرش واعتـداء الذكور االهل 
البعـض  أدعـى  أخـرى  جهـة  ومـن  القاصـرات.  علـى 
الطـاق  القانـون هـو لتقليـل حـاالت  الغـرض مـن  بـأن 
بعـد تعديـل القانـون كونـه سـيحرم األم مـن الحضانـة 
ان  دون  بالطـاق  التفكيـر  لعـدم  يدفعهـا  مـا  وهـذا 
تلقـي بالمسـؤولية علـى الرجـل فـي ذلـك ايضـًا كونـه 
هـذا  بينمـا  الزوجيـة.  الحالـة  فـي  األساسـي  الشـريك 
ال يعنـي انـه ينبغـي تعديـل المـادة وجعلهـا ذكوريـة 

                                                                                                                                     ! محضـة تقلـل الطـاق 

    تديـن منظمـة حمورابـي لحقـوق االنسـان اصـرار 
بعض الكتل السياسـية المتنفذة لتمرير هذا التعديل 
ناجعـة وحقيقيـة وواقعيـة  الـى حلـول  اللجـوء  دون 
ومناقشـة التعديـل مـع ذوي االختصـاص ومنظمـات 
مصلحـة  أولويـة  حـق  الـى  للوصـول  االنسـان  حقـوق 
يتضـرر  ان  دون  للطرفيـن  ارضـاء  أي  قبـل  الطفـل 
ثغـرة  هنـاك   كان  وان  التعديـل.  ذلـك  مـن  االطفـال 
فـي مـادة القانـون ينبغـي ان تنصـف الزوجيـن تتعلـق 
بمشـاهدة األبنـاء بعد االنفصـال ، فالمطلوب ان تعالج 

حضاريـة. بطريقـة 

    أن منظمـة حمورابـي ترفـض المـس بحـق الطفـل 
علـى حضانـة امـه وتتابـع عـن كثب اصوات االسـتغاثة 
الـى  للوقـوف  مطالبـة  األمهـات  مـن  تصلنـا  التـي 

المجحـف بحقهـن.  التشـريع  جانبهـن فـي هـذا 

ففـي النهايـة سـيكون الضحيـة فـي كل األحـوال 
لهـذه  المشـرعون  ينتبـه  ان  دون  نفسـه  الطفـل  هـو 
النقطـة، ونؤكـد بضـرورة ان تبقى حضانـة األم ألبنائها 

اال اذا ثبـت عـدم صاحهـا فـي ذلـك.

 منظمة حمورابي لحقوق االنسان 

2021 / 7 / 17
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 الجمعية العراقية لحقوق االنسان في 
الواليات المتحدة االمريكية

 تعقد اجتماعها الدوري

 تهنئة من األمانة العامة لهيئة الدفاع 
عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

بمناسبة عيد رأس السنة المندائية 

لمؤتمرهــا  الجمعيــة  اســتعدادات   -  
. م د لقــا ا

- مناقشــة التطــورات المتســارعة عــن ضــع 
حقــوق االنســان فــي العــراق.

- تثميــن المبــادرات الوطنيــة التــي تعــزز 
العراقييــن. كل  حقــوق 

لحقــوق  العراقيــة  الجمعيــة  عقــدت 
االنســان فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة 
االداريــة  للهيئــة  الشــهري  اجتماعهــا 
هشــام  الســيد  الجمعيــة  رئيــس  برئاســة 
اإللكترونيــة  الدائــرة  عبــر  وذلــك  االســدي، 
الفيديــو   « بنظــام  االنترنيــت  لشــبكة 

.« كونفرانــس 

وقــد بحــث المجتمعــون عــدد مــن الملفــات 
اعمــال  جــدول  علــى  المدرجــة  والقضايــا 

االجتمــاع وكانــت وفــي مقدمتهــا ؛

اســتعدادات الجمعيــة لمؤتمرهــا القــادم 
الــذي ســينعقد قبــل نهايــة العــام الحالــي، 
والســعي الجــاد مــن اجــل انجــاح المؤتمــر 
مــن خــال تشــكيل عــددًا مــن اللجــان .. كمــا 
جــرى مناقشــة التطــورات المتســارعة عــن 
ضــع حالــة حقــوق االنســان فــي العــراق .. 
ــادرات الوطنيــة التــي  واهميــة تثميــن المب
تعــزز حقــوق الدســتورية لــكل العراقييــن .. 
كمــا اكــد ادارة الجمعيــة علــى انهــا ســوف 
فــي  المشــاركين  مــن  الحيــاد  علــى  تقــف 

االنتخابــات العراقيــة المقبلــة.
الجمعيــة العراقية لحقوق االنســان
في الواليــات المتحدة االمريكية

24/حزيران/2021

 تتقــدم األمانــة العامــة لهيئــة الدفــاع 
فــي  والمذاهــب  الديانــات  أتبــاع  عــن 
العــراق بأحلــى األمنيــات واخلصهــا إلــى 
العــراق  فــي  المندائيــة  الديانــة  أتبــاع 
رأس  عيــد  حلــول  بمناســبة  والمهجــر 
الســنة المندايــة )عيــد دهــوا ربــا( أو مــا 
أن  متمنيــن  )الكرصــة(  بعيــد  يســمى 
تحــل بركــة العدالــة والمســاواة عليهــم 
الديانــات  أتبــاع  مــن  أخوانهــم  وعلــى 

والمذاهــب المختلفــة فــي العــراق وأن 
ظــال  الوطــن  فــي  حياتهــم  تســود 
القضــاء  بعــد  واألمــان  والتحــرر  الحريــة 
والفســاد،  والعنصريــة  الطائفيــة  علــى 
الدولــة  جســد  نخــرت  عوامــل  وهــي 

ومنظوماتهــا.   العراقيــة 
ترافقــه  لكــم  نتمنــاه  ســعيد  عــام 
الصحــة  بــدوام  مخلصــة  أمنيــات 

ســعيدة.  وأيامكــم  والســامة 

األمانــة العامــة لهيئة الدفاع
 عــن أتبــاع الديانات والمذاهب 

في العراق
13 تمــوز 2021
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الدوليـة  والمنظمـات  المؤسسـات  تحتفـل   
المعنيـة بالعدالـة اضافـة الـى الهيئـات القضائيـة 
فـي 17 تمـوز/ يوليـو بيوم العدالـة الجنائية الدولية 
والذكـرى السـنوية لدخـول نظـام رومـا األساسـي 

النفـاذ.   حيـز  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة 
الدوليـة  الجنائيـة  للعدالـة  العالمـي  اليـوم  فـي 
نتذّكـر ضحايـا الجرائـم الدوليـة وكيفيـة رد االعتبـار 
بالعـدل  يتسـم  حـر  عالـم  الـى  التطلـع  مـع  لهـم 
والسـلم في ظل سـيادة القانون وتكريس العدالة 
الدولية التي تشـكل أحد ركائز السـام الدائم في 

كل أنحـاء العالـم. 
تنظيـم  اجتيـاح  الـى   2014 فـي  العـراق  تعـرض 
وبشـاعة  وحشـية  اجمعـه  العالـم  وشـهد  داعـش 
الجرائـم التـي اقترفتـه ، ممـا دفـع اكثـر مـن 18 دولة 
تقـر  ان  دوليـة  ولجنـة  وهيئـة  عالميـة  ومؤسسـة 
وتعلـن ان الفظائـع التـي ارتكبهـا تنظيم »داعش« 
هـي  نينـوى  وسـهل  سـنجار  فـي  األهالـي  بحـق 

 « دوليـة.  »جرائـم 
 لاسـف المحاكـم العراقيـة فـي الوقـت الراهـن 
ال تملـك أي اختصـاص للنظـر فيهـا P اي ليـس لهـا 
واليـة قضائيـة علـى الجرائـم الدوليـة مثـل اإلبـادة 
تسـليم  الـى  الحاجـة  بأمـس  والعـراق  الجماعيـة 
االرهابييـن الـى القضـاء وتنفيـذ القصـاص العـادل 
بحقهم دون تضييع حقوق ضحاياهم وتعويضهم 

مـن خـال محاكـم جنائيـة دوليـة مختصـة.

اننـا فـي المؤسسـة اإليزيديـة الدوليـة لمناهضـة 
الـى  العراقيـة  الحكومـة  نناشـد  الجماعيـة  اإلبـادة 
الجنائيـة  المحكمـة  الـى  االنضمـام  فـي  االسـراع 
الزمانـي  االختصـاص  ممارسـة  وقبـول  الدوليـة 
والمكانـي لهـا بهـدف انصـاف الضحايـا ورد اإلعتبار 
لهم عبر تقديم مرتكبي جرائم داعش الى العدالة 

. الجماعيـة  االبـادة  الدوليـة الرتكابهـم جرائـم 
اإلبـادة  لمناهضـة  الدوليـة  اإليزيديـة  المؤسسـة 

الجماعيـة

امستردام  /   2021.07.17

 المؤسسة االيزيدية الدولية تناشد الحكومة العراقية 
االسراع لالنظمام الى المحكمة الجنائية الدولية

ارتفاع خطير في االنتهاكات ضد 
األطفال أثناء الصراعات المسلحة *

تـّم  طفـل   8500 مـن  أكثـر  إن  المتحـدة،  األمـم  قالـت 
شـتى  صراعـات  فـي  الماضـي  العـام  فـي  تجنيدهـم 
بأنحـاء العالـم، وإن نحـو 2700 طفـل آخريـن ُقتلـوا فـي 

الصراعـات. تلـك 
األميـن  يقدمـه  الـذي  السـنوي  التقريـر  ويتنـاول 
العـام لألمـم المتحـدة أنطونيـو غوتيريش إلى مجلس 
األمـن عـن األطفـال والصراعات المسـّلحة، قتل وإصابة 
تسـتهدفهم  التـي  الجنسـية  واالنتهـاكات  األطفـال 
عنهـم  المسـاعدات  ومنـع  تجنيدهـم،  أو  واحتجازهـم 

والمستشـفيات. المـدارس  واسـتهداف 
 

ضـد  ارتكابهـا  تـّم  انتهـاكات  مـن  التقريـر  وتحقـق 
معظـم  ارتـكاب  وتـّم  صراعـًا.   21 فـي  طفـًا   19379
االنتهـاكات فـي عـام 2020 فـي الصومـال وجمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطيـة وأفغانسـتان وسـوريا واليمـن.

 
العـام  فـي  8521 طفـًا  تجنيـد  مـن  التقريـر  وتحقـق 
الماضـي فـي حيـن ُقتـل 2674 آخـرون وأصيـب 5748 

المختلفـة. الحـروب  فـي 
ويشتمل التقرير أيضًا على »قائمة سوداء«، القصد 
منـا أن تكـون قائمـة عـار ألطـراف الصراعـات علـى أمـل 

دفعهـا إلـى تطبيـق إجـراءات حمايـة األطفال.
مقاالت ذات صلة

»حـزب اللـه«: معادلـة الـردع قائمة مع إسـرائيل ونحن 
لسـنا بوارد تعديلها

بعـد اإلمـارات.. ثـاث دول عربيـة فـي قائمـة التطبيع 
مع اسـرائيل

أبـرز مـا تناولتـه الصحـف العالميـة البـارزة بشـأن توابـع 
العـدوان اإلسـرائيلي علـى غـزة

 ولوقـت طويـل، كانـت القائمـة مثـار جـدل، ويقـول 
و«إسـرائيل«  السـعودية  مـن  كا  إن  دبلوماسـيون 
مارسـتا ضغطـًا فـي السـنوات الماضيـة فـي محاولـة 

القائمـة. خـارج  للبقـاء 
ولـم تظهـر »إسـرائيل« فـي القائمـة فـي أي وقـت 
فـي حيـن تـّم رفـع التحالـف الـذي تقـوده السـعودية 
مـن قائمـة 2020، بعـد عـدة سـنوات مـن ظهـوره فيهـا 

للمـرة األولـى لقتـل وإصابـة أطفـال فـي اليمـن.
لعـدم  أسـفها  عـن  حكوميـة  غيـر  منظمـات  وعّبـرت 
وثيقـة  فـي  السـعودية  أو  »إسـرائيل«  إلـى  اإلشـارة 
مقتـل  فـي  ضالعـة  أطـراف  بصفـة  المتحـدة،  األمـم 

األطفـال. وتشـويه 

السـومري  المرصـد  منشـورات  مـن   *
هولنـدا  / االنسـان  لحقـوق 
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استمرار مسلسل االغتياالت 
والتصفية الجسدية في العراق

الشـاب  جثـة  علـى  األمنيـة«  »القـوات  عثـرت 
»علـي كريـم« فـي قضـاء  الزبير بمحافظـة البصرة، 
بعـد اختفائـه منـذ مسـاء أمـس السـبت، وهـو ابـن 

البهادلـي«.   »فاطمـة  البصريـة  الناشـطة 
غيـر   ،1995 العـام  مواليـد  مـن  كريـم«  و«علـي 
متـزوج، وقـد اختفـى بعـد أن أبلـغ ذويـه أنـه ذاهـب 
إلـى أحـد مسـابح البصـرة، وتـم اغـاق هاتفـه بعـد 

يـوم أمـس.   التاسـعة والنصـف مـن مسـاء 
و وجـدت جثـة علـي ملقـاة علـى قارعـة الطريـق 
رأسـه،  فـي  رصاصتيـن  تلقـى  وقـد  الزبيـر،  فـي 
جميـع  مـن  تجريـده  وتـم  صـدره،  فـي  وواحـدة 

الشـخصية.    محفظتـه  سـيما  مقتنياتـه، 
فاطمـة  النشـطة  اختطـاف  تـم  أن  وسـبق 
البهادلي عام 2012 من )جهات مسـلحة مجهولة(، 
 ،2018 العـام  وفـي  لهـا،  التهديـدات  واسـتمرت 
تعرضـت لحملـة تحريـض مـن منصـات إعامية على 
صلـة بإيـران، بتهمـة العمالـة للقنصليـة األميركية« 
وهـي التهمـة التـي سـبق أن تعـرض لهـا معظـم 
الناشـطة  بينهـم  اغتيالهـم، ومـن  النشـطاء قبـل 

يعقـوب.   ريهـام  الشـهيدة 
وفقدت الناشـطة فاطمة البهادلي أول أبنائها 
فـي أيـار مـن العـام 2019، حيـن ُقتـل )أحمـد( لتعتبـر 
علـى  كان  أنـه  رغـم  »انتحـارًا«،  الحـادث  السـلطات 
موعـد لحضـور فعاليـة قبـل موعـد وفاتـه بسـاعات، 
تفقـد  كريـم«  »علـي  جثـة  علـى  وبالعثـور 
الناشـطة »فاطمـة البهادلـي« اثنيـن مـن أبنائهـا .  
التقطهـا نشـطاء  وأظهـرت مشـاهد فيديويـة 
محافظـة البصـرة، لحظـة تلقي الناشـطة »فاطمة 
»علـي  ابنهـا  جثـة  علـى  العثـور  نبـأ  البهادلـي« 

كريـم« فـي قضـاء الزبيـر.    
وتوجـه عـدد مـن النشـطاء إلـى محـل سـكنها، 
رسـالة  عنهـا  نقلـوا  فيمـا  العـزاء،  واجـب  لتقديـم 
اإلعـام،  وسـائل  إلـى  إيصالهـا  منهـم  طلبـت 

مفادهـا:
 »أحّملكـم أمانـة أن تنقلـوا مـا أقوله إلى وسـائل 
مغـادرة  شـهر  قبـل  منـي  طلبـوا  لقـد  اإلعـام، 
البصـرة.. قالـوا لـي عليـِك مغـادرة المدينـة.. لكّنـي 
لـم أغـادر ألنـي ال أسـتطيع العيش خـارج مدينتي.. 
ومـا جـرى اآلن هـو الـرد لعـدم مغادرتـي«. دون أن 

تذكـر هويـة الجهـة التـي قامـت بتهديدهـا.
جمعيـة  رئيسـة  عامـا(   51( البهادلـي  وفاطمـة 
الفـردوس العراقيـة، كرمـت نهايـة العـام الماضـي 
 )PPPPP PPPP PPPPPPPPP( ديفنـدرز«  اليـن  »فرونـت  منظمـة  قبـل  مـن 
للمدافعيـن  العالمـي  اليـوم  بمناسـبة  االٕيرلنديـة 

االٕنسـان. حقـوق  عـن 
سـيدات   5 بيـن  مـن  واحـدة  البهادلـي  وكانـت 
كرمتهـن المنظمـة فـي منطقـة الشـرق االٔوسـط 
وشمال أفريقيا لعام 2020 في تصنيف المدافعين 

عـن حقـوق االٕنسـان المعرضيـن للخطـر.

 كلمـُة الحـق تنطـُق فـي كل زمـاٍن ومـكاٍن 
هـذا مـا أعتدنـا عليـه ... لكـن فـي زماُننـا هـذا 
تغيـــرت العـادات فأصبـح نطِقهـا صعـٌب جدًا 
ُمنفلتـٌة  أيـادي  مـن  غـدٍر  رصاصـُة  وثمِنهـا 
الدولـة  سـلطِة  فـوق  نفوذِهـا  تسـتخدُم 
عهـِد  إلـى  الزمـن  عجلـُة  بنـا  رجعـت  وكأنمـا 
الطواغيـَت وممارسـتِهم األسـاليب البدائية 
 ،، بصلـٌة  واإلسـاِم  للشـرِع  تُمـت  ال  التـي 
الديـن  تدعـي  ألنـاَس  العجـب  كل  فعجبـا 
وتمـارُس ُحكـم فرعـون علـى كل مـن يختلف 

معهـا رأيـًا P هـل ُسـلطتك كفصيـل مسـلح للمقاومـة كمـا تدعـي 
بشـيء  أجرمـت  قـد  تكـون  أن  دونمـا  نفسـًا  َقتـَل  لـَك  ُتجيـز  أنـت 
ُيسـتحق أن ُتعاقـب بإنهـاء حياتهـا فـورًا ؟؟؟ فنحـن كمـا عهدنـاَك 
مقـاوٌم ضـد المحتـل وسـيطرته ال بتكويـن فصيـل منفلـٌت يمـارُس 
ممتلـكاِت  علـى  حتـى  نفـوذه  متخـذًا  بلـده  أبنـاَء  ضـد  سـلطته 
الدولـة معتبـرًا نفسـه مسـتثمرًا تحـت مسـمى سـلطة الـا دولـة 
النـه ببسـاطٍة قيـادي يمـارس حقه الشـرعية من هـذه الممتلكات 
) المـال السـائب ( برأيـه فالمحافظـة عليـه مـن قبـِل قاتـٌل سـيكوَن 

. فاسـدٌة  برمتِهـا  السياسـية  الطبقـة  ألن  أفضـل 

قاَل أمير المؤمنين )عليـــــه السـام ( : وال تلبسـوا الحَق بالباطِل 
الدينيـة  التعاليـم  مـن  فأينكـم   .. َتعلمـون  وأنتـم  الحـَق  وتكتُمـوا 
التـي تتداولـون بهـا في تعاماتكم اليومية وكأنكُم األنبياُء في 
عهدهـم تشـبيه فقـط فأنتـم تفتقـرون لـروِح اإلنسـانية والتعامـل 
التـي هـي مـن صفاِت األنبياُء والمرسـلين والعتـرِة الطاهرة التي 
مـن الُمفتـرض أن تقتـدوا بهـا ، أينكـم منهـا يـا بشـر يـا مـن تدعـون 

ُحـب الحسـين وتقتلـون أبنـاَء مدينتـه ؟

القتـُل عمليـٌة مريضـٌة الغـرِض منهـا أثبـات الـذات واالسـتقواِء 
لكـي  االنتقـام  بـروِح  واالحسـاس  واسـتضعافهم  اآلخريـن  علـى 
ُيرضـي قائـده او يكـون موعـودًا بمكافأٌة قد تكون عينية أو مادية 
ُترضـي غريزتـه االجراميـة ومرضـه المسـيطر عليه فنـراه أحيانا عدو 
معـه  اختلـف  فـأن  الجنـون  حـد  وتصرفاتـه  بأحـد  يثـُق  وال  نفسـه 
شـخصًا فـي رأٍي مـا يثـور ويغضـب وعـادٌة مـا تـراه يهـدد بقتلـه ،، 
فلـو كان القتـُل أمـرًا طبيعيـًا لكنـا فـي غابـٍة كل واحـٍد منـا ينهـُش 
دون  مـن  إي  قـوة  وال  حـول  ال  كانـوا  الضحايـا  مـن  كثيـرًا   ، اآلخـَر 
سـاح يحافظـوا بـه علـى أنفسـِهم كمواطنيـن ُعزل ليـس لديِهم 
وسـيلٌة غيـر الهتافـاِت بالضـِد مـن أفـكار المتسـلطين األمـر الـذي 
جعلهـم فريسـٌة سـهلٌة لـدى العصابـاِت المنفلتـة فأيـن الضميـر 
الـذي يحتـُم عليَك َقتِل شـخص ال يسـتطيع مواجهتـك أو الدفاِع 

عـن نفسـه ضـدك

الـذي  األشـخاص  أمـام  لديـَك  ظاهريـًا  يصبـُح  الضميـُر  هنـا 
يقدسـونَك أو يحترمـوا نفـوذَك خوفـًا منـك فأنـت ال مانـَع لديـك 
مـن الغـدُر بِهـم يومـًا مـا لسـبٍب تافـه ممكـن أن يكـون االختـاف 
فـي وجهـاِت النظـر فبنظـره عندمـا ُيصاحبـك ويتفـق معـك فهـو 
فهنـاك  ِعليهـم  لتسـلِط  النـاس  أمـام  وقوتـَك  نفـوذك  كسـَب 
بـأن  الحـَق والباطـِل يسـيراِن معـًا فتأكـد  رأيـَت  إذ   : تقـول  مقولـة 

. الحـق  بلبـاِس  ولكـن  أيضـًا  الباطـِل  الثانـي هـو 

وعـوٍد  غيـُر  يوجـُد  فـا  مجرميـن  هكـذا  ُتحاسـب  دولـٌة  عـن  أمـا 
مؤجلـة التنفيـذ يـا تـرى هل أصبحت سـلطتِهم أقوى من سـلطِة 
العقوبـَة  تنفيـِذ  مـن  تسـويف ومماطلـِة  فـي  ؟ فجعلهـا  الدولـة 
قانـون  مـن   405 المـادة  بحسـب  القاتـُل عمـدًا فهـذه جريمـٌة  ضـد 
العقوبـات هـي انهـاء حيـاة انسـان مـن قبل انسـان آخر بـدون وجه 
حـق فأيـن القانـون مـن هـؤالء القتلـة ؟؟؟؟  عندمـا تكـون الدولـة 
داخـل  مشـكلة  تكمـن  فهنـا  قتلـة  محاسـبِة  عـن  مسـؤولٌة  غيـر 
المنظومـِة السياسـية فمـن السـهُل اختراقها من قبـل العصاباِت 
المنفلتـة عـن طريـق الكتـِل السياسـية التـي تحميهـا وتدعمهـا 
داخـل تلـك المنظومـة وهـذا األمـر أن طـال سيتسـبب بكارثـٍة فـي 
كل مرحلـٌة حكوميـٌة جديـدة فالوضـع اآلن صعـٌب للغايـة فوجـود 
قـوى الادولـة داخـل دولـة أمـٌر غيـر طبيعـي فالبنـاء الحكومـي 
المتعارف عليه عند كل البلدان يبدأ بتطهيِر منظومته من الخلل 
واقتصاديـًا   سياسـيًا  سـلبًا  عليهـا  يؤثـر  والـذي  فيهـا  الموجـود 
فبتسـلطه أكتسـَح جميـع المؤسسـاِت السياسـيِة واالقتصاديـِة 
السياسـية تحـت  الكتـل  األمنيـة مشـرعنًا وجـوده داخـل  وحتـى 

مسـميات مليشـياوية وليـس بعنـوان الدولـة.

ً
 زهوقا

َ
 بالباطِل .. فأصبح الحق

ٌ
 ضاَع الحق
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عنـه  تتـوكل  مـن  ولصالـح  لصالحهـا 
االحـزاب  مـن  وكثيـر   ، عنهـا  ينـوب  أو 
والساسـة واعضـاء مجالـس البلديـات 
والمحافظـات  المحليـة  والمجالـس 
منهـا  المولـدات  بمئـات  يشـتركون 
وبالتالـي فهـم لن يسـمحوا بتحسـين 
واقـع الكهربـاء فـي العـراق فيمـا تـدر 
المليـارات  المولـدات  هـذه  عليهـم 
االجنبيـة  الشـركات   ، شـهريا 
جاهديـن  سـيعملون  والكومبـرادور 
هـو  مـا  علـى  الوضـع  ابقـاء  علـى 
عليـه لحيـن اسـتياء بعـض الشـركات 
توافقهـا  أو  الكبـرى  االحتكاريـة 
العـراق  السـيطرة علـى كهربـاء  فـي 
مـن  االربـاح  مـن  عاليـة  نسـبة  مقابـل 
خـال عشـرات الصفقـات المشـبوهة 
الـى  تباعـا  ارباحهـا  سترسـل  التـي 
الخارجيـة  المصرفيـة  حسـاباتهم 
ضخمـة  اجـور  ومقابـل   ، والداخليـة 
العراقـي  المواطـن  بحملهـا  سـينوء 
الظلمـة  هـؤالء  ظـل  فـي  المسـكين 

! ...شـهريا  الظلمـات  عصـر  فـي 

ويقـول  عليكـم  يضحـك  مـن  وكل 
تباعـا  الكهربـاء  وزراء  تغييـر  بـأن  لكـم 
الـزج  يريـد  هـذا   « المشـكلة  سـيحل 
االخـر  الحـزب  وزيـر  مـن  بـدال  بوزيـره 
البتـة  بعـده  وال  ذلـك  دون  والشـيء 
القضيـة  لـك  يصـور  ان  يحـاول  هـذا   ،
بوزيـر  تتعلـق  شـخصية  انهـا  علـى 
بـان  يعلـم  غيـره  وقبـل  وهـو  اكثـر  ال 
 ، اقليميـة   ، دوليـة  هـي  القضيـة 
محليـة وهـي اكبـر مـن شـخص الوزيـر 
ان  او   ،« وزارتـه  وحتـى  وبطانتـه 
المسيسـة   - الفراريـة   - التظاهـرات 
والتـي سـترفع فيهـا صـور وشـعارات 
انتخابيـة  كدعايـة  سياسـية  احـزاب 
الشـأن لهـا بالشـعب وال بمظلوميتـه 
وال بمعاناتـه مـع الكهربـاء والخدمـات 
او  هنـا  سـتخرج  والتـي  والبطالـة 
حـل  شـأنها  مـن  للتنديـد  هنـاك 
المقبـل  الصيـف  ان  ،او  المشـكلة 
سـيكون افضـل مـن السـابق والحالـي 
،أو ان اصـاح الخـط الفانـي وتأهيـل 
واقـع  سيحسـن  العانيـة  المحطـة 
تجهيـز الطاقـة فاتصدقـوه ارجوكـم 
التصريـح هـو وزيـر  ، ولـو كان صاحـب 
او  الاحـق  او  المسـتقيل  الكهربـاء 

! شـخصيا  السـابق 

الحيـاة  عطلـت  التـي  الكهربـاء 
مختلـف  وعلـى  برمتـه  العـراق  فـي 
المشـبوه  دورهـا  وباألخـص  الصعـد 
الوطنيـة  الصناعـة  تعطيـل  فـي 
العراقيـة وقـد كانـت رقمـا صعبـا الـى 
وقت قريب ، على حسـاب المسـتورد 
المخطـط  مـن  كجـزء  االجنبـي 
الصعبـة  العملـة  لتهريـب  الجهنمـي 

  صـار جليـا لـدى القاصـي والدانـي 
ثاثـة  طيلـة  األمريـن  ضاقـوا  ممـن 
الكهربـاء  مشـكلة  مـن  تقريبـا  عقـود 
بـأن كل   ، فـي العـراق صيفـا وشـتاءا 
والنـدوات  والمؤتمـرات  التنظيـرات 
والتصريحـات  واالجتماعـات 
التحليـات  وجميـع  والتظاهـرات 
الكهربـاء  أزمـة  لحـل  والتغريـدات 
شـبك،  فـي  هـواء   = العـراق  فـي 
حتـى  بلغـت  والتـي  المليـارات  كل 
دوالر  مليـار   40 المعلـن  وبحسـب  االن 
العجيبـة  الشـبكة  هـذه  إلصـاح 
العقـول  اصاحهـا  فـي  حـارت  التـي 
كانـت   2003 قبـل   ، نفعـا  تجـدي  لـن 
تسـتهدف  االميركيـة  الطائـرات 
لتعطيـل  دوريـا  الكهربـاء  محطـات 
مجمـل الحيـاة فـي العـراق ولممارسـة 
الشـعب  علـى  النفسـي  الضغـط 
الحصـار  يعانـي  الـذي  العراقـي 
ظلمـا  عليـه  فرضتـه  الـذي  الغاشـم 
الكهربـاء  وعدوانا،وكلمـا كانـت وزارة 
تأهيـل  تعيـد  العاملـة  وقطاعاتهـا 
آنـذاك بمـا يتوفـر  المحطـات المدمـرة 
وقطـع  ومعـدات  طاقـات  مـن  لديهـا 
واذا  الحصـار  بسـبب  محـدودة  غيـار 
باميـركا اللعينـة تعـاود الكرة بقصفها 
 ، وعنجهيـة  صافـة  بـكل  مجـددا 
العـراق  دخـل  يـوم   2003 وبعـد  ولكـن 
يسـمى  بمـا  تمامـا  مظلـم  نفـق  فـي 
بـ«عصـر الظلمـات« الذي اعقب »عصر 
الظلـم » وعلـى قـول البغـادة » نخـرج 
مـن حفـرة فنقـع فـي دهديـرة » فقـد 
اسـتمرت المأسـاة اكثـر فأكثـر وتبيـن 
بأن أصل المشـكلة وأساسـها هو ، ان 
فـي مجـال  كبـرى  عالميـة  » شـركات 
كهربـاء  إلحتـكار  تتنافـس  الطاقـة 
سـنة  االميـركان  احتـال  منـذ  العـراق 
2003 والـى يومنـا تمامـا كمـا احتكـرت 
نفـط   - ، شـفطت  ، لفطـت  - سـرقت 
العـراق كامـا فـي نفـس الفترة ضمن 
هـذه  ابـرز  ومـن  التراخيـص،  جولـة 
وجنـرال   ، االلمانيـة  سـيمنز  الشـركات 
والطاقـة   ، االميركيـة  الكتريـك 
االيرانيـة اضافـة الـى شـركات صينيـة 
وتركيـة واوربيـة أخـرى تريـد أن تثـرى 
علـى حسـاب هـذا الشـعب المظلـوم 
والمنـوم مغناطيسـيا علـى اسسـس 
وليـس  وسياسـية  وطائفيـة  قوميـة 
تنتهـي  ان  كلهـا  مصحلتهـا  مـن 
البلـد  هـذا  فـي  الكهربـاء  معضلـة 
الكلمـة  تعنـي  مـا  بـكل  المنكـوب 
مـن معنـى ، هـذه الشـركات لـم ولـن 
تسـمح مطلقـا ببنـاء محطـات لتوليـد 
الخايـا  مـن  الكهربائيـة  الطاقـة 
الشمسـية ، هذه الشركات لن تسمح 
بتوليـد الطاقـة الكهربائيـة مـن تدويـر 
النفايـات ، هـذه الشـركات لـن تسـمح 
بتوليـد الطاقـة الكهربائيـة مـن الرياح 

عنفـات  او  الريـاح  بمـزارع  يعـرف  بمـا 
 ، الكهربائيـة  الطاقـة  إلنتـاج  الريـاح 
هـذه الشـركات وكلمـا أهلـت الدوائـر 
المعنيـة محطـة كهربائيـة مـا سـارعوا 
وكلمـا  الشـركات  هـذه   ، فخربوهـا 
للطاقـة  أبراجـا  اصلحـت  أو  أقمـت 
وكلمـا  الشـركات  هـذه   ، أسـقطوها 
للكهربـاء  وكابـات  اسـاكا  مـددت 
وكلمـا  الشـركات  هـذه  قطعوهـا، 
لتحسـين  معتبـرة  صفقـات  عقـدت 
الـدوالرات  بماييـن  الكهربـاء  واقـع 

وكلمـا  الشـركات  هـذه   ، سـرقوها 
عـن  للكشـف  جديـا  تحقيقـا  فتحـت 
جـاؤوا  الفسـاد  عقـود  فـي  شـبهات 
فأحرقوهـا  العقـود  طوابـق  الـى 
 - الكهربائـي  التيـار  شـماعة  وعلـى 
 - اساسـا  الموجـود  وغيـر  المقطـوع 
التمـاس الكهربائـي علقوهـا  بذريعـة 
بإنتـاج  تسـمح  لـن  الشـركات  هـذه   ،
 ، السـدود  مـن  الكهربائيـة  الطاقـة 
بالتخلـي  تسـمح  لـن  الشـركات  هـذه 
القديمـة  الغازيـة  المحطـات  عـن 
انمـا  الطاقـة  الـى  اضافـة  الغـاز  ألن 
 ، وبالمليـارات  الخـارج  مـن  يسـتورد 
بـل ولـن يسـمحوا لـك بأسـتثمار الغـاز 
المصاحـب للنفـط والذي يذهب هدرا 
ولنفـس الغـرض ، هـذه الشـركات لـن 
فـي  الطاقـة  واقـع  بتحسـين  تسـمح 
العـراق ألن القوى االنتهازية البشـعة 
المـال  رأس  مـع  المتحالفـة  المحليـة 
مصالحهـا  لتحقيـق  تعمـل  األجنبـي 
الوطنيـة  السـوق  علـى  ولاسـتياء 
وتدميرهـا بمـا يطلـق عليـه اصطاحـا 
بــ«  السياسـية  الموسـوعات  فـي 
تسـمح  لـن  وهـذه  كومبـرادور« 
بتحسـين اداء الشـبكة مطلقـا وبـأي 
وسـيلة كانـت ، أوال بسـبب العمـوالت 
الخـارج  مـن  تتلقاهـا  التـي  الهائلـة 
االهليـة  المولـدات  بسـبب  وثانيـا   ،
التي تسـتوردها مـن الخارج بالمايين 
لمئـات  امتاكهـا  بسـبب  وثالثـا   ،
وتشـغيلها  المولـدات  هـذه  مـن 

 احمد الحاج 
 الحل لمشكلة الكهرباء اال بعالج أصل الداء !
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والخبـرات  الكفـاءات  وهجـرة 
رحيـل  الـى  اضافـة  والعقـول 
االيـدي الماهـرة وزيـادة معـدالت 
مـن  عنهـا  ينجـم  ومـا  البطالـة 
واخاقيـة  مجتمعيـة  مشـاكل 
وإلغـراق   ، لهـا  الحصـر  وامنيـة 
الخارجيـة  بالديـون  العـراق 
عالـة  الـى  العـراق  ولتحويـل 
الخـارج  مـن  شـيء  كل  يسـتورد 
من دون ان ينتج شـيئا قط ، هذه 
الكهربـاء اليـوم وهـي أس الباء 
اال  الـى سـابق عهدهـا  تعـود  لـن 
الكبـرى  الشـركات  توافقـت  اذا 
بينهـا  فيمـا  تقاسـمها  علـى 
المسـروق  العـراق  بنفـط  اسـوة 
والمنهوب ، الشـجب واالسـتنكار 
يجـب ان يكـون مـن االن فصاعـدا 
الكومبـرادور«   « ضـد  موجهـا 
االنتهازيـة  بأنهـا  تعريفهـا  واكـرر 
مـع  المتحالفـة  البشـعة  المحليـة 
الحاقـدة  االجنبيـة  الرأسـمالية 
البلـدان  اقتصـادات  لتدميـر 
واالوطـان حيثمـا حلـت وارتحلـت 
الفـرق في ذلك بين دجال يرتدي 
بغـداد  فـي  والعمامـة  الجبـة 
لنـدن وامسـتردام  فـي  ويخلعهـا 
وركوعـه  سـجوده  وباريـس، 
واليـوان  واليـورو  للـدوالر  كلـه 
سـكير  والبيـن  والتومـان،  واليـن 
عبـر  بالوطنيـات  يجعجـع  علمانـي 
وآن  وقـت  كل  فـي  الفضائيـات 
علـى  العـراق  امـوال  يبـدد  فيمـا 
العاهـرات  وعلـى  القمـار  موائـد 
تايلنـد  فـي   ، ودبـي  بيـروت  فـي 
هـؤالء   ، وتايـوان  كونـغ  وهونـغ 
الفسـاد  اس  هـم  جميعهـم 
واسـاطينه  االفسـاد  واسـاس 
وكوارثكـم  معاناتكـم  وسـبب 
منكـم  وهـم  عامـا   18 مـدار  علـى 
وفيكـم وبينكـم ، فايخدعونكـم 
ويضحكـون علـى ذقونكم مجددا 
واليلـدغ  فطـن  كيـس  والمؤمـن 
مـن جحـر واحـد مرتيـن فكيـف بك 
وقـد لدغـت مـن ذات الجحـر االف 

؟ المـرات 

الـكل مشـتركون في معاناتكم 
يزعمـون  الذيـن  اولئـك  حتـى 
للفـوز  معكـم  متعاطفـون  انهـم 
بأصواتكـم فـي االنتخابـات فقـط 
البـاب  ،اغلـق  ثـم  ومـن  الغيـر 
هاتفـك  النـور،ودع  واطفـئ 
الطيـران  وضـع  علـى  النشـال 
انتخابـات  بإنتظـار  ويـدور،  يلـف 
عجـاف  اربـع  بعـد  قادمـة  جديـدة 
بالفسـاد  ماضيـة قضيناهـا كلهـا 
للخـارج  واالنبطـاح  واالفسـاد 
العاشـق  واالقليمـي  الدولـي 
بثنائيـي  وضيعناهـا   ، للشـرور 
والتبعيـة  والـوالء  الجنسـية 
اودعناكـم   ! والجـور  والظلـم 

. اغاتـي 

والمهتميـن  االقتصادييـن  وخاصـة  يجهـل  أحـد  ال   
أن  المالـي خبـراء أو مؤسسـات رسـمية حكوميـة،  بالشـأن 
السياسـتين المالية والنقدية تلعبان دورا أساسـيا وحاسـما 
فـي حركـة االقتصـاد والسـوق مـن خـال ضبط إيقاع أسـعار 
األسـعار ومعـدالت  التضخـم ومسـتوى  الصـرف ومعـدالت 
أن  يمكـن  ال  األهـداف  وهـذه  االقتصـاد،  فـي  التنميـة 
تـؤدي أدوارهـا االقتصاديـة واالجتماعيـة دون أن يصـار إلـى 

السياسـتين. هاتيـن  بيـن  الكـفء  التنسـيق 

  وكان مـن المؤمـل أن تتجـه السياسـة االقتصاديـة للدولـة بعـد عـام 2003 إلـى 
معالجـة االختـاالت فـي االقتصـاد العراقـي وإعـادة توازنـه مـن خـال إخراجه من 
فـخ السـقوط فـي الريـع النفطـي باتجـاه توظيـف هـذا القطـاع فـي عمليـات 
التخطيط والتنمية المستدامة وإنعاش االقتصاد الحقيقي وتمكين قطاعاته 
المختلفـة مـن التحـرك المنسـق- للوصول إلى هـذا الهدف بما في ذلك تمكين 

السياسـتين الماليـة والنقديـة كـي تلعبـا دورهمـا فـي إنجـاح هـذه البرامج.

   وبدال من قيام هاتين السياستين بهذا الدور فقد قامت الحكومة العراقية 
فـي السـنة االخيـرة بإصـدار مـا اسـمتها بالورقـة البيضاء التي احتـوت على أمور 
عديـدة أغلبهـا تعـرض إلـى االنتقـاد مـن الخبـراء االقتصادييـن والمالييـن، ومـن 
ضمنهـا التلويـح بتعديـل سـعر الصـرف مـن خـال تخفيـض قيمـة الدينـار العراقي 
بحجة األزمة المالية وتعويض االنخفاض في أسـعار النفط وسـد فجوة التضخم 
فـي موازنـة 2021  وتغطيـة العجـز الكبيـر فيهـا وعدم كفاية الكتلـة النقدية لدى 
الذيـن تناسـل عددهـم بشـكل أكثـر مـن  الحكومـة لتغطيـة رواتـب الموظفيـن 
الطاقـة االسـتيعابية للجهـاز الحكومـي لرغبـة احـزاب المحاصصـة مـن توسـيع 
قاعدتهـا االنتخابيـة، لهـذا طلبـت وزارة الماليـة مـن البنـك المركـزي رفـع قيمـة 
الـدوالر لتوفيـر الغطـاء النقـدي ومعالجـة األزمـة، وقوبـل هـذا الطلـب باسـتجابة  

البنـك المركزي.

ورغـم كل هـذه المزاعـم والتبريـرات فإن السـوق العراقية تشـهد ارتفاعا جديدا 
فـي قيمـة الـدوالر لتصـل إلـى 1500 دينـار للـدوالر شـهدته سـوق العـراق لـألوراق 
الماليـة للعمـات الصعبـة وشـركات الصرافة، ومن أسـباب ذلك كما كان متوقعا 
الخاصـة  الصيرفـة  البنـوك وشـركات  تمارسـها  التـي  السـوق  داخـل  المضاربـات 
ورجـال األعمـال أو تحميـل محافـظ البنـك المركزي مغبة ارتفـاع قيمة الدوالر في 
السـوق علـى وزارة الماليـة، وفـي ذات الوقـت غيـاب الرقابـة الحكوميـة علـى 
حركـة األسـعار ومعـدالت التضخـم وعلـى التعامـات النقديـة التـي تدخـل فـي 
صلـب مهمـات البنـك المركـزي، وكل ذلـك يحـدث علـى الرغـم مـن ازديـاد حجـم 
بيـع الـدوالر فـي نافـذة البنـك المركـزي لكـن ذلك لم يحد من ارتفـاع قيمة الدوالر 
بسـبب سـيطرة المصـارف الخاصـة التابعـة لألحـزاب النافـذة علـى مبيعـات البنـك 
المركـزي والتصـرف بهـا كمـا فعلـت فـي الماضـي ألغـراض التهريـب والمضاربـة 

بذريعـة  التجـارة.

   ومـن دون شـك فـإن تداعيـات ارتفـاع سـعر الـدوالر علـى نحـو مـا ذكرنـا والـذي 
فـي  االسـتهاكية  البضائـع  أسـعار  ارتفـاع  الدولـي،  النقـد  صنـدوق  منـه  تبـرأ 
البطالـة  نسـبة  وزيـادة  العمـل  فـرص  وضيـاع  الغذائيـة  المـواد  وخاصـة  السـوق 
والجرائـم، واألهـم مـن ذلـك زيـادة نسـبة الفقـر لتصـل إلـى 27 فـي المائـة حسـب 
مسـتويات  وتدهـور  التداعـي  هـذا  اسـتمر  مـا  وإذا  التخطيـط،  وزارة  تصريحـات 
المعيشـة للمواطنيـن فقـد ينتهـي األمـر إلـى التهـاب الشـارع العراقـي وصـوال 
إلـى انتفـاض مجتمعـي جـارف باالرتبـاط مـع عوامـل سياسـية وأمنيـة تتصاعـد 

مخاطرهـا يومـا بعـد اخـر.

إن أمـام الحكومـة العراقيـة مهمـات كبيـرة وعاجلـة فـي الجانـب االقتصـادي 
وكأولويـة ايقـاف ظاهـرة االنكمـاش فـي االقتصـاد العراقـي الـذي يتعمـق يوما 
بعـد آخـر، وهـذا يتـم بتصـوري عبـر مراجعـة القـرارات التـي اتخذت فـي القطاعين 
المالـي والنقـدي مـن خـال إعـادة سـعر الـدوالر إلـى مـا كان عليـه خاصـة بعـد 
إلـى 72 دوالر مـع  البرميـل  بارتفـاع سـعر  النفـط  انخفـاض أسـعار  انتفـاء مبـررات 
مـا يكفـل  العالـم  بتراجـع جائحـة كورونـا علـى مسـتوى  ارتباطـا  ارتفاعـه  توقـع 
سـد العجـز فـي موازنـة عـام 2021 واتخـاذ االجـراءات الكفيلـة بالحد مـن المضاربات 
األهليـة  المصـارف  ممارسـات  علـى  المركـزي  البنـك  رقابـة  وتشـديد  الماليـة 
وشـركات الصيرفـة وتصحيـح آليـات بيـع العملـة االجنبيـة ومنـع اسـتغالها مـن 

قبـل المصـارف األهليـة التابعـة ألحـزاب السـلطة .

ابراهيم المشهداني

السياستان المالية والنقدية .. إلى اين ؟ 
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لقاح ضد الجهل 

 مـا زال العالـم مرتبـكا فـي مواجهـة وبـاء كورونـا، ومـا ألحقه من ضرر 
فـي تفاصيـل حياتنـا، حتـى بـدت كل الحلـول قاصـرًة أو عاجـزة، غيـر أن 
الضـرر الـذي أصـاب قطـاع التعليم في العراق كان ضرًرا مركًبا يقتضي 
حـا طارًئـا، فمقابـل أي تـراٍخ فـي معالجـة وضع التعليـم، ينتج كل يوم 
مـرض اشـد فتـًكا وأكثـر قوة؛ مـرض خفي تظهر آثاره في المسـتقبل.
انتهى العام الدراسي، وخّلف وراءه اآلف الدروس والمعارف التي 
لـم تتمكـن وزارة التربيـة مـن تزويـد ابنائنـا بهـا، فالحلـول التـي فرضتهـا 
خليـة االزمـات لكبـح انتشـار الوباء كبحت فاعليـة التعليم أيضا وأضرت 
بعـض  واختصـار  المناهـج  كتـب  تكييـف  واضـاف  وكفايتـه،  بجودتـه 
الطفـل  لحقـوق  الطويلـة  الحرمـان  قائمـة  الـى  اخـر  حرمانـا  دروسـها 
فـي العـراق؛ فـي بيئـة تعليميـة يسـتحيل ان يتعلـم فيهـا التاميـذ 
والطـاب كل مـا هـو مقـرر مـن دروس وحصـص، فالتكييـف لـم يكـن 
سـوى اختصـار وحـذف لبعـض الفصـول مـن كتـب المناهـج، والبنيـة 
التحتيـة لاتصـاالت عجـزت عـن تزويـد أكثـر مـن عشـرة ماييـن متعلـم 
الازمـة لعقـد دروس تحتـاج  بالحزمـة  وأكثـر مـن نصـف مليـون معلـم 
الـى نطـاق عريـض ألنهـا دروس متلفزة ذات حجم كبير، وما من اجهزة 
يملكـون  ال  والطلبـة  التاميـذ  ان هنـاك ماييـن  بـل  مناسـبة،  لوحيـة 
هاتفـا او جهـازا يتعلمـون به! واغلـب المعلمين والمتعلمين ال يعرفون 
الحـد االدنـى مـن الشـروط الازمـة لانخـراط فـي تعليـم الكترونـي، او 
تعلـم عـن بعـد حتـى لو كان عبر برامـج التواصل االجتماعي المحفوفة 

بشـتى المخاطـر. 
كل هذه المعوقات تدل على ان تلك الحلول لم تكن حلوال واقعية 
مدروسـة وما كانت لتحد من انتشـار وباء الجهل، بل زادت في تعقيد 
وضـع التعلـم ال سـيما مـع تراكم االهمال وتفاقم المشـكات القديمة 
فـي التربيـة والتعليـم طيلـة عقـود مضـت، ولـو وضعـت الدولـة كل 
ذلـك فـي ميـزان المسـتقبل سـترجح كفتـه مقابـل ألف وبـاء مثل وباء 
كورونـا، غيـر ان كل مـن تصـدى للحكـم بعـد 2003 لـم يتصـد بشـكل جـاد 
الـى وضـع وتطبيـق الحلـول المائمـة إلنقـاذ المسـتقبل عبـر اصـاح 
فـي  المتتاليـة  الحكومـات  فشـل  بدليـل  والتعليـم،  التعلـم  واقـع 
تحقيـق اهـداف السـتراتيجية الوطنيـة للتربيـة والتعليـم بعـد انقضـاء 

عشـر سـنوات علـى تبنيهـا.
لـم تتـردد الدولـة فـي اتخـاذ كل مـا يلـزم لتوفيـر لقاحـات فيـروس 
أولويـة قصـوى، واصـدرت  كوفيـد- 19 وأعـدت توفيرهـا ضـرورة ذات 
قـرارات الزمـة لمنـع التجـول واغلقت المـوالت ودور العـرض والمطاعم، 
وخفضـت الـدوام فـي كل دوائرهـا الـى الربـع او النصـف، علـى الرغـم 
من األضرار االقتصادية الجسـيمة الذي تولدها تلك االجراءات؛ لكنها 
طبقتهـا بشـكل طـارئ الن آثار الضرر العـام أكبر من الضرر االقتصادي. 
غيـر انهـا فـي المقابـل لـم تتخـذ أي اجـراءات جـادة تتناسـب مـع ضـرر 
)فيروس الجهل( وتفشـيه، والغريب انها ظلت متراخية حتى بعد ان 
تضـرر بشـكل بالـغ تعلـم ماييـن االطفـال علـى مـدار عاميـن دراسـيين، 
انتقـل خالهمـا مليونـا طفـل مـن الصـف األول االبتدائـي الـى الصـف 

الثانـي بمقـدار ضئيـل وهزيـل مـن التعلـم.
وسـاعد فـي اسـترخاء المسـؤولين وتعقـد االمـور صمـت المجتمـع 
ممثـا بأغلـب األسـر، التي توهمـت أن ابناءها وبناتها قد تلقوا تعليما 
المناهـج  بتقليـص  الـوزارة  يطالبـون  كانـوا  بـل  نجاحهـم،  حيـن  كافيـا 
والحصـص وتبسـيط االختبـارات أكثـر بسـبب جهلهـم بعواقـب ذلـك 
علـى مسـتقبل ابنائهـم وانعـكاس ذلك على مسـتقبل البـاد، ناهيك 
عـن موضـوع المتابعـة التـي لـم تكن ممكنة على وفـق الطريقة التي 
اعتمـدت فـي التعلـم عـن بعـد؛ وظلـت جـودة التعليـم مـن دون رقيـب 

مرهونـة بضميـر المعلـم وقدرتـه وجديتـه.
ولكـي تحـد الدولـة مـن خطـر ذلـك وانعكاسـه وتخفيـف بعـض آثـاره 
العـام الدراسـي المقبـل  عليهـا ان تضـع خططـا جـادة تسـتقبل بهـا 
مسـتفيدة مـن تجربـة العاميـن الماضييـن وال تكـرر األخطـاء نفسـها 
الجسـيمة، التـي اتـت علـى االخضـر واليابـس وتركـت جرحـا بليغـا فـي 

وجـه المسـتقبل.
علـى الدولـة أن تعـرف أن توفيـر لقـاح للجهـل أصبح اليـوم باألهمية 
نفسـها توفير لقاحات وباء كورونا ان لم يكن أكثر اهمية، وان عليها 
ان تتخـذ اجـراءات فوريـة حازمـة لضبط ايقاع التربيـة والتعليم، وتوفير 

كل مـا يجـب توفيـره مـن متطلبات تعيد للتعليـم فاعليته وجودته.
يتفشـى  وأن  ثالثـة،  دراسـية  سـنة  تضيـع  ان  نخشـاه  مـا  فأشـد 
الجهـل أكثـر بيـن اطفالنـا الذيـن ضـاع حقهـم فـي التعليـم وضاعـت 
كل حقوقهـم األخـرى وسـط انشـغال السياسـيين بالتحضيـر إلعـادة 
انتخابهـم مـرة أخـرى مـن جديـد، بـدال مـن انشـغالهم بتوفيـر لقـاح ضـد 

الجهـل.
* رئيس المركز العراقي لثقافة الطفل

د. كاظم عبد الزهرة* 
 لـم يكـن ضـرر الفسـاد فـي 
سـرقة  علـى  يقتصـر  العـراق 
كان  بـل  فقـط  العـام  المـال 
وقـوع  فـي  مباشـرًا  سـببًا 
ضحيتهـا  يذهـب  كـوارث 
فـي  النـاس  مـن  العشـرات 
بيـن  ومـن  تقريبـًا  يـوم  كل 
المأسـاوية  الكـوارث  هـذه 
علـى  المواطـن  اعتـاد  التـي 
ظاهـرة  هـي  مشـاهدتها 
الحكوميـة  األبنيـة  حرائـق 

المفـروض  مـن  التـي  المستشـفيات  وخصوصـًا 
أن تكـون اكثـر األماكـن امانـًا وراحـًة للنـاس بسـبب 
يسـتقبل  كمـكان  اإلنسـانية  وظيفتهـا  طبيعـة 
صحيـة  عنايـة  الـى  يحتاجـون  الذيـن  األشـخاص 
واصحـاب  السـن  وكبـار  والمصابيـن  كالمرضـى 
هـذه  أصبحـت  لألسـف  لكـن  المزمنـة،  األمـراض 
واكثرهـا  خطـورة  األماكـن  اكثـر  المستشـفيات 

والمـوت.  للحرائـق  عرضـة 
مسـتمر  بشـكل  الحرائـق  تكـرار  خـال  ومـن   
مـادة  هنـاك  أن  يتضـح  اسـبابها  عـن  والبحـث 
فـي  اسـتخدامها  شـاع  بنـل«  »سـندويج  تسـمى 
اآلونـة األخيـرة فـي األبنيـة الحكوميـة وخصوصـًا 
تسـتعمل  المـادة  وهـذه  المستشـفيات  فـي 
لغـرض  المستشـفيات  وجـدران  أسـقف  لتغليـف 
مـن  جميـل  بمظهـر  وإظهارهـا  عيوبهـا  إخفـاء 
دون مراعـاة شـروط السـامة فيهـا وغـض الطرف 
السـباب  المسـؤولين  قبـل  مـن  مخاطرهـا  عـن 
تتعلـق بالرشـوة والمحسـوبية، وان مـن خصائـص 
وتطلـق  االشـتعال  سـريعة  إنهـا  المـادة  هـذه 
مـا  احتراقهـا  حيـن  كثيفـا  ودخانـا  سـامة  غـازات 
فـي  الراقديـن  المرضـى  اختنـاق  الـى  يـؤدي 
المستشـفيات وبالتالـي تكـون الحرائـق شـديدة 
وسـريعة االنتشـار ويصعـب السـيطرة عليهـا، لـذا 

جـدا. كبيـرة  الخسـائر  تكـون 
إن عدم اتخاذ اإلجراءات الازمة لمنع اسـتخدام 
فـي  سـببا  كان  لاشـتعال  القابلـة  المـادة  هـذه 
باالضافـة  باسـتمرار،  الحرائـق  هـذه  مثـل  حـدوث 
الـى عوامـل اخـرى كعـدم تجهيـز المستشـفيات 
الحكومية بأجهزة إنذار كشـف الحرائق والسـماح 
للمرضـى باصطحـاب األدوات الحارقـة كالهيترات 
قنانـي  مـن  بالقـرب  ووضعهـا  الكهربائيـة 
االوكسـجين، ناهيـك عـن قـدم األبنيـة وتهالكهـا 
وعـدم توفـر شـروط السـامة فيهـا، وهـذه كلهـا 

الحرائـق.  عوامـل سـاعدت علـى تكـرار حـدوث 
والعوامـل  األسـباب  نجـد  مـرة  كل  ففـي 
متشابهة لكن ايضا في كل مرة ال يرى المواطن 
حلـوال جذريـة لمنـع تكرار مثل هذه المآسـي التي 

المواطنيـن. مـن  العشـرات  ضحيتهـا  يذهـب 
ومـا زاد الوضـع سـوءًا هو تحول المستشـفيات 
يرافـق  إذ  الفنـادق،  يشـبه  مـا  الـى  الحكوميـة 
لغـرض  أشـخاص  عـدة  فيهـا  الراقديـن  المرضـى 
اغلـب  فـي  الرعايـة  قلـة  بسـبب  رعايتهـم 
حرائـق  حـدوث  حالـة  فـي  لـذا  المستشـفيات، 
بيـن صفـوف  األرواح كبيـرة  فـي  الخسـائر  تكـون 
المرافقيـن وغالبـًا مـا تتوفى اسـر باكملها بسـبب 
تواجدهـم بالقـرب مـن مرضاهم فـي لحظة وقوع 

الحريـق. 
 وفـي الوقـت نفسـه ال نسـتطيع ابعـاد فرضيـة 
الحرائـق  هـذه  خلـف  تقـف  خفيـة  ايـاد  وجـود 
المهنـي  التحقيـق  غيـاب  كان  لذلـك  المتكـررة 
وعـدم  المقصريـن  بحـق  القانونيـة  والمحاسـبة 
الوقـوف علـى األسـباب الحقيقيـة  السـبب فـي 
مـن  العشـرات  وذهـاب  يومـي  بشـكل  تكرارهـا 

فيهـا. االبريـاء  النـاس 

الفساد وظاهرة الحرائق 

اياد مهدي عباس
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لمجلـس  العـام  االميـن  ويبـت  بـه، 
خـال  التظلـم  فـي  الـوزراء 
اسـتامه  تاريـخ  مـن  ايـام  عشـرة 
قـراره  ويخضـع  مكتبهـن  فـي 
للطعـن امـام محكمـة االسـتئناف 
عشـرة  خـال  التمييزيـة  بصفتهـا 
ايـام تاريـخ تبلـغ المنظمـة او بعـّده 
الحـل،  عقوبـة  تفـرض  كمـا  مبلغـا 
نشـاطات  المنظمـة  مارسـت  اذا 
المرسـومة  أهدافهـا  مـع  تتعـارض 
بنظامهـا الداخلـي واذا ثبـت انهـا 
قامـت بمخالفـة القوانيـن العراقية 
بإزالـة  تقـم  لـم  واذا  النافـذة، 
وتعليـق  تنبيههـا  رغـم  المخالفـة 
الطعـن  طـرق  واسـتنفاد  عملهـا 
ويسـجل  التعليـق  قـرار  شـأن  فـي 
الحكوميـة  غيـر  المنظمـة  فـرع 
االجنبيـة فـي العـراق وفـق احـكام 
غيـر  وللمنظمـة  القانـون  هـذا 
الحكوميـة االجنبيـة تأسـيس فـرع 
القانـون،  هـذا  احـكام  وفـق  لهـا 
غيـر  المنظمـات  فـروع  وتخضـع 
العـراق  فـي  العاملـة  االجنبيـة 
ألحـكام القوانيـن العراقيـة، وألي 
او  حكوميتيـن  غيـر  منظمتيـن 
وفـق  العـراق،  فـي  مسـجلة  اكثـر 
تأسـيس  القانـون  هـذا  احـكام 
حكوميـة  غيـر  منظمـات  شـبكة 
ويسـري علـى الشـبكة مـا يسـري 
علـى المنظمـة، من احـكام تتعلق 
المعنويـة  الشـخصية  باكتسـاب 
والحقـوق  والحـل  والدمـج 
ويحظـر  والعقوبـات،  والواجبـات 
المنظمـة،  علـى  يحظـر  مـا  عليهـا 
وال يجـوز أن تتخـذ المنظمـة اسـما 
يشـابه اسـماء الجهـات الحكومية 
او االحـزاب او الكيانات السياسـية 
وان  النقابـات،  او  االتحـادات  او 
التحـول الكبيـر فـي دور منظمـات 
كحـال  جعلهـا  المدنـي  المجتمـع 
الـى  بحاجـة  الظواهـر  مـن  غيرهـا 
التنظيـم القانونـي، بمـا يسـاعدها 
واداء  بدورهـا  النهـوض  علـى 
السـعي  فـي  االنسـانية  رسـالتها 

المجتمـع. أفـراد  لخدمـة 

تأسـيس  تأميـن  بهـدف   
الحكوميـة  غيـر  المنظمـات 
يكفلـه  الـذي  اليهـا  واالنضمـام 
تسـجيل  ولغـرض  الدسـتور 
الحكوميـة  غيـر  المنظمـات 
المنظمـات  وفـروع  العراقيـة 
تـم  االجنبيـة،  الحكوميـة  غيـر 
غيـر  المنظمـات   « قانـون  تشـريع 
 ،2010 لسـنة   12 رقـم  الحكوميـة«  
المجتمـع  فكـرة  ولـدت  حيـث 
ضـرورة  الـى  الحاجـة  مـن  المدنـي 
وجـود مؤسسـات تقـوي النسـيج 
االجتماعـي، فقـد يشـترك العديـد 
متشـابهة  بأفـكار  االفـراد  مـن 
االفـكار  هـذه  تجمعهـم  وقـد 
معيـن  تجمـع  تحـت  لانضـواء، 
يتجمعـون فيـه لحمايـة حقوقهـم 
وتطبيقهـا  افكارهـم  لتنظيـم  او 
علـى  العمـل  او  للنـاس  نشـرها  او 
مصالحهـم  يخـدم  بمـا  تطويرهـا 
تعزيـز  الـى  القانـون  هـذا  ويهـدف 
المدنـي  المجتمـع  منظمـات  دور 
والحفـاظ  وتطويرهـا  ودعمهـا 
حريـة  وتعزيـز  اسـتقاليتها،  علـى 
المواطن في تأسـيس المنظمات 
اليهـا  واالنضمـام  الحكوميـة  غيـر 
لتنظيـم  مركزيـة  آليـة  وإيجـاد 
غيـر  المنظمـات  تسـجيل  عمليـة 
واالجنبيـة.  العراقيـة  الحكوميـة 
تحقيـق  الـى  المنظمـة  وتسـعى 
السـلمية  بالوسـائل  اهدافهـا 

 . طيـة يمقرا لد ا و
غيـر  بالمنظمـات  ويقصـد 
مـن  مجموعـة  هـي  الحكوميـة 
االشـخاص الطبيعيـة او المعنويـة 
الشـخصية  واكتسـبت  سـجلت 
هـذا  ألحـكام  وفقـا  المعنويـة، 
اغـراض  لتحقيـق  تسـعى  القانـون 
غيـر  المنظمـة  امـا  ربحيـة.  غيـر 
فـرع  وهـي  االجنبيـة  الحكوميـة 
مؤسسـة  حكوميـة  غيـر  منظمـة 
امـا  اخـرى،  دولـة  قانـون  بموجـب 
شـبكة المنظمـات غيـر الحكوميـة 
حكوميـة  غيـر  منظمـة  هـي 
هـذا  احـكام  بموجـب  مسـجلة 
مـن  عـدد  مـن  وتتألـف  القانـون، 
الحكوميـة  غيـر  المنظمـات 
المعنويـة  بالشـخصية  وتتمتـع 
فـي  المنظمـات  تلـك  وتسـجل 
الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  دائـرة 
لمجلـس  العامـة  االمانـة  فـي 
عراقـي  شـخص  ولـكل  الـوزراء، 
طبيعـي او معنـوي حـق تأسـيس 
منظمـة غيـر حكوميـة او االنتمـاء 

منهـا. االنسـحاب  او  اليهـا 
ان يكـون  العضـو  ويشـترط فـي 
فـي  مقيمـا  او  الجنسـية  عراقـي 

العـراق كامـل االهليـة، اكمـل »18« 
محكـوم  وغيـر  عمـره  مـن  سـنة 
او  سياسـية  غيـر  بجنايـة  عليـه 
المنظمـة  علـى  ويحظـر  جنحـه، 
اهدافـا  تتبنـى  ان  الحكوميـة  غيـر 
وتقـوم بأنشـطة تخالـف الدسـتور 
النافـذة  العراقيـة  والقوانيـن 
وممارسـة االعمـال التجارية، لغرض 
أعضائهـا  بيـن  االمـوال  توزيـع 
اسـتغال  او  الشـخصية  للمنفعـة 
المنظمـة لغـرض التهـرب مـن دفـع 
لدعـم  االمـوال  وجمـع  الضرائـب 
العامـة  للمناصـب  المرشـحين 
لهـم  المـادي  الدعـم  تقديـم  او 
مـا  الداخلـي  نظامهـا  وتضميـن 
االتيـة  االمـوال  توزيـع  الـى  يشـير 
علـى  والمسـاعدات  المنـح  مـن 
المنظمـة  حـل  عنـد  اعضائهـا 
ومنتسـبو  اعضـاء  ويلتـزم 
والتجنـب  بالكشـف،  المنظمـة 
عـن أي تضـارب فعلـي او محتمـل 
او  الشـخصية  مصالحهـم  بيـن 
المنظمـة،  ومصلحـة  الوظيفيـة 
مـن  المنظمـة  مـوارد  وتتكـون 
والتبرعـات  االعضـاء  اشـتراكات 
والهبـات  والوصايـة  والمنـح 
والخارجيـة،  الداخليـة  والهدايـا 
نشـاطات  مـن  الناتجـة  والعوائـد 
المنظمـة ومشـاريعها. وللمنظمـة 
بالقـدر  العقـارات  تملـك  حـق 
الضـروري التخـاذ مركـز لهـا ومراكـز 
المنظمـة  وتعفـى  لفروعهـا، 
ضريبـة  مـن  العـام  النفـع  ذات 
المضافـة  القيمـة  وضريبـة  الدخـل 
الجمركيـة  والرسـوم  والتعريفـات 
وللمنظمـات  المبيعـات  وضرائـب 
او  المتماثلـة  االهـداف  ذات 
بعضهـا  مـع  تندمـج  أن  المتقاربـة، 
بنظـام  واحـدة  منظمـة  وتؤلـف 
للنظـام  وفقـا  وذلـك  داخلـي، 
لـكل منهـا. ويكـون حـل  الداخلـي 
مـن  بقـرار  اختياريـا  امـا  المنظمـة 
الداخلـي  نظامهـا  وفـق  اعضائهـا 
المحكمـة. مـن  بقـرار  قضائيـا  او 

عنـد  المنظمـة  وتتعـرض   
القانـون  هـذا  احـكام  مخالفتهـا 
ويفـرض  التعليـق  لعقوبـات 
المنظمـات  دائـرة  عـن  صـادر  بقـرار 
بتنبيـه  وذلـك  الحكوميـة،  غيـر 
المخالفـة  ازالـة  بضـرورة  المنظمـة 
عشـرة  علـى  تزيـد  ال  مـدة  خـال 
بالتنبيـه  التبليـغ  تاريـخ  مـن  ايـام 
تزيـد  ال  مـدة  المنظمـة  وتعليـق 
علـى ثاثيـن يومـا، اذا لـم تتم ازالة 
التظلـم مـن  المخالفـة وللمنظمـة 
العـام  االميـن  لـدى  التعليـق  قـرار 
لمجلـس الـوزراء مـن تاريـخ تبلغهـا 

 القاضي كاظم عبد الزيدي 
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االنشـغال  أّن  وأخيـرًا،  وخامسـًا 
الغربـّي بمنطقـة الشـرق األوسـط 
العقديـن  فـي  شـهد  ككّل 
لمصلحـة  تراجعـًا  األخيريـن 
ومنطقـة  آسـيا  علـى  التعويـل 
مثـًا  ناحـظ  الهـادئ.  المحيـط 
أّن سياسـات الحزبيـن الجمهـورّي 
الواليـات  فـي  والديمقراطـّي 
الفـوارق  رغـم  وعلـى  المّتحـدة، 
كثيـرًا  تختلـف  ال  بينهـا،  الكثيـرة 
بدورهـا  األولوّيـات.  تلـك  حـول 
مـن  الحـّد  فـي  أوروبـا  فجهـود 
تكفـي  ال  إليهـا  الاجئيـن  تدّفـق 
األجنـدات  لتعديـل  وحدهـا 
فـإّن  ذلـك  إلـى  الكبـرى.  الدولّيـة 
وجـود إسـرائيل مضمـون، وإلحـاح 

متراجـع. النفـط 

فـي  الخمسـة،  العوامـل  هـذه 
تبـادل  ومـن  تفاعـل  مـن  بينهـا  مـا 
لــ  تؤّسـس  والتأثيـر،  التأّثـر  فـي 
السـهل  مـن  ليـس  »عصـر ظـام« 
ناهيـك  جبروتـه،  مـن  التقليـل 
بعـد  واإلقـاع  عليـه  التغّلـب  عـن 
بالتذكيـر،  بـأس  ال  هنـا،  ذلـك. 
فـي  بالفـوارق  االحتفـاظ  مـع 
التأثيـر،  مـدى  وفـي  األحجـام 
إّنمـا  الظـام«  »عصـر  تعبيـر  بـأّن 
أوروبـا  لوصـف  أصـًا  اسـُتخدم 
»البرابـرة«  اسـتولى  بعدمـا 
مـن  هبطـوا  الذيـن  الشـمالّيون 
الحالّيتيـن  واسـكندينافيا  ألمانيـا 
القـرن  أواخـر  فـي  رومـا  علـى 
ُدّمـرت  آنـذاك  للميـاد.  الخامـس 
العظيمـة  وحضارتهـا  رومـا 
عليهـا.  يـدّل  أثـٌر  ُتـرك  وبالـكاد 
تلـت  التـي  الوسـطى  القـرون 
كابـوس  ظـام«.  »عصـر  ُعـّدت 
باالنحسـار  يبـدأ  لـم  الظـام  هـذا 
بـات  مـا  مـع  سـّتة،  قـرون  بعـد  إاّل 
النهضـة«. »عصـر  بــ  الحقـًا  ُيعـرف 

يعـّم  الظـام«  »عصـر  عندنـا، 
أّن  ذاك  توريـة.  أو  مجـاز  دون  مـن 
اليـوم هـو كّلـه منطقـة  المشـرق 

كهربـاء. بـا 

نعـم، هـي، على األرجـح، نكبة.

* كاتـب وصحفـي لبنانـي

العشـرين  القـرن  عـرب  انتـزع   
جـاؤوا  ثـّم  الطبيعـة  مـن  تعبيريـن 
واالجتمـاع:  السياسـة  إلـى  بهمـا 
إسـرائيل  لنشـأة  وصفـًا  »النكبـة« 
وصفـًا  و»النكسـة«   ،1948 فـي 
السـّتة«  األّيـام  »حـرب  لهزيمـة 
بيـن  المشـترك   .1967 عـام 
كونهمـا  بالضبـط  هـو  التعبيريـن 
البشـر  ُيعفيـان  إّنهمـا  طبيعّييـن: 
أفعالهـم  عـن  المسـؤولّية  مـن 
إلـى  كّلهـا  المسـؤولّية  ويـرّدان 
قـوى ال سـيطرة إنسـانّية عليهـا، 

المدّمـرة... والـزالزل  كالبراكيـن 

أّن  التعبيريـن  بيـن  المختِلـف 
وأكثـر  ذرائعّيـة  أقـّل  النكبـة 
الهزيمـة  بـأّن  تعتـرف  تواضعـًا، 
فيمـا  ضخـم،  نوعـّي  حـدث 
التعبيـر  سـّك  )وقـد  النكسـة 
إّن  تقـول  محّمـد حسـنين هيـكل( 
الهزيمـة حـدث كّمـّي وعابـر علـى 
طريـق مشـروع صاعـد. إّنهـا مجـّرد 
كمـا  كبـوة،  جـواد  ولـكّل  كبـوة، 
مشـهور. جاهلـّي  مثـل  يقـول 

هذيـن  اليـوم  نسـتخدم 
لبنـان،  أحـوال  لوصـف  التعبيريـن 
وجزئّيـًا منطقـة المشـرق العربـّي، 
بـل  طبيعّييـن،  كتعبيريـن  ال 
المعانـاة:  حجـم  علـى  كدليليـن 
هـل هـي »نكبـة« نوعّيـة، بمعنـى 
جـّدًا  وجذرّيـة  جـّدًا  عميقـة  أّنهـا 
الصعوبـة،  بالـغ  تجاوزهـا  فيمـا 
هـي  أم  مسـتحيًا،  يكـون  وقـد 
»نكسـة« كّمّيـة لـن نلبـث أن نخـرج 
»راجـع  وبالتالـي  ُمعافيـن،  منهـا 
تخبرنـا  مـا  بحسـب  لبنـان«،  يتعّمـر 
الواثقـة.  الفولكلورّيـة  األغنيـة 
أغلـب الظـّن أّنهـا »نكبـة«. أسـباب 

األقـّل. علـى  خمسـة  ذلـك 

فـي  الطائفـّي  النظـام  أّن  أّواًل، 
لـم  تمامـًا،  اسـُتنفد  الـذي  لبنـان، 
ينتـج طاقمـًا  أن  يعـد فـي وسـعه 
الحاكـم  الطاقـم  مـن  أفضـل 
مـا  دائمـًا  هـو  األسـوأ  إّن  اليـوم. 

راهننـا. إّنـه  األفـق.  فـي  يلـوح 

علـى  فالمراهنـون  بدورهـم، 
أّن  يفوتهـم  الُنخـب«  »تجديـد 
غربـال.  فـي  يصمـد  ال  المـاء 
والسياسـّية  االجتماعّيـة  القـوى 
تنجـز  قـد  التـي  المختلفـة، 
وهنـاك،  هنـا  موضعّيـة  مكاسـب 
الطائفـّي  التفّتـُت  لهـا  يرسـم 
الضـارب سـقفًا منخفضـًا. البدائـل، 
العريـض،  الوطنـّي  النطـاق  علـى 
وافتراضّيـة  نظرّيـة  بدائـل 

. فحسـب
لبنـان  وظيفـة  أّن  وثانيـًا، 

بحيـث  تضمحـّل،  التقليدّيـة 
بيـن  سـهلة  المواءمـة  تعـد  لـم 
نظـام،  أّي  ورّبمـا  النظـام،  هـذا 
الحاجـة  تآكلـت  وسـاطٍة  وبيـن 
إليهـا،  والدولّيـة  اإلقليمّيـة 
أدواتهـا  تـآكل  عـن  ناهيـك 
مـع  سـّيما  أدائهـا،  علـى  والقـدرة 
والمتعاظمـة  الراهنـة  الهجـرة 
نشـهد  اللبنانّيـة.  للكفـاءات 
ومتفاوتـة  مختلفـة  بصـور  ذلـك 
والمرفـأ  والمصـرف  المدينـة  فـي 
المستشـفى  فـي  كمـا  والمطـار، 
والمطعـم...  والفنـدق  والجامعـة 
التجـاوب  مسـتوى  تراجـع  إّن 
يجـري  مـا  مـع  والعالمـّي  العربـّي 
راهنـًا فـي لبنـان يعلـن جزئّيـًا تلـك 

. لحقيقـة ا

اللـه«  »حـزب  أّن  وثالثـًا، 
يحصـل  لـم  مـا  طويـًا،  سـيبقى 
األشـّد  العامـَل  اسـتثنائّي،  تطـّور 
لبنـان  حيـاة  فـي  وتأثيـرًا  فعـًا 
نتحـّدث فقـط  واللبنانّييـن. هنـا ال 
أساسـًا  نتحـّدث  السـاح.  عـن 
شـديد  طائفـّي  اصطفـاف  عـن 
وراء  وقوفـه  فـي  التاحـم 
الترسـيخ  شـديد  وتاليـًا  السـاح، 
الطائفـّي  التفـّكك  لواقـع 
ولـو  دولـة،  قيـام  إّن  ولتفاقمـه. 
يمنعـه  مـا  هـو  األدنـى،  بالحـّد 
ذي  الحـزب  هـذا  وجـود  مجـّرد 

المسـتفحلة. القـّوة 

المشـرق  منطقـة  أّن  ورابعـًا، 
العربـّي كّلهـا تنهـار علـى نحـو أو 
آخـر، مـن العـراق إلـى غـّزة. مـا مـن 

أحـدًا. ُينجـد  أن  يسـتطيع  أحـد 

اللبنانـّي  االنهيـار  يغـدو  هكـذا 
وأعـّم  أعـرض  لوحـة  مـن  جـزءًا 
مـن  أبعـد  إيرانّيـة.  ريشـة  ترسـمها 
المذكـورة  المنطقـة  أّن  ذلـك 
تـوازن  فـي  وزنهـا  اليـوم  تفقـد 
اقتصادّيـًا  العالمـّي،  القـوى 
وثقافّيـًا. سياسـّيًا  كمـا  وتقنّيـًا، 

حازم صاغية  *

 هي أم نكسة ؟
ٌ

 لبنان : أنكبة
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االزدراء واالحتقار والتسـقيط والنّبذ 
اإلسـاءة  أو  اآلخـر  مـن  النيـل  بهـدف 
الدعايـة  أو  الحقائـق  تزويـر  أو  إليـه 
فإنهـا  التضليـل  وأسـاليب  السـوداء 
فيهـا  القضـاء  يكـون  دولـة  أّي  فـي 
وعـاداًل،  نزيهـًا  ومسـتقًا،  محترمـًا 
قـد  بـل  للمسـاءلة،  أصحابهـا  يعـّرض 
فـي  وخصوصـًا  لهـا  رادعـًا  يكـون 
فثمـة  اإلنسـانية،  القيـم  عـن  الدفـاع 
التعبيـر- حريـة  بيـن  جوهريـة  فـوارق 
ال  اإلنسـان  حقـوق  مـن  حـق  وهـو 
جـدال فيـه- وبيـن ممارسـة التشـهير 

محمـودة. غيـر  ذميمـة  كصفـة 

الفظاظـات  بعـض  أصبحـت  لقـد 
أو  اللسـان  وانفـات  السياسـية 
القلـم طريقـة جّذابـة وُمغريـة لبعـض 
تسـتهوي  أنهـا  طالمـا  النخـب 
مسـتوياتها  أو  المحتزبـة،  الجماعـة 
ذلـك  إلـى  البعـض  ويلجـأ  الدنّيـا، 
والتّنـدر  للتفّكـه  محّبـب  كأسـلوب 
التعبيـر،  حرّيـة  وعـّي  دون  ويسـمّيه 
تلحقـه  مـن  أحيانـًا  يطالـب  بـل 
تسـتمر  كـي  عليهـا  بالـرد  اإلسـاءة 
نراقـب  أن  ويكفـي  التشـهير.  لعبـة 
أو  التلفزيونيـة  المحطـات  بعـض 
االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  بعـض 
مـن  فيهـا  وينشـر  ُيبـّث  مـا  لنـرى 
التراشـق  يتـم  حيـث  وسـمين،  غـّث 
إلـى  والتفاخـر  والتفاضـل  والتنابـز 
بأقـذع  ونعتـه  الخصـم  تشـويه  درك 
قبيـح  هـو  مـا  كل  وانسـاب  النعـوت 
هـو  مـا  كل  واعتبـار  لـه،  وسـيئ 
أو  دينـه  علـى  حكـرًا  وخّيـر  جميـل 
أو  حزبـه  أو  قوميتـه  أو  طائفتـه 

دولتـه. أو  جماعتـه 

مـن  المعنييـن  علـى  لزامـًا  ويصبـح 
صّنـاع القـرار مـن تربوييـن وجامعييـن 
وثقافيـة  سياسـية  وفعاليـات 
عـن  والمسـؤولين  ومدنيـة  ودينيـة 
أن  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
 Pعلـم األخاقP يضيفـوا إلـى برامجهـم
 Pاإلنسـان وPحقـوق   Pالجمـال وPعلـم 
كـي يتـم تنزيـه السياسـة وتهذيبهـا 
بـه  قـال  الـذي  النبيـل  بالمعنـى 
العـامP، وهـو مـا  الخيـر  بـPأنهـا  أرسـطو 
عبـد  االجتمـاع  علـم  واصلـه مؤسـس 

خلـدون. بـن  الرحمـن 

اإلنسـان  سـعّي  مـن  الرغـم  علـى   
أن  إاّل  واألمـن،  السـام  لتحقيـق 
والدوليـة  المجتمعيـة  التناقضـات 
حـروب  فـي  االنخـراط  إلـى  قادتـه 
لهـا،  حـدود  ال  وصراعـات  ونزاعـات 
عملـة  يـزال  ومـا  التغـّول  وكان 
التعامـل  فـي  بكثـرة  متداولـة 
وسـائل  سـاهمت  وقـد  السياسـي، 
العلميـة  والثـورة  الحديثـة  االتصـال 
اإلعـام  وتكنولوجيـا  التقنيـة،   –
ظـل  فـي  والمواصـات  واالتصـاالت 
الصناعيـة  الثـورة  مـن  الرابـع  الطـور 
تعميـم  مـن  العولمـة  عصـر  فـي 
نمـاذج مختلفـة وغيـر مألوفـة للـذوق 
التعبيـر  فـي  واألخاقـي  السياسـي 

عديـدة. أمـور  عـن 

علـى  اسـتوقفني  مـا  ولعـل 
الصفعـة  هـو  مؤخـرًا  الصعيـد  هـذا 
جمهوريـة  رئيـس  تّلقاهـا  التـي 
وردود  ماكـرون  إيمانوئيـل  فرنسـا 
والقانونيـة  والبـاردة  الهادئـة  فعلـه 
كنـُت  وإعاميـًا  إزاءهـا.  واألخاقيـة 
أو  الكاريكاتيـر  رسـامي  بعـض  أتابـع 
المتلفـزة  البرامـج  محـاورّي  بعـض 
نابّيـة  تعابيـر  اسـتخدام  علـى 
نحـو  علـى  للكرامـة  مسـيئة  أو 
الـذوق،  مـن  وخـال  وأخـرق  أحمـق 
عـدد  أكبـر  علـى  الحصـول  بهـدف 
عاقـة  ال  واألمـر  المتابعيـن،  مـن 
الفنـون  مـن  كّفـن  بالسـخرية  لـه 
وهـي  وتعبئـة،  تحريـض  ووسـيلة 
جـزء مـن هـدف سـاٍم أحيانـًا، غرضهـا 
التبخيـس بالعـدو أو الخصـم وإظهـار 

تصرفاتـه. وسـوء  أفعالـه  قبـح 

اإلهانـات  قامـوس  تجـدد  لقـد 
أن  منـذ  جديـدّا  بعـدّا  واكتسـب 
منتظـر  العراقـي  الصحافـي  قـذف 
بحذائـه  بـوش  دبليـو  جـورج  الزيـدي 
مـن  اسـتيائه  عـن  تعبيـرًا  بغـداد  فـي 
فحسـب،  هـذا  ليـس  بلـده.  احتـال 
عـن  قـال  بايـدن  جـو  الرئيـس  إن  بـل 
فاديميـر  الروسـي  الرئيـس  غريمـه 
بأنـه  جنيـف  فـي  لقائـه  قبـل  بوتيـن 
تطـول  والقائمـة  وفاشـل،  قاتـل 
أحيانـا  مقـززة  عبـارات  اسـتخدم  بمـن 
وصـواًل إلـى الرئيـس البرازيلـي جاييـر 
قياسـّيًا  رقمـًا  ضـرب  الـذي  بولسـنارو 
الكلمـات  باسـتخدام  مسـجًا سـابقة 
فعـل  مثلمـا  والُمخجلـة،  المشـينة 
اليسـارية،  القـوى  ضـد  ذلـك  قبـل 
ماكـرون  مـن  السـخرية  إلـى  فذهـب 
وهـي  وسـّنها،  ومظهرهـا  وزوجتـه 
طريقـة غيـر الئقـة وغيـر دبلوماسـية، 
التخاطـب،  أدبيـات  عـن  خارجـة  بـل 
حـول  الجـدل  معـرض  فـي  وذلـك 
وعـدم  البيئيـة  البرازيـل  سياسـات 
قدمتهـا  التـي  بالوعـود  االلتـزام 
العالميـة.  المنـاخ  قمـة  خـال 

وبالمقابـل، أبـدى ماكـرون أسـفه مـن 
تحـت  البرازيلـي  الشـعب  يكـون  أن 
قيـادة رئاسـة بهـذا المسـتوى علـى 
ترجمـة  كان  وصولهـا  أن  مـن  الرغـم 

االقتـراع. صنـدوق  إلرادة 

مشـتركات  ثمـة  كان  وإذا 
والنازيـة  القديمـة  الفاشـية  بيـن 
تعارضـات  هنـاك  فـإن  اإليديولوجيـة 
العنصريـة  الشـعبوية  وبيـن  بينهـا 
فاألولـى  الجديـدة،  اإلسـتعائية 
كان  وإن  حتـى   PاالنضبـاطP اعتمـدت 
بتعاليـم  االلتـزام  بزعـم  مصطنعـًا 
وهـو  أخاقيـة،  كمرجعيـة  الكنيسـة 
فرانكـو  الجنـرال  بحـزم  عنـه  عّبـر  مـا 
والنـار  بالحديـد  إسـبانيا  حكـم  الـذي 

الزمـن. مـن  عقـود  أربعـة  قرابـة 

لدرجـة  مّنـا،  البعـض  يستسـيغ  قـد 
كامـًا  يسـمع  حيـن  االسـتمتاع، 
أو  نابيـًا  تعريضـًا  أو  جارحـًا  أو  بذيئـًا 
مدّويـة،  فضيحـة  أو  صادمـًا  تشـهيرًا 
خصمـه،  أو  لعـدوه  خارقـًا  اتهامـا  أو 
وال يهـم إن كان مثـل هـذا السـلوك 
أو التصـرف خـارج دائـرة القيـم التـي 
يـرّوج  التـي  والمبـادئ  إليهـا  يدعـو 
لهـا مـن قبيـل احتـرام الـرأّي والـرأّي 
والحـوار  والتنـوع،  والتعدديـة  اآلخـر، 
دائـرة  خـارج  وحتـى  الموضوعـي 
يتشـّدق  التـي  والعقانيـة  األخـاق 
اآلخـر/ تسـتهدف  أنهـا  طالمـا  بهـا، 
المجـال  مـن  إقصائـه  بهـدف  الضـد 
العـام عبـر شـيطنته وتشـويه صورتـه 
رخيصـة  وشـتائم  الئـق  غيـر  بحديـث 
مـن  يـدرك  أن  دون  محِقـّرة،  وألفـاظ 
الشـنيع  الفعـل  هـذا  بمثـل  يقـوم 
ويبتـر  إنسـانيته  مـن  جـزًءا  ينتـزع  أنـه 

ضميـره. مـن  قطعـة 

السـوّي  السياسـي  السـلوك 
منطقيـًا  يكـون  مـا  غالبـًا  واألخاقـي 
يقـّدره  مـا  وهـو  ورزينـًا  وموضوعيـًا 
أمـا  المطـاف،  نهايـة  فـي  الجمهـور 

د. عبد الحسين شعبان

 تهذيب السياسة بالمعنى النبيل
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 عيدكـم سـعيد!!!!..وثم مـاذا، ومـا الـذي يعنيـه هـذا العيـد او الـذي قبلـه. 
اغتـراب،  وبعدهـا؛  وخالهـا  فقبلهـا  مأتـم،  أي  عـن  عندنـا  العيـد  يختلـف  ال 
وعيوننـا  مغمضـة،  عيونهـم  أبديتهـم،  الـى  الراحليـن  مـن  طوابيـر  حـروب، 
مفتوحـة علـى دمعهـا ووحشـتها، وكلماتنـا مبللـة بالقهـر والضيـم، والفقـر 

النهريـن.. بيـن  اراضيـه  يفتـرش  والعطـش 
او  مناسـبة،  كل  فـي  تكـراره  نعيـد  فولكلـوري  تقليـد  مثـل  عندنـا  الحـرب 
ثـم  أشـهر  تسـعة  ببطونهـن  يحملـن  فاألمهـات  بدونـه،  او  لسـبب  نشـنها 
حياتـه،  دورة  تكتمـل  ان  وقبـل  ثـم،  قامتـه،  وطـول  سـنواته  وتراقـب  تربيـه 

حطـب. خشـبة  وكأنـه  الحـروب  نيـران  تبتلعـه 
قتلـى  دم  يكـّف  مـن لـم  والغـدر  الحـروب 
الشـوارع  فـي  بيـاض الفيضـان  وعلـى 
المصابيـح  حتـى  ضيائهـا االعـام،  لـون  فقـدت 
الـدم،  بلـون  توشـحن وتغطـت  واالمهـات 
علـى  جزعهـن  ومـازال بسـواد  غـاب  يافـٍع 
فـي  يتجـول  روحـه  .عطـر  لبيـت ا
والعيـد  سـعيد،  يلبـس عيـد  وطننـا  فـي 
فيـه  وتزيـن  وجوههـن السـواد،  االمهـات 
وتزغـرد  القبـر  بدلـة بتـراب  خلـع  لعريـس 
ولبـس  السـوداء  .زفافـه  لكفـن ا

النـذور واألدعيـة  ارهقتهـم كثـرة  الذيـن  االئمـة  السـعادة تفتـت علـى عتبـة  لكـن  عيـد سـعيد!! 
زخـات قهـر.. أدعيتنـا، وأمطرتهـا  بوجـه  ابوابهـا  أغلقـت  السـماء  ْتسـتجاب، الن  لـم  التـي 

ال عيـد يطـرق أبوابنـا، ألننـا ذبحنـا شـبابنا مـع األضاحـي فاختلـط دم الَضحيـة والِضحيـة، وعجنـت 
الـذي رحـل علـى عجـل مـن أمـره وتـرك خلفـه حسـرة الضيـاع  بـدم الحبيـب  االرامـل حلـوى العيـد 

وبـكاء رضيـع لـم ينطـق بعـد كلمـة )بابـا أو بويـه(.
لعبتـه،  فـي  أكثـر  نقاطـا  ليكسـب  االخـر  أحدهـم  فيقتـل  بالمـوت  أطفالنـا  يلعـب  العيـد  وفـي 

القتلـى.. عـدد  زيـادة  يسـجله  عندنـا  الفـوز  أنـن  تعلمـوا  النهـم 
مسـاجدنا تـؤذن صبـاح العيـد وتقـرأ آيـات وسـور، والتـي ُتقـرأ صبحـا وظهـرا وعصـرا وليـا لفواتـح 
طوابيـر الذيـن رحلـوا، بانتظـار ان نـزور ترابهـم بالعيـد ونبللـه بدموعنـا لنسـقي بهـا شـجيرات اآلس 

حـول القبـور التـي تنتظـر البـكاء.
هـل سـيحتفل بعيـد الِضحيـة الذيـن راحـوا َضحيـة حريـق المستشـفى وهل سيشـعلون الشـموع 

فـي سـماواتهم، أم أن أيديهـم عاجـزة عـن اشـعال شـمعة، النهـا أحترقت بنـار الظلم.
َضحايـا،  منـا  اكثـر  قـدم  مـن  هنـاك  ليـس  الن  الِضحايـا،  بذبـح  طقوسـنا  نكمـل  ان  نحتـاج  ال  نحـن 

سـعيد. بالتأكيـد  سـيكون  وعيدهـم  بموتنـا  ويتشـفى  يتفـرج  عالـم  محـراب  علـى  فأذبحونـا 
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