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أوقفوا نيران الغزو التركي على مناطق كردســتان
وانتهاك ســيادة االراضي العراقية وقتل االبرياء المدنيين

األفتتاحية

االصالح السياسي
عبدالخالق زنكنة

يعرف االصالح السياسي في المصطلحات السياسية المتداولة بأنه
« تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد واالستبداد « ويوازي
فكرة التقدم وينطوي على فكرة التغيير نحو االفضل  ،ويعتبر ركنا أساسيا
مرسخا للحكم الرشيد الصالح  ،وهو تجديد للحياة السياسية وتصحيح
لمساراتها  ،ولصيغها القانونية بما يضمن الفصل بين السلطات وتحديد
العالقة بينها  ،ومن مظاهر االصالح السياسي المساواة بين المواطنين ،
وسيادة القانون والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات والعدل وفعالية
االنجاز  ،وكفاءة االدارة والمحاسبة والمسألة والرؤية االستراتيجية .
فالتعريف العام لمفهوم اإلصالح هو « :التغيير والتعديل نحو األفضل
لوضع شاذ أو سيء  ،وال سيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات
فاسدة  ،أو متسلطة  ،أو مجتمعات متخلفة  ،أو إزالة ظلم ،أو تصحيح
خطا أو تصويب اعوجاج » .
فأحيان ًا تجري من قبل يعض االنظمة التغييرات الرمزية أو الصورية
أو التجميلية كالتغيرات الهامشية البسيطة أو الشكلية ،واجازة الكتل
االنتخابية صورية أو حوارات مع بعض جماعات المعارضة أو رفع شعارات
مثل الشفافية والمساءلة أو التنمية السياسية  ...الخ  ،هي إصالحات بال
جدوى أو مضمون  ،وال تندرج تحت مفهوم اإلصالح أو التغيير ،فالتغيير
الحقيقي يعني االنتقال من وضع إلى وضع مغاير كلي ًا  ،فالتغييرات
المحدودة أو الشكلية ذات األثر المحدود ال يمكن أن تدخل ضمن نطاق
مفهوم اإلصالح  ،ألنه يتطلب إحداث تغييرات جذرية عميقة شاملة
ومستديمة .
والتغييرات التي تعتبر إصالح ًا البد لها من توافر الشروط أو الظروف
التالية :
 أن يكون هناك وضع شاذ يحتاج إلى إصالح .كغياب العدالة أو الحريةأو انتشار الفقر أو المرض وعدم االستقرار وعدم التوزيع العادل للثروة ،
أن تحديد العلة في موطن الخلل يساعد في اختيار العالج الشافي
ومتابعته  ،وأن يكون التغيير نحو األفضل  ،فتسود الحرية محل االستبداد،
أو العدالة محل الظلم ،أو األمن محل الخوف والتعليم محل األمية  ،أو
االستقرار محل الفوضى .
 أن يكون له صفة االستمرارية وال يتم التراجع عنه  ،فتحول نظامسلطوي إلى نظام ديمقراطي هش يمكن زواله بسرعة ال يعتبر إصالح ًا،
وان يكون من الداخل وليس مفروضا من الخارج ،ويركز على المضمون
والجوهر وليس على الشكل  ،يلبي االحتياجات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية للمجتمع  ،وان يدار بنخب سياسية حاملة لفكرة االصالح
ومؤمنة بها .
فعلى سبيل المثال تبدأ بعض األنظمة السياسية بخطوات ديمقراطية
تتمثل بالحريات الصحفية والسماح بتأليف منظمات المجتمع المدني
من أحزاب ونقابات وجمعيات  ،ثم يلي ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية
لمجالس بلدية أو برلمانات  ،ثم ما تلبث هذه األنظمة أن تكتشف أن هذه
المؤسسات تزعج السلطات الحاكمة وتحد من استبدادها فتتراجع عن
هذه الخطوات .
 إن اإلصالح عادة ما يتم في ظروف األزمة فنقطة االنطالق هي األزمةالتي تمثل خطر ًا للنظام القائم كما في العراق  ،والبد من التصدي لهذه
األزمة باتخاذ قرارات حاسمة وإجراء إصالحات جذرية  ،سواء كانت األزمة
خارجية  ،أو كانت ناتجة عن عوامل داخلية  ،ويكون باالستجابة العقالنية
لمواجهتها بدون ابطاء من أجل التقدم واالزدهار وتالفي المصاعب
واألخطار .
 ان الخطوة االولى لبدء االصالح السياسي في بلدنا العراق بكونبنبذ المحاصصة بكل اشكالها من خالل تشريع قانون انتخابي عادل
واجراء انتخابات سليمة ونزيهة تحت اشراف جهات محايدة من اجل ان
يقضي على التكريس الطائفي والعرقي والمناطقي وتحترم اختيار
ممثلي المكونات بإرادتهم الحرة ودون تدخالت لجهات متنفذة يأتي
بنواب يمثلون الشعب العراقي عموما وليس طائفتهم او اثنيتهم او
منطقتهم .
فعضو مجلس النواب ال يمثل منطقته ومنتخبيه فحسب وانما يمثل
العراق بمجمله  ،اضافة لتشريع قانون لألحزاب العراقية يؤدي لتأسيس
احزاب ذات أفكار ومناهج سياسية وليست احزاب لها مليشيات مسلحة
متنفذة اهدافها مجيء نواب يتقاسم اغلبهم المال العام ويبددون ثروات
الوطن لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا .
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دعوة
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العراقي جمعيات ونشطاء حقوق
اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني
والقانون لنشر مقاالتهم
وبحوثهم في المجلة.

صفحة 2

تهنئة المنتدى العراقي
لمنظمات حقوق االنسان بمناسبة
حلول عيد رأس السنة اإليزيدية

يحتفـل اإليزيديـون فـي العـراق وبلـدان
المنطقـة والعالـم بعيـد رأس السـنة  ،وبهـذه
المناسـبة السـعيدة يتقدم المنتـدى العراقي
لمنظمـات حقـوق اإلنسـان بأعطـر واخلـص
التهاني إلحتفاالتهم  ،متمنين لهم وللشعب
العراقـي بـكل أطيافـه ومكوناتـه ومذاهبـه
الصحـة والسـعادة واألمـان  ،وان نسـتذكر
اإلبادة والظروف الصعبة ألسـر اإليزيديين في
معسـكرات النازحييـن والمهجريـن  ،ويدعـو
المنتـدى العراقـي للعـودة الطوعيـة الـى
مناطقهـم االصليـة وبيوتهـم  ،وال ننسـى
ضحايـا جرائـم داعـش وخصوصـ ًا بحـق النسـاء
اإليزيدييـات اللواتـي تعرضـن الـى السـبي
واإلذالل والالتـي مصيرهـن مجهـول لحـد
االن رغـم مـرور عـدة سـنوات علـى غيابهـن ،
واالسـراع في إعادة األمن واإلسـتقرار واالعمار
الـى مناطقهـم المنكوبـة .
كل عـام وبنـات وابنـاء اإليزيدييـن وسـائر
القوميـات واالديـان واألطيـاف بألـف خيـر
وسلام .
المنتدى العراقي
لمنظمات حقوق االنسان
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تهنئة المنتدى العراقي
لمنظمات حقوق االنسان
بمناسبة عيد ( أكيتو )

يهنــئ المنتــدى العراقــي لمنظمــات حقــوق
االنســان االخــوات واألخــوة األعــزاء مــن الكلــدان
والســريان واألشــوريين بمناســبة عيــد رأس
الســنة البابليــة اآلشــورية ( أكيتــو ) المصــادف
فــي اليــوم األول مــن شــهر نيســان مــن كل
عــام ،متمنيـ ًا لهــم العيــش الكريــم فــي وطنهــم
العــراق بســام وأمــان  ،والعمــل الجــاد لعــودة
المهجريــن مــن الخــارج والداخــل الــى مناطــق
ســكناهم  ،بعــد تعرضــوا الــى اإلعتــداءات
والهجمــات والقتــل واإلســتيالء علــى منازلهــم
وممتلكاتهــم ومستمســكاتهم الشــخصية
مــن قبــل اإلرهابييــن الدواعــش والمليشــيات
المســلحة االخــرى لغــرض دفعهــم لتــرك بلدهــم
بدوافــع دينيــة متعصبــة .
كمــا يدعــو المنتــدى العراقــي لمنظمــات
حقــوق االنســان الســلطات الحكوميــة لالســراع
لعــودة جميــع النازحيــن العراقييــن مــن كافــة
القوميــات واالديــان والطوائــف الــى مناطقهــم
االصليــة وتعويضهــم ماديــ ًا ومعنويــ ًا دون
تهميــش وتمييــز فــي نظــام مدنــي ديمقراطي
حضــاري يحتــرم مبــادئ حقــوق االنســان
والمســاواة والتعايــش الســلمي المجتمعــي
والوحــدة الوطنيــة .
وكل عام والجميع بألف خير ..

المنتدى العراقي
لمنظمات لحقوق االنسان
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صفحة 3

المحكمة االتحادية العليا
واالبواب الموصدة

هادي عزيز علي

ال مجـال النعقـاد مجلـس النـواب
النتخـاب رئيـس الجمهوريـة مـا لـم
يتحقـق نصـاب الثلثيـن ،وال ضيـر فـي
ان يبقـى العـراق مـن دون رئيـس ،طـال
الزمن ام قصر ،ما دام القرار التفسيري
للمحكمـة االتحاديـة العليـا المرقـم / 16
اتحاديـة  2022 /فـي  2022 / 2 / 3نافـذا .
ونصـاب الثلثيـن الوارد فـي نص المادة
( )1 / 70من الدستور انما يتعلق بانتخاب
رئيـس الجمهوريـة حصـرا ،وليـس
علـى نصـاب جلسـة البرلمـان ،بدليـل
ان الفقـرة ( )2مـن المـادة ذاتهـا ،والتـي تعـد مكملـة للفقـرة ()1
ثان بين المرشـحين،
اعلاه ،اوضحـت بنصهـا وجـوب اجـراء قتـراع ٍ
وبموجبهـا ُيعـد رئيسـا مـن يحصـل علـى اعلـى االصـوات ،بعـد
عـدم الحصـول علـى اغلبيـة الثلثيـن فـي االقتـراع االول .
لقـد عطـل هـذا التفسـير احكام الفقـرة ( )2من المـادة ( )70من
الدسـتور ،حيـث لـم يتـم انتخـاب رئيـس الجمهوريـة رغـم انعقـاد
جلستين لمجلس النواب ،اي تعطيل عمل السطلة التنفيذية
المتكونـة مـن رئيـس الجمهوريـة ومجلـس الـوزراء .وسـيبقى
االمـر كذلـك مـا بقيـت اغلبيـة الثلثيـن غيـر متحققـة ،وهـذا
االجتهـاد القضائـي يناقـض مـا ذهبـت اليه المحكمـة االتحادية
العليـا ذاتهـا فـي حيثيـات حكمهـا المرقـم  23وموحدتهـا 25
 /اتحاديـة  2022 /والـذي جـاء نصـا( :تتكـون السـلطة التنفيذيـة
فـي جمهوريـة العـراق مـن رئيـس الجمهوريـة ومجلـس الـوزراء
وتمـارس صالحياتهـا وفقـا للدسـتور اسـتنادا الحـكام المـادة
( )61مـن الدسـتور ،وان رئيـس الجمهوريـة هـو رئيـس الدولة ورمز
الوحـدة الوطنيـة ويمثـل سـيادة البلاد ويسـهر علـى ضمـان
االلتـزام بالدسـتور والمحافظـة على اسـتقالل العراق وسـيادته
ووحدتـه وسلامة اراضيـه وفقـا الحـكام الدسـتور) .فكيـف
للسـلطة التنفيذيـة ان تمـارس اختصاصاتهـا مـع االبـواب التـي
اوصدهـا القـرار التفسـيري.
ان القـرار التفسـيري للقضـاء الدسـتوري يختلـف عـن القـرار
التفسـيري للقضـاء العـادي  ،نظـرا لكـون التفسـير الدسـتوري
يسـتخلص القاعـدة القانونيـة مـن النـص التشـريعي لكـي
يبسـط رقابتـه عليهـا اذ ان القاعـدة الدسـتورية هـي الهـدف
مـن التفسـير ،هـذا اوال  .امـا ثانيـا – فـان تفسـير النصـوص
التشـريعية مختلـف الخصائـص قـدر تعلـق االمـر بمطابقـة
القاعـدة التشـريعية المطعـون عليها للقاعدة الدسـتورية ولما
للمحكمـة الدسـتورية مـن وظيفـة رقابيـة  .ثالثـا – لـم نسـتطع
تلمـس اي منهـج اعتمدتـه المحكمـة االتحاديـة العليـا فبـي
تفسـير النص التشـريعي ،هل هو التفسـير المقيد ام التفسـير
االنشـائي ام التفسـير التوجيهـي ،خاصـة وان التفسـير جـاء
مـن دون تسـبيب ؟ امـا رابعـا – فـان حجيـة التفسـير الدسـتوري
توجـب الربـط بيـن العلـة والمعلـول لكـي يعتبـر اساسـا للحكـم،
اي يندمـج اندماجـا كاملا فيـؤدي الغـرض المطلـوب منـه.
لقـد وقـف القـرار التفسـيري عنـد لـزوم تحقـق نصـاب الثلثيـن
يتصـد للحالـة الثانيـة وهـي حالـة عـدم تحقـق النصـاب
ولـم
ّ
المذكور ،وان عدم التصدي هذا هو ما جعل االبواب السياسية
موصـدة وتركنـا فـي هـذا الوضـع السياسـي المـأزوم والمنـذر
بعواقـب ال تحمـد عقباهـا ،وجعـل مـن االحـكام الدسـتورية
جـزءا مـن المشـكلة فـي الوقـت الـذي يجـب ان يكـون فيـه
القـرار التفسـيري جـزء مـن الحـل ،وذلـك بالرجـوع الـى االعمـال
التحضيريـة المفضيـة الـى هـذه النصـوص ،بغيـة الوقوف على
ما انصرفت اليه ارادة المشـرع الدسـتوري حينئذ ،بغية الوصول
الـى متنفـس يفضـي الـى الحـل ويزيـل االحتقـان السياسـي
الراهـن.
وان مقترحنـا هنـا هـو ان تبـادر المحكمـة االتحاديـة العليـا بنـاء
على طلب الى تفعيل الفقرة ( )2من المادة ( )70اعتماد الفقرة
(اوال ) مـن المـادة ( )59مـن الدسـتور وان ينعقـد مجلـس النـواب
يحضوراالغلبيـة المطلقـة العضائـه مـا دام نصـاب الثلثيـن لـم
يتحقق.
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إفرازات جديدة في العراق
(تفشي ظاهرة المخدرات
والعنف األسري واالنتحار)
فالح أمين الرهيمي

ظواهــر أفرزتهــا السياســة
الفاشــلة والمدمــرة لنظــام الحكــم
فــي العــراق لــم يشــاهد مثلهــا مــن
حيــث شــدتها وإصرارهــا وعنفهــا
فــي العهــود الماضيــة أصبــح
اإلنســان العراقــي تمســكه قوتــان
مقــدرة الســلطة والصبــر يحقــق
بهمــا مبتغــاه ورغباتــه وقناعتــه
فبعــض رجــال الســلطة إذا كان
راتبــه ال يكفــي رغباتــه وحاجاتــه
يلجــأ إلــى الفســاد اإلداري فيحقــق مــا يرغــب بــه وإذا كان
ال يملــك الســلطة والقــوة ولكنــه يمســك الصبــر والقناعــة
(كنــز ال يفنــى!!..؟؟) يســلم أمــره إلــى اللــه فيهــدأ ويرتــاح أمــا
اإلنســان الــذي ال يملــك القــوة والســلطة والصبــر فيصبــح
فــي صنــدوق حديــد تــارة يرميــه لألعلــى وأخــرى لألســفل
لليميــن وأخــرى للشــمال حتــى يتحطــم تحطيم ـ ًا أو يلجــأ
إلــى المخــدرات وينــام ويهــرب مــن الواقــع المؤلــم ويســلم
أمــره ويعيــش فــي أحــام تداعبــه مــا يتمنــاه فــي حياتــه
كمــا يقــول الشــاعر الكبيــر الجواهــري :
نامي جياع الشعب نامي  ----حرستك آلهة الطعام
نامي فإن لم تشبعي  ----من يقظة فمن المنام
نامي على زبد الوعود  ----تداف في عسل الكالم
نامي تزرك عرائس األحالم  ----في جنح الظالم
تتنوري قرص الرغيف  ----كدورة البدر التمام
وتري زرائيك الفساح  ----مبلطات بالرخام
أو يلجــأ إلــى االنتحــار تخلصــ ًا مــن حيــاة الدنيــا البائســة ..
وحينمــا يصبــح فــي حالــة ليســت هــي إنســانية وشــبه
جنونيــة يفــرغ غضبــه وجنونــه مــع كل مــن يلتقــي بــه مــن
أفــراد عائلتــه بالعنــف المفــرط بفضــل تفشــي وانفــات
الســاح أو اللجــوء إلــى الطــاق والهــروب مــن المســؤولية
العائليــة أو للســرقة والمغامــرات العنيفــة مــع اآلخريــن.
ماذا بقي في العراق المســتباح وشــعبه المذبوح ســوى
فــي كل بيــت رنــة وعويــل وفــي كل قلــب آهــة وحســرة
وســؤال ؟ ألــم يســتحق العــراق وطــن وشــعب الــذي يمتــد
إلــى قــرون عميقــة فــي التاريــخ غيــر اإلصــاح والتغييــر
؟ مــاذا يريــدون أولئــك الذيــن يحفــرون الحفــر ويضعــون
المطبــات والصخــر فــي طريــق اإلصــاح والتغييــر ؟
مــاذا قدمــوا للعــراق وطــن وشــعب فــي الســابق ســوى
المــوت والدمــوع والفقــر والجــوع والمحاصصــة الطائفيــة
والمحســوبية والمنســوبية والفســاد اإلداري وانفــات
الســاح والقتــل علــى الهويــة والخطــف وكــم األفــواه
وتدميــر األســس التربويــة (البيــت والمدرســة وســلطة
الحكــم ودســتور أعــرج) وكليــات وجامعــات تخــرج الوجبــات
تلــو الوجبــات مــن الطلبــة وترميهــم فــي مســتنقع البطالــة
واقتصــاد ريعــي وشــعب اســتهالكي غيــر منتــج عطــال
بطــال يهــرب مــن واقعــه المؤلــم باإلدمــان علــى المخــدرات
والعنــف المفــرط األســري والطــاق واالنتحــار.
ادعــوا لهــم بطــول العمــر حتــى يشــاهدوا مــا فعلــوا
بالعــراق وطــن وشــعب ونهايتــه مشــرذم إلــى كتــل
ومقاطعــات ويصبــح اســمه علــى احــدى رفــوف متحــف
التاريــخ واأليــام تتــرى وتســتعرض األجيــال القادمــة أمــام
متحــف التاريــخ وتشــاهد علــى جبينــه تاريــخ العــراق األغــر
الزاخــر وســوف ينطــق حكمــه القاســي فيــذم هــذا ويرحــم
ذاك ثــم تصــدر مــن قلــب كل واحــد منهــم آهــة طويلــة ثــم
يقولــون هــذا مــا جنــاه علينــا اآلبــاء ومــا جنينــا على أحــد !!؟؟.
ال أريــد أن أكــون عاطفي ـ ًا ولكــن هــو الواقــع الملمــوس ...
أقيــم وال
وبكالمــي اآلن ال أفــرض بــل أحلــل وال أتهــم بــل ّ
أتهجــم بــل انتقــد.
ّ

صفحة 4

الفتنة الطائفية
لــم يكــن اعتباطــا ان ينــص يشــكل خســارة لإلنســان وللعــراق
الدســتور العراقــي ضمــن الفقــرة بشــكل خــاص .
االولــى مــن المــادة (  ) 7علــى حظــر
وإذ تدعــو كل المرجعيــات الدينيــة
كل كيــان او نهــج يتبنــى العنصريــة الــى التوحــد وتغليــب صــوت العقــل
أو االرهــاب او التكفيــر او التطهيــر ونبــذ الفرقــة ،وتحــذر مــن الفتنــة
الطائفــي ،حيــث ان كلمــة ( الحظــر) الطائفيــة ،نجــد ان هنــاك مــن يقــوم
تعنــي التشــديد فــي المنــع  ،بيــن فتــرة وأخــرى بمحاولــة اشــعال
تعنــي
والطائفيــة
التعصــب فتيلهــا ،لعــل امتــداد الحريــق يكبــر
ـي
ـ
وه
ـة
ـ
معين
ـة
ـ
طائف
ـى
االعمــى الـ
ويتوســع حتــى يتــم تحقيــق رغبتــه
يعتقــدوا
بــان
االفــراد
تصيــب
نزعــة
المريضــة ،ســواء كان هــذا اإلشــعال
او
مذهبهــم
او
طائفتهــم
بســمو
بتخطيــط مســبق أو بعمــل يشــكل
عقيدتهــم أو فرقتهــم علــى بقيــة نــزوة فرديــة فهــو في جميــع االحوال
الطوائــف او المذاهــب أو العقائــد فعــل يدعــو للفرقــة والتشــتت،
أو الفــرق ،واظهــار أي فعــل مخالف ويــؤدي الــى مهالــك ومســالك
للقانــون بقصــد التحيــز او التفضيــل تســتباح بهــا حيــاة النــاس اآلمنيــن،
قســرا او باإلســاءة وبالوســائل غيــر وتذبــح بهــا ضحايــا بريئــة دون منطــق
القانونيــة األخــرى .
او تبريــر مقنــع لمــا يجــري .
والفتنــة بشــكلها العــام تعتبــر
اشــد مــن القتــل فــي اإلســام،
وهــي اختبــار االنســان لتغليــب
عقلــه وانســانيته علــى عواطفــه
وخيالــه ،بمعنــى تغليــب العقــل
علــى العاطفــة ،وضبــط العواطــف
ضمــن حــق اآلخــر فــي العقيــدة
والــرأي والفكــر ،ولهــذا فــان كل
فعــل بقصــد اشــعال فتيــل الفتنــة
يعــد فعــا تحريضيــا ودافعــا تخريبيــا
وضــاال يتعــارض مع جميــع األصول
والقيــم التــي تدعــو لنشــر الســام
والمحبــة بيــن النــاس ،ولعــل أخطــر
هــذه الفتــن هــي الفتنــة الطائفيــة
التــي يطالهــا القانــون ويعاقــب
محرضهــا بالعقوبــات المقــررة قانونــا
.

مــا يجمعنــا فــي العــراق أكثــر
بكثيــر ممــا يفرقنــا ،وان كنــا أديــان
ومذاهــب وقوميــات ،اال ان قيــم
ومعانــي اإلنســانية ،وحقنــا فــي
الحيــاة والكرامــة وحريــة العقيــدة،
جميعهــا مــن الحقــوق االساســية
التــي تلزمنــا بالحيــاة المشــتركة،
ومــن يطالــع النصــوص المقدســة
لألديــان يجدهــا جميعــا تدعــو الــى
الســام والمحبــة واإلصــاح والعدل
ونبــذ الفرقــة ،وبيــن مــا تحــذر منــه
تلــك الفتنــة التــي تحــرق األخضــر
واليابــس وتنتهــك حيــاة النــاس،
ولعــل الفتنــة الطائفيــة اليــوم فــي
العــراق ،والتــي تــم اخمــاد نيرانهــا،
واســكات اصــوات مــن يدعــو لهــا
ويروجهــا ،مــن بيــن اخطــر مــا واجــه
العراقيــون فــي حياتهــم ،وراح
ضحيتهــا مــن الشــباب والطاقــات
والكفــاءات العــدد الكبيــر ،ممــا

تجــري اليــوم محــاوالت إلشــعال
فتيــل الفتنــة الطائفيــة ،فيتــم
اغتيــال بعــض رجــال الديــن فــي
البصــرة وهــم جلهــم مــن المصلحيــن
ودعــاة التالحــم والتآخــي ورســل
للمحبــة ونبــذ الفرقــة ،وهــم فــوق كل
هــذا مــن المواطنيــن العراقيين الذين
يتســاوون مــع كل العراقييــن فــي
الحقــوق والواجبــات ،وأن التعــرض
لهــم وارتــكاب جرائــم بحقهــم يعــد
تجــاوز علــى جميــع قيــم األديــان
والقوانيــن ،وايضــا تشــكل جريمــة
التعــدي علــى حياتهــم خســة
ونذالــة ،ومحاولــة إلعــادة الفتنــة
الطائفيــة بغيــة أن يذهــب ضحيتهــا
اعــداد مــن العراقييــن ،وجرائــم نكــراء
يهــدر فيهــا حــق االنســان فــي الحيــاة
وتســبى عوائلهــم ،فــان األمــن
واألمــان ايضــا يتعرضــان الــى انتهــاك
خطيــر يجعــل جميــع النــاس فــي قلق
وخــوف وإرهــاب دائــم .
اليقظــة والحــذر مطلوبــان فــي
هــذا المجــال ،كمــا أن الســلطات
التحقيقيــة المختصــة مدعــوة
لإلســراع بكشــف حقيقــة هــذه
الجرائــم ومعرفــة مرتكبيهــا ،وكشــف
األســباب التــي دعتهــم الــى
ارتكابهــا ،وايضــا الجهــات التحريضيــة
التــي دفعتهــم لالرتــكاب .
فــإذا كــــانت اديــــــاننا وقـــــــيمنا
تدعـــــــــــو جمـــــــيعها
ومـــــراجعنا
الـــــــطائفية
إلخــــــــــماد الفــــــــتنة
لنــــــــشر التســـــــامح
 ،وتدعـــو
والـــــــــــتآخي والمــودة بيــن النــاس،
وإذا كان دســتورنا وقوانيننــا أيضــا
تحظــر الطائفيــة واإلرهـــــــــاب  ،فــان
أي فـــــــــعل بقـــصد اشــعال الفتـــــــنة
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زهير كاظم عبود

األديـــــــــــان
بيـــــــــن
والتــــحارب
والــــــطوائف والملــل ســـــيكون
تحديــا ليــس فقــــــــــــــط لـــــــــــهذه
النصــوص والتعاليــم ،انمــا ســيكون
تحديــا لحيــاة العراقييــن وفــي هــذا
الظــرف العســير بالــذات ،حيــث
تســتبيح قــوى اإلرهــاب ومجموعات
األجــرام بعــض المــدن والمناطــق
فــي العــراق ،يعاونهــم فــي هــذا
األمــر بعــض مــن عميــت قلوبهــم
وماتــت ضمائرهــم مــن العراقييــن،
فقبلــوا أن تســتبيح اعراضهــم
وشــرفهم ومدنهــم ،وســاهموا فــي
أن يرتكــب األجنبــي ومــن عافتــه
بــاده واهلــه الفجــور والمعاصــي
علــى اخواتــه وبناتــه تحــت شــعارات
واوهــام زائفــة ،فيتحــول الــى عنصــر
منــزوع الضميــر والشــرف والكرامــة،
تابعــا ذليــا ألوبــاش ومجرميــن ،وهــو
يشــهد علــى انتهــاك مريــر لعرضــه
ووطنــه وكرامتــه .
أن جريمــة اغتيــال ثالثــة مــن علماء
الديــن فــي محافظــة البصــرة ال
تواجــه ســخطا شــعبيا ودينيــا بيــن
المكونــات والشــخصيات السياســية
فحســب ،بــل انهــا تشــكل محاولــة
دنيئــة إلشــعال فتيــل الفتنــة وضــرب
وحــدة الصــف الوطنــي التــي
تتطلبهــا المرحلــة الراهنــة .
ولهــذا فــان علينــا جميعــا مهمــا
كانــت قومياتنــا وأدياننــا ومذاهبنــا
أن نتصــدى لهــذه الفتنــة ونقبرهــا
فــي مكانهــا ،وان نســتهجن ونحتقــر
مرتكبيهــا والمحرضيــن عليهــا ،وأن
نشــدد علــى التكاتــف اإلنســاني
والوطنــي بيننــا ،وان نركــز علــى
التوحــد فــي الموقــف المواجــه
لداعــش فــي كل األصعــدة ،حيــث
يتعــرض العــراق اليــوم الــى الخطــر،
وأملنــا كبيــر فــي الجهــات المختصــة
بتطبيــق القانــون لكشــف حقيقــة
الجنــاة والمســاهمة فــي إخمــاد
الفتنــة الطائفيــة التــي يــراد لهــا أن
تظهــر الــى وجودنــا مــرة أخــرى بعــد
أن اخمدناهــا .
صفحة 5

العراق بين ثروات منهوبة مهدورة وبين استفحال
الفقر ووقوعه بفئة الجوع المقلق
يعانـي العـراق اليـوم مـن ظـروف
اسـتثنائية ضاغطـة ك ّرسـت ظواهـر
الفقـر وتبعاتهـا إذ تعطـل تنفيـذ
آالف المشـروعات بخلفيـة شـروخ
خطيـرة للفسـاد وخلـل بنيـوي
بهيكلـة االقتصـاد وآليـة التشـغيل
واإلدارة .وفـي ضـوء مجمـل النسـب
الخطيـرة للفقـر يجابـه المواطـن
ظواهـر معقـدة كثيـرة ليـس أقلهـا
بـروز البطالـة والوقـوع بمصيـدة
انتفـاء الخدمـات الجوهريـة الرئيسـة
مـن صحـة وتعليـم وركائـز أسـاس
كمـا قضايـا المـاء والكهربـاء
والطرقـات واالتصـاالت ..فخـرج
العـراق مـن ترتيـب التعليـم ومـن
المكفولـة
الصحـة
مسـتويات
بالمعـدل العالمـي وهـا هـو يقبـع
بيـن دول الفقـر المقلـق فـي آخـر
اإلحصـاءات األمميـة..
لقـد أوردت إحصـاءات رسـمية
عراقيـة وهـي تكتنفهـا نسـب
انحـراف عـن الدقـة بسـبب مـن عـدم
إجـراء أي إحصـاء رسـمي منـذ عقود
أن
فضلا عـن أمـور أخـرى ،أوردت ّ
نسبة الفقر باتت تصل إلى نحو %32
وأنهـا ترتفع فـي محافظات جنوبية
لتصـل إلـى  %52كمـا المثنـى و%48
فـي الديوانيـة والناصريـة وهـي ال
تقـل عـن  %20إال فـي بغـداد إذ تبلـغ
أكثـر مـن  %12بمقابـل نسـبة %5.6
فـي كوردسـتان.
وإذ تقـرأ المنظمـات األمميـة
المتخصصـة هـذه األمـور وتتابعهـا
فقـد كشـفت عـن احتلال العـراق
التسلسـل  85في المؤشـر العالمي
للجـوع علـى وفـق معلومـات
المعهـد الدولي لبحوث السياسـات
الغذائيـة لعـام  .2021وقد تم تقسـيم
الـدول فـي هـذا المؤشـر بيـن فئـة
(األقـل جوعـ ًا) ،وبيـن (معتدلـة)
و(مقلقـة) و(خطيـرة)” .وهـي فئـات
تقـرأ( :نقـص إمـدادات التغذيـة
للسـكان عمومـ ًا ،وسـوء التغذيـة
لـدى األطفـال ،ووفيـات األطفـال
بسـبب نقـص أو سـوء التغذيـة).
وبينمـا حققـت دول ال تمتلـك
الثـروات العراقيـة ومردودها المالي
مراتـب متقدمـة لـم يحقـق العـراق
سـوى مرتبـة تقتـرب مـن ذيـل
القائمـة عربيـا دوليـا! فنحـن نتفهـم
والسـعودية
الكويـت
حصـول
ودول نفطيـة علـى تسلسـل جيـد،
لكـن كيـف نفسـر تقـدم دول فـي
ظروفهـا الصعبـة علـى العـراق كمـا
األردن ،المغـرب ولبنـان وغيرهـا.

ولـم يتـرك العـراق الـذي لـم يجمـع
أكثـر مـن  22.8نقطـة مـن  100نقطـة
سـوى اليمـن والصومـال خلفـه مـن
دول المنطقـة!
إن مجمـل المؤشـرات العالميـة
واإلقليميـة وبمختلـف المياديـن
االقتصادية واالجتماعية والسياسية
مازالـت تضـع العـراق فـي مراتـب
متدنيـة متأخـرة مثلمـا وقـوع جـواز
السـفر العراقـي فـي ذيـل القائمـة
ووقوعـه البلاد فـي رأس قائمـة
األكثـر فسـاد ًا وبيـن أسـوأ العواصـم
وأكثـر تدهـور ًا بيئيـا دع عنكـم اجتيـاح
التصحـر وقطـع مصـادر أمـواه البلاد
بلا تحـرك جـدي وإضـرار بالفالحـة
والزراعـة والبيئـة وانتفـاء خدمـات

صحيـة تضطـر المواطـن للجـوء إلـى
دول أخـرى وفـي غالـب األحـوال يعجز
عـن التكفـل بمعالجـة مـا يعانـي منـه..
إن فكـرة وقـوع العـراق هـذه المـرة
فـي مؤخـر تسلسـل فئـات الجـوع
وتسـميته فـي فئـة الجـوع المقلـق
يضعـه بمنطقـة الخطـر المسـتفحل
بخاصـة مـع تداعيـات الظـروف
العالميـة ليـس فـي أزمـة الطاقـة
التـي يحتضنهـا وال يملـك مـن أمرهـا
شـيئ ًا ومـا يبقـى يحرقـه ويتلفـه فيمـا
يسـتورد الغاز البديـل لما يحرق ويتلف
مـن إيران التي ناصبت البالد وشـعبها
العـداء ومازالـت تدفـع بمخططـات
تمزيقـه واإلضـرار بمصالحـه كمـا فـي
تجفيـف األنهار وإرسـال بقايا النفايات
إليـه بوديانهـا الخاويـة بخلفيـة نهـج
قطـع األمـواه عـن العـراق!
إن جميـع الحصـص الغذائيـة مازالـت
بيـن دولتيـن جارتيـن تفـرض مـا تصـدره
إلينـا مـن مواد كثيرا مـا تكون تالفة أو
ليسـت مناسـبة لالسـتهالك اآلدمـي
أو مـن مناشـئ أخـرى تمـ ّر بنوعيـات
متدنية مسـرطنة أحيانا بسـبب فسـاد
العقـود ومـا يتـم فـي ثناياهـا…
إن الحـل الوحيـد للشـعب العراقـي
كيمـا يتخلـص مـن هـذا المسـتوى
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الخطيـر ألوضاعـه وهـذه المـرة فـي
أمنـه الغذائـي وفـي وقوعـه اليـوم
وليـس فـي احتمـاالت متوقعـة،
أقـول وقوعـه بمنطقـة الجـوع
المقلـق فـي سـابقة لـم تحـدث فـي
أرض الخضـرة والنمـاء عبـر تاريخهـا
وكل تقلباتـه..
وفـي هـذا الشـأن لـن ينفـع ال
ترقيـع وال أيـة فعاليـات إصالحيـة مـن
تشـظيات ذر الرمـاد فـي العيـون بـل
سـتودي بأهـل البلاد فـي جريمـة
إبـادة جماعيـة مقصـودة مرسـومة
ّ
تحكمـت
مسـتهدفة مـن قـوى
بالبلاد بجهلهـا وبفسـادها وبمـا
ارتكبـت وترتكـب مـن جرائم بلا حصر..
يجـب وقـف التدهـور الشـامل
وإعـادة مسـار األوضـاع اليـوم قبـل
الغـد وبخالفـه فـإن مـا نشـهده مجـرد
مـوت مؤجـل مؤقتـا فيمـا لـن يضيـر
قـوى الفسـاد المافيويـة المحروسـة
بميليشـيات العنـف وإرهابـه المحلي
والدولـي بـل سـتحيا علـى جثـث
الشـعب والتجـارة بحيـوات مـن
يتبقـى منـه!!
فلنقـل معـا وسـويا كفـى والحلول
لـن تأتـي مـن أي مـن أجنحـة الحكـم
التـي رفضهـا الشـعب بثـورة أكتوبـر
وليـس موضوعيـا وال مقبـوال إقـرار
إضاعـة التضحيـات الجسـام للثـورة
علـى مذبـح الحريـة واالنعتـاق..
الشـعب العراقـي ليـس شـعب
تبطـل وفقـر ومـن ثـم فهـو ليـس
بشـعب جـوع أمـام ثرواتـه المهـدورة
بـإدارة فاشـلة وأخـرى فاسـدة
وغيرهـا باعـت الوطـن والنـاس أو
رهنـت أموالـه السـيادية في سـندات
تعتـاش عليهـا قـوى دوليـة فيمـا
الشـعب يئـن بمنطقـة تقتـرب شـريعا
مـن هاويـة الجـوع الخطيـر!
أوقفـوا التالعـب بحيـوات النـاس
وأمنهـم بـكل مسـتوياته ومنـه
أمنهـم الغذائـي المبتلـى بنهـج
خدمـة األسـياد مـن مرجعيـات حصـان
طـروادة سـلطة تسـطو عليهـا قوى
مافيويـة ميليشـياوية .

* رئيس المرصد السومري لحقوق
اإلنسان
صفحة 6

االنفال  . . .بشاعة التطهير العرقي
ديف جونز
األنفـال ،والتـي يشـير معناهـا
فـي اللغـة العربيـة إلـى «غنائـم
الحـرب» ،هـي سـورة فـي الجـزء
الثامـن مـن القرآن الكريـم ،وتروى
فيهـا حكايـة تتمحـور حـول فتـح
أتبـاع الرسـول محمـد ألراضـي
المشـركين .ويقـول البعـض ان
النظـام الصدامـي اختـار هـذه
التسـمية لحملتـه ضـد الكـرد في
شـمالي العـراق ألنهـا توحـي
بتبريـر دينـي لمـا نفذه مـن أفعال .

مصــادره العســكرية ألجــل،
وحســب قولــه «حــل المشــكلة
الكرديــة وذبــح المخربيــن ».أمــر
المجيــد الطائــرات العراقيــة بإلقاء
قنابــل الغــاز الســام علــى أهــداف
تابعــة للحزبيــن المتمرديــن وعلــى
قــرى المدنييــن ،قاتــا اآلالف
ليصبــح
عشــوائي،
بشــكل
النظــام العراقــي أول نظــام فــي
التأريــخ يعتــدي علــى مواطنيــه
باألســلحة الكيمياويــة ،وليتلقــب
المجيــد بمــا يعــرف بـــ «علــي
كيميــاوي « .

كانــت أنفــال صــدام حملــة
ضخمــة جــدا لإلبــادة المدنيــة
والترحيــل والقتــل الجماعــي،
أهداف بشعة
وقــد انطلقــت فــي شــباط
بــدأت حملــة األنفــال بشــكل
واســتمرت لغايــة أيلــول مــن العــام جــدي فــي بدايــة  ،1988حينمــا
 ،1988وارتبطــت بأهــداف النظــام
فــي المرحلــة الختاميــة مــن
الحــرب العراقيــة اإليرانيــة ،فبعــد
بــدء الحــرب مــع إيــران فــي ،1980
تــم تحريــك القــوات العراقيــة
المتمركــزة فــي شــمالي البــاد
إلــى جبهــات القتــال ،ليتــاح
المجــال أمــام قــوات البيشــمركة
الكرديــة لكســب القــوة والعــدد.
مقاومة النظام
فــي تلــك الفتــرة ،كانــت
تســود منطقــة كردســتان العــراق
حالــة مــن الهيجــان والتمــرد،
يقودهــا الحــزب الديمقراطــي
الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي
الكردســتاني ،وخــال الحــرب،
وقــف كال الحزبيــن بفاعليــة
إلــى جانــب إيــران .وبحلــول ،1987
وبرغــم أن المــدن الكرديــة كانــت
ال تــزال تحــت ســيطرة القــوات
العراقيــة ،كانــت القــرى فــي
األريــاف الداخليــة الواســعة
بمثابــة حواضــن آمنــة للمتمرديــن
الكــرد.
فــي تلــك الســنة ،انتــدب
الطاغيــة ابــن عمــه ،علــي حســن
المجيــد ،المعروف تماما بقســوته
المفرطــة ،ليكــون المســؤول
العســكري عــن شــمال العــراق،
لينشــر علــى وجــه الســرعة

أصــدرت بغــداد أوامرهــا إلــى
القــادة بضــرب المناطــق الريفيــة
في الشــمال بالقنابل نهارا أو ليال
«ألجــل حصــد أرواح العــدد األكبــر
مــن األشــخاص الموجوديــن».
وأفصحــت األوامــر إياهــا عــن أن
«جميــع األشــخاص الذيــن يلقــى
القبــض عليهــم فــي تلــك القــرى
ينبغــي احتجازهــم والتحقيــق
معهــم مــن قبــل األجهــزة األمنية،
واولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم
بيــن  15إلــى  70ســنة كان يجــرى
إعدامهــم بعــد اســتخالص أي
معلومــات مفيــدة منهــم».
بالمجمــل ،كانــت هنــاك ثمانــي
هجمــات لحملــة األنفــال كلهــا
نهجــت طريقــة مشــابهة ،ففــي
البــدء ،تســقط الطائــرات المغيــرة
أســلحة كيمياويــة علــى أهــداف
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لــكل مــن المدنييــن والبيشــمركة؛
بعــد ذلــك ،تقــوم قــوات بريــة
بمحاصــرة القــرى ،ناهبــة البيــوت
ومضرمــة النــار فيهــا ،ليتــم الحقــا
تجميــع األهالــي وإرغامهــم علــى
الصعــود إلــى شــاحنات عســكرية
ألخذهــم إلــى أماكــن إيــواء،
كان أكبرهــا موقــع «طوبــزاوه»،
وهــو معســكر للجيــش بالقــرب
مــن مدينــة كركوك.فــي تلــك
المعســكرات ،كان يتــم فصــل
الرجــال والصبيــان ،الذيــن يعتبــرون
كبــارا بمــا يكفــي لحمــل الســاح،
عــن النســاء والرجــال المســنين
والصغــار .وبشــكل معتاد وموحد،
كان اولئــك الرجــال والصبيــان
يســاقون إلــى مواقــع بعيــدة
ونائيــة ،ويتــم إعدامهــم علــى
شــكل مجموعــات ،ويطمــرون
فــي مقابــر جماعيــة تــم حفرهــا
مســبقا .وتــم إعــدام الكثيــر
مــن النســوة واألطفــال أيضــا،
وخصوصــا القادميــن مــن مناطــق
تســاند المقاومــة الكردية .انتهت
حملــة األنفــال العســكرية فــي
أيلــول  1988عندمــا أصــدر النظــام
الديكتاتــوري عفــوا عامــا عــن
جميــع الكــرد ،برغــم عــدم الســماح
لهــم بالعــودة إلــى «المناطــق
المحظــورة» .وعلــى أي حــال،
تــم محــو تســعين بالمئــة مــن
القــرى الكرديــة بشــكل أساســي
مــن الخارطــة ،وانتشــرت األلغــام
األرضيــة فــي األريــاف بغيــة إعاقة
إعــادة االســتقرار.
سكوت عالمي
كان رد فعــل المجتمــع الدولــي
علــى مــا حصــل فــي هــذه الحملــة
المدمــرة خافتــا للغايــة ،مع تقديم
العديــد مــن الــدول ،وبضمنهــا
الواليــات المتحــدة ،الدعــم بالمــال
والســاح للنظــام العراقــي خــال
الحــرب العراقيــة اإليرانيــة.
وقــدرت منظمــة مراقبــة حقــوق
االنســان والمســؤولين الكــرد
رقمــا للضحايــا بلــغ  182ألــف قتيــل.
صفحة 7

تمكين المرأة ومشاركتها في القوى العاملة
تشير النظرية االقتصادية الى عـام ( )2015م .
ان هنـاك عالقـة سـببية تبادلية
بيـن تمكيـن المـرأة والتنميـة وقـد زالـت مشـاركة النسـاء
 ،اذ ترتبـط فكـرة تمكيـن فـي قـوة العمـل فـي الـدول
السـنوات
خلال
العربيـة
المـرأة بمـا يسـمى بمفهـوم الثالثينيـة الماضيـة .بمعـدالت
المـال
رأس
االجتماعـي ال تتجـاوز واحـد ًا فـي المئـة (1
والتنميـة المدفوعـة بأعتبـارات بالمئـة واالسـوأ مـن ذلـك أنـه
لمجتمعـات المحليـة  ،و علـى الرغـم مـن أن الفجـوة بيـن
تسـاهم هـذه المفاهيـم معـ ًا النسـاء والرجـال فـي الكثيـر من
فـي الجهـود المبذولـة لتقليـل الـدول الناميـة تضيـف بأطـراد ،
الفقـر  ،ومـن هنـا اصبـح تمكيـن اال انهـا علـى العكـس مـن ذلـك
المـرأة هدفـ ًا اساسـي ًا لكثيـر من في الدول العربية تزداد أتسـاع ًا
المشـاريع التنموية الحكومية  ،مـع اسـتمرار ارتفـاع معـدالت
او تلـك المشـاريع التابعـة لألمم البطالـة بوجـه عـام  ،فقـد بلـغ
المتحـدة  ،ألنـه حسـب التعريف معـدل المشـاركة فـي القـوى
الـذي وضعـه البنـك الدولـي العاملـة حسـب تقريـر التنميـة
امـان تمكيـن المرأة يشـكل احد
العناصـر االساسـية للتقليـل
مـن الفقـر اضافـة الـى كونـه
عنصـر ًا اساسـي ًا فـي التنميـة ،
وبالتالـي فـإن زيـادة تمكينهـا
اقتصاديـ ًا يـؤدي ليـس فقـط
لتحسـين حالهـا  ،وانمـا يـؤدي
الـى تحسـين المجتمـع كلـه ،
وتشـكل المـرأة مـا يزيـد بقليـل
عـن نصـف سـكان العالـم لكـن
مسـاهمتها فـي المسـتويات
القياسـية للنشـاط االقتصادي البشـرية الصـادر مـن االمـم
والنمـو و الرفاهيـة مـا تـزال اقـل المتحـدة لعـام (2015م)  ،حيـث
بكثيـر مـن المسـتويات الممكن ان نسـبة النسـاء كانـت بواقـع
علـى الرغـم ممـا تحقـق .مـن ( 50بالمئـة) ونصيـب الرجـال
تقـدم ملمـوس فـي العقـود  ،بنسـبة ( 77بالمئـة) وبلغـت
القليليـة الماضيـة  ،مـا تـزال نسـبة األجـر المدفـوع االجـر
مشـاركة االنـاث فـي سـوق ( 59بالمئـة) تتـوزع بيـن ()%38
العمـل أدنـى مـن مشـاركة للرجـال و ( 21بالمئـة) للنسـاء
الذكـور كمـا ان معظـم االعمـال أي ان العمـل غيـر مدفـوع
غيـر مدفوعـة األجـر تقـوم بهـا األجـر والـذي بلـغ نسـبته (41
المـرأة اذ انـه مـن المالحـظ ان بالمئـة) هـذه النسـبة تتـوزع مـا
تمثيـل المـرأة فـي القطـاع بيـن النسـاء بواقـع ( 31بالمئـة)
غيـر الرسـمي وشـراع السـكان والرجـال بواقـع ( 10بالمئـة) أي
ان للنسـاء ثالثـة أضعـاف حصـة
الفقيـر يتجـاوز تمثيـل الرجـل الرجـال حسـب برنامـج االمـم
بكثيـر  ،كذلـك تواجـه النسـاء المتحـدة االنمائـي  ،وتسـود
فروقـات فـي االجـور بينهـن الفـوارق بيـن كال الجنسـين في
وبيـن الذكـور  ،وفـي كثيـر مـن مجـال العمـل سـواء كان العمـل
البلـدان تـؤدي التشـوهات مدفـوع االجـر  .ام غيـر مدفـوع
والتميـز فـي سـوق العمـل االجـر بالنسـبة الـى العمـل الغيـر
الـى الحـد مـن خيـارات العمـل مدفـوع الثمـن  ،فـان الفـوارق
مدفـوع االجـر امـام المـرأة ومـا تسـود فيـه بسـبب اختلاف
يـزال تمثيـل األنـاث متحفظـا القيـم المحليـة والتقاليـد
فـي المناصـب العليـا  ،وفـي االجتماعيـه واالدوار التاريخيـة
مجـال زيـادة األعمـال حسـب لـكل مـن المراة والرجـل وتضمن
منظمـة العمـل الدوليـة فـي العمـل غيـر مدفـوع االجـر.
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غسان عدنان العاني

رعاية االطفال
االعمـال المنزليـة مثـل تنظيـف
االطفـال
ورعايـة
المنـزل
والمرضـى مـن افـراد االسـرة
وغيـره تتولـى النسـاء فـي
مختلـف انحـاء العالـم معظـم
اعمـال الرعايـة ممـا يضيـق
امامهـن الخيـارات والفـرص
للقيـام بانشـطة اخـرى مجزيـة
لهـن فـي العمـل مدفـوع االجـر
 ،ومـن جهـة اخـرى تتعـرض
النسـاء لظـروف التشـغيل غيـر
المسـتقر اكثـر بكثيـر من الرجال
يعمـل لنـا بحسـابهم او لحسـاب
اخريـن فـي القطـاع غيـر النظـام
حيـث االجـر غيـر ثابـت والضمـان
االجتماعـي متعـدم او فـي
الحـد االدنـى  .امـا بالنسـبة الـى
العمـل مدفوع الثمن فان المراة
قـد تواجـه الحرمـات والتميز عند
اشـتغاله بالعمـل فرصـة المـراة
فـي المناصـب العليـا فـي اداره
االعمـال علـى الصعيـد العالمي
تقتصـر علـى  22بالمئـة مـن
المناصـب القياديـة العليـا
وهناك  32بالمئة من الشركات
ال يسـتلم مـن المـراة منهـن اي
منصـب االدارة العليـا ويغلـب
العمـل الرجـال فـي االعمـال
الحرفيـة و التجاريـة تشـغيل
االالت والمصانـع والوظائـف
االداريـة والتشـريعية بينمـا
ينتجـه النسـاء العمـل في فئات
المهارات المتوسـطة ووظائف
الدعـم االداري والخدمـات
والبيـع فـي المتاجـر .
وحتـى اذا قامت المراة باعمال
مماثلـة لالعمـال الرجـل فهـي
تتقاضى اجرا اقل ويزداد الفرق
بيـن االجـور فـي الوظائـف
االعلـى اجـرا وتخصيصـا فعـل
الصعيـد العالمـي تتقاضـى
المـراة اجـرا اقـل مـن اجـر الرجـل
بنسـبة  24بالمئـة .
صفحة 8

دعم الثروة الحيوانية ضرورة ملحة
عبد الكريم عبدالله بالل
الثــروة الحيوانيــة فــي العــراق تعانــي مــن ازمــه توفيــر
االعــاف بشــقيها الجافــة والخضــراء.
فالمالحــظ خــال الســنوات االخيــرة عانــت البــوادي
العراقيــة مــن الجفــاف وشــح االمطــار وباألخــص فــي باديــه
النجــف ،حيــث كان يــرى فــي باديــه النجــف لوحدهــا وحســب
االحصائيــات الســابقة حوالــي  3مليــون راســا مــن االغنــام
العواســي والحمدانــي ولــم يتبقــى منهــا ســوى  500,000راســا
مــن الحمدانــي امــا العواســي فقــد انقرضــت ،ومــن المعلــوم
انهــا تولــد توائــم ،وهــذا اثــر وســيؤثر علــى االمــن الغذائــي
وتوفيــر اللحــوم كغــذاء للمواطــن العراقــي .اليــوم ازداد
الوضــع ســوءا بعــد الجفــاف وعدم هطــول االمطار هــذا العام
لمــا جعــل اراضــي البــوادي العراقيــة جــرداء ،اضافــه الــى مــا
خلفتــه الحــرب الروســية األوكرانيــة مــن اشــكاليات فــي هــذا
المجــال وفــي العالــم اجمــع كــون هذيــن البلديــن همــا مــن
اكبــر المصدريــن للحبــوب والبقوليــات ممــا ادى الــى ارتفــاع
اســعار الــذرة العلفيــة والصويــا الــى اكثــر مــن  %30عالميــا
وهــذا انعكــس علــى الوضــع العراقــي حيــث زادت اســعار
الشــعير العلفــي الــى اكثــر مــن  750الــف دينــار للطــن الواحــد
 ،وكذلــك الحنطــة الــى كثــر مــن مليــون دينــار وايضــا النخالــة
العلفيــة وهــي مــن منتجــات الحنطــة بعــد طحنهــا الــى اكثــر
مــن  650الــف دينــارا مــا ادى بالمربييــن الــى تــرك قطعانهــم
مــن االغنــام والماعــز التــي تتعــرض الــى ســوء التغذيــة وكثــرة
الهــاكات فيهــا  ،وهــذا ايضــا بــدوره اثــر علــي مربــي االبقــار
والعجــول والجامــوس واالبــل والدواجــن حيــث قــرر الكثيــر مــن
مربــي الدواجــن تــرك حقولهــم وعــدم التربيــة وهنــا ســيتوجه
التاجــر العراقــي الــى الخــارج وبلــدان الجــوار لغــرض االســتيراد
وبالتالــي اخــراج العملــة الصعبــة مــن العــراق وارتفــاع االســعار
فــي الداخــل .
لذلــك يتطلــب مــن الحكومــة العراقيــة ووزارة الزراعــة
العراقيــة التفكيــر جديــا بهــذا الموضــوع الــذي يعــرض امــن
البلــد الغذائــي الــى الخطــر وهنــاك حلــول عديــده منهــا:
القيام بنشــر بذور االدغال ونواتج تصنيع الحنطة والشــعير
والــرز فــي البــوادي العراقيــة وعلــى خطــوط يبعــد خــط عــن
االخــر مســافة  30كــم ولغايــة الحــدود العراقيــة مــع دول الجوار
تحســبا لحصــول امطــار علــى ان تكــون عبــر الطائــرات التــي
تملكهــا مديريــة الوقايــة العامــة او ســيارات مديريــات الزراعــة
كافــة.
هنالــك العديــد مــن البلــدان عملــت علــى تحســين بعــض
النباتــات العشــبية التــي تتحمــل الجفــاف لمــده اكثــر مــن عــام
مثــال ذلــك فــي اســتراليا ،يجــب االســتفادة منهــا وزراعتهــا
فــي البــوادي العراقيــة.
ان تعلــن وزاره الزراعــة ان الثــروة الحيوانيــة منكوبــة وهنــا
يجــب ان تخصــص لهــا مــن ميزانيتهــا او ميزانيــه الطــوارئ
المبالــغ الالزمــة ودعــم المربييــن بهــا.
فتــح بــاب الســلف مــن المصــرف الزراعــي لمربــي الثــروة
الحيوانيــة و بــدون اربــاح او اربــاح بســيطة.
توفيــر االعــاف وتوزيعهــا علــى المربييــن بــكل صنوفهــا،
ان كانــوا مربــي دواجــن او حيوانــات كبيــره او مربــي جامــوس
وابــل واغنــام او ماعــز وبأســعار زهيــده وبالتقســيط المريــح.
االســتفادة مــن الحنطــة غيــر المســتخدمة للطحيــن وعمــل
الخبــز ،وكذلــك الشــعير الموجــود لــدى وزاره التجــارة فــي
ســايلواتها وتوزيعهــا علــى المربيــن بالســرعة الممكنــة.7 .
قيــام اقســام الثــروة الحيوانيــة والمستشــفيات البيطريــة
فــي المحافظــات بجــوالت ميدانيــه تقــدر الحالــة واالهتمــام
بالمناطــق االكثــر ضــررا ،ثــم االنتقــال الــى المناطــق االخــرى.
دعــم الفالحيــن والمزارعيــن الذيــن يزرعــون الحنطــة
والشــعير والــذرة والســماح لهــم بزراعــه كافــة اراضيهم وعدم
احتســابهم علــى الخطــة الزراعيــة وهــي  50فــي المائــة ،بــل
زراعــة اراضيهــم بنســبة مائــة فــي المائــة.
المنتــدى الديمقراطــي العراقــي العــدد (  ) 112نيســان 2022

عدم ثبوت األدلة
د .أثير ناظم الجاسور

مـا مـن شـعب مـن
شـعوب األرض ال يتمنـى
التغييـر نحـو األفضـل
والتخلـص مـن أنظمـة
كانـت السـبب فـي
وانكسـاره
انهزامـه
انسـانيته،
وفقدانـه
وطبيعـة البشـر تواقـة
للتغيـر ولحصـول علـى
كل مـا لـه عالقـة برفاهية
لا عن الحرية
الحيـاة وفض ً
بمختلـف اشـكالها أهمهـا حريـة التعبيـر ونيـل
الحقـوق والعيـش الكريـم،
نعم دليل اإلحسـاس باإلنسـانية ان يتمتع الفرد
بحريـة ان يعبـر عـن ما شـعر بـه وان ينتقد ويسـاهم
فـي تصحيـح مسـارات البيئـة التـي يعيـش
ضمنهـا ،فالفـرد بالفطـرة يبحـث عـن مصالحـه
المتعـددة ال يحتـاج لنظريـات شـارحة لمـا لـه ومـا
عليـه مـن حقـوق وواجبـات إال مـا قـد يعمـل علـى
خـرق القانـون وبعـض األعـراف االجتماعيـة التـي
قـد تعمـل بالضـرورة علـى تحييـد هـذا الفـرد ،لكـن
بالمحصلـة سـواء الفـرد ام الجماعـة بالضـرورة
يبحثـون او يحاولـون ان يصنعـوا بيئـة مالئمـة لهم
للعيـش.
العـراق واحـد مـن هـذه الدول الـذي كان وال يزال
المواطـن يبحـث دون دليـل ملمـوس بالقـوة عـن
رفاهيتـه وحريـة التعبيـر عـن قضايـاه التـي باتـت
معضلات كبيـرة تعايـش معها فأصبحـت بديهية
مزعجـة لـه ،فمواطـن قبـل العـام  2003يسـعى
لكسـب لقمـة العيـش يبحـث عـن امـل الخلاص
من سـلطة ال تنفك في ان يكون المواطن وقود
مشـاريعها سـواء األيديولوجيـة او التوسـعية
الـخ ....مـن المشـاريع ،ناهيـك عـن هاجـس الخـوف
مـن الكلمـة التـي قـد تكـون هـي نقطـة اخـر
السـطر ألنهـاء حياتـه سـواء بقصـد ام بغيـر قصد،
مـن عـاش تلـك المرحلـة مـن التكميـم واالنغلاق
البـد مـن ان يكـون باحثـ ًا عـن دليـل حريتـه المقيـدة
سـواء بتقريـر الحـزب او بوشـاية المخبـر او بفكـرة
(الحيطـان الهـا اذان) ،هـذا ناهيك عن الضغوطات
االجتماعيـة والسياسـية واالقتصاديـة التـي
كانـت حكـر ًا على الطبقة الحاكمة المتمتعة بكل
الملـذات ورغـد العيـش.
واليـوم وبعـد (  ) 19عامـ ًا مـن التغييـر والخلاص
من حقبة العنف والقهر والتسـلط كان المواطن
قـاب قوسـين ان يمسـك بدليـل الحريـة ويعلـن
براءتـه مـن الخنـوع والخـوف والخـذالن ،إال ان مـا
حـدث كان النسـخة المطـورة مـن تلـك الحقبـة فال
عيـش رغيـد وال حريـة تعبيـر وال عدالـة اجتماعيـة
وال حقـوق وكل مـا علـى المواطـن ان يقـدم على
تنفيـذ مـا يـراد منه ال بل زاد على ذلك اصبح وقود ًا
لـكل حركـة حزبيـة موجهـة من خارج الحـدود ،ومع
كل ذلـك ال يـزال يبحـث عـن دليـل الحرية التي وعد
بهـا منـذ اليـوم األول مـن دخـول األحـزاب الحاكمة
بصحبة احتالل الواليات المتحدة ،وال يزال من في
السـلطة يتنعـم برغـد العيـش والرفاهيـة وهيبـة
السـلطة ،وكل مـا لـه عالقـة بخرق القانـون وحطه
إلـى اسـفل الدرجـات مبـاح ،وكل مـا لـه عالقـة
بتجهيـل وتهميـش االنسـان مبـاح إال ان تتكلـم
بحريـة وتنتقـد وتحـاول ان تصحـح غيـر مسـموح،
حتـى الحيـاة الكريمـة غيـر مسـموح المطالبـة بها
ألنهـا ضـد إرادة مـن في السـلطة الراغبيـن في ان
يكـون الجمـوع جياع ليكونـوا خير من يرحل للجنة،
امـا مـا يبحـث عنـه المواطـن مـن حيـاة كريمـة غيـر
وارد لعـدم ثبـوت األدلـة.
صفحة 9

العنف ضد األطفال في العراق

د .قاسم حسين صالح

(اعلنـت هيئـة رعايـة الطفولـة ،الجمعـة
 15نيسـان  ،2022وفـاة الطفلـة زينـب التـي
تعرضـت الـى التعنيف من قبـل والدها .وقال
ن والـد الطفلـة زينـب ضربهـا
مصـدر أمنـي ا ”
بتوثيـة ،مـا اسـفر عـن تهشـيم رأسـها،ولم
تنجـح محـاوالت االطبـاء فـي اسـعافها،
نتيجـة االصابـات البليغـة).
وقبلهـا بسنة،نشـرت وكاالت األنبـاء مـا
نصه(:فـي حلقـة أخـرى مـن مسلسـل جرائـم
الضـرب والعنـف المتصاعـدة ضـد األطفـال
في العراق ،التي باتت شـبه يومية ،اعتقلت
وزارة الداخليـة العراقيـة ،رجلا فـي العاصمـة
بغـداد ،ظهـر فـي مقطع فيديو جـرى تداوله
علـى نطـاق واسـع ،وهـو يعتـدي بالضـرب
المبـرح علـى ابنـه الصغيـر الـذي بالـكاد يبلـغ
بضعـة أعـوام).
وكانـت (اليونسـيف) قـد حـذرت مـن تبعات
العنـف المتمـادي ضـد األطفـال ،وصفته بأنه
بلـغ مسـتويات خطيـرة فـي العـراق ،فيمـا
ذكـرت (هيومـن رايتـس) ان  %80مـن اطفـال
العـراق يتلقـون العنـف وفقـا لتقرير الشـرقية
نيوز.
استطالع رأي
فـي ليلـة وفـاة الطفلـة زينـب نشـرنا مـا
نصـه :
(أب يحطـم جمجمـة ابنتـه وتفـارق
يقـدم ثلاث افـادات مختلفـة،
الحيـاة .االب
ّ
وخـال الطفلـة يقـول ان والدهـا كان حسـن
السـلوك،ولكن صـدر منـه مؤخـرا كالم
غـرب كقولـه ..البنـت مـن تكبـر تصيـر عـار.
ندعـو الجهـات المعنيـة بالتحقيـق اتاحـة
الفرصـة لنلتقـي بـاالب مـن اجـل الوصـول
الـى الحقيقـة ،ألننـا علـى يقيـن بـأن الدافـع
سـيكولوجي وان ارتبـط بمتغيـرات اخـرى).
واليكم بعض األجابات:
ـــ هـاي بالجاهليـة كانـوا يؤدونهـا ،يعنـي
يدفنهـا بعـد والدتهـا ،والسـبب انـه كانـت
العـرب تغـزو بعضهـا بعضـا ويخافـون مـن
سـبي النسـاء .يعنـي معقولـة هـاي األفـكار
موجـودة فـي القـرن الواحـد والعشـرين.
احتمـال االب مكبسـل بسـبب انتشـار
المخـدرات.
ــ مأساة كبيرة..هل يشعر االنسان بسعادة
قصيـرة جـدا لثانيتيـن فـي بلـد تحـدث فيـه
جرائـم بهـذا الشـكل.
ـــ حالـة تسـتحق دراسـتها سـايكولوحيا،
وانـت االقـدر علـى دراسـتها دراسـة علميـة و
معرفـة كافـة ظروفهـا.
ـــ اللهـم انـت الحافظ،شـنو هـل التعقيـد
والجاهلية..هـذا يعيـش بمجتمـع قبـل ١٤٠٠
عـام ،العصـر الجاهلـي ووأد البنـات النهـن
يحملـن االب عـار.
ـ لمـاذا ال تهتـم الحكومـة بهكـذا
حاالت،وتفسـح المجـال لمثـل جنابكـم
لكشـف الحقائـق لمجتمـع وتوعيـة لمثـل
هكـذا حـاالت.
ـ نحـن نعيـش قبلية المجتمع العراقي في
ذروتها.
ـــ األب هـو نتـاج ارث اجتماعـي يحمـل
مفاهيـم مريضـة مـن عقليـات رؤسـاء كتـل
الشـؤم السياسـية.
ــ وكيلك آلله شـعب صابته الكابة من وراء
السياسيين!
بـدءا نشـير الـى ان حمايـة األطفـال مـن
مختلـف أشـكال العنف،تعتبـر ّ
أساسـي ًا
حقـ ًا
ّ
مـن حقوقهـم كمـا هـو منصـوص عليـه فـي
اتفاقيـة األمـم المتحدة لحقـوق الطفل ،جاء
فيهـا بالنـص(:ان الطفـل بسـبب عـدم نضجـه

البدنـي والعقلـي يحتاج الى اجـراءات وقاية
ورعايـة خاصـة بمـا فـي ذلك قانونية مناسـبة،
قبـل الـوالدة وبعدها)،وحـددت مسـؤوليات
الحكومـات فـي تأميـن حقـوق األطفـال
والعـراق احـدى تلـك الـدول الموقعـة عليهـا.
وللتوثيق،فاننـا نشـرنا فـي الصحـف
العراقيـة بتاريـخ ( 16و  24و 30آب )2020
ثلاث حلقـات بعنوان(قانـون مناهضـة
العنـف األسـري العراقـي) تناولـت تعريفـا
بالقانـون وتشـخيصا لنقـاط الضعـف
العلمي،ومواصفـات االسـرالتي يشـيع
فيهـا العنف،وخصائـص شـخصية مرتكـب
العنف،ولمـاذا عارضـت احـزاب دينيـة
وبرلمانيـون تمريـر القانون..وتوصيـات تخـص
األجهـزة الرسـمية ومنظمـات المجتمـع
المدنـي .وكعادتها،فـان الحكومـة والبرلمـان
ال تأخـذ بـرأي اكاديمييـن اصحـاب اختصـاص
وخبرة..بـل ال تقـرأ مـا يكتبـون.
من يرتكب العنف ضد األطفال؟
تفيـد الدراسـات،وخبرتنا لثالثـة عقـود،ان
القائـم بالعنـف ضـد الطفل(والزوجـة ايضـا)
كان قـد تعـ ّرض فـي طفولتـه الـى عنـف
جسـدي او نفسـي أنشـأ لديـه األحسـاس
بـ(الضحية)،وانـه حيـن يتـزوج يقـوم ال شـعوريا
بتفريـغ الحيـف فـي األطفـال او بزوجته،فيما
يأتـي آخـرون مـن أسـر يعانـي فيهـا الوالـدان
مـن اضطرابـات نفسـية وخالفـات وعـدم
توافـق فـي المعاشـرة الزوجيـة،او مـن آبـاء
عدوانييـن فيقلدونهم،وقـد يأتـي بعـض
األفـراد مـن الرجـال بتركيبـة سـادية.
وعلميا،حـدد الدلیـل التدریبـي اإلرشـادي
صفـات الـزوج الممـارس للعنـف باآلتـي:
المزاج،شـدة
الغضب،تعكـر
سـرعة
األمل،عـدم
االمتعاض،الشـعوربخیبة
تقدیـر
باألمان،انخفـاض
اإلحسـاس
الذات،الشـعور بعقلیـة الخاسـر،عدم القـدرة
تحمل المسـؤولية ،تعاطـي المخدرات،
علـى
ّ
وإدمـان الخمـور.
وتوصلـت الدراسـات السـيكولوجية
العربيـة والعالميـة الى ان األسـر التي يشـيع
فيهـا العنـف تنفـرد بأربـع صفـات:
ا لتعليم  ،و ا لفقر  ،و ا لضغو ط  ،و ا لكحـو ل .
فقـد تـم التأكـد ميدانيـا بـأن العنـف ضـد
األطفـال ينتشـر بين اآلبـاء واألمهات األميين
ومنخفضي المسـتوى التعليمي،وأن الفقر
يلعب دورا رئيسـا في انتشـاره،ووجود عالقة
طرديـة بيـن العنـف الموجـه ضـد األطفـال
والضغـوط األجتماعيـة المتمثلـة بالبطالـة.
ومـا ال يدركـه كثيـرون ان العنـف الـذي
يتعـرض لـه األطفال(علـى صعيـد األسـرة
والمدرسـة ايضـا) يحـدث آثـارا طويلـة
األمـد عليهـم وعلـى المجتمـع ايضا.فهـم
معرضـون الـى :صعوبـات فـي التع ّلم،ضعـف
االنتباه،اعاقـات فـي الوظائـف التنفيذيـة
للدمـاغ ،مثـل :الذاكـرة العاملـة ،وضبـط
النفس ،والمرونة المعرفي ..خلل في الصحة
العقليـة والعاطفيـة ،اكتئـاب وقلـق يدفـع
بعضهـم الـى األنتحـار وتعاطـي المخـدرات.
وتؤكـد الدراسـات ان الكثيـر مـن األطفـال
الذيـن تعرضـوا للعنـف يكونـوا فاشـلين فـي
حياتهم الزواجية وغير منتجين اجتماعيا .وال
يقتصـر العنـف هنـا علـى النـوع الجسـدي،بل
والنفسـي ايضـا مـن قبيـل النبذ،التمييـز فـي
المعاملة،السـخرية ،والتحقيـر.
مـن المسـؤول؟  ..كلنـا مسـؤولون لكننـا
نـرى ان نوعيـة النظـام السياسـي الحاكـم
هو المسـؤول األكبر عن شـيوع كل الظواهر
السـلبية فـي المجتمع.فلقد اثبتـت األحداث
فـي العـراق أن احـزاب األسلام السياسـي
التي تولت السلطة في  2006الى اآلن(،)2022
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تضاعـف فـي زمـن حكمهـا عـدد حـاالت
الطلاق ،األنتحار،المخدرات،والعنـف األسـري
ضـد المـرأة واألطفال..وأضـف لهـا (األلحـاد)
مـع انهـا احـزاب وكتـل اسلامية! .والسـبب
فـي ذلـك انهـا اسـتبدت بالسـلطة،وقتلت
أطفاال في وثبة تشـرين ،واسـتفردت بالثروة
وافقـرت  13مليـون عراقيـا باعتـراف وزارة
التخطيط،واشـاعت العنـف وصدمـت النـاس
بتوالـي الخيبات..لتوصـل األب المحتقـن
نفسـيا الـى حالـة قهر يضطره الـى ان يفرغه
فـي اطفالـه.
توصيات :
مـع ان حكومـات العـراق بعـد التغييـر ال
تكتـرث بـدور علـم النفـس والطـب النفسـي
وعلـم االجتمـاع فـي دراسـة هـذه الظاهـرة
واقتـراح سـبل معالجتها..وعليـه فاننا نوصي
باآلتـي:
 قيـام اقسـام علـم النفـس وعلـماالجتمـاع فـي الجامعـات باجـراء دراسـات
ميدانيـة تتقصـى اسـباب العنـف ضـد المـرأة
ومؤشـراتها االحصائية،وتواترهـا وآثارهـا
النفسـية علـى الرجـل المعنـف والضحيـة
واالطفـال.
 قيـام وسـائل االعلام بالتوعيـة العلميـةعبـر برامـج وكتابـات يتوالهـا اختصاصيـون
بعلـم النفـس واالجتمـاع.
اجنحـة
او
اقسـام
تخصيـص
فـي المؤسسـات المعنيـة بالصحـة
النفسـية،تتولى عمليـة التأهيـل النفسـي
لمرتكبـي العنـف ضـد األطفـال والمـرأة.
 اجراء فحص نفسي من قبل استشاريينبعلـم النفـس والطـب النفسـي لـكل راغـب
فـي الـزواج يؤكـد سلامته النفسـية مـن
االسـباب والعقـد التـي تدفعـه الرتـكاب
العنـف األسـري.
 األهتمـام باشـاعة مفهـوم النـوعاالجتماعـي (الجنـدر) بيـن شـباب وفتيـات
األلفيـة الثالثـة.
 تضميـن قانـون مناهضـة العنـف األسـرينصـ ”ا واضحـ ”ا بتشـديد العقوبة،ومـادة صريحـة
تعـد القتـل بأسـم الشـرف جريمـة قتـل عمـد
ّ
مـع سـبق االصـرار.
 تعديل مفهوم ارتباط الرجولة بالعنف. التمييـز بيـن عقـاب ناجـم عـن غضـب اوعـدوان وبيـن عقـاب تأديبـي تربـوي.
 اقامـة دورات تدريبيـة لرجـال الديـن الزالـةالمفاهيـم الخاطئـة التـي تربـط العنـف
بالديـن.
 تفعيـل دور المرشـد التربـوي والباحـثاالجتماعـي فـي المـدارس والمحاكـم.
ونعيـد التذكيربـأن (قانـون مناهضـة العنف
األسـري) ال يمكـن ان تنجـح فـي تطبيقـه
األجهـزة األمنيـة والمحاكم،ولـن تكـون
نتائجـه مضمونـة الديمومـة مـا لـم تكن هناك
اسـتراتيجية توعية تط ّبق على مراحل يقوم
باعدادهـا علمـاء نفـس واطبـاء نفسـيون
وعلمـاء اجتمـاع وتربويـون ..مـن المسـتقلين
سياسـيا،ألن السياسـة فـي العـراق أفسـدت
حتـى الديـن!
صفحة 10

المنظمات غير الحكومية ودعم ذوي اإلحتياجات الخاصة
احمد طالل البدري
اصــدرت وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة كتابــ ًا بالعــدد ()4261
فــي  2022/3/31معنــون الــى وزارة
الخارجيــة  /دائــرة المنظمــات
والمؤتمــرات الدوليــة اشــارت
فيــه الــى ان (هيئــة رعايــة ذوي
االعاقــة واالحتياجــات الخاصــة )
المشــكلة بموجــب القانــون رقــم
( )38لســنة  2013هــي المرجــع
الوحيــد التــي ينضــوي تحتهــا
كافــة شــرائح ذوي االعاقــه
بانواعهــا المختلفــه  ،كمــا تضمــن
طلــب عــدم التعامــل مــع اي
تجمــع مدنــي لشــريحة ذوي
االعاقــه وانهــا تجــد –اي الــوزارة-
ان هنالــك مــن يتعامــل مــع تلــك
المنظمــات لتحقيــق غايــات
شــخصية ومحاولــة لالنتقــاص
مــن عمــل الهيئــة ومــا تبذلــه مــن
جهــود النفــاذ مــواد القانــون انــف
الذكــر ،والحقيقــه ان هــذا الكتــاب
انطــوى علــى مخالفــات قانونيــة
نحــاول ان نوجزهــا باالتــي:
 -1ان منظمــات المجتمع المدني
هــي منظمــات غيــر حكوميــة
تتضمــن مجموعــه مــن االشــخاص
الطبيعيــة او المعنويــة اكســبت
بعــد
المعنويــة
شــخصيتها
تســجيلها وفــق احــكام قانــون
المنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم
( )12لســنة  2010وانهــا تســعي
لتحقيــق اهــداف غيــر ربحيــة (م)1
مــن القانــون المذكــور .

ودعمهــا وتطويرهــا والحفــاظ
علــى اســتقالليتها وفــق القانــون)
 ،وبالتالــي فــأن مــا ورد بدعــوة
وزارة العمــل بعــدم التعامــل مــع
المدنــي
المجتمــع
منظمــات
المهتمــة بشــريحة ذوي االعاقــة
الخاصــة
االحتياجــات
وذوي
يشــكل تقويــض للدعــم الدســتوري
والقانونــي لهــذه المنظمــات نص ـ ًا يحضــر التعامــل مــع منظمــات
المجتمــع المدنــي الوطنيــة او
والنشــاطات التــي تمارســها.
االجنبيــة  ،بــل علــى العكــس ورد
ضمــن المادة(/2ســابع ًا) الخاصــة
 -3ان مســألة اســتخدام هــذه باالهــداف االســتعانة بــذوي
المنظمــات الغــراض ربحيــة او الخبــرة واالختصــاص ومواكبــة
شــخصية او بهــدف االســاءة التطــورات العلميــة فــي كل
للجهــة المختصــه برعايــة هــذه مايتعلــق باالعاقــة واالحتيــاج
الفئــات  ،فــأن ذلــك يخضــع الخــاص واالتصــال مــع الجهــات
لطائلــة القانــون فــي حــال اثبــات المختصــة داخــل العــراق وخارجــه
لرفــع كفــاءة االداء  ،وان كثيــر
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة
المعنيــة بدعــم هــذه الفئــات
الهشــة فــي المجتمــع العراقــي
تملــك الخبــرات والمؤهــات لدعــم
هــذه الشــرائح وهــي بذلــك تمارس
دور تكميلــي ومســاند لعمــل
الهيئــات الحكوميــة المختصــة
فــي هــذا المجــال .
مثــل هــذه المخالفــات ،الن هــذه
ا بموجــب
المنظمــات ملزمــة اصــ ً
القانــون بصــرف مواردهــا بمــا
فــي ذلــك المــوارد المتأتيــة
مــن التبرعــات والمنــح والوصايــا
والهبــات والهدايــا الداخليــة علــى
النشــاطات التــي تحقــق اهدافهــا
 ،كمــا انهــا تخضــع الشــراف دائــرة
المنظمــات الحكوميــة فــي االمانــة
العامــة لمجلــس الــوزراء  ،وملزمــة
بتقديــم تقريــر مالــي مفصــل عــن
مصــادر التمويــل ومعامالتهــا
الماليــة ســنوي ًا لهــذه الدائــرة،
كمــا يحضرعلــى هــذه المنظمــات
توزيــع المنــح والمســاعدات علــى
اعضائهــا عنــد حــل المنظمــة
(م10و13و )14مــن القانــون  ،كمــا ان
هــذه المنظمــات تخضــع لعقوبتــي
( التعليــق) او (الحــل) فــي حــال
مخالفتهــا للقانــون.

 -2ان هــذه المنظمــات تجــد
اساســها الدســتوري فــي نــص
ال) مــن دســتور
المــادة (/45او ً
جمهوريــة العــراق لســنة 2005
التــي نصــت علــى ان (تحــرص
الدولــة علــى تعزيز دور مؤسســات
المجتمــع المدنــي  ،ودعمهــا
وتطويرهــا واســتقالليتها  ،بمــا
ينســجم مــع الوســائل الســلمية
لتحقيــق االهــداف المشــروعة
لهــا  ،وينظــم ذلــك بقانــون )  ،كمــا
ال) مــن قانــون
نصــت المــادة (/2او ً
المنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم
( )12لســنة  2010علــى اهــداف  -4لــم يتضمــن قانــون رعايــة
واالحتياجــات
االعاقــة
القانــون ومنهــا ( تعزيــز دور ذوي
منظمــات المجتمــع المدنــي الخاصــة رقــم ( )38لســنة 2013
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 -5الزم قانون رعاية ذوي االعاقة
واالحتياجــات الخاصــة رقــم ()38
لســنة  2013اشــراك شــخصين مــن
المهتميــن فــي شــؤون ذوي
االعاقــة فــي مجلــس ادارة هيئــة
رعايــة ذوي االعاقــة واالحتياجــات
الخاصــة (م/6خامس ـ ًا) مــن القانــون
وهــؤالء االشــخاص ســواء كانــوا
طبيعييــن او معنوييــن ممكــن
ان يكونــوا احــد المنظمــات غيــر
الحكوميــة او الشــخصيات العامــة
المهتمــة بهــذا الشــأن  ،وهــذا
يــدل ان عمــل الهيئــة منفتــح
علــى كافــة الجهــات الحكوميــة
وغيــر الحكوميــة لتحقيــق اغــراض
القانــون فــي دعــم ذوي االعاقــة
وذوي االحتياجــات الخاصــة مــع
تحفظنــا علــى التســمية التــي
اوردهــا القانــون  ،وتقديــم الرعايــة
لهــم ودمجهــم بالمجتمــع  ،لمــا
تقــدم ندعــو وزارة العمــل الــى
ســحب كتابهــا اعــاه واللــه
الموفــق …
صفحة 11

حل البرلمان  . .وماذا بعد ؟
سـبعة أشـهر مـرت علـى إجـراء
أول إنتخابـات مبكـرة لمجلـس النـواب
العراقـي ،فرضتهـا إنتفاضـة تشـرين 2019
والزال العـراق بـدون حكومـة جديـدة،
وهـذا ليـس بجديـد علـى تشـكيل
الحكومـات السـابقة التـي اسـتغرقت
شـهور ًا لإلتفـاق علـى توزيع الحصص من
المناصـب الحكوميـة .ولكـن الجديـد فـي
هـذه المـرة دخـول المحكمـة اإلتحاديـة
علـى الخـط وتقديمهـا تفسـيرات لمـواد
الدسـتور أدت الـى وضـع العصـي فـي
عجلـة التوقيتـات الدسـتورية إلنتخـاب
رئيـس الجمهوريـة ،ومـن ثـم تكليفـه
مرشـح الكتلـة األكبـر لتشـكيل الحكومـة
حسـب النـص الدسـتوري ،والـذي جـرى
القفـز عليـه فـي تشـكيل حكومـة عـادل
عبـد المهـدي .وبعـد عـدد كبيـر مـن
اللقـاءات الثنائيـة أو المشـتركة مـع
آخريـن اتفقـت أغلبيـة برلمانيـة علـى
إنتخـاب رئاسـة البرلمـان ،وتعطلـت
محـاوالت إنتخـاب رئيـس الجمهوريـة،
وأصبـح مصطلـح اإلنسـداد السياسـي
ال بعـد ان مـرت المـدد الدسـتورية
متـداو ً
دون تنفيذهـا.
ظهـرت فـي األيـام الماضيـة فكـرة حل
ُ
وأفتـرض
البرلمـان وإنتخـاب برلمـان جديـد،
ان هـذه الفكـرة جـاءت مـن قبـل قـوى
اإلطار التنسيقي ،التي تطالب بحصتها
غيـر المشـروعة فـي الحكومـة الجديـدة،
ألنهـا أحـزاب خسـرت أصـوات مؤيديهـا،
وهـي غيـر جاهـزة لتق ّبـل هـذه الخسـارة
الماديـة والمعنويـة ،ولـم تفلـح شـكاواها
أمـام المحكمـة اإلتحادية في إلغاء نتائج
اإلنتخابـات .لـذا فـان هـذه القـوى تبحـث
عـن صيغـة جديـدة للخـروج مـن مـأزق
خسـارتها مـن خلال حـل البرلمـان وإجـراء
انتخابـات جديـدة ،عسـى انهـا تسـتطيع
ان تقـوم بالتزويـر المعتـاد وتعـود الـى
مناصـب الغنائـم المتوقعـة.
تصطدم هذه الفكرة بعدة عوامل:
ال،
 -1اإلنتخابـات األخيـرة هي مبكرة اص ً
ولـم تسـتنفذ مهمتهـا فـي تشـكيل
حكومـة جديـدة لتنجـز برنامجهـا ويتـم
محاسـبتها علـى اسـاس منجزهـا.
 -2مـاذا لـو جـاءت النتيجـة قريبـة مـن
النتائـج األخيـرة ،هـل سـيعاد نفـس
السـيناريو الحالـي من تشـكيك بنزاهتها
وشـكاوى الـى المحكمـة اإلتحاديـة؟
 -3مـاذا لـو جـاءت النتائـج مختلفـة
بالضـد ممـا هـي عليـه اآلن ،هـل سـيقوم
الخاسـرون الجـدد بنفـس ماقـام بـه
الخاسـرون اآلن؟
 -4كـم مـن الوقـت والجهـد والمـال
ستسـتغرق هـذه العمليـة؟ خاصـة ان
النتائـج األخيـرة قوبلـت باإليجـاب من قبل
بعثـة االمـم المتحـدة واالتحـاد األوربـي،
وال ضمـان لعـودة مشـاركتهم فـي
االنتخابـات المقترحة لعـدم وجود مبررات
قانونيـة لهـا ،سـوى اإلختالف في توزيع
الغنائـم؟
 -5مـاذا لـو وصلنـا الـى نفـس النقطـة
التـي إبتدعتهـا المحكمـة االتحاديـة
فـي الزاميـة حضـور الثلثيـن إلنتخـاب

حكمة اقبال

رئيـس الجمهوريـة؟
 -6حـل البرلمـان يتـم فقـط مـن قبـل
البرلمـان نفسـه بموافقـة األغلبيـة
المطلقـة لعـدد أعضائـه ،كمـا نصـت
ال مـن المـادة .64
الفقـرة أو ً
هـذه االسـئلة وغيرهـا الكثيـر تتطلـب
التفكيـر العميـق ،خاصـة وان المحكمـة
االتحاديـة فـي الوقـت الـذي افتـت فيـه
بضـرورة توفـر نصـاب الثلثيـن ،لـم تطـرح
الوجه اآلخر للمعالجة في حالة إستحالة
تحقيـق ذلـك.
لذلـك فـان مـن يسـاند دعـوة حـل
البرلمـان ،بسـبب مـن الجـزع مـن مجمـل
العملية السياسـية ،أومـن حالة التصادم
السياسـي للحفـاظ علـى المحاصصـة،
إنمـا يدخـل فـي دائـرة أهـداف اإلطـار
التنسـيقي ،التـي تريـد العـودة الـى
المحاصصـة ومـا يترتـب عليها ،وسـتكون
كل ضحايـا إنتفاضـة تشـرين فـي هبـاء،
ولألسـف الشـديد هنـاك أصـوات مدنيـة
وتشـرينية التـدرك ذلـك.
هنـاك فكـرة سـاذجة ،فـي مفهـوم
السياسـة ،جـرى تناولهـا فـي وسـائل
إعلام ذات هـوى مدني وتشـريني ،هي
انه بديال عن حل البرلمان واجراء انتخابات
جديـدة ،يصـار الـى اجـراء «إسـتفتاء
شـعبي» ليختـار الشـعب بيـن حكومـة
أغلبيـة سياسـية أو حكومـة توافقيـة.
تصـدم هـذه الفكـرة بعـدة عوامـل:
 -1مجـرد طـرح مفهـوم الحكومـة
التوافقيـة يعنـي القبـول بمبـدأ
المحاصصـة التـي صـرخ ابنـاء انتفاضـة
تشـرين واالحتجاجـات التـي سـبقتها
ضدهـا ،والزال جميـع األحـزاب يقـول انـه
ضـد المحاصصـة ،فهـل يعـود المدنيـون
لطرحهـا مـن خلال اإلسـتفتاء ،وهـل
نقبـل بهـا؟
 -2مـن يضمـن انـه وعنـد ظهـور النتائـج
عـدم إدعاء الخاسـرين بتزويرها ويطالبون
بإعادتهـا  . .الـخ لنصل الى االنسـداد ذاته.
 -3هـل الوعـي المجتمعي يـدرك جيد ًا
معنـى حكومـة األغلبيـة السياسـية
أو الحكومـة التوافقيـة؟ اتحـدث هنـا
عـن أبنـاء الريـف وأطـراف المـدن الذيـن
يسـيرون خلـف رجـل ديـن أو شـيخ
ا لعشـيرة .
 -4مـن سـيحدد مـن هـم اعضـاء
الحكومـة الفائـزة باإلسـتفتاء؟ هـل
البرلمـان أم قـادة األحـزاب؟
 -5سـتحتاج هـذه الفكـرة لتنفيذهـا
الـى نفس إجـراءات اإلنتخابـات البرلمانية
مـن جهـود ومـال ومتطلبـات لوجسـتية
ووقـت ،فلا سـبب مفيـد هنـا.
كيـف نخـرج مـن هـذا اإلنسـداد؟ هنـاك
أكثر من سـيناريو يمكن تخيله قد يؤدي
الـى العـودة للبرلمـان وإنتخـاب رئيـس
الجمهوريـة واسـتمرار باقـي التوقيتـات
الدسـتورية.
 -1ان تتراجـع المحكمـة اإلتحاديـة عـن
قرارهـا التفسـيري بخصـوص جلسـة
إنتخـاب رئيـس الجمهوريـة والعـودة
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الـى نـص الدسـتور حـول باقـي جلسـات
البرلمـان بتوفـر النصـاب بحضـور .1+50
وسـبق للمحكمـة االتحاديـة ان تراجعـت
عـن قرارهـا فـي طريقـة احتسـاب الكتلـة
األكبـر ،فلا ضيـر مـن تراجعهـا االن.
 -2تبـادل التنـازالت بيـن األحـزاب لتوفيـر
أغلبيـة الثلثيـن ،وهنـا أقصـد الحـزب
الدييمقراطـي الكردسـتاني واإلتحـاد
الوطنـي الكردسـتاني واالتفـاق علـى
مرشـح واحـد وبذلـك ينتقـل االتحـاد
الوطنـي الـى التحالـف الثالثـي.
 -3احتماليـة عقـد صفقـة بيـن االطـار
التنسـيقي والتيـار الصـدري ،كمـا جـرى
فـي عـام .2018
 -4ترجيـح العقـل عنـد أحـزاب اإلطـار
التنسـيقي والقبـول بخسـارة اإلنتخابات،
وحضـور جلسـات البرلمـان ،وممارسـة دور
المعارضـة البرلمانيـة.
ان حكومـة األغلبيـة السياسـية
مـن حيـث المبـدأ تطـور «دبمقراطـي»
للخـروج مـن سياسـة المحاصصـة التـي
ادارت الحيـاة السياسـية منـذ  ،2003ومـن
المفيد لبناء عراق مستمر تق ّبلها لتكون
اسـاس لتـادل سـلمي للسـلطة ،ولكـن
األغابيـة السياسـية كفكـرة تختلـف
عـن األغلبيـة السياسـة المطروحـة فـي
العـراق اآلن ،والفـرق هـو فـي تشـابه
الطرفيـن المتضاديـن مـن حيـث الفسـاد،
فالداعـي لالغلبيـة يشـيطن الرافضيـن
يخـون الداعميـن
لهـا والرافـض للمشـروع
ّ
لهـا .الفـرق اآلخـر هـو التناقـض الواضـح
فـي العـراق بيـن مؤسسـات وآليـات
ديمقراطيـة تقـوم علـى قـوة القانـون
وبيـن قـوى سياسـية تريـد توظيـف تلـك
اآلليـات بمـا يخـدم مصالحهـا ،عبـر قانـون
القـوة وال تقبـل بنتائـج تُ ضعـف نفوذهـا،
حتـى انهـا ابتلعـت الدولـة مـن خلال
هيمنتهـا علـى السـلطة.
ان العـراق يسـتحق أن يكـون أفضـل
ممـا هـو عليـه ،بلـد التتحكـم فيـه
الميليشـيات ،بلـد بلا فسـاد ،بلـد عدالـة
إجتماعيـة حقيقيـة وبلـد ديمقراطـي
يسـوده القانـون وآمـن للجميـع ،ولكـن
هـل تسـتطيع القـوى التقليدية تحقيق
ذلـك ،أم انهـا عاجـزة عنـه بعـد تجربـة
السـنوات منـذ 2003؟
والسـؤال األهـم هـو هـل تسـتطيع
قـوى اخـرى غيـر التقليديـة ان تحقـق
للشـعب مـا يوفـر لـه حيـاة حـرة كريمـة،
كمـا طالبـت إنتفاضـة تشـرين؟
يتسـاءل العراقيـون :هـل هـذه هـي
الديمقراطيـة التـي وعدتنـا األحـزاب
العراقيـة منـذ 2003؟ الجـواب معـروف.
صفحة 12

مظاهرات واسعة لإلسراع
في تشكيل الحكومة الجديدة
خرجـت التظاهـرات الجماهيريـة ،ليلـة
الجمعة  ، 2022 / 4 / 15في مناطق مختلفة من
العراق  ،بدعوة من مختلف القوى التشـرينية
واالحتجاجيـة ،طالبـت باإلسـراع فـي تشـكيل
الحكومـة وانهـاء حالـة االسـتعصاء ،والبـدء
فـور ًا بإجـراءات ملموسـة لمعالجـة المشـاكل
االقتصاديـة والمعيشـية ومحاسـبة قتلـة
المنتفضيـن ،واتمـام ملـف تعويـض عوائـل
الشـهداء ومعالجـة الجرحـى ،وغيرهـا مـن
الملفـات.
وأتـت هـذه التظاهـرات ،بعـد فتـرة خلـت
فيهـا السـاحة االحتجاجيـة مـن الفعاليـات
المطلبيـة ذات الطبيعة السياسـية ،ما يعني
ان إمكانيـة عـودة الحـراك االحتجاجـي كانـت
ومـا زالـت قائمـة ،فيمـا لـو تحـرك النشـطاء
وعملـوا علـى توحيـد جهودهـم التي تهدف
الـى تغييـر طبيعـة السـلطة المحاصصاتـي
ونهـج الحكـم واالتيـان بدولـة المواطنـة
والقانـون والمؤسسـات والعدالـة.
ومـا يرفـع الهمـم والحيويـة والنشـاط فـي
هـذه الفعاليـات هـذا الحضـور الكبير والواسـع
مـن الشـباب التشـريني المنتفـض ومعهـم
التنسـيقات والحـراكات األخـرى التـي انبثقت
عـن االنتفاضـة وبعدهـا ،ناهيـك عـن مشـاركة
قـوى سياسـية بمسـميات مختلفـة.
ومـن جديـد يتوجـب التأكيـد علـى أهميـة
التهيئـة الجيـدة والعمل على عدم اسـتغالل
هـذا الحـراك لصالـح قضايـا خاصـة وضيقـة،
والحفـاظ علـى السـلمية وتجنـب االحتـكاك
مـع القـوات األمنيـة ،وتوحيـد الشـعارات
والهتافـات بمـا ينسـجم مـع الحـدث والهـدف
مـن التظاهـرات.
ان تنـوع الفعاليـات االحتجاجيـة وفـي
أماكـن مختلفـة ،يـدل علـى إمكانيـة تنظيـم
فعاليـات احتجاجيـة متنوعـة وكبيـر وواسـعة
ذات اهـداف مشـتركة يعمـل عليهـا مسـبق ًا،
مـع أهميـة التنسـيق بيـن مختلـف القـوى
المحتجـة وان تكـون المشـتركات هي العامل
الموحـد للعمل ،وترك القضايا الخالفية التي،
إضافـة الـى كونهـا ليـس ضمـن األولويـات،
فهـي تفـرق الجهـد الجماعـي المطلـوب.
واكـدت االحـداث بـان القـوى السياسـية
المتنفـذة ،لـم تراجـع مواقفهـا ولـم تلحـظ
الفشـل فـي المجـاالت كافـة الـذي سـببته
وتعمـل علـى اسـتمراره ،وهـي ال تسـتجيب
الـى مطاليـب الحـراك الشـعبي اال بالضغـط
الجماهيـري الواسـع ،مـا يؤكـد علـى ضـرورة
إبقـاء سـاحات االحتجـاج متقـدة لحيـن انتصـار
الجماهير  ،وهنا يتوجب علينا ان نجدد الدعوة
الـى ضـرورة تنسـيق الجهـود فـي العمـل
االحتجاجـي والتركيـز علـى القضايـا الملحـة
ال الـى هـدف
السياسـية واالقتصاديـة وصـو ً
االنتفاضـة وشـعارها الكبيـر « نريـد وطـن».
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العراق يرفض
القصف التركي
األخير ألراضيه
أعربــت وزارة الخارجيــة
العراقيــة عــن رفضهــا
لقصــف
«القاطــع»
تركيــا لبعــض المناطــق
معتبــرة
العراقيــة
الخطــوة «خرقــا لســيادة»
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ال ُبلــدان؛ كمــا يخالــف
حســن
أيضــ ًا -مبــدأُ
أن
الجــوار الــذي ينبغــي َّ
يكــون ســبب ًا فــي الحــرص
علــى القيــام بالعمــل
األمنــي
التشــاركي
ّ
ّ
ً
خدمــة للجانبيــن .
وجــاء فــي البيــان
أيضــا« :تأكيــد الحكومــةُ
العراقي ُ
أن
علــى
ــة
َّ
َّ
أراضــي العــراق؛
التكــون
َ
ّ
مقــر ًا أو ممــر ًا إللحــاق
بــأي مــن
الضــر ِر واألذى
ٍ
دول الجــوار ،كمــا ترفــض
ً
ســاحة
يكــون العــراق
أن
َّ
َ
وتصفيــة
للصراعــات
ألطــراف
الحســابات
خارجيــة أخــرى».
َّ

االتحاد األوروبي :
يجب وقف العنف
في القدس واحترام
الوضع القائم
لألماكن المقدسة
شــدد االتحــاد األوروبــي
علــى ضــرورة وضــع حــد
لجولــة التصعيــد األخيــرة
اإلســرائيليين
بيــن
فــي
والفلســطينيين
الضفــة الغربيــة والقــدس
فــو ر ا .
االتحــاد األوروبــي :يجــب
وقــف العنــف فــي القــدس
والضفــة فــورا واحتــرام
الوضــع القائــم لألماكــن
ا لمقد ســة
بعد مواجهات األقصى..
فصائــل فلســطينية تتوعــد:
المواجهــة أقــرب وأصعــب
ممــا يظــن العــدو!
وذكــر االتحــاد ،فــي بيــان
صــدر عــن دائــرة الشــؤون
الخارجيــة التابعــة لــه ،أنــه
يتابــع بقلــق شــديد موجــة
العنــف األخيــرة فــي الضفــة
الغربيــة والقــدس ،بمــا فيهــا
المواجهــات التــي اندلعــت
صبــاح يــوم الجمعــة / 15
نيســان  2022 /ومســتمرة
لحــد االن فــي المســجد
ا أل قصــى .
البيــان« :يجــب وقــف
وإعطــاء
فــورا
العنــف
األولويــة لتفــادي ســقوط
ضحايــا بيــن المدنييــن،
وينبغــي احتــرام الوضــع
القائــم لألماكــن المقدســة،
ويحظــى التعــاون األمنــي
الفلســطينيين
بيــن
بأهميــة
واإلســرائيليين
حيو يــة » .
وأشــار االتحــاد إلــى أن
جميــع الزعمــاء «يتحملــون
المســؤولية عــن التصــرف
ضــد المتشــددين» ،مجــددا
دعوتــه لجميــع األطــراف
فــي
«االنخــراط
إلــى
الجهــود الراميــة إلــى خفض
ا لتصعيــد » .
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أين موقع الشرق األوسط في النظام الدولي الجديد ؟
حميد الكفائي

ضــد مســلمي البوســنة والهرســك،
ومــا كانــت تلــك الحــرب لتنتهي لوال
تدخــل الواليات المتحدة العســكري
المباشــر .

النظــام العالمــي يتشــكل مــن
جديــد للمــرة الثالثــة منــذ انتهــاء
الحــرب البــاردة ،فبعــد أن كان ثنائي
القطــب ألربعــة عقــود ،أصبــح
أحــادي القطــب لعقديــن ،ثــم عــاد
ثنائــي القطــب بعــد صعــود الصيــن دول أمريــكا الجنوبيــة شــكلت
االقتصــادي ،بينمــا يتجــه اآلن نحــو هــي األخــرى عــام  1991تكتــل
التعدديــة القطبيــة ،مــع اســتمرار «ميركوســور» ،للتعــاون االقتصــادي
والسياســي ،الــذي يضــم  15دولــة،
الزعامــة األمريكيــة للعالــم الحــر.
بمــا فــي ذلــك نيوزلنــدا التــي تحمــل
ولكــن أيــن الشــرق األوســط صفــة مراقــب حاليــا( ،تناقــص العــدد
مــن كل هــذه التغيــرات العالميــة إلــى  14عضــوا بعــد إلغــاء عضويــة
المتالحقــة؟ ولمــاذا ظــل التعــاون فنزويــا عــام  2016إثــر عــدم توقيعهــا
والتقــارب العربــي مجــرد شــعار ميثــاق المنظمــة) .لقــد ســعى
بعــد مــرور أكثــر مــن مئــة عــام علــى أعضــاء ميركوســور إلــى تطويــر هــذا
التكتــل ليصبــح ســوقا حــرة وكتلــة
رفعــه؟
سياســية واقتصاديــة متماســكة
أوروبــا الغربيــة بــدأت منــذ عــام تخــدم شــعوب أمريــكا الجنوبيــة،
 1945الســعي الجــدي للتكامــل
السياســي واالقتصــادي ،برعايــة
الواليــات المتحــدة ،كــي تحمــي
مصالحهــا وتصــون أنظمتهــا
السياســية وحريــة شــعوبها،
وتتجنــب الحــروب المدمــرة،
َ
خصوصــا وأنهــا تســببت فــي
انــدالع حربيــن عالميتيــن خــال
أربعــة عقــود.
وقــد ازداد التكامــل األوروبــي
تماســكا وقــوة بعــد انهيــار االتحــاد وتج ِّنبهــا الصراعــات ،وتســاهم
الســوفيتي عــام  1991عندمــا بفاعليــة فــي االقتصــاد العالمــي.
تطــورت المجموعــة األوروبيــة إلــى
«االتحــاد األوروبــي» الــذي تبنــى وفــي آســيا ،شــكلت دول جنــوب
عملــة «اليورو» ،ماضيا نحو التوحد شــرق آســيا تجمــع «آســيان» عــام
بخطــى حثيثــة ،األمــر الــذي شــجع  ،1967الــذي قــام هــو اآلخــر علــى
علــى ســعي دول أوروبــا الشــرقية أســس اقتصاديــة ،لكنــه فــي
واالتحــاد الســوفيتي الســابق الحقيقــة عمــل بنجــاح علــى تجنيــب
المنطقــة الصراعــات المحتملــة ،إذ
علــى االنضمــام إليــه.
كانــت تلــك المنطقــة تُ قــا َرن ســابقا
وتســعى الــدول األوروبيــة منــذ بــدول البلقــان ،مــن حيــث شــدة
عقود إلى تأســيس قوة عســكرية االختالفــات واحتمــاالت انــدالع
تضطلــع بالدفــاع عنهــا ،كــي تقلــل الصراعــات والحــروب فيمــا بينهــا،
مــن اعتمادهــا علــى حلــف الناتــو ،لكنهــا أصبحــت دوال متماســكة
الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة .وتحولــت فــي ظــل «آســيان» إلــى
وقــد القــت هــذه الفكــرة اهتمامــا دول صناعيــة مســتقرة ومتعاونــة.
كبيــرا وأصبحــت أكثــر إلحاحــا وال ننســى أن بيــن أعضائــه فيتنــام
بعــد الحــرب الروســية-األوكرانية وكمبوديــا والوس ،التــي عانــت
الحاليــة .وقــد تنبــه األوروبيــون فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن
إلــى ضــرورة أن تكــون لهــم الماضــي مــن حــروب راح ضحيتهــا
قــوة عســكرية مشــتركة تلبــي المالييــن مــن مواطنيهــا.
حاجاتهــم األمنيــة والدفاعيــة،
بعــد أن عجــزوا عــن إيقــاف الحــرب وقــد ظلــت الواليــات المتحــدة
فــي البلقــان ،التــي دارت رحاهــا تراقــب هــذه التجمعــات الدوليــة
ألربــع ســنوات فــي مطلــع وترعاهــا كــي ال تنزلــق للتحالــف
التســعينيات ،والتــي راح ضحيتها مــع خصومهــا ،وتعمــل علــى تعزيــز
آالف المدنييــن ،مــا اضطــر الواليات عالقاتهــا معهــا ،خصوصــا مــع دول
المتحــدة إلــى إرســال طائراتهــا عبــر االتحــاد األوروبــي وميركوســور،
األطلســي لــردع صربيــا فــي حربهــا إضافــة إلــى تعاونهــا الوثيــق مــع
المنتــدى الديمقراطــي العراقــي العــدد (  ) 112نيســان 2022

الــدول الصناعيــة الســبع التي تضم
اليابــان وكنــدا وبريطانيــا وفرنســا
وألمانيــا وإيطاليــا ،والواليــات
المتحــدة.
كمــا ســعت الــدول االفريقيــة إلــى
التقــارب مــع بعضهــا فأسســت
االتحــاد األفريقــي عــام 1999
ليكــون نــواة للتكامــل االقتصــادي
والتفاهــم السياســي وحــل
الخالفــات بيــن أعضائــه الـــ.55
وتتفــاوت العالقــات بيــن أعضــاء
هــذه التكتــات فــي قربهــا
ووثاقتهــا ،فهنــاك عالقــات ثنائيــة
متطــورة بيــن بعض أعضائهــا ودول
خــارج عضويتهــا ،أكثــر تطــورا ممــا
تتمتــع بــه الــدول األعضــاء .هنــاك
مثــا تحالفــات مــن نــوع آخــر ،مثــل
حلــف الناتــو ،الــذي يرتبــط أعضــاؤه
بعالقــات متطــورة مــع بعض أعضاء
هــذه التجمعــات ،وأخــرى خارجهــا،
اعتمــادا علــى القــرب السياســي
والسياســي
واالقتصــادي
والمصالــح المحتملــة والمواقــف
الجيوسياســية.
دول أوروبــا الغربيــة واليابــان
وكنــدا وأســتراليا مثــا هــي األقــرب
إلــى الواليــات المتحــدة ثقافيــا
وسياســيا ،حتــى مــن أعضــاء حلــف
الناتــو اآلخريــن .تركيــا ،مثــا ،وهــي
عضــو فــي حلــف الناتــو ،لكنهــا
ظلــت لســنين عديــدة فــي صــراع
مــع اليونــان وهــي عضــو آخــر فــي
حلــف الناتــو ،وكذلــك فــي االتحــاد
األوروبــي ،الــذي كانــت تركيــا
تطمــح أن تنضــم إليــه.
وال يمنــع أن تبــرز الخالفــات
والتنافســات بيــن أعضــاء هــذه
التكتــات ،فهــذا أمــر حتمــي
وطبيعــي بين الــدول ،ألن التنافس
هــو األســاس الــذي تقــوم عليــه
دول العالــم ،فقــد تتطلــب مصلحــة
دولــة مــا أن تعرقــل مصلحــة دولــة
أخــرى ،أو تقــف ضدهــا ،وهكــذا،
لكــن الهــدف مــن إقامــة مثــل هــذه
التجمعــات الدوليــة هــو التباحــث
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حــول أفضــل الطــرق المؤديــة إلــى القيــام ببعــض اإلجــراءات الشــكلية!
حــل الخالفــات ســلميا بمــا يخــدم
غيــر أن الــدول العربيــة متفاوتــة
مصالــح الجميــع .
اقتصاديــا وثقافيــا وسياســيا،
فــي العالــم العربــي ،تأسســت وهــذا التفــاوت كان يتطلــب أن
الجامعــة العربيــة أثنــاء الحــرب تســلك كل دولــة طريقــا مختلفــا
العالميــة الثانيــة ،قبيــل انتهائهــا عــن األخــرى ،سياســيا واقتصاديــا،
بســتة أشــهر ،وكانــت الــدول كــي تبلــغ التقــدم وتحقــق التنميــة
ّ
ســتا ،وهــي االقتصاديــة التــي ينشــدها شــعبها.
المؤسســة لهــا
مصــر والعــراق والمملكــة العربيــة فالــدول التــي عملــت بالممكــن
الســعودية وســوريا واألردن ولبنان ،واســتثمرت اإلمكانيــات الطبيعيــة
ثــم انضمــت اليمــن بعــد شــهرين والبشــرية المتاحــة لهــا ،نجحــت
مــن التأســيس ،بينمــا انضمــت وتطــورت واســتقرت ،بــل وتقاربــت
الــدول العربيــة األخــرى تباعا ،حتى كمــا حصــل فــي دول الخليــج
أصبــح عــدد األعضــاء  22عضــوا .العربــي ،التــي حققــت نجاحــات
لقــد بــدأت الجامعــة وكأنها تجمع مبهــرة فــي التنميــة االقتصاديــة
أخــوي للــدول العربيــة ،يلبِّــي والتطــور فــي مجــاالت التعليــم
طموحــا جياشــا بيــن الشــعوب والصحــة والنقــل والخدمــات والبنــى
العربيــة ،وشــكلت أمــا للجماهيــر األساســية ،وكذلــك فــي مجــال
العربيــة بتقــارب عربــي وثيــق ،أو النشــاط االقتصــادي والحريــات
ربمــا وحــدة عربيــة عنــد البعــض ،العامــة والخاصــة لمواطنيهــا.
ترتــق إلــى الطموحــات واألمر نفســه ينطبــق إلى حد بعيد
لكنهــا لــم
ِ
العريضــة للشــعوب العربيــة ،بــل ال علــى دول عربيــة أخــرى حققــت
يمكــن القــول إنهــا تمكنــت أن تنجز اســتقرارا وتقدمــا وتنميــة اقتصادية
شــيئا يذكــر ،علــى مــدى  77عامــا وبشــرية ملحوظــة ،كالمغــرب
مــن عمرهــا المديــد .وقــد يتســاءل واألردن ومصــر وتونــس .أمــا الــدول
المــرء ،مــا الســبب فــي هــذا التــي اجتاحتهــا الموجــات الثوريــة
الفشــل؟ وهــل هــو فشــل فعــا ،وكان لهــا طمــوح جامــح ،وســعت
أم أن الجامعــة أساســا لــم تؤســس ألن تختصــر المراحــل وتقفز من القاع
مــن أجــل التقــارب السياســي إلــى القمــة ،كالعــراق وليبيــا وســوريا
واالقتصــادي بيــن الــدول العربيــة ،واليمــن والســودان (ومصــر حتــى
بــل هــي مجرد هيئــة للتباحث في مطلــع ســبعينات القــرن الماضــي)،
الشــؤون المشــتركة والطارئــة؟ فلــم تحقــق غيــر التراجــع والخيبــة
مــع ذلــك فالبــد مــن اإلشــارة إلــى لســكانها ،واألذى وعــدم االســتقرار
وجــود أســباب موضوعيــة وأخــرى لجيرانهــا.
طارئــة ســاهمت فــي عــدم تطــور العالــم يتشــكل اآلن مــرة أخــرى،
الجامعــة العربيــة وبقائهــا علــى وهنــاك أخطــار تتهــدد المنطقــة
حالهــا منــذ التأســيس .أهــم هــذه العربيــة ،خصوصــا وأن جارتيهــا
األســباب هــو النظــرة الطوباويــة الكبيرتيــن ،الشــرقية والشــمالية،
عنــد بعــض األنظمــة الثوريــة التــي إيــران وتركيــا ،تســيران فــي
اجتاحــت العالــم العربــي فــي مســارات أيديولوجيــة مختلفــة ،بــل
فتــرة الخمســينيات والســتينيات ،متعاكســة ،مــع المســارات العربيــة
والتــي شــ َّرعت لنفســها التدخــل التــي تســعى نحــو االســتقرار
فــي شــؤون الــدول األخــرى بحجــة والتنميــة االقتصاديــة واالنســجام
القوميــة والوحــدة العربيــة ومــا مــع المجتمــع الدولــي ،بينمــا
تســعى كل مــن تركيــا وإيــران إلــى
إلــى ذلــك مــن شــعارات.
الهيمنــة عبــر التشــدق بأيديولوجيــة
وحينمــا تتدخــل أي دولــة فــي دينيــة ،تقــوم علــى زعزعــة اســتقرار
شــؤون دولــة أخــرى ،فــإن الجهــود المنطقــة وإضعــاف دولهــا بهــدف
ســوف تتجــه نحــو التصــادم جعلهــا تابعــة لهــا .ومقابــل هــذا
ودرء األخطــار بــدال مــن التعــاون الخطــر ،أصبــح ضروريــا علــى الــدول
والتماســك وجلــب المنافــع .العربيــة أن تنســق جهودهــا
يضــاف إلــى ذلــك التصــورات وتســتثمر إمكانياتهــا مــن أجــل أن
المفرطــة فــي تقديــر اإلمكانيــات تســند بعضهــا بعضــا ،اقتصاديــا
واالحتمــاالت عنــد شــرائح معينــة وسياســيا ،وربمــا عســكريا فــي
فــي المجتمعــات العربيــة ،مثــل ا لمســتقبل .
الطبقــات الــدول العربيــة الكبــرى ،يمكنهــا أن
وبعــض
العســكر
المتعلمــة الحالمــة بمســتقبل تشــكل تجمعــا اقتصاديــا وتحالفــا
متخيــل ،التــي صــورت للشــعوب سياســيا وحتــى عســكريا ،قائمــا
َّ
ـات هائلـ ًـة علــى احتــرام ســيادة كل منهــا
العربيــة أن هنــاك إمكانيـ ٍ
لــدى األمــة العربيــة ،وأن بإمكانهــا وعــدم التدخــل فــي الشــؤون
القفــز إلــى مقدمــة العالــم بمجــرد السياســية الداخليــة لبعضهــا
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البعــض ،ولكــن فــي الوقــت نفســه،
التباحــث والتنســيق حــول أفضــل
الســبل للتعــاون االقتصــادي
والثقافــي واألمنــي ،وكيفيــة
تحقيــق االســتقرار فــي المنطقــة
والتماســك بيــن دولهــا ،ســواء
عبــر توثيــق العالقــات الثنائيــة ،أو
عبــر اتخــاذ مواقــف دوليــة موحــدة
أو متقاربــة ،يمكنهــا أن تخدمهــا
جميعــا .
لقــد تأخــرت الــدول العربيــة
كثيــرا فــي أن تنشــئ تجمعــا
أو تكتــا قابــا للحيــاة والتطــور
خــال المئــة عــام المنصرمــة،
لكــن هــذا التأخــر يجــب أال يكــون
عائقــا اآلن أمــام البــدء بخطــوات
حثيثــة نحــو التقــارب واالســتفادة
مــن اإلمكانيــات المتاحــة لــكل
منهــا .المرحلــة تتطلــب مراجعــة
للمســيرة الســابقة ،واالســتفادة
مــن األخطــاء ،واالســتعداد لدخــول
مرحلــة جديــدة تفرضهــا التطــورات
الدوليــة المتســارعة.
ال شــك أن الــدول العربيــة
إمكانيــات
بمجموعهــا تمتلــك
ٍ
ً
ً
ً
وصناعيــة
وطبيعيــة
بشــرية
ً
ً
واقتصاديــة كبيــرة ،إن
وعســكرية
ســن اســتغال ُلها بعقالنيــة ،وقــد
ح ِ
ُأ ْ
حــان الوقــت الســتثمارها مــن أجــل
الحفــاظ علــى الكيــان العربــي
العــام مــن التشــتت أو التفــكك،
وحمايــة المصالحــة المشــتركة
للــدول العربيــة ،مــع اإلبقــاء علــى
التنــوع السياســي والثقافــي
الحالــي ،الــذي ال يؤثر على التعاون
وتنســيق الجهــود لمواجهــة
األخطــار واالحتمــاالت المســتقبلية
بــكل أشــكالها ،بــل ســيكون عامــل
ثــراء وقــوة وتخصــص لتحصيــن
الشــرق األوســط مــن األخطــار فــي
عالــم يعــج بالمتغيــرات.
لــم يعــد االنتظــار والتفــرج علــى
األوضــاع الدوليــة المتســارعة
فــي مصلحــة أي مــن الــدول
العربيــة ،الكبيــرة منهــا والصغيــرة،
والمطلــوب هــو الشــروع فــي
إجــراءات التقــارب والتعــاون
المشــترك والوثيــق والعمــل
بالممكــن مــن أجــل تحقيــق
الطمــوح .الجهــود المنفــردة التــي
تبذلهــا العديــد مــن الــدول العربيــة
حاليــا للحفــاظ علــى اســتقاللها
ومصالحهــا االقتصاديــة ،يمكــن
أن تتضاعــف فائدتهــا إن كانــت
مشــتركة ومنســقة مــع الــدول
العربيــة األخــرى ،التــي لهــا
اهتمامــات مماثلــة .الجهــود
المنفــردة لــن تصمــد أمــام التحديات
الكبيــرة التي تواجــه العالم العربي
حاليــا.
صفحة 15

العراق على درب التعطيل الطويل  :األضرار والمنافع
مؤخـر ًا أضـاف العـراق مصطلح ًا جديد ًا
لقاموسـه السياسـي المعبـأ بلغـة
المصاعـب هـو «االنسـداد السياسـي».
يشـير المصطلـح ،الذي اسـتخدم في
السـابق علـى نحـو عابـر ،إلـى الصعوبـة
الكبيـرة التـي تعتـرض إنشـاء حكومـة
أغلبيـة سياسـية بسـبب اشـتراط
المحكمـة االتحاديـة فـي تفسـيرها
األخيـر لمعنـى النصـاب اللازم لعقـد
جلسـة انتخـاب رئيـس الجمهوريـة،
حضـو َر ثلثـي العـدد الكلـي ألعضـاء
مجلـس النـواب (بحـدود  ٢١٩نائبـ ًا مـن
مجمـوع  ٣٢٧نائبـ ًا) ،بعكس ما كان يجري
فـي جلسـات االنتخـاب فـي السـنوات
السـابقة التـي لـم تُ شـترط فيهـا هـذه
االغلبيـة العاليـة السـقف.
فـي ظـل هـذا التفسـير الجديـد،
بمقـدور  ١٠٩نائـب يمتنعـون عـن حضـور
جلسـة انتخـاب رئيـس الجمهوريـة أن
يعطلـوا هـذا االنتخـاب ،وهـذا بالتالـي
يمنـع الذهـاب الـى الخطـوة التاليـة
وهـي تكليـف رئيـس الجمهوريـة
َ
الكتلـة األكثـر عـدد ًا ،الكتلـة
المنتخـب
الصدريـة حاليـ ًا ،بتشـكيل الحكومـة.
ايضـ ًا ،أدخـل تفسـير المحكمـة االتحاديـة
هـذا مصطلحـ ًا جديد ًا آخ َر في السياسـة
ومصاعبهـا فـي البلـد هـو «الثلـث
عطل
الم ِّ
الم ِّ
عطـل ».بموجـب هذا الثلـث ُ
ُ
تسـتطيع األقلية تعطيـل إرادة األغلبية
فـي تلبيـة اسـتحقاقات دسـتورية
ضروريـة واساسـية ُيمثـل تأخيرهـا ،أو
عـدم اإليفـاء بهـا ،خرقـ ًا دسـتوري ًا أعلـى
ً
فداحـة سياسـي ًا وأكثـر
قانونيـ ًا وأشـد
ضـرر ًا بالصالـح العـام ،إذ يقـود هـذا
التعطيل عملي ًا الى شـلل ماكنة الدولة
عبـر اإلبقـاء علـى حكومـة تصريـف
اعمـال بصالحيـات محـدودة ترتبـط
فقـط بتمشـية امـور الدولـة اليوميـة
والروتينيـة .باختصـار ،قـاد «الثلـث
عطـل» إلـى «االنسـداد السياسـي».
الم ِّ
ُ
اسـتندت فرضيـة القـوى السياسـية
المسـتفيدة بشـكل أساسـي مـن
المعطـل »،والممثلـة فـي
«الثلـث
ُ
اإلطـار التنسـيقي علـى أن هـذا الثلـث
يمنحهـا ميـزة اسـتراتيجية تسـتطيع
عبرهـا إجبـار التيار الصـدري على الدخول
فـي تحالـف معهـا ،ومـن ثـم تشـكيل
حكومـة جديـدة ،جوهرهـا توافقـي،
تحـت تسـمية مخاتلـة ،تصلح كـي تكون
ً
ثالثـة للقامـوس السياسـي
إضافـة
العراقـي ،هـي «االغلبيـة الموسـعة».
تعنـي هـذه «االغلبيـة الموسـعة» عملي ًا
تكـرار الفشـل المعتـاد الـذي ُعرفـت بـه
كل الحكومـات التوافقيـة منـذ .٢٠٠٥
لحـد االن ،يبـدو ان اإلطارييـن نجحـوا فـي
تحقيـق نصـف مـا أرادوا تحقيقـه فيمـا
فشلوا في النصف اآلخر واألهم :نجحوا
فـي منـع تحقـق النصـاب اللازم النتخـاب
رئيـس الجمهوريـة ،لكنهـم فشـلوا
فـي اقنـاع او اجبـار التيـار الصـدري علـى
الدخـول معهـم فـي صفقـة لتشـكيل
الحكومـة المقبلـة .إذا بقـي الصدريـون
َ
التحالـف البرلمانـي مـع
علـى رفضهـم
اإلطارييـن ،فأنهـم سـيصنعون بذلـك
مأزقـ ًا أكبـر لإلطـار التنسـيقي علـى
المدى البعيد تنتهي بخسارة سياسية
فادحـة لـه فـوق خسـارته االنتخابيـة،

ويسـاهمون فـي إصلاح بعـض مواضـع
العطـب العميقـة فـي جسـد الدولـة
العراقيـة.
حتـى مـع احتمـاالت عجـز التيـار
الصـدري ،فـي إطـار التحالـف الثالثـي
الـذي يقـوده ،عـن ضمـان حضـور ثلثـي
عـدد أعضـاء البرلمـان فـي جلسـة مقبلـة
النتخـاب رئيـس الجمهوريـة ،خصوصـ ًا
في ظل جهود مدعومة ايراني ًا لتفكيك
التحالـف الثالثـي كـي يفقـد التيـار
أغلبيتـه البرلمانيـة و ُيضطـر للتحالـف مع
اإلطار التنسـيقي وبالتالـي العودة الى
المعادلـة التوافقيـة السـابقة ،حتـى مع
هـذه االحتمـاالت ،فـإن األوراق األقـوى
مـا تـزال بيـد التيـار والتحالـف .ثمـة توجـه
يتنامـى بخصـوص القبـول بالوضـع
الحالـي علـى نحـو مفتـوح ،أي عـدم
الذهـاب النتخـاب رئيـس الجمهوريـة
واسـتمرار حكومـة تصريـف األعمـال
الحاليـة .فـي هـذه االثنـاء ،يسـتفيد
التحالـف الثالثـي مـن أغلبيتـه البرلمانية
لتحقيـق جـزء مهـم مـن أجندتـه المعلنة
بخصـوص مكافحـة الفسـاد واحتـكار
الدولة للسلاح وتحسـين كفـاءة الدولة
واإلصلاح االقتصـادي.
بعكـس الحكومـة ،البرلمـان كامـل
الصالحيـة وللتحالـف الثالثـي فيـه
أغلبيـة مريحـة ،وبمسـتطاعه اسـتخدام
هـذه األغلبيـة ألغـراض الرقابة والتشـريع
لدعم برنامجه السياسـي المعلن .يمكن
أن تتضمـن بعـض خطـوات البرلمـان فتح
ملفـات فسـاد كبـرى وإجـراء تحقيقـات
بشـأنها لتسـليط الضـوء عليهـا شـعبي ًا
وسياسـي ًا ثـم تحويلهـا الـى القضـاء
لا عـن اسـتدعاء
لمتابعتهـا قانونيـ ًا ،فض ً
بعـض كبـار موظفـي الدولـة مـن وزراء
وغيرهم ،سواء العسكريين أو المدنيين،
واالستفسـار منهـم أو التحقيـق معهـم
برلمانيـ ًا بخصـوص الفشـل المؤسسـاتي
فـي تنفيـذ المشـاريع او االدوار المناطـة
بهـم والتصويـت بازالـة الفاشـلين منهـم
والدعـوة الـى تعييـن اكفـاء بمكانهـم
حتى وان كانت هذه التعيينات بالوكالة
فـي هـذه المرحلـة االنتقاليـة الطويلـة.
ثـم هنـاك امكانيـة تشـريع قوانيـن
جديـدة وذكيـة تسـاهم بحـل بعـض
المشـاكل الصعبـة فـي البلـد .ال يحتـاج
البرلمـان أن يسـتلم ،كمـا ينـص الدسـتور،
مشـاريع القوانيـن مـن الحكومـة،
التـي لـن يكـون لهـا علـى األغلـب مثـل
هـذه الصالحيـة فـي وضعهـا الحالـي
كحكومـة تصريـف أعمـال ،فبمقـدور
 ١٠مـن أعضائـه تقديـم مقتـرح قانـون
يناقشـه البرلمـان ويخضعـه للتصويـت.
تشـمل بعـض القوانيـن المهمـة التـي
يمكـن امرارهـا قانـون النفـط والغـاز
االتحـادي لتنظيـم العالقـة الملتبسـة
بخصـوص النفـط وعوائـد بيعـه بيـن
إقليـم كردسـتان والحكومـة االتحاديـة
لا عـن قوانيـن تتعلق بتطويـر البيئة
فض ً
االسـتثمارية فـي البلد وتحسـين الرقابة
علـى المؤسسـات وحمايـة الحقـوق
والحريـات ،كمـا فـي الغـاء او تعديـل
مـواد قوانيـن ذات طبيعـة اسـتبدادية
أو بيروقراطيـة ُمعيقـة مـن عهـد النظام
البعثـي السـابق مـا تـزال فاعلـة.
فـي الحقيقـة ،يمكـن أن تمثـل هـذه
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د .عقيل عباس

التجربـة تطويـر ًا مهمـا لعمـل البرلمـان
العراقـي وإبـراز ًا مناسـب ًا لهويتـه ودوره
بوصفـه السـلطة األعلـى فـي البلـد.
منـذ  ،٢٠٠٦العـام الـذي بـدأ فيـه البرلمـان
العراقـي حياتـه بعـد إمـرار الدسـتور
الدائـم فـي  ،٢٠٠٥لـم يظهـر دوره واضحـ ًا
بوصفـه السـلطة األولـى واألعلـى
فـي البلـد ،السـلطة التشـريعية ،إال
فـي سـياقات محـددة تتعلـق بانتخـاب
رؤسـاء الجمهوريـة والـوزراء والبرلمـان،
فـي إطـار صفقـات توافقيـة تمرر كسـلة
واحـدة ،بعـد إجـراء كل انتخابـات عامـة.
بعـد ذلـك يتراجـع دور البرلمـان لصالـح
دور الحكومـة ،أي السـلطة التنفيذيـة،
التـي كثيـر ًا مـا تغولـت وتمـددت علـى
دور السـلطة التشـريعية .سـاهمت
الطبيعـة التوافقية للنظام السياسـي،
حيـث ال معارضـة برلمانيـة مقابـل هيمنـة
الصفقات المصلحية ،وليست الوطنية،
التـي شـارك فيهـا برلمانيـون كثيـرون،
فـي اضعـاف البرلمـان وتراجـع دوره .اآلن
وللمـرة األولـى منـذ  ٢٠٠٦هنـاك أغلبيـة
ومعارضـة فـي البرلمـانُ ،فرضـت قسـر ًا
بسـبب اإلصـرار الصحيـح للتيـار الصـدري
علـى هـذا األمـر .يحتـاج التيـار ومعـه
التحالـف الثالثـي أن يحـول هـذا إلـى
واقـع سياسـي وبرلمانـي محسـوس.
سـيضطر اإلطـار
فـي المقابـل،
ُ
التنسـيقي الـذي صنـع عمليـ ًا هـذا
االنسـداد الحالـي ألن يلعـب دور
المعارضـة البرلمانيـة .علـى المـدى
المتوسـط والبعيـد سـتكون التبعـات
السياسية والشعبية سيئة على اإلطار
التنسـيقي إذا أصـر علـى اسـتخدامه
الثلـث المعطـل لمنـع تشـكيل حكومـة
لا عـن شـلل
هـو ليـس جـزء ًا منهـا .ففض ً
السـلطة التنفيذيـة الـذي سـيؤثر سـلب ًا
علـى حيـاة النـاس العادييـن ولـوم الرأي
العـام لإلطـار علـى هـذا األمـر بسـبب
تقديمـه مصالحـه الحزبيـة علـى مصالـح
الشـعب ،وهـو مـا سـيظهر أثـره علـى
األكثـر فـي أي انتخابـات مقبلـة ،سـواء
مبكـرة أو عاديـة ،سيخسـر اإلطـار ايضـ ًا
وعلـى نحـو تدريجـي الكثيـ َر مـن مواقـع
تأثيـره الحالـي فـي السـلطة التنفيذيـة.
هـذه لحظـة وضـوح أساسـية فـي
قصـة عـراق مـا بعـد  ٢٠٠٣إذ هـي تمثـل
فرصـة نـادرة للبـدء بإصلاح حقيقـي
لهـذه الدولـة العليلـة .مـن المهـم
أال تضيـع هـذه الفرصـة فـي دهاليـز
المسـاومات والترضيـات المعتادة .التيار
الصـدري وحـده هـو القـادر علـى منـع
االنـزالق فـي هـذه الدهاليـز المعتمـة
والسـيئة ومـن مصلحتـه إال ُيبـدد هـذه
الفرصـة التاريخيـة التـي أتيحـت لـه.
صفحة 16

مخاطر عاصفة تهدد األمن الغذائي
يعـرف األمـن الغذائـي بشـكل
عـام بكونـه الحالـة التـي يتمتـع
فيهـا البشـر كافـة وفـي جميـع
األوقـات بفـرص الحصـول علـى
المنفـذ المـادي واالجتماعـي
واالقتصـادي علـى األغذيـة
الكافيـة والسـليمة والتغذويـة
التـي تلبـي حاجاتهـم الغذائيـة
وتناسـب اذواقهـم مـن اجل حياة
نشـطة وصحيـة ،وإذا اخذنـا هـذه
التعريـف بوصفـه معيـارا فكيـف
نقيـس مـا يجـري فـي بالدنـا
مـن تفاقـم المخاطـر الداخليـة
والخارجيـة التـي تهـدد أوسـع
الشـرائح االجتماعيـة مـن حيـث
شـحة المعروض وصعود األسـعار.
ففـي الظـروف التـي تعرضـت
البلاد إلـى مخاطـر أمنيـة
بعـد االحتلال مـن خلال حـرب
الطوائـف واجتيـاح القـوى
اإلرهابيـة فقـد اعتبـر العـراق فـي
هـذه الظـروف احـدى البلـدان
الرئيسـية المشـمولة ببرنامـج
األغذيـة العالمـي ،االمـر الـذي
وفرلـه جـزءا من دعم هـذا البرنامج
لمواجهـة التحوطـات الغذائيـة
الطارئـة للمتضرريـن مـن األزمـة
االقتصاديـة الناشـئة عـن تلـك
ا لظـرو ف .
وبعـد تحقـق االسـتقرار النسـبي
فـي الوضـع األمنـي أخـذت
الحكومة تتوجه لوضع سياسـات
متوسـطة
إنمائيـة
وبرامـج
وعلـى
المـدى،
وطويلـة
هـذا األسـاس تمـت مراجعـة
اسـتراتيجية لتقييـم األوضـاع
الغذائـي
باألمـن
المتعلقـة
فـي سـياق اهـداف التنميـة
المسـتدامة ،ولهـذا الغـرض
تـم تشـكيل لجنـة استشـارية
برئاسـة االميـن العـام لمجلـس
الـوزراء وممثليـن عـن الـوزارات
والمؤسسـات ذات العالقـة
باألمن الغذائي في تشرين األول
مـن عـام  ،2018واعـدت ركائـز هـذه
االسـتراتيجية ،ولكـن مـا عـدا ممـا
بـدا؟ فلـم تختلـف هـذه الخطـة
عن سـابقاتها من االسـتراتيجيات
التنمويـة األربـع او اسـتراتيجيات
الحـد مـن الفقـر بسـبب دخولهـا
فـي نفـس النفـق مـن المعوقـات
الماليـة واإلداريـة والسياسـية.
فعلـى صعيـد القطـاع الزراعـي

فـان وزارة الزراعـة لـم تسـتطع
الخـروج مـن المشـاكل التـي
قيـدت حركتهـا فـي تطويـر
عمليـات اإلنتـاج الزراعـي بسـب
شـحة مواردهـا الماليـة ،فعلـى
سـبيل المثـال فـان موازنـة الـوزارة
فـي عـام  2015بلغـت  426مليـون
دوالر مـا لبـث هـذا المبلـغ ان
انخفـض فـي عـام  2019إلـى 142
مليـون دوالر وفـي موازنـة عـام
 2021بلغـت التخصيصـات الماليـة
 300مليـار دينـار وبالـكاد تغطـي
رواتـب موظفيهـا زد علـى ذلـك
تعامـل الدولـة الضـار بمصلحـة
المزارعيـن سـواء بتقليـل الدعـم
او عـدم تسـليم المسـتحقات
ا لما ليـة .

ابراهيم المشهداني

تتعـرض سالسـل توريـد الحبـوب
وغيرهـا مـن المـواد الغذائيـة إلـى
تهديـد يصعـب تصـوره مـع الحـرب
التـي تـدور رحاهـا بيـن روسـيا
وأوكرايناوكالهمـا كان يشـكالن
مصـدرا أساسـيا لتوريـد الحبـوب،
ووزارة التجـارة وفقـا لتصريـح
الوزيـر ال يكفـي مخزونهـا مـن
الحبـوب سـوى لشـهرين وكان
مـن المفتـرض ان يكـون كافيـا
لسـتة أشـهر لمواجهـة المخاطـر
التـي يتعـرض لها األمـن الغذائي.
لمـا تقـدم فان أولويـات الحكومة
فـي الفتـرة الراهنـة والمقبلـة
تسـتلزم اتخـاذ تدابيـر طارئـة
لمعالجـة ازمـة الغـذاء ونقترح في
هـذا المجـال:

ومـن جهـة أخـرى فـان االمدادات
الغذائيـة قـد ارتفعتمـن  14مليـون
طنفـي المائـة عـام  2000إلـى20
مليـون طنفـي عـام  2019بزيـادة
 44فـي المائة،يقابـل ذلـك ازديـاد
السـكان بحـدود  50فـي المائـة
وانخفضـت قيمـة اسـتيرادات
المجموعـات الغذائيـة الرئيسـية
مـن  30مليـار دوالر فـي عـام 2009
إلـى مليـار دوالر فـي عـام 2015،
ومـن جانـب آخـر فـان  25فـي
المائـة مـن السـكان يعتمـدون
علـى البطاقـة التموينيـة وان
 40فـي المائـة يعتمـدون جزئيـا
علـى هـذا النظـام ،وبذلـك يصبـح
االعتمـاد األسـاس علـى األسـواق
التجاريـة حيـث األسـعار منفلتـة
وارتفـاع صـادم فـي مسـتوياتها
قابلـة
اجتماعيـة
وتداعيـات
للتصعيـد واالنفجـار فـي ايـة
لحظة،وفـي الظـروف الراهنـة
يتهـدد األمـن الغذائـي بمخاطـر
مثيـرة للقلـق فـي ظـروف
داخليـة ودوليـة متعسـرة حيـث
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 .1تعييـن إدارات كفوءة لألراضي
الزراعـي والمـوارد المائيـة عبـر
اعتمـاد التقنيـات الحديـة فـي
السـقي وتحفيـز االسـتثمارات
وتنويـع
واألجنبيـة
المحليـة
المنتجـات الزراعيـة مـن الحبـوب
والمحاصيـل الصيفـي والفواكـه
والمحاصيـل الصناعيـة وتقديـم
الدعـم الكافـي للمزارعيـن.
 .2االسـتثمارات المتواصلـة فـي
مجال تعزيز المشـاركة بين القطاع
العـام والخـاص لخلـق أنشـطة
إنتاجيـة أكثـر فاعليـة باتجـاه
تحسـين التفضيلات الغذائيـة
الصحيـة واسـتهالك األغذيـة
المحليـة والموسـمية وسالسـل
التوريـد الفعالـة والمسـتقرة.
 .3ضمـان احتياطـي غذائـي
خـاص
وطنـي
اسـتراتيجي
للمحاصيـل االسـتراتيجية بمـا ال
تقـل فتـرة الخزيـن االحتياطي عن
سـتة أشـهر لمواجهـة المخاطـر
التـي تهـدد األمـن الغذائـي .
صفحة 17

عالــم ما بعد االزمة االوكرانية !!..
د .اكرم هواس
ربمــا مــن الســذاجة طرح تصورات
ثابتــة ازاء حالــة تغييــر فيهــا
المعــادالت بمســتويات عاليــة
الســيولة رغــم ان النمطيــة تظهــر
و كأننــا ازاء انتقــال الــى مرحلــة
تاريخيــة عابــرة لمســار التطــور
االجتماعــي السياســي منــذ
قيــام الدولــة الحديثــة و مفاهيــم
االســتقرار و التعــاون وووو..
مــن القيــم الجميلــة او القوانيــن
التــي تنظــم حيــاة المجتمعــات و
افرادهــا..
اي اننــا بشــكل مــا ازاء االنتقــال
الــى عالــم اخــر يختلــف فــي بنيتــه
الثقافيــة و االجتماعيــة و يمثــل
انقطاعــا مــع البنــى السياســية
و االقتصاديــة المختلفــة التــي
شــهدتها التطــورات المجتمعيــة
منــذ بدايــات تكــون المجتمعــات
البشــرية االوليــة مــرور ًا بمختلــف
النظــم السياســية و المنظومــات
االقتصاديــة و مفاهيــم التمركــز
الدينــي و االثنــي و القومــي …
الــخ
االزمــة االوكرانيــة ليســت جديــدة
النهــا تمثــل تاريــخ روســيا و قيــم
وجودهــا و لذلــك فــان العمليــات
العســكرية ال يمكــن اختصارهــا
الــى نــزاع حــدودي او حتــى
حــرب اقليميــة … و بمــا ان روســيا
تعلــن عــن تســخيرها كل قوتهــا
العســكرية التــي تســتطيع ان
تدمــر الكــرة االرضيــة كلهــا فــان
الحــرب البــد ان تعنــي شــيئا
اخــر غيــر التمــدد االمبراطــوري
التقليــدي او محاولــة اخضــاع
الغــرب كمــا يتصــور البعــض….
حــدث بهــذا الحجــم يســتدعي
ظهــور نظريــات و افــكار كثيــرة
تحــاول البحــث عــن اســباب و
ميكانيزمــات ادت الــى الوصــول
الــى نقطــة التمــاس التقاطعــي
او حــدود الــدم وفــق نظريــة صــراع
الحضــارات لتومــاس هونتنغتــون
… هنــاك العوامــل الداخليــة فــي
التطــور السياســي االجتماعــي
فــي روســيا ..و هنــاك شــكوك
حــول مــا يمكــن ان نســميه عوامــل

التجــاذب االيونــي  Ionic Bondخلقتهــا القــوى
الغربيــة لدفــع الرئيــس پوتيــن و
ايصالــه الــى تلــك النقطــة ..
بــكالم اخــر … تختلــط الرؤيــة فــي
المشــهد العــام قبيــل انطــاق
العمليــات العســكرية تبــدو و
كأنهــا تراوحــت بيــن اســترضاء appeasement
او فــخ  trapمــن الجانــب الغربــي و مــن
الجانــب الروســي كانــت هنــاك
ايضــا مفاهيــم اخــرى منهــا احتمــال
قبــول الغــرب فــي االنتقــال الــى
المشــاركة  partnershipاو تعــدد القطبيــة  multi-polarityفــي
النظــام العالمــي الســائد كحــل
وســط بديــل للصــراع االبــدي نحــو
الهيمنــة االحاديــة التــي تقودهــا

الواليــات المتحــدة منــذ ســقوط
االتحــاد الســوفيتي.
شــخصيا كانــت اي مســاهمة فــي
هــذه النقاشــات من خــال مقابلتين
علــى قنــاة كوردســتان  24باللغــة
الكورديــة و قــد نشــرت ملخصهمــا
علــى موقــع الفيســبوك …المقابلــة
االولــى بتاريــخ  2/26و الثانيــة بتــارخ
 … 3/19لكــن قبــل ان اعــود الــى
مناقشــة النقــاط العديــدة التــي
وردت فــي المقابلتيــن او ان ابــدي
مالحظتيــن تدعمــان الفرضيــة
العامــة فــي هــذه السلســلة مــن
المقــاالت و هــي :
اوال… ان الحــرب و الوصــول الــى
نقطــة التمــاس الدمــوي لــم تكــن
وليــدة لحظــة تاريخيــة مفاجــأة بــل
نتيجــة عمليــة تراكميــة لعناصــر
كثيــرة تحــدث عنهــا العديــد مــن
الباحثيــن و اذا كان البــد ان اتحــدث
عــن كتاباتــي الشــخصية فقــد
كتبــت مقــاالت عديــدة عــن التطــور
السياســي االجتماعــي فــي روســيا
و منهــا مقالتيــن ســنة  2014و 2015
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(نناقشــهما الحقــا) تتحدثــان
بشــكل مباشــر عــن توســع النــزاع
االوكرانــي و احتمــال قيــام روســيا
باحتاللهــا و احتــال دول اوروبيــة
اخــرى و بالتالــي العمــل علــى
تغييــر النظــام العالمــي ..
الســؤال هــو :اذا كان باحــث
«عــادي جــدا» مثلــي اســتطاع ان
يتنبــأ بهــذا التطــور … مــاذا عــن
مؤسســات الدراســات الكبــرى
التــي تملــك كل االمكانيــات و
المعلومــات االســتخبارية … كيــف
يمكــن ان تقنعنــا هــذه المراكــز
الدراســية و االســتخبارية انهــا
تفاجــأت بالحــرب..؟؟.
ثانيــا… هــذه الحــرب ســتكون
مدخــا لتغيــرات جوهريــة فــي كل
البنــى السياســية و االقتصاديــة
فــي العالــم كمــا ورد آنفــا… لكــن
حتــى ان نصــل الــى خلــق ضــرورة
عالميــة لهــذا التغيــر البــد ان ندخــل
العالــم كلــه فــي صيــرورة هــذه
الحــرب و تداعياتهــا..
بــكالم اخــر البــد مــن عولمــة
االزمــة افقي ـ ًا و عمودي ـ ًا و هنــا البــد
مــن تجــاوز مجموعــة كبيــرة مــن
العوامــل و العناصــر التــي تتحكــم
فــي شــبكة العالقــات فــي النظــام
الدولــي الحالــي كمــا انــه البــد
مــن تفعيــل االزمــات التاريخيــة و
القضايــا الوجوديــة و مفاهيــم
اوليــة مثــل االنســان و الحيــاة
و الفــرد و المجتمــع و الغــذاء و
الهــواء وووو ..هــذه عملية طويلة
جــدا و لذلــك يبــدو المشــهد و كأننا
ازاء تحــول دودة القــز الــى فراشــة ..
اي ان الحــرب ســتدوم و تتطــور و
تمــدد … دعنــا ال ننســى الكورونــا
و مفهــوم الوبــاء نفســه كمظهــر
مــن مظاهــرة عولمــة االزمــات
افقيــا و عموديــا..
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اقتحام جديد للمسجد األقصى وإصابات في صفوف الفلسطينيين
اقتحـم مسـتوطنون ،صبـاح
يـوم الجمعـة ، 2022 / 4 / 15
سـاحات المسـجد األقصـى،
وسـط حراسـة مشـددة
مـن شـرطة االحتلال ،بينمـا
أصيـب شـابان فلسـطينيان
برصـاص قـوات إسـرائيلية
بلـدة
اقتحامهـا
خلال
اليامـون ،غربـي جنيـن.
اخالء المسـجد
مواجهـات
واندلعـت
فـي المسـجد األقصـى
بيـن شـبان فلسـطينيين
وقـوات االحتلال التـي
أجبـرت الفلسـطينيين علـى
إخلاء المسـجد ،تمهيـدا
القتحـام المسـتوطنين عبـر
مجموعـات تضـم الواحـدة
منهـا نحـو  40مسـتوطنا.
واحتـج علـى االقتحـام
العشـرات من الفلسـطينيين
الموجوديـن داخـل المصلـى
القبلي المسـقوف ،واسـتمر
االقتحـام نحـو  3سـاعات
ونصـف السـاعة ،قبـل أن
المسـتوطنون
ينسـحب
مـن
الشـرطة
وقـوات
ا لمسـجد .
اقتحـام االقصى
وقالـت دائـرة األوقـاف
مدينـة
فـي
اإلسلامية
القـدس في تصريـح مكتوب
إن عـدد المسـتوطنين الذيـن
اقتحمـوا المسـجد األقصـى
امـس االثنيـن بلـغ 561
مسـتو طنا .
وكانـت قـوات االحتلال قـد
انسـحبت مؤخـرا مـن باحـات
المسـجد األقصـى الداخليـة
بعـد سـاعات مـن محاصـرة
الفلسـطينيين فيـه ،وذلـك
مئـات
اقتحـام
لتأميـن

سـاحات

المسـتوطنين
ا لمسـجد .
وأظهـرت صـور نشـرت علـى
وسـائل التواصـل االجتماعي
اعتـداء جنـود االحتلال علـى
النسـاء ،ومحاصرتهـن داخـل
إحـدى قاعـات المسـجد،
وكذلـك االعتـداء علـى رجـال
طاعنيـن فـي السـن وأمـام
الكاميـرات.
األحمـر
الهلال
وأعلـن
إصابـة  19فلسـطينيا خلال
المواجهـات فـي األقصـى،
بعضهـم أصيبـوا بالرصـاص
المعدنـي المغلـف بالمطـاط،

وآخـرون أصيبـوا جـراء الضرب
المبـ ّرح فـي بابـي األسـباط
والمطهـرة .وقالـت الشـرطة
االسـرائيلية إنهـا اعتقلـت
 9فلسـطينيين بزعـم أنهـم
رشـقوا أفرادهـا بالحجـارة.
إن اقتحـام المسـتوطنين
الجـاري
األسـبوع
خلال
يمثـل حساسـية خاصـة،
نظـرا لتزامنـه مـع مـا يسـميه
اليهـود “عيـد الفصـح” الـذي
بـدأ مسـاء الجمعـة الماضـي،
ويسـتمر حتـى الخميـس.
ودعـت جماعـات اسـتيطانية
إلـى تكثيـف االقتحامـات
خلال فتـرة عيـد الفصـح.
مواجهـات في جنين
وفـي جنيـن ،أفـاد شـهود
عيـان بـأن قـوات كبيـرة
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مـن الجيـش اإلسـرائيلي
اقتحمـت بلـدة اليامـون
وحاصـرت المنـازل وشـنت
وتفتيـش
دهـم
حملـة
واسـعة ،مـا أدى النـدالع
مواجهـات بيـن الشـبان
وقـوات
الفلسـطينيين
االحتلال التـي أطلقـت النـار
عليهـم وأوقعـت إصابـات
صفوفهـم.
فـي
الصحـة
وزارة
وقالـت
الفلسـطينية إن مواطنيـن
اثنيـن ُأصيبـا بالرصـاص الحي،
وصلا مستشـفى ابـن سـينا
وأوضحـت
جنيـن.
فـي
الـوزارة أن اإلصابتيـن وصفتـا
بالخطيـرة ،وبينهمـا مصـاب
الـرأس
فـي
بالرصـاص
والرقبـة ،فـي حيـن أصيـب
اآلخـر بالرصـاص الحـي فـي
جيـش
ويشـن
الظهـر.
االحتلال اإلسـرائيلي منـذ
نحـو أسـبوعين ،حملات
اعتقـاالت وتفتيـش واسـعة
فـي شـمالي الضفـة الغربية،
يعقبهـا انـدالع اشـتباكات
مـع الفلسـطينيين.
االحتالل يتحمل المسؤولية
حملـت الرئاسـة
مـن جهتهـاّ ،
الحكومـة
الفلسـطينية
مسـؤولية
اإلسـرائيلية
كاملـة عـن التصعيـد فـي
المسـجد األقصـى ،وطالبـت
اإلدارة األميركيـة بالخـروج
عـن صمتهـا “ووقـف هـذا
العـدوان الـذي سيشـعل
المنطقـة بأسـرها” .ودعـت
الفلسـطينية
الخارجيـة
إلـى
األمريكيـة
اإلدارة
صمتهـا،
عـن
الخـروج
والتدخـل لوقـف التصعيـد
اإلسـرائيلي والتـي اسـفرت
عـن سـقوط حوالـي ()150
جريـح .
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درس وعبره ولكن بال فائدة !!
الدكتور أحمد الشريفي

قيــل ان اﻹنجليــز عندمــا قــرروا منــح احــدى الــدول العربيــة اســتقاللها
وبــدأت مرحلــة ســحب قواتهــم  ..كان أحــد خبرائهــم مــن اﻹداريــن بســرايا
المنــدوب الســامى جالســ ًا علــي كرســيه خــارج مكتبــه فخطــرت لــه فكــرة
فنهــض مــن الكرســي وســحب برنيطتــه (الــكاب) مــن رأســه ووضعهــا
فــوق أعلــى نافــذة مــن نوافــذ القصــر ثــم عــاد وجلــس علــي الكرســي و
نــادى مجموعــة مــن الموظفيــن والعمــال العــرب المتواجديــن داخــل ســرايا
المنــدوب الســامى وقــال لهــم( هنــاك جائــزة فــوق البرنيطــة او الطاقيــة
فــي أعلــى النافــذة والجائــزة لمــن يســتطيع الوصــول اليهــا ،تدافــع الموظفيــن و العمــال
وكل واحــد منهــم يطمــع فــي الفــوز بالجائــزة ..
ً
محتدمـا ..والرجـل اﻹنجليـزي
كان التنافـس بينهـم
أنـه كلمـا صعـد او اقتـرب
يراقبهـم ..،وقـد الحـظ
البقيـة
امسـك
(الـكاب)
واحـد منهـم مـن البرنيطـة
اسـفل ومنعـوه مـن الوصـول
برجليـه وسـحبوه إلـى
للهدف...
مايزيـد عـن السـاعة ،بعدهـا
تكـرر المشـهد طـوال
ً
منهيـا تنافسـهم ..ثـم صعـد
اوقفهـم الرجـل اﻹنجليـزي
بعصاتـه  ...ثـم التفـت اليهـم
وتنـاول البرنيطـة (الـكاب)
هنـاك جائـزة وإنمـا هـو
قائلا  ( -:أنظـروا ليـس
فشـلتم فيـه .
إختبـار لكـم ولالسـف
ودعونـي أقـول لكـم نحـن سـنذهب ولكنكـم لـن تنجحـوا فـي إدارة بلدكـم والدليـل
فشـلكم فـي هـذا اﻹختبـار البسـيط ..
اتعرفـون لمـاذا؟؟!! ﻷنكـم تتعاونـون علـى التعطيـل والتتعاونـون علـى تحقيـق النجـاح..
ال واتفقنـا علـى اختيـار واحـد منـا يصعـد
لـو كان هـذا اﻹختبـار لنـا نحـن االنجليـز كنـا جلسـنا او ً
ويصـل الـى الهـدف .ثـم نتعـاون جميعـ ًا فـي مسـاعدته حتـى يصـل البرنيطـة (الـكاب)
ويسـتلم الجائـزة وينـزل ليوزعهـا بيننـا بالتسـاوي) ....
هـذه حقيقـة تلخـص واقعنـا بمنتهـى الدقـة ..
🔅 الواقـع فـى كثيـر مـن دولنـا يكشـف صـدق كلمـات ذلـك اﻹداري البريطانـي ..إذ وبعـد
سـنوات طويلـة مـن االسـتقالل ال زلنـا نجيـد تعطيـل بعضنـا البعـض وتعطيـل تنميـة وتطـور
الوطـن .
نحـن جيديـن كأفـراد ولكننـا كشـعب وحكومـة لـم نتعلـم كيـف نتعـاون مـن اجـل تحقيـق
النجـاح ،وتنميـة الوطـن .
إن اختبـار الرجـل البريطانـي بمقـر المنـدوب السـامى قبـل اﻹسـتقالل مـا زال يالزمنـا ،طوال
هـذه الحقـب منـذ اﻹسـتقالل وحتي هـذه اللحظة .
يجب ان نتعلم من اخطائنا ..علينا ان نتعلم كيف نتعاون جميعا إلعادة بناء الوطن،على
اسس علمية صلبة ..

