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 تعرضت غالبية المجتمعات البشرية في حقب التاريخ المختلفة الى 
الداخلية  العالقات  على  سلبية  اثار  تركت  لها  حصر  ال  ومشاكل  ازمات 
سرعان  للخطر  المواطنين  وحريات  حقوق  وعرضت  المجتمعات  لهذه 
بينهم  فيما  ابنائها  فبتكاتف   ، اوضاعها  المجتمعات  هذه  تداركت  ما 
للتخلص من هذه االزمات ، ومن خالل االحتكام الى صوت العقل الذي 
مع  المشترك  العيش  تتقبل  التي  والمفاهيم  القيم  تبني  الى  يدعو 
وجود االختالف والتباين من خالل اعتمادها قيم الديمقراطية واحترام 
والطائفية  التعصب  لعقلية  ونبذها   ، والعامة  الشخصية  الحريات 
واالنفراد بالسلطة الذي يجعل االنسان يتشدد فيرى نفسه دائما على 
حق ويرى االخر على باطل بال حجة او برهان ، فتذكى النزاعات ويطيل 
امد الخالف والشقاق مما يسهم في زيادة حدة التوتر ويقطع النسيج 

االجتماعي ، ويقلل من فرص التوصل لحلول ناجحة .
ال شك ان هذه الحقيقة التاريخية تنطبق على المشهد العراقي المعاصر 
الذي يعاني اختالالت سياسية ومجتمعية واقتصادية وثقافية وفكرية 
خطير ، وبشكل واسع ال يمكن للعاقل ان ينكره ان هذه المشاكل تنخر 
النسيج االجتماعي والثقافي والديني والسياسي ، طالما سادت ثقافة 
التعصب واالستبداد ولغة االحتراب والعنف وفتاوى التكفير واتهامات 
التخوين على ثقافة التسامح وسيادة القانون والمساواة وعدم التمييز 
خالل  من  الستراتيجية،  القرارات  باتخاذ  واالنفراد  والتهميش  واالقصاء 
ارساء مبدأ المواطنة واعالء الهوية الوطنية على باقي الهويات االخرى، 
ان اعتماد قيم االيثار وتجرد االنسان من مكتسباته القومية والشخصية 
والفئوية جعلت من تكريم االنسان وحماية حقوقه قاسمًا مشتركًا لجميع 

المجتمعات الطامحة للعيش بكرامة .
لقد ألقت اجواء النزاعات والتجاذبات السياسية بظاللها القاتم على 
الحريات العامة والخاصة ، مما ادى الى تراجع قيم وثقافة حقوق االنسان 
والديمقراطية ، وتعززت بداًل منها قيم الفئوية والتعصب والعنف ظهرت 
العامة  الحريات  على  واالعتداء  االنسان  لحقوق  انتهاكات  شكل  على 
والمحلية  الدولية  التشريعات  لمعظم  جسيمة  ومخالفة  والشخصية 
الممتدة من  الفترة  اعتبرت  ، فقد  وحرياته  االنسان  تنظم حقوق  التي 
بالنسبة الوضاع حقوق  بإمتياز  العراق ولغاية 2009 االسوأ  عام 2006 في 
ارتكبت  االنتهاكات  فأخطر   ، الخصوص  وجه  على  والحريات  االنسان 
خالل فترة النزاع الطائفي تليها فترة سيطرة عصابات داعش االرهابي 
نينوى وصالح  الموصل وسهل  العراق عام 2014 في  اراضي  على ثلث 
الدين واالنبار ومناطق من كركوك وديالى ، الحقت افدح االضرار بحقوق 
وبحرياتهم  والثقافية  واالجتماعية  والمدنية  السياسية  المواطنين 
الشخصية والعامة وبالوحدة الوطنية وصورة الشعب العراقي بالعموم 
اثر االنقسام  ، فقد  بالخصوص  القومية والدينية والمذهبية  واالقليات 
المنفلت  السالح  وانتشار  السلطة  على  والصراع  الطائفي  واالقتتال 
الحريات  وواقع  المدني  العراقي  المجتمع  تراجع  في  واسع  بنطاق 
العامة فيه ، فال يمكن ان يستقيم المجتمع ويتحقق االستقرار واالمن 
الديمقراطية  الدولة  لبناء  االزمات  وانهاء  المشاكل  حل  دون  من  فيه 
الحديثة بصورة صحيحة ، ال سيما وان النظام السياسي العراقي اسس 

على مبادئ خاطئة بإعتماده سياسة المحاصصة الطائفية والعرقية .
فالتعددية والتنوع وحق االختالف واالجتهاد وحرية التعبير والتجمع 
المدنية  والمؤسسات  النقابات  وتشكيل  العبادة  وحرية  السلمي 
واالحزاب واالنتساب اليها والمشاركة في الحكم وتداول السلطة يجب 
ان تكون مصانة في المجتمع ، فاالوضاع في المجتمع العراقي بشكل 
عام ال تزال تتطلب نقاشًا عميقًا وجريئًا من اجل التوصل الى حلول جذرية 
تحمي الحقوق المدنية والديمقراطية ، من هنا يعتبر االصالح والتغيير 
والتسامح العالج الشافي والمخرج المثالي للمجتمعات التي تعاني من 
سيادة منطق التعصب والعنف وغياب الثقة الداخلية وتزايد االنتهاكات 
للحريات العامة ولحقوق االنسان ، وال يمكن تحقيق ذلك إال بتالزم فكرتي 

الحق والحرية من ناحية والعدالة االجتماعية من ناحية اخرى .

 الحريات العامة بين التعصب والطئفية والتسامح
األفتتاحية
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العالمـي  االعـالن  مـن   19 المـادة  روح  مـع  تماشـيًا   
وادارة  اليونسـكو  منظمـة  قامـت  االنسـان  لحقـوق 
شـؤون االعـالم فـي االمـم المتحـدة )DDD( فـي عـام 1991 ، 
باإلعـالن العالمـي لحريـة الصحافـة )DDDD( ، وذلـك ضمـن اطـار 
عقـد ويندهـوك ناميبيـا ، وبـرز فـي ذلـك المؤتمـر فكـرة 
انـه ينبغـي ان تفهـم حريـة الصحافـة على انهـا تتطلب 
التعدديـة واالسـتقاللية لوسـائل االعـالم بشـكل عـام .
وبعـد مـرور اكثـر من ثـالث عقود من الزمن على مؤتمر 
الصحافـة  لحريـة  العالمـي  اليـوم  يـزال  ال   ، ويندهـوك 
االعـالم  وسـائل  حريـة  عـن  الدفـاع  فـي  صـداه  يتـردد 
التطـورات  جميعنـا  شـجعنا  الماضيـة  الفتـرة  وفـي   ،
الديمقراطيـة واالجتماعيـة والسياسـية العالمية التي 
لم يسـبق لها مثيل والتي لعبت فيها وسـائل االعالم 

دورًا مهمـًا .
ان حرية تعزيز قوه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
خصوصـا تلـك الخاصـه باالعـالن الجديـد لعبـة دورا مهمـا 
، حتـى ولـو كان فـي كثيـر مـن االحيـان باالشـتراك مـع 
القنـوات الفضائيـه ، وهـذا اكـد علـى مـا كان فـي يناصر 
السـنوات  خـالل  الصحافـه  لحريـه  العالمـي  اليـوم  لـه 
الثالثيـن الماضيـه ، حريـه االعـالم هـي جـزء مـن حزمـة 
الشـعب  يسـعى  سـوف  التـي  االساسـيه  الحقـوق 

جاهـدا لتحقيقهـا .
ان التقـاء حريـه الصحافـه مـع حريـه التعبيـر مـن خـالل 
وسـائل االعـالم التقليديـة فضـال عـن الجديـده ، وهـذا 
والشـباب  المدنـي  المجتمـع  تمكيـن  علـى  يسـاعد 
تحـوالت  احـداث  مـن  المحليـه  المدنيـه  والمجتمعـات 
علـى  االعـالم  حريـه  وتنطـوي   ، وسياسـيه  اجتماعيـه 
كل شـخص فـي حريـه الـرأي والتعبير على اسـاس عام 
دون  االراء  اعتنـاق  حريـه  علـى  الحـق  هـذا  ويشـتمل   ،
، واسـتقاء االنبـاء واالفـكار وتلقيهـا واذاعتهـا  تدخـل 
مـن خـالل اي وسـيلة كانـت دون التقيـد فـي الحـدود 
الجغرافية ، كما ورد في الماده 19 من االعالن العالمي 
لحقـوق االنسـان ، وقـد قامـت االنتفاضـات التـي حدثت 
مؤخـرا فـي بعـض الـدول العربيـه وانتفاضة تشـرين في 
عـام 2019 ، بتسـليط الضـوء علـى قـوه وسـائل االعـالم 
قيامهـا  عـن  فضـال   ، االعـالم  لحريـة  االنسـان  وسـعي 
االجتماعيـه  الفـوارق  تلـك  ان  حقيقـه  علـى  بالتاكيـد 
سـوف تبحـث عـن تـوازن الجـل غيـر مسـمى ، مـن اجـل 

التصـدي لتلـك الفـوارق .
تعـد حريـه االعـالم الجديـد هـذه بتحويـل المجتمعـات 
بطـرق ربمـا لـم يكـن باالمـكان تصورهـا قبـل عـدة اعـوام 
جديـده  وسـائل  ظهـور  مـن  مكنـت  فقـد   ، االن  مـن 
للتواصل وتبادل المعلومات والمعرفه وتعزيز احسـاس 
وتلعـب   ، وانتمائهـم  وهويتهـم  بمشـاركتهم  النـاس 
حريـه االعـالم بمـا فـي ذلـك الحريـه علـى االنترنـت دورًا 

التحـول االقتصـادي للمجتمـع . حيويـًا فـي 
مـن  التاكـد  مسـؤوليه  تتحمـل  الـدول  فـان  واخيـرا   
ان القوانيـن الوطنيـه بشـان حريـه التعبيـر هـي ضمـن 
المبـادئ المقبولـة دوليـًا علـى النحـو المنصـوص عليـه 
لتطويـر  اليونسـكو  ومؤشـرات  ويندهـوك  اعـالن  فـي 

. الـدول  ، وهمـا وثيقتـان اقرتهمـا هـذه  االعـالم 

كوران خالد

 اليوم العالمي لحرية الصحافة حرية 
االعالم تساعد في تغيير المجتمعات

 ما هي صفات وواجبات النواب 
المستقلون في مجلس النواب ؟

المســتقل  النائــب  إن   
األمــر  يمتلــك  أن  يمكــن  ال 
المطلــق فــي الحيــاد أثنــاء 
عملــه وتعاونــه مــع النــواب 
أن  يجــب  وإنمــا  اآلخريــن 
المرونــة  علــى  يعتمــد 
والنســبية  والشــفافية 
ومميــزة  منفتحــة  وتكــون 
بعــدم بنــاء القيــود والحواجــز 
والتعامــل  اآلخريــن  مــع 

القــرارات  يتخــذ  أن  ويحــاول  بالتســاوي  معهــم 
خــالل  ومــن  جيــدًا  بهــا  التفكيــر  بعــد  الصحيحــة 
الصحيــح  الطريــق  ينشــئ  فإنــه  القــرارات  اتخــاذ 
يكــون  والمســتقل  عليهــا  الحصــول  وكيفيــة 
متعاطفــًا مــع اآلخريــن وفــي نفــس الوقــت يعــرف 
جيــدًا دوره وعملــه فــي أي موقــف يجــب االنحيــاز 

. للشــعب  مصلحــة  فيــه  لــه 
حلولهــا  أن  إال  معقــدة  العراقيــة  الظاهــرة  إن 
النــواب  موقــف  علــى  تتوقــف  ومصيرهــا 
المســتقلين مــن خــالل الموقــف الصائــب الــذي 
 .. وشــعب  وطــن  العــراق  مصلحــة  فــي  يصــب 
النائــب المســتقل يتخــذ الحيــاد فــي  صحيــح أن 
ليــس  ذلــك  أن  إال  المصيــر  وتقريــر  القــرار  اتخــاذ 
فــي كل المواقــف حيــث أن الموقــف اآلن يجــب 
المصلحــة  هــو  الــذي  األفضــل  موقــف  اتخــاذ 
والناجــح  الصائــب  الموقــف  اتخــاذ  فــي  العامــة 
المســألة  ألن  مصيــر.  تقريــر  يمثــل  الموقــف  ألن 
العراقيــة يقــرر مصيرهــا النــواب المســتقلون ألنهــا 
الثلثيــن  تمتلــك  واحــدة  قوتيــن  بهــا  تتمســك 
وعلــى  والتغييــر  اإلصــالح  قــوى  تمثــل  التــي 
فوزهــا يتوقــف انتخــاب رئيــس الجمهوريــة الــذي 
بــدوره يطلــب مــن القــوى التــي تمتلــك األكثريــة 
عــن النــواب لتأليــف الحكومــة ومــن ثــم يصــدق 
مجلــس النــواب ورئيــس الجمهوريــة علــى إطــالق 
الصــرف بميزانيــة / 2022 وإنجــاز المشــاريع المعطلــة 
مــن  حصصهــم  والــوزراء  المحافظــات  وتســليم 
الميزانيــة وإنجــاز أعمــال الشــعب وحاجياتــه مــن 
الميزانيــة والجهــة الثانيــة القــوى التــي تمتلــك 
الثلــث المعطــل والمســألة الرئيســية هــو انحيــاز 
قــوى  مــع  واصطفافهــم  المســتقلون  النــواب 
اإليجابيــات  إنجــاز  فــي  تصــب  التــي  األكثريــة 
لمصلحــة الشــعب وفــي حالــة اصطفــاف النــواب 
المســتقلون مــع الكتلــة التــي تمتلــك الثلــث مــن 
عــدد النــواب ســيبقى االنفــالق السياســي ممــا 
يســبب ضــرر إلــى الشــعب ألن أي مــن القوتيــن لــم 
تنــال األكثريــة فــي مجلــس النــواب الــذي أقرهــا 
السياســي  العمــل  ويبقــى  العراقــي  الدســتور 

. مغلــق  والدســتور  معطــل 
إن الحيــاد الــذي يدعــي بــه قســم مــن النــواب 
الــذي  الموقــف  يختــار  أن  يجــب  المســتقلون 
يصــب فــي مصلحــة الشــعب وليــس النظــر فــي 
ــى الطرفيــن وإنمــا يحــدد الطــرف  منظــار واحــد إل
الــذي فيــه مصلحــة وفائــدة للشــعب ألن المســألة 
تقريــر مصيــر العــراق اآلن وفــي المســتقبل ولذلــك 
المطلــوب مــن النــواب المســتقلين اختيــار الجهــة 
والطــرف الــذي تتجســد فيهــا مصلحــة الشــعب 
ألن هــذه العمليــة ال ينطبــق موقــف فيــه الضــرر 
للشــعب ألن المفــروض بالنــواب تحديــد الموقــف 

ومصلحــة الشــعب .

فالح امين الرهيمي
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عبداللطيف رشيد *
 رغــم بديهيــة العنــوان اعــاله إال ان التعامــل 
ال  العــراق  فــي  الميــاه  ملــف  مــع  الحالــي 
ســتراتيجية  خطــط  تنفيــذ  علــى  يعتمــد 
األمــد وضعهــا خبــراء ومختصــون  طويلــة 
هــذه  توفــر  رغــم  عريقــة  ومؤسســات 
نشــهد  إذ  فعــال،  والتوصيــات  الدراســات 
بموضــوع  االهتمــام  مــن  عابــرة  موجــات 
الميــاه مــع بدايــة كل موســم جفــاف ثــم يتم 
االنشــغال عنــه بملفــات ســاخنة أخــرى، ومــع 

مــرور الوقــت تتضخــم أزمــة الميــاه حتــى وصلنــا الــى الوضــع الخطيــر 
الحالــي.

ترتبــط، فــي  الميــاه متواصلــة منــذ عــدة عقــود وهــي  أزمــة  إن 
الدرجــة االولــى، بالتغيــرات المناخيــة الكبيــرة التــي تشــهدها الكــرة 
االرضيــة وخاصــة منطقــة الشــرق االوســط حيــث تتســع الصحــارى 
كلمــا تراجعــت كميــات الميــاه المتوفــرة، والعــراق تحديــدا ســيواجه 
الجــزء االكثــر حــدة مــن المشــكلة نظــرا لكونــه دولة مصــب حيث تقع 
منابــع مياهــه خــارج حــدوده، كمــا تعرضــت تربتــه لتغييــرات كبيــرة 
جعلتهــا أكثــر هشاشــة وأقــل تماســكا مــع توالــي ســنوات الجفــاف 
النخيــل  أشــجار  أعــداد  وتراجــع  العســكرية  اآلليــات  حركــة  وتزايــد 
ومســاحات الغطــاء األخضــر، وهــو مــا انعكــس اليــوم فــي موجــات 
الغبــار المتحركــة مــن دول الجــوار لتضــرب البــالد معظــم أيــام الســنة.
وخططــا  حلــوال  الماضيــة  الســنوات  خــالل  طرحنــا  وان  ســبق 
لمواجهــة أزمــة الميــاه ومــا يتبعهــا مــن أزمــات فــي البيئــة والزراعــة 
واســتقرار الســكان، وجوهر هذه الطروحات هو اعتبار المياه قضية 
عليــا يديرهــا المختصــون ويدعمهــم الساســة وليس العكــس، وفي 
مقدمــة العــالج معرفــة الخطــط التشــغيلية للميــاه التــي تعتمدهــا 
دول الجــوار لكــي يتمكــن العــراق مــن وضــع سياســة واقعيــة إلدارة 
الميــاه بعيــدا عــن الخطــوات المفاجئــة، وهــذا المطلــب يجــب ان 
يكــون فــي مقدمــة حواراتنــا مــع دول الجــوار بعيــدا عــن التصعيــد 
ــر  ــة فــي هــذا الملــف الخطي ــر مجدي ــد فكلهــا أســاليب غي والتهدي

تمهيــدا للتوصــل الــى اتفاقيــات ثابتــة لتوزيــع الحصــص المائيــة.
يجــب ان نضــع فــي نظــر االعتبــار ان التغيــرات البيئيــة وموجــات 
ــادة الطلــب علــى الميــاه  ــدان كمــا ان زي الجفــاف تضــرب جميــع البل
تشــمل كل المجتمعــات لكــن هــذا يجــب ان اليكــون علــى حســاب 
الحقــوق المائيــة العادلــة للعــراق، ولكــي تكــون مطالبتنــا بحصــص 
عادلــة مقبولــة علينــا اعتمــاد أســاليب حديثــة فــي ري المزروعــات 
بــدال مــن االســاليب القديمــة المعتمــدة اآلن، وتقليــل نســب التبخــر 
عبــر توفيــر غطــاء أخضــر فــي المناطــق المحاذيــة لالنهــار وكذلــك 
بالبنــاء او غيــره  حمايــة مجــاري االنهــار مــن التلويــث والتجــاوزات 
ــر  مــن االســتخدامات وايقــاف الهــدر فــي اســتخدام الميــاه وتطوي

تخزينهــا.
تحقيــق كل هــذه االمــور يحتــاج الــى إدارة قويــة ومهنيــة لملــف 
الميــاه والتوســع فــي االســتثمار وإشــاعة ثقافــة عامــة للحفــاظ 
علــى هــذا العنصــر الحيــوي عبــر منهــاج تربويــة واعالميــة تخاطــب 
مختلــف االعمــار ومســتويات الوعــي، وتشــارك فــي تأســيس هــذه 
الثقافــة كافــة المؤسســات والنخــب، ألن الميــاه ليــس قضيــة عابــرة.
عمليــا، ال بــد مــن تحســين وتقويــة ادارة الميــاه ويجــب التحــرك 
ســريعا فــي اتجاهيــن، االول تشــكيل مجلــس أعلــى للميــاه مــن 
الخبــراء والمتخصصيــن خــارج االطــر البيروقراطيــة المعتــادة فــي 
العمــل االداري والحكومــي، ومهمــة هــذا المجلــس وضع سياســات 
إلدارة ملــف الميــاه، وتحظــى توجيهــات وخطــط المجلــس بقيمــة 

اعتباريــة ومهنيــة ملزمــة للجهــات الحكوميــة التنفيذيــة.
والدبلوماســي  السياســي  التحــرك  يتضمــن  الثانــي  واالتجــاه 
إلطــالق حــوار إقليمــي موســع للتوصــل الــى توافقــات واتفاقــات 
تركيــا وايــران والعــراق وســوريا،  الــدول، وباألخــص  بيــن حكومــات 
إليقــاف الخطــوات والمشــاريع التفرديــة مثلمــا تفعــل تركيــا ببنــاء 
الســدود العمالقــة التــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى االمــدادات المائيــة 
فــي نهــري دجلــة والفــرات، وال بــأس فــي ان يســعى العــراق لعقــد 
مؤتمــر دولــي أو اقليمــي فــي هــذا الســياق وان يجعــل مــن هــذا 
الــدول األخــرى، إلن اســتقراره  الملــف أساســيا فــي عالقاتــه مــع 
مرهــون بإســتمرار تدفــق كميــات مناســبة مــن الميــاه، وهــو اســتقرار 

ضــروري لبقيــة دول المنطقــة. 

* وزير الموارد المائية األسبق

 لماذا االنسداد السياسي ؟المياه ليست قضية عابرة 

السياسـي  االنسـداد  أزمـة  إنَّ   
المعـاش فـي العـراق لـم تولـد مـن 
الحالـي  السياسـي  الحقـل  رحـم 
فحسـب، بل نشـأت منذ عقود في 
رحـم الحقـل المجتمعـي العراقـي 
 – االجتماعـي   – )السياسـي 
االقتصـادي – الثقافـي( الـذي لـم 
وال  السياسـية  بالتعدديـة  يسـمح 
يقبـل بمعارضـة قويـة ولـم يتعـود 
علـى االنتقال السـلمي للسـلطة(.

رحمـا  تاريخيـا،  تمثـل  للعـراق  المجتمعيـة  المنظومـة  إنَّ 
ولهـذا  وهنـا  متعافيـة  عصريـة  دولـة  لـوالدة  مشـوها 
السـبب تغيـب الشـروط الموضوعيـة لبنـاء دولـة حقيقيـة، 
األمر الذي يتطلب توفر شـرط وضعي لتغيير وإصالح من 
األعلى عبر نظام سياسـي ينشـغل أول ما ينشـغل بإيقاف 

التدهـور قبـل أن يخدعنـا باالزدهـار والتطـور.
النظـام  أزمـة  السياسـة  وعلـم  مهنـة  أهـل  حصـر  لقـد 
بمعنـى  الهويـة  بأزمـة  كان  اينمـا  الفاشـل  السياسـي 
التشـرذم الفكـري الثقافـي عـن التكامـل الوطنـي، وأزمـة 
سـيطرتها  فـرض  عـن  الدولـة  قصـور  بمعنـى  التغلغـل 
أنحائهـا،  مختلـف  فـي  قوانينهـا  تطبيـق  وعـن  الماديـة 
عريضـة  قطاعـات  انخـراط  عـدم  بمعنـى  المشـاركة  وأزمـة 
لعجـز  القـرار  باالسـهام فـي عمليـة صنـع  المواطنيـن  مـن 
فـي المؤسسـات ولعـدم فعاليتهـا، وأزمـة التوزيع بمعنى 
بيـن  بعدالـة  النمـو  منافـع  توزيـع  فـي  العدالـة  انتفـاء 
المواطنيـن أو بيـن األقاليـم، وهنـاك أخيـرًا أزمـة الشـرعية، 
التـي تتأتـى كمحصلـة لمختلـف األزمـات السـابقة وُتعبـر 
عـن رفـض المواطنيـن لالنصيـاع الطوعـي ألوامـر سـلطة 
النظـام السياسـي ممـا يجعلهـا حالـة مواجهـة مسـتمرة 

. الشـعب  مـع 
نظـام  علـى  يعتمـد  السياسـي  االنسـداد  معالجـة  ان 
سياسـي قـادر علـى الخـروج مـن دائـرة التنجيـم والكهانـة 
والشـعبوية والمكوناتيـة. نظـام سياسـي متمكـن بنقـل 
مسـتقبل أزمة االنسـداد السياسـي من البحث في الحقل 
واالقتصـادي  االجتماعـي  الحقـل  الـى  فقـط  السياسـي 
النصـوص  تطبيـق  عـدم  فـإنَّ  ذلـك  ودون  والثقافـي. 
فـي  للدولـة  اإلداري  الجهـاز  وضعـف  بـاق،  الدسـتورية 
إنجـاز الخطـط التـي تحقـق التنميـة االقتصاديـة والعدالـة 
االجتماعيـة بـاق.. وتصاعـد أعمـال العنـف والفسـاد وعـدم 
التوجهـات  دائـرة  مـن  الخـروج  وعـدم  بـاق..  االسـتقرار 
التقليديـة، وإن ظهـرت بعـض االنصياعـات السـتحقاقات 
العصرنـة، التـي تحـاول بعـض الجهـات والقـوى الخارجيـة 
المظاهـر  تحكـم  اسـتمرار  يعنـي  وهـذا  باقيـة،  تعميمهـا 
والعشـائرية،  الطائفيـة  والفئويـة  العصبويـة  التقليديـة 
متسـلط  فئـوي  سياسـي  نظـام  سـوى  يولـد  ال  وذلـك 
تكـون السـلطة فيـه موضـع احتـكار بيـد فئـات اجتماعيـة 

المطامـع. واسـعة  األفـق  ضيقـة  سياسـية  ونخـب 
بشـعار  تلويحـه  مـن  الرغـم  علـى  السياسـي  النظـام  إنَّ 
يقـوم فـي جوهـره علـى تقنيـة قوامهـا  التعدديـة فإنـه 
حاكـم واحـد متسـلط علـى قوميتـه أو مذهبه او عشـيرته 

أو حتـى علـى زقاقـه.
العـراق وهـو مـن أحـد أغنـى عشـر دول فـي العالـم مـن 
حيـث الثـروات الطبيعيـة دون عوائـد المطـارات والمنافـذ 
الحدوديـة لكـي يكـون دولة حقيقية سياسـيًا  واقتصاديًا 
وعسـكريا، وليس بقعا جغرافية غنية بالموارد وعلى رأس 
كل بقعة تجثم جماعة متنفذة تمتص أموال هذه البقعة 
باتفاق وبتهديد أو بابتزاز.. لكي يكون دولة حقيقية عليه 
أن يتجاوز انسداداته السياسية وغير السياسية التاريخية 
والمعاشة بنظام سياسي، يتجنب تدوير الثلة السياسية 

التـي تتحكـم به وصنعت كل انسـداداته.
مـا  أجـود  هـو  السياسـي  االنسـداد  أن  شـديد  باختصـار 
فـي  بكثـرة  المنتشـرة  السياسـي  الجهـل  مصانـع  تنتجـه 

بـالدي.

أ. د. عامر حسن فياض
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 توطئة
األسـبق  الـوزراء  رئيـس  السـيد  كان 
واجـه  قـد  العبـادي  حيـدر  الدكتـور 
مهمـة غايـة فـي الصعوبـة والتعقيـد 
جديـدة  حكومـة  بتشـكيل  تمثلـت 
والنزاهـة  والكفـاءة  بالقـوة  تتمتـع 
واالنسجام..والمشـكلة  والمواطنـة 
ذاتهـا تواجـه االن كل األطـراف فـي 
حكومـة  بيـن  السياسـية  العمليـة 
توافقية..وهـذه  وحكومـة  أغلبيـة 
المقالـة مهـداة لثالثـة أطـراف: التيـار 
الصـدري واألطار التنسـيقي والنواب 

المسـتقلين. واألربعيـن  الثالثـة 

عـــقد مزمنــة
قبـل ان نتحـدث عـن التفاوض الذي 
اصبـح االن علمـا له نظرياته واسـاليبه، 
الخاصـة  والمهـارات  والمواصفـات 
تتابـع  ان  الـى  التفاوض،نشـير  بقائـد 
المهتميـن  نحـن  لنـا  اثبـت  االحـداث 
السياسـي  واالجتمـاع  النفـس  بعلـم 
التغيير،كانـت  بعـد  مـا  حكومـات  ان 
منتجـة لألزمات،وانهـا برمجـت العقـل 
يتفنـن  ان  علـى  العراقـي  السياسـي 
او )يتذاكـى( فـي خلـق اآلزمـة لآلخـر..

لخاليـا  تفعيـل  جـرى  ان  عنهـا  نجـم 
بالكراهيـة  الخاصـة  والمراكـز  الدمـاغ 
باآلخر،وسـبات  والشـك  والخـوف 
الخاصـة  الدماغيـة  والمراكـز  للخاليـا 
هـذا  بالشـريك.وألن  الظـن  بحسـن 
)18(سـنة،فان  مـن  اكثـر  اسـتمر  الحـال 
ادمـن  العراقـي  السياسـي  العقـل 
شـاع  ان  االيقاع،وحصـل  هـذا  علـى 
عقالنيـة.. غيـر  أفـكار  الجميـع  لـدى 
والملغـوب(.. )الغالـب  فكـرة  اخطرهـا 

الصـراع  او  التنافـس  أن  بمعنـى 
ان  عرفهـم  فـي  صـار  السياسـي 
ينتهـي )بانتصـارك( وهزيمـة خصمـك.

سـيكولوجية  عقـد  تلـك 
السياسـي  العقـل  فـي  تحكمـت 
عقـول  وجـود  العراقي،أخطرهـا 
غيـر  افـكار  بهـا  تتحكـم  تـزال  مـا 
)عّلـي  تكتيـك  تعتمـد  عقالنيـة 
مـا  علـى  لتحصـل  المطالـب(  سـقف 
عمليـة  مـن  بالضـد  هـي  تريد..التـي 
مبـدأ  علـى  تقـوم  التـي  التفـاوض 
التنـازالت المتبادلة..فضـال عن تعصب 
،قومي،طائفي،حزبـي.. عشـائري 

عقلي،تـرى  بحـول  مصابـة  وعقـول 
الطائفـة  فـي  ايجابـي  هـو  مـا  فقـط 
هـو  مـا  فقـط  وتـرى  تمثلهـا،  التـي 
األخـرى.. الطائفـة  فـي  سـلبي 

وتّبـرأ  األزمـة  مسـؤولية  وتحّملهـا 
نفسـها منهـا مـع انهـا شـريك فيهـا.

ان  هـو  األخـوة،  التفاوض،ايهـا  ان 
تدخـل فـي حـوار مـع طـرف او اطـراف 
يرضـي  اتفـاق  الـى  الوصـول  بهـدف 
لهـا  ويضمـن  المتفاوضـة  االطـراف 

الحـد االدنـى المقبـول مـن المكاسـب 
.هذا يعني ان تكتيك )عّلي السقف( 
يجـب ان يلغـى مـن حسـابات الطـرف 
المفـاوض وان يكـون لديـه اسـتعداد 
عـن  المتبادل..بعيـدا  للتنـازل  نفسـي 
وااللتـزام  والتصلـب  التعصـب  روح 
تكـون  بالمواقـف،وان  الشـديد 
احـد  التراخـي..ألن  فـي  الرغبـة  لديـه 
هـو  الناجـح  التفـاوض  شـروط  اهـم 
وجـود قـدر مـن المرونـة مـن االطـراف 
كل  يراعـي  ان  يعنـي  ،بمـا  المعنيـة 
ال  ،وان  االخـر  الطـرف  حقـوق  طـرف 

األكبـر. الكاسـب  هـو  هدفـه  يكـون 

صفـات المفاوض الناجح
التفـاوض مـن المفـاوض ان  يحتـاج 
يتمتـع بالقـدرة علـى تغييـر اتجاهـات 
االقنـاع. الـى  وصـوال  اآلخـر  الطـرف 
اسـلوب  يكـون  ان  يتطلـب  وهـذا 
ان  يكفـي  ال  مؤثـرا،اذ  المفـاوض 
يكـون الحـق معـه حتـى يكـون مقنعـا 
يكـون  ان  البـد  وانمـا  االخـر  للطـرف 
قـادرا علـى تفنيـد حجـج الطـرف االخـر 
مـع  يتناسـب  موضوعـي  باسـلوب 
الطـرف وقدراتـه  هـذا  تفكيـر  طريقـة 
وان  الثقافيـة،  وخلفياتـه  االدراكيـة 
سـريعة،  بصـورة  جديـدة  نقاطـا  يعـي 
وان يسـتجيب لها باسـلوب مناسـب..
ولـن يحصـل هذا اال حين تكون رسـالة 
معنـى  تحمـل  واضحـة  المفـاوض 

مشـتركا. وفهمـا  محـددا  واحـدا 
ان  الجيـد  المفـاوض  فـي  وينبغـي 
االخريـن  تنفـر  ال  التـي  بالقـوة  يتمتـع 
عليـه  وانمـا  معـه  التفـاوض  مـن 
حججـه.  دعـم  فـي  قوتـه  توظيـف 
كافيـة  تكـون  ال  وحدهـا  والقـوة 
فـي قيـادة عمليـة التفـاوض بمهـارة 
وانمـا ينبغـي ان يكـون هنالـك طموح 
الهـدف  الـى  الوصـول  فـي  عـال 
االتصاليـة  المهـارات  اسـتخدام  مـع 
العراقييـن  ان  واالقناعية.والالفـت 
الصفـات،  بتلـك  يتمتعـون  ال  عمومـا 
ولهـذا تراهـم يختلفـون على ما كانوا 
دعـوا اليه..مثـال ذلك ان السـيد نوري 
المالكـي كان قـد دعـى الـى تشـكيل 
يعارضهـا  اآلن  فيمـا  أغلبيـة  حكومـة 

بشـدة.

استراتجية االنهاك
العمليـة  فـي  األطـراف  كل 
قـد  كانـت  العراقيـة  السياسـية 
اعتمـدت  لكنهـا  بمفاوضـات  قامـت 
واسـتنزاف  االنهـاك  اسـتراتيجية 
بتطويـل  سـواء  االخـر  الطـرف 
العقبـات  بخلـق  او  التفـاوض  فتـرة 
العراقـي  القانونية)والدسـتور 
وصفهـا  يمكـن  التـي  أوجـه(  حّمـال 
 ، والتمويـه  الخـداع  باسـتراتيجية 

هـذه  يغـادروا  ان  الجميـع  وعلـى 
)حولهـم  مـن  المواقف،ويتخلصـوا 
بأنـه  طـرف  كل  يـري  الـذي  العقلـي( 

باطـل. علـى  واآلخـر  حـق  علـى 
خياليـا  يبـدو  قـد  هـذا  كالمنـا  ان 
فـي  عمليـا  ممكـن  غيـر  او  للبعـض 
اسـتراتيجيات  )مخلفـات(  ضـوء 
افرزتـه  ومـا  الفاشـلة  التفـاوض 
ان  للصراع.غيـر  تعميـق  مـن  االحـداث 
االطـراف  علـى  يفـرض  الحـال  واقـع 
المفاوضـة ان ال طريـق امامهـا سـوى 
المشـتركة  المصالـح  منهـج  اعتمـاد 
اسـتراتيجيتي  علـى  القائـم 
انهـم  والتعاون(.صحيـح  )التكامـل 
المثالية،لكنهـا  الحالـة  يبلغـوا  لـن 
حسـن  توفـر  شـرط  البدايـة  ستشـكل 
تفضـي  التـي  النوايـا  وصـدق  الظـن 
سـيكولوجيا الـى المرونة في تقديم 
ان  تضمـن  التـي  المتبادلـة  التنـازالت 
اطـراف  بيـن  المصالـح متوازنـه  تكـون 
يتوافـر  ان  يتطلـب  التفاوض،وهـذا 
المفاوض،قبـل  لـدى  بالـرأي  االقتنـاع 

بـه. اآلخريـن  اقنـاع 
واثنـاء  قبيـل  النفسـية  االجـواء  ان 
عمليـة  فـي  مهـم  عامـل  التفـاوض 
اسـلوب  فـي  فقـط  التفاوض،ليـس 
يكـون  ان  ينبغـي  الـذي  الـكالم 
يفـوق  التـي  الجسـد  ولغـة  مرنا..بـل 
احيانا.وليسـمح  الـكالم  لغـة  تاثيرهـا 
انهـم  بالقـول  السياسـييون  لنـا 
خشـنة  جسـد  لغـة  يمتلكـون  جميعـا 
بـان  للمقابـل  صريحـة  اشـارات  ترسـل 
يمكـن  ال  او  يصعـب  الشـخص  هـذا 
يمتلكـون  التفاهـم معه.فمعظمهـم 
مكفهـرة،  مسـطحة،  وجوهـا 
وبيـن  بينهـا  متشـنجة،غاضبة،وكأن 

مسـتديمة. االبتسـامة..خصومة 
وساطة

فـي  الخبـرة  نمتلـك  بوصفنـا 
تغييـر  علـى  والقـدرة  التفـاوض 
،وألن  المواقـف  وتقريـب  االتجاهـات 
غيـر  طـرف  مـن  الخارجيـة  الوسـاطة 
مقبولـة  تكـون  ومحايـد  سياسـي 
اسـتعدادنا  نعـرض  فاننـا  الجميـع،  مـن 
الثالثة:التيـار  بيـن األطـراف  للتوسـط 
نقـول: والمسـتقلين..ولهم  واألطـار 
الوطـن  تربحـوا  لـم  ،فـأن  جّربـوا 
لـن  وأنفسـكم..فأنكم  وشـعبكم 

. ا و تخسـر

وساطة للتفاوض - مهداة للتيار واألطار والمستقلين 
 د. قاسم حسين صالح
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غيــر أن أصحــاب المذهــب العنفــي 
يــرّدون علــى تلــك الدعــوات التــي 
وقــوة  ســلمية  شــأن  مــن  تعلــي 
مــا  بقولهــم:  الاّلعنــف  وروحانيــة 
الــذي حققــه قائــد التبــت الــداالي 
نوبــل  جائــزة  علــى  الحائــز  المــا 
التســلطية  ردع  مســألة  فــي 
لــم  حيــث  الصينيــة،  البيروقراطيــة 
تمّكنــه مــن تحقيــق أهــداف شــعبه 
أن  يمكــن  مــاذا  ثــم  الحرّيــة،  فــي 
تفعــل مثــل تلــك الدعــوات لتحقيــق 
اإلنتــاج  فــي  التوزيــع  عدالــة 
والمســاواة والعدالــة االجتماعيــة، 
ناهيــك عــن الســلم العالمــي؟ وتلك 
يجيــب  واقعيــة،  حياتيــة  أســئلة 
الطاقــة  أن  الاّلعنــف:  أهــل  عليهــا 
التــي يمتلكهــا الاّلعنفــي هــي نــور 
األربعــة:  بأبعــاده  باإلنســان  يرتقــي 
والعاطفيــة  والعقليــة  الماديــة 

إاّل  ُيخلــق  لــم  والروحيــة. واإلنســان 
ــات، والعلــم قــد يزيدهــا  لهــذه الغاي
نحــو  علــى  اســتخدم  إذا  تأثيــرًا 
لكنــه  وإنســاني،  وســليم  صحيــح 
أن  إلــى  اإلنســان  يدفــع  أن  يمكــن 
يصبــح أكثــر  بطشــًا واســتكبارًا، إذا 
اســتمّر باالتجــاه الخاطــئ والشــرير 
والمتوّحــش، ففــي حيــن أن األول 
والتســامح  الســالم  باتجــاه  يعمــل 
الثانــي  أمــا  والتفاهــم والتعايــش، 
فهــو توّجــه نحــو الحــرب واإلقصــاء 
والهيمنة.وحســب  واالســتعالء 
أصحــاب العنــف فاإلنســان قــام على 
التنافــس والتحاســد وحــب الغلبــة 
وبالتالــي فالحيــاة لألقوى، والتنازل 
العقــل  فــي  ضعــف  وهــو  ضعفــًا 
والجســد والنفــس والعاطفــة، لكــن 
الحســاب الترجيحــي ألهــل الاّلعنف 
مغايــرة  اعتبــارات  علــى  يقــوم 
وحقوقيــة،  وإنســانية  اخالقيــة 
سياســة  أو  حقيقــي  مجتمــع  فــال 
حقيقيــة أو عــدل أو مســاواة دون 
مــن  تزيــد  األبعاد.واألخــالق  تلــك 
وتعاضــد  المجتمعــات  تماســك 
الطبيعــة  كانــت  ،وإذا  أبنائهــا 
والشــر  الخيــر  تحمــل  اإلنســانية 

د. عبد الحسين شعبان

 حوار العنف والالعنف

أصحــاب  اعتبرنــا  وإن  حتــى   
القلــب  إلــى  األقــرب  الاّلعنــف 
العنــف  أصحــاب  فــإن  والوجــدان، 
الواقــع،  فــي  الغلبــة  ذوو  هــم 
وDالغالــب  الســائد  هــو  وهــذا 
الشــائعD كمــا يقــال، فــي حيــن أن 

.Dالنــادر Dالضائــع  الاّلعنــف 
إلــى  يــؤدي  العنــف  لكــن 
الماديــة  للبنــى  الذاتــي  التدميــر 
والمجتمعيــة واإلنســانية، وقوتــه 
ــأكل نفســها بنفســها، خصوصــًا  ت
ــك مــن  ــه، وذل ــم تجــد مــا تأكل إذا ل
خــالل الفعــل ورد الفعــل، فــإذا لــم 
يجــد العنــف مــا يواجهــه ســيواجه 
إاّل  اســتمر،  لــو  وحتــى  نفســه، 
نهايــة  ال  مــا  إلــى  يــدوم  لــن  أنــه 
مــن  الرغــم  علــى  يومــًا،  وســيزول 
أن آثــاره الماديــة والمعنويــة تبقــى 
المســتوى  علــى  النفــوس  فــي 
الفــردي أو فــي الذاكرة الجماعية، 
وقــد تتــرك ندوبــًا قاســية وجروحــًا 
قــد ال تندمــل علــى الرغــم مــن مــرور 
فمثــاًل  الســنين،  وتعاقــب  الزمــن 
هيروشــيما  تفجيــرات  تــزال  مــا 
ونكازاكــي النوويــة ماثلــة أمامنــا 
مــن  أكثــر  مــرور  مــن  الرغــم  علــى 
ســبعة عقــود ونصــف مــن الزمــن، 
لمــا تركتــه مــن كــوارث وآثــار صحية 

وغيرهــا. واجتماعيــة  وبيئيــة 
فــي غمــرة الحــرب البــاردة وحّمى 
النوويــة،  األســلحة  امتــالك 
القــوى  جانــب  مــن  وخصوصــًا 
العلــوم  تســخير  جــرى   الكبــرى 
واإلمكانــات  والتكنولوجيــا 
الهيمنــة،  لفــرض  الماديــة 
فامتــالك الســالح يعنــي التحّكــم 
الدوليــة  العالقــات  بمصيــر 
مــن  وكان  البشــرية،  ومســتقبل 
يمتلــك الســالح النــووي يســعى 
مرعــب  ردع  فيــه كســالح  للتفــّرد 
حتــى لــو لــم يســتخدمه، ويمــارس 
ونفســيًا  وإعالميــًا  معنويــًا  عنفــًا 
أحيانــًا.  عــدّوه  قبــل  خصمــه  ضــّد 
ينشــغل  العالــم  يجعــل  مــا  وهــو 
بالســؤال المحــوري كيــف الســبيل 
الاّلعنــف  طريــق  يكــون  لكــي 
العنــف،  عــن  وبديــاًل  ســائدًا 
خصوصــًا بإحــالل الســالم والعــدل، 
والتخّلــص  الســالح  بنــزع  الســّيما 
الشــامل؟  الدمــار  أســلحة  مــن 
ومثــل هــذا الســؤال بحاجــة إلــى 
تفّكــر وحــوار وعمــل وجهــد لحشــد 
ــر الطاقــات كــي تنتصــر فكــرة  أكب
والمنافســة  والتعــاون  التعايــش 

والســالم. الخيــر  ألجــل 

حتــى وإن كانــت الســوية األولــى 
والتعايــش  الخيــر  علــى  تقــوم 
هــذه  فــإن  اإلنســاني،  واإلجتمــاع 
البيــت  خــالل  مــن  بالتربيــة  تتعــّزز 
واإلعــالم  والمجتمــع  والمدرســة 
والقوانيــن،  الدينيــة  والمؤسســة 
وهــي مســؤولة أساًســا عــن نمــو 
ضوابــط  ووضــع  الخيــر  نزعــات 
صحيــح  والعكــس  لهــا  ومعاييــر 
أيضــًا. قــد يكــون اســتحالة القضــاء 
علــى النزعــات الشــريرة والعنفيــة، 
التراكــم  بفعــل  تنحســر  قــد  لكنــه 
والعدالــة  والمدنيــة  والتقــدم 
القاعــدة  أمــا  إســتثناًء،  لتصبــح 
فهــي للخيــر، حيــث العنــف يكــون 
مــع  القانــون  إطــار  فــي   DمنضبطــًاD
ارتفــاع منســوب الوعــي مــن خــالل 
الكرامــة  شــأن  وإعــالء  التربيــة 
إليــه  تدعــو  مــا  وهــو  اإلنســانية، 
 DحــقD ويبقــى  جميعــًا،  األديــان 
اللجــوء إلــى العنــف منحصــرًا بحالــة 
وبانتهائهــا  النفــس،  عــن  الدفــاع 
ينبغــي إنتهــاء رد الفعــل العنفــي 

الدفاعــي.
والاّلعنــف يمتلــك طاقــة وهــذه 
مقاومتهــا  يمكــن  ال  كبيــرة  قــوة 
أحيانــًا بالوســائل اإلعتياديــة، ألنهــا 
تولــد الحركــة، والحركــة قوة، وهذه 
األخيــر  وهــذا  غــذاء  إلــى  تحتــاج 
عبــر الــروح، واإلرادة تفعــل فعلهــا  
واســتمرارها.  الطاقــة  لتشــغيل 
الطاقــة  بيــن  التــوازن  مــن  بــّد  وال 
إلــى  تحتــاج  قــوة  وأي  والقــوة، 
تصبــح  لكــي  تناســبها  طاقــة 
إلــى  تحتــاج  طاقــة  وكل  فّعالــة، 
قــوة مناســبة تســتطيع احتوائهــا 
واســتثمارها لمــا يحّقــق أهدافهــا. 
صحيــح أن االعتمــاد علــى الجانــب 
الخّيــر فــي اإلنســان وحــده لــن ينــِه 
مثاليــًا،  مجتمعــًا  ينتــج  أو  العنــف 
ولكــن اإلســتمرار فــي نشــر ثقافــة 
ووضــع  عليهــا  والتربيــة  الاّلعنــف 
العتمادهــا  الصارمــة  القوانيــن 
والشــفافية  الرقابــة  خــالل  مــن 
أنــواع  مــن  نــوع  هــو  والمســاءلة 
وهــو  المســتقبل،  مــع  المصالحــة 

الرهــان عليــه. مــا يمكــن 
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الكمركـي  التصفيـر  عمليـة  اجـراء   
ل 250 مـادة او اكثـر D بـات مـن المؤكـد 
انـه لـم يولـد مـن رحـم وزارة التخطيـط 
حاجـة  عـن  ارقـام  او  كأحصائيـات 
السـوق للسـلع االسـتهالكيه والمواد 
اداري  قـرار  انـه  يعنـي  ممـا   D الغذائيـة 
سياسـي لمواجهة ازمة متوقعة في 
ظـل الحـرب االوكرانيـة التـي كانـت مع 
النفـط  اسـعار  بازدهـار  سـببا  الكورونـا 

االسـعار. رفـع  فـي  اساسـيا  وعامـال 

ليبشـرنا البنـك الدولـي مشـكورا مـن 
النمـو  نسـبة  فـي  الـدول  نتصـدر  اننـا 
الدخـل  فـي   % تصـل 8/9  العـام  لهـذا 
االقتصـاد  ولكـن   D العراقـي  القومـي 
العالمـي مصـاب بداء التضخم لتلحقه 
اسـعار متضخمـة بحجـة الحـرب الدائـرة 
مـن   D التنمويـة  نسـبتنا  لتمتـص   D االن 

الغذائـي. االمـن  طـوارئ  خـالل 

ولكـن مـن المسـتغرب ان مـن ضمـن 
المصفـر المسـتورد هـو انـواع متعـددة 
سـلعة  ليـس  انـه  رغـم  االسـمنت  مـن 
غذائية او اسـتهالكية D فهل سـيدخل 
اقامـة  فـي  المتعـدد  السـمنت  هـذا 
مبـرده  غـرف  ببنـاء  او  الغـالل  صوامـع 
كان  اذا  البـأس   D ال250  مـن  للباقيـات 
كذلك D اما اذا كانت هناك مأرب اخرىله 
ولغيـره D فهـذا يعنـي تخريـب لمـا انجـز 
فـي االكتفـاء الذاتـي الوحيـد عراقيـا 
سياسـات  هكـذا  بفضـل  اننـا  حيـث   D

التمـر. الغـذاء  بحجـة  اسـتوردنا 

تداركنـا  الهشـة  الشـرائح  بحجـة 
البطاقـة  بهدايـا  المتوقـع  الموقـف 
التموينيـة فـي رمضـان بفضـل بـركات 
وفـرة اسـعار النفـط نامـل بتعزيزهـا مـن 
الناتـج الوطنـي الحقيقـي حيـث نـرى 
وقصبـه  السـكري  البنجـر  مـزاع  ازدهـار 
ببـذوره  والقطـن  الزيتـون  مـزارع  ونـرى 
كمـا  زيوتـا  والـذره  الشـمس  وعبـاد 
عمليـا  مـن  للنتهـي   2003 قبـل  كانـت 
مـن اسـتيرادها نصـف مصنعـة. ولكـن 

بمياهنـا. تقتصـد  حديثـة  بمـزارع 

او  للقـرار  السياسـية  الخلفيـة 
القانـون: ليـس امـام حكومـة تصريـف 
بالممكـن  العمـل  سـوى  االعمـال 
والواقعـي وهكـذا من ضغط الجهات 
السـلع  اسـتيراد  مـن  المسـتفيدة 
كونهـا  واالسـتهالاكية  الغذائيـة 
اذن   D اقتصاديـا  االسـد  حصـة  صاحبـة 
عمليـة االسـعاف خوفـا مـن تداعيـات 

الحـرب االوكرانيـة الممولـة مـن نفـس 
المصـدر وهـو النفـط الـذي فـز مذعـورا 
يكـون  مـا  فعـادة   D ببركاتـه  ليرتفـع 
المسـعف هـو المرحلـه االولـى للعالج 
بعـد ان يحافـظ علـى حالة الحد االدنى 
اوغرفـة  لالختصـاص  ليحيلـه  للمريـض 
العمليـات D ولكـن غرفـة العمليـات فـي 
اال  المختلفـة  باالختصاصـات  تزاحمهـا 
االختصـاص السـتراتيجي D حيـث انهـم 
سـبعة اختصاصيـن بعـد ان كانـو ثالثـة 
الـالزم  اجـراء  علـى  اتفاقهـم  يصعـب 
تكـون  عندمـا  االمـور  طبيعـة  وهـذه   D
ارادة  ارادات سـتة منهـا تمثـل  سـبعة 
مكوناتهـا اوال واخيـرا اي لـكل مكـون 
تحـت  التوافـق  جـدا  يصعـب  اثتنيـن 
مظلـة واحـدة يختلفـون فـي تعريفهـا 

. ابعادهـا  او 

عمليـة  تكـون  لكـي  الحـل:  ايـن 
علـى  وتحافـظ  منهجـا  االسـعاف 
مرحليـه تجبـر االخـوة االعـداء للمضـي 
هـي  الثانيـة  البنـاءة  المرحلـة  فـي 
عندمـا نتـرك اعلى السـلم وننزل تدريجا 
لنبـدا متاكديـن ان اكثـر من ثلث العراق 
الفقـر  D وان  بطالـه  فقـراء ومثلـه فـي 
يتحدد بدوالر وربع يوميا للفرد حسـبما 
يوميـا  اي  المتحـده  االمـم  تحـدده 
 45 اي  ونصـف  دينـار  تقريبـا  يحتـاج 
دينـار شـهريا ولذلـك الزال اغلـب ذوي 
االعانـة بهـذه الحـدود الـى اقـل عموما 
D الجـدال ان هـذا الدفـع لكـي ال يجـوع 
ان مسـتوصفات  افترضنـا  فقـط. هـذا 
الدولة ومستشفياتها العامة تغطي 

حاجاتهـم.

تصريـف  حكومـة  تسـاهم  ولكـي 
ناضجـة  مرحلـة  لتأسـيس  االعمـال 
مـن  اي  افقيـا  افضـل  لمرحلـة  تؤهلنـا 
تزيـح عنهـم كلفـة  ان  تبـدأ البـد  القـاع 
المولـدة االهليـة التـي ال تقل كمعدل 
وهكـذا   D دينـار  الـف   50 عـن  شـهري 
كلفـة االتصـاالت التـي ال تقـل عـن 30 
الـف دينـار بيـن والـكارت والنـت اذ باتت 
تقليصـه  او  االلغـاء  هـذا   D اساسـية 
ال  لشـرائح  االقـل  علـى  الربـع  الـى 
بـدون  سـيصبح  الـذي  الفقيـر  ثلـث 
معالجـه الـى ثلـث معطـل فاعل سـيما 
الكهربـاء  فـي  اكثـر  حتمـا  سـنعاني 
والمـاء D مـع اعتمـاد هـش علـى بطاقـه 
تموينية تتقاذها رياح النفط والفسـاد 
التـي  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ونفـوذ 
العـراق  ليبراليـي وداروينيـي  يدعمهـا 
هـل  فمثـال  شـر.  قليلـي  ليسـو  وهـم 
الدولـي فـي تصفيـر  النقـد  سـيوافق 

سـعر الديـزل لمولداتنـا االهليـة؟ اشـك 
فـي ذلـك النـه سـاهم مثـال برفـع سـعر 
او  نشـاط  مـن  ليحـد  االسـود  النفـط 
والسـمنت  االسـفلت  معامـل  يعطـل 
حكومـة  تعـوض  ولكـي  والطابـوق. 
تصريـف االعمـال خسـائرها فـي الديزل 
واالتصـاالت لمـاذا ال تخاطـب البرلمـان 
باعـادة االمـور لنصابهـا بتوحيـد قانـون 
الدرجـات  حيـث  والتقاعـد  الخدمـة 
 D الموازنـات  مـن  الكثيـر  تبلـع  الخاصـة 
وهـذا الوقـت مناسـب كـون سداسـي 
المكونـات فـي )حيـص بيـص( D لنقـول 
انـه انسـب ظـرف ونحن نواجـه تحديات 
السـالح  الـى  المخـدرات  مـن  داخليـة 
مـع  يتناسـل  بفقـر  مـرورا  المنفلـت 
الزيـاده السـكانية مـع انسـداد تنمـوي 
ايضـا  النعمـة  تـدوم  ولكـي   D معـروف 
مـن  تمتـد  تراخيـص  جـوالت  مـن  البـد 
الفـاو الـى الزراعـة والصناعـة والكبريت 
تحديـث  بثـورة  وغيرهـا  والفوسـفات 
الصحـة  فـي  تتقلـص  خدمـات  فـي 
والتعليـم لتخـدم اللبراليـة المتعولمـة 

المتوحشـة.

بهـذه المناسـبة لمـاذا ال ندفـع جـزء 
للسـيد  الماليـة  الوفـرة  مـن  معيـن 
ديونـه؟  كل  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
سـتقف  باريـس  اتفاقيـة  ان  شـك  ال 
الصنـدوق  ان  يبـدو  التـي  بالمرصـاد 
D بـكل االحـوال  هـو مديرهـا التنفيـذي 
هـذه عقبـة ال يتناولهـا )عليـة القـوم( 
لهـم  الطاقـة  قـدر  هـي  بـل  كاولويـة 
بـدون  شـركاء  النهـم   D لزحزحتهـا 

موحـدة. سـتراتيجية 

االعمـال  تصريـف  حكومـة  اذن 
مطلـوب  اسـعاف  وسـيارة  واقعيـة 
منها ان تجري عمليات للطوارئ فقط 
كدولـة الحـد االدنـى وبامكانهـا وضـع 
التاريخيـة  المسـؤولية  امـام  البرلمـان 
بدعـم المحكمـة االتحاديـة علـى االقـل 
بعـدم مشـروعية االمتيـازات والرواتـب 
والتقاعـد D لكـي نزحـزح حجـر االسـاس. 
المدعيـن  مـن  الجميـع  واجـب  هـذا 
ومـن  والقانونـي  الشـرعي  بالحـق 

العدالـة. بديهيـات 

 إشكالية األمن الغذائي
 ثامر الهيمص
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الوقـوع،  دون  مـن  طاقتهـم 
تحـت هيمنـة القـوى السياسـية 
رسـم  نحـو  السـاعية  المسـيطرة، 
الضمانـات  إنهـا  الواقـع.  معالـم 
حقـوق  حمايـة  نحـو  المتطلعـة 
الجـادة  المشـاركة  فـي  الشـباب 
و  القـرار،  صناعـة  فـي  والفاعلـة 
التنقيـح  و  المراجعـة  و  االختيـار 
والتصويـت. و الحـق الكمـل فـي 
الماديـة  األربـاح  علـى  الحصـول 
باعتبـار عضويـة فئـة  والمعنويـة، 
الشـباب الكاملـة غيـر المنقوصـة.

جميـع  بيـن  المسـاواة  إنهـا 
الوقـوع  دون  المجتمـع،  عناصـر 
او  أخـرى،  علـى  فئـة  تمييـز  فـي 
المجتمـع  اختـزال  نحـو  المسـعى 
فـي فئة محـددة باعتبـار الحكمة 
وتقديـم  المعرفـة،  احتـكار  و 
مسـاواة  الكفـاءة.  علـى  الخبـرة 
القانونيـة،  الحقـوق  علـى  تقـوم 
و التصويـت فـي صناعـة القـرار، و 
الحصـول علـى المعلومـات بـروح 
الكامـل  التعويـض  و  الشـفافية. 
بحـق فئـة  عـن أي تقصيـر يصـدر 
أو  التمييـز  باعتبـار  الشـباب، 
االقصـاء. إنـه التعبيـر الواضـح عن 
الشـباب،  يعيشـه  الـذي  الواقـع 
حـول الجميـع مـن القضايـا التـي 
بـدءا  حياتـه،  تمـس  و  تهمـه 
بفـرص العمـل المتاحة ، والبطالة 
الهـدر  و  والمـوارد  والفقـر 
الطريقـة  إلـى  وصـوال  واالنفـاق، 
صناعـة  خاللهـا  مـن  يتـم  التـي 
واالقتصـادي،  السياسـي  القـرار 
الواسـع  المجـال  فسـح  و 
الثقافيـة  المسـاهمة  نحـو 
نحـو  السـعي  و  واالجتماعيـة، 
النمـاذج  وبنـاء  الفـرص  خلـق 
الطاقـات  حفـز  نحـو  السـاعية 
الشـبابية، و العمـل على تثميرها 
وتفجيرهـا، مـن دون اخضـاع تلـك 
البرامـج للجدولـة الزمنيـة، بقـدر ما 
بوصفهـا  معهـا،  التعاطـي  يتـم 
ال  أساسـيا  و  ورئيسـا  عاجـال  امـرا 

اإلبطـاء. أو  التأجيـل  يحتمـل 

 تتبـدى كفـاءة الحكـم الرشـيد 
مـن خـالل معيـار المشـاركة، ومـا 
تتمثـل  اسـس  مـن  عليـه  يقـوم 
والمؤثـر  الفاعـل  الحضـور  فـي 
المدنـي،  المجتمـع  لمنظمـات 
واالنتخابـات الدورية التي تضمن 
والزعامـات  الوجـوه  فـي  التبـدل 
والقيـادات، ونظـام تشـريع يقوم 

القانـون، سـيادة  مبـدأ  علـى 

مبـدأ  تعتمـد  محليـة  إدارات  و 
الالمركزيـة، والعمـل على اإلفادة 
مكونـات  جميـع  مـن  القصـوى 
صعيـد  علـى  سـيما  ال  المجتمـع، 
الشـباب  وتنميـة  المـرأة  تمكيـن 
المشـاركة  مرتكـزات  وتبقـى   .
قائمـة علـى الـدور الـذي يضطلع 
فـي  المدنـي  المجتمـع  بـه 
مختلـف  وعلـى  العامـة،  الحيـاة 
االقتصاديـة  المسـتويات 
 . السياسـية  و  واالجتماعيـة 
وحضـوره  اسـتقالليته  ومـدى 
هيمنـة  خـارج  العميـق  و  الفاعـل 
أن  باعتبـار  الحكوميـة.  السـلطة 
بمثابـة  يبقـى  اإلسـتقالل  هـذا 
يحـدد  الـذي  األصـل  المعيـار 
حضـور  وعمـق  وجديـة  مسـار 
تبنـي  فـي  المدنـي  المجتمـع 
الجماعـات  تهـم  التـي  القضايـا 
علـى  كان  إن  يمثلهـا.  التـي 
مسـتوى صناعـة القـرار، أم علـى 
التمثيـل  فـي  القـدرة  مسـتوى 
يمثلهـا.  التـي  الفئـات  لمصالـح 
وبقـدر أهميـة االنتخابـات الدورية 
الديمقراطيـة،  الحيـاة  حفـز  فـي 
بوصفهـا الوسـيلة األكثـر نجاعـة 
احتـكار  ظاهـرة  مواجهـة  فـي 
فـي  تبقـى  أنهـا  إال  السـلطة، 
مـع  دائمـة  و  مسـتمرة  مواجهـة 
والمتعـددة  المختلفـة  األنـواع 
قوانيـن  عليهـا  تقـوم  التـي 
االنتخاب و انواعها. و ماهو النوع 
األكثـر قربـا مـع متطلبـات الحكـم 
نظـام  أم  )النسـبي؟  الرشـيد، 
هنـا  األهـم  االنتخابيـة(.  الدوائـر 
الخـالص  بأهميـة  متعلقـا  يبقـى 
والهيمنـة  القـوى  مراكـز  مـن 
والسـطوة التـي تتحصـل عليهـا 
بعـض األطـراف، فـي التاثير على 

االنتخابـات. مسـار 

تبـرز مسـألة تمكيـن المـرأة فـي 
الرشـيد،  الحكـم  مسـألة  صلـب 
مسـار  تفعيـل  فـي  وأهميتهـا 

التـي  تلـك  المجتمعيـة،  التنميـة 
اتخـذت أكثـر مـن مسـار و تصـور، 
النسـق  بنـاًء علـى  والـذي يقـوم 
القيمـي والثقافـي السـائد فـي 
فـي: تتمثـل  والتـي  مـا،  مجتمـع 

التنميـة:  فـي  المـرأة  دور   .1
مبـدأ  علـى  يقـوم  الـذي  االتجـاه 
المسـاواة االجتماعيـة، إذ ال فـرق 
بيـن رجـل و إمـرأة، بقـدر مـا يكـون 
الخبـرة  إلـى  مسـتندا  الفيصـل 
والقـدرة   ، النزاهـة  و  والكفـاءة 
السـياق  إنـه  االنجـاز.  علـى 
المتطلـع نحـو تجنـب الهـدر فـي 
مـا  بـكل  والمتطلـع  الطاقـات، 
أوتي من قدرة وقوة و إمكانات، 
نحـو اإلفـادة القصـوى مـن جميع 

االجتماعيـة. المكونـات 

االتجـاه  التنميـة:  و  المـرأة   .2
أهميـة  مـع  يتعـارض  ال  الـذي 
عنـد  يتوقـف  لكنـه  المـرأة،  دور 
المكـون  علـى  الوقـوف  أهميـة 
الـذي  والبيولوجـي  الطبيعـي 
يميزهـا عـن الرجـل، ومن هـذا فإن 
التطلـع هنـا يقـوم علـى أهميـة 
التـي  القـدرات  مـن  اإلفـادة 
فـي  وتوجيههـا  المـرأة،  تميـز 
خدمـة التنميـة، و بمـا يتناسـب و 
للمـرأة  يمكـن  التـي  التخصصـات 

فيهـا. تبـدع  أن 

االتجـاه   : التنميـة  و  3.المـرأة 
دور  تنميـة  نحـو  يتطلـع  الـذي 
مـن خـالل  المجتمـع،  المـرأة فـي 
الخاصـة  البرامـج  بإعـداد  العنايـة 
بمسـاهمتها  تنهـض  التـي 
البيئـة  توفيـر  و  اإليجابيـة، 
علـى  تعمـل  التـي  المناسـبة 
حـول  النمطيـة  الصـورة  تغييـر 

لمـرأة. ا

فـي  الشـباب  أهميـة  تتبـدى 
صلـب مسـألة الحوكمـة، أنطالقـا 
التـي  الراسـخة  األسـس  مـن 
الحوكمـة  منظومـة  بهـا  تبشـر 
الشـفافية  إلـى  االسـتناد  حيـث 
وبهـذا  والمسـاءلة،  والعدالـة 
المسـاهمين  فـإن ضمـان حقـوق 
حاضـرا  يكـون  المشـاركين،  و 
العمومـي.  المشـهد  ومتصـرات 
الواضـح  و  الجـاد  المسـعى  إنـه 
واجبـات  و  حقـوق  حمايـة  نحـو 
فئة الشـباب، سـعيا نحو استثمار 

 تمكين المرأة .. حول خلق المساهمة الفاعلة
إسماعيل نوري الربيعي 
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والناس "تتلقى الَعجاج" 

الحيـاة  يهـدد  الـذي  التصّحـر   
حالـة  عـن  ينفصـل  ال  العراقيـة 
التصّحر السياسـي التي نعيشها، 
النيابيـة  االنتخابـات  منـذ  ليـس 
العمليـة  بـدء  منـذ  بـل  األخيـرة 
السياسية التي بنيت على أسس 
الواقـع  معطيـات  مـع  تنسـجم  ال 
العراقـي، بتاريخه المثقل بالمعاناة 
وحاضـره  التخريبيـة،  والسياسـات 
والتداخـالت.  بالهواجـس  الحافـل 

كل  إغفـال  إلـى  أدى  الـذي  هـو  السياسـي  التصّحـر 
األخطـار التـي تحيـق بالعـراق وسـط االنشـغال بالمناكفات 
والحصـص والهيمنـة واإلقصـاء ومعهـا اإلرهـاب المدعـوم 
مـن بعـض الطاقـم السياسـي. النتيجـة كانـت أن األخطـار 
تتزايـد والقنابـل الموقوتـة تقتـرب من االنفجـار الواحدة تلو 

األخـرى. 
والتغييـرات  التصّحـر  موضـوع  األخطـار،  هـذه  بيـن  مـن 
أشـكال  كل  عليهـا  ُتعّلـق  شـّماعة  باتـت  التـي  المناخّيـة 

الخطـر. هـذا  مواجهـة  فـي  التقصيـر 
كـم هـي الجهـود المبذولـة مـن المؤسسـات الحكومية 

لمواجهـة هـذه االخطـار حتـى اآلن؟
الموظفيـن،  ومئـات  طويلـة،  بيافطـات  مديريـات 
وإيفـادات، وتقاريـر تكتـب وال تتعـدى حـدود االعـالم، بينما 
التنفيـذ دائمـا يذهـب ضحيـة جهل وخمول وفسـاد. حتى 
عندمـا يريـد اآلخـرون مسـاعدتنا – وربمـا لمصلحتهـم أيضـا- 
نضـع أمامهـم عالمـات االسـتفهام والعراقيـل وندفعهـم 

اليـأس والمغـادرة. الـى 
منهـا،  تبّرعـا  شـجرة  مليـون  العـراق  علـى  عرضـت  تركيـا 
والعـوق  والتواقيـع  الروتيـن  غياهـب  فـي  األمـر  فذهـب 
إلـى  أوعـز  التركـي  السـفير  األوان.  فـات  حتـى  اإلداري 
منظمـة تنميـة خارجيـة تركيـة تعمـل فـي العـراق بتقديـم 
مـا يطلبـه العـراق في مجـال وقف التصّحر وزراعـة األراضي 

لكـن أحـدًا لـم يتجـاوب معـه. 
وتنفيـذ  تمويـل  عارضـا  العـراق  الـى  جـاء  إيرانـي  وفـد 
مشـروع لتثبيـت تربـة الصحـراء، فواجهـه العباقـرة بسـؤال: 
مـا هدفكـم مـن تمويـل مشـروع فـي ارضنـا؟ فـكان الجواب 
الصريـح مـن الوفـد: المشـروع فيـه مصلحتنـا نحـن أواًل، ألن 
بيئتنـا،  أفسـد  العراقيـة  الصحـراء  مـن  يأتينـا  الـذي  الغبـار 
خصوصـا أننـا وجدنـا فيـه تلوثـا ذرّيـًا. لـم يتجـاوب أحـد معـه 
ينفـذ مشـروع حـزام أخضـر  اليـوم  أدراجـه فيمـا هـو  وعـاد 

علـى الحـدود التقـاء مـا يمكـن مـن الغبـار العراقـي. 
التراخـي  مـن  شـهد  وإيـران،  تركيـا  مـع  الميـاه  موضـوع 
وخمـول الدبلوماسـية العراقيـة مـا يكفـي الن يصـل الـى 

كارثيـة.  مراحـل 
ومنـذ 2012 كان هنـاك مشـروع إلقامـة حـزام أخضر وطني 
تخفيـف  فـي  سيسـاعد  كان  الصحـراء.  زحـف  يوقـف 
المليـار  ونصـف  مليـار   2 فقـط  كانـت  كلفتـه  المشـكلة. 
علـى مـدى سـنوات، وهـو مبلـغ يشـكل جـزًءا بسـيطًا مـن 
ممتلـكات واحـدة مـن اللجـان االقتصاديـة لألحـزاب، لكنـه 
كما غيره من المشـاريع ظل حبيس األدراج. هناك مشـروع 
زراعـة مليون شـجرة، تبنته إحـدى الوزارات لكنه أحبط أيضا 
وأزيـح المتحمسـون لـه مـن مواقعهـم ليحـل محلهم من ال 

يريـدون انجـاز شـيء. 
تقاريـر دوليـة تؤكـد أن العـراق هـو مـن أكثـر الـدول تضـررا 
علـى  المائيـة  واألزمـة  القادمـة،  المناخيـة  بالتغييـرات 
األبـواب والعواصـف الترابية تخنق الحياة كلها، وال نسـمع 
عـن اجـراء حكومي لمواجهة ذلك، ألن أغلب السياسـيين 
ال يسـعى الـى بنـاء وطـن، بـل الـى كسـب مـا أمكـن مـن 

المغانـم ألربـع سـنوات، والنـاس »تتلقـى الَعجـاج«.

سالم مشكور
 الغبار األغبر .. وذريعة 

قلة المطر

ــذي  ــار ال ــر هــذا الغب ــه حقــًا أغب  إن
العواصــف  أو  العاصفــة  بــه  أتــت 
طالــت  التــي  األخيــرة  الترابيــة 
مــن  لعــدد  وخاصــة  العــراق 
الجــوار،  دول  وبعــض  محافظاتــه 
والمنشــآت  البيــوت  بــه  أغبــرت  إذ 
والشــوارع، وطــال ايضــًا العراقييــن 
اآلالف  واختنــاق  بعضهــم  بوفــاة 
فــي  األمطــار  قلــة   . منهــم 
الســنوات األخيــرة جــّراء التغييــرات 

المناخيــة فــي العالــم، كانــت أحــد أســباب انحــالل تماســك 
الــذي  األمــر  الصحراويــة،  المناطــق  فــي  خاصــة  التربــة 
يســهل تحولهــا لغبــار فــي العواصــف الترابيــة لكنهــا 
للعمــل  االســتعداد  فــي  للذيــن قصــروا  ذريعــة  ليســت 
اْذ ال  التخفيــف مــن مضارهــا،  أقلــه  او  علــى تحاشــيها 
يكفــي التبريــر خلــف ذريعــة قلــة األمطــار او اقتطــاع كل 
مــن تركيــا وايــران جــزءًا مــن حصــة العــراق المائيــة القادمــة 
األشــجار  زراعــة  فــي  التقصيــر  ذريعــة  حتــى  او  إليــه 
والبســتنة، التــي تســاعد فــي تماســك التربــة والحــد مــن 

إلينــا. األغبــر  الغبــار  ودفــع  الترابيــة  العواصــف  تأثيــر 
لقــد تنــاول اإلعــالم هــذا الحــدث – الظاهــرة الطبيعيــة 
باهتمــام بالــغ، ســواء بالتوصيــف او بيــان أســبابه، وحتــى 
اقتــراح الحلــول لمواجهــة األزمــة وتداعيــات مــا حصــل 
ويحصــل نتيجــة ذلــك. أمــا الجهــات الرســمية المعنيــة 
وحتــى غيرهــا مــن المختصيــن والمهتميــن، فقــد عبــروا 
عــن رؤيتهــم ألســباب ومظاهــر ومــآل هكــذا عواصــف 
طبيعيــة والعمــل للتخفيــف من وطأتها وآثارها الســيئة، 
لكــن أحــدًا لــم يقــدم مشــاريع عمليــة لذلــك مرفقــة بآليــات 

تنفيــذ عمليــة وفعالــة.
وحتــى ال تنتهــي زوبعــة وآثــار هــذه العاصفــة الترابيــة 
وآثــار غبارهــا األغبــر، وينتهــي الــكالم الكثيــر عنهــا البــد 
مــن مواجهــات مباشــرة راهنــة واخــرى مســتقبلية نتوقــع 
حصول ما يشــبهها وحتى األســوأ. ومثلما واجه النظام 
الملكي في العراق باســتباق اســتمرار الفيضانات لدجلة 
والفــرات وتفاقــم آثارهــا، عمــد إلــى بنــاء أكثــر مــن عشــرة 
ســدود خــالل مــدة قصيــرة، وكذلــك مثلمــا أنشــأ مجلســا 
لإلعمــار العــام 1952 لمواجهــة متطلبــات العــراق المقبلــة 
لتطــور الزراعــة والصناعــة وبنــاء المشــاريع الســتراتيجية 
واســتيعاب  العــراق  وواردات  مداخيــل  لزيــادة  الكبــرى، 

اليــد العاملــة والكفــاءات المتوقــع توفرهــا مســتقباًل.
يتوجــب  التــي  العمليــة  الخطــوات  وأهــم  أولــى  إنَّ 
علــى الجهــات الرســمية المعنيــة البــدء فــي القيــام بهــا 
المشــهود  الخبــراء  مــن  لجنــة  تشــكيل  هــي  اآلن  منــذ 
خــارج  مــن  وغالبيتهــم  المجــال،  هــذا  فــي  لكفاءتهــم 
الــوزارات المعنيــة، وتضــع هــذه اللجنــة خطــة مشــروعها 
مــدة قصيــرة،  خــالل  لتنفيــذه  العمليــة فعــاًل  والخطــة 
كاللجــوء الــى االســتفادة مــن المطــر الصناعــي وحــث 
بالبســتنة،  زيــادة المســاحات المزروعــة  المزارعيــن علــى 
وتكثيــف زراعــة األشــجار بالمالييــن خاصــة فــي المناطــق 

الصحراويــة.
ــة المملكــة  ــا أن نشــير إلــى تجرب ولعــلَّ مــن المفيــد هن
الســعودية فــي هــذا المجــال، والتــي كان أحدهــا زراعــة 
اإلصالحيــة  خطتهــا  خــالل  شــجرة  مليــار  عشــر  أربعــة 
مضخــة  اســتخدام  وكذلــك   2030 للعــام  االقتصاديــة 
البحــر  ميــاه  لتحليــة  النوويــة  بالطاقــة  تعمــل  عمالقــة 
للزراعــة  ومنهــا  المتعــددة  واالســتعماالت  للشــرب 
ولألشــجار التــي بوشــر بشــتلها، ونحــن نســتطيع زراعــة 
مالييــن األشــجار والتوســيع مــن حفــر اآلبــار وحتــى تحليــة 
ميــاه البحــر بمحطــات صغيــرة.. آمليــن أن يتحقــق ذلــك وال 

بذرائــع مرفوضــة ســلفًا. يطولــه اإلهمــال 

عبدالحليم الرهيمي
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ــر الجريمــة المنظمــة علــى قطاعــي السياســة   تؤث
اإلرهابيــة.  الجماعــات  تغــذي  أنهــا  كمــا  واالقتصــاد 
ويتــم جنــي الكثيــر مــن األمــوال عبــر األعمــال التجاريــة 
غيــر القانونيــة. فهــل يمكــن إنهــاء هــذه الشــبكات 

اإلجراميــة ذات االنتشــار العالمــي؟
العالــم ملــوث بالعديــد مــن األشــياء بيــن الفســاد 
بالبشــر والحــروب ومــا  المخــدرات واالتجــار  وتهريــب 
إلــى ذلــك.. كل شــيء متحــد لدرجــة أن المــرء يــدرك 
أن كل شــخص يتأثــر فعلًيــا بطريقــة أو بأخــرى، ونــرى 
الشــباب يضيعــون فــي المخــدرات، ويــرى ذلــك كثيــر 
مــع  هــذا  كل  مــن  والدمــار  المتضرريــن  النــاس  مــن 
العلــم أن الحــل صعــب للغايــة يــكاد يكــون مســتحياًل. 
فالفســاد وتجــارة المخــدرات لــم يعــدا مشــكلة محليــة 
فقــط. ألن الجماعــات اإلجراميــة الدوليــة بدأت تتعاون 
مــع المنظمــات اإلرهابيــة وبعــض السياســيين لنشــر 
يســاعد  رحمــة.  بــال  النــاس  حيــاة  وتهديــد  العنــف 
فــي ذلــك البنيــة التحتيــة المعقــدة التــي يصعــب 

الســيطرة عليهــا. 
فيــه  عالمــي  إجرامــي  عمــٌل  المخــدرات  تهريــب 
الكثيــر مــن المنافســة. اذ يتــمُّ تهريــب المخــدرات مــن 
ــا ، ويتــم غســيل األمــوال  أميــركا الالتينيــة إلــى أوروب
بلــدان مختلفــة،  القانونيــة فــي  األنشــطة غيــر  مــن 
ويمكــن تنظيــم جريمــة قتــل فــي دولــة مــا وتنفيذهــا 
ــة أخــرى. يمكــن الشــعور بعواقــب ممارســة  فــي دول
القتــل  جرائــم   Dمــكان كل  فــي  الســرية  األعمــال 
ال  فهــي  المســتهدفة  والهجمــات  واالنفجــارات 
تصيــب فقــط أعضــاء الجماعــات اإلجراميــة، بل تصيب 
أيًضــا أســرهم والشــهود والصحفييــن وغيرهــم مــن 

األبريــاء.  الضحايــا 
العــام  مــن  نيســان  مــن  المتحــدة،  الواليــات  فــي 
الماضــي إلــى آذار مــن هــذا العــام ، توفــي 300 شــخص 
يومًيــا مــن جرعــات زائدة من المخدراتD وفًقا لســجالت 
مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي »ويوروبــول«، فــإن كل 
إجراميــة  مجموعــات  اآلن  لديهــا  العالــم  فــي  دولــة 

وكارتــالت خاصــة بهــا. 
فــي ألمانيــا أيًضــا، أصبحــوا راســخين أكثــر فأكثــر. 
فــي مــا يتعلــق باالتجــار بالمخــدرات، فــإن هــذا البلــد 
هــو ســوق ومركــز عصبــي مهــم لطــرق التوزيــع. مــن 
هنــا يتــم تنظيــم تجــارة المــواد األفيونيــة علــى طــول 
طريــق البلقــان. وتتلقــى ســوق الواليــات المتحــدة 

المربحــة المــواد الخــام مــن أميــركا الجنوبيــة. 
بعــض  عنــد  يتناثــر  والفســاد  مخترقــة  الســلطات 
الــوزراء. وفًقــا لحســابات البنك الدولــي، تنفق الجريمة 
المنظمــة نصــف مبيعاتهــا الســنوية البالغــة مئــات 
الــدوالرات علــى رشــوة السياســيين  المليــارات مــن 
اإلجراميــة،  الشــبكات  العالــم.   أنحــاء  جميــع  فــي 
ــد  ــع بشــكل متزاي التــي تتعــاون مــع السياســيين تتب
تجــارة  أيًضــا  الالجئــون  ويشــكل  اإلرهــاب.  منطــق 
مربحــة للجريمــة المنظمــةD فتهريــب األشــخاص يجلــب 
للمجموعــات اإلجراميــة نحــو 150 مليــار دوالر ســنوًيا. 
الجماعــات اإلرهابيــة تقتــرب أكثــر فأكثــر مــن جماعــات 

المنظمــة. الجريمــة 
 )بالفســاد ينشــط االقتصاد( هذا شــعار بعض الدول 
التــي تقــوم باألعمــال غيــر القانونيــةD فأصبــح مــن النادر 
العثــور علــى أشــخاص أو جهــات تعمــل بنزاهــة فــي 
الوقــت الحالــي. كل دولــة إذا َنَشــط اقتصادهــا بلمــح 
 Dالبصــر إعلــم أنهــا اســتخدمت األســاليب غيــر القانونية

مــن دون المبــاالة بمــا يحــدث للنــاس الحقــا.
إن الشــبكات اإلجراميــة مثــل األخطبوطــات حيــث 
إذا قطعــت ذراًعــا، فهنــاك الكثيــر ليحــل محلــه، إنهــا 

معركــة ال نهايــة لهــا عمليــًا للســلطات العالميــة.

غفران عبد العزيز

 التسّوُل .. الظاهرة المعضلة

تلعـب  عوامـل  عـدة  هنالـك   
فـي تفّشـي هـذه الظاهـرة فـي 
االقتصـادي  كالعامـل  العـراق، 
والمسـتوى  بالفقـر  يتعّلـق  ومـا 
لهمـا  اللذيـن  المعيشـي، 
والعامـل  ذلـك،  ف  األكبـر  الـدور 
كالطـالق  ـ  ايضـا  االجتماعـي 
والخالفات األسريةـ  والذي يكون 
والمشـاحنات  الخالفـات  نتيجـة 

التـي تعصـف باألسـرة، تضاف إلى ذلـك األمراض المزمنة 
التـي تصيـب بعـض النـاس مّمـا يضطّرهـم إلـى أن يمـدوّا 

للمسـاعدة. طلبـا  يدهـم 
بعـد مواقـع التواصـل االجتماعـي والخالفـات الزوجيـة 
والواقـع  المنفلـت  والسـالح  العشـائرية  واالختالفـات 
السـيا/ اقتصادي الهّش وتذبذب المسـتوى المعيشي 
ليفـرض  التسـّول  يأتـي  العمـل،  فـرص  تّوفـر  وقّلـة 
نفسـه علـى واقـع األسـرة العراقيـة مـن حيـث التفـّكك 
ظاهـرة  هـي  التسـّول  ظاهـرة  كانـت  وإن  والتشـرذم، 
عـن  الشـيء  بعـض  مختلفـا  بـدا  العـراق  أّن  إاّل  عالميـة، 
غيـره مـن الـدول فهـو يتمّيز عن أقرانه مـن دول المنطقة 
التـي يبـدو أّنهـا أكثـر تقّدما معاشـيا، بينما بقي الشـعب 
العراقـي يـرزح تحـت هامـش الفقـر والعوز غير المسـموح 
مالمـح  ذوو  هـم  المتسـّولين  أكثـر  أن  سـيميائيا  بهمـا، 
منهكة وعاهات متجّددة ونساء يحملن أطفاال وتالميذ 
تّسـربوا مـن المـدارس وفتيات بعمـر الزهور ال مأوى لهن، 
تشـاطرهم جنسـيات وافـدة المهنة ذاتهـا التي تدار من 
قبـل »مافيـات« وجهـات غيـر شـرعية وراء الكواليـس قد 
تسـّبب فـي اعمـال ال اخالقيـة وغير قانونيـة تكون طارئة 

علـى المجتمـع ككل. 
مـن  أسـاس  بشـكل  يتـّم  الظاهـرة  هـذه  لمعالجـة 
المعيشـي  المسـتوى  ورفـع  الفقـر  موضـوع  حـّل  خـالل 
مـع  بينهـم  عـادل  بشـكل  الثـروات  وتوزيـع  للمواطنيـن 
الكبيـرة  الفجـوات  وتقليـل  الرواتـب  مسـتوى  تنظيـم 
العمـل  علـى  األفـراد  تشـجيع  إلـى  إضافـة   ، بينهـا 
والكسـب مـع تهيئـة فـرص عمـل مناسـبة وكريمـة، بـداًل 
مـن التفكيـر باللجـوء إلـى التسـّول كحـلٍّ لمشـكلة الفقر 
ـل باأليتـام ورعايتهـم،  المدقـع والحاجـة المذلـّة، والتكفُّ
بالتسـّول،  يقومـون  َمـن  ُتعاقـب  التـي  القوانيـن  وسـّن 
وُتالحـق شـبكاته الُمنّظمـة، وتّجـاره الذيـن يختفـون وراء 

المشـبوهة.  الكواليـس 
العراقيـة  األسـرة  للتسـّول علـى  السـلبية  اآلثـار   ومـن 
أفـراد  مـن  الكثيـر  إنتاجيـة  انخفـاض  خـاص  بشـكل 
المجتمـع )وهـي قليلـة باألسـاس( مـن الذيـن يمتهنـون 
أو  العمـل  علـى  قادريـن  غيـر  يصبحـون  ألّنهـم  التسـّول؛ 

الوقـت.  مـرور  مـع  المسـؤولية  تحّمـل 
وظاهـرة التسـّول ال تخـّص الدولـة وحدهـا وسـلطاتها 
االجتماعيـة  الفعاليـات  جميـع  تشـمل  بـل  فقـط 
العشـائرية أيضـا ويجـب  والمجتمعيـة واألسـرية وحتـى 
وافـرادا  وحكومـة  شـعبا  الجهـود  جميـع  تتضافـر  أن 
مكافحـة  فـي  المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات  وعشـائر 
المجتمـع  شـرائح  مجمـل  علـى  السـلبية  الظاهـرة  هـذه 
الماليـة  المصـادر  وتحسـين  االقتصـاد  مـوارد  وتنويـع 
للمعيشـة، مـع توفيـر فـرص عمـل كافيـة والئقـة لجميـع 
المواطنيـن وفتـح المجـال للتأميـن الصحـي لهـم ودعـم 
والتوعيـة  االرشـاد  واسـتمرار  للفـرد  القومـي  الدخـل 
بتجّنـب هـذه الظاهـرة السـلبية وغيـر الحضاريـة، التـي ال 
تليـق بسـمعة األسـرة العراقيـة الكريمـة التـي هـي نـواة 

العظيـم. العراقـي  الشـعب 

عباس الصباغ 
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االعــالم  وســائل  بعــض  تتبنــاه 
او   ، االقتصاديــة  او  السياســية 
شــخصية  وتطلعــات  لمصالــح 
مــن  لكثيــر  المتابــع  اليحتــاج 
حيــث   ، الكتشــافها  البحــث 
فــي  الطعــن  مبــدء  تعتمــد 
تشــويه  ومحاولــة  الخصــوم 
فــي  والتبخيــس  صورتهــم 
ومــن   ، وجهودهــم  اعمالهــم 
جهــة اخــرى تتعامــل مــع افعــال 
لصالحهــا  تعمــل  التــي  الجهــة 
خطابهــا  مبــررة  وتمولهــا 
وعــدم  واوامرهــا  وافعالهــا 
الحدبــث  وحتــى  معارضتهــا 
وعــدم  مناقشــتها  او  عنهــا 
اخالقيــات  باتبــاع  التزامهــا 
مبــادئ  هــي  التــي  الصحافــة 
الحقيقــة والدقــة والموضوعيــة 
امــام  والمســؤولية  والحيــاد 
عــن  تتكتــم  لذلــك   ، القــراء 
وتقــف  وخطاياهــا  اخطائهــا 
الــى جانبهــا وتســاندها حقــا او 

باطــال.
مرحلــة  وفــي  العــراق  ان 
شــمولي  نظــام  مــن  التحــول 
الــى   2003 عــام  فــي  وقمعــي 
نظــام تعــددي شــبه ديمقراطــي 
اعــالم  الــى  الحاجــة  بأمــس 
حقــوق  ومبــادئ  قيــم  يتبنــى 
الحــوار  الــى  الداعيــة  االنســان 
لحــل الخالفــات وتقريب وجهات 
الكراهيــة  ثقافــة  ونبــذ   ، النظــر 
 ، والتهميــش  واالقصــاء 
اآلخــر. والــرأي  الــرأي  واحتــرام 
فــي  االعــالم واالعالمييــن  ان 
العــراق بحاجــة الى ميثاق شــرف 
يلتــزم باالمانــة والخلــق الحســن 
واحتــرام المهنــة وعــدم التعــرض 
الن  وكرامتــه،  االنســان  لشــرف 
العــراق ووحدتــه وتطــوره ورفــاة 
الحفــاظ  مايمكــن  اثمــن  شــعبه 
عليــه فــي زمــان بعــض الالعبيــن 
يدفــع  واالقليمييــن  الدولييــن 
نحــو  والعراقييــن  بالعــراق 

مرعــب. مجهــول  مســتقبل 

 العالقــة بيــن حقــوق االنســان 
واالعــالم واالعالمييــن بمختلــف 
تكــون  ان  ينبغــي  تصنيفهــم 
يخــدم   ، تفاعليــة  عالقــة 
الحقوقــي والناشــط االنســاني 
حريــة  بضمــان  االعالمــي  فيهــا 
الحريــات  مــن  وغيرهــا   ، التعبيــر 
التــي تكفلهــا الشــرعية الدوليــة 
واالنظمــة  االنســان  لحقــوق 
ويتابــع   ، والمحليــة  االقليميــة 
تقــع  قــد  التــي  االنتهــاكات 
قبيــل  مــن  االعالمــي  علــى 
التنقــل،  وحــق  النشــر،  حريــة 
وحــق الوصــول الــى المعلومــة 
والحصــول عليهــا ، والمنــع مــن 

تعســفًا. بــه  الكتابــة 
يخــدم  االعالمــي  وبــدوره 
الحقوقــي والناشــط االنســاني 
حقــوق  ومفاهيــم  قيــم  بنشــر 
االنســان والعمــل علــى تثقيــف 
وواجباتــه  بحقوقــه  المجتمــع 
التــي قــد تغيــب عنــه، مــن خــالل 
االيجابــي  والتفاعــل  التواصــل 
والجمعيــات  المنظمــات  مــع 
بحقــوق  والمهتمــة  المعنيــة 
زياراتــه لهــا  االنســان مــن خــالل 
االنشــطة  علــى  واالطــالع 

تعقدهــا. قــد  التــي  والبرامــج 
االعالمــي  علــى  يجــب  كمــا 
واســعة  درايــة  علــى  يكــون  ان 
والمعاهــدات  باالتفاقــات 
االنســان  بحقــوق  المعنيــة 
وضــرورة تقيــده بــأداب والتزامات 
الدوليــة،  ومعاييرهــا  المهنــة 
النافــذة  القوانييــن  واحتــرام 
التــي تتعلــق الحمايــة القانونيــة 

المواطنيــن. لــكل 
المســتهدف  هــو  االنســان 
االســاس مــن الرســالة االعالميــة 
وتدعيمهــا  حقوقــه  لكفالــة 
فــي واقــع عملــي يضمــن حيــاة 
للمجميــع  كريمــة  انســانية 
بمســاواة وعدالــة تامــة ، ولكــي 
تصبــح هــذه الحقــوق مكفولــة 
للجميــع تتطلــب باالســاس وعيــًا 

الوعــي  هــذا  ونشــر   ، بهــا  تامــًا 
نطــاق. اوســع  علــى 

اصبحت حقوق االنســان عنوان 
والمتحضــرة  العصريــة  الدولــة 
علــى  التطــور  هــذا  فوضــع   ،
كاهــل االعــالم مســؤولية كبيــرة 
يرتبــط  ويهــذا   ، التوعيــة  فــي 
بالمســاحة التــي يتمتــع بهــا مــن 
حريــة فــي حــق التعبيــر ، فحريــة 
والوصــول  واالتصــال،  االعــالم 
والحصــول   ، المعلومــة  الــى 
عليهــا اصبحــت معيــارًا لقيــاس 
والتزامــه  المجتمــع  تطــور 
 ، والتقدميــة  الحضاريــة  بالقيــم 
فالمبــادئ العامــة لحريــة التعبيــر 
كمــا عبــر عنهــا احــد المفكريــن 

فــي الغــرب ) اذا كانــت البشــرية 
رأي  علــى  متفقيــن  جمعــاء 
واحــد  شــخص  وهنــاك  معيــن 
لــه رأي آخــر فليــس بيــد البشــرية 
هــذا  رأي  ألســكات  مبــرر  اي 
الفــرد وليــس مبــررًا لــه اســكات 

.) جمعــاء  البشــرية 
ان وســائل االعــالم عمومــًا فــي 
عراقتهــا وقدمهــا  رغــم  العــراق 
بقضايــا  التهتــم  فأغلبهــا 
لــه  وتغطيتــه  االنســان  حقــوق 
العمــق  الــى  وتفتقــر  محــدودة 
مــن   ، والمتابعــة  والشــمول 
خــالل تســييس حقــوق االنســان 
وارتبــاط تغطيتــه االعالميــة، امــا 
واســتجابة  الرســمي  بالموقــف 
لتعليمــات الســلطة السياســية، 
معيــن  لموقــف  اســتجابة  او 

علي قاسم
 االعالم وحقوق االنسان
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معانــات العراقييــن مــع جمهورية 
الشــر التــي ارســاها نظــام البعــث 
ممثــال فــي صــدام حســين. فقــد 
القســرية  المظاهــر  مارســت 
باجلــى صورها.ونتــج عنها    دولة 
بوليســية  الكثيــر مــن مواطنيهــا 
ذو شــخصية ســلبية..يفتقر إلــى  
غيــر  حالــة  أي  تجــاه  الفعــل  رد 
إنســانية يتعــرض لهــا المواطــن. 
مــع  تعاونــوا  الكثيريــن  إن  بــل 
لهــا.  عيونــا  وأصبحــوا  الســلطة 
أو   التملــق  أو  الخــوف  بدافــع 
الحصــول علــى المكســب النادي 
مظاهــر  ومــن  المعنــوي.  او 
الدولــة االســتبدادية هــو توجــه 
الدولــة  نحــو  المركزيــة. وضعــف 
بقيــة المراكــز  التــي هــي خــارج  
تحــت  الجميــع  المركز،ليكــون 

والتحكــم  المشــاهدة  دائــرة 
الحديديــة  ســيطرتها  ،ولتفــرض 
عــل أرجــاء البالد،لــذا عــرف النظام 
الشــمولي بانه) النظام أو الدولة 
علــى  ســيطرتها   تفــرض  التــي 
جميــع مواطنيهــا. وتعمــل  علــى 
جوانــب  كافــة  علــى  الســيطرة 
والعامــة  الشــخصي  الحيــاة  
تفــرض  أنهــا  للمواطن.كمــا 
منهــاج أخالقيــات مســتمد مــن 
رغبتهــا فــي تكييــف المواطنيــن  
حســب اهواءهــا  فهــي تراقــب 

. واالعــالم  التعليــم  نظــم 

تثبــت  قريبــة  شــواهد  هنــاك   
قــد  االقتــراع   صناديــق  أن 
أو  عناصــر  صعــود  فــي  تســهم 
النقيــض  علــى  هــم  أشــخاص 
الديمقراطــي... التوجــه  مــن 
وهــذا األمــر الحظنــاه مــع صعــود 
النازيــة فــي ألمانيــا  بعــد الحــرب 

علــى  الصدامــات  تنشــأ   
االصعدة،لحظــة  مختلــف 
تتعــارض  المفاهيــم والمصالــح 
ثمــة  بعضها،وليــس  مــع 
فــي  ولــو  بينهمــا  مشــتركات 
األمــر.  األدنى،وهــذا  حدهــا 
واقــع  فهــم   إلــى  يقودنــا 
الشــمولية   األنظمــة  تناقــض 
مــع فكــرة ونظــام الديمقراطيــة 
الشــمولية   .فاالنظمــة 
األحــزاب  فــي  المتمثلــة 
والحــركات واالشــخاص .تكــون 
ســلطة القــرار فيهــا بيــد الحــزب 

الديكتاتــور. شــخص  أو 

يمكــن أن نطلــق  على الدولة، 
كونهــا  مصطلــح   دولــة   اي 
جملــة  ،مــن  اســتبدادية  دولــة 
الســلطة  أن  ممارســات.منها 
تتركــز فــي يــد مجموعــة اوفــرد 
. وفيهــا تجــاوز علــى الحقــوق  
كذلــك  والعامــة  الفرديــة 
االســتئثار بالسلطة السياسية. 
للتطبيــق  مرافقــا   هــذا  كل 
هكــذا  لتثبيــت  القســري 
فــي  تؤثــر  ولكــي  ســلطة.... 
الــرأي العــام  فإنهــا تضــع يدهــا 
علــى مراكــز اإلعــالم مــن صحــف 
فضائيــة،  وقنــوات  ومجــالت 
يعــرف  مــا  إلنتــاج   يمهــد  ممــا 
الشــمولية. الطاقــة  إلنتــاج 
والتــي تعنــي الســيطرة علــى 
كل مجــاالت الحيــاة والخاصــة.
الدكتاتوريــة  الســلطة  فتجــد 
لها..انشــاء  الضــروري  مــن  أنــه 
اســتبدادية  تناغمبــة  ســلطة 
األجهــزة   فــي  رديفة،تتمثــل. 
مــن  النمــوذج  األمنية...وهــذا 
تتمثــل  االســتبدادية  األنظمــة 
خطورتــه المســتقبلية فــي أنــه 
يمهد الســبيل لظهور ما يعرف   
علــى  الســلبية  بالشــخصية 
والتــي  الفــردي  المســتوى 
ســلبي.. مجتمــع  عنهــا  ينتــج 
يفتقــر إلــى رد الفعــل تجــاه أي 
الدولــة  مــن  خاطئــة  ممارســة 
مواطنيها،والنمــوذج   تجــاه 
هــو  كعراقييــن  لنــا  المعاصــر 

أكرم الشيخ مقلد

األنظمة الشــمولية  نقيض للديمقراطية 

 1917  -1914 األولــى  العالميــة 
األلمــان  شــعور  مــن  وبســبب 
باإلحبــاط بعــد  ســلخ مقاطعتــي 
ألمانيــا. مــن  واللوربــن  االلــزاس 
وقــد اســتغل العريــف هتلــر  هذا 
التوجــه الوطنــي الجامــح فبنــى 
برامجــه االنتخابيــة فــي دغدغــة 
عواطــف الناخــب اال لمانــي ففاز 
ســاحقا.. فــوزا  النــازي  الحــزب 
اتــاح لــه تســلم الحكم..ومعاقبــة 
معارضيــه.. كذلــك نفــس الحــال 
يســر  ممــا  ايطاليــا.  فــي  جــرى 
وتســليمها  الفاشــية  صعــود 
الحكــم في ايطاليــا .وعليه فإن. 
الفكــرة الديمقراطيــة كفكــرة أو 
مــع  نقيــض  علــى  هــي  نظــام 
التوجهــات المضطهــدة للحريــة 
وهــذا األمــر ليــس باألمــر الســهل  
للواقــع  دراســة  يســتلزم  فهــو 
االقتصــادي  أو  االجتماعــي 
الســائد فــي أي  بلــد.. ذلــك أن 
بالقالــب   ليســت  الديمقراطيــة 
كل  فــي  الجاهــز  النمــوذج  أو 
مرتبطــة  وهــي  ومــكان.  زمــان 
شــعب  لــكل  نفســانية  بحالــة 
توجــب  هنــا  مــن  حــدة.  علــى 
مقومات،كمــا.  للديمقراطيــة 

انهــا نظــام ديتاميكــي خاضــع 
للتطــور. اي أنــه انعــكاس لحركة 
المجتمــع ومــا يطــرأ عليهــا مــن 
حــال  أي  تحــت  تحوالت...لكــن  
تبقــى الديمقراطيــة هــي الحــل 
األمثــل فــي هــذه المرحلــة مــن 
هــي  البشــرية.والتي  تاريــخ 
أقــرب لتحقيــق الحريــات. ســواء 
حريــات  أم  سياســية  حريــات 
تــداول  شــعارها.)   اجتماعيــة. 
توزيــع  مــع  للســلطة  ســلمي 

. المجتمــع(  لثــورات  عــادل 
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 كاظم عبد جاسم الزيدي 
 تعتبــر ظاهــرة الحــوادث المروريــة 
مــن المشــكالت التــي تعانــي منهــا 
تمثــل  حيــث  العالــم،  دول  جميــع 
عصريــة  معضلــة  المــرور  حــوادث 
المهــددة  األحــداث  مــن  وتعتبــر 
لحيــاة االنســان وينتــج عنهــا الكثيــر 
المميتــة  العاهــات واإلصابــات  مــن 
الطــرق  حــوادث  ضحايــا  وأصبــح 
تفــوق ضحايــا الحــروب والعمليــات 

المتعمــدة  غيــر  الواقعــة  هــو  المــروري  والحــادث  اإلرهابيــة، 
وبــدون قصــد ســابق التــي ينجــم عنهــا وفاة او اصابة او خســارة 
حركتهــا  أثنــاء  حمولتهــا  او  المركبــات  بســبب  للممتلــكات 
علــى الطريــق العــام، ويــؤدي إلــى خســائر اقتصاديــة وبشــرية 
والحــوادث المرويــة ال تحــدث صدفــة، فهنــاك ثالثــة عناصــر 
مســاهمة فــي ذلــك وهــي الطريــق ومســتعملو الطريــق مــن 
أعمــال  تســببها  التــي  الحفريــات  ومنهــا  ومشــاة،  ســائقين 
االعــداد  تســاهم  كمــا  الطــرق،  انجــاز  فــي  والتأخــر  الصيانــة 
الكبيــرة فــي اعــداد الســيارات، وهنــاك عــدة صــور تبيــن مــدى 
تســبب الســائق فــي وقــوع الحــادث ومنهــا مخالفــة أنظمــة 
المــرور، فارتــكاب المخالفــات المروريــة مثــل الســرعة الزائــدة، 
ــط تحــدد  ــة وعــدم وجــود ضواب خصوصــا فــي الطــرق الخارجي
الســرعة، خصوصــا مــن قبــل مركبــات األجــرة، حيــث نجدهــم 
ــة التــي يكــون  ــى الحال ــي للســباق، إضافــة إل كأنهــم فــي رال
عليهــا الســائق أثنــاء قيادتــه المركبــة تؤثــر فــي قيادتــه منهــا 
ممــا  المخــدرات  أو  المســكرات  تأثيــر  تحــت  المركبــة،  قيــادة 
ذلــك  أن  إلــى  إضافــة  مــروري محتمــل،  حــادث  إلــى  يعرضــه 
قيــادة  المــرور، وهــي  قانــون  عليهــا  يعاقــب  يشــكل جرائــم 
المركبــة  وقيــادة  المخــدر  او  المســكر  تأثيــر  تحــت  المركبــة 
بــدون اجــازة ســوق مختصــة ومــن الظواهــر الســلبية والعــادات 
الســيئة، هــو عــدم التقيــد بالمســار وعــدم تــرك مســافة أمــان 

مالئمــة بينــه وبيــن الســيارة التــي أمامــه .
علــى  قيادتهــم  خــالل  احيانــا  المركبــات  ســائقو  ويتعــرض 
الطرقــات لظــروف مناخيــة طارئــة تســبب فــي انخفــاض مــدى 
الرؤيــة مــع احتمــال حــدوث انزالقــات واعطــال تصيــب بعــض 
المركبــات، األمــر الــذي يــؤدي غالبــا إلــى حــدوث عرقلــة للســير 
علــى  يفــرض  وهــذا  مروريــة،  حــوادث  حــدوث  يســتبعد  وال 
الســائقين التعامــل بحــذر مــع تلــك الظــروف، ولعــل أهمهــا 
البلــد كل  تــزور  والتــي أصبحــت  الرمليــة،  الريــاح والعواصــف 
اســبوع تقريبــا، ويعتبــر المشــاة أكثــر فئــات المجتمــع تضــررا 
مــن وقــوع الحــوادث المروريــة، ذلــك أن ســوء اســتخدامهم 
للطــرق مــن شــأنه أن يعــرض ســالمتهم للخطــر، وتتمثــل اآلثــار 
فــي خســارة  المروريــة  الحــوادث  فــي  المروريــة  االجتماعيــة 
أســرة الفــرد، وايضــا خســارة المجتمــع لــه عندمــا يكــون هــذا 
تكــون  ألســرته  معيــال  يكــون  وعندمــا  وفعــاال،  منتجــا  الفــرد 
الخســارة فادحــة، وهنــاك الكثيــر مــن المصابيــن والمعاقيــن 
والوفيــات بســبب تلــك الحــوادث، وأن األمــر لــم يعــد متعلقــا 
ــن، بــل تعــداه ليصــل الــى  ــات المتهوري ــدي المركب ببعــض قائ
الدراجــات الناريــة وغيرهــا مــن الوســائل الخطــرة، التــي ال يراعي 
ــاآلالم  ــة، ويتســببون ب ــى حــدود الســالمة المروري قائدوهــا أدن
والمآســي لألفــراد واألســر، إضافــة إلــى اشــغال المستشــفيات 
و المراكــز الطبيــة وارهــاق لمؤسســات الدولــة وعــدم تمكنهــا 

مــن توفيــر الخدمــات المميــزة فــي المجــال الصحــي. 
وأن الدولــة تتولــى إدارة الطــرق وتقــع علــى مســؤوليتها 
انشــاء شــبكة الطرق وصيانتها، ال ســيما أن الدولة تســتوفي 
رســوما وضرائــب، كمــا أن إنشــاء الطــرق هــو مــن االختصاصــات 
الحصريــة لهيئــة الطــرق والجســور، اســتنادا الــى نــص المــادة 
)20( مــن قانــون الهيئــة، حيــث تختــص الهيئــة حصــرا بتنفيــذ 
الطــرق الســريعة والرئيســية والثانويــة والتقاطعــات واألنفــاق 
الواقعــة خــارج حــدود أمانــة بغــداد والبلديــات وتنفيــذ الجســور، 
كمــا نــص قانــون المــرور العراقــي رقــم )8( لســنة 2019 علــى أن 
يتم اســتيفاء رســوم معينة بالنســبة لتســجيل المركبات ومنح 
رخصــة القيــادة، مــا يجعــل الدولــة تتحمــل المســؤولية المدنيــة 
نتيجــة عــدم توفيرهــا شــبكة طــرق صالحــة لالســتخدام وفقــا 

ألحــكام القانــون  المدنــي.

المسؤولية عن الحوادث المرورية 

 مـن يقـرأ التاريـخ بـدءًا مـن الحـرب 
بعـد  سـيما  ال  األولـى،  العالميـة 
بـزوغ فجـر الثورة الروسـية عام 1917 
الـى المرحلـة الحاليـة يجـد تحوالت 
الدوليـة،  السياسـية  واسـعة فـي 
تبلورت بتشـكل نظام أيديولوجي 
البعـض  بعضـه  يعاكـس  ثنائـي 
الرأسـمالية  أيديولوجيـة  تمامـا 
يقابلهـا األيديولوجية االشـتراكية 
 حتى كان اندالع الحرب العالمية 

الثانيـة وتحقيـق الجيـش األحمر نصـرا كبيرا على الهتلرية، 
ليدخل االتحاد السـوفيتي بثقله السياسـي والعسـكري 
والتقنـي للسـاحة العالميـة كقطب ثنائـي يقابله القطب 
الرأسـمالي الواليـات المتحـدة األميركيـة واوروبـا الغربيـة، 
ليدخـل العالـم مرحلـة الحـرب البـاردة حتـى انقسـمت دول 
الالتينيـة  وأميـركا  وإفريقيـا  آسـيا  فـي  األخـرى  العالـم 
علـى قسـمين كل قسـم منهـا انضـوى تحـت جنـاح أحـد 
القطبيـن، وحتـى تلـك الـدول منهـا التـي حاولـت تكويـن 
لهـا منطقـة حيـاد أو مـا أطلـق عليـه دول عـدم االنحيـاز، لم 
تتمكـن بالمعنـى الكامـل التخلـص مـن هذا االنضـواء تحت 
القـرار  لهـا حريـة  يحقـق  مـا  أن  إال  القطبيـن،  جنـاح هذيـن 
الوطنـي المحلـي، وعلـى الرغـم مـن أن النهـج االشـتراكي 
قـد حقـق انجـازات إنسـانية مهمـة، إال أن ثمـة قضيـة بقيـة 
ناقصـة فـي تحقيق الحاجات اإلنسـانية لألفـراد، والطموح 

الفـردي فـي الملكيـة الخاصـة.
المواطـن  بيـن  معيشـية  فـروق  ظهـور  عـن  فضـال   
فـي  السـوفيتية، والسـيما  الزعامـات  وأبنـاء  السـوفيتي 
النصـف الثانـي مـن القـرن العشـرين، حتـى حركـت مشـاعر 
ماهيـة  حـول  كثيـرة  تسـاؤالت  طـرح  الـى  وأدت  النـاس، 
النهائيـة  المحصلـة  فـي  جعـل  مـا  نفسـها،  االشـتراكية 
الظـروف مواتيـة لالسـتجابة لتأثيـر متغيراتهـا اقتصاديـة 
واجتماعية وثقافية وسياسية كانت تحيط بالعالم آنذاك، 
والمنظومـة  السـوفيتي،  االتحـاد  انهيـار  علـى  مـا سـاعد 
االشـتراكية فـي أوروبـا الشـرقية وتزعـزع نظـم أخـرى حـول 
العالم كانت تسـبح في فلك االتحاد السـوفيتي، وما نتج 
عـن ذلـك مـن صراعات وحـروب وأزمات، ومـع تفكك االتحاد 
ثقلهـا  لهـا  مهمـة  كدولـة  روسـيا  وظهـور  السـوفيتي 
تصيـغ  تريـد  جديـدة  أفـكارا  تطـرح  بـدأت  حتـى  الدولـي، 
التاريخـي  إرثهـا  مـن  ينبـع  جديـد  سياسـي  توجـه  لروسـيا 
الروسـي  الفيلسـوف  أفـكار  الوطنيـة، فكانـت  وثقافتهـا 
)الكسـندر دوغيـن( قـد تبلـورت تحـت طـرح جديـد، وهـو مـا 
وفقهـا  علـى  التـي  الرابعـة  السياسـية  بالنظريـة  يعـرف 
األيديولوجـي  المسـار   - دوغيـن  رؤيـة  حسـب   - سـيتبلور 
والسياسـي الروسـي، إذ يـرى أن لروسـيا نظريـة سياسـية 
التـي  الثالثـة،  األيديولوجيـات  رافضـا  حضارتهـا  عـن  تعبـر 
الليبراليـة  وهـي  الحديـث  التاريـخ  فـي  العالـم  حكمـت 
والفاشـية واالشـتراكية، لتكون نظريته السياسية الرابعة 

الحضـاري اإلرث  مرجعهـا 
الروسـي تعبـر عـن قيمـه ومبادئـه، وتحتـرم كل الثقافات 
األخـرى، وفـي رؤيتـه هـذه أن لـكل حضارة نظريتـه الخاصة 
بهـا، فهنـاك نظريـة خاصـة بالصيـن و نظرية خاصـة بالعالم 
الشـعوب  وهكـذا  باليابـان  خاصـة  ونظريـة  اإلسـالمي 
األخـرى، وهـو يطـرح فكـرة عالـم متعـدد األقطـاب ولـكل 
قطـب نظريتـه المعبـرة عـن ثقافتـه وحضارتـه وأي خضـوع 
خـارج  األخـرى  لأليديولوجيـات  الشـعوب  مـن  ألي شـعب 
الكسـندر  نظـر  وجهـة  حسـب   – تعـد  الحضاريـة،  بيئتهـا 

اسـتعمارية. نظريـات  أو  أيديولوجيـات  دوغيـن- 
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الدســتور  يقــود  أن  األصــل   
ويرســم  السياســة  والقانــون 
طريــق الحلــول المطلوبــة لــكل 
السياســيون  ويلتــزم  موضــوع، 
بالتطبيــق الكامــل ألحكامهمــا 
الذيــن  هــم  أساســًا  ألنهــم 
وشــرعوا  الدســتور  وضعــوا 
فــي  األمــر  لكــن  القوانيــن، 
إن  حيــث  يختلــف  العــراق 
تقــود  التــي  هــي  السياســة 

الدســتور، وهــي التــي تطبــق مــا تــراه مــن احكامــه 
مصالحهــا.  مــع  يتوافــق  وبمــا 

لذلــك فــإن تقديــم رؤيــة قانونيــة للواقــع والوضــع 
الحالــي فــي العــراق ال بــدَّ أن يتأثــر بالواقــع السياســي 
وبمــا ُتبينــه قــوة هــذا الطــرف او ذاك ومــا يمتلكــه 
مــن وســائل القــوة والتأثيــر، بحيــث ينســحب ويتراجــع 
اتفــاق وتوافــق  الدســتور والقانــون ويقــف منتظــرًا 

الساســة قبــل انفــاذ المــواد واألحــكام. 
الموجــود  للوضــع  الصحيــح  التوصيــف  فــإن  عليــه 
الطبقــة  وعجــز  سياســي  جمــود  هــو  العــراق  فــي 
السياســية عــن ايجــاد الحل وســلوك الطــرق القانونية 
السياســي  العنــاد  ألن  اليــه،  للوصــول  والدســتورية 
وراء  والســعي  أغلبهــم  أو  السياســيين  لبعــض 
المكاســب هــو مــا أوصــل العــراق الــى مــا هــو عليــه، 
ألن  قانونــي  أو  دســتوري  فــراغ  فــي  لســنا  فنحــن 
التعريــف او التوصيــف القانوني لهذين المصطلحين 
يفترضــان أن القانــون والدســتور غيــر موجــود او عاجــز 
فــي تقديــم الحــل لحــاالت قــد ظهــرت وال يســتطيع 

معالجتهــا.  
او  )العــادي  القضــاء  فــي  ســواء  القاضــي  إن 
الدســتوري او االداري(، عندمــا ُتعــرض عليــه دعــوى 
وال  والقانــون  الدســتور  يطبــق  أن  يجــب  واقعــة  او 
أنــه  بحجــة  الحكــم  إصــدار  عــن  يمتنــع  أن  يســتطيع 
ال يوجــد نــص قانونــي، ألنــه يكــون مقترفــًا لجريمــة 
عــدم احقــاق الحــق، حســب أحــكام قانــون المرافعــات 
المدنيــة رقــم 83 لســنة 1969 المعــدل فــي المــادة)29( 
جميــع  علــى  المدنيــة  المحاكــم  واليــة  )تســري 
ذلــك  فــي  بمــا  والمعنويــة  الطبيعيــة  األشــخاص 
الحكومــة، وتختــص بالفصــل فــي جميــع المنازعــات، 
اال مــا اســتثنى بنــص خــاص( والمــادة)30 ( )ال يجــوز أليــة 
محكمــة أن تمتنــع عــن الحكــم بحجــة غمــوض القانــون 
أو فقــدان النــص او نقصــه وإال عــّد القاضــي ممتنعــا 
عــن احقــاق الحــق، ويعــد أيضــا التأخــر غيــر المشــروع 

عــن إصــدار الحكــم امتناعــا عــن احقــاق الحــق(.  
عليــه فالواقــع الموجــود هــو جمــود وعجــز سياســي 
يومنــا  حتــى   2003 عــام  منــذ  السياســية  للطبقــة 
أعمــال  تصريــف  حكومــة  لدينــا  أوجــد  والــذي  هــذا، 
يوميــة بصالحيــات تنفيذيــة محــدودة لكنهــا بالواقــع 
ــة  ــواب بصالحيــات كامل ــة!،  ومجلــس ن حكومــة كامل
لكنهــا ُمعطلــه! ورئيــس جمهوريــة منتهيــة واليتــه 

لكنهــا ُممــدة!. 
إنَّ الواقــع فــي العــراق ال ينطبــق عليــه أي دســتور 
القانونيــة تتطلــب  )الدولــة  ببســاطة  او قانــون ألنــه 
أن يكــون كل شــيء يســير فيهــا حســب الدســتور 
والقانــون، لكــن الواقــع فــي العــراق يبيــن أنــه أبعــد مــا 

يكــون عــن أي دســتور وقانــون(.

عبدالستار رمضان

 الدور السياسي للمحكمة من الذي يحكم العراق ؟
اإلتحادية العليا

 بحســب المادتيــن 92 و 93 مــن 
 2005 لســنة  العراقــي  الدســتور 
العليــا  االتحاديــة  المحكمــة  فــإن 
دون  الوحيــدة  المحكمــة  هــي 
القضــاء  مؤسســات  مــن  غيرهــا 
التــي أوكلــت لهــا مهمــة تفســير 
سياســية  جهــة  وكل  الدســتور، 
محاولــة  فهــي  الدســتور  تفّســر 
أو  ذاتيــة  مصالــح  لتحقيــق  منهــا 
فــي  السياســية  القــوى  فشــل 

مــن  الدولــة وابقاؤهــا ضعيفــة وفاشــلة، وهنــا البــد  إدارة 
التذكيــر أن القــوى السياســية التقليديــة أعترفــت بفشــلها 
ولســان حالهــا يقــول عجزنــا عــن بنــاء الدولــة العراقيــة؛ وعلــى 
الجميــع أن يعلــم أن مــواد الدســتور حتميــة التنفيــذ وملزمــة 
وهــي مــواد الشــعب العراقــي وليســت للقــوى السياســية 
ألن دســتور 2005 هــو الدســتور الوحيــد الــذي صــوت عليــه 
الشــعب العراقــي بشـــــــــــكل غيــر مباشــر مــن قبــل الجمعيــة 
الوطنيــة والثانيــة فــي االســتفتاء الشــعبي المباشــر عــام 
2005 وبهــذا أصبــح العقــد االجتماعــي لألمــة وال يحــق للقوى 

مــواده. تفســير  السياســية 
وفــي التفســير األخيــر للمحكمــة االتحاديــة العليــا بشــهر 
بــاب التصويــت النتخــاب  إعــادة فتــح  أذار الماضــي بشــأن 
األعلــى  القضــاء  رئيــس مجلــس  قــال  الجمهوريــة  رئيــس 
ــم يقــل إن  ــدان إن المحكمــة اجتهــدت ول ــق زي القاضــي فائ
النــص غيــر كامــل بــل هــو حاكــم وال اجتهــاد في مــورد النص.
المحكمــة االتحاديــة هــي قضــاء دســتوري فيــه جنبــة 
سياســية بمعنى أنها تأخذ الوضع السياســي بنظر االعتبار 
ومثــال علــى ذلــك مــا يحصــل اليــوم مــن تعطيــل التوقيتــات 
الدســتورية دون حســم فهــذه كارثــة بحــق الشــعب وســمعة 
البلــد ولألســف القــوى السياســية التقليديــة لــم تنتبــه لــه 
وبهــذا فــإن تفســيرات وقــرارات المحكمــة االتحاديــة تدخــل 
فــي أمــور الدولــة ومثــال علــى ذلــك المطالبــة مــن الشــعب 
العراقــي لتدخــل المحكمــة اإلتحاديــة للتدخــل بأقــرار قانــون 
االمــوال  إطــالق  يتــم  الموازنــة  فــي  ألن  العامــة  الموازنــة 
للمقاوليــن ورجــال االعمــال والفالحيــن والتجــار وهــي تدخــل 
بصلــب حيــاة المواطــن العراقــي وتأخيرهــا يؤثــر ســلبًا علــى 
حركــة الدولــة العراقيــة؛ وهــذا ال يمكــن أن يتــم فــي ظــل 
مــن  المادتيــن 61 و64  حكومــة تصريــف اإلعمــال ألن فــي 
تقديــم  االعمــال  تصريــف  حكومــة  علــى  يمنــع  الدســتور 

مشــاريع القوانيــن.
ألن  معطــل  النــواب  مجلــس  حتــى  أنــه  اليــوم  الكارثــة 
المجلــس ال يمكــن أن يقــوم بمهامــه دون وجــود لجــان نيابية 
ــم تحســم إلــى اآلن بســبب عــدم انعقــاد  واللجــان النيابيــة ل

المجلــس وغيــاب بعــض القــوى السياســية.
المحكمــة االتحاديــة قراراتهــا فيهــا جنبــة سياســية ألن 
قراراتها في صلب العمل السياســي للدولة وهي محكمة 
دســتورية بمعنــى تلتــزم بالنصــوص الدســتورية والنصــوص 
والنظــام  المحكمــة  بموجبهــا  شــكلت  التــي  القانونيــة 
الداخلــي للمحكمــة رقــم )1( لســنة 2005 وهــي ملتزمــة بهــا 
مــن الناحيــة الدســتورية والقانونيــة والنظــام الداخلــي لكــن 
مهامها تكون مرتبطة مع العمل السياســي للدولة، وذلك 
مــا نعنيــه بالــدور السياســي للمحكمــة االتحاديــة؛ وهــذه 
المهمــة لــم تجدهــا فــي محكمــة البــداءة وال فــي محكمــة 
االحــوال الشــخصية وال في محكمة التمييــز االتحادية ألنها 
غير مرتبطة باالحزاب والقوى السياســية بعكس المحكمة 
االتحاديــة التــي تتعلــق بمراقبــة تنفيــذ مــواد الدســتور وهي 
مرتبطــة بطريقــة أو بأخــرى بالكتــل واألحزاب السياســية وإن 
ميــل هــذه المحكمــة العليــا ألي جهــة سياســية ســيخرجها 

عــن الحيــاد.
ــزم المحكمــة االتحاديــة مجلــس النــواب  لهــذا يجــب أن ُتل
باالنعقــاد والدعــوة إلــى انتخــاب رئيــس الجمهوريــة وهنــاك 
الكثيــر مــن الدعــوات التــي ســتقام أمــام المحكمــة ضــد 

تعطيــل مجلــس النــواب الــذي ال يصــب بخدمــة الشــعب.

مجاشع محمد علي
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فـي  الحاصـل  التطـور  بعـد   
المعلومـات  .تكنولوجيـا  مجـال 
واالتصـاالت وتوغلهـا فـي جميـع 
البنـى  إدارة  واهمهـا  المجـاالت 
أصبحـت  حيـث  للبلـدان،  التحتيـة 
فـي  الـدول  اليهـا  تسـتند  ركيـزة 
جميـع المجـاالت، كمجـال التعليـم 
الخدميـة  والمجـاالت  والطـب 
امـدادات  مـوارد  مثـل  األخـرى، 
الكهربـاء والميـاه ووسـائل النقـل 
العسـكري  السياسـي  والمجـال 
واالتصـاالت  التحكـم  وأنظمـة 
السـلكية والالسـلكية وغيرها من 

األخـرى  المجـاالت 

إال أن هذا التطور له مردود سلبي 
علـى  الـدول  وسـيادة  أمـن  يمـس 
الفـرد  وخصوصيـة  العمـوم،  وجـه 
الخصـوص،  وجـه  علـى  وسـالمته 
وذلـك مـن خـالل هجمـة سـيبرانية 
يتـم توظيفهـا لشـل قـوة الخصم، 
أو  داخليـة  الهجمـة  كانـت  سـواء 
الهجـوم  يعـرف  حيـث  خارجيـة، 
السـيبراني بأنـه هجـوم الكترونـي 
عبـر  الكمبيوتـر  أجهـزة  بواسـطة  
واالتصـاالت  االنترنـت  شـبكات 
الرقميـة بهـدف تغييـر أو تعطيـل 
برامج  أو تدمير معطيات أو سـرقة 
انظمـة  اختـراق   أو  معلومـات 
التحكـم  واالوامـر،  بهـدف إحـداث 
أضـرار فـي أنظمـة وبرامـج وأجهـزة 
عـن  وتعطيلهـا  اآلخـر  الطـرف 
شـخصا  المهاجـم  ويكـون  العمـل 
او مجموعـة أشـخاص أو عصابـة أو 

عـدة دول.  أو  دولـة  أو  منظمـة 

تطـورت  األخيـرة  األعـوام  فـي 
ملحـوظ  بشـكل  الهجمـات 
أساسـية،  حـرب  أداة  وأصبحـت 
مسـتقباًل  تكـون  ن  الممكـن  ومـن 
بمثابـة سـالح دمار شـامل خصوصًا 
الطاقـة  مصـادر  علـى  كانـت  لـو 
النوويـة كمـا تتميـز باسـلوب مغايـر 
بـال  هادئـة  حـرٌب  الجرائـم،  لبقيـة 
ال  صواريـخ،  أو  دبابـات  أو  جيـش 
فيهـا  يصعـب  مسـافة  تحدهـا 
تحديد مكان الهجوم أو المسؤول 
عـن الهجـوم أو وقـت الهجـوم أو 
مـا الهـدف مـن الهجـوم، أضرارهـا 
المسـلحة  الهجمـات  إلـى  ترتقـي 
المعتـادة،  التقليديـة  والحـروب 
أضـرارًا  العـدو  تكبـد  كونهـا 
اقتصاديـة واجتماعيـة وعسـكرية 
وشـل البنيـة التحتيـة، مثـاٌل علـى 

وحـدة  علـى  هجمـة  شـن  ذلـك 
بواباتهـا،  وفتـح  السـدود  تحكـم 
ذلـك  يسـبب  أن  يمكـن  حيـث 
فيضانـًا بعـدة مـدن، أو شـن هجـوم 
والمتـرو،  الطيـران  حركـة  علـى 
لخلـق حـوادث تصـادم او مهاجمـة 
المحطـات النووية، والتسـبب مثاًل 
وكل  النوويـة،  المفاعـالت  بانفجـار 
تلـك الهجمـات قد ال تكون واضحة 
المستشـعرة.  األجهـزة  لجميـع 
المقاييـس  كل  تبقـى  حيـث 
أجهـزة  تسـتطيع  وال  طبيعيـة 
اإلنـذار مالحظـة التغيـرات التقنيـة 
الفايروسـات  فعـل  مـن  الحاصلـه 
األمثلـة  ومـن  الهجمـوم.  أثنـاء 
الهجمـات  تلـك  علـى  الواقعيـة 

دولـة  اسـتهدفت  التـي  الهجمـة 
والتـي   ،2007 عـام  فـي  إسـتونيا 
االتصـاالت  خدمـات  أعاقـت 
لعشـرة  المعلومـات  وتكنولوجيـا 
تعرضـت  نفسـه  العـام  وفـي  أيـام، 
الـى هجمـة تمكنـت مـن   )DDD( شـركة 
سـرقة بيانـات البطاقـات األئتمانية 
اكثـر  وعناويـن  البنـوك  وحسـابات 
وفـي  شـخص،  مليـون    45 مـن 
النـزاع الحاصـل بين روسـيا وجورجيا 
روسـيا  اتجهـت   2008 عـام   فـي 
السـيبرانية  الهجمـات  حـرب  الـى 
بهـدف تعطيـل أنظمـة االتصـاالت 
فـي  الجورجيـة،  للقـوات  العائـدة 
عـام 2010 قامـت الواليـات المتحـدة 
بهجـوم  وإسـرائيل  األميركيـة 
خـالل  مـن  ايـران  علـى  سـيبراني 
إلخـالل  ستوكسـنت  فايـروس 
النـووي والتأثيـر  البرنامـج اإليرانـي 
فـي عمليـات تخصيـب اليورانيـوم. 

المسـتمر  التصاعـد  وهـذا 
قلـق  أثـار  الهجمـات  هـذه  فـي 
فيـه  لمـا  الدولـي  المجتمـع 
ومخاطـر  وتحديـات  إضـرار  مـن 
أن  بالذكـر  والجديـر  مسـتقبلية. 
اكبـر تحـٍد يواجـه القانـون الجنائـي 

الدولـي هـو انعدام الدليل المادي 
او المبـرز الجرمـي او صعوبـة تحديد 
الفاعـل  مـكان  او  الفاعـل  هويـة 
القانـون  قواعـد  امـا  لمسـاءلته. 
أحكامـه  فـإن  اإلنسـاني  الدولـي 
جرائـم  هكـذا  يذكـر  ولـم  عامـة 
بنـص صريـح، إال أن قواعـده تنظـم 
والوسـائل  الحـرب  أسـاليب  جميـع 
خضـوع  ويتوقـف  المسـتخدمة، 
الهجمـات السـيبرانية إلـى القانون 
لنـزاع  مزامنـة  تكـون  أن  الدولـي 
مسـلح وأن تكـون واسـعة النطـاق 
وطويلـة األمـد وشـديدة األثـر ومـن 
غيـر ذلـك يخضـع للقانـون الوطني، 
وإلى حد اآلن ال توجد أي معاهدة 
تحـد  او  تنظـم  مثمـرة  اتفاقيـة  او 
دوليـًا،  السـيبرانية  الهجمـات 
العربيـة  الـدول  نحـو  اتجهنـا  ولـو 
نـرى  فقـد  الداخليـة  وقوانينهـا 
مختلفـة،  سياسـة  دولـة  لـكل  أن 
وتتبـوأ السـعودية المرتبـة األولـى 
عربيـًا بحمايـة فضائهـا السـيبراني، 
العالمـي  المؤشـر  حسـب  وذلـك 
)جـي سـي أي( لعـام 2018. وكذلـك 
قانـون  نـص  فـي  السـباقة  تعتبـر 
نظـام مكافحة جرائـم المعلوماتية 
وكذلـك   .2007 عـام  شـرعته  الـذي 
مصـر تعتبـر األمـن السـيبراني جـزءا 
ووجـوب  الدولـة  أمـن  مـن  مهمـًا 
قامـت  حيـث  عليـه،  الحفـاظ 
بتأسـيس المجلـس األعلـى لألمـن 
السـيبراني وأكدت أهمية الحفاظ 
علـى الفضـاء السـيبراني فـي نص 
المصـري  الدسـتور  مـن   31 المـادة 

 .2014 لسـنة 

فقـد  العـراق  إلـى  بالنسـبة  أمـا 
األمـن  مستشـار  مكتـب  نشـر 
األمـن  سـتراتيجية  القومـي 
عـام  فـي  العراقـي  السـيبراني 
تسـتحق  خطـوة  وكانـت   ،2017
فـي  نظريـة  كانـت  أنهـا  إال  الثنـاء 
األسـاس وتشـوبها بعـض العيوب، 
الجرائـم  قانـون  بخصـوص  امـا 
تتـم  فلـم  العراقـي  المعلوماتيـة 
هـذا،  يومنـا  الـى  عليـه  المصادقـة 
السـيبرانية  الجرائـم  ويتـم تكييـف 
المالئمـة،  القوانيـن  نصـوص  علـى 
باألمـن  االهتمـام  أن  نـرى  ولذلـك 
السـيبراني فـي العـراق أصبـح امـرًا 
مهمًا ال مناص منه، خصوصًا ونحن 
األتمتـة. مشـروع  علـى  مقبلـون 

جعفر عبد االمير

ة ة من الهجمات السيبرانيَّ ة والوطنيَّ  موقف القوانين الدوليَّ
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 يقــدم لنــا عيــد حريــة الصحافــة 
الثالــث مــن شــهر  العالمــي فــي 
فرصــًة  عــام،  كل  مــن  مايو/أيــار 
ســانحة لمراجعــة وضــع الصحافــة 
ويمكــن  العالــم.  فــي  واإلعــالم 
أحــرز  اإلعــالم  إن  ابتــداًء  القــول 
العقديــن  خــالل  نوعيــًة  قفــزاٍت 
دقــة  مجــال  فــي  المنصرميــن، 
الخبــر وحريــة الــرأي، لكــن المتاعــب 
مازالــت  واألخطــار  والمصاعــب 

كثيــرة.

ــذي فرضــه  ورغــم هــذا التقــدم ال
التنافس وانتشــار المعرفة، مازالت 
هنــاك وســائل )إعــالم( تــرى العالــم 
ــٍة ضيقــة، خصوصــا  ــا ملون مــن زواي
تحكمهــا  التــي  الــدول  فــي 
األيديولوجيــات الدينيــة والقوميــة 
واألنظمــة الشــمولية، أو األنظمــة 
التــي ال تســتطيع أن  المهلهلــة 
المخالــف  الــرأي  أصحــاب  تحمــي 

مــن المتربصيــن بهــم.

وعلــى الرغــم مــن دخــول وســائل 
التواصــل االجتماعــي طرفــا فــي 
العمليــة اإلعالميــة، وتســببها في 
إحــداث إربــاك ليس قليال، خصوصا 
وأن معظــم مســتخدميها ليســوا 
مهنييــن، بــل إن بعضهــم يتعمــد 
تحريفهــا  أو  األخبــار  اختــالق 
الهــوى،  أو  المصلحــة  حســب 
المهنيــة  اإلعــالم  وســائل  فــإن 
ظلــت مهيمنــًة علــى نقــل األخبــار 
والمعلومــات الدقيقــة، أو األكثــر 
دقــة، وتغطيــة األحــداث العالميــة 
ــة، وعــرض اآلراء  بنزاهــة وموضوعي

المتباينــة.

خبــر  أو  فــإن كل شــائعة  لذلــك   
كاذب أو تحريــف متعمــد لألحداث، 
التي قد تنشــرها وســائل التواصل 
أو  المقيــدة،  غيــر  االجتماعــي 
ــر المســؤولة،  وســائل )اإلعــالم( غي
أو وســائل التضليــل األيديولوجــي 
ُتســمى  التــي  السياســي،  أو 
تجدهــا  إعــالم«،  »وســائل  خطــًأ 
تبقــى  لكنهــا  بســرعة،  تتبــدد 
شــاهدة علــى انعــدام المســؤولية 
أو  ينشــرها  مــن  عنــد  األخالقيــة 

لهــا. يــروج  أو  يختلقهــا 

الــذي  التقــدم  هــذا  وســبب 
حققتــه وســائل اإلعــالم المهنيــة، 
الضميــر  صحــوة  إلــى  يعــود  ال 
اإلنســاني، الــذي مــازال عليــال، إن 
نظرنــا إلــى العديــد مــن المشــاكل 
العالــم،  تجتــاح  التــي  والكــوارث 
حلهــا  أو  تجنبهــا  يمكــن  والتــي 

اإلرادة  توفــرت  إن  بســهولة 
إلــى  وإنمــا  الدوليــة،  السياســية 
وســائل  فــي  التقنــي  التقــدم 
االتصــال والتواصــل، التــي أضــاءت 
فــي  المعتمــة  أو  المظلمــة  البقــع 
معظــم بلــدان العالــم، باســتثناء تلك 
التــي تخيــم عليهــا األيديولوجيــات 
ُطَغــٌم  بهــا  تتحكــم  أو  المتعصبــة، 
الحقيقــة  تناصــب  متســلطٌة 

العــداء. والحريــة  والتطــور 

وســائط  تطــور  أيضــا  ننســى  وال   
وانخفــاض  وســهولتها،  النقــل 
التنقــل  جعلــت  التــي  تكاليفهــا، 
الســياحي والثقافــي والتعليمــي 
لت  ممكنــا وســهال وممتعــا، وســهَّ
علــى كثيريــن التعــرف علــى مــا كان 
المجاهيــل.  مــن  قريــب  عهــد  إلــى 

لرؤيــة  يســافرون  منــا  فكثيــرون 
المعالــِم  أو  الطبيعــة،  الظواهــر 
المباريــات  التفــرِج علــى  أو  األثريــة، 
المؤتمــرات  حضــوِر  أو  الرياضيــة، 
المشــاركة  أو  والثقافيــة،  العلميــة 
واألعيــاد  المناســبات  فــي 
والكرنفــاالت العالميــة، ومثــل هــذه 
مــن  الكثيــر  لنــا  تكشــف  الرحــالت 
معلومــات  وتكســبنا  المجاهيــل، 
ــا مــن التمييــز بيــن الحقيقــي  تمكنن

والــكاذب.

مــن  أيار/مايــو  مــن  الثالــث  فــي 
الصحفيــون  يراجــع  عــام،  كل 
ونقاباتهــم  ومؤسســاتهم 
العالــم،  بلــدان  فــي  واتحاداتهــم 
مؤسســاتهم  وأوضــاع  أحوالهــم 
والحريــات المتاحة لهــم، والتحديات 
إنجــاز  فــي  تواجههــم  التــي 
الحــرب  هيمنــت  وقــد  واجباتهــم. 
علــى  العــام  هــذا  أوكرانيــا  فــي 
والتجمعــات  والمؤتمــرات  البيانــات 
العالــم  أنحــاء  فــي  عقــدت  التــي 
 12 مقتــل  خصوصــا  المختلفــة، 
صحفيــا، كانــوا يغطــون الحــرب فــي 
األولــى.  يومــا  الـــ70  خــالل  أوكرانيــا 

قــرارات  هنــاك  روســيا  وفــي 
حكوميــة ألزمــت الصحفييــن جميعــا 

 ومتعبة
ً

 في عصر السهولة .. مازالت مهنة المتاعب صعبة

مــن  معلوماتهــم  يســتقوا  بــأن 
خــالف  وفــي  الرســمية،  المصــادر 
أنفســهم  يعرِّضــون  فإنهــم  ذلــك 
هــذا  وضــع  وقــد  للمســاءلة. 
عمــل  علــى  صارمــة  قيــودا  القــرار 
إلــى  روســيا،  فــي  الصحفييــن 
توقفــوا  منهــم  كثيريــن  أن  درجــة 
لرغبــة  االمتثــال  ألن  العمــل،  عــن 
لهــم  يحوِّ أن  شــأنه  مــن  الحكومــة 
إلــى أبــواٍق لهــا، إذ ال يســتطيعون 
أيَّ معلومــة،  ينشــروا  أو  يبثــوا  أن 
مــن مصــادر غيــر  يحصلــون عليهــا 

. رســمية

لكــن أوضــاع الصحفييــن لــم تكــن 
بلــدان  مــن  العديــد  فــي  ممتــازة 
العالــم، حتــى الحــرة والديمقراطيــة 
منهــا، والســبب هــو أن الصحافــة 
كل  علــى  تحصــل  أن  تحــاول 
المعلومات حول االحداث الســابقة 
المســتقبلية،  والخطــط  والحاليــة 
وهــذا مــا ال يمكــن أيُّ حكومــة أن 
دائمــا  فالحكومــات  لهــم.  تقدمــه 
مــا ُتِعــدُّ خططهــا وتبلــور قراراتهــا 
والجميــع،  األضــواء،  عــن  بعيــدا 
بمــن فيهــم الصحفيــون، يدركــون 
للعمــل  الســرية  هــذه  ضــرورة 
فــي  الصحفــي  لكــن  الحكومــي، 
ــز  الوقــت نفســه يســعى إلــى التميُّ
عبــر تقديــم الجديــد إلــى متلقيــه، 
والحصــول علــى المعلومــات بــكل 
الطــرق المتاحــة قانونــا، وفــي هــذه 
المســألة تحديــدا يحصــل التقاطــع، 
الصحافــة  بيــن  التصــادم،  وربمــا 

الدولــة. ومؤسســات 

ال شــك أن مــن حــق الصحافــة أن 
ــاك  تحصــل علــى المعلومــات، وهن
الــدول  مــن  العديــد  فــي  قوانيــن 
نهــا  تمنحهــا هــذا الحــق، بــل وتمكِّ
الرســمية  المؤسســات  لكــن  منــه، 
تقــدم  ال  والمنظمــات  والشــركات 
بودهــا  التــي  المعلومــات  ســوى 
تضطــر  لذلــك  للعلــن،  تظهــر  أن 
الصحافــة للســعي للحصــول عليها 
عبــر التقصــي والتدقيــق والمتابعة 

والتحليــل.

التــي  اليونســكو،  منظمــة 

د. حميد الكفائي
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المتحــدة  األمــم  علــى  اقترحــت 
الصحافــة  لحريــة  يــوم  تخصيــص 
األمــم  وتبنــت   ،1991 عــام  فــي 
المتحــدة المقتــرح فــي عــام 1993، 
 3 يســتمر  ســنويا  مؤتمــرا  تعقــد 
أيــام فــي أحــد البلــدان، تحــت شــعاٍر 
يعكــس اهتمامــات الصحافــة فــي 
ــة  ــك العــام، باالشــتراك مــع نقاب ذل
الصحفييــن أو المؤسســات التــي 
تهتــم بشــؤون الصحافــة والحريــة 

العالــم. فــي 

وفــي هــذا العــام، 2022، عقــدت 
اليونســكو مؤتمرهــا فــي الفتــرة 
3-5 أيار/مايــو فــي مدينــة »بونتــا 
األورغــواي،  فــي  إيســتا«  ديــل 
افتتحــه رئيــس األورغــواي، لويــس 
الكالــي بــو، واألميــن العــام لألمــم 
غوتيريــش،  أنتونيــو  المتحــدة، 
إضافــة إلــى مديــر عــام اليونســكو 
ض الدولــي العــام لحقــوق  والمفــوَّ
المؤتمــر  فــي  وشــارك  اإلنســان. 
دولــي  ومســؤول  صحفــي   3400
ووطنــي مــن 86 بلــدا، وكان ِشــعاره 
»الصحافــة تحــت الحصــار الرقمي«.

العصــر  َأَثــَر  الِشــعار  ويناقــش 
التعبيــر،  حريــة  علــى  الرقمــي 
وحــق  الصحفييــن،  وســالمة 
المعلومــات  علــى  الحصــول 
إلــى  يشــير  كمــا  والخصوصيــة. 
تعــرض الصحفييــن إلــى مضايقــات 
المضايقــات  وهــي  جديــدة، 
اإلنترنتيــة  والرقابــة  الرقميــة 
الصحفيــة  نشــاطاتهم  علــى 
التلصــص  خــالل  مــن  المشــروعة، 
علــى نشــاطاتهم ألكترونيــا، األمــر 
الــذي يعيــق أداءهــم واجباتهــم. 
لقــد أصبــح العديــد مــن الصحفييــن 
مراَقبيــن عبــر االنترنــت وهــم فــي 
تُحــد  الرقابــة  وهــذه  مكاتبهــم، 
األحــداث  لتغطيــة  حريتهــم  مــن 
ونقــل الحقائــق، كمــا تعــرِّض ســرية 
مصادرهــم إلــى اإلفشــاء، ما يجعل 
مســتحيال،  أو  صعبــا،  عملهــم 
فلــن يجــرؤ أي مصــدر علــى البــوح 
بمعلومة إن كان أمره سُيكَتشــف.

وناقــش المؤتمــر معظــم القضايــا 
التــي تواجــه الصحفييــن، وتأتــي 
فــي المقدمــة ســالمة الصحفييــن 
التــي  الخطيــرة  البيئــات  فــي 
أخطــار  إلــى  فيهــا  يتعرضــون 
محدقــة تهــدد حياتهــم، خصوصــا 
أثنــاء تغطياتهــم الحــروب وأعمــال 
يتعرضــون  عندمــا  أو  العنــف، 
أداء  مــن  تمنعهــم  لضغــوٍط 
نتيجــة  ومضايقــاٍت  عملهــم، 
لنشــرهم تقاريــَر تكشــف مخالفــاٍت 

إخفاقــات. أو  تجــاوزات  أو 

كمــا نوقشــت مســألة »اإلفــالت 

الجرائــم  لمرتكبــي  العقــاب«  مــن 
أولئــك  خصوصــا  والمخالفــات، 
الصحفييــن  علــى  يعتــدون  الذيــن 
ويضايقونهــم، ولكــن يفلتــون مــن 
التــي  للحمايــة  نتيجــة  العقــاب، 
يتمتعــون بهــا مــن جهــات متنفــذة، 
مــع ممارســي  القضــاء  تســاهل  أو 

المضايقــات. تلــك 

بيانــا  أصــدر  األوروبــي  االتحــاد 
الصحافــة  حريــة  عيــد  بمناســبة 
االتحــاد  إن  فيــه  قــال  العالمــي 
ــة  »يولــي ســالمة الصحفييــن أولوي
دعمــا  »يقــدم  وإنــه  قصــوى«، 
يغطــون  الذيــن  للصحفييــن  طارئــا 
وأضــاف  أوكرانيــا«.  فــي  الحــرب 
والمصــورون  »الصحفيــون  البيــان 
يخاطــرون  الشــجعان  والمدونــون 
بحياتهــم مــن أجــل أن يْعِلمونــا حــول 
علــى  المبــرر  غيــر  روســيا  عــدوان 
أوكرانيــا.... إنهــم يســلطون الضــوء 
اإلنســان،  حقــوق  انتهــاكات  علــى 
والتجــاوزات علــى القانــون الدولــي، 
ويســاهمون فــي مكافحــة التضليل 
وكشــف  بالمعلومــات  والتحكــم 
الفظائــع ويســاهمون فــي أال يفلــت 

العقــاب«. مــن  مرتكبوهــا 

مــازال الصحفيــون يتعرضــون إلــى 
وحجــب  والمضايقــات  االخطــار 
الــدول  فــي  حتــى  المعلومــات 
الديمقراطيــة. بريطانيــا مثــال جــاءت 
فــي المرتبــة 33 فــي مؤشــر حريــة 
 ،2021 لعــام  العالمــي  الصحافــة 
والــذي أعدتــه منظمــة )صحفيــون 
ــرت باللــون األصفــر،  ــال حــدود(، وُأشِّ ب
وهــو التصنيــف الثانــي الــذي يشــير 
إلــى أن حريــة الصحافــة »ُمْرِضَيــة« أو 

مقبولــة! 
وفــي كنــدا، ُأجــري اســتطالع حول 
لهــا  يتعــرض  التــي  المضايقــات 
نتائُجــه  ُعرِضــت  وقــد  الصحفيــون، 
فــي برنامــج علــى اليوتيــوب كــي 
ويســعى  الجميــع،  عليهــا  يطلــع 
العقبــات  تذليــل  إلــى  المعنيــون 
الصحفــي. العمــل  تعتــرض  التــي 

اتحــاد  عــرض  فرنســا  وفــي 
فيلــم  الفرنســيين  الصحفييــن 
يدافــع  الــذي  العدالــة(،  )قرصنــة 
عــن الصحفــي األســترالي، جوليــان 
أســانج، الــذي َنَشــَر وثائــق ســرية عــام 
2010، يمكــن أن تديــن كل مــن بريطانيا 
والواليــات المتحــدة بارتــكاب جرائــم 
وأفغانســتان.  العــراق  فــي  حــرب 
قــد  بريطانيــة  محكمــٌة  وكانــت 
أمــرت بترحيــل أســانج إلــى الواليــات 
المتحــدة، حيــث ســيحاكم علــى مــا 
»عمــال  المتحــدة  الواليــات  اعتبرتــه 
قــد  بأنــه  خبــراء  ويعتقــد  تخريبيــا«. 
ينــال حكمــا بالســجن لمــدة 175 عامــا!

وفــي المكســيك ُقِتــل 34 صحفيــا 

أندريــس  الرئيــس  مجــيء  منــذ 
إلــى  أوبــرادور  لوبيــز  مانويــل 
الســلطة عــام 2018، تســعة منهــم 
قتلــوا خــالل العــام األخيــر، اســتنادا 
إلــى تقريــر نشــرته منظمــة »ميثــاق 
وقبــل  الماضــي.  الشــهر   »19
يوميــن فقــط، ُعثــر علــى الصحفــي 
راميريــز،  إنريــك  لويــس  المخضــرم 
كيــس،  فــي  وموضوعــا  مقتــوال 
ُتــرك بجانــب أحــد الطــرق فــي مدينة 
ســينالوا. وقــد طالــب عضــوان فــي 
مجلــس الشــيوخ األمريكــي، تــوم 
كيــن وماركــو روبيــو، إدارة الرئيــس 
بايــدن بحــض الرئيــس المكســيكي 
الجهــد  مــن  المزيــد  بــذل  علــى 

الصحفييــن. لحمايــة 

أمــا فــي العــراق، فقــد قتــل مئــات 
الصحفييــن منــذ التغييــر عــام 2003 
حتــى اآلن، وكثيــرون منهــم قتلــوا 
مــع ســبق اإلصــرار والترصــد، علــى 
بعضهــا  إرهابيــة،  جماعــات  أيــدي 
تســتخدم ســلطة الدولــة وأدواتهــا 
آرائهــم  بســبب  جرائمهــا،  لتنفيــذ 
الناقــدة، أو نشــاطاتهم الكاشــفة 
للفســاد والمخالفات التي ترتكبها 
الجماعــات الحاكمــة، ومازلــت أتذكــر 
أصدقــاء وزمــالء أعــزاء قتلــوا غيلــة، 
دون أن يشــكلوا خطــرا علــى أحــد، 
اليــوم  حتــى  يعــرف  أحــد  ال  بــل 

ســبب قتلهــم.

عــن  الدفــاع  »جمعيــة  وكشــفت 
حريــة الصحافــة« فــي العــراق عــن 
 2010 عــام  منــذ  صحفيــا   92 مقتــل 
حتــى 2021. الصحفيــون العراقيــون 
المغــدورون كثــر، أتذكــر منهــم نــزار 
وفاخــر  العمــارة،  مــن  الواحــد  عبــد 
خزعــل  الحســين  وعبــد  التميمــي 
البصــرة،  مــن  الصمــد  عبــد  وأحمــد 
وهــادي المهــدي مــن الديوانيــة، 
الموصــل،  مــن  محســن  وخمائــل 
وأطــوار بهجــت مــن ســامراء، وعــالء 
مشــذوب مــن كربــالء، ولقــاء عبــد 
الــرزاق وهشــام الهاشــمي ومــازن 
مــن  التميمــي  وتوفيــق  لطيــف 
بغــداد، واألخيــران ُخطفــا فــي وضح 
ــل عاميــن وال يعــرف أحــد  النهــار قب
عــدد  أمــا  اآلن.  حتــى  مصيرهمــا 
الذيــن تركــوا الصحافــة أو هاجــروا 
إلــى بلــدان أخــرى فغيــر معــروف، 

لكنــه كبيــر.

في عصــر التكنولوجيا المتطورة، 
الشــاقة  األعمــال  لت  ســهَّ التــي 
مهنــة  بقيــت  الصعبــة،  والمهــام 
ومحفوفــًة  متِعبــًة  المتاعــب 
مزيــٍد  إلــى  وبحاجــٍة  بالمخاطــر، 
والتنظيــم  والحمايــة  الرعايــة  مــن 
والحريــة فــي بلــدان العالــم أجمــع. 
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وزيـر  عنـه  أفصـح  هـدف  وهـو  بوتيـن، 
بعـد  أوسـتن  لويـد  األميركـي  الدفـاع 
عندمـا  الماضـي  الشـهر  لكييـف  زيـارة 
قـال، إن الواليـات المتحـدة تريد إضعاف 
روسـيا لمنعهـا مـن تكـرار مـا فعلته في 
بـال  ليـس  الهـدف  هـذا  لكـن  أوكرانيـا. 
مخاطـر؛ ألنـه ال يمكـن تصـور أن بوتيـن 
سـيقبل هزيمـة قواتـه أو تهديد نظامه 
مـن دون رد يدفـع العالـم نحـو مواجهـة 

الخطـورة. بالغـة  كبـرى 
الـذي  هـو  الخطـر  هـذا  مـن  القلـق 
إيمانويـل  الفرنسـي  الرئيـس  جعـل 
ماكـرون يحـذر في خطـاب أمام البرلمان 
الحالـي مـن  األوروبـي مطلـع األسـبوع 
مـع  أنـه  يـرى  فهـو  روسـيا«.  »إذالل 
أوكرانيـا  دعـم  ضـرورة  علـى  التأكيـد 
أال  يجـب  الغـرب  فـإن  بقائهـا،  لضمـان 
تسـعى  نقطـة  سـتأتي  أنـه  ينسـى 
السـالم  إلـى  وكييـف  موسـكو  فيهـا 

المفاوضـات. طاولـة  خـالل  مـن 
ونّبه إلى أنه عندما يعود السالم إلى 
التراب األوروبي »سيتعين بناء توازنات 
نستسـلم  أال  ويجـب  جديـدة،  أمنيـة 
االنتقـام،  فـي  الرغبـة  أو  لإلغـراء،  أبـدًا 
ذلـك  أدى  كـم  نعـرف  ألننـا  اإلذالل؛  أو 
إلـى إفسـاد الطريـق إلـى السـالم فـي 
بذلـك  يشـير  ماكـرون  وكان  الماضـي«. 
إلـى معاهـدة فرسـاي التـي أبرمت بعد 
الحـرب العالمية األولى، واعتبر كثيرون 
وهيـأت  أللمانيـا  »إذالاًل«  شـكلت  أنهـا 
لصعـود هتلـر والنازيـة، ومـن ثـم قـادت 

إلـى الحـرب العالميـة الثانيـة.
العقـل،  عيـن  يعـّد  ماكـرون  قالـه  مـا 
أوروبـا  فـي  االعتـدال  صـوت  ويمثـل 
الذي يرى أن الحرب األوكرانية مصيرها 
وأن  المفاوضـات،  طاولـة  إلـى  العـودة 
أن  يجـب  ألوكرانيـا  دعمـه  مـع  الغـرب 
تدفـن  ال  معادلـة  اعتبـاره  فـي  يضـع 
فيهـا لغـة التصعيـد فـرص السـالم، وال 
تشـعر فيهـا روسـيا بـاإلذالل؛ خوفـًا مـن 
يبـرز  إلـى خلـق ظـروف  أن يـؤدي ذلـك 
ويصعـد فيهـا تيـار قومي أكثر تشـددًا، 
أو تصبح موسـكو مسـتعدة الستخدام 
تهديـدًا  تـراه  مـا  ضـد  النـووي  السـالح 

وجوديـًا.
ماكـرون مثـل كثيريـن يـرى أن خريطة 
ستشـهد  الجيوسياسـية  التوازنـات 
الحـرب  انتهـاء  بعـد  كبيـرة  تغييـرات 
المنطلـق  هـذا  مـن  وربمـا  األوكرانيـة، 
دعـا إلـى تفكيـر عميق بشـأن مسـتقبل 
أظهـرت  الحـرب  هـذه  إن  قائـاًل،  أوروبـا، 
الحاجـة إلـى »عمليـة تفكيـر تاريخيـة«، 
سياسـية  »منظمـة  إنشـاء  واقتـرح 
أوروبيـة« موسـعة تضـم الديمقراطيات 
جديـدة  مسـاحة  وتتيـح  األوروبيـة، 
األمـن،  إدراج  مـع  السياسـي  للتعـاون 
والطاقـة، والنقـل، والحركة عبر الحدود، 
ضمـن القضايـا التـي يمكـن أن تعالجهـا 
الرئيـس  أن  والواقـع  المنظمـة.  هـذه 
الفرنسـي باقتراحـه هـذا يحاول معالجة 
توسـع  األوروبـي  االتحـاد  أن  مشـكلة 
إلـى حـد أصبـح ضـم المزيـد مـن األعضاء 
وأن  التحديـات،  مـن  المزيـد  يطـرح 

 التقييم الذي قدمته االستخبارات 
المسـلحة  القـوات  للجنـة  األميركيـة 
أول  األميركـي  الشـيوخ  بمجلـس 
أوكرانيـا،  فـي  الحـرب  عـن  أمـس  مـن 
يوّضـح أن العالم يواجه سـيناريو حرب 
مرشحة ألن تطول وتتحّول إلى حرب 
اسـتنزاف تمتد ألشـهر وربما سـنوات، 
بـكل مـا يعنيـه ذلـك مـن أزمـات أمنيـة 
الغـذاء  صعيـد  علـى  واقتصاديـة 
والطاقـة، أو مـن مخاطـر االنـزالق نحـو 
حـرب عالميـة جديـدة سـتكون نوويـة 
الروسـية  التهديـدات  بعـد  محالـة  ال 
المتكـررة. فقـادة أجهزة االسـتخبارات 
الذين أدلوا بشـهاداتهم اتفقوا على 
مـن  أي  تمكـن  عـدم  ظـل  فـي  أنـه 
مـن  واألوكرانـي  الروسـي  الجانبيـن 
تحقيـق اختـراق حاسـم، وعـدم وجـود 
أي  نجـاح  إمكانيـة  علـى  مؤشـرات 
مفاوضـات بيـن الطرفيـن فـي الوقـت 
الرئيـس  قناعـة  إلـى  بالنظـر  الراهـن 
الروسـي فالديميـر بوتيـن بأنـه يمكـن 
أن  النهايـة، وحقيقـة  ينتصـر فـي  أن 
علـى  بـوادر  أي  تظهـر  لـم  أوكرانيـا 
سـتطول  الحـرب  فـإن  االستسـالم، 
بـال شـك؛ مـا يعنـي تصاعـد تكلفتهـا 

مخاطرهـا. وتزايـد 
الدفـاع  اسـتخبارات  وكالـة  رئيـس 
األميركيـة، اللفتنانـت جنـرال سـكوت 
الصـدد  هـذا  فـي  واضحـًا  كان  بيريـر، 
عندمـا قـال، إنـه مـع التوجـه نحـو حرب 
اسـتنزاف، يصبـح مـن المرجـح أن يتخـذ 
بـه«،  التنبـؤ  يصعـب  »مسـارًا  الصـراع 
أفريـل  إليـه زميلتـه  وهـو مـا تطرقـت 
الوطنيـة،  االسـتخبارات  مديـرة  هينـز، 
عندمـا قالـت، إن بوتيـن يمكـن أن يلجـأ 
للسـالح النـووي، إذا شـعر بأنـه يخسـر 

الحـرب.
الحسـابات  يعكـس  التقييـم  هـذا 
التـي  الحـرب  لهـذه  التعقيـد  بالغـة 
كلمـا طالـت، زادت المخاطـر المترتبـة 
كميـات  يضـخ  الـذي  فالغـرب  عنهـا. 
إلـى  المتطـورة  األسـلحة  مـن  هائلـة 
مواجهـة  فـي  لمسـاعدتها  أوكرانيـا 
فـي  يتخـوف  الروسـي،  االجتيـاح 
شـعر  إذا  بوتيـن  أن  مـن  ذاتـه  الوقـت 
بأنـه يواجـه احتمـال الهزيمـة قـد يلجـأ 
إلـى خيـارات تصعيـد واسـع، بمـا فـي 
ذلك اسـتدعاء االحتياط وإعالن حالة 
الراهنـة  تسـميتها  مـن  بـداًل  الحـرب، 
إلـى  وصـواًل  الخاصـة«،  بـ»العمليـة 
تكتيكيـة  نوويـة  أسـلحة  اسـتخدام 
مـا  مواجهـة  فـي  اسـتراتيجية  أو 
و»تهديـدًا  بالوكالـة  غربيـة  حربـًا  يـراه 
والسـؤال  ونظامـه.  لبـالده  وجوديـًا« 
الصعـب أمـام االسـتراتيجيين هـو، مـا 
هـي النقطـة التـي يمكـن أن يصلهـا 
الغـرب فـي دعمـه ألوكرانيـا، مـن دون 
أن يدفع بوتين لإلحسـاس بأنه يواجه 

الهزيمـة؟ خطـر 
فـي  أطرافـًا  هنـاك  أن  فالواضـح 
تريـد  )ناتـو(  األطلسـي  شـمال  حلـف 
مـن  وإضعافهـا،  روسـيا  اسـتنزاف 
خـالل هـذه الحـرب التـي تـورط فيهـا 

عثمان ميرغني 
ماذا تعني حرب طويلة في أوكرانيا للعالم ؟ 

يمكـن  المقترحـة  الجديـدة  المنظمـة 
تنتظـر  التـي  الـدول  تسـتوعب  أن 
االتحـاد  إلـى  االنضمـام  سـنوات  منـذ 
وتحـل  وصربيـا،  تركيـا  مثـل  األوروبـي 
مشكلة أوكرانيا التي تطالب بانضمام 
سـريع لالتحـاد، لكنهـا قـد تضطـر إلـى 
االنتظار سـنوات طويلة بسـبب تعقيد 
آليـات االنضمـام إلى االتحـاد األوروبي. 
المقترحـة  الجديـدة  المنظمـة  أن  كمـا 
بريطانيـا  أمـام  المشـاركة  بـاب  تفتـح 
مـن  األوروبـي  االتحـاد  غـادرت  التـي 

»بريكسـت«. عمليـة  خـالل 
منظـور  مـن  يفكـر  ربمـا  ماكـرون 
التغييـرات  لكـن  األوروبـي،  األمـن 
نتيجـة  المتوقعـة  الجيوسياسـية 
العالـم كلـه؛  الحـرب األوكرانيـة تعنـي 
فيهـا  تعـاد  مرحلـة  نشـهد  قـد  ألننـا 
فالحـرب  الدوليـة.  التكتـالت  صياغـة 
شـمال  حلـف  أحيـت  تكـون  قـد 
فتـرة  بعـد  وعززتـه  )ناتـو(  األطلسـي 
ضعـف وخالفـات، ال سـيما إبـان رئاسـة 
مـن  زادت  أيضـًا  لكنهـا  ترمـب،  دونالـد 
فـرص ظهـور تحالـف صينـي - روسـي 
أقـوى. ذلـك أن بكيـن تراقـب تطـورات 
الحـرب األوكرانيـة والعقوبـات الغربيـة 
على موسـكو، وتشـعر بأنها قد تكون 
التنافـس  ظـل  فـي  التالـي،  الهـدف 
القـوي بينهـا وبين الواليـات المتحدة، 
االقتصاديـة  الصـدارة  صعيـد  علـى  ال 
النفـوذ  صعيـد  علـى  بـل  فحسـب، 
السياسـي والقـدرات العسـكرية أيضًا.
وكان الفتـًا أن ماكـرون بعـد خطابـه 
طـرح  الـذي  األوروبـي  البرلمـان  فـي 
فيـه رؤيتـه بالنسـبة لمسـتقبل أوروبـا، 
مـع  تحـدث  روسـيا،  مـع  والتعامـل 
الرئيس الصيني شـي جينبينغ وبحث 
أوكرانيـا، واألوضـاع  الوضـع فـي  معـه 
والطاقـة  الغـذاء  وأزمـة  العالميـة 
لديهـا  فالصيـن  الحـرب.  مـن  الناتجـة 
مصالـح وعالقـات واسـعة فـي أوروبـا، 
ومـع أطـراف كثيـرة حـول العالـم، وأي 
حـرب بـاردة معها، ناهيك عن مواجهة 
كارثيـة. نتائجهـا  سـتكون  عسـكرية، 

قبـل  نجحـت  قـد  أميـركا  كانـت  وإذا 
الدبلوماسـية  خـالل  مـن  عامـًا   50
كيسـنجر  هنـري  آنـذاك  قادهـا  التـي 
وإبعادهـا  الصيـن  مـع  التقـارب  فـي 
اليـوم  سياسـاتها  فـإن  روسـيا،  عـن 
قـد  األوكرانيـة،  الحـرب  وتداعيـات 
بكيـن  بيـن  تحالـف جديـد  إلـى  تـؤدي 
أشـد  عالمـي  وتنافـس  وموسـكو، 
شراسـة مما شـهده العالم إبـان الحرب 

البـاردة.
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لالمـم  العـام  االميـن  السـيد   
انطونيـو  االسـتاذ  المتحـدة 

المحتـرم غوتيريـش 
الـدول  جامعـة  رئيـس  السـيد 
أبـو  احمـد  االسـتاذ  العربيـة 

المحتـرم الغيـط 
العـودة  مشـروع   : الموضـوع 
سـوري  لمليـون  الطوعيـة 
واعمـال المسـتوطنات والتغييـر 

. فـي ا غر يمو لد ا
بغزوهـا  مسـتمرة  تركيـا  مازالـت 
الـدول  مـن  اراضـي  واحتـالل 
المجـاورة سـوريا والعراق وتقوم 
الديموغرافـي  التغييـر  باعمـال 
المسـتقرة  المناطـق  تلـك  فـي 
وباعتـراف  وعسـكريا  سياسـيا 
االغلبيـة  وذات  بذلـك  دولـي 
السكانية من القومية الكوردية 
الدينيـة  االغلبيـة  ذات  وايضـا 
المسـيحيين  مـن  المسـلمة  غيـر 
حيـث  وغيرهـم،  وااليزيدييـن 
شـمال  وغـزو  بأحتـالل  قامـت 
 2016 عـام  منـذ  سـوريا  غـرب 
االسـلحة  مختلـف  مسـتخدمة 
حتـى المحظـورة منهـا دوليـا بـرا 
وجـوا، أحرقـت االراضـي الزراعيـة 
وشـردت  واعتقلـت  قتلـت 
اهالـي  مـن  العـزل  المدنييـن 
تحـت  االصلييـن  المنطقـة 
االمـن  علـى  المحافظـة  ذريعـة 
الواقـع  لكـن  لتركيـا،  القومـي 
لغـرض  مدروسـة  خطـوات  هـي 
المناطـق  علـى  االسـتيالء 
وفـرض  والعـراق  سـوريا  فـي 
لمليـون  عليهـا  سـيطرتها 
الجـئ سـوري الـى مناطـق غيـر 
مناطقهـم االصلية، واسـكانهم 
 ، جديـدة  مسـتوطنات  فـي 
اعمـال  تحقـق  الطريقـة  وبهـذه 
الديموغرافـي  التغييـر  فـي 
علـى  الكامـل  واالسـتيالء 
ثـروات المنطقـة مسـتغلة بذلـك 
وانشـغال  الدولـي  الصمـت 
الروسـية  بالحـرب  العالـم 
سـوريا  وانشـغال  االوكرانيـة 
وكذلـك  الداخليـة  بمشـاكلها 
العارمـة  الفوضـى  مسـتغلة 
سياسـيا  العراقـي  النظـام  فـي 

وبرلمانيـا.  وعسـكريا 
بنـاء  مـن  تركيـا  بـه  تقـوم  مـا  إن 
األراضـي  فـي  مسـتوطنات 
سـوريا  فـي  الكوردسـتانية 
حقـوق  علـى  وتعديـًا  والعـراق 
والعربـي  الكـوردي  الشـعب 
حـرب  جريمـة  يعتبـر  وأراضيـه 
الدولـي  القانـون  حسـب 
الدوليـة  للقوانيـن  وانتهـاكًا 
اإلنسـان.  حقـوق  يخـص  فيمـا 
المنتهكـة،  الحقـوق  بيـن  مـن 
حـق  المصيـر،  تقريـر  حـق 
الحـق  الملكيـة،  المسـاواة، حـق 
وحـق  للحيـاة،  الئـق  لمسـتوى 

. التنقـل  حريـة 
كمـا تعـدُّ إقامـة المسـتوطنات، 
مناقضـة لـكل المبـادئ الدوليـة، 

1907م  الهـاي/  اتفاقيـة  حيـث 
المحتلـة  الدولـة   :)46( المـادة 
األمـالك  تصـادر  أن  لهـا  يجـوز  ال 
الدولـة   :)55( المـادة   – الخاصـة. 
مديـر  بمثابـة  تعتبـر  المحتلـة 
المحتـل،  البلـد  فـي  لألراضـي 
ممتلـكات  تعامـل  أن  وعليهـا 
الخاصـة.  األمـالك  معاملـة  البلـد 
األمـم  ميثـاق  تبعهـا  ثـم 
الرابـع  جنيـف  )ميثـاق  المتحـدة 
عـام  فـي  الحـرب  قوانيـن  حـول 
لسـلطة  يحـق  ال  حيـث   )1949
إلـى  مواطنيهـا  نقـل  االحتـالل 
أو  احتلتهـا،  التـي  األراضـي 
إلـى  يـؤدي  إجـراء  بـأي  القيـام 
فيهـا،  الديموغرافـي  التغييـر 
وال يحـق لقـوات االحتـالل تدميـر 
الفرديـة  الشـخصية  الملكيـة 
األفـراد  ملكيـة  أو  الجماعيـة  أو 
ألي  التابعـة  أو  الدولـة  أو 
ثـم  المحتـل.  البلـد  فـي  سـلطة 

األمـن  مجلـس  قـرارات  أعـادت 
العموميـة  الجمعيـة  أو  الدولـي 
صفـة  أي  وتنكـر  تؤكـد  التـي 
الضـم،  أو  لالسـتيطان،  قانونيـة 
وتفكيـك  بإلغائـه،  وتطالـب 
فـإن  وبالتالـي؛  المسـتوطنات، 
ال  بالقـوة  الواقـع  األمـر  خلـق 

.ً حقـا  يكسـب  أن  يمكـن 
القـوى  ان عـدم تحـرك  نـرى  اننـا 
الدوليـة اليقـاف التوسـع التركي 
فـي  القانونيـة  غيـر  واعمالـه 
سـيادتها  لهـا  دول  انتهـاك 
لتحقيـق  المجـال  لهـا  سيفسـح 
واحالمهـا  التوسـعية  اهدافهـا 
في اتفاق ملي المعروف واعادة 
كثيـر من المناطق السـورية تحت 
ستسـعى  وبالتأكيـد  سـيطرتها 
الموصـل  واليـة  اعـادة  لتحقيـق 
التـي ال طالمـا تكلـم مسـؤولون 

. بهـا  اتـراك 
الكـوردي  المعهـد  فـي  اننـا 
نناشـدكم  والبحـوث  للدراسـات 
ونناشـد  اجمـع  العالـم  ونناشـد 
قـوات التحالـف الدولـي بالتحـرك 
هـذه  بنـاء  اليقـاف  السـريع 
المسـتوطنات القسـرية الهادفـة 
افـكار  ذات  كيانـات  بنـاء  الـى 
المناطـق  هـذه  فـي  متطرفـة 
االرهـاب  لتصديـر  بـؤر  سـتكون 
الـى  العالـم وندعوكـم  الـى دول 
اعمـال  اليقـاف  الجـاد  العمـل 
وفـق  الديموغرافـي  التغييـر 
المتعلقـة  الدوليـة  القوانيـن 
باعمال االسـتيطان منها اتفاقية 
منظمـة العمـل الدوليـة  رقـم 169 
االصيلـة  الشـعوب  واتفاقيـة 
والقبليـة الصـادرة فـي عـام 1989
نأمـل منكـم المزيـد مـن التفهـم 
فـي  واالسـراع  المشـكلة  لهـذه 
اتخـاذ االجـراءات االزمـة أليقافهـا 
سـكين  وتكـون  تكتمـل  ان  قبـل 
الدولـي  المجتمـع  خاصـرة  فـي 

. واالقليمـي 
المعهد الكوردي

 للدراسات والبحوث
9 مايس 2022

 مذكرة التماس بايقاف المشروع التركي بالعودة الطوعية 
لمليون سوري واعمال المستوطنات والتغيير الديموغرافي
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تصريــح صحفي مــن الرابطة العربية للقانون الدولي
حول إغتيال الصحفية الفلســطينية شــيرين أبو عاقلة

 

 نـّددت الرابطـة العربيـة للقانـون الدولـي بالجريمـة الجديـدة التـي ارتكبتهـا القـوات 
»اإلسـرائيلية«، حين أقدمت على اغتيال الصحافية الفلسـطينية شـيرين أبو عاقلة  
فـي يـوم االربعـاء 11 / 5 / 2022 ، وهـي متوّجهـة إلداء عملهـا المهنـي لقنـاة الجزيـرة 

الفضائيـة، لتغطيـة اقتحـام القـوات »اإلسـرائيلية« مخيـم جنين بالضفـة الغربية .
وقـال األميـن العـام للرابطـة العربيـة للقانـون 
شـعبان  الحسـين  عبـد  الدكتـور  الدولـي 
اإلعـالم:  وسـائل  مـع  هاتفـي  اتصـال  فـي 
الماديـة  األركان  مكتملـة  الجريمـة  هـذه  إن 
ملـف  إلـى  ضّمهـا  يمكـن  والــــــــمعنويــــــة 
»إسـرائيل«  ارتكبتهـا  التـي  الضخـم  الجرائـم 
واألمـة  الفلسـطيني  العربـي  الشـعب  بحـق 
المنطقـة  فـي  والتنميـة  والتقـّدم  العربيـة 
المحكمـة  إلـى  تقديمـه  يمكـن  والـذي 

. الدوليـة  الجنــــــــــائية 
للقانـون  العربيـة  الرابطــــــــــــــــة  وشـّددت 
أبـو  شـيرين  اغتيـال  جريمـة  أن  علـى  الدولـي 
»إسرائيـــل«  استهتــــار  مـدى  تؤكـد  عاقلـة 
بالـرأي العـام العالمـي وبالقيــــــــــم والقوانيـن 
بالقانـــــــــــــــون  والسـّيما  الدوليـة،  واألعـراف 

والتـي   ،1977 لعـام  وملحقيهـا   1949 لعـام  جنيـف  واتفاقيـات  الدولـي  اإلنسـاني 
تمنـح الصحافييـن حصانـة خاصـة، وطالـب األمـم المتحـدة القيـام بواجبهـا لحمايـة 

. والحـرب  النـزاع  مناطـق  فـي  خصوصـًا  الصحافيـة،  والطواقـم  الصحافييـن 
وتأتـي هـذه الجريمـة النكـراء بعـد أيام على احتفال العالم بعيـد الصحافة العالمي 
فـي )3 أيـار/ مايـو( الـذي كان قـد تقـّرر مـن قبـل اليونيسـكو فـي العـام 1993، وهـي 
دليـل جديـد علـى أن اإلرهـاب الصهيونـي لن يتوّقف وأن »إسـرائيل« منذ تأسيسـها 
في 15 أيار / مايو 1948 هي أداة مستمرة للعدوان وبؤرة مستديمة للتوتر والحروب 

والعنـف واإلرهاب .
نزيـه  فـوري  دولـي  تحقيـق  إجـراء  الدولـي  للقانـون  العربيـة  الرابطـة  وطالبـت 
ومسـتقل لمحاسـبة المسـؤولين وتحقيـق العدالـة، فضـاًل عـن مناشـدتها للمجتمـع 
الشـعب  مـع  للتضامـن  والحرّيـة  للسـلم  المحبـة  والبلـدان  القـوى  وجميـع  الدولـي 
العربـي الفلسـطيني وتمكينـه مـن تقريـر مصيـره بنفسـه وعلـى أرض وطنـه وعـودة 
الاّلجئيـن الفلسـطينيين وتعوضهـم عمـا لحـق بهـم مـن غبن وأضرار طيلة السـنوات 

 . الشـريف  القـدس  المسـتقلة وعاصمتهـا  الوطنيـة  الدولـة  العجـاف، إلقامـة 

فـي 12 أيار/ مايو 2022 
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