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والسياسيين  والكتاب  والفالسفة  الدين  رجال  بعض  القدم  منذ   
والتجاوزات  الظلم  جراء  االنسان  حقوق  بقضية  اهتموا  المتنورين 
واإلنتهاكات بحق المواطنين ، في الوقت الذي كان فيه االنسان يقاوم 
الظلم والحرمان من اجل ضمان حقوقه وحرياته وامنه وعيشه الكريم، 
 ، والدولي  المحلي  المستوى  على  بحمايته  الكفيلة  القوانين  وإقرار 
واإلتفاقات  المواثيق  وفق  الدول  مع  المشترك  بالتعاون  ذلك  وتعزيز 

الدولية اإلقليمية والعالمية المعنية بحقوق اإلنسان.
ان االحداث واألعمال البربرية التي حدثت أثناء الحرب العالمية األولى 
حقوق  حماية  أن  أثبتت   ، البشر  ماليين  ضحيتها  راح  والتي  والثانية 
اإلنسان يجب أن ال تترك للدول المتسلطة والظالمة ، بل بوضعها تحت 
القانون  أهتمام  محط  االنسان  حقوق  اصبحت  ولهذا   ، دولية  حماية 
الدولي ورعايته ، نتيجة لتعزيزها في ميثاق االمم المتحدة والمواثيق 
العالمي لحقوق اإلنسان  ، وذلك باإلعالن  الدولية المعنية بهذا الصدد 

في العاشر من كانون األول عام 1948 ومحاكمة مجرمي الحرب النازية .
فقد  قانونية  قوة  االنسان  لحقوق  العالمي  لإلعالن  يكن  لم  وإذا 
إتفاقيتين دوليتين  المتحدة  التابعة لألمم  اإلنسان  لجنة حقوق  أعدت 
لحماية حقوق اإلنسان ، إحداهما عن الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 
كما   ،  1966 عام  والسياسية  المدنية  الحقوق  عن  والثانية   ، والثقافية 
بروتوكول  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  بالعهد  ألحق 
إختياري تعترف فيه الدول المنظمة بأختصاص لجنة حقوق اإلنسان في 
تلقي وفحص شكاوى األفراد الذين يدعون إستخدام العنف وإنتهاك 

الدول لحقوقهم الواردة في هذه اإلتفاقية .
لقد نص القرار الصادر عن المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي رقم )1503( 
لمنع  الفرعية  اللجنة  الدولية إلجازة  الحماية  / 1979 على   5  /  27 بتاريخ 
االضطهاد والتمييز والعنصرية وحماية األقليات القومية في كل بلد، 
والمجموعات  األفراد  من  المرسلة  والبالغات  الشكاوى  في  تنظر  وأن 
والمنظمات غير الحكومية ضد الحكومات التي تنتهك حقوق االنسان .
وجاء في ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وجرى التأكيد على 
تتمتع  أن   «  :  2005 لعام  العراقي  الدستور  في  األساسية  المواد  بعض 
حقوق اإلنسان بحماية النظام القانوني إذ أريد للبشر أن ال يضطروا آخر 
الدول  كانت  ولما   ، واإلضطهاد  الطغيان  على  بالتمرد  اللياذ  الى  األمر 
ضمان  على  للعمل  وتعهدت  وقعت  قد  المتحدة  األمم  في  األعضاء 
ايضًا  جاء  وكما   .. اإلنسان«  لحقوق  العالميين  والمراعاة  اإلحترام  تعزيز 

في مواد وثيقة اإلعالن العالمي منها :
والحرِّيات  الحقوق  بجميع  ع  التمتُّ حقُّ  إنسان  لكلِّ   : الثانية  المادة 

المذكورة في هذا اإلعالن .
يتساوون  وهم   ، القانون  أمام  سواٌء  جميًعا  الناُس   : السابعة  المادة 

ع بحماية القانون دونما تمييز . في حقِّ التمتُّ
المجتمع،  : لكلِّ شخص، بوصفه عضًوا في  الثانية والعشرون  المادة 
ر له ، من خالل المجهود  ه أن ُتوفَّ حقٌّ في الضمان االجتماعي، ومن حقِّ
ومواردها،  دولة  كلِّ  هيكل  مع  فق  يتَّ وبما  الدولي،  والتعاون  القومي 
الحقوُق االقتصاديُة واالجتماعيُة والثقافيُة التي ال غنى عنها لكرامته 

ية.  ولتنامي شخصيته في حرِّ
: لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة  الخامسة والعشرين  المادة 
ًة على صعيد المأكل  يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصَّ
االجتماعية  الخدمات  وصعيد  الطبية  والعناية  والمسكن  والملبس 
الضرورية ، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حاالت البطالة أو المرض 
الخارجة عن  الظروف  أو غير ذلك من  الشيخوخة  أو  ل  الترمُّ أو  العجز  أو 

إرادته والتي تفقده أسباب عيشه . 
بعد عام 2003 والخالص من النظام الدكتاتوري للطاغية صدام حسين ، 
أستبشر شعبنا العراقي متغيرات جذرية على إدارة الحكم السابق ، لكن 
بالتردي وتصاعدت في مختلف مجاالت  حالة حقوق اإلنسان استمرت 
السالح  وإنتشار  العامة  الخدمات  نقص  ظل  في  وتفاقمت   ، الحياة 
المنفلت وضعف تطبيق القوانين ، وتزايد ظاهرة البطالة والفقر وإنتشار 
األوبئة والمخدرات وعمليات القتل والخطف والتغييب ، باإلضافة الى 
اإلسراع  يتطلب  مما   ، البالد  شؤون  في  والدولية  اإلقليمية  التدخالت 

لمعالجة األمور واألزمات قبل فوات اآلوان .
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عبد الحليم الرهيمي
بهــا  تقدمــت  التــي  اإلحاطــة  أن  رغــم   
ــة األميــن  الســيدة جنتيــن بالســخارت ممثل
العــام لألمــم المتحــدة فــي العــراق األســبوع 
فــي  الدوليــة  المنظمــة  أمــام  الماضــي 
اعتــاد ممثلــو  تقريــر دوري  هــو  نيويــورك، 
االميــن العــام فــي العــراق منــذ العــام 2003 

علــى تقديمــه أمــام مجلــس األمــن.
 لكــن هــذه إحاطــة  التقريــر التــي تقدمــت 
بهــا بالســخارت جــاءت مختلفــة و)مميــزة( 

هــذه المــرة بوضوحهــا وصراحتهــا وجرأتهــا، وكذلــك فــي تعبيرهــا 
عــن حــرص العالــم علــى حاضــر ومســتقبل العــراق وشــعبه وبمــا 

ــًا وفــي المســتقبل. يحــدق بهمــا مــن أخطــار راهن
 وللتوضيــح نشــير إلــى أبــرز وأهــم مــا ورد فــي إحاطــة الممثلــة 
األمميــة ومنهــا: إن العــراق يمــر )بمرحلــة السياســة الصفريــة(، التــي 
بتأخــر  الوحيــد  البلــد  ليــس  العــراق  كان  واذا  اصالحهــا،  ينبغــي 
تشــكيل حكومته، فإن هذه الذريعة التي يتســتر بها المســؤولون 
عــن هــذا التأخــر، ال تأخــذ فــي االعتبــار االنســداد السياســي الراهــن 

فــي البــالد. 

فقــد شــددت  بالعــراق وشــعبه  تحــدق  التــي  األخطــار  عــن  أمــا 
وعــن  يرفــض  العــراق  بــأن  وواضحــة  صريحــة  بعبــارات  بالســخارت 
وجــه حــق، فكــرة ان يمكــن معاملتــه كفنــاء خلفــي، إْذ ينتهــك 
جيــران العــراق وغيرهــم بشــكل متكــرر ســيادته وســالمة أراضيــه، 
متخــذة أمثلــة واضحــة لذلــك وهــي القصــف التركــي وااليرانــي 
المســتمر ألربيــل والقصــف العشــوائي للصواريــخ عليهــا، وعلــى 
مناطــق عديــدة فــي العــراق وبمــا يعــرض أمنــه واســتقراره ألشــد 
األخطــار، أمــا عــن مخاطــر حمــل الســالح وانتشــاره خــارج ســيطرة 
الدولــة، فقــد أكــدت وبمغــزى عميــق، أن العــراق ليــس بحاجــة إلــى 
حــكام مســلحين بتصويــر أنفســهم زعمــاء، االمــر الــذي يتطلــب 

تشــخيصهم باعتبــار ذلــك ضروريــا لترســيخ القانــون.
لــم تكــن هــذه المواقــف التــي عبــرت عنهــا الممثلــة األمميــة 
فــي إحاطتهــا األخيــرة تكــرارًا لمــا قيــل فــي اإلحاطــات الســابقة، 
العالــم  لتحذيــر  وصريحــة  عاليــة  بنبــرة  المــرة  هــذه  اتســمت  إنمــا 
وتنبيهــه لمــا يحــدق بالعــراق مــن أخطــار، لكــن بشــكل أساســي 
المتنفذيــن  للسياســيين  إحداهمــا  برســالتين  العراقييــن  تحذيــر 
المســؤولين عمــا يحــدق بالعــراق وشــعبه تكــف عــن االســتمرار فــي 
سياســاتهم المدمــرة للعــراق، والرســالة الثانيــة نحو النخــب الفكرية 
ــى العــراق وشــعبه،  والسياســية المخلصــة والنزيهــة الحريصــة عل
باجتــراح الحلــول واألفــكار والخطط المســاعدة على إنهــاء اإلوضاع 

الشــاذة واألخطــار المحدقــة بالعــراق.
فــي  تقلهــا  لــم  أنهــا  الكبيــرة إلحاطــة بالســخارت  إن األهميــة 
غرفــة مغلقــة وال بنــدوة اعالميــة تنهــي أهميتهــا، بأحيــاٍن كثيــرة، 
ــة ال  بانتهائهــا، لكنهــا قالــت ذلــك أمــام ممثلــي أكثــر مــن 190 دول
يعجــب كالمهــا عــدد غيــر قليــل منهــم، فتحدثــت بمــا يمليــه عليهــا 
ضميرهــا، كمــا يــرى كثيــرون، أنهــا أرادت )تحليــل خبزتهــا( كمــا يقــال، 

ــه الســخية.  ال االكتفــاء بالمنصــب الدبلوماســي الرفيــع وامتيازات
إن ناقــوس األخطــار المحدقــة بالعــراق الــذي دقتــه بالســخارت 
ينبغــي أن يســتمع اليــه الجميــع، وخاصــة السياســيين المعنييــن، 

ويتأملــوا بمضامينــه ودالالتــه!.

إحاطة بالسخارت وتحذير العراقيين مما 
يحدق بهم 

 لعبة االنتخابات والحكومات

 نعيــش منــذ ســبعة أشــهر 
حالــة عامــة مــن خــداع الــذات 
الصدمــة  بإدعــاء  تتمثــل 
تأخــر  مــن  والغضــب  والملــل 
الجديــدة  الحكومــة  تشــكيل 
وخــرق التوقيتــات الدســتورية 
الديمقراطيــة،  واألعــراف 
مــن  تمكنــت  الحالــة  وهــذه 
الســلطة  أحــزاب  إشــاعتها 
وإعالمهــا، رغــم انهــا أسســت 

علــى  القائــم  المماطلــة  ولمنهــج  الخــروق  لهــذه 
المفتــوح. والتفــاوض  الضغــط 

الســابقة كانــت عمليــة  الحكومــات  فــي معظــم 
االتفــاق علــى تشــكيل الحكومــة تمتــد ألشــهر وفــي 
كل مــرة يتــم خــرق الدســتور واالعــراف الديمقراطيــة 
المواطنيــن، حكومــة  والتالعــب بمشــاعر ومطالــب 
المالكــي األولــى مثــال تشــكلت فــي 20 أيــار 2006 رغــم 
ــات البرلمــان جــرت فــي 15 كانــون األول 2005،  أن انتخاب
وبينمــا  أشــهر،   7 حوالــي  التشــكيل  اســتغرق  أي 
جــرت انتخابــات 2010 فــي 7 آذار، فــإن حكومــة المالكــي 
الثانيــة تشــكلت فــي 22 كانــون االول، أي اســتغرقت 
10 أشــهر، وانتخابــات 2014 جــرت فــي 30 نيســان، ونالــت 
حكومــة حيــدر العبــادي ثقــة البرلمــان فــي 8 أيلــول 
2014، أكثــر مــن أربعــة أشــهر، واالنتخابــات التــي ُأقيمت 
ــار 2018 أنتجــت حكومــة عــادل عبدالمهــدي  فــي 12 أي
التــي حــازت الثقــة فــي 24 تشــرين االول 2018، حوالــي 
منقوصــة  كانــت  الحكومــات  ومعظــم  أشــهر،   6
التشــكيل واســتغرقت أســابيع اخــرى لالكتمــال، كمــا 
تجــاوز تشــكيل الحكومــة الحاليــة وعمليــات التكليــف 
التوقيتــات  عبدالمهــدي  اســتقالة  بعــد  المتتاليــة 

الدســتورية.
معظــم األشــهر الفاصلــة بيــن االنتخابــات وتشــكيل 
الحكومــات كانــت تقضــى فــي الطعونــات بالنتائــج او 
التفســيرات القضائيــة للنصــوص الدســتورية وفــي 
الخالفــات علــى المرشــحين لرئاســة الــوزراء، وتــمَّ طــرح 
أنــواع مــن األالعيــب والخــدع منهــا ”مجلس السياســات” 
باالقتتــال  التهديــد  وكان  هشــة،  تســويات  إلنتــاج 
الشــيعي الطائفــي مطروحــا دائمــا، وقــد حــدث فــي 
بيــن  الســجال  مــرة، وتاريــخ  مــن  أكثــر  نطــاق مصغــر 
المواقــف  فــي  بالتصلــب  الشــيعية حافــٌل  القــوى 
اللغــوي  بالتالعــب  أيضــا  وحافــل  عنهــا  والتراجــع 
الــذي يعتمــد فكــرة ”تغييــر العنــوان لتغييــر الحكــم”، 
فالتركيبــات الســلطوية نفســها تمنــح أســماء جديدة 
مثــل أي منتــج يــراد اعــادة تســويقه لنحتفــل فــي 
ــه الهــدف الوحيــد  ــة بتشــكيل الحكومــة وكأن النهاي
لجميــع المواطنيــن، صــارت الحكومــة هدفــا وليســت 

انجازاتهــا!.
السياســية  المنظومــة  اأن  التاريــخ،  هــذا  نتيجــة 
تعيــد ضــخ الدمــاء فــي جســدها عبــر عمليــات اإللهــاء 
والتضليــل وافتعــال المعــارك واالتفاقــات، وفــي كل 
مــرة يقــال إن المعركــة هــذه المــرة حاســمة وســيخرج 
الشــعب مــن الظلمــات إلــى النــور، لكن حتــى لو انتصر 
جــزء مــن النظــام علــى جــزء آخــر منــه فــإن المنتصــر لــن 
ينســى المهــزوم، بــل ســيحمله معــه ويعيــد تبييــض 
وجهــه ألنهمــا تــوأم غيــر قابــل لالنفصــال، والمهــزوم 
فــي أســوأ الحــاالت خصــم مقبــول جزئيــا وخيــر مــن 

خصــم مرفــوض كليــا. 
المطلــوب راهنــا، عــدم االستســالم لهــذا اإلغــراق 
لــن  بالمعــارك الوهميــة بيــن االخــوة االعــداء التــي 
تكــون لهــا نتائج حاســمة ولــن تخرج البالد مــن أزماتها، 
بــل التركيــز علــى مــا يريــد ان يفعلــه كل طــرف بعــد 
تســلم الســلطة عــدا الرجــوع إلــى خالفاتــه مــع إخوتــه 

علــى حصــص االرث، الــذي ظهــر فجــأة.

ساطع راجي
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أن  االتجــاه  هــذا  أصحــاب  ويعتقــد 
”خطيــر جــدًا” ويحــّول  القانــون  مشــروع 
صالحيــات البرلمــان فــي إعــداد الموازنة  
للحكومــة بشــكل دائــم ويفــّرغ الموازنــة 
الســنوية العامــة تمامــًا مــن مضامينهــا 
”حاكمــة”  الحكومــة  قــرارات  ويجعــل 
البرلمــان  قــرارات  علــى  ومتقّدمــة 
الماليــة ”، فمــا بالــك حين تكــون حكومة 
حكومــة  وليســت  أعمــال  تصريــف 

الصالحيــة. كاملــة 
وبغــض النظــر عــن االتفــاق واالختالف 
المعــارض  أو  المؤيــد  الفريــق  مــع 
إلــى  بحاجــة  جوانــب  فثّمــة  للقانــون، 
وقفــة جدّيــة بخصوصهــا، الســّيما إذا 
أخذنــا قــرار المحكمــة االتحاديــة بشــأن 
حيــث  األعمــال،  تصريــف  حكومــة 
تحّولــت الحكومــة إلــى مــا يطلــق عليــه 
اليوميــة”،  األمــور  ”تصريــف  الدســتور 

وكانــت االنتخابــات قــد أجريــت فــي 10 
أكتوبــر / تشــرين األول 2021. ولــم تؤّلــف 
الــوزارة الجديــدة بســبب االســتقطابات 
التوجهــات  فــي  الحــادة  السياســية 
والمصالــح ومراكــز النفــوذ بيــن فكــرة 
”حكومــة أغلبيــة وطنيــة” كمــا يدعــو لهــا 
الثالثــي،  والتحالــف  الصــدر  مقتــدى 
أو  إقصــاء  دون  توافقيــة”  ”حكومــة  أو 

التنســيقي. لإلطــار  وفقــًا  تهميــش 
حســب  األعمــال  تصريــف  وحكومــة 
علــى  االتحاديــة  المحكمــة  جــواب 
برهــم  الجمهوريــة  رئيــس  استفســار 
المتحّولــة  ”الحكومــة  هــي  صالــح 
الصالحيــات  بكامــل  حكومــة  مــن 
الصالحيــات  محــدودة  حكومــة  إلــى 
وهــي  المســتقيلة،  الحكومــة  بحكــم 

األصــل…”. مــن  المســتثناة 
وفعليــًا فــإن الــوزارة تعتبــر مســتقيلًة، 
األمــور  تصريــف  تواصــل  ولكنهــا 
شــأنها  مــن  التــي  الملّحــة  اليوميــة 
اســتمرار ســير عمــل المرافــق الحيويــة 
ــة. وحســب  ــم الخدمــات الضروري وتقدي
المحكمــة  قــرار  فــإن  القانونــي  الفقــه 
سياســية  دوافــع  علــى  ينطــوي  ال 

د. عبد الحسين شعبان

حكومة تصريف األعمال وذيولها 

 قضــت المحكمــة االتحاديــة العليــا 
مايــو   / أيــار   15 )األحــد  العــراق  فــي 
2022( بعــدم دســتورية مشــروع قانــون 
الغذائــي  لألمــن  الطــارئ  الدعــم 
الــذي  القانــون  وهــو  والتنميــة، 
الكاظمــي  مصطفــى  وزارة  قّدمتــه 
”المنتخــب”  العراقــي  البرلمــان  إلــى 
مؤّقــت  كحــّل  تمريــره  بهــدف 
لمعالجــة مســألة الغــالء المســتفحلة 
المستشــري،  الفقــر  ومواجهــة 
وذلــك بعــد عــدم القــدرة علــى إنجــاز 
إلقــراره  االتحاديــة  الموازنــة  مشــروع 
اختالفــات  بســبب  البرلمــان  فــي 
انعكســت  بشــأنه  حــادة  سياســية 
علــى مشــروع القانــون، حيــث يطالــب 
الموازنــة  بإنجــاز  المعتــرض  الفريــق 
االتحاديــة التــي ينــدرج فيهــا القانــون 
الكهربــاء  تخــص  أخــرى  وقوانيــن 
إليــه  تذهــب  مــا  وهــو  والخدمــات 
فــي  التنســيقي،  اإلطــار  مجموعــة 
ومــن  الحكومــة  فريــق  يــرى  حيــن 
القانــون  هــذا  إصــدار  ضــرورة  معــه 
للحاجــة الماســة لمواجهــة التحديــات 
الصعيــد،  هــذا  علــى  المســتجّدة 
خصوصــًا ارتفاع األســعار فــي مجاالت 
نقــص  وأزمــة  العالميــة  الطاقــة 
الغــذاء وبشــكل خــاص القمــح وتأثيــر 
وانعكاســاتها  أوكرانيــا  فــي  الحــرب 
وذاك  هــذا  .وبيــن  العالــم  علــى 
توّجهــت المحكمــة االتحاديــة العليــا 
لحســم الخــالف حيــن قضــت بعــدم 
وعلــى  القانــون.  مشــروع  دســتورية 
”احترمــت”  الحكومــة  أن  مــن  الرغــم 
عــاودت  أنهــا  إاّل  القضائــي،  القــرار 
بإرســاله  القانــون  لتمريــر  محاوالتهــا 
متهمــًة  لمناقشــته،  البرلمــان  إلــى 
جهــات لــم تســّمها تريــد عرقلــة عمــل 

الحكومــة.
والمؤيديــن  للحكومــة  ووفقــًا 
”إنقــاذ  السياســية  الســنية  )الكتلــة 
الديمقراطــي  والحــزب  الوطــن” 
الصــدري(  والتيــار  الكردســتاني 
يخّصــص  فإنــه  القانــون  لمشــروع 
أكثــر مــن 35 تريليــون دينــار عراقــي 
لتســيير   ) دوالر  مليــار   24.1 )تســاوي 
المعارضــة  األطــراف  لكــن   ، عملهــا 
الموازنــة  إقــرار  ضــرورة  علــى  تصــّر 
يتعّلــق  مــا  خصوصــًا  االتحاديــة، 
اإلقليــم  فــي  النفــط  بــواردات  بهــا 
حيــث  االتحاديــة،  الحكومــة  وحّصــة 
اعتبــره قيــس الخزعلــي قائــد جماعــة 
الفســاد”  أبــواب  مــن  ”بابــًا  العصائــب 
وذريعــة  لألمــوال  ”هــدرًا  ويمّثــل 
البرلمــان  علــى  المهيمنــة  للقــوى 
االتحاديــة”. الموازنــة  قانــون  لتجاهــل 

الحكومــة  ألن  حزبيــة،  أغــراض  أو 
المســتقيلة ليــس مــن حّقهــا اقتــراح 
القوانيــن أو عقــد القــروض أو التعييــن 
أو  للدولــة  العليــا  المناصــب  فــي 
هيكلــة  إعــادة  أو  منهــا  اإلعفــاء 
وملزمــًا  باّتــًا  قرارهــا  ويعتبــر  الــوزارات. 

كاّفــة. للســلطات 
تصريــف  حكومــة  فــإن  وهكــذا 
وناقصــة  مؤّقتــة  هــي  األعمــال 
األساســية  ومهمتهــا  الصالحيــة 
مــن  لفتــرة محــدودة  األمــور  تصريــف 
الزمــن والقيــام باألعمــال الملّحــة التــي 
ال تقبــل التأجيــل أو اإلرجــاء أو االنتظــار 
التــي  التدابيــر  اتخــاذ  لهــا  يحــّق  وال 
المقبلــة  الحكومــة  إلــزام  مــن شــأنها 
دائمــة ومســتمرة، وخصوصــًا  بصفــة 
القوانيــن  مشــاريع  علــى  المصادقــة 
والتعيينــات  التنظيميــة  والمراســم 
فــي المناصــب العليــا وغيرهــا، وإنمــا 
مــن   76 والمــادة   61 المــادة  حســب 
األمــور  تمشــية  العراقــي  الدســتور 
الثقــة  ســحب  عنــد  ســواء  اليوميــة، 
منهــا أو اســتقالتها أو انتهاء الوجود 
القانونــي للبرلمــان وإجــراء االنتخابــات 
أو أي ظرف طارئ، وتنتهي مهمتها 
بتشــكيل وزارة جديــدة، لذلــك ال يحــق 
لهــا البــت فــي األمــور ذات الطبيعــة 
المســتقبلية والمصيريــة، بــل القيــام 
بمــا هــو عاجــل، والســّيما ضمــان الحــد 
األدنــى مــن االســتمرارية اإلداريــة، إْذ ال 
يمكــن لهــا فــي النظــام البرلمانــي إاّل 
أن تحــوز علــى ثقــة البرلمــان، والبرلمــان 
هــو الســلطة المســؤولة فــي الرقابــة 

الحكومــة. علــى عمــل 
لعــّل هــذه الســجاالت واالختالفــات 
األزمــة  مــن جوانــب  آخــر  جانبــًا  تمّثــل 
القــوى  وصــراع  المرّكبــة  العراقيــة 
السياســية حــول مراكــز النفــوذ الــذي 
ينعكــس علــى تشــكيل الحكومــة بين 
التحالــف الثالثــي الصــدري والبارتــي 
التنســيقي  اإلطــار  وبيــن  والســني، 
منافســة  كتــاًل شــيعية  يضــم  الــذي 
والعامــري  المالكــي  مثــل  للصــدر 
والعبــادي  والخزعلــي  والحكيــم 
مســألة  كّل  وراء  ولعــّل  وغيرهــم. 
قانونيــة أو مهنّيــة تكمــن السياســة 

هيمنتهــا. بــكّل 
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قمـة غالسـكو  اآلن  تنعقـد   
اسـكتلنده  فـي  المناخيـة 
منظمـة  بمؤتمـر  والمعروفـة 
لتغيـر  المتحـدة  االمـم 
دول  قـادة  المناخ،يحضرهـا 
مختلـف  مـن  ومسـؤولون 
تحذيـر  مـع  العالم،تزامنـا  دول 
المعنيـة  الدوليـة  الهيئـة 
بهـذا الشـان بـأن امـام العالـم 
لخفـض  فقـط  سـنوات  عشـر 
األحتبـاس الحـراري لمواجهة 
للتغيـر  الكارثيـة  اآلثـار 
ان   هنـا  يعنينـا  المناخي.ومـا 
وزارة البيئـة العراقيـة  صرحت 
اكثـر  خامـس  يعـّد  العـراق  ان 
دول العالـم تضـررا مـن ظاهرة 
مـن  المناخي،وحـذرت  التغيـر 
فداحـة مـا سـيتعرض لـه جراء 
وتراجـع  والتصحـر  الجفـاف 
الجوفيـة  الميـاه  منسـوب 
الزراعيـة  القطاعـات  وتراجـع 

واالنتاجيـة.
المنـاخ  تقلبـات  شـغلت 
نفـس  علمـاء  اهتمـام 
تاثيـر  مـن  لهـا  لمـا  البيئـة 
االنسـان  سـلوك  علـى  كبيـر 
وحتـى  النفسـية  وحالتـه 
انطالقـا  العقليـة  الصحـة 
بيـن  التفاعـل  حقيقـة  مـن 
الفسـيولوجي  التكوينيـن 
لالنسـان،  والسـيكولوجي 
فانـت حيـن تشـعر بالفـرح فان 
الدمـاغ يفـرز هرمـون السـعادة 
فتنتشـي  ) نين تو و لسير ا (
عمـرا  وتعيـش  بارتيـاح  وتنـام 
يسـري  تغضـب  اطول،وحيـن 
)األدريناليـن(  هرمـون  بدمـك 
فتـزداد عنفـا وينتابـك الخـوف 
عمـرا  وتعيـش  قلقـا  وتنـام 
حالتـك  تراقـب  ان  اقصر.ولـك 
تتقلـب  كيـف  النفسـية 
مـن  األربعـة  الفصـول  فـي 
الـى  الربيـع  بفصـل  فـرح 
الشـتاء.وما  بفصـل  اكتئـاب 
الـذي  االنسـان  سـيحصل،ان 
اسـتطاع ان يتكيـف لتغيـرات 

األربعـة  الفصـول  عبـر  المنـاخ 
تقلباتهـا،ال  يعـرف  التـي 
مـع  التعامـل  يسـتطيع 
بشـكل  تحصـل  منـاخ  تقلبـات 
توقعاته..وهـذا  وخـارج  حـاد 
مـا دفـع دول العالـم الى عقد 
قمة غالسـكو المناخية التي 
تداعيـات  علـى  فيهـا  ركـزت 
التغيـر المناخـي فـي االمنين 
ان  دون  والمائـي  الغذائـي 
االهتمـام  توليها،لألسـف، 

تداعياتهـا  علـى  ذاتـه 
ينجـم  ومـا  السـكولوجية 
صحيـة  آثـار  مـن  عنهـا 
عـام  واجتماعية،شـهد 
مظاهرهـا  مـن  الكثيـر   2020
الغابـات  احتـراق  عـن  الناجمـة 
والعواصـف  والفيضانـات 
فـي  القطبيـن  ثلـوج  وذوبـان 
بسـبب  العالـم  دول  مـن  عـدد 

الحـراري. االحتبـاس 
ومع ان قمة غالسكو تشيع 
حالـة مـن األمـل فـي معالجـة 
الـدول  ان  المنـاخ،اال  تقلبـات 
لـم  التـي  والغنيـة  الصناعيـة 
تلتـزم بتوصيات مؤتمر باريس 
2015 سـتتخذ الموقـف نفسـه 
بمقـررات  التزامهـا  بعـدم 
ان  يعنـي  غالسـكو،ما  قمـة 
علـى  تحـرص  التـي  الدولـة 
تعتمـد  ان  شـعبها  سـالمة 
اهـل  وعلـى  نفسـها  علـى 

والخبـرة. االختصـاص 
وزارة  ان  عراقيـا  والمقلـق 
اعتبـرت  العراقيـة  البيئـة 

نيـوز،  لسـكاي  ،وفقـا  العـراق 
العالـم  دول  اكثـر  خامـس 
التغيـر  ظاهـرة  مـن  تضـررا 
يقلقنـا  مـا  المناخي..وهـذا 
السـيكولوجيين،ذلك  نحـن 
فـي  عاشـوا  العراقييـن  ان 
االربعيـن سـنة الماضيـة حروبا 
العـدوان  عنهـا  نجـم  كارثيـة 
قتـل  واستسـهال  والعنـف 
سـخيفة.. اآلخر،ألسـباب 
اآلخـر  اسـم  كان  اذا  اتفههـا 
رزكار(!.. او  عمـر  او  )حيـدر 
اراضيهـم  جفـت  ان  فكيـف 
وقـل غذاؤهـم وشـح ماؤهـم 
بتغليـب  حكامهـم  واسـتمر 
مصالـح  علـى  مصالحهـم 
والوطن؟!،وأنهـم  النـاس 
تقلبـات  مـع  سـيتعاملون 
المنـاخ وكأن األمـر ال يعنيهم!
موقعـي  مـن  اننـي 
ف  و معر ، جسـت لو كسيكو
علـى  اسـمه  اطلـق  عربيـا 
نفـس  علمـاء  تنافـس  جائـزة 
عليهـا  للحصـول  العـرب 
الحكومـة  ادعـو   )2020( لعـام 
المقبليـن  العراقـي  والبرلمـان 
بعنـوان)  مؤتمـر  عقـد  الـى 
السـيكولوجية  التداعيـات 
لتغيـرات المنـاخ فـي العـراق( 
تتضمـن  اسـتراتيجية  يضـع 
الحتـواء  علميـة  مراحـل 
سـتحصل  كارثـة  تداعيـات 
حتمـا،ان تعاملنـا معها بنفس 
اتعبـت  التـي  األسـاليب 
بالكـوارث  العراقييـن  نفسـية 

الخيبـات. وتوالـي 
* مؤسـس ورئيس الجمعية 

النفسـية العراقية

التداعيات السايكولوجية لتغير المناخ في العراق 
 د. قاسم حسين صالح *
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تلــك  تنفيــذ  وبيــن  بالحكــم 
األحــكام، علينــا أن نتعــرف علــى 
الفاصــل األساســي بيــن مهمــة 
تنفيــذ  ومســؤولية  القضــاء 
قــد  التــي  القضائيــة  األحــكام 

البعــض. عنــد  تختلــط 

وكثيــرا مــا نســمع االنتقــادات 
الموجهــة للقضــاء حــول عــدم 
االســتعجال في تنفيذ األحكام 
ال  مهمــة  وهــي  والعقوبــات، 
تخــص القضــاء وال تقــع ضمــن 
دائرة مســؤوليته، وحتى نكون 
لطبيعــة  وعارفيــن  منصفيــن 
العمــل القضائــي، فــإن القضــاء 
لــه دخــل فــي  العراقــي ليــس 
قضيــة ســرعة تنفيــذ األحــكام، 
المجرميــن  بحــق  صــدرت  التــي 
مــن اإلرهابييــن أو غيرهــم مــن 
األفعــال  بارتــكاب  المدانيــن 
الدرجــة  واكتســبت  الجرميــة 
القضــاة  إن  حيــث  القطعيــة، 
مســتقلون ال ســلطان عليهــم 
القانــون،  لغيــر  قضائهــم  فــي 
مهمــا  ســلطة  ألي  واليجــوز 
ــت التدخــل فــي القضــاء او  كان

العدالــة.  شــؤون  فــي 

فــإن  األحــوال  جميــع  وفــي 
كوســيلة  للعنــف  اللجــوء 
خاطئــة للتعبيــر عــن ردة الفعــل 
تحــت  أيضــا  مرتكبهــا  تضــع 
والعقوبــات  القانــون  طائلــة 
وهــي  عليهــا٬  ينــص  التــي 
المنطقيــة  الوســيلة  ليســت 
التــي  والقانونيــة  والحضاريــة 
يلزمنــا منهجنــا فــي بنــاء دولــة 
القانون أن نلتزم بها٬ ومزيدا من 
والتمســك  القانونــي  الوعــي 
وبالقوانيــن  بالقضــاء  بثقتنــا 
يمكــن أن يكــون الطريــق األكثــر 
ايماننــا  مــع  وانســجاما  جــدوى 
جميعــا لبنــاء دولــة تحــت حكــم 

والقانــون. الدســتور 

الفكــر  فــي  االختــالف   
طبيعــة  وااللتزامــات  والعقائــد 
حقائــق  مــن  وحقيقــة  البشــر 
حــدوث  حالــة  وفــي  الحيــاة، 
آي تجــاوز او إســاءة او تعــدي، 
فــإن نصــوص قانــون العقوبــات 
إيقــاع  يهمــل  لــم  العراقــي 
علــي  المتناســبة  العقوبــات 
مرتكبيهــا٬ ســواء مــا كان منهــا 

معنويــا.  او  عمليــا 

وبســبب  الملمــوس  أن  غيــر 
القانونــي  الوعــي  ضعــف 
مــن  وللقلــق  مجتمعنــا،  لــدى 
االحــكام والنتائــج التــي تصــدر 
عــن القضــاء٬ يلجــأ النــاس إلــى 
وغيــر  قانونيــة  غيــر  وســيلة 
نتائجهــا  وتنعكــس  مشــروعة 
حــال  فــي  عليهــم  الســلبية 
العقوبــة  بايقــاع  قيامهــم 
بأســاليب انفعاليــة، أو منفلتــة 
العواطــف  فــوران  تأثيــر  تحــت 

األعصــاب. وانفــالت 

بتحليــل  معنيــا  ولســت 
مــن  فتلــك  نفســيا  الظاهــرة 
النفــس  علمــاء  مهمــات 
التشــريع  أن  إال  والمجتمــع٬ 
فصــل  ضمــن  يجســد  العقابــي 
إن  والعقــاب  الجريمــة  قانونيــة 
كل فعــال أو امتناعــا عــن فعــل 
عليــه  وينــص  القانــون،  بــه  أمــر 
للعقــاب  ارتكابــه يخضــع  وقــت 
التــي  االحترازيــة  وللتدابيــر 

القانــون. عليهــا  ينــص 

فــي  وحــده  يكمــن  ال  الخلــل 
حالــة ضعــف الوعــي القانونــي، 
بنــي  وتعليمنــا  مدارســنا  ألن 
عــن  االبتعــاد  أســاس  علــى 
القوانيــن  مــن  نتعلمــه  مــا  كل 
والحقــوق٬ إضافــة إلــى مــا رســخ 
أســلوب  أن  مــن  أذهاننــا  فــي 
بالحقــوق  واألخــذ  القــوة 
الطريــق األكثــر فاعليــة  يكــون 
واألســرع فــي تحقيــق النتائــج 
غيــر عابئيــن بــأن تنعكــس صــورة 
المســاواة  أو  الجرمــي  الفعــل 
فــي  اإلجرامــي  الفاعــل  مــع 

والعقوبــة.  الفعــل 

التــي  والتقاليــد  األعــراف 
ورثناهــا فــي هــذا الجانــب لهــا 
دور كبيــر فــي الرســوخ بعقولنــا 

مــن  الثقــة  بنــاء  أن  غيــر  أيضــا٬ 
المخالفــة  األفعــال  جميــع  أن 
للقانــون ماديــا او معنويــا تجعلنا 
بالقضــاء  فقــط  ليــس  نثــق 
ونثــق  عليــه  نتكــئ  كملجــأ 
العقوبــات  تحقيــق  فــي  بــه 
القانونــي  التطبيــق  وتفــرض 

ومحايــد.  أميــن  بشــكل 

ردة  يكــون  ان  يمكــن  وال 
المبنــي  التصــرف  أو  الفعــل 
والعواطــف  االنفعــال  علــى 
تحــل  التــي  هــي،  الشــخصية 
االمــر وتمهــد الطريــق للتطبيــق 
القانونــي مهمــا كانــت األفعــال 
ألن  وخيمــة٬  او  جســيمة 
رأس  وهــو  العراقــي  الدســتور 

القانونــي. الهــرم 

فــي  أكــد  الــذي  وهــو 
الفكــر  حريــة  علــى  نصوصــه 
لــكل فــرد  والضميــر والعقيــدة 
مــن األفــراد٬ وأن الفــرد حــر فــي 
الدينيــة  الشــعائر  ممارســة 
مهمــة  وأن  العبــادة٬  وحريــة 
ليــس فقــط  أن تكفــل  الدولــة 
حريــة العبــادة وحمايــة األماكــن 
المقدســة وإنمــا تحمــي الفــرد 
ويقــع  يحصــل  تجــاوز  أي  مــن 
والعقيــدة.  الفكــر  حريــة  علــى 

اللجــوء إلــى العنــف والقــوة 
يحــل  أن  يمكــن  ال  المفرطــة 
الحــل  يكــون  وال  اإلشــكال 
الحاصلــة  للتجــاوزات  األمثــل 
وكمــا  كانــت٬  جهــة  أي  مــن 
الهــدف  جســامة  تحديــد  أن 
االنفعــال  يحددهــا  ال  والتجــاوز 
وهدمهــا٬  المبانــي  وحــرق 
التنفيذيــة  الســلطة  مهمــة 
تبــدأ مــن لحظــة وقــوع الفعــل 
القانــون  عليــه  يعاقــب  الــذي 
لتحيــل القضايــا علــى القضــاء٬ 
تنتهــي مهمــة القضــاء بصــدور 
واكتســابه  القضائــي  القــرار 
الدرجــة القطعيــة، أمــا بتصديــق 
المحكمــة األعلــى علــى الحكــم 
القانونيــة  المــدة  لمضــي  او 
المقــررة، دون طعــن مــن جهــة 
مــا، وبذلــك يصبــح الحكــم قابــال 
حكمــا  كان  ســواء  للتنفيــذ، 
مدنيــا أو جزائيــا، وحتــى نفصــل 
بيــن البــدء باإلجــراءات والنطــق 

د. زهير كاظم عبود

 ردة الفعل في تنفيذ األحكام والعقوبات
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العالمــي  اليــوم   
عيــدًا  ليعــد  للطفــل 
لالحتفــال  ســعيدا 
والمســرة  بالفــرح 
تلبيــة  وبتمــام 
المطالــب والحاجــات
الــدول  مــن  كثيــر 
تحتفــل اليــوم األول 
حزيــران  يونيــو  مــن 

للطفــل  العالمــي  باليــوم 
ال بوصفهــا مناســبة عابــرة بــل ألهميــة 
ينبغــي  ومــا  تلبيتــه  تــم  مــا  مراجعــة 
تبنيــه مــن خطــط لتطويــر واقــٍع يتطلــب 
مكافحــة كل أســباب االســتغالل واتخــاذ 
نهــج الدفــاع عــن حمايــة الطفــل وتلبيــة 

حاجاتــه... 
مــا يؤلــم أن الطفــل فــي منطقتنــا مــن 
فلســطين واليمــن وســوريا ولبنــان وليبيــا 

البــالء  كل  حيــث  العــراق  فــي  واألســوأ 
يقــع علــى حســاب الطفولــة.. لكننــا نحــن 
تجديــد  لنؤكــد  فإنمــا  نحتفــل  إذ  اليــوم 
حقوقيــة  نضــال  حركــة  علــى  العهــد 
تنويريــة بحجــم المســؤولية تجــاه الطفــل 

والطفولــة.. 
لننقــذ أطفالنــا مــن معســكرات التجنيــد 

اإلجبــاري فــي الميليشــيات 
االتجــار  مافيــات  مــن  أطفالنــا  لننقــذ 

المخــدرات  ومــن  بالبشــر 
الســخرة  أعمــال  مــن  أطفالنــا  لننقــذ 

الوحشــي واالســتغالل 
لننقــذ أطفالنــا مــن األوبئــة واألمــراض 
التــي بــات بعضهــا ينتقــل جينيــا إليهــم
ــا األمــن واألمــان ومزيــد  لنحقــق ألطفالن

االســتقرار النفســي واالجتماعــي
ســليما  تعليمــا  ألطفالنــا  لنحقــق 
الدجاليــن  ودجــل  الخرافــة  منطــق  مــن 
حاجاتهــم  لهــم  لنلبــي  المضلليــن 
الروحيــة والماديــة الكافيــة ونمنــع عنهــم 

اســتغالل كل 
فلنتذكر ونتفكر ونتدبر

 مـن متطلبـات التقـدم والتحضـر اإلنسـاني فـي اي مجتمـع هـو تعليـم 
وعمـل وحريـه النسـاء الجسـديه الن اي مجتمـع يقمـع النسـاء يتحـول إلى 
مجتمع عدواني غير قادر على إحراز التقدم والنجاح وألن النسـاء يشـكلن 
خاملـه  تكـون  ان  البشـريه  لنصـف  يجـب  فـال  اإلنسـاني  المجتمـع  نصـف 
وعديمـة الفائـده وتعتمـد علـى النصـف االخـر الذكـوري او تتطفـل عليـه.

يجـب أن تشـارك المـرأه فـي المجتمع والمنزل وتسـاعد الرجل في تحمل 
نفقـات واعبـاء الحيـاه ليخفـف العـبء علـى الجنـس الذكـوري ويسـاعد 
فـي أقامـه أسـر مكتفيـه ماديـا وكذالـك يسـاهم فـي انشـاء ام متعلمـه 
تشـكيل  وبالتالـي  وصحـي  سـليم  بشـكل  أطفالهـا  انشـاء  علـى  قـادره 

النـواه السـليمه الي مجتمـع متقـدم انسـانيا وحضاريـا .
امـا اذا تـم قمـع المـرأه واسـتغاللها الـذي يبـدأ وال ينتهـي حتـى يصـل 
إلـى احـط المسـتويات بحجـه تفـوق الرجـال علـى النسـاء فسـوف تكـون 
المسـؤوليه كبيـره علـى الرجـل وسـوف ينتشـر الفقـر والتشـرد والجريمـه 
لعدم تمكين المرأه من االعتماد على نفسـها ومسـاعده الرجل او اإلنفاق 

علـى أوالدهـا.
اذا لـم تعمـل المـرأه سـوف تصبـح مجـرد كائن متطفل يعيـش عاله على 
الرجـل والمجتمـع وتكـون مصـدر للهمـوم والقلـق والعـبء الكبير بالنسـبه 

لوالدهـا او زوجهـا والمجتمـع أيضا .
يقبلوهـا وسـواء  لـم  ام  الرجـال  تقبلهـا مجتمـع  الحقيقـه سـواء  هـذه 
قاتلـت المـرأه او استسـلمت خضوعـا وجهـال. فـال يمكنـك أن تمنـع اوتكبـح 

الجريمـه فـي مجتمـع
يبـرر فيـه قتـل النسـاء وال يمكنـك أن تمنـع السـرقه والنهـب في مجتمع 
أن تحمـي  ، وال يمكنـك  اإلنسـانيه  الحقـوق  النسـاء  تسـرق وتنهـب فيـه 
ويتحـرش  يعنـف  مجتمـع  فـي  الجنسـي  واألعتـداء  التحـرش  مـن  الذكـر 

ويغتصـب إنسـان فقـط النـه انثـى .
ال يمكن أن يكون الرجل سـعيد أن لم تكن شـريكته في الحياه سـعيده 
واال سـوف تصبح مصدر للنكد والمشـاكل في المنزل . اما بالنسـبه للحريه 
الجنسـيه  الحريـه  علـى  الرجـل  سـيحصل  فكيـف  والجنسـية  الجسـديه 
ويتمكـن مـن الحصـول علـى الحـب او ممارسـه الجنـس اذا كان ال يسـمح 
للنسـاء ممارسـه الجنس ويحصلن على الحريه الجسـديه اال اذا كان الرجال 

سيمارسـون الجنـس مـع الزواحـف والثديـات مثـال .
الجنسـيه  الرغبـات  علـى  للحصـول  حـال  ليكـون  بالـزواج  يفكـر  مـن  امـا 
او المشـاعر فهـذا غيـر ممكـن إلن الـزواج هـو شـراكه وعقـد بيـن طرفيـن 
عاقلين بالغين هدفها هو تكوين أسـره من أب اوام وابناء وهذا الشـراكه 
تسـتوجب القبـول والمقـدره علـى تلبيـه متطلبـات الطـرف االخـر واألبنـاء 
امـا ممارسـه الجنـس او الحـب فيطلـق عليـه عالقـه واغلـب الرجـال ال يريـد 
الـزواج وتحمـل مسـؤوليه أسـره أن لـم يكـن مقتـدر ماديـا وعمريـا اي فـي 

عمـر 35 سـنه يكـون سـن مناسـب للـزواج .
اإلنسـان حتـى وان كان كائـن عاقـل واعـي ولكنـه ال يـزال كائـن غريـزي 
وال اقصـد هنـا بغريـزه الجنـس والتـزواج فقـط بـل اقصـد جميعـا الَغَراِئـُز بمـا 
فيهـا االمومـه والحـب والخـوف وحـب البقـاء وحـب التملـك والعدوانيـه 
لكـن اإلنسـان فـي البلـدان المتقدمـه نجح في السـيطره على هـذه الَغَراِئُز 
بشـكل جزئـي او تحويلهـا باتجـاه يخـدم المجتمـع واالنسـان ، فمثال سـيطر 
الحـب  علـى  مبنـي  عالقـات  نظـام  بإنشـاء  والتـزاوج  الجنـس  غريـزه  علـى 
والتراضـي والمصلحـة المشـتركه وكذالـك نجـح في السـيطره على غريزه 
العدوانيـه مـن خـالل سـن القوانين الصارمه وارسـى التربيه االخالقيه لردع 
هـذا السـلوك ،وكذالـك حـول غريـزه التملـك بـدل مـن ان تكـون عبـاره عـن 
والقـدرات  المؤهـالت  علـى  معتمـد  نظـام  إلـى  وظلـم  وسـيطره  عـدوان 
التـي يمكـن أن يقـوم بهـا أي فـرد فـي المجتمـع ليرضـي غريـزه التملـك 
لديـه ويحصـل علـى المكانـه االجتماعيـة واإلنجـاز والمـال أيضـا. نجـح فـي 
تحويـل غريـزه االمومـه مـن مجـرد احتضـان وحـب للطفـل إلـى مسـووليه 
مشـاركه  علـى  قـادره  متعلمـه  أم  والـى  واوالدهـا  حياتهـا  شـريك  تجـاه 
الرجل أعباء االسـره الماديه والتربويه، وسـبب رئيسـي في تكوين مجتمع 

متقـدم .
الخالصـه ال يمكنـك أن تخلـق مجتمـع متقـدم حضاريـا وفكريـا فـي بلـد 

تقمـع فيـه المـرأه.
وارده مـن  اكثـر وعـي  الرجـال  العمـوم حتـى وان كان متوسـط   علـى 
متوسـط النسـاء فـال يـزال هنـاك نسـبه كبيـره فـي كل مجتمـع من النسـاء 
أشـباه  انكرهـا  وان  حتـى  حقيقـه  وهـذه  والقـدره  واالرده  الوعـي  ذوات 
الرجـال وال ننسـى أن كال الجنسـين يتشـاركون المصيـر والحيـاه بـكل مـا 
فيهـا مـن االالم، و عب،مشـاكل،احتياجات،عبث،وخذالن ،مخـاوف، وقلـق 

وغيرهـا مـن افخـاخ الحيـاه الكثيـره .

 دور المرأه في المجتمع
 من منظور واقعي

هدى سامح

 اليوم العالمي للطفل

د. تيسير عبد الجبار اآللوسي
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انتقـادات  يوّجـُه  مـن  هنـاك   
المستشـارين  للسـادة  شـديدة 
 ، ) مييـن لحكو ا ( يين د قتصا إل ا
بسـبب تأييدهـم الُمعَلـن لُمقَتَرح 
لألمـن  الطـاريء  الدعـم  قانـون 
التأييـد  هـذا  أّن  الغذائي.غيـر 
هـؤالء  ألّن  فـراغ،  مـن  يـأِت  لـم 
يعرفـوَن  المستشـارين  السـادة 
ال  أّن  غيرهـم(،  مـن  جّيدًا)وأكثـر 
للموازنـة  تشـريعه  سـيتم  قانـون 
الماليـة  للسـنة  للدولـة  العامـة 

.2022
ُيدركـون  المستشـارون  هـؤالء 
بديهيـات  مـن  أّن  جّيـدًا، 
للدولـة،  الماليـة  السياسـة 
موازنـة  هنـاك  تكـون  أن  هـو 
خاللهـا  مـن  يتـم  للدولـة،  عامـة 
علـى  السياسـة  هـذه  ”تجسـيد” 
عـدم  حـال  الواقع.وفـي  أرض 
فـي  حـدث  ذلك)كمـا  إمكانيـة 
 ،)2020 و   ،2014 عامي”الُعْسـرة”، 
الطـاريء  الدعـم  قانـون  فـإن 
لألمـن الغذائـي، ماهـو إاّل قانـون 
شـيء  وال  عامة”بديـل”..  موازنـة 
موازنـة  هنـاك  تكـون  آخر.لـن 
الماليـة  للسـنة  للدولـة  عامـة 
قانـون  وتشـريع  إعـداد  ألّن   ،2022
الموازنـة العامـة للدولـة يتطّلـب 
ُيعـاد  رئيـس جمهوريـة جديـد)أو 
وزراء  مجلـس  ورئيـس  تكليفـه(، 
ووزيـر  تكليفـه(،  ُيعـاد  جديـد)أو 
تكليفـه(. ُيعـاد  جديـد)أو  ماليـة 
مايـس/  نهايـة  فـي  اآلن  وألّننـا 
عامـة  موازنـة  وبـدون   ،2022 آيـار 
قانـون  نشـر  تـم  للدولة،)بينمـا 
للسـنة  للدولـة  العامـة  الموازنـة 
الجريـدة  فـي  الماليـة2021 
الرسـمية، وأصبـح نافـذ المفعـول 
هـذا  فـإّن   ،)2021-4-12 بتاريـخ 
بسـيط(  زمنـّي  يعني)بحسـاٍب 
أّنـُه لـن يكـون هنـاك وقـٌت كاٍف 
وُمصادقـة  مناقشـة  إلسـتكمال 
العامـة  الموازنـة  قانـون  وتشـريع 

.2022 الماليـة  للسـنة  للدولـة 
وألننـا فـي عـام ”الوفرة”، وسـوف 
مئـات  ”خزينتنـا”  فـي  تتكـّدُس 
المليـارات مـن عائـدات الصـادرات 
يتّفـق  لـم  بينمـا  النفطيـة، 
علـى  بعـد  السياسـيون  الفرقـاء 

تكـون  لـن  تقاسـمها..  كيفيـة 
للدولـة  عامـة  موازنـة  هنـاك 

.2022 الماليـة  للسـنة 
السياسـيين  الفرقـاء  وألن 
إلـى  التوّصـل  يسـتطيعون  ال 
فيمـا  سياسـية”  ”تسـويات 
الحصـول  علـى  وُيصـّرون  بينهـم، 
خسـارِة  أو  شـيء،  ُكّل  علـى 
يعنـي  هـذا  فـإّن  شـيء،  ُكّل 
التوّصـل  علـى  القـدرة  عـدم 
يتـم  اقتصاديـة”،  إلى”تسـويات 
”ُحصص”الريـع  توزيـع  خاللهـا  مـن 
العـام(  هـذا  النفطي)الهائلـة 
فيمـا بينهـم.. وسـتكون ُمحّصلـة 
السياسـي”،  هذا”اإلنسـداد 
هي”اإلنسـداد المالـي”.. وبالتالـي 
عامـة  موازنـة  هنـاك  تكـون  لـن 

.2022 الماليـة  للسـنة  للدولـة 

يتصّرف”الكبـار”،  هكـذا 
ُمحّقـوَن  وهـم  و”مستشـاروهم”.. 

ذلـك. فـي 
فـإّن  العـراق،  فـي”  نحـُن”  أّمـا 
لنـا  سـيحدُث  شـيٍء  أفضـل 
انتخابنـا  مـن  أشـهٍر  سـبعة  بعـد 
لدينـا  تكـون  ال  أن  هـو  ”لُممّثلينـا”، 
قانـون  وال  عامـة،  موازنـة  ال 
”الفيـل”  لألمـن الغذائـي فـي عـام 

. ا هـذ ” لُملَتِبس ا ” لنفطيِّ ا
يحـدُث  أن  يمكـُن  أفضـُل شـيٍء 
”فائض”ملياراتنـا  لنـا  ويحِفـُظ  لنـا، 
عـام  فـي  ُننِفـَق  أن  هـو  الحالـّي، 
12/1 فقـط، مـن  2022.. مـا مقـداره 
العامـة  الموازنـة  تخصيصـات 
للدولـة لعـام2021 )بموجب أحكام 

النافـذ(. الماليـة  اإلدارة  قانـون 
وبطبيعـة الحـال، ستسـألونني.. 

لماذا؟
أرى..أننـا  ألّننـي  هـو  وجوابـي 

عـدم  حـال  فـي 
موازنـة  وجـود 
الحالـي  للعـام 
مـا  سـننفق 
مـن  يقـرب 
 1 2 9 . 9 9 3
ن  ليـو تر
هـي  ( ر ينا د

إجمالـي نفقـات موازنـة عام 2021، 
يوم كان السعر التقديري للنفط 
الموازنـة،  تلـك  فـي  الُمصـّدر 
وذلـك   .. للبرميـل(  دوالر   45 هـو 
أنفـاق  مـن  لنـا  أفضـل  سـيكون 
مبلـغ قـد يزيـد عـن ذلـك بكثير)ألن 
المصـّدر اآلن  النفـط  معـدل سـعر 
 ، للبرميـل  100 دوالر  مـن  أكثـر  هـو 
مـن  بكثيـر  أكبـر  هـي  وإيراداتنـا 
النفطيـة  الصـادرات  ايـرادات 
والتـي   ،2021 عـام  موازنـة  فـي 
تـم تقديرهـا بمبلـغ 81.171 ترليـون 
فـي  وأننـا  خاصـًة  فقـط(..  دينـار 
وضـع سياسـي ”ُملَتِبس”، وسـائب 
كالوضـع  والنتائـج،  النهايـات 

. لـي لحا ا
مخطئـًا  أكـون  مقتنٌع)وقـد  أنـا 
نضـع  أن  يجـب  ال  بأننـا  بالطبـع(، 
هائلة)كالعائـدات  ماليـة  وفـرة 
تحـت  الحالـي(،  للعـام  النفطيـة 
قادريـن  غيـر  تصرف”سياسـّيين 
شـيء  أّي  علـى  اإلتّفـاق  علـى 
اإلقتصـادي،  بالشـأن  صلـة  ذي 
قـد  الحالـة  هـذه  فـي  ألنهـم 
أو  )بشـكل  معظمهـا  يبـّددون 

. بآخـر(
يعبـر  مجـّرد”رأي”  هـو  هـذا  أخيـرًا 
اقتصادي-شـخصّي  فهـم  عـن 
أبـدًا  يعكـس  وال  للموضـوع، 
األطـراف  مـن  سياسـيًا”  ”موقفـًا 
المؤّيـدة لقانـون الدعـم الطاريء 
األطـراف  أو  الغذائـي،  لألمـن 
نهايـة  فـي  فأنـا  لـه..  الُمعارضـة 
مستشـارًا،  لسـُت  المطـاف 

.. ولسُت”سياسـّيًا« 
وزيـر  لسـُت  أّننـي  كمـا 
عـن  ُيفِصـح  لـم  الـذي  الماليـة 
ا  بهـذ ” ظيفي لو ا - لمهني ا ” يه أ ر
اللحظـة. هـذه  إلـى  الصـدد، 

 قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
َ

 بين
 وقانون الموازنة العاّمة للدولة

د. عماد عبد اللطيف سالم
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االستنسـاخ.  عصـر  اليـوم  نعيـش   
تقريبـًا،  االستنسـاخ،  أشـكال  مختلـف 
يعنينـي  مـا  لكـن  اسـتثناء.  دون  مـن 
فـي حالـة »لبنـان ما بعـد االنتخابـات«... 
السياسـي«  »االستنسـاخ  هـو 
فـي  لتجاربهـا  إيـران  تمارسـه  الـذي 
مسـتوطناتها العربية، وببراعة تحسـد 

. عليهـا
نقطـة البدايـة ال بـد أنَّ تبـدأ مـن إيـران 
الواقـع  هـو  هـذا  فيهـا.  وتنتهـي 
فـي ضـوء اسـتمرار »رماديـة« موقـف 
طهـران  تمـّدد  طبيعـة  مـن  واشـنطن 
منطقـة  فـي  واألمنـي  السياسـي 
هـذا،  مـن  وأكثـر  األوسـط.  الشـرق 
داخـل  إيـران«  »لوبـي  وجـوه  إمعـان 
التـي  بايـدن،  جـو  الرئيـس  إدارة  أركان 
هـي امتـداد إلدارة بـاراك أوبامـا، فـي 
»تمييـع« التعامل مـع االتفاق النووي 

اإليرانـي.
ربمـا بـدت »المطالعـة« التـي قدمهـا 
هـذا  أركان  رئيـس  مالـي،  روبـرت 
الكونغـرس، مطالعـة  أمـام  »اللوبـي« 
غايـة  لكثيريـن  رصينـة  أكاديميـة 
وبـإدارة  بـه  الظـن«  »حسـن  همهـم 
منطلـق  مـن  بالضـرورة  ليـس  بايـدن... 
مـا  بقـدر  الحاليـة  بـاإلدارة  اإلعجـاب 
ترمـب  دونالـد  إلدارة  الكراهيـة  هـو 

السـابقة. الجمهوريـة 
كالم  فـي  واضحـًا  كان  األمـر  هـذا 
مالي، وباألخص حرصه على لوم إدارة 
االتفـاق  بنـود  تنفيـذ  لرفضهـا  ترمـب 
اسـتنهاض  ومحاولتـه  طهـران،  مـع 
سـنة  فـي  الحزبيـة  الحساسـيات 
تجاهلـه  مقابـل  نصفيـة«  »انتخابـات 
 - التبريـر  والمسـتبطن   - المتعمـد 
وميدانيـًا.  سياسـيًا  طهـران  لتصعيـد 
والمعـروف أن وصـف أوبامـا لإليرانيين 
بأنهم »ليسـوا انتحاريين« كان مؤشـرًا 
الديمقراطيـة  إدارتـه  اتخـاذ  علـى 
العنـف  ربـط  وتحديـدًا،  خيارهـا... 
واإلرهـاب والعـداء للغـرب بلـون واحـد 
المسـلح«.  السياسـي  »اإلسـالم  مـن 
وهـو مـا تأكد أكثر عندمـا انقلب أوباما 
وتحـّول  السـورية،  االنتفاضـة  علـى 
مـا  »داعـش«،  بمواجهـة  االهتمـام 
ترجـم عمليًا في »إعـادة تأهيل« إيران، 
وجعلهـا حليفـًا إقليميًا ضمنيـًا للغرب 
يخـوض مـع واشـنطن حربـًا ضـد عـدو 

مشـترك.
الصمـت األميركـي - واألوروبـي أيضًا 
العراقـي«  »الحشـد  هيمنـة  علـى   -
علـى  امتـد  العـراق،  علـى  ومكّوناتـه 
مـن  الحقـة  سـنوات  أربـع  مـن  الرغـم 
حكـم الجمهورييـن. والشـيء نفسـه 
ينطبـق علـى الصمـت إزاء تدخـل إيـران 
»حـزب  عبـر  وهيمنتهـا  سـوريا،  فـي 
اسـتقرار  وضربهـا  لبنـان،  علـى  اللـه« 
جنـوب الجزيـرة العربية عبـر االنقالبيين 

الحوثييـن.
 - النوويـة  »الذريعـة«  كانـت  لقـد 
بالذات، إلهاء العالم بنسب التخصيب 
مـن  الغايـة   - والمرفوضـة  المقبولـة 

إهمـال البحـث فـي واقع تمـّدد هيمنة 
دون  مـن  المنطقـة  علـى  طهـران 
إلـى  نـووي وال  رادع  إلـى  ال  الحاجـة... 
ه إذا كان  قـدرات هجوميـة نووية. ثـم إنَّ
الرئيـس أوبامـا مقتنعـًا بـأنَّ »اإليرانييـن 
ليسـوا انتحارييـن« - وهـم كذلـك على 
االبتـزاز  كل  أنَّ  يعنـي  فهـذا   - األرجـح 
بالسـالح النـووي ذو هـدف سياسـي، 
بحيـث تحقـق إيـران مبتغاهـا مكتفيـة 
والميليشـيات  التقليـدي  بالسـالح 
والتدميـر  المسـلحة،  الطائفيـة 
والمؤسسـات  للمجتمعـات  الممنهـج 
دون  مـن  واالقتصاديـة،  السياسـية 

النـووي. للسـالح  الحاجـة 
ومـن ثـم، إذا نظرنـا إلى العـراق ولبنان، 
وهمـا الدولتـان اللتان تسـيطر عليهما 
نظريـًا  ممارسـتهما  رغـم  طهـران 
»الديمقراطيـة االنتخابية«، لرأينا كيف 
اإليرانـي  النظـام  نمـوذج  تعميـم  جـاٍر 
عـن  نتكلـم  نحـن  وهنـا  الحكـم.  فـي 

و»فعليـة«. »رسـمية«  سـلطتين 
كمـا   - إيـران  فـي  الرسـمية  السـلطة 
يعـرف القاصـي والدانـي - قائمة على 
وجـود رئيس للدولة ورئيس للحكومة 
وبرلمـان منتخـب لـه أيضـًا رئيسـه. وكل 
هيـاكل  الواقـع،  أرض  علـى  هـذه، 
عبـر  الخـارج  مـع  للتعامـل  وواجهـات 
وغطـاء  عامـة«  و»عالقـات  شـكليات 
السـلطة  أمـا  الفعليـة.  للسـلطة 
الفعليـة فهـي مرجعيـة دينيـة فـوق 
النـاس،  تنبـع مـن خيـارات  النـاس... وال 
السياسـة،  آليـات  علـى  تسـمو  بـل 
البرلمانـي  التمثيـل  وديمقراطيـة 
واسـتحقاقاته، والمسـاءلة الحكومية 
وهنـا  ومسـؤولياتها.  وموجباتهـا 
السـلطة  األعلـى«  »المرشـد  يشـّكل 
هـو  الثـوري«  و»الحـرس  الفعليـة، 
القـرار  عـن  المعّبـرة  العسـكرية  الـذراع 
السياسـي للمرجعيـة الدينيـة، والقوة 
العابـرة  المشـاريع  بتنفيـذ  المولجـة 
اإلسـالمية«  »الثـورة  باسـم  للحـدود 
شـعارات  وتحـت  تصديرهـا...  الجـاري 

القـدس«. »تحريـر  مثـل 
في العراق كانت بداية »االستنساخ« 
وبيـن  ال  كيـف  إيـران.  لنظـام  العملـي 
بغـداد  فـي  الحالـي  الحكـم  أركان 
وسياسـيون  ميليشـياويون  قياديـون 
قاتلـوا فـي صفـوف القـوات اإليرانيـة 
إبـان الحـرب العراقيـة - اإليرانية األولى. 
وفـي العـراق أيضـًا، وبضغـوط طهـران 
ُشـّكلت اللوائـح االنتخابيـة، ومورسـت 
هويـة  لتقريـر  المباشـرة  التدخـالت 
كل  تسـقط  أخـذت  وهكـذا  »الفائـز«. 
ومـن  واألقليـات،  الغالبيـات  حسـابات 
لـه الحـق بالتمثيـل والحكـم، وبيـد مـن 
السـلطة الفعلية... ومـن يقّرر هويتها.
اكتشـف  حتـى  الوقـت  يُطـل  ولـم 
أكثـر  وبوضـوح   -  2006 بعـد  اللبنانيـون 
بعـد 2008 - أنهـم علـى الـدرب سـائرون. 
ال  العـراق،  كمـا  لبنـان،  فـي  واليـوم، 
قيمـة النتخابـات... بينمـا ال اتفـاق علـى 
هويتي »الغالبية« و»األقلية«، وعلى 

م  نظـا
يجـرؤ  ال 
وصـف  علـى 
لبيـة  لغا ا
 ، » طنيـة و « بـ
يشـترط  أم 
تكـون  أن 
 ، » ئفيـة طا «
بحـق  تحظـى 

التعطيـل والنقـض، واحتالل الشـوارع، 
البـالد. وتفليـس  القضـاء،  وتهديـد 
خـالل أكتوبر )تشـرين األول( الماضي، 
انتخب العراقيون برلمانهم تحت حراب 
»الحشـد الشـعبي«، ولكـن حتـى اآلن 
علـى  التوافـق  عـن  الكتـل  قـادة  عجـز 
رئيـس  وانتخـاب  حكومـة  تشـكيل 
بيـن  التجـاذب  وسـط  للجمهوريـة... 
العـرب  مـن  وحلفائهـم  »الصدرييـن« 
يشـكلون  )الذيـن  واألكـراد  السـّنة 
و»اإلطـار  بسـيطة(...  غالبيـة  نظريـًا 
التنسـيقي« الشـيعي الذي يمثل أبرز 
الكتل المحسوبة على إيران، ويمسك 

التعطيـل. سـلطة  بيـده 
المكّونـات  أكبـر  كثالـث  األكـراد  دور 
الفئويـة فـي العـراق، تلعبـه فـي لبنـان 
أجريـت  وهنـا،  المسـيحية.  الطوائـف 
الشـهر  هـذا  مـن  سـابق  وقـت  فـي 
»حـزب  حـراب  تحـت  أيضـًا  انتخابـات، 
اللـه«... وبموجـب قانـون انتخاب فّصله 
على قياسـه. ونظريًا أيضًا خسـر »حزب 
التنسـيقي«  »اإلطـار  مثـل   - اللـه« 
العراقـي - االنتخابات اللبنانية األخيرة، 
لكن طبعًا ال قيمة لغالبية وأقلية في 
الهيمنـة  علـى  تقـوم  سياسـية  بيئـة 

اإللغـاء. إلـى حـد  واالبتـزاز، وصـواًل 
الـذي  النسـبي  التمثيـل  بفضـل 
االنتخابـي  القانـون  عليـه  انطـوى 
اللبناني، تمّكن »حزب الله« من اختراق 
األخـرى  الطائفيـة  البيئـات  مناطـق 
والسـّنة،  المسـيحيين  مـن  لـه  بأتبـاع 
تمكـن  السـالح  احتـكاره  بحكـم  لكنـه 
واحتـكار  الشـيعية  بيئتـه  إغـالق  مـن 
اللوائـح  ففـازت  البرلمانـي...  تمثيلهـا 
الشـيعي«  لـ»الثنائـي  المشـتركة 
)الحـزب وحليفتـه حركة »أمل«( بجميع 
للشـيعة.  المخّصصـة  الــ27  المقاعـد 
إبقـاء  حتميـة  تلقائيـًا،  يعنـي  وهـذا 
رئاسة البرلمان للرئيس نبيه بّري )زعيم 

يختـاره. َمـن  أو  »أمـل«( 
تشـرذم  ظـّل  فـي  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
أبـرز  وتسـابق  الــ27،  السـّنية  المقاعـد 
لرئاسـة  المسـيحيين  المرشـحين 
اللـه«،  »حـزب  رضـا  علـى  الجمهوريـة 
فـإنَّ الحـزب سـيكون فـي وضـع يتيـح 
طريقـة  علـى  والرشـوة  التهديـد  لـه 
لبنـان  بينمـا يواصـل  »العصـا والجـزرة«، 

الحـر. سـقوطه  بـل  انهيـاره... 
لبنانيـة  »انسـداد«  حالـة  إنَّهـا 
نتيجـة  العراقيـة...  الطريقـة  علـى 
للنمـوذج  القاتـل  »االستنسـاخ« 
الدولـي. الصمـت  وسـط  اإليرانـي 

إياد أبو شقرا 

 لبنان يستنسخ نموذج " االنسداد " العراقي
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التــي  والحكومــات  الــدول  فــي    
اتخــذت لهــا مــن الديمقراطيــة منهجــًا 
أحيانــا  تحــدث  واجتماعيــًا،  سياســيًا 
خالفــات بيــن أحزابهــا السياســية، وقــد 
ينتــج عــن هذه الخالفات بعــض التأخير 
جوانــب  مــن  جانــب  فــي  التلكــؤ  أو 
العمــل الحكومــي أو البرلمانــي، لكــن 
مــن المالحــظ ســرعان مــا يعــود االتفــاق 
والهــدوء إلــى المشــهد السياســي، 
بوجــود  األحــزاب  هــذه  تشــعر  عندمــا 
خطــر يمــس ثوابتهــا الوطنيــة ويهــدد 

أمــن بالدهــا القومــي، فتبــادر هــذه األحــزاب إلــى  التخلــي عــن 
خالفاتهــا الحزبيــة واتخاذهــا موقفــا موحــدا أمــام تلــك المخاطــر 
والتحديــات، خصوصــًا عندمــا يكــون الخطــر حقيقيــا ويحتــاج 
إلــى موقــف حاســم، ألن منشــأ هــذه الخالفــات ليســت المصالــح 
الحزبيــة والشــخصية، إنمــا هــي خالفــات فــي وجهــات النظــر 
فتــؤدي  والمواطــن،  للوطــن  األفضــل  هــو  مــا  تقديــم  حــول 
هــذه المواقــف الوطنيــة مــن قبــل تلــك األحــزاب السياســية 
إلــى زيــادة الزخــم المعنــوي الســتمرار المنهــج الديمقراطــي 
فــي تلــك البلــدان مــا يزيــد مــن تمســك المجتمعــات بمنهجيــة 
العمــل الديمقراطــي، بعــد أن شــاهدت ثمــار تطبيقــات المنهــج 
الصحيحــة علــى أرض الواقــع  مــن قبــل القائميــن عليــه، فيعــم 
االســتقرار واالزدهــار رغــم ضجيــج الخالفــات وحــدة االنتقــادات 

بيــن األحــزاب السياســية فيهــا.  
بينمــا المشــهد السياســي فــي العــراق نــراه مختلفــا اختالفــا 
جذريــًا عــن تلــك التجــارب الديمقراطيــة، التــي ســجلت نجاحــات 
الرغــم مــن أن نظــام الحكــم  البلــدان، علــى  تلــك  كبيــرة فــي 
فــي العــراق ايضــًا نظامديمقراطــي تعــددي، كمــا نــص بذلــك 
الدســتور العراقــي فــي مادتــه األولــى، إال أن الصــراع السياســي 
الوفــاق  وعــدم  السياســية  والكتــل  األحــزاب  بيــن  المحمــوم 
بينهمــا وتغليــب المصلحــة الحزبيــة والشــخصية علــى المصلحة 
العمــل  منهجيــة  فــي  األبــرز  الســمة  هــي  كانــت  العامــة، 
العمليــة  فــي  شــاركت  التــي  والكتــل،  لألحــزاب  السياســي 
السياســية منــذ انطالقتهــا بعــد ســقوط الديكتاتوريــة فــي 
العــراق، وإن منشــأ هــذه الخالفــات ليــس تقديــم ماهــو االفضــل 
للمواطــن والوطــن، بــل المصالــح الحزبيــة والشــخصية الضيقــة 
مــا أدى ذلــك إلــى ان يتحــول المنهــج الديمقراطــي مــن نظــام 
سياســي واجتماعــي يســود مــن خاللــه القانــون والحريــة إلــى 
ضمــان  أجــل  مــن  والكتــل  األحــزاب  تمارســه  ســلطوي  حكــم 
لهــذه  الضحيــة  فكانــت  والشــخصية،  الحزبيــة  مكتســباتها 
الخالفــات هــو المواطــن، فمنــذ انتهــاء االنتخابــات التشــريعية 
األخيــرة فــي العاشــر مــن تشــرين األول مــن العــام الماضــي، 
لــم تســتطع القــوى السياســية مــن تشــكيل حكومــة جديــدة، 
بســبب الصــراع علــى الســلطة والهيمنــة علــى مفاصــل الدولــة، 

مــن أجــل تحقيــق مكاســب حزبيــة وشــخصية ضيقــة.
االقتصــادي  واإلربــاك  السياســي  االنســداد  كان  لذلــك   
واالجتماعــي نتيجــة طبيعيــة، بســبب عجــز هــذه األحــزاب مــن 
ايجــاد مشــتركات وطنيــة فــي مــا بينهــا للوصــول إلــى اتفــاق 
وطنــي، مــن أجــل تشــكيل الحكومــة وإنقــاذ البــالد مــن األخطــار 
مخيبــة  األخيــرة  االنتخابــات  مخرجــات  فجــاءت  بــه،  المحدقــة 
آلمــال الناخبيــن، الذيــن أدلــوا باصواتهــم وهــم يتطلعــون إلــى 
تحســين الوضــع السياســي واالجتماعــي والخدمــي وتجــاوز 
طــرأ  الــذي  التغيــر  بعــد  خصوصــًا  الســابقة،  المراحــل  أخطــاء 
علــى قانــون االنتخابــات األخيــرة وإعطــاء فرصــة للمســتقلين 
للوصــول إلــى قبــة البرلمــان، مــن أجــل تصحيــح  بعــض المســارات 
فــي العمليــة السياســية، ولكــن مــا حــدث هــو العكــس تمامــا، 
فرغــم التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه البــالد وفــي مقدمتهــا 
ــر وظاهــرة التصحــر وانخفــاض المــوارد  ــر المناخــي الخطي التغي
المائيــة ونقــص الطاقــة الكهربائيــة ومشــكالت ماليــة تتعلــق 
بيــن  يحــل  لــم  ذلــك  أن كل  اال  للبــالد،  العامــة  الموازنــة  باقــرار 
األحــزاب السياســية واطماعهــا فــي بلــوغ أهدافهــا الشــخصية 

والحزبيــة .
مــا أريــد قولــه إن عــدم محاولــة تصحيــح المســار السياســي 
مــن قبــل األحــزاب والكتــل المنضويــة فــي العمليــة السياســية، 
ــواع  ــوع مــن ان ــن مــن الزمــن هــو ن رغــم مضــي مــا يقــرب العقدي
الفســاد وتجاهــل لقيمــة الوقــت وأهميتــه، ألن عامــل الوقــت 
فــي التجــارب الديمقراطيــة هــو عامــل مهــم في رســم مســارات 

النجــاح والتقــدم فيهــا.

 اياد مهدي عباس 

 ديمقراطيــة اآلخرين نظاٌم 
وديمقراطيتنا كالم

الى متى يبقى االنسداد السياسي! 

بانسـداد سياسـي   يخطـأ مـن ال يفـرح 
ارضـاء  علـى  التنافـس  هدفـه  و  سـببه 
العبـاد و تحقيـق مصلحة البالد.. و يخطئ 
مـن ال يحـزن و هـو يـدرك ان سـبب و هـدف 
االنسـداد ليـس سياسـيا وال دسـتوريا بـل 
مـن  يعانـي  السياسـية  الحيـاة  ان مجـرى 
الجهويـة  المصالـح  عنوانهـا  انسـدادات 
غيـر  الشـخصية  االطمـاع  و  الضيقـة 
المتصالحـة مـع االسـتحقاقات الوطنيـة..
االفـراط  هـذا  متـى  الـى 
بالمبادرات)الكالميـة( و التفريـط بالقـرارات 

و االفعـال )االنجازيـة(؟ والـى متـى تبقـى االرقام القياسـية السـلبية 
تتـرى و هـي احسـن مـا تجيـد صناعتـه القـوى السياسـية المتنفـذة 

العـراق؟ فـي 
نعـم لقـد سـجل)قادة( العـراق اسـرع تصويـت لحرمـان نائـب منتخب 
)هـؤالء  اقرانـه! و سـجل  غـرار  النيابيـة علـى  مـن ممارسـة وظيفتـه 
القـادة( رقـم قياسـي لخمسـة انظمـة انتخابيـة مختلفـة فـي خمس 
عالميـة  قياسـية  ارقـام  القـادة(  )هـؤالء  سـجل  و   ! عامـة  انتخابـات 
عمليـة  كل  بعـد  للحكومـة  تشـكيلهم  فـي  المماطلـة  و  بالتأخيـر 
انتخابيـة ! و سـجل )هـؤالء القـادة( اغـرب التفسـيرات للمصطلحـات 
التواقفية)عفـوا  بصـدد  السياسـية  القواميـس  فـي  المألوفـة 
التوافقيـة( ليجعلـوا مـن علويتها بديال او فوق العلوية الدسـتورية.. 
و ليجعلـوا مـن التعدديـة السياسـية محاصصـة مكوناتيـة العالقـة 
لهـا بالسياسـة اي محاصصـة قوميـة و دينيـة و مناطقيـة! للخـروج 
من )دهلة( التوافقية و الوقوع في )دهلة( االغلبية و)دهلة( الثلث 
المعطـل ليجعلـوا منهـا مصطلحـات زئبقيـة عائمـة و غيـر واضحـة و 
غيـر معلومـة! فحتـى اللحظـة ال نعرف من هي الكتلة النيابية التي 
تمثل االغلبية السياسـية وال كتلة الثلث المعطل وال كتلة الربع او 

نصـف الربـع المعـارض!.. فلمـاذا؟
وتسـمي  تحـدد  ان  الدسـتور،  حسـب  يفتـرض،  التـي  الجهـة  الن 
و تسـجل الكتـل النيابيـة )اي مجلـس النـواب( لـم تقـدم حتـى االن 
علـى تأديـة وظيفتهـا السياسـية المهمـة هـذه، بـل انهـا اجـادت، 
كالعـادة، ترحيـل مشـكلة عـدم تحديـد و تسـمية وتسـجيل الكتـل 
النيابيـة لتتحـول هـذه المشـكلة الى رحم لعقبـات كأداة في طريق 
رئيـس  النواب)اختيـار  لمجلـس  الثانيـة  السياسـية  الوظيفـة  انجـاز 
الجمهورية( و الوظيفة السياسـية الثالثة )تكليف من تم تسـميته 
مـن قبـل الكتلـة النيابيـة االكثـر عـددا لرئاسـة مجلـس الـوزراء( فمـا 

العمـل للخـروج مـن انسـدادات مجـرى العمليـة السياسـية؟
ان كل المبـادرات التـي قدمـت لمعالجـة ذلـك االنسـداد سـواء مـن 
قبل التيار او االطار لم تتمكن من ازاحة اطيان االنسـداد السياسـي 
النهـا لـم تتضمـن تنـازالت متبادلـة مـن هـذا الطـرف وال مـن ذاك االمر 
الـذي زاد االنسـداد انغالقـا .. بـل حتـى مـا يسـمى ب)المسـتقلين( 
المتبعثرين تنظيميا وغير المؤطرين بخطاب سياسـي موحد ليس 

لديهـم القـدرة لوحدهـم علـى فك االنسـداد!
عـدا المحكمـة االتحاديـة نقـول ، بحـق ، ان المبـادر فـي العـراق ال 
يسـتطيع ان يقـرر، وتلـك حقيقـة ال يمكـن تجاهلهـا .. عليـه وقبيـل 
اخـرى  مبكـرة  انتخابـات  واجـراء  البرلمـان  بحـل  االنسـداد  فـك  اجـراء 
مـع  يتعـارض  ال  الـذي  قرارهـا  اتخـاذ  االتحاديـة  المحكمـة  بأمـكان 
يتضمـن  ان  يمكـن  القـرار  وهـذا  احكامـه  عـن  يخـرج  وال  الدسـتور 

االتيـة:- االجـراءات 
البرلمـان  بحـل  الصلـة  ذات  والجهـات  النـواب  مجلـس  الـزام  اوال:- 
الجمهوريـة  رئيـس  مـن  طلـب  بطريقـة  امـا   ، الدسـتور  وفـق  علـى 
ورئيـس مجلـس الـوزراء او بطريقـة تقديـم الثلـث مـن اعضاء مجلس 

النـواب طلبـا لحلـه
المحكمـة  قـرار  يحددهـا  فتـرة  خـالل  ذلـك  يحصـل  لـم  ان  ثانيـا:- 
تلـزم  هنـا  المنشـود  بقرارهـا  المحكمـة  تلـزم  يحصـل(  لـم  )وبالتأكيـد 
اعضـاء مجلـس النـواب جميعـا بحضور جلسـة انتخاب مرشـح لرئاسـة 
يحضرهـذه  لـم  مـن  ويعـد  الجلسـة  نصـاب  ألسـتكمال  الجمهوريـة 
تأديـة  يمثـل  الحضـور  الن  الثلثيـن  لنصـاب  مكمـال  عـددا  الجلسـة 
وليـس  وطنـي  واسـتحقاق  دسـتوريا  ملزمـة  سـيادية  وظيفيـة 
جهـوي عندهـا سـيتم تجـاوز عقبـة انتخـاب رئيـس جمهوريـة بعدهـا 
اوتوماتيكيـا يتـم تجـاوز عقـدة تسـمية مـن يتولـى رئاسـة مجلـس 
الـوزراء وتكليفـه مـن قبـل رئيـس الجمهوريـة المنتخـب ومنـح الثقـة 

. بالتوافقيـة  او  باالغلبيـة  تشـكلت  سـواء  للحكومـة 
ثالثـا واخيـرا دون هـذا القـرار مـن قبـل المحكمـة االتحاديـة يصبـح 
االنسـداد قاعـدة ليطفـح مجـرى الحيـاة السياسـية بزبـد ضـار بالبـالد 
والعبـاد ال عـالج منـه اال بالعـودة الـى االرادة الشـعبية وهي المحقة 
حين تطالب بحل البرلمان واجراء انتخابات بالطريقة التي ستختارها 
هـذه االرادة وبالـذات ارادة المظلـوم الغاضـب وزفـرة الحليم المحتج.

أ. د. عامر حسن فياض
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 كاظم عبد جاسم الزيدي 
 ال شــكَّ بــأن المــاء يعــدُّ عنصــرا ال 
ــات الحيــة  يمكــن لإلنســان والكائن
االســتغناء عنــه والعيــش بدونــه، 
تبــدأ  بــه  الحيــاة  عصــب  فالمــاء 
حيــاة الكائــن الحــي وعليــه تقــوم 
االنســانية،  االنشــطة  مختلــف 
الحيــاة،  أســاس  هــو  المــاء  إن  إذ 
فحيــث مــا وجــدت الميــاه ظهــرت 
وبنيــت الحضــارات، وحيثمــا وجدت 

الميــاه عــاش االنســان وللثروة المائية أهميــة بالغة ومؤثرة، 
كونهــا تعــد واحــدة مــن أهــم مرتكــزات الثــروة الوطنيــة، إذ 
تــؤدي دورا مهمــا وأساســيا فــي حيــاة االنســان والبيئــة 
واالنتــاج الزراعــي والصناعــي وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة.. 
وغيرهــا مــن االســتخدامات المؤثــرة فــي حياة االنســان، كما 
ــاه  ــات الحيــة وتطورهــا مرهــون بوجــود المي أن بقــاء الكائن
هائلــة،  ثــروة  العــراق  فــي  المائيــة  الثــروة  وأن  ووفرتهــا 
جعلتــه مــن إغنــى بلــدان العالــم فيهــا المضمــار الحيــوي، 
حيــث لــم يقتصــر علــى النهريــن الكبيريــن دجلــة والفــرات، 
بــل أن هنــاك مســطحات مائيــة كثيــرة فــي العــراق تعــزز 
مــن أهميــة الثــروة المائيــة، وأن للحمايــة القانونيــة للثــروة 
المائيــة أثــرًا بالغــًا فــي كيــان االنســان وممتلكاتــه وثرواتــه، 
ومنهــا الحمايــة الجنائيــة المقــررة فــي قانــون العقوبــات 
وأن المشــّرع العراقــي، قــد وفــر الحمايــة القانونيــة للثــروة 
المائيــة، مــن خــالل قواعــد قانونيــة ودســتورية، حيــث نصــت 
المــادة)25( مــن الدســتور العراقــي النافــذ لعــام 2005 علــى 
وتســتثمر  الوطنــي،  االقتصــاد  إصــالح  الدولــة  تكفــل  أن 
مــوارده بالكامــل، ولمــا كانــت الثــروة المائيــة مــن المــوارد 
الحمايــة  المشــّرع  أوجــب  فقــد  الوطنيــة،  االقتصاديــة 
ــك أوجبــت المــادة )27( مــن  الجنائيــة للثــروة المائيــة، وكذل
كانــت  ولمــا  وحرمتهــا،  العامــة  األمــوال  حمايــة  الدســتور 
الثــروة المائيــة مــن األمــوال العامــة، فقــد أوجــب الدســتور 
يتبيــن  والعقــاب  التجريــم  خــالل شــرعية  ومــن  حمايتهــا، 
نصــت  المائيــة، فقــد  للثــروة  القانونيــة  الحمايــة  موضــوع 
المــادة 1/197 مــن قانــون العقوبــات العراقــي علــى تجريــم 
العامــة،  الميــاه  مجــاري  فــي  تلحــق ضــررا  التــي  األفعــال 
وكذلــك شــارت المــادة 198/ أ مــن ذات القانــون علــى تجريــم 
كلِّ مــن يقــوم بالتحريــض والتشــجيع علــى األفعــال، التــي 
تلحــق ضــررا فــي منظومــة مجــاري الميــاه العامــة، وكذلــك 
المــادة )351/ 1( مــن قانــون العقوبــات هــي األخــرى، عاقبــت 
كلَّ مــن وضــع مــواد او جراثيــم فــي خــزان مــاء او بئــر معــدة 
الســتعمال عامــة النــاس، وكذلــك جــّرم المشــّرع العراقــي 
كلَّ مــن يقــوم بأفعــال مــن شــأنها ان تــؤدي إلــى كســر 
او إتــالف بمرفــق الميــاه او تخريــب او إتــالف نهــر او قنــاة، 
وأصــدر المشــّرع قوانيــن صيانــة شــبكات الــري والبــزل، اال 
أن هــذا القانــون لــم يوفــر الحمايــة الجنائيــة الكافيــة للثــروة 
المائيــة، بمــا يتناســب واهميتهــا والحفاظ عليها، والســبب 
فــي ذلــك يعــود إلــى ضعــف الجــزاءات التــي ال تتناســب 
مــع حجــم الجرائــم، التــي تطــول منظومــة الثــروة المائيــة، 
كذلــك قانــون الــري وقانــون حمايــة وتحســين البيئــة، حيــث 
الــذي  األمــر  الجنــح،  مــن  المائيــة  الثــروة  جرائــم  أغلــب  أن 
يتطلــب إعــادة النظــر فــي تلــك القوانيــن وتشــديد العقوبــة 
علــى مرتكبــي تلــك الجرائــم المتلقــة بالثــروة المائيــة، مــن 
مــن  المائيــة  الثــروة  بحمايــة  خــاص  قانــون  تشــريع  خــالل 
الثــروة  هــذه  لهــا  تتعــرض  التــي  والجرائــم،  االعتــداءات 
الكبيــرة، وبمــا يتناســب مــع اعتبارهــا مصــدرا للحيــاة، ونجــد 
عــدة دول، منهــا  بيــن  الميــاه مشــتركة  أغلــب مصــادر  أن 
دول المنبــع ودول المــرور والــدول الخــرى المســتفيدة، وأن 
ــة مــع هذه الــدول، من أجل  هنــاك اتفاقيــاٍت إقليمّيــًة ودوليَّ
ضمــان توفيــر الحمايــة للثــروة المائيــة وبمــا يؤمــن حمايتهــا 
وعــدم  وتنميتهــا  صالحيتهــا  وضمــان  االعتــداءات،  مــن 
تعرضهــا للهــدر وبــذل الجهــود المشــتركة لتحقيــق التنمية 

واالقتصاديــة. االجتماعيــة 

ة ة للثروة المائيَّ  الحماية القانونيَّ

علـى  الدكتـور  قـراءة  ضمـن   
الـوردي لمقدمـة ابـن خلـدون جاء 
المتوحـش  السـلوك  إن   > فيهـا 
للجماعـات أو االفـراد هـم هـؤالء 
والفـن  العلـم  عـن  بعـدا  األكثـر 
السـلوك  نتـاج  وهـم   ، والصناعـة 
إقـدام  يعـد  ولـم   < االجتماعـي 
معلمـه  علـى  باالعتـداء  الطالـب 
هـو نتيجـة شـجاعة؟ ، وإنمـا تعبير 
حقيقـي عـن االنفـالت األخالقي 

والتربـوي ، وهـو بالضـرورة بسـبب التدافـع العشـائري ، 
الـذي اصبـح تعبيـرا واضحـًا عن اسـتغالل ضعـف األجهزة 
والتـي هـي نتـاج لضعـف السـلطة ، فكثيـرًا مـا يتراجـع 
رجـل األمـن فـي محاسـبة المعتديـن والمنفلتيـن خشـية 
مـن أن يقـع فـي دائـرة الحسـاب العشـائري الـذي يتركـز 
الـى  يصـل  والـذي  المالـي  االبتـزاز  أولهمـا  بقضيتيـن 
الماليين وثانيهما القتل إذا ما ستجاب لحكم العشيرة، 
ولهـذا نالحـظ كثيـرا مـن االحـداث تقـع أمـام الشـرطة أو 
علـى مقربـة منهـا ، فـي حيـن فـي كل الـدول المحترمـة 
المدينـة  المتنقـل فـي  القانـون  الشـرطة هـو  رجـل  فـأن 
واالحيـاء والشـوارع وال رد مـن أحـد لقراراته كونها صادرة 

ضمـن القانـون ومـن أجـل النظـام وحفـظ القانـون.
كان امـرًا مقـززًا   جـدا حينمـا نشـاهد الطالـب يغيـر علـى 
مـن  المشـكلة  اللجنـة  إن  اعتقـد  وال   ، ويضربـه  المعلـم 
الحصانـة  بإعـادة  كفيلـة  الدوائـر  مـن  غيرهـا  أو  التربيـة 
للمعلـم المنتهكـة حقوقـه أ الدكتـور الـذي يقـع تحـت 
قـد  الصالحيـة  منهـي  مريضـا  لكـون  العشـيرة  دائـرة 
توفـي ، وعلـى وفـق ذلـك تعلـن عشـيرة هـذا المريـض 
لـم  إذا  للدكتـور  القتـل  أو  الحـرب  الصالحيـة  المنتهـي 
يدفـع مبلغـا كبيـرا يصـل الـى اكثـر مـن 50 مليـون دينـار 
لعشـيرة هـذا المريـض الـذي فـي كل األحـوال ميـت إذا 

. البيـت  بقـي سـاعات فـي  أو  للمستشـفى  جـاء 
هـذا الوضـع الـذي يجري في العراق حاليـًا وفي القرن 
الواحـد والعشـرين ، لـم يحـدث فـي كل الزمـن الماضـي  
وقد كان يحدث في القرنين الثامن والتاسع عشر حينما 
يّغيـر البـدو ضد المـدن ، واالن عندما يتصرف هذا الطالب 
ضد معلمه ، فأن ذلك تعبير اكد على الخلل االجتماعي 
العـام ، أي إننـا جميعـًا معنيـون بمواجهـة هـذا االنتهـاك 
وتصحيـح الخلـل ، فـي دور العشـيرة في المجتمع ، ومن 
ابرزها أن ال تكون مالذ للسلوك الطائش وال تكون فوق 
القوانيـن وال يحـق لهـا بالمطلـق أن تتبنـى الخارجيـن عن 
واألخالقـي  اإلنسـاني  للسـلوك  والمسـيئين  القانـون 
القضيـة  مثـل هـذه  إن  وبمـا   ، والمجتمعـي   والتربـوي 
يجـب أن تكـون مـن أولويـات السـلطات وكافـة جهاتهـا 
الرسمية ، كونها تتعلق بالمراسيم األولى لبناء االنسان 
واسـاتذة  واالكاديمييـن  والمثقفيـن  الصحفييـن  فـأن   ،
الجامعـات يتوجـب عليهـم إعطـاء أولويـة التفاعـل مـع 
اعمـال  جـدول  فـي  حاضـرة  تكـون  لكـي  القضيـة  هـذه 
البرلمـان والسـلطة والدولـة.  لقـد شـهد البلـد بعـد 2003 
وصعـدت   ، المجتمعيـة  للقيـم  الخروقـات  مـن  الكثيـر 
طبقـات وتشـكلت مجموعـات معظمهـا خـارج القانـون ، 
ومـع األسـف الشـديد كان للنشـاط العشـائري والعمـل 
السـلوك  هـذا  مثـل  حمايـة  فـي  بـارزًا  دورًا  السياسـي 
يتـم معالجتـه عبـر  والتعامـل معـه كأنـه سـلوك فـردي 
الفصول العشـائرية ، وهذا خطأ فادح لحاضر ومسـتقبل 
أو أجيـال خـارج منطـوق  ، كونـه يؤسـس لجيـل  العـراق 
واالجتماعـي  والمعرفـي  اإلنسـاني  والبنـاء  الحضـارة 

لوطـن ، كان هـو مـن اول بلـدان الكونيـة معرفيـا .

جاسم مراد

 إنتهاك صارخ للمعلم
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ال  األســري  العنــف  ظاهــرة  ان   
تعــد بالظاهــرة الحديثة، إذ يعيش 
مليئــة  أجــواًء  اليــوم  مجتمعنــا 
ــم بالعــراق مــن  ــر جــراء مــا أل بالتوت
أحــداث أمنيــة وحــروب متعاقبــة 
النفســي  الجانــب  فــي  أثــرت 

. لمجتمعــه
االســري  العنــف  مشــكلة  إن 
الحيــاة  تشــوه  أخــذت  بالعــراق 
االجتماعيــة فيــه، فــكان ال بــد مــن 
وقــد  لمعالجتهــا،  حلــول  إيجــاد 
والبحــوث  الدراســات  تعــددت 
مــن  صــورة  بوصفــه  ذلــك  بشــأن 

اإلنســاني. القهــر  صــور 
القضــاء  لمجلــس  كان  وهنــا 
والكبيــر  المهــم  الــدور  األعلــى 
حــاالت  معالجــة  فــي  والفاعــل 
المجتمــع  فــي  االســري  العنــف 
بــدور  منــه  إيمانــًا  العراقــي، 
االســرة فــي بنــاء مجتمــع ســليم 
ومتكامــل، وقــد تجســد اهتمــام 
المجلــس بإصــداره البيــان المــؤرخ 
فــي 2021/5/31 المتضمن تشــكيل 
متخصصــة  تحقيــق  محكمــة 
العنــف  قضايــا  فــي  بالنظــر 
األســري يكــون مقرهــا فــي مركــز 

اســتئنافية. منطقــة  كل 
علــى  تشــدده  علــى  وتأكيــدًا 
الحــد مــن ظاهــرة العنــف األســري 
األعلــى  القضــاء  مجلــس  أصــدر 
 2021/1/10 فــي   )9( رقــم  البيــان 
محكمــة  تشــكيل  المتضمــن 
قضايــا  فــي  بالنظــر  متخصصــة 
جنــح  ومحكمــة  االســري  العنــف 
للنظــر فــي قضايــا العنف االســري

هــذه  تشــكيل  ويســاعد 
المحكمــة علــى مكافحــة جرائــم 
ومعاقبــة  االســري  العنــف 
آليــة  يضــع  أنــه  كمــا  مرتكبيهــا 
تقــع  الذيــن  الضحايــا  لمســاعدة 
عليهــم جريمــة العنــف األســري.

التحقيــق  محكمــة  ان  حيــث 
المختصــة بالتحقيــق فــي جرائــم 
ــق القوانيــن  العنــف األســري تطب
ــات  ــون العقوب النافــذة ومنهــا قان
 1969 لســنة   )111( رقــم  العراقــي 
المعــدل وقانــون رعايــة االحــداث 
أن  ذلــك   1983 لســنة   )76( رقــم 
المشــرع العراقــي لــم يصــدر قانونــا 
االســري،  العنــف  مــن  للحمايــة 
جرائــم  فــي  التحقيــق  وان 
األخــذ  يتطلــب  االســري  العنــف 
العالقــات  طبيعــة  االعتبــار  بنظــر 
إذا  خصوصــا  واألســرية،  الزوجيــة 
مــن  مقدمــة  الشــكوى  كانــت 
الزوجــة بحــق زوجهــا، األمــر  قبــل 
الــذي يتطلــب إجــراءات قانونيــة 

تتناســب مــع واقــع الحيــاة األســرية.
القانونيــة  المبــادرة  هــذه  إن 
اهتمــام  علــى  تــدل  واإلنســانية 
بظاهــرة  األعلــى  القضــاء  مجلــس 
ســعيًا  واألســرة  األســري  العنــف 
الظاهــرة  هــذه  مــن  للحــد  منــه 
والقضــاء عليهــا بالطــرق القانونيــة 

يــة. ر والحضا

أسباب العنف

ــة الــى  وتتداخــل األســباب المؤدي
العنــف األســري بالدوافــع المحركــة 
نحــوه وبالعوامــل المســاعدة علــى 
تلخيصهــا  يمكــن  حيــث  تأجيجــه 

إلــى اآلتــي:
لــكل  إن  والتقاليــد:  العــادات   -1
التــي  وتقاليــده  عاداتــه  مجتمــع 

ملزمــة  قوانيــن  وكأنهــا  أصبحــت 
الجيــد،  وغيــر  الجيــد  ضمنهــا  مــن 
متجــذرة  أفــكارا  هنــاك  ان  حيــث 
لــدى الكثيريــن تحمــل بيــن طياتهــا 
التمييــز  مثــل  الجاهليــة  األصــول 
الــذي  االمــر  واألنثــى،  الذكــر  بيــن 
فــي  االنثــى  مكانــة  مــن  قلــل 
الذكــر  تعظيــم  مقابــل  المجتمــع 
الذكــوري  المجتمــع  يكــون  وهنــا 
يعتمــد علــى ممارســة العنــف ضــد 
أي  ارتكابهــا  عــدم  رغــم  االنثــى، 

جنســها. ســوى  فعــل 
محكمــة  قــرار  لذلــك  وتطبيقــًا 
جــاء  الــذي  االتحاديــة  التمييــز 
والمداولــة  التدقيــق  )لــدى  فيــه 
ضمــن  المقــدم  الطعــن  أن  وجــد 
ــه شــكال  المــدة القانونيــة قــرر قبول
ولــدى عطــف النظــر علــى الحكــم 
ــه صحيــح وموافــق  ــز، وجــد أن الممي
مــن  الثابــت  أن  والقانــون   للشــرع 
التحقيقــات التــي أجرتهــا محكمــة 
بالمميــز  الضــرر  لحــق  الموضــوع 
وســبها  بإهانتهــا  تتمثــل  عليهــا، 
وضربهــا مــن قبــل المميــز وان ذلــك 
ثابــت مــن خــالل البينــة الشــخصية 
التــي اســتمعت اليهــا المحكمــة(.

2- األســباب البيئية:

تفاقم العنف األسري في اآلونة األخيرة 

المختلفــة  البيئيــة  الضغــوط  إن 
حالــة  ســوء  ازدحــام،  )ضوضــاء، 
ــى  المســكن( تعــد أســبابًا تدفــع ال
البيئيــة  فالمشــكالت  العنــف، 
االنســان  علــى  تضغــط  التــي 
تتســبب فــي إحبــاط الفــرد، حيــث 
ذاتــه  تحقيــق  علــى  تســاعده  ال 
العنــف  نحــو  يدفعــه  ذلــك  فــإن 
وقيامــه  انفجــاره  الــى  ويــؤدي 
باالعتــداء علــى مــن هــو اضعــف 

أســرته. أفــراد  مــن  منــه 

3- األســباب الثقافية:
المباشــرة  االســباب  مــن  تعــدُّ 
التــي تــؤدي الــى ظهــور العنــف 
الجهــل  أن  حيــث  االســرة،  داخــل 
التعامــل  كيفيــة  معرفــة  وعــدم 
مــع الطــرف اآلخــر وعــدم احترامــه 
يعــد عامــال اساســيا للعنــف، وهــذا 
جميــع  فــي  يكــون  قــد  الجهــل 
أفــراد االســرة اضافــة الــى تدنــي 
لالســر  الثقافــي  المســتوى 
الثقافــي  واالختــالف  واالفــراد 
بيــن الزوجيــن، وباالخــص اذا كانــت 
الزوجــة اعلــى مســتوى ممــا يولــد 
ــر وعــدم التــوازن كــردة فعــل  التوت
لــه، فيحــاول الــزوج تعويــض هــذا 
المناســبات  عــن  باحثــًا  النقــص 
فيهــا  انتقاصهــا  يمكــن  التــي 
واالهانــة  بالشــتم  واســتصغارها 

الضــرب. وحتــى  بــل 

4- األســباب التربوية:
إن أســس التربيــة العنيفــة التــي 
تكــون  ربمــا  الطفــل  عليهــا  ينشــأ 
هــي مــن ولــدت العنــف لديــه، وقــد 
تجعلــه فــي المســتقبل ضحيــة لــه، 
حيــث تكــون لــه شــخصية ضعيفــة 
مــا يــؤدي الــى ازدياد هــذا الضعف 
يســتطيع  ولــن  المســتقبل،  فــي 
الدفــاع عــن نفســه ويكــون عرضــة 

للعنــف بــكل أنواعــه.

5- األســباب االقتصادية:
الرئيــس  الســبب  تمثــل  وهــي 
فــي العنــف األســري كونهــا تمثــل 
مــن  غيــره  مــع  المتفاعــل  العامــل 
العوامــل النفســية، التــي تــؤدي 
الــى ضــرب الرجــل لزوجتــه وذلــك 

ابراهيم سمير كاظم
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يتعلــق  مــا  فــي  الســيما  الدخــل،  لقلــة 
بارتفــاع االســعار والتضخــم االقتصــادي 
األســرة  كيــان  يهــددان  واللذيــن 
والمجتمــع بمــا يفرزانــه مــن نتائــج مدمــرة 
والســلم  والتماســك  واألمــن  لالقتصــاد 
البلــدان  فــي  يكثــر  وهــذا  االجتماعــي، 
وحــروب  نزاعــات مســلحة  تشــهد  التــي 
وتكثــر فيهــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
يــؤدي  االقتصــادي  العامــل  أن  كمــا 
لألســر  المعيشــة  مســتوى  تــردي  الــى 
الصعــب  مــن  يكــون  حيــث  الفقيــرة، 
ــاة  الحصــول علــى لقمــة العيــش أو الحي
كرامتــه  للفــرد  تحفــظ  التــي  الكريمــة 
بســببه  الرجــل  تجعــل  والتــي  االنســانية 
بفعــل  المــرأة،  يصــب جــام غضبــه علــى 
ــة التــي تلزمــه علــى  النفقــات االقتصادي
إعالــة زوجتــه وأطفالــه واإلنفــاق  عليهم.
وقــد أشــارت هيئــة البحــث االجتماعــي 
العامــة  العالقــات  لدائــرة  التابعــة 
مجلــس  فــي  القانونيــة  والشــؤون 
القضــاء األعلــى فــي إحصائهــا الســنوي 
الخــاص بمكاتبهــا فــي محاكــم األحــوال 
دراســة  ومكاتــب  واألحــداث  الشــخصية 
الشــخصية لرئاســات محاكــم االســتئناف 
ان  الــى   2020 لعــام  كافــة  االتحاديــة 
الــى  تــؤدي  التــي  مــن ضمــن األســباب 
الطــالق عــدم توفــر فــرص العمــل للــزواج 
وان  للزوجيــن  الوظائــف  توفــر  وعــدم 
بمــردود  فتكــون  عمــل  فــرص  وجــدت 

ي شــهر
فــي  الحاجــة  محــدود، ال يكفــي لســد 
فواتيــر  وارتفــاع  األســعار  ارتفــاع  ظــل 
والطعــام  )الــدواء  األخــرى  المتطلبــات 

. والمعيشــة(

6 – الكحــول والمخدرات:
إن تعاطــي الكحــول والحبــوب المخــدرة 
والمخــدرات بأنواعهــا وكذلــك العقاقيــر 
وعقلــي  نفســي  تأثيــر  لهــا  المنشــطة 
يجعلــه  بشــكل  الشــخص،  علــى  ســيئ 
وان  العدوانــي،  الســلوك  علــى  يتعــود 
مهمــا  ســببا  يعــد  ذلــك  علــى  االدمــان 
فــي ارتــكاب العنــف ضــد افــراد اســرته.

موقف المشرَّع
النتشــار  االولــى  البدايــات  كانــت  لقــد 
بالعــراق فــي  مصطلــح العنــف االســري 
وازداد  الماضــي،  القــرن  ســبعينيات 
انتشــاره فــي تســعينياته، حيــث كانــت 
كالعنــف   أخــرى  بمســميات  توصــف 

ئلــي. لعا ا
وان اغلــب التشــريعات قــد صــدرت قبــل 
لمصطلــح  نجــد  لــم  لذلــك  التاريــخ  هــذا 
العنــف  فــي تشــريعاتنا، اال ان المشــرع 
العراقــي لــم يغفــل عــن اعطــاء االســرة 
فنجــد  تشــريعاته،  فــي  مهمــة  مكانــة 
انــه قــام بتوفيــر الحمايــة الجنائيــة لهــا 
حيــث تبنــى عــدة نصــوص يظهــر فيهــا 
معالجاتــه القانونيــة للحمايــة مــن العنــف 
بيــن  العالقــة  ولخصوصيــة  االســري، 
بعنايــة  الُمشــرع  تعامــل  االســرة  أفــراد 
فــي القضايــا التــي تنشــأ بينهــم جاعــال 

احكامــا خاصــة. لهــا 

واالسـتبداد  القرصنـة  زمـن  وّلـى  لقـد   
الزعامـة   ألوهـام  السـلطة  وإسـتغالل  الدكتاتـوري 
والمعرفـة  والعلـم  والتقـدم  عصرالنهضـة  واليـوم 
، يخطـو بجديـة نحـو تطبيـق مبـدأ االنسـانية باعتبـار 
وقـوة  الدولـة  رمـز  والمواطـن  خادمهـم  كبيرهـم 
ومصـدر السـلطة فيهـا ولـه حقـوق قبـل ان يكـون 
عليـه الواجـب ، الن حـق المواطنـة يبـدا مـن لحظـة 
عليـه  الواجبـات  وتبـدأ  حياتـه  نهايـة  الـى  والدتـه 
بصـورة عامـة عنـد بلوغـه سـن الرشـد بعـد السـابعة 

عشـر ومـن ضمنهـا حـق الدفـاع عـن االرض واجـب مقـدس ، وفـي المواطنـة ال 
فـرق بيـن اعلـى شـخص فـي السـلطة ومواطن اعتيادي سـليم اومعـاق ومن 
الوجهـة االنسـانية االخيـر لـه حقـوق علـى الدولـة اكثـر مـن االول ماليـا واداريـا 
ونفسـيا وعلـى السـلطات التنفيذيـة مراعاته من كافـة النواحي ومنها تامين 
شـخص يرعاه إضافة الى مسـتلزمات معيشـته بإمتياز وان كان هذا من عجب 
العجـاب لدينـا ، هنـاك دول سـبقتنا فيهـا ومـوارد ثرواتهـا الوطنيـة لربمـا لسـنة 
واحـدة بشـق االنفـس ال تظاهـي مدخـوالت العـراق من الثروة الوطنية لشـهر 
واحـد مـن مـا انعمهـا اللـه عليـه إن كانـت بأيـادي امينـة لديهـا السـمعة اغلـى 

مـن السـحت الحـرام  .
كان ينبغـي علـى الحكومـة التـي شـكلت عـام 2005 وفـق االنتخابـات ومنهـا 
والحـروب  الفاسـدة  االنظمـة  انهكتهـا  دولـة  فـي  التشـريعية   السـلطة 
واالقتتـال الداخلـي والحصـار االقتصـادي ، تكالبـت جميعهـا علـى المواطـن 
واوصلتـه الـى الفقـر المقفـر ، انتخبهـم الشـعب باعتبارهـم جـزأ منهـم يدركون 
السـابق  العـراق  بيـن  فاصـال  حـدا  ويضعـوا  واالالم  االشـجان  مـن  معاناتهـم 
والعـراق الحالـي وفتـح صفحـة جديـدة لبنـاءه وفـق اسـس سـليمة بغـرس روح 
المواطنـة فـي االنسـان العراقـي لتعويضـه عـن الجـور والغبـن ابتـداءا بتشـريع 
قانـون قدسـية المواطنـة ان تكـون السـلطة ملزمـة برعايـة المواطـن مـن المـال 
العـام كحصـة لـكل عراقـي على حد سـواء من الثروة الوطنية مـن يوم والدته 
الـى بلوغـه سـن الرشـد للمرحلـة االولـى ومـن ثـم تاميـن السـكن ومسـتلزمات 
عيشـه واسـرته إن كان عاجـزا او عاطـال بوسـيلة تؤمـن لـه السـيادة والكرامـة 
فـي وطنـه باالقتـران لعيشـة راضيـة دون ان يلجـا الـى السـرقة او التسـول او 
العمـل فـي مجـاالت غيـر صحيـة يشـمإز منهـا االنسـان نفسـيا ومعنويـا، بسـبب 
حرمانـه مـن حـق المواطنـة  ، فبنـاء المواطـن اوال كحجـر اسـاس يسـهل بنـاء 
الوطـن والدفـاع عنـه بالـروح والمـال اختياريـا وفـاءا وفاقـا عـن تكريمـه وليـس 
والسـجون  االعدامـات  ضغـوط  تحـت  السـابقة  االنظمـة  فعلتـه  كمـا  اجباريـا 
والمالحقـات العشـوائية وبعـد سـفك دمـه تمنـح ذويه جـزأ من االمتيـازات في 
حيـن كان هواحـق واحـوج إليهـا فـي حياتـه ولذلـك ال غرابـة ان يصبح التعريف 
الجديـد للوطـن وفـق مفهـوم عـام بـان االرض التـي تؤمـن للشـخص السـيادة 
والكرامـة والعيـش السـعيد هـي الوطـن والدليـل علـى ذلـك فـرار النـاس مـن 
ارض الحرمـان فـي الوطـن الـى ارض تاويـه فـي العـز والكرامـة وفيهـم حـكام 
اليـوم ان لـم تناسـوها بسـبب غـرور السـلطة والمـال ، فذكر ان نفعـت الذكرى  .
علـى  جلوسـهم  عنـد   ، الشـعب  انتخبهـم  الذيـن  هـؤالء  كل  اسـفا  اقولهـا 
كراسـي البرلمـان تناسـوا اشـجان واالم الشـعب واكثرهـم كانـوا جـزءا منهـم 
فـي المحـن كمـا فـي المثـل العربـي ) عنـد البطـون تعمـى العيون ( ، تقاسـموا 
الكعبة فيما بينهم حسـب اقوالهم المسـموعة اضافة الى اعمالهم المرئية 
، بعيـدا عـن لهفاتهـم فـي الشـوارع ووعودهم وترجيهـم المواطن النتخابهم 
الجـل صناعـة حيـاة حـرة كريمـة للشـعب العراقـي وبعـد ان تعافـوا اخذتهـم 
الهواجـس الوطنيـة المزعومـة الـى المطالبـة بتشـريع قانون الخدمـة االلزامية 
للدفـاع عـن الوطـن فـي حيـن االكثريـة المشـمولين بـه هم ناخبيهـم الباحثون 
عن قوت يومهم في مواقع الطمر الصحي التي لها مخاطر انتشار االمراض 
واالوبئـة الفتاكـة ومنهـم متسـولون مالـؤن الشـوارع واالزقـة متعبـون نفسـيا 
ومعنويـا ويمكـن اختصـار الـكالم بالمثل القائل ) فاقد الشـيء ال يعطيه (  وإن 
كنـا صادقيـن مـع انفسـنا فجميـع قوانيـن الخدمة االلزامية لـم تكن إال لتصفيد 
الطبقـة الفقيـرة المعدومـة مـن الثـروة الوطنيـة للدفاع عنهـا وغلتها للطبقة 
الحاكمـة واالثريـاء المتجنبيـن عـن تلـك الخدمـة بالمـال والوسـاطة وتكرارنهـج 

االنظمـة البائـدة لـن يكـون إال انتحـارا .
بناء المواطنة هي الركن االسـاس لبناء الوطن وشـعب سـعيد ، يبدأ بتشـريع 
قانـون لتوزيـع واردات الثـروة الوطنيـة علـى المواطـن منـذ والدتـه كمـا منـوه 
عنـه انـف الذكـر ويمكـن االسـتعانة بخبـراء مـن الـدول ذات الشـأن بهـذا الصـدد 
نجـوم  خمـس  فنـادق  وملحقاتهـا  المستشـفيات  ارقـى  فـي  الـوالدة  فيهـا 
للمبيـت فيهـا تحـت رعايـة طبيـة لمـدة معينـة مـع صـرف تكاليـف مسـتلزمات 
الـوالدة ولدينـا مالييـن االسـر تحتـار من شـدة العسـر الماديي عـن مواجه والدة 

فلـذة اكبادهـم .
المـال العـام ليـس لبنـاء مئـات االثريـاء من الثـروة الوطنية لـكل دورة انتخابية 
المواطنـة  لصناعـة  بـل   ، العراقييـن  لمالييـن  الخاويـة  البطـون  حسـاب  علـى 

بشـكل سـليم ضمانـا لسـالمة الوطـن و التضحيـة الجلـه بالمـال والـروح .

لطيف دلو
 حق المواطنة يضمن سالمة الوطن
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تقديـم حقـوق اإلنسـان االقتصادّيـة 
على حقوقه السياسّية أو العكس. 
ومقابـل اسـتهانة الـدول الرأسـمالّية 
واالجتماعّيـة  االقتصادّيـة  بالحقـوق 
االشـتراكّية  الـدول  اسـتهانت 
بالديمقراطّية والحقوق السياسـّية، 
الثالـث  العالـم  دول  بعـض  وأخـذت 
تحـت  أمنّيـة قمعّيـة  أنظمـة  بإقامـة 
الكادحيـن.  وحمايـة  العدالـة  شـعار 
بعـض  األنظمـة  تلـك  قّدمـت  لقـد 
لكـّن  الكادحـة  للفئـات  المكاسـب 
كانـت  السياسـّية  الديمقراطّيـة 
مبـاّدئ  معهـا  ففقـدت  مفقـودة، 
فقدانهمـا  لبـث  مـا  ثـّم  المواطنـة، 
ذاتهـا،  المكاسـب  بتلـك  أودى  أن 
المتنّفذيـن ورجـال  مـن  لقّلـة  ومّكـن 
ونهـب  بهـا  االسـتئثار  السـلطة 
الحقـوق  فضاعـت  ذاتهـا،  الدولـة 
االقتصادّيـة لإلنسـان بضيـاع حقوقه 

السياسـّية.
األنظمـة  ظّلـت  وبالمقابـل، 
اكتراثهـا  عـدم  علـى  الرأسـمالّية 
للعدالـة االجتماعّيـة. برغم محاولتها 
التوّتـر  تخفيـف  الـدول  بعـض  فـي 
طريـق  عـن  الكادحيـن  وإرضـاء 
االجتماعّيـة،  الضمانـات  سياسـة 
الثالـث  الطريـق  نظرّيـة  ظهـرت  ثـّم 
جيدنـز  أنتونـي  اإلنكليـزي  للمفّكـر 
)راجع كتابه: الطريق الثالث – تجديد 
ترجمـة  االجتماعّيـة.  الديمقراطّيـة 
الديـن  محيـي  ومحمـد  زيـد  أحمـد 
المصرّيـة  العاّمـة  الهيئـة  وإصـدار 
الطبيعـة  (، ولكـّن   2010 عـام  للكتـاب 
تتغّيـر. لـم  للرأسـمالّية  االسـتغاللّية 
ولعـّل أهـّم دروس القـرن العشـرين 
متكامـالن،  والحّرّيـة  العـدل  أّن  هـو 
إاّل  تكـون  ال  الحقيقّيـة  والمواطنـة 
بتكاملهمـا. وقـد تكـون مهّمـة دعاة 
االشـتراكّية فـي عصرنا فـّك االرتباط 
الليبرالّيـة  السياسـّية  القيـم  بيـن 
القيـم  فتلـك  الرأسـمالّي،  والنظـام 
هي حصيلة نضال إنسـانّي متراكم، 
مـن  الكادحيـن  تمّكـن  التـي  وهـي 
حقوقهـم  علـى  للحصـول  النضـال 
ال  والعـدل  فاالسـتبداد  وحمايتهـا، 

يجتمعـان.

 قلنـا فـي مقالـة سـابقة إّن أهّم ما 
تقـوم عليـه المواطنة هو االشـتراك 
أمـام  والتسـاوي  الوطـن  فـي 
الفكـر  فـي  ذلـك  ويعنـي  القانـون. 
التمييـز  عـدَم  الحديـث  السياسـّي 
بين المواطنين على أسـاس قومّي 
أو  حزبـّي  أو  طائفـّي  أو  دينـّي  أو 
قبلّي أو جنسـّي، والنظر إلى الفرد، 
لغيـره  بوصفـه مواطنـًا حـّرًا مسـاويًا 
التسـاوي  أّن  وبّينـا  القانـون.  أمـام 
الحقـوق  ناحيـة  مـن  مطلقـًا  يكـون 
األساسـّية أو الطبيعّية، ونسـبّيًا من 
ناحيـة الحقـوق المضافـة التـي تنتج 
يكـون  أن  اإلدارّي، علـى  المركـز  عـن 
الوصـول إلـى هـذا المركـز عـن طريق 
أو  تمييـز  دون  أي  الفـرص،  تسـاوي 

أو محابـاة. تحّيـز 
قلنـاه  لمـا  تأكيـدًا   – وسـنذكر 
كبـار  ألحـد  موجـزة  عبـارات   –
العـرب،  العقالنّييـن  النهضوّييـن 
وهـو طـه حسـين. جـاء فـي كتابـه 
عـام  الصـادر  الحديـث(  الضميـر  )مـرآة 

يلـي: مـا   1949
علـى  قـادرًا  النـاس  كّل  »ليـس 
حـّق  مـن  ولكـن  واالبتـكار،  التفـّوق 
النـاس جميعـًا أن تتهّيأ لهم أسـباب 
يجـب  مـا  وأّول  واالبتـكار.  التفـّوق 
وللشـباب  للشـباب،  يتـاح  أن  لذلـك 
خاّصـة، مـا ينبغـي لهـم مـن الحّرّيـة.«
إّن كالم طه حسين يؤّكد تساوي 
الفـرص للجميـع وال سـّيما لمن يعّول 
نهوضـه،  فـي  المجتمـع  عليهـم 
الشـباب. وال تقتصـر إشـارة طـه  أي 
حسـين فـي الفقـرة المذكـورة علـى 
مبـدأ  تؤّكـد  وإّنمـا  الفـرص  تسـاوي 
الصحيـح  الحكـم  مبـادئ  مـن  آخـر 
يعنـي  أّنـه  وواضـٌح  الحّرّيـة.  وهـو 
بنـاء  فـي  تسـهم  التـي  الحّرّيـة 
الشـخصّية ومسـاعدة الشـباّب على 
التفـّوق، أي حّريـة التفكيـر والتعبيـر 
والنهـل  والنقـد  والبحـث  الـرأي  عـن 

المتنّوعـة.  الثقافـات  مـن 
العـدل  ثنائّيـة  إلـى  ذلـك  يحيلنـا 
التـي  الثنائّيـة  وهـي  والحّرّيـة، 
أكثـر  فـي  حسـين  طـه  تناولهـا 
مـرآة   – الصيـف  )فـي  كتـاب:  مـن 
إّنهـا  ألـوان(.   – الحديـث  الضميـر 
إحـدى الثنائّيـات التـي انشـغل بهـا 
بعيـد،  زمـن  مـن  اإلنسـاني  الفكـر 
والباحثـون  المفّكـرون  وتناولهـا 
أوائـل  منـذ  المواطنـة  حقـل  فـي 
القـرن الثامـن عشـر، فـال تخلـو كتـب 
مّهـدوا  الذيـن  األورّبييـن  المنّوريـن 
فكرّيـًا للثـورة الفرنسـّية مـن التطـّرق 
فـي  بـارزة  وهـي  المسـألة،  لهـذه 
القـرن  فـي  األهـّم  المواطنـة  كتـاب 

االجتماعـي  )العقـد  عشـر  الثامـن 
السياسـّية(  الحقـوق  مبـادئ  أو 
الصـادر عـام 1762  لجـان جـاك روسـو 
مـع  زعيتـر  عـادل  العربّيـة  إلـى  )نقلـه 
عـن مؤّسسـة  مقّدمـة هاّمـة وصـدر 
وهـو   )1995 ط2  العربّيـة  األبحـاث 
روسـو  كتبهـا  مقالـة  األسـاس  فـي 
بعنـوان )أصـل التفـاوت بيـن النـاس(، 
فـي  ومكانـه  العـدَل  فيهـا  تنـاول 
العقـد االجتماعـّي، أي فـي أسـاس 
وقفـة  /ولنـا  السياسـّي.  المواطنـة 
خاّصـة قادمـة مـع أّول كتـاب عربـّي 
ال  )مواطنـون  هـو  المواطنـة  عـن 
للمفكـر   1951 عـام  الصـادر  رعايـا( 
خالـد محّمـد خالـد/. أّمـا مـا نريـده في 
هـذه المقالـة فهـو بيـان أّن مفّكـري 
المواطنـة بحثـوا كثيـرًا فـي أّولّيـات 
حقـوق اإلنسـان، وهل هـي الحقوق 
االقتصادّيـة  الحقـوق  أو  السياسـّية 

واالجتماعّيـة؟ 
تّياريـن  نجـد  الموضـوع  هـذا  فـي 
النظـر  فـي  متعارضيـن  كبيريـن 
اإلنسـان،  حقـوق  أفضلّيـات  إلـى 
الحقـوق  يقـّدم  الـذي  التيـار  همـا: 
ويهمـل  غيرهـا،  علـى  السياسـّية 
االقتصادّيـة  الحقـوق  يـكاد  أو 
واالجتماعّيـة، ويرى أّن الحّرّية تعني 
والعمـل  والتعبيـر  التفكيـر  حّرّيـة 
والربح، وهذه هي الرؤية األساسـّية 
لليبرالّيـة االقتصادّيـة التي عّبر عنها 
)دعـه يعمـل دعـه  المعـروف  الشـعار 
يمـّر(. وال يفّكـر أصحـاب هـذه الرؤيـة 
العامليـن  بأوضـاع   – مضطّريـن  إاّل   –

الحياتّيـة. المنتجيـن 
يقـّدم  فهـو  الثانـي  التّيـار  أّمـا 
واالجتماعّيـة  االقتصادّيـة  الحقـوق 
ويضـع  السياسـّية،  الحقـوق  علـى 
االجتماعـّي  العـدل  بيـن  تعارضـًا 
ال  إّنـه  أي  السياسـّي،  والعـدل 
االقتصادّيـة  الليبرالّيـة  بيـن  يفصـل 
ومـا ينتـج عنهـا من اسـتغالل وظلم، 
التـي  الليبرالّيـة  السياسـّية  والقيـم 
الناهضـة  الرأسـمالّية  إليهـا  دعـت 
حيـن كانـت تحتاجهـا فـي معركتهـا 
الدينّيـة  والمؤّسسـة  اإلقطـاع  مـع 
تلـك  أصبحـت  لقـد  بـه.  الملتصقـة 
القيـم راسـخة في الفكر السياسـّي 
لهـا  وصـار  اإلنسـانّي،  والضميـر 
الحكـم  عـن  النسـبّي  اسـتقاللها 
مـن  يعـد  ولـم  المباشـرة،  والمصالـح 
وإن  تجاهلهـا  أو  إلغاؤهـا  السـهل 
ضـاق الحـّكام والمتنّفـذون ذرعـًا بها.
بـرزت هـذه  العشـرين  القـرن  وفـي 
المسـألة بروزًا حاّدًا بوجود النظامين 
ونـكاد  واالشـتراكّي،  الرأسـمالّي 
نقول إّن العالم انقسـم على أسـاس 

المواطنة وحقوق اإلنسان
عطية مسوح 
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تتمتــع  أن  يجــب  وعشــرية،  وخمســية 
بالعلويــة علــى كل المجــاالت األخــرى، 
ــد مــا ينجــز  وأن تضــع خطــة يمكــن تحدي
منهــا ســنويا باألرقــام والنســب، لكــي 
علــى  الخطــة  تنفيــذ  مراقبــة  يســهل 
أرض الواقــع، كمــا ينبغــي أن تكــون هذه 
الخطــة ديناميــة متالئمــة مــع التغيــرات 
التــي ســتحدث فــي المســتقبل، إضافة 
الخطــة  تنفيــذ  موازنــة  تكــون  أن  إلــى 
موازنــة  عــن  مســتقلة  طــوارئ  موازنــة 
مــن  مئويــة  بنســبة  محــددة  الدولــة، 
والتنتظــر  للدولــة،  العامــة  اإليــرادات 
لصرفهــا تشــريع قانــون الموازنــة العامــة 

الســنوي.
الهيئــة،  فــي  االقتصاديــون  يعمــل 
لتحويــل  بخطــة  الشــروع  علــى 
يعتمــد  ال  متعــدد،  إلــى  االقتصــاد 
أخضــر،  واقتصــاد  وحيــد،  مصــدر  علــى 
المجــاالت  فــي  لالســتثمار  يميــل 
االســتثمار  مثــل  البيئــة،  تخــدم  التــي 
والزراعــة  التدويريــة  الصـــــــــــناعات  فــي 
البيــــــــــــئية،  والســياحة  المســتدامة، 
لالســتثمار  إضافــة  البديلــة،  والطاقــة 
والغابــات  محــــــمية  مناطــق  بتأســيس 

. عيــة صطنا ال ا
ويعمــل مركــز بحــوث متخصــص مــن 
علمــاء البيئــة، يتبــع الهيئــة المقترحــة، 
الدولــة  قطاعــات  جميــع  تزويــد  علــى 
دقيقــة  بأرقــام  الدوليــة  والمنظمــات 
البيئيــة  للتوقعــات  محــددة  ونســب 
للســنوات القادمــة، ومــا موجــود علــى 
أرض الواقــع. والــدور األكبــر لهــذا المركــز 
هــو إتاحــة هــذه المعلومــة ألكبــر عــدد 
طريــق  عــن  الجماهيــر،  مــن  ممكــن 
التواصــل  ووســائل  اإلعــالم،  وســائل 

االجتماعــي.
القانونــي،  القســم  يعمــل  كمــا 
علــى مــد جســور التعــاون الدولــي مــع 
عمــل  لتأســيس  الدوليــة  المنظمــات 
لنيــل  البــاب  وليفتــح  رصيــن،  دولــي 
التعويضــات  مــن  اســتحقاقاته  العــراق 
الــدول  مــن  التكنولوجيــا  ونقــل 
الدوليــة  لالتفاقــات  وفقــا  المتقدمــة 
فيقتــرح  الداخــل  فــي  أمــا  البيئيــة. 
القســم القانونــي التشــريعات الضروريــة 
ــة العراقيــة. ويعمــل علــى  ــة البيئ لحماي
أن  يمكــن  بيئيــة  محاكــم  تأســيس 
يترافــع فيهــا األفــراد ضــد آخريــن، أو ضــد 

كخصــم. الحكومــة 
وينبغــي أن تضم الهيأة اختصاصيين 
فــي الطاقــة البديلــة، ولــو بالتعاقــد مــع 
الناجحــة  البلــدان  فــي  االختصاصييــن 
يــوم  كّل  البديلــة.إن  الطاقــة  بمشــاريع 
نتيجتــه  ســيكون  العــراق  علــى  يمــّر 
ســنوات ثــــــــــقيلة ال نتمــــــــــــنى أن تمــر 
علــى بلــد الســواد، ونحــن نتحــدث عــن 
عــــــــــقود قريبة، إذ أن الســنوات القادمة 
أن  ستـــــــــــكون أقســى وأمــّر، ورغــــــــــم 
الفرصــة متأخــرة، إال أن قطــار الخــالص 
مــازال  األخضــــــــــر  العالــم  بركــب  للحــاق 
قبــل  األجــراس  يقــرع  فمــن  ينــــــــــتظر، 

الكارثــة؟! حلــول 

إذا كان تصريــح األميــن العــام لألمــم 
المتحــدة، الســيد أنطونيــو غوتيريــش، 
مــرور  مــّر  قــد   2022 مــارس    21 بتاريــخ  
الحكومــات  مــن  الكثيــر  علــى  الكــرام 
يضــرب  أن  يجــب  فإنــه  العالــم،  فــي 
نواقيــس الخطــر فــي بلــٍد مثــل العــراق، 
الهــدف  إن  غوتيريــش:  الســيد  يقــول 
المتمثــل فــي الحفــاظ علــى 1.5 درجــة 
فــي  بمرحلــة حرجــة وهــو  يمــر  مئويــة 
”العنايــة المركــزة،” محــذرا مــن أننــا ”نســير 

مناخيــة.” كارثــة  حــول  نائميــن 
البلــدان  أكثــر  خامــس  والعــراق 
الُمناخيــة  التغيــرات  تجــاه  هشاشــة 
للتوقعــات  الســادس  التقريــر  وفــق 
البيئيــة العالميــة لمنطقــة غــرب آســيا.
فهــل أعــّد العــراق عّدتــه للقــادم مــن 

األيــام؟!
غياب الخطط

ورغــم كل هــذه التحذيــرات العلميــة 
األمميــة والوطنيــة، إال أن العــراق يغيــب 
الطــوارئ  خطــط  رســم  تمامــا  عنــه 
العاجلــة لمعالجــة هــذا الملــف الدقيــق 
العــراق  تقريــر  وفــي  والحّســاس، 
وطنيــا  المحــددة  للمســاهمات  األخيــر 
وفقــا  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  للعــراق 
باريــس  واتفاقيــة  اإلطاريــة  لالتفاقيــة 
أن  إلــى  العــراق  أشــار  المنــاخ،  لتغيــر 
غيــاب الــدور البيئــي ناتــٌج عــن انشــغال 
والظــروف  اإلرهــاب،  بمحاربــة  العــراق 
خّلفتهــا  التــي  الصعبــة  االقتصاديــة 
جائحــة كورونــا، إال أننــا يجب أن نتســاءل، 
هــل لهــذه التبريــرات مــن مــكاٍن بعــد أن 
ســجل العــراق أعلــى إيــرادات ماليــة مــن 

1972؟! عــام  منــذ  النفــط  بيــع 
نذر الجفاف القادم إلى العراق

للتوقعــات  الســادس  التقريــر  يشــير 
البيئيــة العالميــة لمنطقــة غــرب آســيا، 
إلــى دراســات حــذرت مــن جفــاف نهــري 
ــول عــام 2040، ورغــم  ــة والفــرات بحل دجل
أن هــذه الدراســات كانــت مطروحــة أمام 
االهتمــام  أن  إال  ســنوات،  منــذ  العــراق 
المناخــي  التغيــر  بمســألة  الشــعبي 
العواصــف  توالــي  منــذ  بقــوة  بــدأت 
فــي  واســعة  قطاعــات  علــى  الرمليــة 
تزامــن  الســنة،  هــذه  صيــف  البــالد 
معهــا حــوادث جفــاف لبحيــرات ســاوة 
وحمريــن ونهــر ديالــى، وهــور أبــو زرك، 
ومســاحات هائلــة مــن األهــوار عموًمــا.
رســل  هــي  هــذه،  الجفــاف  نــذر  إن 
ــر مــن كــوارث أســوء، ألن الجفــاف  تحذي
الميــاه،  وشــح  الرمليــة  والعواصــف 
ســيلقيان بثقلهما على األمن الغذائي 
بقــوة  وســيؤثران  العراقــي،  للمواطــن 
فــي دفــع العــراق إلــى المزيــد مــن الفقــر 
واألمــراض  األوبئــة  وانتشــار  والهجــرة، 
التــي لــم يشــهدها العــراق قبــال، كمــا 
قطاعــات  علــى  بظاللــه  ســيلقي 
العمــل، والزراعــة والصناعــة، وتؤثــر حتمــا 

األهلييــن. واألمــن  الســلم  فــي 
العراق والمرض الهولندي

الهولنــدي،  المــرض  مصطلــح  يشــير 
األداء  لضعــف  المــوارد،  لعنــة  أو 
بالمــوارد  غنيــة  لــدول  االقتصــادي 
الطبيعيــة، مقارنــة بأخــرى فقيــرة لهــذه 

المــوارد.
الماليــة  للوفــرة  االرتيــاح  ويــؤدي 
بيعهــا  مــن  البلــدان  تجنيهــا  التــي 
فــي  التأخــر  إلــى  المــوارد،  لهــذه 
مجــاالت اقتصاديــة أخــرى، مثــل الزراعــة 
والصناعــة، والســياحة. فــإذا تضــرر هــذا 
كل  علــى  جســيمة  آثــاًرا  أثــر  المــورد 

البــالد.
يشــكل  النفــط  فــإن  العــراق،  وفــي 
أكثــر مــن 90 بالمائــة مــن إجمالــي الدخــل 
القومــي، بينمــا تشــهد قطاعــاٍت أخــرى 
تراجًعــا ملحوًظــا، الزراعــة مثــال، وحســب 
الســادس  الوطنــي  العــراق  تقريــر 
لســنة  البيولوجــي  التنــوع  التفاقيــة 
2018، شــهدت انخفاضــا فــي المســاهمة 
عــام  بالمائــة   4.2 مــن  المحلــي  بالناتــج 

بالمائــة عــام 2016.  3.1 إلــى   ،2013
مشروع إنعاشي

فــي تشــرين األول 2021 وقبيــل انعقــاد 
قمــة المناخ في غالســكو، قــدم العراق، 
ممثــال بالســيد رئيــس الجمهورية وتبناه 
للتصــدي  مشــروعا  الــوزراء  مجلــس 
لمواجهــة آثــار التغّيــر الُمناخــي، ورغــم 
للحــاق  بأشــواط  متأخــٌر  العــراق  أن 
التــي وصلــت لخطــوات  الــدول  بركــب 
أننــا  إال  المضمــار،  هــذا  فــي  متميــزة 
استبشــرنا خيــًرا بالمشــروع المكــون مــن 
بنــوٍد غايــة فــي األهميــة، إال أنــه ظــل 
حبيــس أدراج السياســة ولــم ُيعلــن عــن 
خطــوات لتنفيــذه، كمــا أن المشــروع ال 
يعــدو كونــه إعــالن غيــر ملــزم للجهــات 

التنفيذيــة. أو  التشــريعية 
أهم الحلول

بــدًء يجــب أن نعتــرف بــأن التأخــر فــي 
معالجــة ملــف التغيــر المناخي ســيراكم 
اآلثــار الكارثيــة التــي يخلفهــا، إلــى أن 
أي  فيهــا  ينفــع  ال  قــد  لمرحلــة  تصــل 
تدخــل بشــري، وهــو مــا يدعــوه علمــاء 
البيئــة بنقــاط التحــول. وأن كل يــوم يمــر 
علــى العــراق يزيــد مــن حــدة هــذا الخطــر 

لمراحــل ال يعلمهــا إال اللــه.
وأرى أن أول الحلــول بتشــريع قانــون 
طــوارئ لمواجهــة التغيــرات المناخيــة، 
وإنشــاء هيئــة مســتقلة ُتعنــى بالتغيــر 

المناخــي،
أســس  وضــع  القانــون  هــذا  يتولــى 
تكــون  أن  مراعًيــا  المســتقلة،  الهيــأة 
فــي  سياســي  تأثيــر  أي  عــن  بعيــدة 
وأن  وأعضائهــا،  رئاســتها  تشــكيل 
تكــون بكامــل أفرادهــا مــن االختصاصات 
العلميــة ذات الصلــة بالمنــاخ، مــن علمــاء 
واقتصــاد  وقانــون  وجغرافيــة،  بيئــة 
فــي  بحثــي  بــاع  لهــم  ممــن  وطاقــة، 

المجــال.
تتولــى هذه الهيأة المســتقلة إصدار 
لثــالث فتــرات، ســنوية  خطــة طــوارئ 

عقيل عبد الله
 من سيقرع األجراس قبل حلول الكارثة المناخية ؟
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النيابيــة  االنتخابــات  جــرت   
أيــار، وشــغل   15 اللبنانيــة فــي 
بنظــام  مقعــدًا   128 النــواب 
مــن  فريــد  طائفــي  تصويــت 
وتعانــي  لبنــان.  فــي  نوعــه 
أزمــة  أســوأ  مــن  البــالد 
منــذ  العالــم  فــي  اقتصاديــة 
لمعطيــات  وفقــًا  عامــًا   150
البنــك الدولــي. فــي عــام 2019، 
انطلقــت احتجاجــات الشــوارع 
ضــد النخبــة السياســية، التــي 
أنهــا  علــى  إليهــا  ُينظــر  كان 
الجــذري  والســبب  فاســدة، 
السياســي  البــالد  لفشــل 
واالجتماعــي. واالقتصــادي 

اللبنانييــن  عــدد  ُيقــدر 
 14 بحوالــي  الشــتات  فــي 
لــم  لكــن  شــخص،  مليــون 
مقترعــًا   225114 إاّل  يســجل 
فــي  للتصويــت  أســماءهم 
عــدد  وبلــغ  االنتخابــات.  هــذه 
بينهــم  مــن   ،1043 المرشــحين 
مقاعــد  لشــغل  امــرأة   155
ســنوات.  أربــع  لمــدة  البرلمــان 
وشــكل غيــاب تيــار المســتقبل 
عــن هــذا الســباق تغييــرًا كبيــرًا، 
إذ أعلــن رئيــس الــوزراء األســبق 
مــن  انســحابه  الحريــري  ســعد 
ولــم  السياســي،  النشــاط 
يشــارك حزبــه فــي االنتخابــات.

لقــد شــارك المســاعد الســابق 
لشــؤون  الخارجيــة  لوزيــر 
الشــرق األدنــى ديفيــد شــينكر 
””” لمعهــد واشــنطن  ” فــي نــدوة 
حــزب  ”ديناميــات  بعنــوان 
وانتخابــات  والشــيعة  اللــه 
والفــرص  التحديــات  لبنــان: 
السياســية”.  والتداعيــات 
واعتــرف شــينكر صراحــة بالــدور 
اإلدارة  لعبتــه  الــذي  الخطيــر 
األمريكيــة فــي التســبب فــي 
اللبنانــي  االقتصــاد  انهيــار 
المالــي  الحصــار  وإبقــاء 
واالقتصــادي األمريكــي علــى 

. ن لبنــا

األمريكيــة  السياســة  كانــت 

فــي لبنــان هــي إحــداث فوضــى 
تهــدف إلــى إضعــاف المقاومــة 
إلســرائيل،  المناوئــة  اللبنانيــة 
للواليــات  الرئيســي  الحليــف 
المتحــدة فــي الشــرق األوســط.

وأعلنــت الجمعيــة اللبنانيــة مــن 
االنتخابــات  ديمقراطيــة  أجــل 
مــن  المائــة  فــي   80 حوالــي  إن 
الفقــر  مــن  يعانــون  الســكان 
االقتصاديــة.  األزمــة  نتيجــة 
وأنصــار  المرشــحون  واتهــم 
الحــزب بمحاولــة شــق طريقهــم 
للفــوز مــن خــالل تقديــم رشــاوى 
المتردديــن.  للناخبيــن  نقديــة 
ويبــدو أن شــراء األصــوات هو أمر 

مألــوف فــي الدوائــر االنتخابيــة 
ال  شرســة،  المنافســة  حيــث 
 ،2 بيــروت   ،1 بيــروت  فــي  ســيما 
زحلــة، كســروان، جبيــل، البتــرون، 
الكــورة، بشــري، زغرتــا، والشــوف 

عاليــه.

التــي  السياســية،  النخبــة 
األحــزاب  باســم  إليهــا  يشــار 
بمجموعهــا  كانــت  التقليديــة، 
أكبــر الخاســرين فــي االنتخابــات. 
المعــروف  الســنيورة  فــؤاد  إن 
وزيــرا  وعمــل  بالفســاد  باتهامــه 
للــوزراء،  ورئيســا  ســنوات  منــذ 
كان خاســراص كبيــرًا فــي هــذه 
الخاســر  كان  ربمــا  االنتخابــات. 
األكبــر هــو األميــر طــالل أرســالن، 
الــذي خــدم لمــدة 30 عامــًا فــي 

البرلمــان.

زعيــم  جعجــع  ســمير  وحصــل 
أكبــر  علــى  اللبنانيــة  القــوات 
عــدد مــن مقاعــد النــواب ويعــد 
فــي  مســيحي  حــزب  أكبــر  اآلن 

 الرابح األكبر والخاسرون في االنتخابات اللبنانية

البرلمــان للمــرة األولــى. يشــتهر 
جعجــع بإدانتــه بتفجيــر كنيســة 
 ،1994 عــام  مارونيــة  مســيحية 
ممــا أســفر عــن مقتــل 11 شــخصًا، 
والقتــل البــارد لمنافســه، زعيــم 
دانــي  الســابق  الميليشــيا 
شــمعون وزوجتــه وولديــه فــي 

.1990 عــام 

الواليــات  حققتــه  الــذي  مــا 
فــي  والمتظاهــرون  المتحــدة 

وحلفائهــا؟ إيــران  ضــد  لبنــان 

الفائــزون فــي هــذه االنتخابــات 
الجديــدة  الوجــوه  هــم 
مطالــب  لطــرح  المســتعدة 
حركة احتجاج 2019 على األرض، 
وتــم اختيــار الناخبيــن كــرد علــى 
النخبــة  فســاد  مــن  ســنوات 
صدمتهــا  التــي  السياســية 

االنتخابــات. هــذه  نتيجــة 

التاليــة  المهمــة  الخطــوة 
البرلمــان  تشــكيل  عمليــة  فــي 
والحكومــة هــي اختيــار رئيــس 
مجلــس النــواب. لقــد شــغلنبيه 
بــري فــي هــذا المنصــب لمــدة 
هــذا  يشــغل  وقــد  عامــًا،   30
أخــرى،  مــرة  المهــم  المنصــب 
ليســت  النتيجــة  هــذه  ولكــن 

. حتميــة

أهميــة  ذلــك  عــن  تقــل  وال 
الــوزراء،  رئيــس  اختيــار  قضيــة 
بتوافــق  ذلــك  يتــم  أن  ويجــب 
ال  قــد  ذلــك،  ومــع  ؛  األغلبيــة 
توجــد أغلبيــة. فــي هــذه الحالة، 
حكومــة.  تشــكيل  يمكــن  ال 
القــوى  إلــى  األمــر  يعــود  قــد 
علــى  إلجبارهــم  اإلقليميــة 

مقبــول. خيــار  اتخــاذ 

القــادم  األول  تشــرين  فــي 
تنتهــي واليــة الرئيــس ميشــال 
الشــاغر  المنصــب  وهــذا  عــون. 
فــي  فجــوة  يتــرك  ســوف 
احتمــال واضــح  الحكــم. هنــاك 
إنتخــاب  علــى  القــدرة  عــدم 
انتخــاب  وال  للبنــان،  رئيــس 

ستيفن ساهوني - ترجمة: عادل حبه
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حكومــة لشــهور، وربمــا لفتــرة 
عــدم  هــو  والســبب  أطــول. 
مجلــس  فــي  أغلبيــة  وجــود 
لــن ينتــج  النــواب، األمــر الــذي 
إنتخــاب  علــى  إجمــاع  عنــه 
رئيــس لبنــان. ومــع ذلــك، يمكــن 
طريــق  عــن  المــأزق  هــذا  حــل 
تدخــل القــوى األجنبيــة، مثــل 
المتحــدة  والواليــات  فرنســا 
والمملكــة العربيــة الســعودية.

لقــد فقــد حــزب اللــه وحلفــاؤه 
وفــاز  البرلمانيــة.  أغلبيتهــم 
حركــة  وحليفتــه  اللــه  حــزب 
الـــ  المقاعــد  بجميــع  أمــل 
للطائفــة  المخصصــة   27
علــى  وحصلــوا  الشــيعية. 
أكثــر مــن 350 ألــف صــوت مــن 
يعنــي  ممــا  الشــيعة،  أصــوات 
أن الطائفــة الشــيعية مــا زالــت 
زالــت  ومــا  اللــه  حــزب  تدعــم 
االحتــالل  بمقاومــة  ملتزمــة 
اإلســرائيلي. وهــذا يعنــي أنــه 
ال توجــد مقاعــد شــيعية فــي 
مجلــس النــواب ضــد حــزب اللــه. 
كانــت لــدى الواليــات المتحــدة 
علــى  الشــيعة  لتأليــب  خطــة 
حــزب اللــه، لكــن الخطة فشــلت 
فــي تحقيــق أيــة نتائــج. قــد ال 
يتمتــع حــزب اللــه بأغلبيــة فــي 
لكنــه  الداخليــة،  السياســة 
مجــال  فــي  األغلبيــة  يمتلــك 

الوطنــي. الدفــاع 

مقعــدًا   12 حوالــي  وذهــب 
مــن  الجــدد  المرشــحين  إلــى 
إلــى  الســاعين  الشــباب 
إلــى  المنتميــن  وغيــر  التغييــر 
النخبــة السياســية أو األحــزاب 
ــة القديمــة. لكــن هــل  التقليدي
يمكنهــم التأثيــر فــي التغييــر؟

إذا اســتطاعت هــذه الوجــوه 
الجديــدة فــي مجلــس النــواب، 
بممارســات  المقيــدة  غيــر 
فاســدة، أن تتحد، فــإن فرصتها 
فــي  النجــاح  فــي  ضئيلــة 
الضروريــة  التغييــرات  إحــداث 
فــي لبنــان. ومع ذلــك، ال يمكننا 
هنــاك  كان  أنــه  ننســى  أن 
ــال الداخلــي  ــر مــن االقتت الكثي
بيــن األحــزاب التقليديــة، فقــد 
المطــاف  نهايــة  فــي  تمكنــوا 

مــن إبــرام صفقــات خلــف األبواب 
المشــكالت  لحــل  المغلقــة 
إذا  مــا  هــو  والســؤال  والمــآزق. 
الجــدد  األعضــاء  هــؤالء  كان 
فــي البرلمــان ســيكونون قادريــن 
علــى الوحــدة والتفــاوض خــول 
القضايــا الصعبــة. يتوقــع الخبــراء 
أن الهيئــة التشــريعية الجديــدة 
تمريــر  وأن  منقســمة  ســتكون 
الالزمــة  القوانيــن  مشــاريع 

بالصراعــات. حافــاًل  ســيكون 

وســيكون مــن الصعــب للغايــة 
عــزل ريــاض ســالمة مــن منصبــه 
ألن  لبنــان  لمصــرف  كمحافــظ 
يحمونــه.  الفســاد”  ”أباطــرة 
الواليــات  ســفيرة  وأعلنــت 
دوروثــي  لبنــان،  فــي  المتحــدة 
شــيا إن:”... أي انتقــام سياســي 
ضــد حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض 
عواقــب  لــه  ســتكون  ســالمة” 
العــام  المدعــي  وقــرر  وخيمــة. 
القاضــي  لبنــان،  فــي  المالــي 
عــن  التراجــع  إبراهيــم،  علــي 
أمــر اســتدعاء ســالمة، واســتند 
إجــراء القاضــي ليــس فقــط إلــى 
داخليــة  أو  شــخصية  اعتبــارات 
ولكــن أيضــًا إلــى تدخــل الواليــات 

ســالمة. لحمايــة  المتحــدة 

كمــا صرحــت الســفيرة دوروثــي 
ــار  ــه كان مــن الخطــأ اعتب شــيا بأن
أي شــخص أو مؤسســة بســبب 
ــان  ــار االقتصــادي فــي لبن االنهي
ردًا علــى ســؤال حــول دور حاكــم 
ريــاض ســالمة،  المركــزي  البنــك 
حيــث أشــارت إن ريــاض ســالمة: 
فــي  كبيــرة  بثقــة  ”يتمتــع 

الدولــي«. المالــي  المجتمــع 

علــى الرغــم مــن دعــم الحكومــة 
األمريكيــة لســالمة، فقد صادرت 
ولوكســمبورغ  وألمانيــا  فرنســا 
مجمــدة  وأصــواًل  ممتلــكات 
 130( يــورو  مليــون   120 بقيمــة 
عمليــة  فــي  دوالر(  مليــون 
كبيــرة مرتبطــة بغســيل األمــوال 
ســالمة  إلــى  تعــود  لبنــان  فــي 

ئلتــه. وعا

يتخــذ  قــد  الجديــد  البرلمــان  إن 
ســالمة  ريــاض  بحــق  إجــراءات 
لتهدئــة الشــارع اللبنانــي قريبــا. 

السياســية  النخــب  وســتعمل 
الفاســدة ســتفعل علــى حمايــة 
ســالمة  وســتقدم  نفســها، 
كضحيــة، لدفــع الثمــن للجميــع.

لقــد انهــارت شــبكة الكهربــاء 
العديــد  وأضحــى  لبنــان  فــي 
ال  اللبنانييــن  المواطنيــن  مــن 
يحصلــون علــى الكهربــاء فــي 
وضــع  تــم  اليوميــة.  حياتهــم 
الغــاز  خــط  الســتخدام  خطــة 
العربــي الحالــي، مــن مصــر إلــى 
ــه  ــد الوقــود وتحويل ــان، لتزوي لبن
الرغــم  وعلــى  كهربــاء.  إلــى 
مــن أن جــزءًا مــن خــط األنابيــب 
طريقــه  فــي  ســوريا  عبــر  يمــر 
الســفير  أيــد  فقــد  لبنــان،  إلــى 
الخطــة. لبنــان  فــي  األمريكــي 

أعضــاء  رفــض  ذلــك،  ومــع 
الكونجــرس  فــي  جمهوريــون 
علــى  الموافقــة  األمريكــي 
عقوبــات  بســبب  الخطــة 
األمريكيــة  الكونجــرس 

ســوريا. علــى  المفروضــة 

قــام اثنــان مــن الدبلوماســيين 
الذيــن  واألردنييــن  المصرييــن 
يزورون واشــنطن، للتشاور حول 
االســتخدام المقتــرح لخــط الغــاز 
إدارة  علــى  بالضغــط  العربــي، 
للحصــول  بايــدن  جــو  الرئيــس 
التأكيــدات  مــن  مزيــد  علــى 
بالعقوبــات  يتأثــروا  لــن  بأنهــم 
لكنهــم فشــلوا فــي الحصــول 
عليهــا. مــن الممكــن أن يتولــى 
الســيطرة  الجمهــوري  الحــزب 
علــى الكونغــرس فــي انتخابــات 
التجديــد النصفــي فــي تشــرين 
أن  شــأنه  مــن  وهــذا  الثانــي، 
مــن  اســتثناءات  أي  يمنــع 
لبنــان.  لمســاعدة  العقوبــات 
فــي  الجمهوريــون  بعــث  لقــد 
وزيــر  إلــى  برســالة  الكونجــرس 
بلينكيــن  أنطونــي  الخارجيــة 
يقولــون فيهــا إن خــط األنابيــب 
العقوبــات  ينتهــك  المقتــرح 
ســوريا.  علــى  المفروضــة 
ويســتعرض الحــزب الجمهــوري 
لبنــان  األمريكــي عضالتــه فــي 
اللبنانييــن مــن إشــعال  لحرمــان 

بيوتهــم. فــي  النــور 
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 كيسنجر : ال تهينوا روسيا !

 : ،قــال  كيســنجر  هنــري  األمريكيــة  السياســة  عــّراب   
الروســية ألن  الحــرب االوكرانيــة  ينهــي  إهانــة روســيا ال 
جعــل روســيا مهانــة ومهزومــة وضعيفــة ، تهديــد للنظــام 

الدولــي

ــة  ولكــن ال توجــد مالمــح إلنتهــاء هــذه الحــرب المجنون
، فــال روســيا لهــا القــدرة علــى التوســع وال الغــرب يســمح 
بذلــك ، وكمــا دفــع البريطانيــون ألمانيــا لمهاجمــة روســيا 
كذلــك   ، المانيــا  وإلضعــاف  الشــيوعية  علــى  للقضــاء 
الغــرب وّرطــت روســيا فــي المســتنقع األوكرانــي إلضعاف 
روســيا وتلقينهــا درســًا حتــى ال تعتــدي علــى جيرانهــا 
مســتقباًل ، فالعمليــة العســكرية اكبــر مــن ثمنهــا لروســيا 
المائــة  يقــارب  مــا  والغــرب  اميــركا  ودفعــت   ، وللغــرب 
التــي  الشــمولية  فاألنظمــة   ، اوكرانيــا  لمســاعدة  مليــار 
دكتاتوريــة  زالــت  ال  الســوفيتي  اإلتحــاد  مــن  إســتقلت 
وكاغازســتان  بيالروســيا  فــي  اإلنتفاضــات  بعــض  مــع 
جورجيــا  مــن  وجــزء  القــرم  جزيــرة  وضــّم   ، وقيرغيزســتان 
لروســيا ومحاولــة ّضــم بعــض اراضــي اوكرانيــا ال يســمح 
الحــرب وإن هــي محدوديــة  ،ألن  ذلــك  مــن  أكثــر  الغــرب 
مكانيــة ، لكــّن تأثيرهــا اصبــح عالميــًا ، فقــد تحــدث أزمــة 
نقــص الغــذاء فــي العالــم ، ألن اوكرانيــا وروســيا مــن أكبــر 
مصــّدري الحبــوب فــي العالــم ، واصبــح الحيــاد ال يصلــح 
، كمــا حــدث فــي فلنــدا  فــي النظــام العالمــي الجديــد 
والســويد وإمتــد إلــى سويســرا ، فكمــا قــال الفيلســوف 
فجعلــت   ،  ) األنســان  ألخيــه  ذئــب  اإلنســان   ( اإلنكليــزي 
كيســنجر يقلــق فــي النهــار ويــؤرق فــي الليــل خوفــًا مــن 
الحــرب العالميــة الثالثــة التــي ال تبقــي وال تــذر إذا حدثــت 
ال ســامح اللــه ، حيــث نالحــظ تحــّول صــراع الحضــارات ) كمــا 
قــال صموئيــل هنتهفتــون( إلــى صــراع اإلمبراطوريــات ، 

فشــهد العالــم اكثــر مــن خمســين نزاعــًا مســلحًا

فــي األونــة الخيــرة ، والصيــن إقتربــت مــن إنتــاج عشــرة 
اإلنصــراف  قبــل  المؤلــم  فالتســاؤل   ، نــووي  راس  اآلف 
يقــول : إلــى أيــن يســير عالمنــا اليــوم ؟ ولكن لنقــم بتفتيق 
وال   ، بالمعلــول  العلــة  وربــط  المــدارك  وتوســيع  الذهــن 
نحتــاج للولــوج فــي عالــم التنظيــر ، فعالمنــا اليــوم يتجــه 
نحــو اإلنحدارواإلبتعــاد عــن إنســانيته ، فالفكــر اإلجتماعــي 
البحــث  المثقــف  فرســالة   ، اإلجتماعــي  للواقــع  مكمــل 
والحفــر فــي طبقــات األزمــة ليعالجهــا مــن جذورهــا فــال 
يداهــن الموجــة او ينحنــي للعاصفــة ، ولكــن إشــتعاله عــن 
العاصفــة والغيــاب عنــد الهــدوء ال يجــدي نفعــًا ، فالــرأي 
لئــال   ، عليــه  المعــول  هــو  العلمــي  العقالنــي  الحيــادي 
تقودنــا عواطفنــا إلــى األخطــاء القاتلــة ، واإلبتعــاد عــن 
وبيــع  الشــمولية  األنظمــة  واســتجداء  واإلذالل  الخنــوع 

الضميــر فــي ســبيل المصالــح الخاصــة .

يقــول الفيلســوف كانــط : اإلرادة الصالحــة تصــدر عــن 
العقــل ، لكــن جــان جــاك روســو ربــط بيــن المجتمــع الصالــح 
العليــا قواســم مشــتركة  المثــل  إذا   ، والضميــر والعقــل 
نجعــل  الثقافــات والحضــارات والشــعوب فلمــاذا ال  بيــن 

السياســة تســير نحــو الثقافــة إلصــالح حالهــا ؟

وزبــدة الــكالم : نظــرة ســريعة لعالمنــا العربــي ، الدولــة 
األرادة  مســلوب  والعــراق  الســيادة  منزوعــة  اللبنانيــة 
والســيادة ،واليمــن صــراع مزمــن بيــن الشــرعية والحوثييــن 
تركــة  مــع  القبائــل  ونــزاع  الخارجــي  التدخــل  وليبيــا   ،
القذافــي الثقيلــة فــال زال الصــراع مســتمرا ، وتونــس ال 

. عليهــا  يحســد 

نتمنــى لعالمنــا أن يفــوق مــن ســباته ، ويجنــح للســلم 
والســالم فــي كافــة أنحــاء العالــم ،

ولكــن ، يجــب أن يكــون هنــاك قــادة صّنــاع الســالم ال 
للحــرب ، قولــوا معــي آميــن .

منصور سناطي

بالدنا بين الحكم والحوكمة 

 فـي الـدول ذات النظـم الشـمولية، 
بحـزب  جمهوريـة،  ام  كانـت  ملكيـة 
او قائـد أوحـد، تتسـلط اضـواء  واحـد 
التوصيفـات علـى )المنقـذ والمخلـص 
الضـرورة  والقائـد  االمـة  ورمـز  والمحـرر 
المطلـق  الحاكـم  األوحـد(  والزعيـم 
الـرب أو االمـة فـي  باسـم الشـعب أو 
المقـروءة  والدعايـة  االعـالم  وسـائل 
او  هاملـة  والمسـموعة،  والمرئيـة 
أخـرى  عناصـر  او  جوانـب  مهمشـة 
االسـاس  هـي  النظـام،  تركيبـة  فـي 

فـي صناعـة التفـرد واالسـتبداد، ويبـدو ذلـك واضحـا وجليـا فـي 
معظم دول الشـرق االوسـط، حيث شـماعة الدكتاتور العمالقة 
التـي تتحمـل اوزار كل مـا يحصـل فـي تلـك المجتمعـات، وكأنمـا 
منظومة الحكم وملحقاتها وثقافتها االجتماعية والسياسـية 
التـي تتحكـم فـي كل مفاصـل المجتمـع واالقتصـاد بريئـة ممـا 
تمتـد  لمأسـاة  تقزيـم  عمليـة  تجـري  وبذلـك  الدكتاتـور،  يفعلـه 
لعشـرات أو مئـات السـنين وتكثيفهـا فـي فـرد بذاتـه، هـو فـي 
الفكـر والسـلوك، حتـى  بـدوي قبلـي فـي  نتـاج نظـام  االصـل 
لكأنـك تشـعر وأنـت تقـرأ التاريـخ الغابـر، ما زلَت تعيـش في أجواء 
وفضـاءات خلفـاء بنـي أميـة والعبـاس وحتـى ورثتهـم مـن بني 

عثمـان؟
 فـي دمشـق وبيـروت كمـا في بغداد قبلهمـا، وما يحصل اآلن 
مـن صـراع دمـوي عنيـف فـي اليمـن وليبيـا، ليس كما تسـوق له 
بعـض وسـائل اإلعـالم مـن انـه صـراع بيـن الزعمـاء وبيـن الشـعوب 
فقـط، انـه صـراع بيـن الشـعوب ومنظومـة الدكتاتوريـات الفردية 
التـي  والمذهبيـة،  والثقافيـة  الفكريـة  ونظمهـا  واالجتماعيـة 
اسـتقطبت  التـي  السـلطة  فـي  التاريـخ  مسـاوئ  كل  كثفـت 
والدينـي  والقبلـي  االجتماعـي  التسـلط  مظاهـر  كل  حولهـا 
المتطـرف والفرديـة والنرجسـية وإلغـاء اآلخـر وتكميـم األفـواه 
األرض  علـى  مـا  كل  ذلـك  ألجـل  وسـخرت  العبوديـة،  وإشـاعة 
وباطنها من كفاءات واموال وثروات وقوة وسالح، حتى غدت 
إمبراطوريـات بوليسـية تحكمهـا مجاميـع من انصـاف المثقفين 
ومدعـي الخبـرة والمعرفـة وافـواج مـن الغرائزييـن والوصولييـن 

والسـاديين والفاشـلين.
لكننـا  حسـين،  صـدام  نظـام  هيـكل  سـقوط  شـهدنا  لقـد   
االنتهازييـن  منظومـة  سـقوط  عامـا   19 وطيلـة  نشـهد  لـم 
والفاسـدين التـي سـرعان مـا كيفـت وضعهـا مـع المسـتجدات 
االداريـة الجديـدة بعـد السـقوط مباشـرة حتـى تغولـت واصبحت 
تمتلـك وتهيمـن علـى مفاتيـح الثروة والحكم فـي البالد وعلى 
كل المسـتويات الحكوميـة والبرلمانيـة والفعاليـات السياسـية، 
مكونـات  مفاصـل  فـي  تتكثـف  اجتماعيـة  ظاهـرة  وغـدت  بـل 
المجتمـع القبليـة والعشـائرية والدينيـة، وبدال مـن دكتاتور واحد 
اصبح لدينا العشرات الذيين تطوف حولهم حلقات االنتهازيين 
والوصولييـن واللصـوص والطبقـات الرثـة التـي اعـادت تدويرهـا 
لكـي تبـدأ هـي األخـرى مرحلـة جديـدة مـن الفسـاد واالفسـاد 
تعيـث  التـي  ايضـا  سـوريا  فـي  بـل  وحـده  العـراق  فـي  ليـس 
فـي االرض فسـادا، فصائـال وميليشـيات ومرتزقـة،  حيـث أدرك 
السـوريون بـكل انتماءاتهـم ومكوناتهـم ان المشـكلة ليسـت 
الثقافيـة  المنظومـات  فـي  بـل  النظـام فقـط،  رئيـس  بشـخص 
عشـرات  منـذ  السياسـي  النظـام  أنتجهـا  التـي  والسـلوكية 
االخـر منظمـات  انتـج هـو  الـذي  المطلـق،  الحكـم  مـن  السـنين 
والقتلـة  اللصـوص  مـن  كبيـرة  مجاميـع  فيهـا  اسـتقطب 
واالنتهازييـن ونكـرات المجتمـع طيلـة حقبـة حكمـه، حقـا لقـد 
عـن  النظـر  وبصـرف  منطقتنـا،  فـي  انظمـة  مجموعـة  سـقطت 
الكيفيـة واالليـة التـي سـقطت فيهـا هياكلهـا، فـان سـقوط 
صـدام حسـين لـم يكـن علـى أيـدي األمريـكان وقواتهـم، بـل ان 
نظامـه كان قـد اهتـرأ تمامـا وانهـار يـوم قـرر إهانـة شـعبه وقتلـه، 
سـواء فـي كوردسـتان أو فـي األهـوار أو فـي الرمـادي أو حتـى 
مـع جنـاح مـن أجنحـة حزبه، وكذا الحال في سـوريا واليمن وليبيا 
ولبنـان وإيـران فقـد سـقطوا تمامـا فـي ذاكـرة شـعوبهم قبـل أن 

ورموزهـا. انظمتهـم  تسـقط هيـاكل 
   إننـا اليـوم وإزاء كل مـا يحصـل فـي بالدنـا بأمـس الحاجـة إلى 
حوكمـة قبـل حاجتنـا الـى حكومـة، وإلـى عدالـة ومعرفـة أكثـر 
مـن حاجتنـا الـى استنسـاخ تجـارب شـعوب اخـرى لتصنيـع نظام 

سياسـي هجيـن وتـداول سـلطاته!
} الحوكمة أو الحكمانية: هي تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة 
وهـي  عليهـا،  القائميـن  أداء  مسـتوى  ومتابعـة  الحكومـة  او 
مصطلـح جديـد فـي العربيـة ُوِضـع فـي مقابـل اللفـظ اإلنجليزي 

)) ”””””””””” وهـي ايضـا الحكـم إلـى أفضـل األشـياء بأفضـل العلـوم.

كفاح محمود
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عـن  اإلعـالم  وسـائل  تناقلـت   
إحصائيـة أي مـن دول العالـم أكثـر 
أجواء ومسـتلزمات السعادة التي 
العيـش  فـي  لشـعوبها  توفرهـا 
فـي أجـواء السـعادة فكانـت دولة 
فنلنـدا األولـى والعـراق المسـتباح 
قائمـة  خـارج  المذبـوح  وشـعبه 

السـعادة. تشـملها  التـي  الـدول 
إن السعادة كأي صفة أو ظاهرة 
في الوجود فهي نسبية وليست 
باإلنسـان  ترتبـط  ألنهـا  مطلقـة 
حياتـه  ومسـتلزمات  وظروفـه 
البشـرية  العلـوم  أن  كمـا  وهـي 
يشـبه  إنسـان  وجـود  بعـدم  تشـير 
إنسـان  أي  آخـر مطلقـًا ألن  إنسـان 
أو  أو مجتهـد  الوجـود مفكـر  فـي 
عالـم أو سياسـي أو اقتصـادي أو 
الحيـاة ويتعامـل  رجـل ديـن يفهـم 
الشـخصية  خصائصـه  وفـق  معهـا 
والنفسـي  العقلـي  وتكوينـه 
ترتبـط  السـعادة  مفهـوم  ولذلـك 
أيضـًا بمزاجـه الشـخصي فتختلـف 
ظروفـه  حسـب  وآخـر  إنسـان  بيـن 
للحيـاة  الشـخصية  ومفهومـه 
ظاهـرة  تعتبـر  السـعادة  ألن 
ويعتبـر  ماديـة  وليسـت  معنويـة 
والمفكـرون  الفالسـفة  بعـض 
الحيـاة  فـي  اإلنسـان  نشـاط  أن 
مباشـرة  بصـورة  وتحددهـا  تتركـز 
والسـعي  السـعادة  عـن  البحـث 
الهـدف  هـذا  يأتـي  وربمـا  وراءهـا 
والغايـة مـن خـالل نشـاط اإلنسـان 
وتعتبـر  العمـل  بإنجـاز  وانشـغاله 
مـن  جـزء  وسـلوكه  تصرفاتـه 
النشـاط الـذي يحقـق السـعادة لـه 
اإلنسـان  وعـي  مـن  يأتـي  وذلـك 
وتصميمـه  وإرادتـه  وإدراكـه 
وعندمـا يعجـز اإلنسـان عـن تحقيـق 
ينخـرط  بالسـعادة  الطمـوح  ذلـك 
أجـل  مـن  سياسـي  نضـال  فـي 
تحقيـق طموحـه مـن خـالل تغييـر 
عـن  حاجـر  يقـف  الـذي  الواقـع 
تحقيـق طموحـه بالسـعادة .. وإذا 
ذلـك  تحقيـق  مـن  اإلنسـان  عجـز 
يعتبـر  وإهـداف  غايـات  إلـى  يلجـأ 
إدراكًا للحقيقـة الجوهريـة يسـعى 
مـن  ويأمـل  إليهـا  النفـاذ  اإلنسـان 
والتـي  إليهـا  الوصـول  خاللهـا 
الالشـعورية  الدوافـع  مـن  تولـد 
التـي  اإلنسـان  إرادة  عـن  الخارجـة 
تغـوص فـي أغـوار النفس البشـرية 
القسـرية  بالطـرق  منهـا  حـرم  فـإذا 

وغصبـًا عنـه فإنـه يتصـرف ويسـلك 
الفـن  إلـى  تقـوده  أخـرى  طـرق 
ال  أنـه  مـن  بالرغـم  والديـن  واألدب 
يعتبـر هـذه المنافـذ هـي الطمـوح 
ينظـر مـن خاللهـا  الـذي  والهـدف 
إلـى وجوده فـي العالم الحقيقي 
يلهـو  الـذي  الوقـت  مـرور  ومـع 
بهـا ومـن خـالل ممارسـته وتعلقـه 
يصبـح  الطقـوس  لهـذه  ومزاولتـه 
تقديـرًا  الديـن  أو  األدب  أو  الفـن 
ويسـعى  والحيـاة  للجمـال  خالصـًا 
االسـتحواذ  إلـى  اإلنسـان  ذلـك 
بهـا وإبـرازه فـي صـورة مـن الصـور 
للتعبيـر عـن أهدافـه وغاياتـه فـي 
يكـن  لـم  الديـن  وكذلـك  الحيـاة 
للحقيقـة  منـه  إدراكًا  البدايـة  فـي 
اإلنسـان  يطمـح  التـي  الجوهريـة 
أن  بعـد  ولكـن  إليهـا  والنفـاذ  بهـا 
يعجـز مـن الوصـول والسـعي إلـى 
السـعادة فـي الحيـاة الدنيـا الـذي 
مـن  يجعـل  وغاياتـه  هدفـه  كان 
الديـن الوسـيلة التـي توصلـه إلـى 
فـي  موتـه  بعـد  اإلنسـان  سـعادة 

األخـرى. الحيـاة 
تمسـكه  لـم  الـذي  اإلنسـان  أمـا 
هذه الوسـائل في خلق االسـتقرار 
وتخيـم  لـه  والقناعـة  والسـعادة 
والجـوع  الفقـر  كابـوس  عليـه 
والبطالـة والحرمـان فإنـه يلجـأ إلـى 
فـي  عذابـه  مـن  للخـالص  االنتحـار 

الدنيـا.
كمـا يذكـر أن اثنيـن مـن الظواهـر 
يمكـن  ال  والسـعادة(  )الحـب 
شـراؤها أو بيعهـا بالمـال يمسـكها 
الحـب ألنهـا هي شـعور وإحسـاس 
معنويـة  صفـات  وإنهمـا  وعاطفـة 
وليسـت  نسـبية  ماديـة  وليسـت 
ويقـول  البشـر  كل  مـع  مطلقـة 
واإلحسـاس  الشـعور  عـن  الشـاعر 

: اإلنسـانية  والعاطفـة 
قـد يعشـق المـرء مـن ال مـال فـي 
فـي  مـن  المـرء  ويكـره   ---- يـده 

الذهـب كفـه 
أما السعادة فيقول الشاعر :

ربمـا اسـتوطنت الكـوخ ومـا فـي 
الكـوخ كسـرة)1(

العاليـات  القصـور  منهـا  وخلـت 
ة لمشـمخر ا

منهـا  المقصـود  الكسـرة   )1(
قطعـة  أي  الخبـز  رغيـف  كسـرة 

. منهـا  صغيـرة 
كمـا أن السـعادة تجعـل اإلنسـان 
الديمقراطيـة  الـدول  فـي  يشـعر 
أجـل  مـن  وتناضـل  تعمـل  التـي 
العامـة وخدمـة شـعبها  المصلحـة 
بعـدم الخـوف والقلـق فـي حياتـه 
اآلن وفي المسـتقبل وشيخوخته 
القادمـة  ولألجيـال  لـه  وتضمـن 
الحيـاة الحـرة والكريمـة فـي أجواء 
واالطمئنـان  واالسـتقرار  األمـن 
وهـذه هي معاني السـعادة التي 
تجعله سـعيدًا ومبتسـمًا ومطمئنًا 
وعـدم  والقلـق  الخـوف  عـن  بعيـدًا 
... وتحضرنـي اآلن قصـة  االسـتقرار 
 .. العراقـي  اإلنسـان  عـن  طريفـة 
إنسـان عراقـي مـن مدينتـه  )سـافر 
إلـى مدينـة أخـرى وقبـل الوصـول 
أصـاب  قصيـرة  بمسـافة  إليهـا 
السـيارة خلـل وعطلها عن المسـير 
فاضطـر الركاب تركها والسـير إلى 
المدينـة مشـيًا علـى األقـدام وكان 
لدفـن  مقبـرة  الطريـق  فـي  يوجـد 
الفضـول  فدفـع  المدينـة  أمـوات 
أحدهـم وأخـذ يقـرأ أسـماء الموتى 
فـي القبـور وقـد كتبـت عليهـا عمر 
عمـر  عـن  )مـات  األمـوات  مـن  كل 
أسـبوع( )مـات عـن عمـر ثالثـة أيـام( 
قسـم منهـا لـم تكتـب المـدة التي 
عاشـها وعند تركها واصل المسـير 
أبنـاء  بأحـد  فالتقـى  المدينـة  إلـى 
المدينـة وأخـذ يسـأله عـن المقبـرة 
حتـى  أطفـال  مقبـرة  هـي  فهـل 
القليلـة  أعمارهـم  عليهـا  تكتـب 
فأجابـه كال إن هـذه مخصصة لكبار 
السـن واألعمـار التـي كتبـت عليها 
عاشـها  التـي  األيـام  منهـا  يقصـد 
اإلنسـان سـعيدًا فـي حياتـه ويبـدو 
السـؤال  سـأل  الـذي  الرجـل  أن 
جبـر  اسـمه  المدينـة  عـن  الغريـب 
بالتعاسـة  حياتـه  كل  عـاش  وقـد 
الحيـاة  ومـرارة  والقهـر  واليـأس 
فقـال )يـا جبـر مـن رحـم أمـك للكبـر( 
وهـذا هـو شـأن أكثريـة العراقييـن.

ما هي السعادة التي يسعى إليها اإلنسان ؟ 
فالح امين الرهيمي
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 لشــاعر الوطن والشعب 
ً
 وداعا

مظفــر النواب ) أبا عادل (  
 

بأسـى وألـم شـديدين تلقـى المنتـدى العراقـي لمنظمـات حقـوق االنسـان خبـر رحيـل 
الشـاعر الكبيـر مظفـر النـواب يـوم الجمعـة 20 / 5 / 2022 بالشـارقة فـي االمـارات العربيـة 
ناهـز              ، عـن عمـر  المهجـر  العديـد مـن دول  الطويلـة فـي  القسـرية  المتحـدة خـالل غربتـه 
الــ ) 88 ( سـنة ، المولـود عـام 1934 بمدينـة الكاظميـة فـي بغـداد ، اكمل دراسـته الجامعية 
فـي جامعـة بغـداد واصبـح مدرسـًا لفتـرة محـدودة ، وظهـرت موهبتـه الشـعرية منـذ سـن 

مبكـر .

   تعـرض الراحـل للمالحقـة والسـجن فـي العـراق بعـد انقـالب ) 8 ( شـباط المشـؤوم ، 
واضطـر للهـروب الـى إيـران وسـجن فيهـا ... وعـاش بعدهـا مغتربـًا فـي عـدة عواصـم منها 
بيـروت ودمشـق وليبيـا وبعـض الـدول االوربيـة ، جـراء مبادئـه النبيلـة وقصائـده المميـزة 
للدفاع عن مظلومية الكادحين والفالحين التي اصبحت مشـعاًل مضيئًا دؤوبًا للسـاعين 

للحريـة والكرامـة والعدالـة اإلجتماعيـة .

 ، والمثقفيـن  والشـعراء  العراقـي  لشـعبنا  فادحـة  خسـارة  النـواب  مظفـر  رحيـل  ان     
المنطقـة  فـي  االحـرار  ولـكل  والوطـن  للشـعب  وايقونـة  ثوريـًا  رمـزًا  قصائـده  وسـتظل 
والعالم، وسـيبقى شـاعرًا كبيرًا وشـخصية وطنية وأممية تقتدي وتتغنى بها األجيال .

   لقـد رحـل الشـاعر والفنـان مظفـر النـواب وسـتبقى ذكـراه العطـرة فـي قلـوب النـاس 
ومحبيـه بأشـعاره الثوريـة والمثيـرة فـي عالمنـا الـذي يعيـش حالـة مـن الصـراع والتدهـور 

وتفاقـم األزمـات .

   لروحـه الطاهـرة الرحمـة والطمأنينـة والسـالم ... ومجـدًا وخلودًا لذكراه .
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