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 الحلــم الــذي بقــي يــراود البشــرية راســخا فــي ضميــر المدافعيــن 
عــن مفهــوم الســام وســيادة التفاهــم بيــن األمــم، ولطالمــا كانــت  
ــا للســام،  )حمامــات الســام( التــي جعلناهــا شــعارا ورمــزا تقليدي
وعلــى ضــوء ذلــك تشــكلت مجموعــات وأحــزاب وجمعيــات تدافــع 
عــن إبــدال الســام، بــدال عــن الحــروب ووياتهــا ومــا تخلفــه مــن 
دمــار يكــون وقــوده البشــر والمــدن، وســيبقى إلــى أمــد طويــل 
ــم البشــري فــي أن يســود مفهــوم الســام والتعايــش  هــذا الحل
والمحبــة واالنســجام بيــن الشــعوب، لينتصــر دومــا هــذا الشــعار 
مــا  علــى  العالمــي  الســام  مفهــوم  يحملهــا  التــي  والقيــم 

يتعــارض او يتناقــض معــه .
طالت  التي  واالنتهاكات  الحروب  نتائج  خبرت  البشرية  وألن   
قيم  لتعزيز  بينها،  ما  في  األمم  تنادت  فقد  البشري  الجنس 
التفاهم والحوار والتوصل إلى الحلول المشتركة، بديا عن لغة 
تنتج  التي  الكارثية  والحروب  المسلحة  والنزاعات  والعنف  القتل 

خسارات كبيرة باألرواح وباألموال وبالمستقبل . 
ويات  ذاقت  التي  الشعوب  تلك  بين  من  العراق  كان  واذا 
منها  يعاني  يزل  لم  عليها من ماسي ودمار  وما خلفته  الحروب 
حتى اليوم، فان العالم يشهد حروبا وتصادمات ونزاعات مسلحة، 
العصر  مستوى  إلى  يرتقي  حوار  او  تفاهم  وجود  عدم  نتيجة 
والزمن الذي نعيشه اليوم، نشعر نحن أبناء العراق أن الحاجة إلى 
تفعيل قيم السام والمناداة، لتغليب لغة التفاهم واالبتعاد عن 
أساليب الحروب في القتال والتدمير هو ما نحتاجه اليوم وغدا 

لبناء عالم ينعم بالسام والمحبة والتفاهم .
الدولي  تأثيره  وله  فاعا  كان  الذي  العالمي  السلم  مجلس 
والقانوني لم تعد له الفاعلية والقوة التي كان عليها، ومجلس 
النضال  في  العريق  التاريخ  صاحب  العراقي  والتضامن  السلم 
والمواقف الوطنية ينأى بنفسه عن ممارسة دوره في الوقوف 

ضد آلة الحرب، التي تحصد األرواح وتدمر المدن . 
تنص  والتي  الدولية  المنظمة  تمارسه  الذي  الخجول  الدور 
الذي  والدمار،  الحروب  ضد  الوقوف  على  وميثاقها  لوائحها 
تخلفه على الشعوب ال تتخطى حدود االستنكار او الشجب او 
ليس  وهو  المؤتمرات،  في  الدول  وفود  كلمات  إلى  االستماع 
دورها الحقيقي في تعزيز السام العالمي او في السعي إليقاف 
المسلحة  النزاعات  وإيقاف  البشرية  األرواح  وحصاد  الحرب  عجلة 
إيقاف  على  العمل  الدولية  المنظمة  عاتق  وعلى  الدول،  بين 
تلك  تصعيد  من  والحد  والتدمير  والقتل  العسكرية  النشاطات 
المآسي البشرية، وأن تسعى الستعادة السام بين المنشغلين 
بالقتال إليقاف الخسارات البشرية القادمة بكل الطرق والوسائل 
القانونية، التي يمنحها القانون الدولي إلنقاذ المجتمع الدولي 
من خطر الحرب وإبعاد شبح الموت عن البشرية، بعيدا عن العقل 
والنزاعات  الحروب  في  آخر  طرف  ضد  طرف  جانب  إلى  الوقوف 
التي تحصد األرواح، موت األعداد الكبيرة من البشر سواء كانوا 
مقاتلين في ساحات المعارك او مدنيين يعيشون وسط خوفهم 

ورعبهم تحت رحمة القصف والموت المجاني بكل دقيقة .
السام  تتبنى  التي  والزعامات  الحميدة  المساعي  غابت  أين 
تحمل  التي  األصوات  تلك  صارت  أين  إليه؟  وتدعو  العالمي 
المبادئ اإلنسانية وتتوسط بين المتقاتلين ، لتضع حلوال للهدنة 
للمشكات  للتسوية  وأسسا  للحروب  ونهاية  للحوار  وشروطا 
مستوى  إلى  لتصل  تتضخم  حتى  تكبر  تبدأ  التي  والخافات، 
الصدام المسلح ، مع أننا جميعا ال نختلف أن ال رابح في أية حرب 

أو صدام مسلح ، فالجميع تشملهم الخسارات الموجعة .
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  لــو أحصينــا عــدد المفــردات اللغويــة األكثــر تــداوال، والتــي 
تتكــرر علــى لســان بعــض المســؤولين، ســواء كان ذلــك فــي 
تصريحاتهــم الرســمية أو مــن خــال مقاباتهــم التلفزيونيــة، 
علــى  واســعًا  حيــزًا  أخــذت  وعبــارات  مفــردات  هنــاك  ســنجد 
مــن  المختلفــة،  اإلعــام  وفــي وســائل  السياســي،  الصعيــد 

. واألثنيــة(  والعرقيــة،  والمذهبيــة،  )الطائفيــة،  أمثــال 
عــن  المواطنــة  مفــردة  تغييــب  تــمَّ  أو  غابــت  حيــن  فــي   
مــن  المفــردات  تلــك  باتــت  حتــى  اإلعاميــة،  جداالتهــم 
وقــد  البعــض.  لــدى  السياســي  القامــوس  فــي  الُمســلمات 
يبــرر هــذا البعــض ذلــك بالقــول، إن الواقــع السياســي الــذي 
شــهده العــراق بعــد عمليــة التغييــر قــد فــرض التعامــل مــع 
هــذه المصطلحــات والُمســميات، ولكــن الحقيقــة تقــول، إن 
ــه إلغــاء المفاهيــم  ــأزم ال يمكن ــغ مــن الت هــذا الواقــع مهمــا بل

. المواطنــة  مفهــوم  ذلــك  مقدمــة  وفــي  الوطنيــة، 
وعلــى الرغــم مــن أن صفــة المواطنــة قــد ال تحتاج الــى تذكير، 
فهــي غريــزة تكمــن فــي كينونــة وخلجــات كل مواطــن، لكنهــا 
تحتــاج فــي بعــض األحيــان الــى مــن ُيحفــز هــذه الغريــزة، مــن 
ــروح الوطنيــة، مــن أجــل  خــال اســتنهاض الهمــم، وتفعيــل ال
هــذا  فــي  البــاد  تواجــه  التــي  الكبيــرة  التحديــات  مواجهــة 
المنعطــف التاريخــي. والحقيقــة أن هــذه التحديــات لــو وقــع 
جــزء بســيط منهــا علــى أي شــعب مــن شــعوب األرض لــكان 
لــه أثــر بعــد حيــن، ولكــن العــراق اســتثناء مــن ذلــك، لوجــود 
انجــرار  تمنــع  التــي  األمــان  وصمامــات  الكوابــح  مــن  العديــد 
البــاد الــى مــا ال تحمــد عقبــاه. ولعــل مــا حــدث مــن فواجــع عبــر 
الســنوات المنصرمــة، ومــن أزمــات متكــررة خيــر دليــل علــى مــا 
نقولــه. فاختبــار مفهــوم المواطنــة فــي نفــوس العراقييــن قــد 
نجــح فــي الرهــان األخيــر بتفــوق، ولكــي يســتمر هــذا النجــاح 
ــكل مــا مــن شــأنه  فــإن المصلحــة الوطنيــة تقتضــي تغذيتــه ب
الَنـفـَــس  تغليــب  خــال  مــن  التفــوق،  هــذا  فــي  االســتمرار 
ــر مــن  ــة علــى جميــع تلــك األنفــس الخبيثــة التــي تجت الوطنّي
حولنــا، وتضييــق الخنــاق علــى ُمطلقيهــا. وباإلمــكان التعبيــر 
عــن المواطنــة الصالحــة بعــدة أســاليب وصيــغ، وقــد تبــدأ مــن 
خــال امتنــاع المواطــن عــن إلقــاء أعقــاب الســكائر علــى قارعــة 
الطريــق، وال تنتهــي بجميــع تلــك التضحيــات التــي قدمهــا 
ويقدمهــا هــذا المواطــن فــي ســوح الوغــى ضــد المجاميــع 
واألزمــات  التحديــات  بوجــه  الجميــل  الصبــر  وهــذا  اإلرهابيــة، 

المتكــررة . 
مــا نريــد تأكيــده، هــو أننــا بأمــس الحاجــة الــى إشــاعة مفاهيــم 
المواطنــة، وفــي هذه المرحلة بالتحديد، التي تشــهد تحديات 
كبيــرة، وتغييــرا مســتمرا للكثيــر مــن المفاهيــم والــرؤى، والتي 
تراكمــت عبــر حقــب تاريخيــة طويلــة، حتــى ضربــت أطنابهــا 
هــذا  فــي  العمــل  يجــب  لــذا  المجتمــع،  هــذا  أوصــال  داخــل 
االتجــاه، لتعميــق وتعميــم كل مــا مــن شــأنه زيــادة اللحمــة بيــن 
أفــراد المجتمــع، والعمــل علــى إرســاء مبــادئ الســلم األهلــي 
الدائــم، مــن خــال نشــر ثقافــة الوحــدة والتوحــد، ثقافــة بنــاء 
مجتمــع فاعــل ومحصــن بالعوامــل الذاتيــة، وقــادر علــى تجــاوز 
الطمأنينــة  ألبنائــه  يعطــي  مجتمــع  والتحديــات،  المصاعــب 
الروحــي والنفســي، حتــى  باالســتقرار  والســكينة والشــعور 

تعلــو ثقافــة المواطنــة علــى كل الثقافــات الفرعيــة . 
إنَّ ترديــد مثــل هــذه الخطابــات والــرؤى الوطنيــة ال يمكــن لهــا 
أن تتحقــق مــا لــم يتوفــر لهــا إطــار ســميك ومحكــم يحتويهــا 
بالســلم  يتمثــل  اإلطــار  وهــذا  مضامينهــا،  علــى  ويحافــظ 
الــذي يعنــي بالدرجــة األولــى الحفــاظ علــى حالــة  األهلــي، 
ــات المجتمــع الواحــد، ورفــض كل دعــوات  التوافــق بيــن مكون
العنــف والتحريــض عليــه . ومــن الطبيعــي القــول فــي هــذا 
الصــدد، إن الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم بــكل تداعياتــه ال يمكــن 
أن يخــرج مــن أزماتــه وتوتراتــه الداخليــة إال بإعــادة االعتبــار الــى 
وطنــي،  فضــاء  صياغــة  علــى  والعمــل  المواطنــة،  مفهــوم 
قوامــه األســاس ومرتكــزه الرئيــس المواطنــة بصــرف النظــر عــن 
المنابــت األيديولوجيــة، أو القوميــة، أو الدينيــة. إذ إن التنــوع 
ال  ومختلفــة  متعــددة  بعناويــن  الفضــاء  هــذا  فــي  المتوفــر 
يمكــن أن يتوحــد فــي الفضــاء الوطنــي إال بمواطنــة حقيقيــة 
يمــارس كل مواطــن حقــه ويلتــزم بواجبــه. فالمواطنــة بــكل 
مــا تتصــف بــه مــن آليــات ومتطلبــات تمثــل حجــر الزاويــة ألي 
الوطنــي  الوئــام  تحقيــق  الــى  يهــدف  ســتراتيجي  مشــروع 
واالنســجام االجتماعــي، ولهــذا علينــا الترويــج إلشــاعة ثقافــة 

المواطنــة بجميــع الوســائل والســبل .

ياسين العطواني

غياب مفهوم المواطنة

كردسـتان  إقليـم  فـي  السـلطات  أعلنـت 
»سـقوط 12 صاروخـًا باليسـتيًا بعيـد المـدى 
في مدينة أربيل بعد منتصف ليلة السـبت 

12 مـارس )آذار( . 
خـارج  الشـرق  جهـة  مـن  ُأطلقـت  وقـد 
إيـران(،  إلـى  إشـارة  )فـي  العراقيـة  الحـدود 
مسـتهدفة القنصليـة األميركيـة ومناطـق 
أن  وأكـدت  فضائيـة«،  وقنـاة  سـكنية 
»الصواريـخ سـقطت فـي محيـط القنصلية 

)علـى بعـد أكثـر مـن كيلومتريـن( مـن دون وقـوع خسـائر بشـرية 
سـوى إصابة مدنيين بجروح طفيفة، فضًا عن إلحاق أضرار مادية 
في مبان ومنازل مدنية«، نافية »وجود أي مواقع إسـرائيلية في 

. كردسـتان« 
وتبنـى الحـرس الثـوري اإليرانـي الهجـوم رسـميًا، وقـال فـي بيـان 
إنه »أمطر بصواريخ قوية ودقيقة المركز االستراتيجي للمؤامرات 
الشـريرة  أفعالـه  »تكـرار  أن  مـن  وحـذر  أربيـل«،  فـي  الصهيونيـة 

سـيقابل بـرد حـازم ومدمـر« .
جـاءت الضربـة بعـد أن هـدد متحدثـًا باسـم وزارة الخارجيـة اإليرانيـة 
فـي  إيرانييـن  ضابطيـن  قتلهـا  علـى  إسـرائيل«  مـن  بـ«االنتقـام 
دمشـق  العاصمـة  قـرب  إسـرائيلي  قصـف  فـي  وذلـك  سـوريا«، 

. الماضـي  األسـبوع 
السـؤال المهـم هـل فعًا أن الضربـة االيرانية جاءت انتقامًا لمقتل 
الضربـة  بيـن  صلـة  هنـاك  وهـل  سـوريا؟،  فـي  ايرانييـن  ضابطيـن 
وتوقـف مفاوضـات فيينـا؟، وهـل فعـًا أن الموقـع تابـع للموسـاد 
وتبطـش  تضـرب  واسـرائيل  مـن سـنتين  أكثـر  االسـرائيلي؟؟.منذ 
وتفتـك بمقـرات التواجـد العسـكري االيرانـي فـي سـوريا، وايـران 
بإطـاق  األسـد  نظـام  تكلـف  أو  الصمـت  فـي  وتكتفـي  تـرد  لـم 
وينتهـي  المناسـب  الوقـت  فـي  سـنرد  المتكـررة  االسـطوانة 
الموضـوع وكأن شـيئًا لـم يكـن، ولكـن فـي هـذه المـرة ادعـت ايران 
مقـرات  قصفـت  بأنهـا  اربيـل  إلـى  وجهتهـا  التـي  الضربـات  بعـد 
دمشـق  فـي  ضابطيـن  مقتـل  علـى  كـرد  االسـرائيلي  للموسـاد 
بيـن  وثيقـة  صلـة  هنـاك  االيراني.اعتقـد  الثـوري  للحـرس  تابعيـن 
هـذه الضربـة وبيـن توقـف مفاوضـات فيينـا، لهـذا فبركـت هـذه 
العملية بضرب ما يسمى مواقع اسرائيلية في اربيل، بينما سبب 
التوقـف الحقيقـي للمباحثـات يعزى اواًل إلى الشـروط التعجيزية 
التـي اضافتهـا موسـكو علـى االتفـاق، وثانيـًا صـدور بيـان غامـض 
قبـل يوميـن مـن واشـنطن أعلنـت فيـه توقـف المفاوضـات فـي 
فيينـا .. ممـا جعـل ايـران التي كانت تأمل فـك القيود عن المليارات 
مـن الـدوالرات باإلضافـة الـى رفـع العقوبـات عـن النفـط االيرانـي 
وبسـبب غيـر واضـح مـن قبـل واشـنطن وروسـيا تـم قلـب الطاولـة 
فـي الوقـت الضائـع أو فـي اللمسـات األخيـرة مـن االتفـاق الـذي 
اثـار ذلـك غضـب ايـران التي تخشـى المواجهة المباشـرة فاتجهت 
نحـو العـراق الحلقـة األضعـف لتبعث مـن خاله رسـائل الغضب أي 
ان ايـران اسـتخدمت العـراق مـكان لتصفيـة الحسـابات ألن ايـران ال 
تعتبـر العـراق دولـة ذات سـيادة بـل كمـا قـال أحـد مسـؤوليها أن 

العـراق محافظـة ايرانيـة . 
وهـذا مـا أكـده أحـد المسـؤولين اإليرانييـن، حيـث ربـط أميـن عـام 
المجلـس األعلـى لألمـن القومـي اإليرانـي علـي شـمخاني ضمنـًا 
بيـن الجهـود الدبلوماسـية فـي مفاوضـات فيينـا الهادفـة إلحيـاء 
االتفـاق النـووي، )وأشـار إلـى اسـتخدام )الميـدان والدبلوماسـية( 
معـًا للدفـاع عـن )المصالـح واألمـن القومـي بصـورة ذكيـة(، مضيفـًا 
أن )االعتمـاد علـى الشـرق والغـرب لـن يوفـر حقـوق وأمـن الشـعب 
اإليرانـي(، واسـتخدم وسـم )مفاوضـات – فيينـا( ومعاقبـة  )الكيـان 
– الصهيوني(.أمـا بالنسـبة للموقـع تابـع للموسـاد أم أحـد قصـور 
المواطنين؟، أعتقد أن من غير المنطق بالنسبة ألجهزة المخابرات 
التجسسـية،  عملياتهـا  لتديـر  مرتفـع  علـى  بـارزًا  موقعـًا  تتخـذ  أن 
وتأكيـدي هـذا ال يتعـارض مـع قناعاتـي بنفوذ جهاز الموسـاد في 
االقليـم وكثيـر مـن المناطـق العراقيـة األخـرى بمـا فيهـا بغـداد.ال 
ألقـي اللـوم علـى ايران وال على اسـرائيل على اسـتباحة السـيادة 
الذيـن  وأحزابنـا  سياسـينا  علـى  اللـوم  كل  اللـوم  إنمـا  العراقيـة، 
اوصلـوا حـال العـراق، فمـن أضعـف العـراق ليـس ايـران أو اسـرائيل، 
بـل أنتـم مـن أضعـف العـراق مـن خـال نهبـه وسـرقته وتنفيذكـم 
وغيرهـم،  وإسـرائيليين  وإيرانييـن  اتـراك  مـن  اسـيادكم  ألجنـدات 
للعـراق علينـا جميعـًا ان نسـتعيد  نريـد سـيادة  وإذا كنـا كشـعب 
العـراق مـن براثنكـم وبعدهـا تقطـع يـد كل مـن تسـول لـه نفسـه 

االعتـداء علـى العـراق .
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مــا  ســرعان   ،2003 عــام  بعــد  والحــروب 
بمواجهــة  العراقيــة  المــرأة  وضعــت 
أوضــاع غيــر مســبوقة، امتحنــت إرادتهــا 
وصبرهــا وقــوة تحملهــا. فــكان مــا كان 
كمــا  والتفريــق  والتهجيــر  القتــل  مــن 
تشــهد علــى ذلــك األحــداث التــي أجبــر 
أْن  علــى  النســاء  مــن  الحالــي  الجيــل 
يكــون شــاهدًا عليهــا وضحيــة لهــا فــي 
والتيتمثــل  الصــراع  مناطــق  مختلــف 
باليزيديــات  ألمــت  التــي  الفاجعــة 
الخصــوص،  وجــه  علــى  والمســيحيات 
ولكــّن  فيهــا.  الكبيــرة  العــار  لطخــة 
انتماءاتهــا  بمختلــف  العراقيــة  المــرأة 
العرقيــة والقوميــة والثقافيــة والدينيــة 
ونهضــت  تستســلم  لــم  والمذهبيــة، 
صفحــة  طــي  علــى  مصــرة  جديــد  مــن 
منهــا  جعــل  الــذي  البغيــض  الماضــي 

. قســريًاعليها  شــاهدًا 

مــع ذلــك يبــدو أّن بعــض األطــراف تصــر 
علــى امتحــان صبــر النســاء وتحملهــن. 
النســائية  األوســاط  أقحمــت  فقــد 
علــى  االلتفــاف  البعــض  بمحاولــة 
بعــض المكتســبات التــي أمّنهــا قانــون 
األحــوال الشــخصية رقــم 188 لعــام 1959 
بســلب حــق األم مــن حضانــة الصغيــر مــن 
خــال محاولــة تعديــل المــادة 57 منــه. 
غــاب عــن بــال دعــاة مثــل هــذا المشــروع 
المــرأة  منهــا  عانــت  التــي  المظلوميــة 
فــي حــاالت الطــاق وحتــى بعــد وفــاة 
الــزوج مــن خــال تســليط الذكــور فــي 
بــه  حملــت  بمــن  للتحكــم  الــزوج  عائلــة 
فأنجبتــه وأرضعتــه وأطعمتــه مــن بدنهــا 
وروحهــا. ثــم بادرتنــا المحكمــة االتحاديــة 
الزوجــة  تجريــم فعــل ضــرب  عــدم  بقــرار 
ولــم  »التأديــب«.  بــاب  تحــت  والطفــل 
يتخلــف مجلــس النــواب العراقــي علــى 
الصعيــد االتحــادي خــال أكثــر مــن دورة 
نيابيــة عــن ذلــك مــن خــال تجاهــل تمريــر 
فــي  األســري  العنــف  مكافحــة  قانــون 
المحاكــم  فيــه  تشــهد  الــذي  الوقــت 
االجتماعيــة  الحيــاة  مياديــن  ومختلــف 
زيــادة  علــى  مســبوقة  غيــر  أمثلــة 
اعتــداءات مــن هــذا النــوع. ولــم تتخلــف 
وســائل التواصــل االجتماعــي عــن رصــد 
الكثيــر مــن هــذه الحــاالت، التــي هــزت 
ضميــر المجتمــع ورّوعــت أفــراده، فيمــا 
ووضــع  تناولهــا  عــن  مؤسســاته  تعجــز 
تنتشــر  فيمــا  لها.هــذا  المعالجــات 
واالعتــداء  التجــاوز  مشــاهد  مختلــف 
الشــابات  وبخاصــة  النســاء  علــى 
طبيعــة  تتطلــب  ممــن  والفتيــات 
ونشــاطاتهن  المحــدودة  امكاناتهــن 
واســتخدام  والعمــل  الخــروج  اليوميــة 

الثامــن مــن آذارعــام 1908  لــم يكــن   
يومــًا ســعيدًا بالنســبة إلــى مجموعــة 
مصنــع  فــي  النســيج  عامــات  مــن 
نيويــورك  مدينــة  فــي  للنســيج 
صاحــب  أقــدم  حيــث  األمريكيــة، 
مجتمعــات  احراقهــن  علــى  المصنــع 
بســبب تجمعهــن للتظاهــر والمطالبــة 
برفــع األجــور وتحســين ظــروف العمــل 

. األطفــال  عمــل  ومنــع 
أولئــك  تظاهــر  يكــن  لــم  بالتأكيــد، 
العامــات ليأتــي مــن ال شــيء، فقــد 
كان ثمــرة تظاهــرات احتجاجيــة كثيــرة 
ســبقت ذلــك التاريــخ. ولــم تمــض تلــك 
حيــث  تذّكــر  بــا  المفجعــة  الحادثــة 
ومطالبــات  احتجاجــات  أعقبتهــا 
النســائي  االتحــاد  اقتــرح  أْن  بلغــت 
 1945 عــام  العالمــي  الديموقراطــي 
علــى اعتبــار ذلــك اليــوم يومــًا عالميــًا 
للتذكيــر بمعانــاة النســاء والعمــل علــى 
انصافهــن والمســاعدة علــى تحقيــق 
مــن  الرجــال  وبيــن  بينهــن  المســاواة 
مجتمــع  ببنــاء  المســاهمة  أجــل 

 . أخاقيــًا  وحــر  إنســانيًا،  متكافــئ 
بتخصيــص  المطالبــات  اســتغرقت 
مــن  يقــرب  مــا  للمــرأة  عالمــي  يــوم 
الســبعين عامــًا حتــى اقتنعــت األمــم 
دول  علــى  اقترحــت  بــأْن  المتحــدة 
ــذي  ــار اليــوم ال ــم عــام 1977 اختي العال
لاحتفــاء  منهــا  واحــدة  كل  يناســب 
بالمــرأة. ســرعان مــا أجمعــت الغالبيــة 
العظمــى مــن دول العالــم علــى اعتبــار 
للمــرأة.  عالميــًا  يومــًا  آذار  مــن  الثامــن 
حزينــًا  يومــًا  إذن،  اليــوم  ذلــك  كان 
دفعــت ثمــن إحيائــه نســاء شــغّيات، 
ببعــض  طالبــن  أّنهــن  فعلنــه  مــا  كل 
كعامــات  لهــن  األساســية  الحقــوق 
مــن  حيــوي  جــزء  ذلــك  وباعتبــار 
التــي ســبق  اإلنســان  وثيقــة حقــوق 
للمنظمــة الدوليــة أْن وافقــت عليهــا 
للنهــوض بنوعيــة حيــاة البشــر ووقــف 
طواحيــن العنــف والكراهيــة والحــرب 

. واالســتبداد 
المــرأة  أوضــاع  إلــى  عدنــا  مــا  إذا 
ــذ  فــي العــراق فــإّن الثامــن مــن آذار من
يومــًا  اعتبــاره  علــى  العــراق  موافقــة 
انتصــارات  ليســجل  يكــن  لــم  للمــرأة 
ــة األنظمــة السياســية  تذكــر خــارج رغب
للظهــور بمظهــر حســن. فقــد اكتظــت 
مــن  بالنضــاالت  التاريخيــة  مســيرتها 
والعدالــة  المســاواة  تحقيــق  أجــل 
نســاء  فيهــا  تقدمــت  التــي  والحريــة 
ثــم  ومــن  وعائليــة  فرديــة  بجهــود 
المؤسســة  القتحــام  مؤسســاتية 
والقضائيــة.  والصحيــة  التعليميــة 
عبــدن  أْن  الرائــدات  ألولئــك  وكان 
الطريــق ألجيــال متعاقبــة مــن النســاء 
للدخــول فــي مختلــف مجــاالت العمــل 
وقطاعــات  الحكومــة  صعيــد  علــى 
األدب والفــن والتعليــم العالــي. بيــد إّن 
ظــروف االحتــال وانعــدام االســتقرار 
المســلحة  والنزاعــات  السياســي 
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وســائل النقــل العــام. وتســاهم وســائل 
بنصيبهــا  االجتماعــي  التواصــل 
الصعيــد  هــذا  علــى  المــرأة  إليــذاء 
بســبب االســتخدام غيــر الواعــي وغيــر 
بـــ  يعــرف  صــار  مــا  لتســبب  المســؤول 

. اإللكترونــي«  »االبتــزاز 
السياســية  الكتــل  تنشــغل  وفيمــا 
بمفاوضــات تشــكيل الحكومــة بعــد مــا 
ــام  يقــرب مــن الســتة أشــهر علــى القي
تشــرين   7 فــي  النيابيــة  باالنتخابــات 
أّنهــا  يفتــرض  التــي   ،2021 عــام  األول 
أْن  الطبيعــي  مــن  فــإّن  لهــا  تؤســس 
والتشــاغل  اإلنشــغال  أجــواء  تســاعد 
هــذه علــى إنعــاش البيئــة االجتماعيــة 
العدوانيــة والمتربصــة بالمــرأة. ســيكون 
ناهــض  عراقــي  مجتمــع  أجــل  مــن 
وســليم أْن تعطــى األولويــة لمعالجــة 
قضايــا المــرأة وتوفيــر الظــروف الازمــة 
لمســاهمتها الخاقــة فيــه. ولعــل علــى 
رأس هــذه األولويــات، التشــجيع علــى 
الذكــور  تحــث  التــي  األجــواء  إشــاعة 
المــرأة  حــق  واحتــرام  التفهــم  علــى 
النظيــر  باعتبارهــا  معهــا  والتعامــل 
المكافــئ، وليــس التابــع الذليــل. لقــد 
تتبنــى  التــي  الــدول  تجربــة  أظهــرت 
النســاء  بيــن  مســاواتية  سياســات 
التفاعــل  علــى  وتشــجع  والرجــال 
المتكافــئ البّنــاء بيــن الجنســين كمــا 
هــو الحــال فــي الــدول االســكندنافية 
التوتــر  مــن  أقــل  بقــدر  تحظــى  أّنهــا 
المــرأة تعــود  الحــادة، وأّن  والمنافســة 
حمامــة ســام ودعــة ومــودة واحتــرام، 
لهــذا الســبب. يعــزى ذلــك إلــى حالــة 
توفرهــا  التــي  واألمــان  الطمأنينــة 
األجــواء االجتماعيــة والسياســية التي 
تحــث علــى مزيــد مــن التفاعــل الكيفــي 
غيــر التنافســي بيــن النســاء والرجــال. 
مــن  أّن  هذا،يبــدو  إلــى  ندعــو  وفيمــا 
الضــروري التأكيــد علــى ضــرورة التنبــه 
إلــى أّن المــرأة لــم تعــد كتلــة واحــدة بــل 
كتــًا متعــددة وفئــات كثيــرة تتطلــب 
مــا  لوضــع  منهــا  واحــدة  لــكل  التفــرغ 
درجــة  حســب  معالجــات  مــن  يهمهــا 
واالجتماعيــة  الثقافيــة  الخصوصيــة 
ضمــن رؤيــة وطنيــة عراقيــة شــمولية ال 

بيــن جماعــة وأخــرى . تفــرق 
تحيــة للمــرأة فــي يومهــا العالمــي، 
وتحيــة لمــن ينصرهــا ويدعــم جهودهــا 
والعدالــة  والمســاواة  التحــرر  فــي 

. االجتماعيــة 
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جوهرّيـة  قيمـة  لشـخصه  يعطـي 
وسياسّية.فاسـتعمال  أخاقّيـة  أي 
ـا  ثقافيًّ تكوينـًا  يتطّلـب  الحّريـة 
لمختلـف الُقـدرات الشـخصّية وعلـى 
المسـتقل  الذاتـي  التفكيـر  رأسـها 
األشـياء  بيـن  التمييـز  علـى  القـادر 
والسـلوكّيات  المواقـف  واّتخـاذ 
الحّريـة  وجـود  مـع  المنسـجمة 
بالـذات  هـي  التـي  وقوانينهـا، 
دولـة،  كل  داخـل  المواطنـة  قوانيـن 
األخاقّيـة  القوانيـن  إلـى  إضافـًة 
ككل  البشـر  تخـّص  التـي  العاّمـة 
بغـضِّ النظـر عـن الدولـة التـي تقيـم 
فيهـا، وهـو مـا يمنح اإلنسـان كرامته 
وكونّيـة  وطنّيـة  جوهرّيـة  كقيمـة 
فـي اآلن.فاألسـاس األّول للمواطنـة 
تتكامـل  التـي  الحّريـة  علـى  يقـوم 
المسـاواة  مـع  وتتداخـل  وتتفاعـل 
عـن  ناهيـك  والشـراكة،  والعدالـة 
فـي  تمييـز  دون  المشـاركة  حـّق 
بغـضِّ  الُعليـا  المناصـب  توّلـي 
والجنـس  يـن  والدِّ الِعـرق  عـن  النظـر 
واألصـل  السياسـي  والـرأي  والّلـون 
الفلسـفي  الفكـر  االجتماعـي.كان 
للمعرفـة  مصـدرًا  ُيمّثـل  يـزال  ومـا 
الـذي  األمـر  وهـو  واإلبـداع،  والَخْلـق 
التربيـة،  ـا فـي عمليـة  يجعلـه محوريًّ
تكوينـًا  الفـرد  تكويـن  التـي هدفهـا 
متكامـًا يأخـذ بنظر االعتبـار مكّوناته 
والسـلوكّية  والمعرفّيـة  العقلّيـة 
معرفـة  علـى  لجعلـه  والوجدانّيـة 
وحقـوق  بحقوقـه  ـا  وعمليًّ ـا  نظريًّ
هـذه  تجـاه  وبواجباتـه  اآلخريـن 
التربيـة  رهـان  هـو  وذلـك  الحقـوق، 
الـذات فـي  بأبعادهـا األربعـة، وهـي 
عاقتهـا بنفسـها وأخاقهـا، وفـي 
ارتباطهـا بمجـال المعرفـة الخاصـة أو 
بمجـال العمـل أو الوجود مع اآلخرين. 
وكجزٍء من وظيفة التربية التشجيع 
معـًا،  العيـش  شـروط  قبـول  علـى 
خصوصـًا في المجتمعـات الُمتعّددة 
ُمتطّلبـات  ضمـن  وذلـك  الثقافـات، 
اآلخـر  وقبـول  والصداقـة  التسـامح 
وحـّق  دّيـة  والتعدُّ التنـّوع  واحتـرام 

. البشـر  بيـن  االختـاف 

 تعـود الجـذور اأُلولـى لفكـرة الحـّق 
الفلسـفي  الفكـر  إلـى  التربيـة  فـي 
ظـلِّ  فـي  تطـّورت  وقـد  القديـم، 
يـد  علـى  وباألخـصِّ  األنـوار  فلسـفة 
أحـد  ُيعتبـر  الـذي  كانـط  إيمانوئيـل 
بُتربتهـا  نَبَتـت  أهـّم أعمدتهـا، حيـث 
وترعرعـت وَنَمـت فـي كَنِفهـا حتـى 
ـا فـي الحقوق  َغـَدت مفهومـًا محوريًّ
ُمتكاملـة  منظومـة  بـل  اإلنسـانّية، 
وُمترابطـة علـى نحٍو ُمحكـم ودقيق، 
وإهمـال أّي جـزء منها سـيؤّدي إلى 

. األخـرى  باألجـزاء  إخـال 

علـى  يقـوم  التربيـة”  فـي  و”الحـقُّ 
أسـاس الحّرية كفعل، وهذه األخيرة 
جـزء ال يتجـّزأ مـن الطبيعـة البشـرّية، 
كّل  داخـل  الثقافـة  تنميـة  وهدفـه 
وكفايـات  قـدرات  بوصفهـا  فـرد، 
كونّيـة تتأّسـس علـى العقـل والذي 
البشـر  م  لَتقـدُّ غايـات  منهـا  يجعـل 
ـا  وأخاقيًّ ا  معيشـيًّ وسـعادتهم 
فـي  ا.”الحقُّ  وسياسـيًّ ـا  وثقافيًّ
التربيـة” يرتبـط بالحاَجـة أيضـًا، وهكـذا 
ـة  فثمَّ آن،  فـي  وواجبـًا  ـا  حقًّ يصبـح 
الحقوقّيـة  المرجعّيـة  بيـن  عاقـة 
والقانونّيـة وبيـن المرجعّيـة التربوّيـة 
والسايكولوجّية، بحيث تسمح هذه 
بجوانبـه  الحـق  بمقاربـة  المنظومـة 
بالحاجـة  عاقاتـه  فـي  المختلفـة 
واألمـن  بالكرامـة  األخيـرة  وهـذه 
والرخاء.و”الحـقُّ  والتنميـة  ـلم  والسِّ
خطـاب  مـن  جـزء  هـو  التربيـة”  فـي 
التربيـة  بمفهـوم  يتعّلـق  أشـمل 
فعـل  أي  بشـرّية،  صناعـة  بصفتهـا 
الكائـن  الكتمـال  وصيـرورة  للحّريـة 
البشـري، وهذا الحق يرتبط بُعنَصرين 
أساسـّيين ُمترابَطيـن هما: المرجعّية 
القانونّيـة – الحقوقّيـة، التـي تقـوم 
والحّريـات،  المواطنـة  فكـرة  عليهـا 
النفسـّية،  التربوّيـة  والمرجعّيـة 
لضرورتهـا  التربيـة  إلـى  الحاجـة  أي 
بالمؤسسـات  ارتباطـًا  وغاياتهـا 
التكوينّيـة، وهـي الفضـاء الذي يتّم 
والبرامـج  الخطـط  عـن  التعبيـر  فيـه 
للعملّيـة التربوّيـة بمختلـف جوانبهـا.

محـوري  ثالـث  عنصـر  وهنـاك 
فـي  إهمالـه  أو  تغافلـه  يمكـن  وال 
وهـو  التربيـة”،  فـي  ”الحـّق  مقاربـة 
والمقصـود  السياسـّية،  المرجعّيـة 
للدولـة  السياسـّية  اإلرادة  بذلـك 
سـّيما  وال  القـرار،  صاحـب  وتوّجـه 
التـي ال غنـى  التربيـة الحديثـة  فـي 
وكجـزء  التربوّيـة  للعملّيـة  عنهـا 
والخطـط  التعليمـي  النظـام  مـن 

كمـا  ووظيفتهـا،  للدولـة  المركزّيـة 
فيـه،  تنـدرج  أخـرى  عناصـر  هنـاك 
األخاقّيـة،  المرجعّيـة  بهـا  ونعنـي 
فاألخـاق جـزء مـن التربية والسـلوك 
المرجعّيـة  يعكـس  وهـو  العـام 
العـام  بمعناهـا  والثقافـة  الثقافّيـة، 
نمـط حيـاة النـاس وطريقة عيشـهم 
ـا  ـا وذوقيًّ ـا وتقنيًّ بمـا فـي ذلـك علميًّ
تحّديـات  ثـاث  وثّمـة  ـا.  واجتماعيًّ
وهـي:  بالمفهـوم  تتعّلـق  أساسـّية 
التربيـة كحـّق بشـري، والتربيـة كفـنٍّ 
بشـري، والتربيـة كصيـرورة الكتمـال 
الُقـدرات والمهـارات البشـرّية.وطالما 
يقـّره  للطفـل  ـا  حقًّ التربيـة  كانـت 
إطـار  فـي  إدراجـه  فيمكـن  العقـل، 
وهـذه  ذاتـه”،  تجـاه  اإلنسـان  ”واجبـات 
التـي هـي  البشـرّية  ضمـن الحقـوق 
ُتسـهم  والتـي  أخاقـي  ُبعـٍد  ذات 
بشـكٍل  لذاتـه  اإلنسـان  إكمـال  فـي 
تكـون  أيضًا.وحيـن  ولغيـره  عـام 
احتـرام  يعنـي  فهـذا  واجبـًا  التربيـة 
كّل  داخـل  اإلنسـانّية  الحقـوق 
الحقـوق  علـى  والمحافظـة  شـخص 
مقّدمتهـا  وفـي  للفـرد،  الطبيعّيـة 
حـّق الحيـاة، وكّل فعـل َيمـّس بذلـك 
اإلنسـانّية،  ضـّد  دولّيـة  جريمـة  هـو 
علـى  الحفـاظ  التربيـة  واجـب  ومـن 
الحياة البشـرّية، على جسـد اإلنسان، 
وهـذه  بوجـوده،  مشـروطة  فالحيـاة 
الحيـاة  حـّق  لربـط  ضرورّيـة  مقاربـة 
بالحـقِّ فـي التربيـة مثلمـا هـو الحـّق 
بالصّحـة والحـّق بالعمـل والحـّق فـي 
العيـش الكريـم وغيرهـا مـن الحقـوق 
السياسـّية  سـواء  األساسـّية، 
االقتصادّيـة  الحقـوق  أو  والمدنّيـة 

. والثقافّيـة  واالجتماعّيـة 

وإذا كانت الحّرية هي شرط الحياة 
األخيـرة  هـذه  تعريـض  يمكـن  فـا 
للخطـر ألنَّها بفعلهـا ذاك ُتبيُد ذاتها 
بذاتها وهو ما ينبغي أن يسـير عليه 
حـق التربية ضمن القواعد األخاقّية 
وال  البشـر،  وجـود  مـع  يتوافـق  بمـا 
األخاقـي  القصـد  تقويـة  مـن  ُبـّد 
داخـل كل شـخص.وتهدف العملّيـة 
بنـاء  إلـى  النموذجّيـة  التربوّيـة 
متكامـل للشـخصّية داخل كّل طفل 

مـن خـال تربيتـه علـى :

1-ُحسن تدبير استعماله حّريته ؛

كلِّ  فـي  الذاتـي  اسـتقاله   -  2
لـه؛ أفعا

3 - االنخـراط فـي المجتمـع بشـكل 

د. عبد الحسين شعبان

الحق في التربية
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 توطئة :
قصيــرة للتذكيــر فقــط : } تعــرض النظــام 
األقتصــادي العالمــي إلــى ثــاث هــزات 
وتداعياتهــا  مخرجاتهــا  أخــذت  مؤثــرة 
الســلبية أبعــادًا شــمولية فــي جغرافيــة 
القــارة األوربيــة والكثيــر مــن بلــدان الشــرق 

العربــي واألفريقــي التــي هــي :
- حرب الخليج الثانية

- هجمات الحادي عشر من سبتمبر
- تفشي فايروس كورونا 

داء  واألداري  المالــي  الفســاد  أن 
ينهــش النســيج األجتماعــي مــن جوانبــِه 
 ، والثقافيــة  وألقتصاديــة  السياســية 
وهــو مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه 
الحكــم  يقــّوض  فهــو  الحديــث  عالمنــا 
العامــة  السياســة  ويشــّوه  الصالــح 
ويهــدم مرتكــزات القطــاع العــام ويقــّوض 
القطــاع الخــاص ، ويلحق الضــرر بالطبقات 
الفقيــرة ، وهــو ســلوك فــردي طــاريء 
يشــُذ عــن القواعــد الســلوكية الســوية 
للنظــام العــام ، وللفســاد أثــر بليــغ فــي 
الئحــة  يتصــدر  والعــراق   ، العنــف  تزايــد 
المؤشــر  وحســب   ، العالميــة  الفســاد 
 : هــي  فســادًا  األكثــر  للــدول  الدولــي 
العــراق وفنزويــا وكوريــا الشــمالية وليبيــا 
والســودان واليمــن وأفغانســتان وســوريا 
، وأن هــذه المعطيــات ُنشــرْت مــن قبــل 
Tronsparency International الدوليــة  المنظمــة 
فــي  األساســية  األولــى  اللبنــة  تتركــز 
التعامــات التجاريــة فــي نظــام الســوق 
للــدوالر  بيعــه  مــدى  علــى  العــراق  فــي 
الماليىــة  والمراكــز  للمصــارف  األمريكــي 
والظاهــرة المرعبــة هنــا أن فــي العــراق 
وحكوميــًا  أهليــا  مصرفــا   72 مــن  أكثــر 
دول  فــي  مســبوق  غيــر  كبيــر  والرقــم 
الجــوار علــى األقــل أذ فــي كل مــن تركيــا 
ــران 32 مصــرف ، يتــم تحويــل األمــوال  وأي
ألســتيراد البضائــع بمبالــغ تصــل إلــى أكثــر 
مــن 200 مليــون دوالر يوميــا ً ، والفضيحــة 
الماليــة هنــا هــي بــروز الفــوارق الماليــة 
بيــن حجــم ونوعيــة البضائــع وبيــن قيمــة 

تلــك البضائــع .
ويعتبــر » مــزاد العملــة األجنبيــة » تلــك 
للمحتليــن  البريمريــة  األمريكيــة  الفريــة 
قبــل  مــن   2004 عــام  بالتحديــد  ُطبقــْت 
البنــك المركــزي العراقــي ، والــذي يعتبــر 
الفســاد  أشــكال  مــن  جديــدًا  شــكًا 
ــِه الســري مــع  ــط بحبل األقتصــادي المرتب
 ، العــراق  فــي  األمــوال  غســيل  عمليــة 
فمــزاد العملــة فــي العــراق أصبــح وســيلة 
تــّم  فقــد  العــراق  مــن  األمــوال  لتهريــب 
هــدر 312 مليــار دوالر مــن 2004 لحــد 2014 
العراقــي  النفــط  عائــدات  مــن  وهــي 
ضخــُه  والــذي   2040 فــي  للنفــاذ  اآليــل 
ــى األســواق  ــك المركــزي العراقــي إل البن
رقــم ال  الخــارج وهــو  ألــى  وتــّم تحويلــُه 
األقتصــاد  يعانــي  حيــن  بــه  يســتهان 
العراقــي شــلا بســبب أســتنزاف الحــرب 
مــن  ســعرالبرميل  وأنخفــاض  الداعشــي 
النفــط الخــام واأللتجــاء إلــى األســتدانة 
مســتقبل  ورهــن  الدوليــة  البنــوك  مــن 
الســيادية  بالضمانــات  القادمــة  األجيــال 
والرضــوخ للشــروط التعســفية للصنــدوق 

. الدولــي  النقــد 

توضيــح  يمكــن  ؟  العملــة  مــزاد  هــو  مــا 
أفتراضــي  كمثــال  يلــي  كمــا  األصطــاح 

وقاهــر: ومغــث  عابــر 
مليــون   )  10  ( المصــارف  أحــد  أشــترى  أذا 
دينــار   118-4 الــدوالر  صــرف  بســعر  دوالر 
عراقــي للمصــارف وتقــوم تلــك المصــارف 
كان   ، عراقــي  دينــار   125-5 بســعر  ببيعــه 
ربحــُه 71 دينــار لــكل دوالر فيصبــح 710 مليــون 
دينــار عراقــي أي مــا يعــادل 600 ألــف دوالر 
يربــح  واحــدة  ســنة  وخــال  اليــوم  لذلــك 
المصــرف ) 200 ( مليــون دوالر علمــًا أن أكثــر 
والكوبونــات  الوصــوالت  مــن   %65 مــن 
أشــخاص  بأســماء  تســجل  أو   ) مــزورة   (
عراقيــة  ســفر  جــوازات  يحملــون  عادييــن 
حتــى وأن لــم يشــتروا أي دوالر ، ويخســر 
ســنويًا  دوالر  مليــار   3 العراقــي  األقتصــاد 
المــال  تهريــب  مافيــات  جهــات  لصالــح 
العــام الغيــر مبــرر والغيــر مســؤول ، فــكان 
وتشــغيل  الطينيــة  مدارســنا  بنــاء  األجــدر 
جيــوش العاطليــن وأعــادة الحياة لشــركاتنا 
المعطلــة ، وللعلــم أن عمليــة مــزاد العملــة 
العراقــي  المركــزي  البنــك  فــي  األجنبيــة 
مرتبطــة بمصــارف تعــود لجهــات سياســية 
تمــّول مــن قبــل أحزابهــا وميليشــياتها فــي 
الذهــب  وســبائك  األجنبيــة  العملــة  بيــع 
 180 يوميــًا  المركــزي  البنــك  يبيــع  حيــث 
مليــون دوالر ، وفشــلْت محــاوالت العديــد 
مــن السياســيين المخلصيــن – وهــم قّلــة 
الــذي يطبقــُه  – فــي ألغــاء مــزاد العملــة 
البنــك المركــزي العراقــي بعــد مــا بلغــت 180 
مليــون دوالر فــي اليــوم ولكــن محاوالتهــم 
بمافيــات  لتقاطعهــم  بالفشــل  بــاءت 
الفســاد المنظمة المدعومة بالميليشــيات 
واألحــزاب المســلحة والمرتبطــة بشــبكات 
وأن   ، والخــارج  الداخــل  فــي  التهريــب 
فــي  التدقيــق  أن  يعلــن  المركــزي  البنــك 
الفواتيــر ليــس مــن أختصــاص البنــك وأنمــا 
ــة  ــرة الجريمــة األقتصادي مــن أختصــاص دائ
هــذه  وأن   ، الداخليــة  لــوزارة  التابعــة 
الطفيليــات الماليــة مــا كانــت ترقــى إلــى 
الفاســد  للمنــاخ  لــوال  ماليــة  أمبراطوريــات 
العراقــي للفتــرة مــا بعــد 2003 ، ولــم يكــن لــُه 
وجــود منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة فــي 
شــهدُه  الــذي   2003 نيســان   9 حتــى   1921
العــراق بعــد األحتــال األمريكــي لــُه ، وعلــى 
ضــوء هــذا الفســاد ونهــب المــال العــام لــم 
يكــن مســتغربا أن يصنــف العــراق لعاميــن 
متتالييــن فــي صــدارة الــدول األكثــر فســادًا 
وظهــرت تداعياتهــا المرضيــة علــى الكيــان 

العراقــي الهزيــل أصــا :
الســلبية  التداعيــات  بعــض  وهــذه 
الساســية  الحيــاة  علــى  ظهــرت  التــي 
: والثقافيــة  واألجتماعيــة  واألقتصاديــة 

ــر  - خلخلــة الوضــع األقتصــادي الــذي يؤث
مباشــرة بالوضــع السياســي .
- التذبذب في سعر الصرف .

األحــادي  العراقــي  األقتصــاد  خضــوع   -
. المحلــي  الســوق  ومضاربــات  لتقلبــات 

- أســتنزاف أحتياطــي البنــك المركزي من 
ــذي  ــة وســبائك الذهــب ال العمــات الصعب

يؤثــر بــدوره فــي صــرف العملــة المحليــة .
- تراجــع أحتياطــي البنــك المركــزي فــي 

ســنة 2009 ألــى %35 .

 عبد الجبار نوري 

الحالة المأساوية والمزرية لألقتصاد العراقي !

المركــزي  البنــك  أســتقالية  فقــدان   -
. العراقــي 

الصــرف  ســعر  بيــن  الفجــوة  نوســع   -
. الســوق  وســعر  الرســمي 

بنســبة  بنســبة 39 % والفقــر  البطالــة   -
.  %40

ألــى  وثــم  المدفوعــات  بميــزان  العجــز   -
. األنتاجيــة  القــدرة  أنخفــاض 

والســرقة  الفســاد  وأنتشــار  تنامــي   -
الروابــط  وضعــف  العــام  للمــال 

. األجتماعيــة 
- تنامي ظاهرة غسيل األموال .

- ظاهــرة الفقــر: أنهــا آفــة ذات مخرجــات 
الظاهــرة  هــذه  وإن   ، األبعــاد  متعــددة 
خرجــت مــن قوقعتها لتفقس فايروســات 
والسياســي  األجتماعــي  النســيج  تنخــر 

والثقافــي.
أثــر  الدوليــة  األقتصاديــة  العقوبــات   -

.1990 عــام  للكويــت  العــراق  أحتــال 
األمريكــي  األحتــال  تداعيــات   -
الدولــة  تفــكك  حيــث   2003 بعــد  للعــراق 
الادولــة  نحــو  والســير  المؤسســاتية 
واألبعــد  األقتصــادي  النظــام  وتــردي 
ســقوط المنظومــة األخاقية في أنتشــار 
شــاركتها  والتــي  والمخــدرات  الرذيلــة 

. الوبــاء  هــذا  تجــارة  فــي  أيــران  الجــارة 
 2020 أنتشــار وبــاء كورونــا منــذ شــباط   -
وحتــى اليــوم الــذي أدى تعطيــل الحيــاة 
والثقافيــة  واألجتماعيــى  األقتصاديــة 
وتلكــؤ مشــاريع األســتثمار العــام والخــاص 
أســعار  تذبــذب  الســيئة  ومــن مخرجاتهــا 

بيــع النفــط .
كلمــة أخيــرة / لقــد تدهــورت )أســتدامة( 
المصــادر الماليــة فــي العــراق منــذ ســنة 
تلــت  التــي  حاليــا  مســتمرة  وهــي   2014
األزمــة الماليــة العالميــة وتأثــر بهــا العــراق 
فــي  العجــز  ظهــور  وأســتمر   ،  2008 فــي 
الميزانيــة العراقيــة حتــى وصــل ألــى رقــم 
وخفــف  دوالر  مليــار   111 يتجــاوز  كارثــي 
شــطب  بعــد  دوالر  مليــار   37 ألــى  الرقــم 
المانحيــن فــي نــادي باريــس لتلــك الديــون 

. بنســبة %80 
الرقابيــة  الجهــات  أن  المســتحيل  مــن 
ووديــوان  النزاهــة  هبئــة   ( هــي  والتــي 
المفتشــين  ومكاتــب  الماليــة  الرقابــة 
العمومييــن ( مــن أن تقــف بوجــه الفســاد 
ألن هــذه الجهــات الرقابيــة بحاجــة ماّســة 
لهــم  السياســي  والدعــم  األمــن  لتوفيــر 
وألّن )بعــض ( هــذه القيــادات السياســية 
داخليــة  ضغوطــات  نأثيــر  تحــت  تقــع 

. ودوليــة  أقليميــة  وخارجيــة 

صفحة 6 المنتــدى الديمقراطــي العراقــي العــدد ) 111 (  آذار  2022



 المعارضـة والحكومـة قطبـان أحدهما موجب واآلخر سـالب، 
عناصـر  لـكل  واالسـتقرار  والرخـاء  التقـدم  تيـار  لدفـع  الزمـان 
الواحـد  الفكـر  سـيادة  يعنـي  المعارضـة  وفقـدان  الدولـة. 
االسـتبداد  يعنـي  مـا  وهـو  الواحـد  والحـزب  الواحـد  والـرأي 

. والدكتاتوريـة 
وتقـوم المعارضـة خـال فتـرة وجودهـا فـي البرلمـان بمراقبة 
أداء الحكومة ومحاسـبتها أو تقديم برامج بديلة لما طرحته 
الحكومـة، وقـد تقـدم مقترحـا لسـحب الثقـة مـن الحكومـة 
بكاملهـا أو بعـض وزرائهـا، وال يتـمُّ هـذا إال مـن خـال تجميـع 

أصـوات كافيـة لتحقيـق هـذا الهـدف .
يعتمـد علـى  أيـة دولـة  السياسـي وحراكاتـه فـي  والعمـل 
الحكومـة  أو  )السـلطة  اآلخـر، همـا  أحدهمـا  يكمـل  طرفيـن 
هنـاك  أن  يعنـي  طرفيـن  إلـى  نشـير  وحيـن  والمعارضـة(، 

. يعـارض  واآلخـر  يحكـم  أحدهمـا  حزبيـن  أو  كتلتيـن 
الحيـاة  مظاهـر  أهـم  مـن  السياسـية  المعارضـة  وتعـدُّ 
السياسـية الديمقراطيـة الحقيقيـة، إذ إن وجـود المعارضـة 
القـدرة  السـلطة، وتملـك  المعتـرف بهـا مـن جانـب  الفاعلـة 
على أن تبحث وتناقش هذه السلطة )الحكومة( وتنافسها 
نحـو الوصـول إلـى السـلطة )الحكـم(، وتعـد المعارضـة إحدى 
اآلليـات الفاعلـة والضامنـة لعـدم وقـوع انحرافـات مـع التـزام 
الحاكـم وأجهزتـه بالدسـتور وقواعـد الحكـم السـليم، فضـا 

عـن الـدور الرقابـي علـى أداء الحكومـة .
ففـي األنظمـة الديمقراطيـة تتمخـض االنتخابـات عـن نتائـج 
والحكومـة(،  )المعارضـة  الطرفيـن  تسـمية  عليهـا  تترتـب 
تسـتطع  لـم  التـي  السياسـية  بالجهـات  المعارضـة  تتمثـل 
الوصـول إلـى سـلطة الحكـم مـن خـال االنتخابـات، فأصبـح 
الحاكـم،  للنظـام  بكونهـا معارضـة سياسـية  دورهـا متمثـا 
المتمثلـة  السياسـية  اللعبـة  وقواعـد  أطـر  ضمـن  تعمـل 

  . وتعثراتهـا  الحكومـة  أخطـاء  عـن  بالكشـف 
وبقـدر تعلـق األمـر بالتجربـة السياسـية فـي العـراق بعـد 2003 
المواطـن  أن  اكتشـفوا  السياسـيين  أن  البعـض  رأى  فقـد 
العراقـي ال يتفاعـل مـع المعارضـة بقـدر تفاعلـه مـع مـن فـي 
وليـس  الحكـم  مـن خـال  نفسـه  الرمـز يصنـع  إن  إذ  الحكـم، 
بيـده كل شـيء فيهـب  الحاكـم  المعارضـة، ألن  مـن خـال 

. ويعطـي 
والشـراكة  المحاصصـة  مفاهيـم  إن  نقـول  أن  ويمكـن   
يسـارع  الجميـع  وجعلـت  المعارضـة  فكـرة  أنهـت  والتوافـق 
للحصـول علـى حصتـه، فأصبحـت المعارضـة تعنـي الخسـارة. 
فـازدادت رغبـة القـوى السياسـية لاشـتراك فـي الحكومـة 
أكبـر مـن حرصهـا علـى نجـاح عمليـة التحـول الديمقراطـي، 
عناصـر  مـن  مهمـا  عنصـرا  فقـدان  يعنـي  المعارضـة  وغيـاب 

الرقابـة علـى أدء الحكومـة .
 وألن الجميع يسـعى نحو السـلطة ظهرت صفقات المغانم 
زعمـاء  لعـاب  لهـا  يسـيل  كبيـرة  موازنـات  وجـود  خـال  مـن 

الكتـل . 
السـلطة وفقـدان  مـن  الحرمـان  تعنـي  المعارضـة  فأصبحـت 
زبائـن النظـام الزبائنـي.. لهـذا يسـعى الجميـع نحـو السـلطة 
بل يهرول نحوها، فهي الخيرات والبركات وملذات السلطة 

والحكـم .
مبـدأ  علـى  مكوناتـه  بجميـع  السياسـي  النظـام  فاتفـق 
المحاصصـة، الـذي يشـكل عمليـة إرضـاء واسـترضاء لجميـع 
نحـو  يركـض  الجميـع  ألن  المبـدأ  هـذا  ويجـري  األطـراف، 
السـلطة ومغانمهـا وال يريـد أن يبقـى بعيـدا، بـل مفلـس مـن 

. ثمارهـا  قطـاف  حـان  التـي  الغنيمـة  هـذه 
  وبهذا يبقى كرسـي المعارضة فارغا ال أحد يتجرأ بالجلوس 
عليـه، ألنـه يعني اإلفـاس من الغنيمة، فليس في قاموس 
النظـام السياسـي وجـود لمفهـوم المعارضـة، إذ أصبـح هـذا 
الحديـث محـط سـخرية وتنـدر لمعظـم الفاعلين السياسـيين 

ومكوناتهم .
فضـا عـن أن البعـض يـرى أن ليـس من مصلحة أحـد أن تكون 
هنـاك معارضـة حقيقيـة فاعلـة، ألنهـا ستكشـف عـن عورات 
الجميـع ولـو  ارضـاء  يتـم  الحاكمـةـ وبهـذا  وأخطـاء األحـزاب 

بالفتـات .

 عيـد ماييـن الشـعوب.. عيـد مختلـف 
المختلفـة القوميـات واالديـان 

شـهر  ثمـرات  مـن  ثمـرة  النـوروز  عيـد   
ففيـه  الشـعوب  عنـد  المقـدس  اذار 
يبـدأ االعتـدال الربيعـي حيث تكتسـي 
وتـورق  الخضـراء  حلتهـا  االرض 
بزقزقتهـا  الطيـور  وتعـود  االشـجار، 
الخصـب  شـهر  فهـو  اعشاشـها  الـى 
وتجـدد الحياة والفرحـة بنهاية عذابات 

االسـاطير  مـن  الكثيـر  حولـه  وحيكـت  القـارص،  الشـتاء 
. والمندائيـة  والسـومرية  البابليـة 

فـي عراقنـا نحتفـل بيـوم نـوروز ونـري فيـه يومـأ لجميـع ابنـاء 
والطائفيـة  القوميـة  انتماءاتـه  بمختلـف  بمختلـف  شـعبنا 

والدينيـة .
مـن ذكرياتـي عـن هـذه المناسـبة المجيـدة عندمـا كنـت في 
احتفاالتنـا  نقيـم  حيـث  نـوروز  بعيـد  نحتفـل  البصـرة  مدينتـا 
او  الخصيـب  ابـي  بسـاتين  وباألخـص  البصـرة  بسـاتين  فـي 
كورنيـش  الـى  نخـرج  الغـروب  وقـت  وفـي  االثـل،  منطقـة 
الشـراعية والبخاريـة وتبـدأ  المراكـب  العـرب ونسـتأجر  شـط 
االغانـي والرقصـات وكان أشـهر مـن يعمـل علـى أحياء هذه 
الـى  الليـل  النـاي --تومـان – ونعـود فـي  الحفـات مطـرب 

منازلنـا فرحيـن .
واسـتمر  عيد نوروز بشـكل علني الى ايام دكتاتورية صدام 
حسين،  كنا نضطر الى االحتفال بشكل سري في منطقة 
االثـل فـي الزبيـر فـي مدينتنـا البصـرة، وكان شـعارنا المرفـوع 

في سـاحة االحتفال عاشـت األخوة العربية الكردية .
وفي كردسـتان العراق يحتفل الشـعب الكردي بهذا اليوم 
يـوم 21 آذار، يـرون فيـه عيـدا قوميا مرتبطـا بقضية التحرر من 
ثـورة الشـعب  التـي تتحـدث عـن  الظلـم ووفـق االسـطورة 
العامـل  بقيـادة  --الضحـاك--  الظالـم  الملـك  الكـردي علـى 

كاوه الحـداد .
بمـرض  لنـا األسـطورة مريضـا  الملـك كمـا تحكـي  كان هـذا 
جلـدي ووصـف لـه االطبـاء دواء ان يدهـن جسـمه بـدم أحـد 
القريـة بعـد قتلـه فيذهـب األلـم عنـه فقضـى علـى  شـبان 
العشـرات مـن شـباب القريـة بهـذه الطريقـة، وللخـاص مـن 
القيـام  الحـداد  العامـل كاوه  الجبـار، فكـر  الملـك  ظلـم هـذا 
بثـورة ضـد الملـك الظالـم، فاتجـه الـى الجبـال واخـذ يجمـع 
الفرصـة  لـه  تسـنح  حيـن  الـى  القريـة  شـباب  مـن  المتبقيـن 
واتفـق معهـم ان تكـون عامـة الهجـوم علـى قصـر الملـك 
هـي اشـعال النـار فـي اعلـى جبـال المنطقـة. ونجـح بتنفيـذ 
مـن مظالمـه ونصـب  االكـراد  الملـك وخلـص  خطتـه وقتـل 
الشـعب  عـاش  عهـدة  وفـي  جديـد  حاكـم  العـرش  علـى 
الكـردي برفاهيـه، فأصبـح هـذا اليـوم عيـدا وفرحـة بنهايـة 

. الحريـة  الظلـم وانتـزاع 
الظالميـن  الحـكام  علـى  الثـورة  تمثـل  نـوروز  فأسـطورة 
لفصـل  وكنهايـة  النـور  وانبثـاق  وجـدوا،  اينمـا  لشـعوبهم 

. الربيـع  وانبثـاق  القـارص  الشـتاء 
بأحـر  الكـردي  شـعبنا  ابنـاء  الـى  نتقـدم  المناسـبة  بهـذه 
التهانـي والتبريـكات بمناسـبة عيدهـم القومـي عيـد نـوروز 
العراقـي  المجيـد ومتمنيـن لهـم ولجميـع مكونـات شـعبنا 
مدنـي  عـراق  ببنـاء  والقوميـة  الوطنيـة  اهدافنـا  تحقيـق 
ديمقراطـي ترفـرف عليـه رايـات السـام والمحبـة وتحقيـق 
أعدالـه االجتماعيـة واحتـرام حقـوق جميـع مكونـات شـعبنا.

النصر النتفاضة تشرين المجيدة .
نحن معكم حتى يتم النصر واعادة العراق الى شعبه .

حكمت شناوة السليم    شمخي جبر 

 بمناسبة عيد نوروز المجيد الهروُب من مقعد المعارضة
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 في شـهر فبراير الماضي رفضت 
العراقيـة  االتحاديـة  المحكمـة 
بخصـوص  اليهـا  المقـدم  الطعـن 
العقوبـات  قانـون  مـن   41 المـادة 

: علـى  تنـص  والتـي  العراقـي 

الفعـل  وقـع  إذا  جريمـة  ال   -
بمقتضـى  مقـرر  لحـق  اسـتعمااًل 
للحـق،  اسـتعمااًل  ويعتبـر  القانـون 
تأديـب الـزوج لزوجته وتأديب اآلباء 
حكمهـم  فـي  ومـن  والمعلميـن 
مـا هـو  القصـر فـي حـدود  االوالد 

عرفـًا«. او  قانونـًا  او  شـرعًا  مقـرر 

المشـرع  يتجاهـل  كالعـادة 
الـذي  التعنيـف  كميـة  العراقـي 
والطفـل  المـرأة  منـه  تعانـي 
إللغـاء  رفضـه  ويعلـل  العراقييـن 
التأديـب  )ان  بكلمـة  القانـون 
االعوجـاج  مـن  المـرأة  وتقويـم 
كمـا  للرجـل(،  مشـروع  حـق  هـو 
يناسـب  بمـا  التقويـم  تحديـد  وتـم 
العـرف!   ثـم  القانـون  ثـم  الشـرع، 
يخالـف  ال  هـو  الطريقـة  وبهـذه 
الدسـتور الـذي نـص علـى )ال يجـوز 
الحقـوق  سـن قانـون يتعـارض مـع 
والحريـات االساسـية الـواردة فـي 
)تأديـب  ان  باعتبـار  الدسـتور(  هـذا 
الزوجـة( هـو حق من حقـوق الزوج!

المطـروح قبـل مناقشـة  السـؤال 
)مـا يبيحـه الشـرع لنعـرف مـا يبيحـه 
التوالـي(  علـى  والعـرف  القانـون 
اعوجـاج  تحديـد  يتـم  كيـف  هـو: 
هـل  تقويمهـا؟  ووجـوب  المـرأة 
االعتمـاد  نسـتطيع  معاييـر  هنـاك 
االزواج  علـى  وتعميمهـا  عليهـا 
والطلـب منهـم )تقويـم نسـائهم( 

المعاييـر؟ هـذه  عـن  خرجـن  إذا 

علـى  السـيطرة  سـيتم  كيـف 
بيـن  يحمـل  ال  مطاطـي  قانـون 
للتعنيـف  شـروط  اي  طياتـه 
العكـس،  علـى  بـل  الجسـدي؟ 
المـرأة  اهانـة  يبيـح  قانـون  فهـو 
معاييـر  علـى  باالعتمـاد  والطفـل 
واالب  الـزوج  قبـل  مـن  مزاجيـة 
خلفيتـه  حسـب  تحديدهـا  يقـوم 
والعـرف  تربيتـه  وطريقـة  االسـرية 

عشـيرته. فـي  السـائد 

الشـرع  رأي  الـى  االن  نعـود 
الزوجـات،  ضـرب  موضـوع  فـي 
الديـن  رجـال  معظـم  يتفـق  اذ 
لجميـع المذاهـب علـى ان تعنيـف 
احـدى  فـي  لكـن  جائـز  الزوجـة 
يجـوز  ال  صاحبهـا  يقـول  الفتـاوى 
االخـر  ويقـول  احمـرار  او  إثـر  تـرك 
بالريحـان  االخـر  ويقـول  بالسـواك 

تبريـر  محـاوالت  مـن  اخـره  والـى 
ولـم  المـرأة  الجسـدي ضـد  العنـف 
منـع  الـى  ديـن  رجـل  اي  يتطـرق 
الزوجـة  ضـد  الجسـدي  العنـف 
بمعـروف  )فإمسـاك  باآليـة  اقتـداء 
سـبيل  علـى  بإحسـان(  تسـريح  او 
المثـال! ونتسـاءل هنـا مـا الضـرورة 
مـن وجـود ضـرب جسـدي إذا كان 
لزامـا عليـه ان يكـون رقيقـا؟ وكيف 
الغايـة  ومـا  رقيقـا؟  الضـرب  يكـون 

؟ منـه

يسـتند رجـال الديـن وكتـب الفقـه 
بأحليـة تعنيـف النسـاء علـى اآليـة 
مقدمـة  قطـع  مـع  )واضربوهـن( 
اآليـة التـي تذكر بالصريـح )والاتي 
تخافـون نشـوزهن(، كلمـة )تخافون 
النشـوز  ان  تأكيـد  هـو  نشـوزهن( 

يسـبق  هـذا  الفعـل  وانمـا  يقـع  لـم 
مـن  هـل  النشـوز!  جريمـة  وقـوع 
لمجـرد  شـخص  معاقبـة  العـدل 
الشـك وقبـل وقوع الفعـل؟ ولماذا 
تحريـف  علـى  الديـن  رجـال  يصـر 
مناسـبة  بطريقـة  القـرآن  احـكام 
لعـادات وتقاليـد المجتمـع؟ ولمـاذا 
تصريفـات  ايجـاد  علـى  يصـرون 

القبائـل؟ لعـادات  دينيـة 

بقامـوس  النشـوز  كلمـة  ان  علمـا 
قالـت  وكمـا  العربيـة  اللغـة 
 = االرض  )نشـزت  سـابقا  العـرب 
التكبـر  الـى  ترمـز  وارتفعـت(  علـت 
اي  الـى  وليـس  فقـط  والتعالـي 
ان  المعقـول  مـن  أخـر! فهـل  فعـل 
النسـاء  جميـع  بالضـرب  نعاقـب 
سـتقوم  انهـا  فـي  الشـك  لمجـرد 

؟ الـزوج(  )يزعـج  بفعـل 

الضـرب  كلمـة  كـون  عـن  بعيـدا 
جـاءت فـي القـرآن فـي 58 موضـع 
مختلفـة  معانـي  علـى  تحتـوي 
مسـافة  وخلـق  االبتعـاد  اهمهـا 
سـافروا(   = االرض  فـي  )واضربـوا 
ال  التـي  المعانـي  مـن  اخـره  والـى 
االشـكال  مـن  شـكل  بـأي  ترتبـط 

بمعنـى الضـرب العامـي المتـداول 
محليـا  الدارجـة  اللهجـة  ضمـن 
والـذي يعنـي التعنيـف الجسـدي.

امـا علـى صعيـد الطفـل العراقـي 
أفتـوا  قـد  الديـن  رجـال  ان  فنجـد 
بأحقيـة قتـل الطفـل مـن قبـل ابيـه 
لـاب الن االب  وال يجـوز القصـاص 
يتعـدى  ال  الطفـل  امـا  االصـل  هـو 
فـي  جـاء  فكمـا  )فـرع(  كونـه 
ِفـي  اْلُحـُدوُد  ُتَقـاُم  )اَل  الترمـذي 
ِباْلَوَلـد(  اْلَواِلـُد  ُيْقَتـُل  َواَل  اْلَمَسـاِجِد 
عقـاب  بتحديـد  الحقـون  وقـام 
االب )إذا كان القتـل عمـدا وليـس 
مـع  طبعـا  فقـط!  التأديـب(  لغـرض 
عـدم وجود اي نص قرآني يشـرعن 

قصـاص! بـدون  ابنـه  قتـل  لـاب 

 نصـل فـي النهايـة الـى اسـتنتاج 
العراقـي  القانـون  ان  وهـو:  معيـن 
ومـا  ماهيـة  بتحديـد  يقـوم  ال 
معنـى كلمـة الشـرع، فهـو ال يقيـد 
الشـرع باآليـات القرآنيـة وال يرفـض 
التفاسـير المختلفـة،  الفتـاوى وال 
كلمـة  هـي  الشـرع  كلمـة  وبهـذا 
مطاطيـة اخـرى وفـي اول تحديـد 
للشـروط فـي المـادة 41 مـن قانـون 
العقوبـات تعنـي وتعطـي احقيـة 
ضـرب النسـاء وتجيـز قتـل االطفـال 
مـن ِقبـل ابيهـم ايضـا. وبهـذا نصـل 
الـى ان مـا يلي كلمة الشـرع وهي 
ال  تتعـارض  ال  وعرفـا  قانونـا  كلمـة 
مـع  وال  الجسـدي  التعنيـف  مـع 
قتـل االوالد مـن قبـل ابائهـم وهنـا 
الحكـم  تـم  لمـاذا  ايضـا  سـنفهم 
باإلعـدام علـى االم قاتلـة اوالدهـا 
اسـابيع   3 ال  تتجـاوز  ال  مـدة  فـي 
واحـد  اعـدام  حكـم  وال  يتـم  ولـم 
بحـق الرجـال الذيـن قتلـوا زوجاتهم 

. العـراق  فـي  واطفالهـم 

اننـا  والحنـق  الحـزن  يثيـر  مـا  ان 
سـارية  قوانيـن  عـن  نتحـدث 
المفعـول فـي العـام 2022 اذ نقـوم 
بتمييـز  االعـدام  احـكام  بتطبيـق 
جنـدري فاضـح وتسـري العقوبـات 

! النسـاء  علـى  فقـط 

إيناس الربيعي  
 تعنيف النساء وقتل االبناء في العراق
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سياسـة  وبسـبب   ، عقـود  منـذ   
 ، السـابق  الدكتاتـوري  النظـام 
ومخرجـات سياسـة التمييـز والقمع 
األنظمـة  قبـل  مـن  واالضطهـاد 
 ، العـراق  حكـم  علـى  توالـت  التـي 
وغفلـة وتواطؤ العقل والمنظومة 
العراقيـة  والثقافيـة  السياسـية 
المعارضـة  فـي  كانـت  يـوم   -
القـوى  عملـت   - اليـوم  وحتـى 
الدوليـة واإلقليميـة علـى تحقيـق 
الخاصـة  ومصالحهـا  سياسـتها 

لتفتيـت  خبيـث  مخطـط  تمريـر  فـي  ونجحـت   ، العـراق  فـي 
العـراق واضعافـه ، فلـم تتعامـل معـه - فـي الواقـع - كوحدة 
سياسـية إداريـة وهويـة واحـدة جامعـة للهويـات الفرعيـة ، 
بـل علـى أسـاس مكونـات وهويـات دينية/طائفية/قوميـة/
عشـائرية متناحـرة ، ومـررت فـي خطـاب المعارضـة العراقيـة 
علـى  بينهـا  مـن  طائفيـة  واهيـة  ومبـررات  حجـج   ، حينهـا 
سـبيل المثـال المظلوميـة التاريخيـة ، واعان شـيعة العراق ، 

... السـني  والمثلـث 
، وقيـام  السـابق  القمعـي  الدكتاتـوري  النظـام  زوال  بعـد 
أن  والمتوقـع  المنتظـر  كان  )ديمقراطـي(  سياسـي  نظـام 
 ، آثـاره  يبـدأ العمـل علـى مواجهـة هـذا المخطـط ومعالجـة 
وأن يكـون الحـراك السياسـي وتـداول السـلطة قائـم علـى 
أسـاس مبـادئ الديمقراطيـة ، والبرامـج واالنتخابـات وأغلبيـة 
سياسـية فـي السـلطة وأقليـة سياسـية معارضـة ، وليـس 
علـى أسـاس مكونـات وطوائـف تتقاسـم رؤوسـها السـلطة 
والثـروة بطريقـة المافيـا وال تقـدم شـئ ألعضـاء المكونـات ، 
التـي يّدعـون تمثيلهـا والدفاع عن مصالحها ، ولكن لألسـف 
تبيـن أن هـذا تصـور غيـر واقعـي ، وحلـم مـن أحـام العصافيـر 
، حيـث حـدث العكـس وجـرى تكريـس مخطـط )فـرق تسـد( 

واعتمـاده بالممارسـة التـي سـموها )العـرف( !
اليـوم هنـاك مـن يدافـع عـن هـذا المخطـط بقـوة ، ويعمـل 
و  الشـعبوي  اإلعـام  بواسـطة   ، وممنهـج  منظـم  بشـكل 
الديماغوجـي والعنـف الصريـح ، علـى ترسـيخه فـي السـاحة 
وقضيـة  كحقيقـة  معـه  التعامـل  فـي  ويسـتمر   ، العراقيـة 
ال بـل يذهـب بعيـدا حيـن يضفـي عليـه شـرعية وقدسـية ال 
جـدال فيهـا ! وإن أي محاولـة لتصحيـح المسـار تمثـل مؤامرة 
لشـق المكـون الشـيعي تحديـدا ! فـي الواقـع هـذا موقـف 
أكثر سـوءًا وخطرًا على حاضر ومسـتقبل العراق ، وهو ذاته 

المؤامـرة وليـس غيـره .
لـذا أرى أن فضـح هـذا المخطـط ومـن يقـف وراءه ويروجـه 
يرفـض   ، مضـاد  إعامـي  وخطـاب  بموقـف  ومواجهتـه   ،
مبـادئ  اتبـاع  علـى  ويؤكـد   ، والطائفيـة  العنـف  ويديـن 
النظام الديمقراطي ، ويسـتند إلى الدسـتور الذي أكد في 
المـادة 1 : )جمهوريـة العـراق دولـة اتحاديـة واحـدة مسـتقلة 
نيابـي  الحكـم فيهـا جمهـوري  ، نظـام  ذات سـيادة كاملـة 
)برلمانـي( ديمقراطـي ، وهـذا الدسـتور ضامـن لوحـدة العراق 
.( ، ومـا ورد فـي عـدد مـن المـواد األخـرى مـن بينهـا المـادة 
14 : ) العراقيـون متسـاوون أمـام القانـون دون تمييـز بسـبب 
الديـن  أو  اللـون  أو  األصـل  أو  القوميـة  أو  العـرق  أو  الجنـس 
أو المذهـب أو المعتقـد أو الـرأي أو الوضـع االقتصـادي أو 
لوضـع  ضـروري  مـن  أكثـر  بـات  الموقـف  هـذا   . االجتماعـي( 
حـد لمـن يريـد تحقيـق مصالحـه علـى حسـاب العراق الشـعب 

. والوطـن 
مخالفـة  مـع  والتسـاهل  التـردد  أو  الصمـت  موقـف  أمـا 
منـه  بـدال  المحاصصـة  واعتمـاد   ، جانبـا  ووضعـه  الدسـتور 
رئيـس  فيكـون  )المقـدس(  بالعـرف  التعامـل  واسـتمرار   ،
- ورئيـس مجلـس  الشـيعي  المكـون  الـوزراء حصـة  مجلـس 
النـواب حصـة المكـون السـني - ورئيـس الجمهوريـة حصـة 
المكـون الكـردي - ويتبعهـا توزيـع بقيـة المناصـب والمصالح 
بموجـب  ومؤسسـاتها  العراقيـة  الدولـة  فـي  واالمتيـازات 
هـذا )العـرف( ، فهـو موقف بائس وأسـاس السـتمرار الفشـل 

. العكـس  وليـس   ، والعبـاد  البـاد  وخـراب  والفسـاد 

محمد ناجي

 خرق الدستور بالُعرف المقدس !

القــوى  بعــض  تلجــأ  مــا  غالبــًا   
تتوفــق  لــم  التــي  السياســية 
االغلبيــة  علــى  بالحصــول 
العمليــة  خــال  مــن  البرلمانيــة 
اتمــام  عرقلــة  الــى  االنتخابيــة، 
مهــا القــوى السياســية الحاصلــة 
علــى االغلبيــة، التــي تجعــل لهــا 
تشــكيل  نحــو  ســالكة  الطريــق 
تأخــذ  الماحــظ  ومــن  الحكومــة. 

ــة انماطــًا واســاليبًا واهيــة او مفبركــة. كالتظاهــر  العرقل
واالحتجاجــات التــي تنطلــق خلــف ذرائــع ال تمــت للواقــع 
لشــراء  السياســي  المــال  اســتخدام  وكذلــك  بصلــة. 
الذمــم، والتســقيط السياســي للرمــوز الفائــزة ، او حتــى 
تصــل بعــض الحــاالت الــى االغتيــاالت السياســية. علمــًا 
ان كل مــا جــرت االشــارة اليهــا مرفوضــة مــن الــرأي العــام 

. دســتورية  اســس  مــع  تتعــارض  وربمــا   ، الوطنــي 

الهــادف  الشــعبي  والرفــض  التصــدي  لهــذا  ونتيجــة 
لحمايــة اآلليــة الديمقراطيــة بوجــه خــاص. ذهبت وتذهب 
القــوى المعرقلــة الــى اللــوذ خلــف خيالهــا او بذريعــة 
مــا وعلــى ســبيل المثــال بدعــة } الثلــث المعطــل { دون 
التحفــظ مــن كلمــة » التعطيــل » التي اذا عنيت مضمونًا 
فــا تعنــي ســوى التخريــب وهــو امــر مضــاد بالصميــم 
واالســتقرار  للحيــاة  الطامحــة  الجماهيــر  اوســع  الرادة 

وبســط القانــون علــى نحــو عــادل وديمقراطــي .

البــد مــن البحــث عــن مغــزى الدوافــع التــي انتجــت هــذا 
» االعجــاز الخرافــي« المســمى بـــ } الثلــث المعطــل { . دون 
اســتكمال  وايقــاف  االنتخابــات  لنتائــج  التعطيــل  شــك 
الحكومــة،  تشــكيل  الــى  الهادفــة  الاحقــة  مراحلهــا 
بصــرف النظــر عــن شــرعيتها او عدمهــا، وفــي مطلــق 
االحــوال ســتبقى مرهونــة بتوقيتــات دســتورية، واذا مــا 
تــم تجاوزهــا ســتنتج فــي نهايــة المطــاف فوضــى وعــوم 
سياســي فــي طوفــان الفــراغ الدســتوري ال نهايــة لــه، 
ســوى االنتخابــات المبكــرة. وهــذا هــو جوهــر مســاعي 
القــوى التــي تســمي نفســها بـــ } الثلــث المعطــل { الــذي 
ُجــرب فــي لبنــان وكانــت نتائجــه كارثيــة حيــث ســحق البلد 

ــي . ــه دون واعــز وطن واهل

وبكلمــة ذات صلــة فــي الوضــع السياســي العراقــي. 
والمكشــوفة  المســتورة  غايتــه  الحالــي  االنســداد  ان 
الــى  والذهــاب  االخيــرة،  االنتخابــات  نتائــج  الغــاء  هــي 
انتخابــات مبكــرة. ان المتابــع السياســي ال يخفــى عليــه 
وجــود الثغــرات المســاعدة للوصــول الــى هــذه المرحلــة 
لــدى  التراخــي  عــن  يســأل  ســائل  ربمــا  وهنــا  الكارثيــة. 
االمــور  ســيوصل  الــذي  هــو  اليــس  الثاثــي  التحالــف 
الــى االنتخابــات المبكــرة ؟؟ . غيــر ان هــذا المــآل الــذي 
ــق، ســيوصل هــو االخــر البعــض مــن  ــذر بالخــراب المطل ين
القــوى المتنفــذة الــى االنهيــار والتبخر تمامًا. وال شــك ان 
الفــراغ الدســتوري قــاب قوســين او ادنــي مــن الحصــول. 
ال ســيما تواصــل ازديــاد هشاشــة موقــف القــوى التــي 
تمتلــك االصــوات االكثــر الجديــرة علــى انتخــاب رئيــس 
الجمهوريــة، واختيــار رديفــه رئيــس الــوزراء. ان العلــة كل 
العلــة فــي نظــام المكونــات البرلمانــي الممــزق لوحــدة 

الشــعب العراقــي .

علي عرمش شوكت 

 ترابط جدلي بين بدعة "الثلث 
المعطل" واالنتخابات المبكرة
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لجـم  احـاول   ايـام  منـذ   
االخبـار  عنـد سـماعي  ضحكتـي 
التـي تشـير الـى وجـود حمـات  
فـي األسـواق التجاريـة لمراقبـة 
أسـعار السـلع والمـواد الغذائيـة 
التـي شـهدت ارتفاعـا كبيرا في 
قناعتـي  األخيـرة… فمـع  اآلونـة 
دعـت  التـي  الطيبـة  بالنيـات 
 ، الحمـات  بهـذه  القيـام  الـى 
لكنـي اسـأل ببـراءة عـن األسـس 

التـي تقـوم عليهـا هـذه المراقبـة ، السـيما ان االسـعار 
اصـًا غيـر معلومـة عنـد المواطـن ، وليـس لهـا ثبـات من 
جهـة معينـة ، فالتاجـر هـو الـذي يحددهـا وفـق قناعتـه 
الذاتيـة دون حسـيب مـن احـد ، فعلـى اي اسـس تتـم 
ان  اعلنـت   ان  للحكومـة   ، فهـل سـبق  المراقبـة  هـذه 
سـعر كيـس الطحيـن بــ30 الـف دينار ، ثم قام الجشـعون 

برفعـه الـى خمسـين الفـًا ؟ ) هـذا مثـال بسـيط (

 شـخصيًا ، كيـف اتصـرف كمواطـن  أمـام الزيادة على 
اسـعار اللحوم ومشـتقات االلبان والحبوب والخضروات  
.. الـخ ، ولمـن اوجـه اللـوم اذا لـم تكـن عنـدي تسـعيرة 

رسـمية بالمـواد المعروضـة فـي السـوق ؟

 ، بالمنطـق  الواقـع  محـاكاة  تتطلـب  الواقعيـة  ان 
وليـس بالهبـة .. وهـذه الواقعية تفـرض على الحكومة  
المـواد  بتسـعير  فوريـة   اجـراءات  اتخـاذ   ، أرى  كمـا 
الغذائيـة والخضـروات ، مثلمـا كنـا نشـاهدها يوميـا عبـر 
التلفـاز ، وسـماعها عبـر االثيـر وفـي الصحف خـال فترة 
الحصار في تسـعينيات القرن المنصرم ، تلك التسـعيرة  
كانـت تنصـف الباعـة ، مثلمـا تنصـف المتسـوق ، ففـي 
اعـادة تلـك التسـعيرة الـى العلـن  نقضـي علـى حالـة 
 ، المواطنيـن  بيـن  حاليـا  تحـدث  التـي  والجـذب  الشـد 

.. ومتسـوقين  باعـة 

ان اللقـاءات المباشـرة مـع المواطنيـن التـي تقدمهـا 
الحصـول  فـي  معاناتهـم  حجـم  لنـا  تبيـن   ، الفضائيـات 
وفقـدان   ، الغـاء  بسـبب  اليومـي  قوتهـم  علـى 
المعالجـات  االقتصاديـة الرصينـة ” وهذه اللقاءات التي 
اشـاهدها تزيدنـي ألمـا ، حيـث تفاقمـت متاعب الطبقة 
مـن  الوسـطى  الطبقـة  ان   كذلـك  واشـعر   ، الفقيـرة 
المجتمـع باتـت تعيـش حسـرة  تأميـن الغـذاء لعائاتهـا 
.. والحالـة التـي نعيشـها حاليـا ، اجدهـا متطابقـة مـع 
تأثيـرات  فـأول   ، الصيـت  السـوق سـيئة  اقتصـاد  أليـة  
مراعـاة   عـن  الدولـة  يـد  ابعـاد  هـي  السـوق  اقتصـاد 
اليـه  يطمـح  مـا  مـع  يتنافـى  وهـذا   ، المجتمـع  ظـروف 
بدعـم  تتمثـل   ، الدولـة  رعايـة مأمولـة مـن  الشـعب مـن 
، وبانسـيابية  بمـواد جديـدة  التموينيـة   البطاقـة  سـلة 
التوزيـع ..وفـق شـعور مملـوء  بالمسـؤولية األخاقيـة 
واإلنسـانية ،  والسـعي الـى تطويـر منظومـة الخدمـات 
االجتماعيـة لتكـون أكثـر كفـاءة وعدالـة ، ودعم البرامج  
الخاصـة بسـوق العمـل وحماية األجـور،  واعانة الباحثين 

عـن العمـل مـن العاطليـن ، السـيما الشـباب ..

 ، المناكفـات  مـن  اولـى   ، الشـعب  لحالـة  االنتبـاه 
اصحـاب  كذلـك  اليـس   … السياسـية  والتصريحـات 

؟ والمعالـي  الفخامـة 

ي
ّ
زيد الحل

 كيف تراقبون األسعار لمواد 
ً ؟

غير مسّعرة أصال
العــراق  فــي  والخبــز  الصمــون   
وعــدم  اهتــزاز  حالــة  فــي  يعيــش 
حالــة  فــي  تجعلــه  بحيــث  تــوازن 
واحــد،  آن  فــي  وانخفــاض  ارتفــاع 
وانخفــاض  االســعار  فــي  ارتفــاع 
فــي االوزان المقــررة لــكل صمونــة 
اســاليب  بســبب  خبــز  ورغيــف 
المــادة  لهــذه  والتاعــب  الغــش 
تكــون  ان  بــد  ال  التــي  االساســية 
أي  وطعــام  مائــدة  علــى  حاضــرة 

انســان وفــي أي بلــد فــي العالــم والتــي تولــي اهتمامــًا 
ــر  ــه ممكــن ان يصب ــرًا برغيــف الشــعب النهــا تعــرف ان كبي
يقــدر  وال  يمكــن  ال  لكنــه  كثيــرة  وازمــات  اشــياء  علــى 
ان يصبــر علــى االرتفــاع فــي اســعار الخبــز التــي حدثــت 
ــز . ــورات كان ســببها الرئيســي رغيــف الخب ــات وث اضطراب
غرامــا   120 وزنــه  كان  الــذي  العراقــي  والخبــز  الصمــون 
انخفــض تدريجيــا بعــد عــام 2003 الــى 100 ثــم 90 وربمــا الــى 
اقــل مــن 80 غــرام هــذه االيــام مــن دون حســيب او رقيــب، 
بــل ويقــوم اصحــاب االفــران بدمــج رغيفيــن وبيــع أربعــة 
بالــف او يتفننــون فــي الغــش واالحتيــال مــن خــال انتــاج 
ــح . ــواع لغــرض الرب ــز لبنانــي او ايرانــي وغيرهــا مــن االن خب
الخبــز والصمــون محمــي فــي النظام القانونــي العراقي 
مــن خــال القوانيــن واالنظمــة والتعليمــات التــي صــدرت 
تحتــاج  لكنهــا  نافــذة،  زالــت  ومــا  فتــرات مختلفــة  فــي 
ــة وتفتيــش وحســاب وعقــاب،  اليــوم الــى متابعــة ورقاب
فقانــون حمايــة المســتهلك رقــم )1( لســنة 2010 والعقوبات 
التــي تضمنهــا علــى كل مــن يخالــف احكامــه لخطــورة 
األفعــال التــي تعــرض حيــاة اإلنســان وســامته البدنيــة 
للخطرقررسياســة التجريــم الوقائــي فــي هــذا القانــون 
مــن خــال تجريــم األفعــال الســلبية وااليجابيــة التــي مــن 

شــأنها تعريــض حيــاة النــاس وســامتهم الجســدية .
كمــا عاقــب قانــون تنظيــم التجــارة رقــم )20( لســنة 1970 
الثــورة   قيــادة  مجلــس  قــرارات  مــن  والعديــد  المعــدل 
المنحــل وبيانــات وزارة التجــارة العراقيــة مثــل بيــان رقــم)1( 
بأســس  والمخابــز  االفــران  بالتــزام  والخــاص  لســنة 1989 
وضوابــط محــددة مثــل اإللتــزام بــاألوزان واألســعار المقــررة 
للخبــز والصمــون بكافــة أنواعــه وعــدم تجاوزهــا ألي ســبب 
ــاع  ــق المحــل، واإلمتن ــاج وعــدم غل كان، واإلســتمرار باإلنت
عــن التعامــل بالطحيــن لغيــر الغــرض المخصــص لــه وهــو 
وإســتعمال  كان،  ســبب  وألي  والصمــون  الخبــز  إنتــاج 
وقــود  إســتعمال  وعــدم  صحيــا  بــه  المســموح  الوقــود 
مغايــر بديــل عنــه، وإنتــاج جيــد للصمــون والخبــز وااللتــزام 
وخــزن  الطبــي،  بإلفحــص  العامليــن  وإلــزام  النظافــة 
الطحيــن فــي مــكان مناســب للمحافظــة عليــه مــن التلف 
والرطوبــة.  كمــا ألــزم بيــان رقــم )3( لســنة 1994 اصحــاب 
الطحيــن  باســتام  كافــة  الحجريــة  واالفــران  المخابــز 
المواطنيــن  مــن  التموينيــة  البطاقــة  بموجــب  المــوزع 
واالوزان  لاجــور  وفقــا  لهــم  والصمــون  الخبــز  لتصنيــع 
بتهيئــة  الفــرن  صاحــب  والــزام  فيــه،  الــواردة  واالعــداد 
ميــزان لغــرض الــوزن مــع وحــدات وزن نظاميــة موســومة 
مــن قبــل الجهــاز المركــزي للتقييــس والســيطرة النوعية، 
ومعاقبــة المخالــف وفقــا ألحــكام القوانيــن واالنظمــة 
اضافــة إلــى العقوبــات اإلداريــة المقــررة. الصمــون والخبــز 
العراقــي محمــي بالقوانيــن واالنظمــة والتعليمــات لكنــه 
الــى ســابق عهــده  الــى مــن يطبقهــا ويعيــده  يحتــاج 
ووزنــه وجودتــه وحتــى ال يضطــر الشــاب ســعدون الــى 
تغييــر كلمــات اغنيتــه المعروفــة صمــون عشــرة بألــف .

عبد الستار رمضان 

 صمون خمسة بألف
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بعــد  مــا  العــراق  فــي  السياســية  العمليــة  واقــع  إن   
الســلطة علــى اســاس  تبنــي  القائــم علــى   )2003( عــام 
واألحــزاب  الكتــل  بيــن  المقيــة  السياســية  المحاصصــة 
وعلــى  النظــام  هيــكل  فــي  تكونــت  التــي  الحاكمــة، 
أســس )طائفيــة وعرقيــة( والتقاســم فــي دائــرة الفســاد، 
تضمــن  التــي  والسياســية،  االجتماعيــة  لــألوزان  وفقــًا 
واســتمرارية  السياســيين  للفرقــاء  الســلطة  احتــكار 
النفــوذ  هرميــة  وتشــيد  الحكــم،  مراكــز  علــى  البقــاء 
الدولــة،  مــوارد  علــى  والهيمنــة  والمالــي  السياســي 
ممــا يتيــح لتعبئــة انصارهــم لمواجهــة أيِّ خطــٍر يهــدد 
مصيرهــم، يكــون هــذا النظــام قريبــا لاســتبداد منــه الــى 
الديمقراطيــة، علــى الرغــم مــن وجــود أســس ديمقراطيــة 
التــي يرتكــز عليهــا، ولكــن يكــون خــارج األطــر القانونيــة 
والدســتورية. إن مجريــات األحــداث فــي العــراق بعــد أن 
فــرزت نتائــج االنتخابــات التــي أجريــت فــي 10 اكتوبــر 2021، 
وحصــد التيــار الصــدري أغلــب المقاعــد النيابيــة الشــيعية 

فــي المجلــس النيابــي، شــكلت أزمــات منهــا ؛
وتلتهــا  قانونيــًا،  وحســمت  االنتخابــات  نتائــج  أزمــة 
أزمــة انتخــاب رئيــس البرلمــان والكتلــة األكبــر وحســمت 
أيضــًا قانونيــًا، وأزمــة مســتعصية سياســيًا هــي انتخــاب 
رئيــس الجمهوريــة وكذلــك أزمــة الحــوارات والتفاهمــات 
السياســية الخاصــة بيــن األطــراف الشــيعية، التــي لــم 
تحســم حتــى اآلن وأثــرت فــي كل الفعاليــات السياســية 

. واالقتصاديــة 
العــراق  انهيــار  تريــد  ال  التــي  االقليميــة  البيئــة  إنَّ 
ولكنهــا تعمــل علــى ابقائــه دولــة هشــة، ولذلــك تغــذي 
االنقســام والضعــف واالختــراق والفســاد، ألنــه يســهل 
أن  الــى  تســعى  ولذلــك  ومشــاريعها،  أجندتهــا  تمريــر 
تبقــى الدولــة العراقيــة فــي مرحلــة التيــه بيــن الدولــة و 
الادولــة ونظــام سياســي ال يعنــي حكــم المؤسســات 

وانمــا حكــم زعامــات الطبقــة السياســية .
إن عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي العــراق يمكــن أن 
نطلــق علــى ديمقراطيتهــا كلمــة الديمقراطيــة الناقصــة 
او المشــوهة، ألنهــا تنتــج أشــياء ال تمثــل وعــي الشــعب، 
فــي  الموجــودة  السياســية  االقطاعيــات  مصالــح  بــل 
الحكــم، إن األحــزاب والقــوى السياســية الفاســدة تمارس 
اإلعاميــة  ماكيناتهــا  عبــر  ومــدروس  ممنهــج  بشــكل 
األفــراد  عنــد  قناعــات  لتنتــج  اإللكترونيــة  وجيوشــها 
تصــل الــى حــد اليقيــن، مســتغلين اللعبــة الديمقراطيــة 
مــا  بــكل  بالكرســي  تتمســك  فاســدة  طبقــة  لتشــكل 

تملــك مــن قــوة .
جملــة  العــراق  فــي  الديموقراطــي  النظــام  يواجــه 

؛ التاليــة  بالنقــاط  تتمحــور  إشــكاليات 
انتكاســة  أســباب  أهــم  السياســية  األحــزاب  تعــد 
الديمقراطيــة وتعمــل لتضخيــم ســلطتها علــى حســاب 
الوعــي الديمقراطــي، وفــق منهــج المحاصصــة بالحكــم، 
وغيــاب الوعــي الجماهيــري وظهــور الجهــل المقــدس 
يعــدُّ مــن مخلفــات النظــام الديكتاتــوري الســابق،ولكن 
مــن اهــم اشــكاليات التــي افســدت النظــام الديمقراطي 
لجعــل  تســعى  والتــي  الخارجيــة  اإلرادة  العــراق  فــي 
وســاحة  للفوضــى  مكانــا  مصالحهــا  حســب  العــراق 
العــراق  فــي  بالعبــث  للخــارج  والــذي ســمح  للصراعــات، 

. الفاســدة  القــوى السياســية  هــي بعــض 

غازي فيصل 

ة الناقصة  الديمقراطيَّ

العـراق  فـي  المخـدرات  تجـارة   
المسـتجدة  المشـكات  مـن 
جميـع  فـي  بالتوسـع  اآلخـذة 
فائقـة،  وبسـرعة  االتجاهـات 
والمافيـات  العصابـات  فنفـوذ 
المتاجـرة  عمليـات  تديـر  التـي 
أصبـح بمسـتوى مـا كنـا نشـاهده 
وبشـكٍل  هوليـوود،  أفـام  فـي 
قواعـد  تأسـيس  إلـى  ارتقـى 
التـي  المنظمـات  لتلـك  كبيـرة 

الداخـل. إلـى  الخـارج  مـن  التهريـب  عمليـة  تنظـم 
المخـدرات  تجـارة  مـن  تجنـى  التـي  الطائلـة  األمـوال 
تحولـت لاسـتثمار فـي مجـاالت مختلفـة كثيـرة ال يمكـن 
السـيطرة عليهـا ببسـاطة، ولمـن ال يعلـم فـإن جـزءًا مـن 
ارتفـاع أسـعار العقـارات وأسـعار صـرف الـدوالر المتذبذبـة، 
تجـارة  مـن  المسـتحصلة  األمـوال  تلـك  تدفـق  سـببه 
والذهـب  والعمـات  العقـارات  شـراء  علـى  المخـدرات 
المخـدرات  تجـارة  قضيـة  فـي  المخيـف  باهظـة،  وبأثمـان 
هـو أن هـذه العمليـة أصبحـت منتشـرة فـي أغلـب المـدن 
العراقيـة، خصوصـا الجنوبيـة منهـا، وصـارت متداولـة بيـن 
فـي  حواضـن  الـى  تسـتند  منتظمـة  بشـرية  مجموعـات 
المـدن والقـرى واألريـاف، للتنتقـل بعـد ذلـك إلـى سـوق 
الراقيـة،  وحتـى  الشـعبية  األحيـاء  فـي  االسـتهاك 
األغلبيـة  والمدمنيـن  المتعاطيـن  مـن  اآلالف  عشـرات 

والمراهقيـن. الشـباب  فئـات  منهـم  العظمـى 
كثرة اإلقبال على التعاطي زادت من شهية الموردين 
علـى التنويـع فـي المخـدرات مـن األقل إلى األغلـى ثمنا، 
فلـم يعـد األمـر يقتصـر علـى الحبـوب المخـدرة فقـط، ومع 
االسـتثراء  إلـى  تسـعى  التـى  الجماعـات  هـذه  تنامـي 
علـى حسـاب حيـاة النـاس وأمنهـم االجتماعـي، تكافـح 
الجماعـات  تلـك  لماحقـة  متواضعـة  بامكانيـات  الدولـة 
فـي محاولـة للحـد مـن تدفـق المخـدرات إلى جميـع أنحاء 
انتشـار  منـع  فـي  تسـهم  لـم  الجهـود  هـذه  لكـن  البـاد، 
أصبحـت  الجماعـات  تلـك  فامكانيـات  المخـدرات،  تجـارة 
مـن  والهـروب  التملـص  فـي  الدولـة  إمكانيـة  تفـوق 
االعتقـال والماحقـة والتحايـل علـى القوانيـن، فمـا دام 
الفسـاد مستشـريا، فـا مشـكلة فـي دفـع رشـى يسـيل 
لهـا أصحـاب النفـوس الضعيفـة، فـي وقـت يدفـع بعـض 
ثمنـا  حياتهـم  االمنيـة  األجهـزة  منتسـبي  مـن  الشـرفاء 

العصابـات. تلـك  لماحقـة 
لـم تعـد آفة المخدرات مشـكلة بسـيطة يمكـن تجاوزها 
إلـى  الحـدود  بسـهولة، وربمـا تسـعى أطـراف مـن خـارج 
مـا  تمزيـق  أجـل  مـن  العـراق،  فـي  التجـارة  هـذه  تنميـة 
تبقـى مـن منظومـة القيـم والتقاليـد االجتماعيـة، علـى 
المسـتفحلة،  الظاهـرة  هـذه  إلـى  االلتفـات  الحكومـة 
وأيضـا  واالعتـداء،  الجريمـة  نسـب  مـن  زادت  التـي 
تسـتغل  التـي  الكبيـرة  االمـوال  غسـل  عمليـات  متابعـة 
نفسـها  عـن  لتبعـد  اسـتثمارية  او  عقاريـة  مناقـات  فـي 
الشـبهات، مسـاءلة أصحـاب األمـوال الطائلـة المتناميـة 
فـي فتـرة زمنيـة قصيـرة، ال بـدَّ أن تخضع إلـى قانون صارم 
انفـات االوضـاع بشـكل خطيـر وغيـر مسـبوق،  يحـد مـن 
فليـس مـن المعقـول أن تكـون االمـوال التـي تجنـى مـن 
البالـغ  ضررهـا  رغـم  عقـاب،  وال  رقيـب  بـا  المخـدرات  بيـع 

العراقيـة. واألسـر  الشـباب  مسـتقبل  يدمـر  الـذي 

بشير خزعل 

أموال المخدرات
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السـعي إليقـاف الحـرب بشـكل جـدي، 
هـو ضـخ األسـلحة والمعـدات القتاليـة 
ألوكرانيـا وهـم يعرفـون جيـدًا بـأن ذلـك 
لكنهـم  الصـراع  هـذا  فـي  ينفـع  لـن 
يريدون من ذلك إدامة الحرب واستمرار 
المعانـاة وتعقيـد األمـور، أنهـم يصبـون 
الزيت فوق النار، ويسـلطون ترسـانتهم 
لزيـادة  للحـروب  المؤججـة  اإلعاميـة 
سـعير هـذه الحـرب، بـدال مـن إيقافهـا.
نرفـض غـزو دولـة لدولـة اخـرى مهمـا 
بالنـار  لعـب  فذلـك  األسـباب،  كانـت 
شـعبين  بيـن  العـداء  يخلـق  وسـوف 
كانـا إلـى فتـرة شـعبا واحـدا وتربطهـم 
عاقـات متينـة اجتماعيـة واقتصاديـة 
وثقافية، لربما كان للعامل االقتصادي 
البلديـن  أن  خصوصـا  الصـراع،  فـي  دور 
فـي  الطبيعيـة  المـوارد  مـن  يملـكان 
مجـال الطاقـة وكذلـك الزراعـة واعتماد 
ال  الـذي  العوامـل  أحـد  عليهمـا  أوربـا 

عاقـة  تريـد  ال  التـي  أمريـكا  بـه  ترغـب 
طيبـة وطبيعيـة بين أوربا وروسـيا، فأن 
مسـتقبا  بينهمـا  العاقـة  يعـزز  ذلـك 
وربمـا يبعـد أوربـا عنهـا، بـل تريـد صراعـا 
لذلـك  وروسـيا،  أوربـا  بيـن  واختافـا 
نظامـا  ودعمـت  وشـجعت  خططـت 
توتـر  حالـة  لخلـق  أوكرانيـا  فـي  جديـدا 
ومـن ثم إشـعال الحـرب بينهما وإظهار 
للتوسـع  تسـعى  كونهـا  روسـيا 
الـذي  الفـخ  هـو  وهـذه  أوربـا،  وابتـاع 
وقـع بـه بوتيـن .. ورغـم وجـود مشـاكل 
مقاطعـات  مصيـر  علـى  البلديـن  بيـن 
السـوفيتي  االتحـاد  ضمـن  كانـت 
سـابقا ومنهـا القـرم وبعـض الصناعـات 
حـل  باإلمـكان  كان  لكـن  والمناجـم، 
كل ذلـك عبـر المفاوضـات وبعيـدا عـن 
اتفاقيـة  هنـاك  وان  خصوصـًا  الحـرب، 
تحتفـظ  ان  تنـص  والتـي  مينسـك 
اوكرانيـا بحيادهـا وعـدم دخولهـا إلـى 
حلـف الناتـو، وان تحتـرم وترعـى جميـع 
هنالـك  كـون  تمييـز  دون  المواطنيـن 
نسـبة كبيـرة مـن الـروس فـي اقليمـي 

والدنبـاس. دونسـيك 
لكـن الحـكام الجـدد فـي أوكرانيـا لـم 
يلتزمـوا باالتفاقيـات وكمـا هـو مخطط 
لروسـيا  معـاد  بنهـج  اسـتمروا  لهـم، 
ممـا  الناتـو  حلـف  لدخـول  والسـعي 
يهدد روسـيا ويجعلها محاطة بترسانة 
العسـكرية  والقواعـد  االسـلحة  مـن 
لحلـف الناتـو، وهـذا مـا ال ترضـاه روسـيا.

محمد الكحط 

ال تصبوا الزيت فوق النار
 أوقفوا الترسانة اإلعالمية المؤججة للحروب

الروســي  الصــراع  أخبــار  أصبحــت   
للعالــم  الشــاغل  الشــغل  األوكرانــي 
الحــرب  انــدالع  قبــل  حتــى  أجمــع 
بــدأت  فقــد  نعــم  رســميا،  بينهمــا 
الحــرب إعاميــا وأججــت لهــا وكاالت 
األنبــاء الغربيــة ، لكــن هــل بوتيــن مــن 
الغبــاء أن تؤثــر عليــه وعلــى قراراتــه 
الســاعية  اإلعــام  وســائل  ترســانة 
بالنــار،  والنافخــة  الصــراع،  لتأجيــج 
والمــراوغ  بالسياســة  الضليــع  فهــو 

العالــم. يخشــاه  الــذي  الصعــب 
والحـرب  الغـزو  إدانـة  يجـب  مقدمـا 
اليـوم  فالعالـم  األوكرانيـة  الروسـية 
فنحـن  الحـروب،  إلـى  بحاجـة  ليـس 
إلـى  بحاجـة  العالـم  حـرب،  أي  ضـد 
مـن  للخـاص  والتعـاون  التضامـن 
والكـوارث  األمـراض  كوابيـس 
الكوكـب  تصيـب  التـي  الطبيعيـة 
الحـراري  االحتبـاس  مـن  والتخلـص 
الـذي سـبب التطـرف فـي المناخـات 

األرضيـة. الكـرة  أنحـاء  جميـع  فـي 
فلـم هـذه الحـرب...؟ ألـم يسـتوعب 
العالميـة  الحـرب  خلفتـه  مـا  العالـم 
وخـراب  دمـار  مـن  والثانيـة  األولـى 

منهـا. نعانـي  زلنـا  ال  ومآسـي 
توقعنـا بـأن أوربـا اسـتوعبت الـدرس 
واسـتفادت مـن تلـك المعانـاة وانهـا 
الحـروب  انهـاء  إلـى  حقـا  توجهـت 
البـاردة والحـارة والدافئـة، لكـن ذلـك 
المنظومـة  انهيـار  رغـم  يحصـل  لـم 
االشتراكية، ورغم انضمام بعض دول 
تلـك المنظومـة إلـى االتحاد األوربي، 
المتحـدة  الواليـات  أن  والسـبب 
االمريكيـة ومخططاتهـا لـم تتوقـف 
الفتـن  إشـعال  علـى  تعيـش  فهـي 
اآلخريـن،  معانـاة  واسـتمرار  والحـروب 
فـي  حلفائهـا  مـع  إعاميـا  فسـعت 
أوربـا بتنميـر بوتيـن روسـيا ضـد الحكم 
وخلـق  أوكرانيـا،  فـي  الجديـد  النـازي 
اإلعام من روسـيا دولة تريد التوسـع 
وابتـاع الـدول المجـاورة وليس فقط 
الـدول  بعـض  أن  والغريـب  أوكرانيـا، 
المعروفـة  الدعايـات  تلـك  صدقـت 
فـي  والخـوف  الفـزع  فرأينـا  القصـد، 
فنلنـدا  مثـل  محايـدة  كانـت  بلـدان 
لـه  حشـدت  مـا  بسـبب  والسـويد، 
وكذلـك  اإلمبرياليـة  اإلعـام  وسـائل 
األحزاب ذات التوجه اليميني والتي 
تلتقـي مصالحهـا مـع امريـكا والتـي 
تحـاول جر السـويد وفنلنـدا والدنمارك 
والنرويـج لانضمـام إلـى حلـف الناتـو 
محايـدة  الـدول  هـذه  كانـت  أن  بعـد 
طيلـة عقـود، وكان حيادهـا هـو أحـد 
أسـباب تطورهـا االقتصـادي وجعلها 
حـل  فـي  االيجابـي  دورهـا  لهـا  دوال 

وهنـاك. هنـا  الدوليـة  الصراعـات 
بـه  تقـوم  مـا  األمـر  فـي  الغريـب 
مـن  وبـدال  األوربيـة  والـدول  أمريـكا 

هـو  بوتيـن  أن  يعتقـد  البعـض 
األممـي ألجديـد بينمـا هـو يمثـل حـزب 
المليـارات،  شـخصيا  ويملـك  قومـي 
اسـتحواذيه،  سياسـية  نزعـة  ولديـه 
روسـيا  فـي  السـلطة  يمسـك  فهـو 
لعقـود ، لكـن االسـتمرار فـي السـلطة 
روح  لصاحبهـا  تعطـي  طويلـة  لفتـرة 

واالسـتقواء. العظمـة 
الناتـو  حلـف  إذن  المشـكلة 
أوكرانيـا،  قبـل  مـن  اليـه  واالنضمـام 
لمـاذا  نفسـه  يطـرح  الـذي  والسـؤال 
حتـى  بالوجـود  الناتـو  حلـف  يسـتمر 
وارشـو  حلـف  انتهـاء  رغـم  اليـوم 
والحـرب  االشـتراكي  والمعسـكر 
الناتـو  حلـف  يريـد  ولمـاذا  البـاردة...؟ 
الحلـف  هـذا  يخـدم  وهـل  بالتوسـع 
المنظمـة  الـدول  شـعوب  مصالـح 

..؟ اليـه.
عدوانـي  حلـف  هـو  بـل  ال  الجـواب 
اليـد  يكـون  ان  منـه  يـراد  عسـكري 
الضاربـة لـكل نظـام ال ينصـاع للواليـات 
هـذا  ويقـف  وحلفائهـا،  المتحـدة 
المحبـة  الشـعوب  إرادة  ضـد  الحلـف 

والتضامـن. والتآخـي  للسـام 
روسـيا  مـن  يخشـى  الحلـف  هـذا 
والصيـن وكوريـا والهنـد وحتـى إيـران 
مـن  البلـدان  هـذه  إضعـاف  ويحـاول 
واالقتصـادي  العسـكرية  النواحـي 
لكـن هـذه البلدان هي األكثر مسـاحًة 
وعـددًا واألقـوى اقتصاديـا، بل وحتى 

الحـل......؟؟ فمـا  عسـكريا، 
الناتـو  إنهـاء وحـل حلـف  الحـل هـو 
والتوقف عن سياسـة سـباق التسلح، 
الحـارة  بأنواعهـا  الحـروب  وإنهـاء 
والباردة والدافئة، واالبتعاد عن النزعة 
واألفـكار العنصريـة والشـوفينية، وإال 
األخضـر  تنهـي  جديـدة  عالميـة  حـرب 

واليابـس.
التسـلح  معـاداة  شـعار  لنرفـع 
حلـف  حـل  وضـرورة  والحـروب 
العنصريـة  األفـكار  ومعـاداة  الناتـو 

. فينية لشـو ا و
والدخـول  فـورا  الحـرب  إيقـاف 
األمـن  تعيـد  سـلمية  مفاوضـات  فـي 

للجميـع. واألمـان 
األخـرى  والـدول  أوكرانيـا  حيـاد 
المجـاورة لروسـيا ضـرورة لضمان األمن 

. والعالـم  أوربـا  فـي  والسـام 
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جديــد  عالمــي  نظــام  بــدأ  لقــد    
علــى الســاحة الدوليــة بظهــور قوى 
علــى  أقدامهــا  وضعــت  جديــدة 
خارطــة العالــم سياســيا واقتصاديــا 
تمــردت وخرجــت مــن هيمنــة وجلبــاب 
المتفــرد  الواحــد  القطــب  سياســة 
المتمثــل  العالميــة  القــرارات  فــي 
مناطــق  فــي  وحلفائهــا  بأمريــكا 
العالــم المتفرقــة حيــث بــدأ نجمهــا 
باألفــول مقابــل القوتيــن الظاهرتيــن 

الجديدتيــن هــي ) روســيا – الصيــن –( تلمــع فــي ســماء 
مكانتهــا  لهــا  فاعلــة  كــدول  الجديــد  العالمــي  النظــام 
وأهميتهــا اإلســتراتيجية فــي منطقــة الشــرق مــن العالــم 
ويحســب لهــا كقــوة قادمــة بقــوة تســتطيع تغييــر خارطــة 
ولعبــة المعــادالت العالميــة فــي الهيمنة علــى اقتصاديات 
وسياســات العالــم وأذابــت جليــد سياســة وقيــادة القطــب 
الواحــد حيــث فرضــت هــذه الــدول وبعــض الــدول المتحالفــة 
ــا الشــمالية قوتهــا فــي تأســيس  معهــا كجمهوريــة كوري
مظاهــر  وبانــت  وبريطانيــا  ألمريــكا  مــوازي  جديــد  قطــب 
ضــد  التحالفــات  هــذه  ظهــور  مــن  والتوجــس  الخشــية 
حســابات  تعيــد  مســتقبلية  كقــوة  وسياســتها  أمريــكا 
أمريــكا علــى أرض الواقــع ودراســته بتمعــن أن أكثــر دول 
العالــم تعــي خطــورة ومســتجدات هــذا المتغيــر الجديــد 
فــي النظــام العالمــي ومــدى تأثيــره على واقعهــا واتخذت 
علــى  ومنهــا  وقرارهــا  أمرهــا  وحســمت  الازمــة  التدابيــر 
ســبيل المثــال الــدول القريبــة لنــا كدولــة قطــر واألمــارات 
ــران كمــورد لمصــادر الطاقــة  العربيــة والمغــرب وســوريا وإي
ضمــن تــوازن سياســي واقتصــادي مــع هاذيــن القطبيــن 
الجديديــن كالنفــط والغــاز حفاظــا علــى أمنهــا السياســي 

. واالقتصــادي 
علمــا أن العــراق ســيكون العقــدة االقتصاديــة العالميــة 
بيــن الشــرق والغــرب حســب معطيــات التفكيــر الغربــي 
وتجــاري  اقتصــادي  ومنفــذ  المســتقبلية  وسياســته 
مهمــا فــي الســاحة العالميــة واألنظــار تتوجــه إليــه كقــوة 
اقتصاديــة فاعلــة جديدة ومســتقبل مربح للســوق العالمية 
وضمــن المنافســة االقتصاديــة العالميــة وخطــط وبرامــج 
أتخــذ  العــراق  هــل  المهــم  الســؤال  لكــن  الغربيــة.  الــدول 
التدابيــر الممكــن اتخاذهــا علــى أقــل تقديــر ضمــن المــدى 
القصيــر حيــث رتــب أوراقــه الداخليــة وكــون لــه رؤيــا واضحــة 
إلدارة سياســته االقتصاديــة واألمنيــة وحــزم أمــره مــع مــن 
ســتكون بوصلــة االتجــاه القادمــة أم ســيكون لــه موقــف 
المتفــرج إزاء هــذه التطــورات وهــو فــي خضــم الصراعــات 
الداخليــة وتحــت طائلــة التطــورات الخطيــرة واالرتــدادات 
العنيفــة التــي يتعــرض لهــا العالــم برمتــه أم ســيكون لــه 
اصطفــاف معيــن بحــد ذاتــه أو موقــف متنــوع المصالــح 
فــي ســبيل تحقيــق األمــن واالقتصــاد الحــر المربــح الــذي 
يصــب فــي مصلحــة الشــعب مــع الحــرص علــى التــوازن فــي 
التعامــات العالميــة وصراعاتــه االقتصاديــة وبعيــدا عنهــا 

التــي ســتبنى علــى ضوئهــا أمــن واســتقرار الــدول .
إيجــاد  المتغيــرات  هــذه  فــي  األول  الشــروع  خــط  أن 
حكومــة عراقيــة قويــة تلبــي طمــوح شــعبها ليكــون لهــا 
القــوة التــي تســتمدها فــي وضعهــا السياســي واألمنــي 
القــادم وتســتطيع مواجهة التحديــات الداخلية والخارجية 
وقيادة استراتيجيتها وتطبيقها على ارض الواقع وبإرادة 
قويــة مســتمدة قوتهــا مــن شــعبها والعمــل الجــاد والبنــاء 
ــة العــراق  بموجــب األوراق التــي فــي جعبتهــا لتضــع مكان
علــى الســكة الصحيحــة تماشــيا مــع مســتجدات المرحلــة 
القادمــة مــن النظــام العالمــي الجديــد أال وهــي إكمــال بنــاء 
مينــاء الفــاو الكبيــر وثانيــا إكمــال طريــق الحرير المهــم الذي 
عقــدت عليــه آمــال العراقييــن والصين وروســيا ودول الغرب 
للنهــوض بواقــع اقتصــاد العــراق المتردي كمطلب شــعبي 
الربــط  العراقيــة وثالثــا  الحكومــة  ووطنــي ضاغــط علــى 
الســككي مــع دول الجــوار كل هــذه المشــاريع تجعــل مــن 
العــراق العقــدة االقتصاديــة العالميــة المهمــة فــي منطقة 
الشــرق األوســط يســتطيع العــراق مــن خالــه تنميــة واقعــه 

االقتصــادي واألمنــي والسياســي .

ضياء محسن االسدي  
للوضـع  الواضـح  التحسـن   
األمنـي وزوال اخطـار التنظيمـات 
اإلرهابيـة وتبـدل المـزاج الشـعبي 
العـام لمـا هـو خيـر دفـع االقتصـاد 
المواطـن  اهتمامـات  لتصـدر 
الضـروري  مـن  وأصبـح  العراقـي 
قـادرة  عراقيـة  حكومـة  تشـكيل 
باالقتصـاد  النهـوض  علـى 

. الوطنـي 
وبمـا أن البرنامج الحكومي يبين 
ورؤيتهـا  الحكومـة  جديـة  مـدى 

االقتصاديـة ومحـددًا لعملهـا للفتـرة المقبلـة لذلـك يجـب 
أن يكـون هـو الفيصـل لنـواب البرلمـان وعلـى أساسـه تتـم 
مـن  الثقـة  ومنحهـا  المقبلـة  الحكومـة  علـى  المصادقـة 
تشـغل  التـي  االقتصاديـة  القضايـا  أهـم  لمعالجـة  عدمـه 

-: النـاس 
العملـة  ونزيـف  العراقـي  الدينـار  قيمـة  تدهـور  ومنهـا 
الصعبـة مـن االحتياطي العام نتيجة التهريب واالسـتيراد 
المحليـة  الصناعـة  حمايـة  وكيفيـة  رقابـة  دون  المفـرط 
لتسـتطيع المنافسـة عالميـًا لتصديرهـا وتعظيـم المـوارد 

. العراقـي  التجـاري  بالميـزان  تـوازن  وخلـق 
وهـل  العامـة  الموازنـة  فـي  السـنوي  المالـي  والعجـز 
بإمكان الحكومة المقبلة إيجاد أبواب جديدة تكون مصدرًا 
لتمويـل المشـاريع والخدمـات بـدل أسـعار النفـط المتقلبـة
وماهـو البديـل الـذي لدى الحكومة لعصـر النفط ليكون 

موردًا رئيسـًا للدولة مسـتقبًا .
والديـون الخارجيـة والداخليـة وهـل سـيتم وضـع سـقف 
زمنـي لتسـديدها كليـًا واالنطـاق نحـو اقتصـاد قـوي ذو 
والمنظمـات  الـدول  مـن  بالديـون  مكبـل  غيـر  وطنـي  قـرار 
العالميـة التـي تفـرض شـروط مجحفة ال تناسـب المواطن.
ايضـًا مشـكلة البطالـة ومـا نوعيـة اإلجـراءات والخطوات 

الموجـودة فـي البرنامـج الحكومـي لمعالجتها.
سـيطرة  وإبعـاد  المـدروس  غيـر  الحكومـي  والتوظيـف 
لتكـون  الجديـدة  الوظائـف  توزيـع  فـي  األحـزاب  وتدخـل 
والمنافسـة  المواطنيـن  جميـع  أمـام  متسـاوية  الفـرص 

. سـواها  ال  الكفـاءة  أسـاس  علـى  تكـون 
كذلـك التضخـم وارتفـاع األسـعار والفقـر والطـرق التـي 
يمكـن مـن خالهـا انتشـال النـاس مـن المجاعـة وخصوصـًا 

مـن هـم تحـت خـط الفقـر .
الفاسـدين  محاسـبة  علـى  قـدرة  الحكومـة  لـدى  وهـل 
واسـترجاع األمـوال التـي نهبـت ومـا هـي خططهـا التـي 
تسـاهم برفع العراق من تصدر قائمة الدول الفاسـدة التي 

تنشـر سـنويا ً.
وموقـف الحكومـة مـن طـرق التجـارة الدوليـة الجديـدة 
وتوفير البنية التحتية الحديثة ليكون العراق ممرًا للبضائع 

والسـلع بيـن الشـرق والغرب.
والجفاف والتغيير المناخي واالهتمام بالزراعة.

واإلسكان والكهرباء والموعد األخير لتوفيرها لتساهم 
فـي النهضة االقتصادية وتوفير األعمال.

وهل لدى الحكومة المقبلة خطط للحفاظ على ثروات 
الشـعب وتأسـيس صنـدوق سـيادي لحفظ أمـوال األجيال 
الاحقـة. وتوزيـع الثـروات والمشـاريع علـى المـدن والنـاس 
بعدالـة وهـل يمكـن للمواطـن الحصـول والتمتـع ولـو بجـزء 

يسـير مـن أمـوال وطنه.
حلـول  المقبلـة  العراقيـة  الحكومـة  لـدى  كان  فـاذا 
لتنفيـذ  واضحـة  مواعيـد  وتضـع  أعـاه  ذكـر  أن  سـبق  لمـا 
بالمواعيـد  اخلـت  إذا  للمحاسـبة  ومسـتعده  تعهداتهـا 
المحـددة مـن قبلهـا أو تقديـم اسـتقالتها بسـهولة دون 
التمسـك بالمناصـب فإنهـا تسـتحق أن تنـال ثقـة البرلمـان 
امـا اذا كان مجـرد وعـود دون تنفيـذ فلـن يتغيـر حـال العـراق 

المـكان نفـس  فـي  يـراوح  ويبقـى 
ولن ينال الناس غير التعب والمشقة وازدياد المعاناة .

صالح لفتة

 البرنامج االقتصادي للحكومة
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 ردت المحكمة االتحادية العليا، 
يوم 19 شباط 2022، طعنا تقدمت 
بشأن  العراقية  المرأة  رابطة  به 
عدم دستورية المادة 41 من قانون 
تتيح  كونها  العراقي،  العقوبات 
قبل  من  التأديب(  )حق  استخدام 
اآلباء  قبل  ومن  لزوجته،  الزوج 
القاصرين،  لألطفال  والمعلمين 
العنف  تبيح  المادة  هذه  باعتبار 

حسب طعن رابطة المرأة.
فإنهــا  المحكمــة  لــرد  ووفقــا 
وجــدت مــن تحليــل المــادة موضــع 
حــق  علــى  نصــت  أنهــا  الطعــن، 
المقــررة  الحــدود  فــي  )التأديــب( 
شــرعا أو قانونــا أو عرفــا. و)التأديــب( 
)العنــف  يعنــي  ال  المقصــود 
المحكمــة،  رأي  األسري(حســب 
وإنمــا هــو إصــاح وتقويــم وهــو 
مقيــد. وبنــاء عليــه تكــون دعــوى 
علــى  مســتندة  غيــر  المدعــي 
ســبب دســتوري. لــذا قــرر الحكــم 

بردهــا.
الصــادر،  الحكــم  قــرار  يفتقــر 
لطبيعــة  الكلــي  التوصيــف 
المجمــل  فــي  وهــو  التأديــب، 
المســيء  األخــر  معاقبــة  لغويــا، 
لتأديبه،وهــذا  إســاءته  علــى 
االفتقــار يســمح للرجــل )المتعلــم 
وغيــر المتعلــم( بتفســير التأديــب 
لمعنــى  ورؤيتــه  رغبتــه  حســب 
الكلمــة الــواردة فــي النــص الديني 
إلــى  والقانونــي، وعندهــا يحيلــه 
المــرأة  ضــد  موجــه  أســري  عنــف 

والطفــل.
صــدرت  نصــوص  فســرت  وقــد 
ألحقيــة  أشــارت  ديــن  رجــال  عــن 
بالضــرب  زوجتــه  بمعاقبــة  الرجــل 
دون  منهــا،  متعــددة  بأشــكال 
ازرقــاق الجلــد أو ظهــور كدمــات، 
وأطلــق عليــه حســب التوصيــف، 
بالتأديــب المقيــد أو الرمــزي. وكأن 
الموجعــة  وآثــاره  الضــرب  فكــرة 
جســديا،  تكــون  أن  قبــل  نفســيا 
أو  المــرأة  بكرامــة  لهــا  العاقــة 
عــن  البعــد  كل  وبعيــدة  الطفــل، 
طبيعــة المشــاركة الحياتيــة، وروح 
عليهــا  تنطــوي  التــي  المــودة 
الشــراكة  وأســس  الــزواج،  فكــرة 
ومشــاعر اآلمــان بيــن البشــر. بعــد أن 
ســمحت المحكمــة للرجــل بتأديــب 
لتبعــد  الحيــاة،  فــي  شــركائه 
وحفــظ  المســاواة  فكــرة  كليــا 
الكرامــة اإلنســانية للمــرأة، وتدخــل 
فقــدان  حالــة  فــي  المجتمــع 
منــه،  كبيــرة  لشــريحة  الحمايــة 
وتنــأى بــه بعيــدا عــن حضــارة القــرن 
والتقــدم  والعشــرين،  الواحــد 
البشــرية  عاشــته  الــذي  الحاصــل 

خــال عقــود كثيــرة مضــت، لتبقيــه 
فــي دهاليــز النصــوص البعيــدة عــن 
الواقــع والمدنيــة والحداثــة و لتعتبــر 
يمكــن  ال  قاصــرا  شــخصا  المــرأة 
االعتمــاد عليــه أومنحــه المســؤولية 

نفســه. عــن  وقبلهــا  العائلــة  عــن 

للثــورة  البشــري  التاريــخ  يســجل 
تدويــن  أول   1789 عــام  الفرنســية 
ومــع  اإلنســان،  لحقــوق  تشــريعي 
أولــى  شــرعت  شــرارتها  انطــاق 
ــة  العهــود والمواثيــق الخاصــة بحري
الفكــر ووحــدة الطبيعــة اإلنســانية 
علــى  البشــر  بيــن  والمســاواة 
اختــاف أجناســهم ومعتقداتهــم، 
الثــورة  شــأن  يقتصــر  ولــم 
وتوجهاتهــا عنــد هــذا الحيــز، وإنمــا 
أعطــت للبشــرية عمقــا فكريــا جديــدا 
والنظــم  األخاقــي  الســلوك  فــي 
السياســية وأعــراف وقواعــد العمــل 
القانونــي، ويســجل لها أيضــا الريادة 
فــي تســليط الضــوء علــى قضيــة 

المــرأة وحرياتهــا ومســاواتها بالرجــل 
الحيــاة. مناحــي  مختلــف  فــي 

هــذا الطــرح الــذي جــاءت بــه الثــورة 
بتغيــرات  إيذانــا  كان  الفرنســية، 
فــي  العالــم  اجتاحــت  عميقــة 
مجــال العقائــد الفكريــة والمذاهــب 
حيــث   ، واالجتماعيــة  السياســية 
أصبحــت قضيــة المــرأة والمســاواة 
للكثيــر  الرئيســي  الجهــد  تمثــل 
مــن المنظمــات المحليــة والدوليــة، 
الجهــد  هــذا  فــي  وشــاركت 
كان  كثيــرة،  فعاليــات  وبحيويــة 
ــرة ومهمــة،  للرجــال فيهــا قــوة مؤث
وقدمــت دراســات وبحــوث، دفعــت 
اليومــي  الفعــل  وطــورت  قدمــا 
الغايــات  باتجــاه  المنظمــات  لتلــك 
التــي تصبــو لهــا، وفــي مقدمتهــا 
المســاواة بيــن الجنســين وانعتــاق 
المــرأة وحريتهــا وحقهــا فــي العمل 

. واالختيــار 
مــن المعــروف، أن مــا يحــدد المكانــة 
كانــت  امــرأة  لإلنســان  االجتماعيــة 
أم رجــا، هــو موقعــه فــي العمــل، 
العمليــة  فــي  ودوره  وجــوده  أي 
والــذي  المجتمعيــة،  اإلنتاجيــة 

 من يكفل للمرأة العراقية حقوقها

ونمــوذج  شــكل  بــدوره  يحــدد 
العاقــة اإلنســانية بيــن الجنســين، 
االجتماعــي  المســتوى  علــى 
واالقتصــادي ثــم الفكــري، وهــذه 
التــي  اإلشــكالية  صلــب  هــي 
الحقــوق  عمليــة  حولهــا  تتمحــور 
والواجبات البشــرية لكا الجنسين، 
العمــل  أن  علــى  يؤكــد  والــذي 
االســتقال  للمــرأة  يتيــح  وحــده 
علــى  يســاعدها  الــذي  المــادي 
والنفســي،  الفكــري  االســتقال 
أفــاق  ويوســع  مداركهــا  وينمــي 

وقدراتهــا. لذاتهــا  وعيهــا 

والزالــت  العراقيــة  المــرأة  بقيــت 
مــن  واســعة  حزمــة  تصــارع 
االعتراضــات والعوائــق المصطنعة، 
التــي  المتشــددة  والمفاهيــم 
انعتاقهــا  طريــق  فــي  وضعــت 
معهــا،  حقوقها،وباتــت  ونيــل 
أســيرة ضمــن نظــم وأطــر سياســية 
واجتماعيــة واقتصاديــة، جعلتهــا 
بعيــدة جدا عــن الموقع االجتماعي 
الجســدية  لقدراتهــا  المناســب 
وكفاءتهــا الفكريــة والمهنية.وتــم 
بشــكل منهجــي وقســري إبعادهــا 
العمليــة  فــي  المشــاركة  عــن 
ويعــود  والسياســية،  اإلنتاجيــة 
إلــى  اإلقصــاء  ذلــك  فــي  الســبب 

أساســيين. عامليــن 
األول يتمثــل فــي النظــام األبــوي 
مــن  الغالبيــة  أجبــر  الــذي  الصــارم، 
يبقيــن  أن  علــى  العــراق،  نســاء 
كربــات بيــوت، يلبيــن حاجــات الرجــل 
باألطفال،أمــا  والعنايــة  والبيــت 
العامــل الثانــي وهــو األشــد وطــأة 
وقســوة، فتمثلــه منظومــة األفكار 
االجتماعيــة والدينيــة التــي تضــع 
أدنــى  مقــام  فــي  دائمــا  المــرأة 
مــن مكانــة الرجــل، وتحجــب عنهــا 
االجتماعــي  للحــراك  فرصــة  أي 
منــه  تنــال  الــذي  االقتصــادي 

. اإلنســانية  حقوقهــا 
دائمــا  كانــت  المســألة  تلــك 
العراقيــة  المــرأة  قضيــة  وســتظل 
أجــل  مــن  نضالهــا  فــي  األولــى، 
حرياتهــا ومشــاركتها فــي قضايــا 
العــراق المصيريــة، وهــي أيضــا فــي 
صلــب مهمــات العراقييــن جميعــا، 
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مــن التقدمييــن والديمقراطييــن، 
المنظومــة  لتفكيــك  الســاعين 
المشــوهة مــن المتاريــس والعقــد، 
التــي تقــف فــي وجــه حريــة المــرأة 
والمســاواة والعدالــة االجتماعيــة.

وكبيــرة  عســيرة  مهمــة  إنهــا 
ولكنهــا موجبــة وضروريــة ليســت 
هــي  مــا  بقــدر  للمــرأة  فقــط 
تتعلــق بالمطلــق بقضايــا الشــعب 
الحريــات  مجــال  فــي  العراقــي، 
والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 
والتــي توجــب أن تأتلــف من أجلها 
الكثيــر مــن الجهــود، لرفــع الحيــف 
تشــريع  ولضمــان  الجميــع.  عــن 
متــوازن ومنصــف، يحتــوي مبــادئ 
النســاء  حقــوق  تؤكــد  وقوانيــن 
الواقــع  الكبيــر  اإلجحــاف  وترفــع 
ــدأ بإعــادة النظــر بقانــون  عليهــن، ب
يحويــه  ومــا  الشــخصية  األحــوال 
مــن تشــريعات تتناقــض كليــا مــع 
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان 
الخاصــة  العالميــة  والتشــريعات 
بالمــرأة كاالتفاقيــة الدوليــة إلزالــة 

ضدهــا. التمييــز  أشــكال  جميــع 
التشــريعات  فــي  التمعــن  إن 
الشــخصية  باألحــوال  الخاصــة 
المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن 
العراقيــة المعنيــة بحقوق النســاء، 
اإلجحــاف  مــدى  يظهــر  ســوف 
حياتهــن  يطــال  الــذي  واإليــذاء 
وكيانهــن  المعنــوي  ووجودهــن 
التشــريعات  وتلــك  اإلنســاني، 
المــرأة  قضايــا  الســتعصاء  تشــير 
الوقــت  ذات  وفــي  العراقيــة، 
الحضــاري  المــأزق  تكشــف 
الــذي  واالجتماعــي  السياســي 

العراقــي. المجتمــع  يعيشــه 
عاتــق  علــى  الملقــاة  فالمهــام 
تبــدو  الديمقراطيــة،  القــوى 
تحتــم  ولكنهــا  وصعبــة،  عســيرة 
هــوادة  ال  مســتمر  نضــال  خــوض 
النســاء  حقــوق  أجــل  مــن  فيــه، 
األخــرى  والحقــوق  العراقيــات 
ومكونــات  شــرائح  لباقــي 
مــن  المقدمــة  وفــي  المجتمــع، 
هــذه األهــداف يأتــي اإلصــرار علــى 
والتشــريعات  القوانيــن  تغييــر 
وإبدالهــا  لحقوقهــن،  المبخســة 
بمــا يناســب ويتفــق مــع روح العصــر 
ومعاييــر الحضــارة اإلنســانية، التــي 
الحقــوق  ذات  للجميــع  تكفــل 
الــذي  واإلجحــاف  الغبــن  وتزيــل 
الخــراب  وألحــق  النســاء  طــال 
بالمجتمــع العراقــي فــي مختلــف 
المجــاالت.إن النضــال يجب أن يتركز 
مــن أجــل وضــع نهايــة للتعديــات 
حقــوق  علــى  الواقعــة  اليوميــة 
المــرأة، وفــي المقدمــة منهــا تلــك 
التعديــات والتشــوهات في النص 
الرجــل  يعطــي  الــذي  القانونــي 

الحــق بتأديــب المــرأة وأيضــا غيرهــا 
مــن النصــوص المجحفــة المتمثلــة 

فــي.

األبويــة  الوصايــة  أو  الواليــة  ـ 
والقبــول  الوكيــل   ( والزوجيــة 
الــزواج  مســألة  فــي  الرفــض  أو 
،الطــاق والنشــوز والعصمــة ـ اإلرث 
ــــ تعــدد  المحاكــم  والشــهادة فــي 
الزوجــات ـ الوصايــة علــى األطفــال (
إن مثــل هــذا المشــهد المأســاوي 
ــة  يشــي بإشــكاليات ليســت بالهين
عاقــة  عــن  األســئلة  فيهــا  تثــار 
بالمتغيــرات  العراقــي  المجتمــع 
التاريخــي  ســياقها  فــي  العالميــة 
إن  وهــل  فيهــا،  المــرأة  وقضيــة 
ــك التحــوالت  التطــور المعرفــي وتل
وأحدثــت  عليــه،  تأثيراتهــا  فرضــت 
ــرات المرجــوة فــي منظومــة  التغيي
يوائــم  بمــا  المجتمعيــة،  قيمــه 
المســتجدات والطفــرات الحضاريــة 
التــي حدثــت فــي العالــم المتحضــر.
هــو  حــدث  مــا  إن  المؤســف  مــن 
عكس ذلك بالضبط، بل إن المشهد 
وارتكاســا  ارتــدادا  يعــد  الحالــي 
مــن  حالــة  إلــى  أدى  جــدا،  خطيــرا 
مختلــف  علــى  المفــزع  التــردي 
األصعــدة وخــروج غيــر منطقــي عــن 

التاريخــي. التطــور  ســياق 
وهــذا مــا تؤكــده خارطــة المشــاركة 
المجتمــع،  أنشــطة  فــي  النســوية 
والــذي ممكــن تلمســه بوضــوح عبــر 
مــا يــدور اليــوم مــن تغيــرات ســلبية 
تكشــف  العراقــي،  المجتمــع  فــي 
الــذي  االنحــدار  واضــح،  بشــكل 
وصلــت إليــه حالــة المــرأة، وتصاعــد 
الــذي  واإليــذاء  التعــدي  وقائــع 
يطالهــا علــى يــد المتشــددين مــن 

الرجعيــة. القــوى 
 ( السياســية  الحيــاة  ففــي  ــــ 
العــزوف عــن المشــاركة فــي الحيــاة 
الخــوف  قواعــد  وفــق  السياســية 
مــن الســطوة والتهديــد الرجولــي 
..عشــيرة ..أب .. أخ .. زوج..أبن.... نظام 
مــا يســمى  أو  االجتماعــي  العــرف 

بالعيــب(.
ــــ شــح المســاهمة فــي النشــاطات 
الفقــر  ياحــظ  السياســية..حيث 
العــددي الكبيــر للمــرأة، ليــس فقــط 
بين أوســاط القيــادات الحزبية، وإنما 
العاديــة،  العضويــة  إلــى  يتعــداه 
ظاهــر  وحجــب  تهميــش  مــع 
ذلــك  ويشــمل  وقدراتهــا،  لدورهــا 
قلــة مشــاركتها فــي لجــان العمــل 

الحزبيــة.
والنســاء  الرجــال  بيــن  الفصــل  ــــ 
الدراســية  الصفــوف  بعــض  فــي 
والتحذيــر مــن االختــاط أثنــاء الدوام 
الفعاليــات  منــع  و  واالســتراحات 

المشــتركة.
االختطــاف  حــاالت  ازديــاد  ــــ 
الجســدي  واالعتــداء  واالغتصــاب 

دون  النســاء  علــى  والنفســي 
وجــود رادع قانونــي أو ضمانــات أو 
تعويض معنــوي أو مادي للضحايا.
ــــ وجــود أعــداد هائلــة مــن األرامــل 
الحــروب  نتائــج  مــن   ( واليتيمــات 
أو مصــدر  معيــل  ( دون  واألمــراض 
رزق، ممــا جعلهــن ضحايــا لتهديــد 
لــإلذالل  فيــه  يتعرضــن  يومــي 
الظــروف  شــتى  تحــت  والمهانــة 
التــي تتــراوح بيــن القســر والتهديد 

والجريمــة. واالنحــراف  والجــوع 
ــــ وجــود تجمعــات نســوية تعمــل 
بالضــد مــن نيــل المــرأة لحقوقهــا، 
الحريــات  مجمــل  مــن  وبالضــد 
اإلنســانية، وتــروج لعبوديــة المــرأة 
تحــت ســطوة الرجــال، وبمــا يكفــل 
تطبيــق التشــريعات الظالمــة التــي 
المــرأة  أهليــة  عــدم  علــى  تنــص 

عقلهــا. رجاحــة  وعــدم 
ــــ استشــراء حــاالت تعــدد الزوجــات 
االقتصاديــة،  المصاعــب  رغــم 
وزواج المتعــة والمســيار والعرفــي 
وغيرهــا مــن الزيجــات غيــر القانونية، 
والتــي تســبب فــي أغلــب األحــوال 
وكرامــة  إنســانية  علــى  اعتــداء 

لحقوقهــا. وهضــم  المــرأة 
هــذا االرتداد واالرتكاس ال يتوقف 
وإنمــا  فقــط،  المــرأة  أوضــاع  عنــد 
هنــاك تدهــور وارتبــاك غيــر عقانــي 
فــي مجمــل الفعاليــات واألوضــاع 
السياســية واالجتماعيــة. ويمكــن 
القــول بــأن هنــاك دورة معكوســة 
بالــدوران  ابتــدأت  التأريــخ  لعجلــة 
مــع تصاعــد المــد الرجعــي وانتصــار 
تعمــل  فيه.وأخــذت  الســلفية 
ونحــر  ثلــم  علــى  منظــم  وبشــكل 
التــي  الحضاريــة  المنجــزات  كافــة 
حصــل عليهــا الشــعب العراقــي عبر 
ســنوات نضالــه التاريخــي الطويــل 
قرابيــن  اجلهــا  مــن  قــدم  والــذي 
كثيــرة كانــت خيــرة وصفــوة أبنائــه 

وبناتــه.
أن أحــد أكبــر التحديــات المطروحــة 
العلمانيــة  األحــزاب  أمــام  اليــوم 
المجتمــع  وحــركات  الديمقراطيــة 
وجمعيــات  األخــرى  المدنــي 
ومناصريهــا  اإلنســان  حقــوق 
مــن  بالنضــال  تمســكها  هــي 
العامــة  الحريــات  قضيــة  أجــل 
تحــرر  ومنهــا  المواطنــة،  وحقــوق 
المــرأة وانعتاقهــا، دون مجامــات 
وتفريط.ويقــاس ذلــك فــي مــدى 
وقدرتهــا  الفعاليــات  تلــك  جديــة 
ومشــاريع  برامــج  صياغــة  علــى 
وواقعيــة  ملموســة  ومطالــب 
تناصــر وتســاند المــرأة، وتدفــع عنهــا 
الضــرر واإليــذاء، وتشــجعها للولــوج 
الشــأن  فــي  الفعالــة  والمشــاركة 
والقــوة  القــدرة  وتمنحهــا  العــام، 
فــي  والتغييــر  للتأثيــر  والكفــاءة 

األحســن. نحــو  المجتمــع 
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واألرض،  النفـط  وبالخصـوص  االنتـاج 
المؤسسـات  ضعـف  إلـى  إضافـة 
الخـاص،  القطـاع  مـع  تتعامـل  التـي 
وإحبـاط األخيـر مـن المشـاركة بشـكل 
الدولـة تهيمـن علـى  فاعـل، أصبحـت 

عـام. بشـكل  االقتصـاد 
ليـس هـذا فحسـب بـل إن استشـراء 
االقتصاديـة  الرؤيـا  وغيـاب  الفسـاد 
قبـل  مـن  االقتصـاد  الدولـة فـي  لـدور 
المرحلـة  ظـل  فـي  القـرار  أصحـاب 
أمـام  حتـى  عقبـة  اصبـح  الحاليـة، 
مـن  الكثيـر  وتلكـؤ  العـام  القطـاع 

العامـة. الشـركات 
مؤسسـات  ضعـف  علـى  واألدلـة 
الدولـة كثيـرة يمكـن اإلشـارة ألبرزهـا، 
يحتـل  حيـث  الفسـاد  شـيوع  وهـي 
 180 أصـل  مـن   160 المرتبـة  العـراق 
الفسـاد  مـدركات  مؤشـر  فـي  دولـة 
األعمـال  بيئـة  وصعوبـة  العالمـي، 
مـن   172 المرتبـة  العـراق  يحتـل  حيـث 
أصـل 190 اقتصـاد فـي مؤشـر سـهولة 

.2020 عـام  االعمـال  أداء 
تنويع االيرادات واالقصاد

النفقـات  َأسـر  فـك  أجـل  ومـن 
النفطيـة،  االيـرادات  مـن  االسـتثمارية 
يتطلـب األمـر تنويـع االيـرادات العامـة 
العراقـي  االقتصـاد  تنويـع  وقبلهـا 
محاربـة  علـى  العمـل  يتطلـب  وهـذا 
جاذبـة  أعمـال  بيئـة  وتهيئـة  الفسـاد 

لـه. طـارده  ال  لاسـتثمار 
مناسـبة  اعمـال  بيئـة  توفيـر  إن  إذ 
وسـريعة  خفيفـة  ومؤسسـات 
االسـتجابة لمتطلبـات القطـاع الخاص 
االسـتثمارات  مـن  مزيـد  سـتعني 
الخاصـة وهـذا مـا يقلـل مـن دور الـدور 

االقتصـاد. فـي  الدولـة 
القطـاع  فاعليـة  زيـادة  إن  كمـا   
الخـاص سيسـهم فـي زيـادة األوعيـة 
وهـذا  الضريبـة،  والحصيلـة  الضريبيـة 

العامـة. االيـرادات  تنويـع  يدعـم  مـا 
يعنـي  الفسـاد  محاربـة  إن  كذلـك،   
تنشـيط القطاع العام وهذا سـيؤدي 
العـام،  القطـاع  بأربـاح  الموازنـة  لرفـد 
فـي  تنويـع  يحصـل  حتـى  وهكـذا 
اربـط  فـك  شـأنها  مـن  االيـرادات 
باإليـرادات  االسـتثمارية  النفقـات 
تحقيـق  باإلمـكان  ويصبـح  النفطيـة 
التـي  االسـتراتيجية  المشـاريع 

. االقتصـاد  يتطلبهـا 
* مركـز الفـرات للتنمية والدراسـات 

اإلستراتيجية

عـام  بشـكل  االنفـاق  يتصـف   
خـاص  بشـكل  االسـتثماري  واالنفـاق 
الماليـة  لضعـف  نظـرًا  بالتذبـذب، 
العامـة فـي جانبيهـا االيـرادات العامـة 

العامـة. والنفقـات 
االيرادات العامة

العامـة  االيـرادات  جانـب  ففـي 
تعتمـد الماليـة العامـة علـى أكثـر مـن 
التـي  النفطيـة  االيـرادات  علـى   %90
بحكـم  بالتذبـذب  ذاتهـا  بحـد  تتصـف 
النفـط  بأسـواق  النفـط  اسـعار  ارتبـاط 

ناحيـة. مـن  هـذا  الدوليـة 
 ومـن ناحيـة أخـرى يتصـف النظـام 
يُكـن  لـم  حيـث  بالضعـف  الضريبـي 
الضريبـة  الحصيلـة  زيـادة  علـى  قـادرًا 
االيـرادات  فـي  مسـاهمتها  وزيـادة 
القطـاع  أربـاح  ضعـف  كذلـك  العامـة، 
إضافـة  الموازنـة،  تغذيـة  فـي  العـام 

األخـرى. االيـرادات  ضعـف  إلـى 
النفقات العامة

أمـا مـن جانب النفقات العامة، حيث 
باالختـال  العامـة  النفقـات  تتصـف 
االسـتهاكية  النفقـات  زيـادة  بحكـم 
االسـتثمارية،  النفقـات  حسـاب  علـى 
االيـرادات  انخفضـت  مـا  وإذا 
النفقـات  تخفيـض  سـيتم  النفطيـة 
االسـتهاكية ولكـن بشـكل أقـل مـن 

االسـتثمارية. النفقـات  تخفيـض 
فـي  تكـون  التضحيـة  إن  بمعنـى   
، ومـن  االسـتثمارية  بالنفقـات  العـادة 
هنا تصبح النفقات االسـتثمارية تسـير 
بشـكل أسـير خلف اإليرادات النفطية 

وكمـا موضـح فـي الشـكل أعـاه.
االسـتثمارية  النفقـات  إن  بمعنـى 
ترتفـع حينما ترتفـع االيرادات النفطية 
والعكـس صحيـح أي حينمـا تنخفـض 
االيـرادات النفطيـة تنخفـض النفقـات 
تنخفـض  لـن  حيـن  فـي  االسـتثمارية، 
ُمعتـاد  كمـا  االسـتهاكية  النفقـات 
الضغـوط  بحكـم  قليـل  بشـكل  إال 
تخفيضهـا. ترفـض  التـي  االجتماعيـة 

تحليل 2020-2006
الشـكل  خـال  مـن  ناحـظ  حيـث 
أعاه، إن النفقات االسـتثمارية أخذت 
باالرتفـاع مـن 2006 حتى عام 2013 تزامنًا 
مـع ارتفـاع االيـرادات النفطية كنتيجة 
لتحسـن اسـعار النفـط فـي األسـواق 

الدوليـة.
إلـى   2013 عـام  مـن  انخفضـت  ثـم 
النفـط  اسـعار  النخفـاض  نتيجـة   2016
الـذي  واالرهـاب  جانـب  مـن  وايراداتـه 
تسـبب بسـقوط ثلـث مسـاحة العـراق 
إلـى  الحكومـة  دفـع  ممـا   ،2014 عـام 
نحـو  الموجهـة  االمـوال  تخفيـض 
االسـتثمار وتوجيههـا نحـو االولويـات 
المسـتجدة لتحقيق األمن واالستقرار 

آخـر.  جانـب  مـن 
عـام  طفيـف  بشـكل  ارتفعـت  ثـم 
فـي  الطفيـف  التحسـن  بسـبب   2017
علـى  النصـر  وإعـان  النفـط  اسـعار 

تنظيـم داعـش االرهابـي، ممـا يعنـي 
تخفيـف االنفـاق علـى الجانـب األمني 
االسـتثماري  الجانـب  نحـو  وتوجيهـه 
واضـح  كمـا  طفيـف  بشـكل  فارتفـع 

أعـاه. الشـكل  فـي 
االسـتثمارية  النفقـات  وانخفضـت 
االسـتهاكية  النفقـات  زيـادة  مقابـل 
 ،2018 عـام  العامـة  النفقـات  مـن 
النفقـات  انخفـاض  سـبب  إن  بمعنـى 
النفقـات  لزيـادة  يعـود  االسـتثمارية 
النفقـات  إن  بمعنـى  االسـتهاكية، 
بالنفقـات  تتحـدد  هـي  االسـتثمارية 

ايضـًا. االسـتهاكية 
النفقـات  مسـيرة  واسـتمرت 
عـام  مـن  باالرتفـاع  االسـتثمارية  
متزامـن  بشـكل   2019 عـام  إلـى   2018
نظـرًا  النفطيـة  االيـرادات  ارتفـاع  مـع 
الرتفـاع اسـعار النفـط أو كميـات انتـاج 

معـًا. كاهمـا  أو  وتصديـره 

االسـتثمارية(  ولكنها)النفقـات 
سـرعان مـا انخفضـت بشـكل حـاد عـام 
2020-حسـب البيانـات الفعليـة الصادرة 
لتبلـغ  العراقـي-  المركـزي  البنـك  عـن 
ايـرادات  مقابـل  دينـار  مليـار   3208
نفطيـة بلغـت 63تريليـون دينـار، وذلك 
عّطلـت  التـي  كورونـا  جائحـة  بسـبب 
الطلـب  وانخفـاض  االقتصـاد  عجلـة 
أقـل  إلـى  النفـط  أسـعار  انخفـاض  ثـم 
هـذا  انعكـس  للبرميـل،  دوالر   40 مـن 
والنفقـات  االيـرادات  علـى  االنخفـاض 
االسـتثمارية  والنفقـات  عـام  بشـكل 

خـاص. بشـكل 
إن  أعـاه،  الشـكل  مـن خـال  أتضـح 
بشـكل  تسـير  االسـتثمارية  النفقـات 
النفطيـة،  االيـرادات  لمسـيرة  مـوازي 
النفطيـة،  االيـرادات  لتذبـذب  ونظـرًا 
والمشـاريع  الخطـط  سـتصبح 
االسـتثمارية تحت رحمة اسـعار النفط 

وايراداتـه.
النفقـات  بيـن  المسـايرة  هـذه 
النفطيـة  وااليـرادات  االسـتثمارية 
وتذبذب األول نتيجة الرتباطه بالثاني 
يجعـل المشـاريع االسـتراتيجية، التـي 
إلنجازهـا  وتراكمـًا  اسـتمرارًا  تتطلـب 
لمـا هـو مطلـوب؛ فـي موقـف  وفقـًا 

حـرج.
الهيمنة والفساد

علـى  الدولـة  لهيمنـة  ونظـرًا، 
بحكـم  وإنفاقـًا  إيـرادًا  العامـة  الماليـة 
عناصـر  مـن  كثيـر  علـى  هيمنهـا 

 النفقات االستثمارية أسيرة االيرادات النفطية في العراق *
حامد عبد الحسين الجبوري 
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 تتناقـل وسـائل اإلعـام فـي العـراق، بيـن فتـرة وأخـرى تقاريـر عـن تعـرض 
لتلقيهـم  أم  رسـوبهم  بسـبب  سـواء  تاميذهـم  مـن  العتـداءات  معلميـن 
عقوبـات إداريـة، أم منعهـم مـن الغش وغير ذلك من األسـباب. ويسـاهم ذوو 
التاميـذ فـي هـذه االعتـداءات التـي تتجـاوز القيـم األخاقيـة واإلنسـانية 

بعامـة.
الغريـب أّن النظـام التعليمـي فـي العـراق كان حتـى وقـت قريـب صارمـا، 
إلـى حـد مقارنتـه بالضوابـط  العسـكرية التـي يخضـع لهـا أي تلميـذ يظهـر 
أدنـى تقصيـر. وكان المعلمـون يحملـون العصـا باسـتمرار لتخويـف تاميذهـم 
أو ضربهـم فـي حـال قصـروا فـي أداء واجباتهـم - حسـب مـا يذكـر المعلـم 

حسـين العقابـي، مـن بغـداد.
يقـول العقابـي الـذي اسـتهل مشـواره فـي مهنـة التعليـم قبـل 20 عامـا: 
”ال أسـتطيع إحصـاء عقوبـات الضـرب التـي نلتهـا خـال فتـرات دراسـتي فـي 
أو  بأخطـاء فادحـة  ترتبـط  لـم تكـن  أنهـا  رغـم  االبتدائيـة والثانويـة،  المراحـل 
عـادات سـيئة، بـل بمخالفـات صغيـرة بينهـا عـدم اإلجابـة عـن سـؤال بشـكل 
أمـا  زميـل.  أو نشـوب شـجار بسـيط مـع  الحصـة،  التأخـر دقائـق عـن  أو  جيـد، 

المعلمـون فلـم يتعرضـوا حينهـا ألي تهديـد أو اعتـداء”.
ويتابـع قولـه فـي حديـث صحفـي: ”اليـوم يختلـف الوضـع كليـًا، إذ يتعـرض 
معلمـون أصدقائـي لإلهانـة والضـرب والتهديـد مـن تاميـذ وذويهم، بسـبب 
مخالفـات  ارتكابهـم  بعـد  تاميذهـم،  علـى  اعتياديـة  عقوبـات  تطبيقهـم 

تسـتحق ذلـك”.
ويدأب معلمون على نشر مقاطع فيديو تكشف عن تعرضهم العتداءات 
داخـل المدرسـة أو خارجهـا. ويؤكـد قسـم كبيـر منهـم أنهـم ال يسـتطيعون 
أحيانـًا رد اعتبارهـم ”ألن المعتديـن يحتمون بجهات مسـلحة أو عشـائر”، مبينين 
أن موقفهم الضعيف هذا يجعلهم يتبعون أسلوب الهدوء وعدم االنفعال 

مـع التاميذ. 
ويلفـت المعلـم خالـد العـزاوي، إلـى أنـه نصـح زمـاءه باالبتعـاد عـن التشـنج 
”لتجنـب حصـول مـا ال يحمـد عقبـاه”، مؤكـدا فـي  فـي التعامـل مـع التاميـذ 
حديـث صحفـي، أنـه ”فـي العـام الماضـي هـدد مسـلح معلمـا طـرد ابنـه مـن 
الفصـل، بعـد مـا اكتشـف أنـه يغـش فـي االمتحـان. وبسـبب التهديـد اضطـر 

المعلـم إلـى منـح التلميـذ درجـة النجـاح”.
ويضيـف أن عمليـة التعليـم تشـهد تدهـورًا كبيـرًا فـي العـراق ”لكن ذلك قد 
يكـون واقعـًا مؤقتـًا يعكـس األوضـاع غيـر المسـتقرة السـائدة منـذ سـنوات 
طويلـة، والتـي أثـرت علـى كل القطاعات وسـط االنتشـار الكبير للسـاح بين 

أفـراد المجتمـع، وتنامـي ظاهـرة االسـتقواء بالعشـائر”.
أين دور الدولة؟

تـرى المعلمـة سـرى أحمـد، أن ”الدولـة يجـب أن تلعـب دورًا بـارزا فـي تصحيح 
عمليـة التعليـم التـي تشـهد تراجعـًا كبيـرًا”، مشـيرة في حديـث صحفي، إلى 
”الكـوادر التعليميـة تتخـوف مـن تداعيـات التعامـل مـع التاميـذ. إذ تثيـر  أن 
بواجباتهـم  الملتزميـن  غيـر  للتاميـذ  المعلمـون  يعطيهـا  التـي  التقييمـات 
المدرسـية، حتـى لـو كانت تسـتند إلى معطيات حقيقيـة وواضحة، حنقهم 
وحنـق أهاليهـم، فيتعرضـون العتداءات”.  والافت أن القانون العراقي يهتم 
بوضـع حـّد لهـذه الحـاالت. إذ يتيـح للمعلميـن وموظفـي الكـوادر التعليميـة 
الذيـن يواجهـون اعتـداءات مـن تاميـذ أو ذويهـم، اللجـوء إلـى القانون. ومع 
تنامـي االعتـداءات علـى الكـوادر التعليميـة، صـادق البرلمـان عـام 2018 علـى 
يشـدد  الـذي  التربوييـن،  والمشـرفين  والمدرسـين  المعلميـن  حمايـة  قانـون 
العقوبـات علـى المعتديـن، وصـواًل إلـى سـجنهم سـنوات عـدة، ودفـع غرامـة 

ماليـة كبيرة. 
مـن  المعلميـن  بحمايـة  تمسـكه  مـادة،   15 تضمـن  الـذي  القانـون  وأكـد 
بوظائفهـم،  قيامهـم  خـال  واالبتـزاز  العشـائرية  والمطالـب  االعتـداءات 
وحرصـه علـى رفـع تطويـر مسـتواهم العلمـي والمعيشـي والصحـي. ومنـع 
ُقِدمـت شـكوى ضـده ألسـباب تتعلـق بطريقـة  القانـون توقيـف أي معلـم 
قيامـه بوظيفتـه، إال بعـد إجـراء تحقيـق إداري مـن لجنـة وزاريـة متخصصـة. 
ونـص القانـون علـى فـرض عقوبـة الحبـس لمـدة تصـل إلـى ثـاث سـنوات أو 
دفع غرامة ال تقل عن مليوني دينار وال تزيد على 10 مايين دينار، على كل من 
يعتـدي علـى معلـم أثنـاء تأديتـه واجبـات وظيفتـه، ومعاقبـة كل مـن يحـاول 
تحقيـق مطالـب عشـائرية تخالـف القانون ضد معلم. ويؤكـد نقيب المعلمين 
عبـاس كاظـم السـوداني، أّن ”القانـون مفّعـل لـدى المحاكـم التـي تلتـزم فـي 
تطبيـق تعليماتـه”.  ويقـول فـي حديـث صحفـي: ”طالبـت خـال لقائـي رئيـس 
مجلـس القضـاء األعلـى بـأن تتعامـل كل المحاكـم فـي البـاد بحزم مـع قضايا 
الظلـم ضـد المعلميـن. وقـد تـم تأييـد طلبـي، لكـن بعـض المعلميـن ال يزالـون 
يرتكبـون خطـأ فـي عـدم اللجوء إلى القضاء لتقديم شـكوى ضد المعتدين، 

ويحاولـون حـل الخـاف عشـائريًا، وهـذا أمـر غيـر مقبـول”.

 االعتداء على المعلمين ركلة
 في قلب التعليم !

تتمة المقال اإلفتتاحي ..

الدولي  األمن  مجلس  كان  وإذا 
اإلجماع  على  قراراته  في  يعتمد 
وينقض قراره في حال مخالفة عضو 
هو  فما  الدائميين،  األعضاء  من 
الحال إذا كان أحد المتحاربين عضوا 
على  ينبغي  ولهذا  المجلس؟  في 
مجلس األمن أن يسعى جادا إليجاد 

طرق إليقاف القتل والتدمير حاال. 

مستمرا  والتدمير  القتال  ترك  إن 
ليس  وخيمة،  نتائج  إلى  يؤدي 
المتحاربة  المجتمعات  على  فقط 
المجتمع  على  سلبا  ستنعكس  انما 
البشري بأكمله، وهي دعوة إلعادة 
الضمير  يصحو  وأن  المشهد  قراءة 
يمكن  ما  إلنقاذ  بسرعة،  الدولي 
وأال  والمدن،  البشر  من  إنقاذه 
اإلنسانية  المساعدات  حلول  تكون 
الاجئين  إنقاذ  او  توطين  وعمليات 
المنظمة  أروقة مكاتب  ما يدور في 
الدولية، وأال يتم تكرار تجربة الجريمة 
التي مورست على الشعب العراقي 
فالشعوب  االقتصادي،  بالحصار 
من  العكس  على  تتضرر  التي  هي 

الحكومات والحكام.

مطلوب  العالمي  السام  تفعيل 
وعدم  النزيف  إليقاف  اليوم 
محللين  او  متفرجين  الوقوف 
لكل  دعوة  وهي  الفضائيات،  في 
حدة  لتخفيف  حي  ضمير  صاحب 
تفعيل  يتم  وان  الدول  بين  التوتر 
المشكات،  العقل في عاج  أعمال 
والقتل  الحرب  تحجيم  يتم  وأن 
ناحظ  العسكرية،   والعمليات 
جميعا تفاقم التطورات التي طالت 
روسيا  بين  القائمة  والحرب  المدن 
وأوكرانيا، والتي وصلت إلى قصف 
لم  أننا  اال  المدنيين،  وتشريد  المدن 
للدول  الدبلوماسية  تفاعل  نلمس 
أسس  لترصين  النازعة  او  الحيادية 
ولم  المشهد،  عن  العالمي  السام 
اإلبادة  وقوع  لمنع  بوادر  أية  نلمس 

الجماعية والتشريد الحاصل. 

ليس  تجعل  الحرب  هذه  مثل  إن 
دائرة  ضمن  تعيش  المنطقة  فقط 
السام  تعرض  إنها  بل  الخطر، 
خطر  إلى  البشر  وأمن  العالمي 
مراجعة  اية  بعدها  تفيد  ال  محدق 
للندم، لم يزل العالم يشعر انه بحاجة 
يعم  أفضل  غد  لضمان  اليوم  ماسة 
بحياة  البشر  وينعم  السام  فيه 
والتسامح  المحبة  قيم  تتعزز  هادئة 
وبين  الحكومات  بين  والتفاهم 

الشعوب. 
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يتشـكك  يـزال  ال  مـن  كل  إلـى   
الثالثـة  العالميـة  الحـرب  أن  فـي 
قد بدأت، كل المؤشرات والدالئل 
تشـير إلـى أنهـا قـد بـدأت بالفعل، 
ولكننـا بمـا أننا نعيـش زمنًا مختلفًا 
فـإن  ومختلفـة،  جديـدة  بـأدوات 
شـكًا  تأخـذ  المـرة  هـذه  الحـرب 
مختلفـًا واقعيـًا علـى األرض فـي 
حـاالت  فـي  وافتراضيـًا  حالـة 
مختلفـة أخـرى، لعـل أهمهـا هي 

المذهلـة. االقتصاديـة  الحالـة 
حتمـًا هنـاك عالـم جديد يبدأ في 
فـي  األمـل  والتكـّون،  التشـّكل 
عاقـات سـلمية علـى المسـتوى 
الكبير يتاشـى وبسرعة عظيمة. 
لاقتصـاد  السـلبية  اآلثـار  وكل 
فيهـا  تسـببت  التـي  العالمـي 
المدمـرة   »19  - »كوفيـد  جائحـة 
فـي  نزهـة  بمثابـة  سـتكون 
اجتيـاح  بمأسـاة  الحديقـة مقارنـة 
روسـيا ألوكرانيـا وتداعياتها على 
فـي  اآلخـذة  العالمـي  االقتصـاد 
سـريع  بشـكل  والتكـون  التبلـور 

وكبيـر.
والمتشـابكة  المعقـدة  الخلطـة 
العسـكري  الصـراع  كونهـا  التـي 
في حالة اجتياح روسيا ألوكرانيا، 
ساسـل  صدمـات  إليهـا  مضافـًا 
اإلمـدادات المتهالكـة والمتأخرة، 
تضخـم  معـدالت  إلـى  باإلضافـة 
هائلـة وعظيمـة تؤثر على قدرات 
فـي  التوفيـر...  وإمكانيـة  الشـراء 
مجمـل ذلـك كلـه سـتكون النتائج 
سـلبي  بشـكل  ومؤثـرة  مدمـرة 
الـذي  الدولـي،  االقتصـاد  علـى 
والتعـاون  التكامـل  علـى  اعتمـد 
لعقـود مـن الزمـن. هنـاك شـواهد 
علـى األرض ال يمكـن إغفالهـا وال 
الحقـًا؛  المتوقعـة  آثارهـا  إغفـال 
اقتصـادات  بيـن  مـا  قـوي  اتحـاد 
والحلفـاء  الناتـو  حلـف  دول 
وكوريـا  اليابـان  مثـل  معهـا، 
األخـرى  الـدول  مـن  وغيرهمـا 
باإلضافـة  اقتصاديـًا،  المؤثـرة 
مسـبوقة  غيـر  مجموعـة  إلـى 
بحـق  االقتصاديـة  العقوبـات  مـن 
روسـيا وحلفائهـا، مع عـدم إغفال 
ألسـعار  المتصاعـدة  التكلفـة 
أشـكالها،  بمختلـف  الطاقـة 
المـدى  توقـع  يصعـب  وبالتالـي 
الـذي سـتصل إليـه األمـور وتـؤول 
اآلمـن  مـن  ولكـن  األوضـاع،  إليـه 
يكـون  لـن  اآلتـي  إن  نقـول  أن 

علـى  مطمئنـًا  وال  إيجابيـًا  شـكله 
المـدى القصير بالنسـبة لاقتصاد 

الدولـي.
الصيـن،  إن  يقـول  مـن  ويخطـئ 
ذلـك العماق االقتصـادي المهم 
والمؤثـر فـي العالـم سـتكون في 
بالجوائـز  وتضحـي  روسـيا  جانـب 
االقتصاديـة التي بنتها عبر عقود 
األسـواق  فـي  الزمـن  مـن  متأنيـة 
األوروبيـة تحديـدًا والغربيـة عامـة، 
المتحـدة  الواليـات  وخصوصـًا 
منهـا، مـن أجـل الدفـاع عن روسـيا. 
الحسـاب الصينـي مختلـف تمامـًا، 
طويلـة  اسـتثمارات  فللصيـن 
األوروبيـة  القـارة  فـي  األجـل 

جـدًا  مهمـة  اقتصاديـة  وعاقـات 
وكنـدا  المتحـدة  الواليـات  مـع 
ألجـل  بهـا  تضحـي  لـن  واليابـان 
حـرب روسـيا في أوكرانيـا. اإلنفاق 
العسـكري آخـذ فـي االزديـاد بعـد 
المعسـكر  فـي  مهمـة  قـرارات 
معسـكر  يـزال  ال  الـذي  الغربـي، 
يسـيطر  منـه  األطلسـي  حلـف 
علـى اقتصـادات العالـم، ويتفـوق 
علـى ذلـك بالمقارنـة مـع االقتصاد 

الروسـي. واالقتصـاد  الصينـي 
رؤوس األمـوال التـي تعبـر عنهـا 
األسـواق الماليـة المختلفـة حـول 
االسـتقرار  دائمـًا  تنشـد  العالـم 
العوائـد،  لنمـو  ضمانـة  واألمـان 
وهـذا المنـاخ فـي هـذه الظـروف 
ذلـك  وانعكـس  متوفـر،  غيـر  اآلن 
القطاعـات  كافـة  علـى  بالسـلب 
المـواد  مـن  بـدءًا  اسـتثناء،  بـا 
السـيارات  إلـى  وصـواًل  الغذائيـة 
بطبيعـة  وهـذا  بينهمـا،  ومـا 
علـى  انعكاسـه  سـيكون  الحـال 
إضعـاف قـدرات المسـتهلك على 
الشـراء والتوفير، وبالتالي كسـاد 
غيـر  لفتـرة  والخدمـات  البضائـع 
إعـادة  هنـاك  المامـح.  واضحـة 

بشـكل  الجغرافيـة  للخرائـط  رسـم 
علـى  بنـاء  العالـم  حـول  عملـي 
فـي  وقدراتهـا  الـدول  مواقـف 
هـذه األزمـة التـي سـتخلق عالمـًا 
جديـدًا يجعـل لمنظومـة العولمـة 
الـدول  فيهـا  اسـتثمرت  التـي 
نموذجـًا  العالـم  حـول  المختلفـة 
مـن الماضـي، ويحتـاج إلـى وقـت 
فيـه  تعـاد  حتـى  بالقصيـر  ليـس 
الثقـة  فيـه  وتبنـى  الطمأنينـة، 
مجـددًا بعـد هـذه الصدمـة الهائلة 
التـي جـاءت بعد أزمة صحية أثرت 

واضـح. بشـكل  االقتصـاد  علـى 
صـراع الحضـارات وصراع الثقافات 
ليسـت  والعقائـد  األفـكار  وصـراع 
دائمـًا فكـرة جيـدة ونتائجها حتمًا 
وعواقبهـا  سـلبية  سـتكون  مـا 
غيـر  غربـي  توحـد  هنـاك  مدمـرة. 
مسـبوق ومعسكر ُيعاد بناؤه في 
قلـب أوروبـا مـرة أخـرى بمواجهـة 
وجودهـا  يهـدد  وجـودي  خطـر 
السـتعادة  منظمـة  آليـة  عبـر 
سـابقة  إمبراطوريـة  أمجـاد 
فـي  بوتيـن  فاديميـر  يقودهـا 
دولـة روسـية تأمـل فـي التوسـع. 
البـاردة  الحـرب  أحـداث  قلـب  فـي 
مواجهـة  فـي  تأججـت  التـي 
السـوفياتي  المعسـكرين 
مصطلحـات  ظهـرت  واألميركـي، 
كبديـل  الحـر  العالـم  مثـل  جديـدة 
المصطلـح  هـذا  وأصبـح  للغـرب، 
األداة التـي يواجـه بهـا المعسـكر 
الغربـي نظيـره السـوفياتي حتى 
وانتهـاء  برليـن  جـدار  سـقوط 
هنـاك  اليـوم  الشـيوعية.  الحقبـة 
بناؤهمـا  يتـم  جديـدان  معسـكران 
أكبـر  االقتصـاد  فيهمـا  سـيكون 
الضحايـا، ألنـه بالجدران التي أزيلت 
مـن  إلغاؤهـا  تـم  التـي  والحـدود 
أجـل ولصالح تبـادل تجاري عالمي 
نشـأ خطر وجودي مهم سـتكون 
لـه عواقـب مهمـة ومؤثـرة وبالغـة 

الخطـورة.
* عن جريدة الشرق األوسط
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تختـزن العشـرات مـن تلـك األقـام الحـرة 
الكرديـة  القضيـة  أجـل  مـن  والمناضلـة 
ومعاناتـه،  الكـردي  الشـعب  وحريـة 
مـن  كثيـر  مواقـف  عـن  النظـر  وبصـرف 
ال  التـي  والشـوفينية  المضـادة  القـوى 
مـا  فـإن  األرض،  شـعوب  كل  منهـا  تخلـو 
بيـن العـرب والكـرد ومـا بيـن كل مكونـات 
اإلقليـم أقـوى وأمتـن مـن أن تنالـه تلـك 
الشـوفينية  والممارسـات  المواقـف 
تاريـخ  عبـر  وأتباعهـا  الحاكمـة  للسـلطات 
العـراق السياسـي، فقـد كانـا - أي العـرب 
ونبيـل  راٍق  إنسـاني  بمسـتوى   - والكـرد 
الربيـع  النتفاضـة  األولـى  السـاعات  فـي 
تحولـت  حينمـا   1991 )آذار(  مـارس  فـي 
أحضـان  إلـى  كردسـتان  ومسـاجد  بيـوت 
دافئـة آلالف مؤلفـة مـن الجنود والضباط 
والموظفيـن الذيـن تخلـى عنهـم صـدام 
ويقعـون  مصيرهـم  يواجهـون  حسـين 
حتـى  لبثـوا  مـا  ثـم  الثـوار،  بيـد  أسـرى 
أطلـق الثـوار سـراحهم معززيـن مكرميـن.
ولقـد تكـرر المشـهد ثانيـة فـي مـارس 
2003 إبـان احتـال العراق وسـقوط النظام 
حيـث  العسـكرية،  المؤسسـة  وانهيـار 
العراقـي  الجيـش  مـن  فيلقـان  سـقط 
بأيـدي قـوات البيشـمركة التـي تعاملـت 
واإلنسـانية  األخـوة  بمشـاعر  معهـم 
وتجـاوزت أحقـاد وجـروح الحـرب وآالمهـا، 
وظهـر معـدن هـذا الشـعب األصيـل فـي 
تسـامحه ونقائـه، وأصبـح هـؤالء األسـرى 
فـي  أهليهـم  عنـد  وضيوفـًا  أحـرارًا 

. كردسـتان 
وازدهـار  تقـدم  أسـباب  أبـرز  مـن  إن 
إقليـم كردسـتان وتميـزه باألمـن والسـام 
وتحولـه إلـى جزيرة وملجـأ لكل العراقيين 
منـذ  السـاخنة  المناطـق  فـي  وجيرانهـم 
 1991 مـارس  فـي  الذاتـي  اسـتقاله 
وحتـى اليـوم، هـو هـذا التعايـش الخـاق 
األديـان  بيـن  والنبيـل  الراقـي  والتسـامح 
محـاوالت  برغـم  واألعـراق  والمذاهـب 
المتطرفيـن مـن العنصريين عرقيًا أو دينيًا 
تمزيـق هـذا النسـيج، إال أن طبيعة تركيبة 
والسـيكولوجية  االجتماعيـة  السـكان 
توجهـات  بنشـوء  تسـمح  ال  واألخاقيـة 
أو أفـكار كهـذه، والدليـل هـو تحـول هـذا 
األلـوف  لمئـات  آمـن  مـاذ  إلـى  اإلقليـم 
مـن المضطهديـن مذهبيـًا ودينيـًا وحتى 
األخـرى،  العـراق  أجـزاء  كل  مـن  عرقيـًا 
ومـا يشـهده اإلقليـم اليـوم مـن نهـوض 
ثقافـي وحضـاري لجميـع مكوناتـه يدلـل 
علـى أن هـذا النمـوذج هـو الـذي يجب أن 
يحتـذى بـه فـي كل مـن العـراق وسـوريا 
واالنعـزال  التعصـب  عـن  بعيـدًا  واليمـن، 
والهويـات. الخصوصيـات  لـكل  واحترامـًا 
األكبـر  التحـدي  التعايـش...  إنـه 
المواطنـة  مبـادئ  فـي  األول  واالمتحـان 

! لحقـة ا

فـي  تحديـدًا  الرافديـن،  بـاد  فـي  هنـا   
تاريـخ  وعبـر  العـراق،  كردسـتان  إقليـم 
أقصـى  مـن  العالـم،  مـن  المنطقـة  هـذه 
ممالـك ميديـا إلـى أقصاهـا فـي ممالـك 
الهجـرات  وطيـات  أور  إلـى  نـزواًل  آشـور، 
مـا  شـمال  وأقـوام  لشـعوب  األولـى 
أولـى  حيـث  جنوبـه،  إلـى  النهريـن  بيـن 
السـومري  وحرفهـا  الحضـارة  بصمـات 
وباكـورة  الـكام  مقامـات  فـي  األول 
إلـى  صعـودًا  البدائـي،  اإلنسـان  أنسـنة 
الحضـارة  وبابـل  أكـد  بيـن  الهضـاب  تلـك 
والجمـال وأختـام القوانيـن وبدايـات عصـر 
النواميـس والدسـاتير، كان التعايـش هـو 
واألعـراق  األقـوام  بيـن  األكبـر  التحـدي 
واألديـان، التـي أخـذت أشـكالها وطّيـات 
سـيكولوجيتها مـن تضاريس هـذه الباد 
جبالهـا  وألوانهـا،  أشـكالها  واختـاف 
البشـر  مشـارب  توزعـت  حيـث  ووديانهـا، 
وانتماءاتهـم فـي العـرق والعقيـدة، بيـن 
الكـرد والعـرب وبيـن الكلدان واآلشـوريين 
أرض  جمعتهـم  والتركمـان،  والسـريان 
تمازجـت فوقهـا كل األلـوان حتـى غـدت 
في يومها األول نوروز أجمل فسيفسـاء 

. اإلنسـان  لبنـي 
كل  رغـم  التعايـش  مـن  منـاص  ال  كان 
الصراعـات والحـروب بيـن تلـك المكونـات 
وإماراتهـا،  دولهـا  أنظمـة  أو  وقادتهـا 
يسـكن  الـذي  الوطـن  كردسـتان  ففـي 
أديمهـا  علـى  تعايشـت  قلـوب سـاكنيه، 
ومدينـة،  قريـة  كل  فـي  المكونـات  تلـك 
الوديـان،  وأطـراف  الجبـال  قمـم  علـى 
مـا  كل  عبـر  بعضهـم  إلـى  األقـرب  كانـوا 
جمعهـم مـن تاريـخ وجغرافيا، ومن حروب 
وعلـوم وآداب، حتـى تشـابكت األحـداث 
واختلطـت  واألحاسـيس،  والمشـاعر 
الدمـاء وهـي تنـزف فـي حـروب خاضوهـا 
أجـل  مـن  بعضهـم  ضـد  أو  بعضهـم  مـع 
وامتزجـت  تناسـبوا  أيضـًا  لكنهـم  الحيـاة، 
حتـى  وسـحناتهم  وألوانهـم  أصابهـم 
لـم تعـد تفـرق بيـن العربـي والكـردي، أو 
بيـن الكلدانـي واآلشـوري، لـم يكن هناك 
أي صـراع أفقـي بيـن كل هـذه المكونـات 
واألعـراق، وبالـذات بيـن العـرب والكـرد، بل 
هـذه  غيـر  وأصحـاب  إخـوة  للكـرد  ليـس 
المكونـات من العرب وغيرهم من األعراق 
عموديـًا  الصـراع  كان  لقـد  والديانـات. 
حكمـت  التـي  السياسـية  األنظمـة  مـع 
اآلخريـن؛  بحقـوق  واسـتهانت  الجميـع 
الجميـع  وكان  أديانـًا،  أم  كانـوا  أقوامـًا 
الديكتاتوريـة  األنظمـة  لتلـك  ضحايـا 
وأسـاليبها القمعيـة والظالمـة، كمـا قـال 
مصطفـى  مـا  الكبيـر  الكـردي  الزعيـم 
البارزانـي رائـد النهضـة القوميـة الكرديـة، 
منـذ األيـام األولى لثورتـه ضد ديكتاتورية 
عبـد الكريـم قاسـم: »إننـا ال نحـارب العـرب، 
والنظـم  السـلطات  تلـك  نقـاوم  بـل 
الظالمـة  الديكتاتوريـة  السياسـية 
جميعـًا«،  تضطهدنـا  التـي  والقاسـية 
أركان ثورتـه ورجـال حربـه  ولذلـك أوصـى 
تقـوم  ومـا  الشـعب  بيـن  يخلطـوا  بـأال 
كان  بـل  الطاغيـة،  األنظمـة  تلـك  بـه 
يطلـب التعامـل مـع أسـرى تلـك الحـروب 
بأنهـم متورطـون ال حـول لهـم وال قـوة، 
واعتبارهـم مواطنيـن وإكرامهـم وإطاق 
سـراحهم فـور استسـامهم أو أسـرهم، 

الخطـاب  كان  األسـاس  هـذا  وعلـى 
السياسـي فـي اإلقليـم منـذ 1992 يؤكـد 
األنظمـة  تلـك  وزر  يتحملـون  ال  العـرب  أن 
وجرائمهـا، ألنهـم هـم أيضًا مـن ضحاياها.

عبـر  األحـداث  مجريـات  أثبتـت  لقـد 
والكـردي  العربـي  الشـعبين  أن  التاريـخ 
هـم أقـرب الشـعوب إلـى بعضهمـا، فـي 
والتقاليـد  والعـادات  والجغرافيـا  التاريـخ 
بيـن  اختيـار  عمليـة  أول  وفـي  والعقائـد، 
الموصـل  واليـة  مشـكلة  فـي  خياريـن 
إقليـم كردسـتان  )التـي كانـت تضـم كل 
فـي  العـرب  مـع  االتحـاد  بيـن  الحالـي( 
مملكـة العـراق أو االنتمـاء إلـى تركيـا بعد 
اختـار  قسـرًا،  االسـتقال  فكـرة  إقصـاء 
الكـرد االتحـاد مـع العـرب فـي مملكتهـم 
فـي  المشـاركة  مبـدأ  تحـت  الهاشـمية 
أن  ورفضـوا  الماضـي،  القـرن  مطلـع 
يكونـوا جـزءًا مـن الكيـان التركـي آنـذاك، 
األقـرب  اختـاروا  أنهـم  هـو  واحـد  لسـبب 
وتاريخهـم،  وعقولهـم  قلوبهـم  إلـى 
لترتكـز  عراقيتهـا  الموصـل  فمنحـوا 
واليـات  ثـاث  علـى  الهواشـم  مملكـة 

والموصـل. وبغـداد  البصـرة  هـي: 

كردسـتان  رجـاالت  التاريـخ  يذكـر  وكمـا 
وإسـهاماتهم العظيمة في تاريخ العرب 
أولئـك  باعتـزاز  يذكـر  فإنـه  وحياتهـم، 
تبنـوا  الذيـن  العـرب  مـن  والنسـاء  الرجـال 
قضيـة الكـرد وناصروهـا، بـل وتعرضـوا مـن 
أجلهـا إلـى أشـد المخاطـر والويـات مـن 
الديكتاتوريـة  السياسـية  األنظمـة  قبـل 
الحـرب  إبـان  العـراق  وفـي  والشـوفينية، 
السـابق،  النظـام  شـنها  التـي  الظالمـة 
الشـعبين  ذاكـرة  فـي  التاريـخ  سـجل 
الخاقـة والنبيلـة  المواقـف  عشـرات مـن 
لكثيـر مـن الجنـود والضبـاط الذيـن كانـوا 
ومؤسسـاته  النظـام  همجيـة  يرفضـون 
شـعب  مـع  تعاملهـم  فـي  الخاصـة 

. كردسـتان 
مـن  المئـات  يتذكـر  الكثيـر  ولعـل 
البيشـمركة العرب والكلدان واآلشـوريين 
واألحـزاب  المنظمـات  مختلـف  فـي 
الوطنيـة العراقيـة ممـن كانـت كردسـتان 
لهـم  وكريمـًا  آمنـًا  مـاذًا  الكـرد  وأحضـان 
فـي  النطاقهـم  وسـاحة  ولعوائلهـم، 
مـع  والديكتاتوريـة  الظلـم  مقاومـة 
والسياسـي  الفكـري  االختـاف  وجـود 
إضافـة  الكرديـة،  الثـورة  وبيـن  بينهـم 
بقضيـة  آمـن  ممـن  منهـم  المئـات  إلـى 
مـع  بالسـاح  وناضلـوا  الكـرد وحقوقهـم 
إخوتهـم لتحقيـق أهـداف الشـعب فـي 
الحريـة واالنعتـاق، بينما حمل اآلخرون من 
سـاحًا  أقامهـم  والمثقفيـن  المفكريـن 
بيـروت  مـن  العـرب  عواصـم  فـي  نافـذًا 
إلـى القاهـرة، ولعـل ذاكـرة العـرب والكـرد 

 إقليم كردستان العراق وتحديات التعايش !
كفاح محمود كريم 
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إدارة األزمــات في العــراق .. معالجات بحاجة للتغيير 
محمــد كريم الخاقاني

 علــى امتــداد الســنين الســابقة ال يمكــن النظــر لطبيعــة األزمــات التــي عصفــت 
بالبلــد. إال مــن خــال العــودة إلــى أحــداث نيســان 2003. ومــا تاهــا مــن تغييــر شــمل 
كل نواحــي الحيــاة فــي العــراق الجديــد. مــن نظــام حكــم إلــى طريقــة إدارة دولــة .

وهــي بالتأكيــد أزمــات أثــرت بشــكل او بآخــر فــي الوضــع العراقــي. فمــن أزمــة إلــى 
أخــرى يدخــل البلــد. ومــن ثــم تتراكــم تلــك األزمــات بانتظــار وضــع الحلــول المناســبة 
لهــا، فــكل أزمــة تولــد أزمات جديدة معها، فكانت األزمات الســمة البارزة للحكومات 
مــا بعــد عــام 2003 وبغــض النظــر عــن طبيعــة النظــام السياســي الحاكــم وأهدافــه 

ورؤيتــه. وإذا مــا تناولنــا أســبابها ومــا آلــت اليهــا. فأننــا أمــام انطباعــات خلفتهــا كيفيــة معالجــة تلــك 
األزمــات. والتــي كشــفت عــن مــدى جديــة معالجتهــا مــن قبــل النخــب السياســية، التــي مســكت 

زمــام األمــور مــا بعــد التغييــر الشــامل فــي 2003 .

ويكمــن الســبب الرئيــس لألزمــات فــي العــراق إلــى عوامــل سياســية بالدرجــة األولــى. مــع األخــذ 
بنظــر االعتبــار طبيعــة المتغيــرات الدوليــة واإلقليميــة وتأثيراتهــا فــي الوضــع العراقــي. وغالبــًا مــا 
تتســبب األزمــات السياســية بشــلل تــام، يشــمل تعطيــل السياســات العامــة للبلــد الختــاف وجهــات 
النظــر بيــن مجموعــة الكتــل والقــوى السياســية المشــاركة فــي الحكــم. ومــن ثــم البحــث الدائــم عــن 
حلــول وخطــط بديلــة تتماشــى مــع واقــع الحــال. األمــر هــذا انعكــس بــدوره علــى صياغــة وتشــريع 
قوانيــن تهــم الصالــح العــام. وعلــى الرغــم ممــا حــدث فــي تشــرين األول 2019 ومــا نجــم عنــه مــن تغيير 
ــرًا فيهــا  كبيــر علــى مســتوى العمليــة السياســية. إذ ألول مــرة، نجــد أن الشــعب أصبــح فاعــًا مؤث

بعــد أن كان مغيبــًا لســنوات طــوال .

نــرى بــأن القــوى السياســية قــد رضخــت لــإلرادة الشــعبية ومطالباتهــا المســتمرة بضــرورة إصــاح 
الواقــع السياســي. وكان مــن نتائــج ذلــك أن تغيــرت معادالت كانت قائمة في المشــهد السياســي. 
فتــمَّ تشــريع قانــون جديــد لانتخابــات وبمــا ينســجم ومتطلبــات الواقــع الحالــي وبالشــكل الــذي 
الجماهيــر فــي تحقيــق اإلصــاح. وكذلــك يســري األمــر علــى تغييــر مفوضيــة  يحقــق مطالــب 

اإلنتخابــات. ومــن ثــم التغييــر األكبــر فــي إقامــة انتخابــات مبكــرة قبــل موعدهــا المقــرر لهــا .

ــب القــوى  ــاك علــى تكال ــا، وهن وال يمكــن التعكــز فقــط علــى مــا يحــدث مــن أزمــات تعصــف هن
السياســية وتأثيراتهــا علــى مجمــل األوضــاع، بــل يمكــن القــول بــأن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل 
أســهمت بشــكل فــي إدامــة تلــك االزمــات. فهنــاك العوامــل اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة وغيرهــا. 
فانعــدام فــرص العمــل وتزايــد اعــداد الخريجيــن الجامعييــن وإرتفــاع مســتويات البطالــة بشــكل كبيــر. 
مــع عــدم تناســي العوامــل المجتمعيــة التــي تؤثــر فــي تنامــي األزمــات بشــكل مضطرد. وهنــا تظهر 
وبشــكل جلــي مســألة عــدم توفــر متطلبــات الســكن الائــق لألســر العراقيــة وانخفــاض مدخــوالت 
ــك العوامــل فاقمــت مــن  ــد، كل تل ــات األساســية للعيــش الرغي الشــعب وبشــكل ال يســد المتطلب

تلــك األزمــات وحّدتهــا .

ولتجــاوز اآلثــار المترتبــة علــى األزمــات التــي يعانــي منهــا البلــد. ومــن أجــل تجــاوز تداعياتهــا علــى 
جميــع النواحــي السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، ال بــدَّ أن نشــخص بعــض الحلــول لمعالجــة 
األزمــات المتتاليــة. التــي يعانــي منهــا البلــد. أن يتــم اإلســراع بتشــكيل مجلــس أعلــى إلدارة األزمــات 
األزمــات  لمعالجــة  الحكومــة  قبــل  مــن  مســتقبلية  خطــط  وضــع  لهــا.  الناجعــة  الحلــول  ووضــع 
المســتدامة. العمــل علــى اســتيعاب شــريحة الخريجيــن الشــباب عــن طريــق آليــات مســتحدثة مــن 
خــال مدخــات ومخرجــات ســوق العمــل فــي العــراق. وأن يتــم تشــجيع القطــاع الخــاص والعمــل 
علــى تنميتــه. وبمــا يتوافــق مــع الرؤيــة االقتصاديــة للدولــة وتوجهاتــه فــي هــذه المرحلــة. ووضــع 
خطــط ناجعــة لمعالجــة آثــار عــدم فســح المجــال للقطــاع الخــاص بممارســة دوره فــي دعــم وتطويــر 

القطاعــات فــي البلــد .
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