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 أهتم الكًتاب والفالسفة والسياسيون منذ القدم بقضية حقوق اإلنسان ، 
ففي الوقت الذي كان فيه اإلنسان يقاوم القهر والظلم والحرمان كان يسعى 
هذه  من  المزيد  إلقرار  يسعى  ومازال   ، وحمايتها  حقوقه  عن  الدفاع  أجل  من 
ودورها  وأهميتها  قوانينها  في  التطور  مع  تزداد  والتي  المتجددة  الحقوق 
حقوق  رافق  الذي  والتطور   ، والدولية  واإلقليمية  المحلية  المستويات  على 
، بل  الدول  لم تقتصر على  الكفيلة لحمايته  الضمانات  إقرار  اإلنسان من خالل 
المجال  الى  المحلي  المجال  من  الحماية  تطورت  أي   ، الحدود  تلك  تجاوزت 
الدولية اإلقليمية والعالمية  الدولي والمواثيق  بالتعاون  ، وتعزز ذلك  الدولي 

المعنية بحقوق اإلنسان .
الثانية  العالمية  الحرب  أثناء  حدثت  التي  والتعذيب  اإلضطهاد  حوادث  إن 
أثبتت أن حماية حقوق اإلنسان يجب أن ال تترك للدول ، بل بوضعها تحت حماية 
بعد  ورعاتيه  الدولي  القانون  إهتمام  اإلنسان كانت محط  وأن حقوق   ، دولية 
الحرب العالمية الثانية نتيجة ما تقرر وتعزز من حقوق إنسانية في ميثاق األمم 

المتحدة والمواثيق الدولية .
جاء قيام األمم المتحدة ليعزز مبادئ حقوق االنسان وإيجاد اآلليات الدولية 
لحماية هذه الحقوق ، فبعد ثالث سنوات من والدة المنظمة الدولية تم إعتماد 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في العاشر من كانون األول عام 1948 وتمت 
محاكمة مجرمي الحرب النازيين ، وتم عقد إتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية 

والمعاقبة عليها .
الحرب  حتى  الماضية  العصور  من  اإلنسان  حقوق  رافق  الذي  التطور  إن 
العالمية الثانية لم يرد الى صياغة نظام عام لحقوق اإلنسان ، وهذا ما تحقق 
في عهد األمم المتحدة وذلك باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أصدرته 
إنجازًا هامًا وأول وثيقة  ُيعد  المتحدة عام 1948 والذي  العامة لألمم  الجمعية 

دولية ورد فيها كشف بحقوق اإلنسان وحرياته .
وإذا لم يكن لإلعالن العالمي قوة قانونية ، فقد أعدت لجنة حقوق اإلنسان 
عن  أحداهما  اإلنسان  حقوق  عن  دوليتين  إتفاقيتين  المتحدة  لألمم  التابعة 
المدنية  الحقوق  عن  واألخرى   ، والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الحقوق 
والسياسية في عام 1966 ، كما ألحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
لجنة  بإختصاص  المنظمة  الدول  فيه  تعترف  إختياري  بروتوكول  والسياسية 
حقوق اإلنسان في تلقي وفحص شكاوى األفراد الذين يدعون إنتهاك الدول 

لحقوقهم الواردة في اإلتفاقية .
بتاريخ  القرار الصادر عن المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي رقم )1503(  وينص 
27 / 5 / 1979 على الحماية الدولية بأن يجيز للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية 
األقليات المتفرعة عن لجنة حقوق اإلنسان أن تنظر في الشكاوى والبالغات 
المرسلة الى األمم المتحدة من األفراد أو الجماعات أو المنظمات غير الحكومية 

ضد إنتهاكات الحكومات لحقوق اإلنسان التي ترتكبها .
جاء في ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ) ولما كان من األساسي أن 
تتمتع حقوق اإلنسان بحماية النظام القانوني إذ أريد للبشر أن ال يضطروا آخر 
األمر الى اللجوء بالتمرد على الطغيان واإلضطهاد ، ولما كانت الدول األعضاء 
والمراعاة  اإلحترام  تعزيز  ضمان  على  المتحدة  األمم  مع  بالتعاون  تعهدت  قد 

العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ( .
وسنورد عددًا من فقرات ومواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :

المذكورة  يات  والحرِّ الحقوق  بجميع  ع  التمتُّ حقُّ  إنسان  لكلِّ   : الثانية  المادة 
في هذا اإلعالن .

المادة السابعة : الناُس جميًعا سواٌء أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ 
ع بحماية القانون دونما تمييز . التمتُّ

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

حرِّية.
 المادة الثالثة والعشرون : لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، 

وفي شروط عمل عادلة وُمرضية، وفي الحماية من البطالة.
 المادة الخامسة والعشرون : لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي 
والملبس  المأكل  صعيد  على  ًة  وخاصَّ وألسرته،  له  والرفاهة  الصحة  لضمان 
وله  الضرورية،  االجتماعية  الخدمات  صعيد  وعلى  الطبية  والعناية  والمسكن 
ل  الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حاالت البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّ
أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب 

عيشه.
والدستور  العالمي  اإلعالن  ومواد  ببنود  العراقية  الدولة  تلتزم  هل  نتسائل 
والقمعي  الدكتاتوري  النظام  تغيير  من  عقدين  حوالي  مرور  بعد  العراقي 
البائد ؟ أم تتفاقم اإلنتهاكات والتجاوزات ويستمر القتل والخطف والتغييب 

والتهجير والتمهيش للمواطنين وبشكل خاص بحق المكونات واالديان ؟ .

 لنسع من أجل تعزيز حماية 
حقوق اإلنسان والدستور

األفتتاحية

عبدالخالق زنكنة 
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كوران خالد

األربعــاء  يــوم  التركيــة  القــوات  ارتكبــت   
علــى  ســافرًا  إعتــداءًا   ،  2022  / تمــوز   /  20
راح  المدنييــن،  العراقييــن  المواطنيــن 
ضحيتــه عشــرة مدنييــن وجــرح )28( بينهــم 
أطفــال قادميــن الــى المصيــف الســياحي 

. بغــداد والجنــوب  مــن 

علــى  الوحشــي  التركــي  العــدوان  ان 
اقليــم كردســتان العــراق والمســتمرة بيــن 
حيــن واخــر يمثــل انتهــاكا صارخــًا للســيادة 
العراقيــة وهــو عــدوان دولــة علــى دولــة 
يمكــن  ال   ، الدولــي  والقانــون  اخــرى 
تمييعهــا او اإللتفــاف عليهــا ناهيــك عــن 
واألســاليب  الطــرق  بــكل  الضغــط  ضــرورة 
الطبقــة السياســية  لوضــع حــد مــن قبــل 

. العــراق  فــي  الحاكمــة 

ــرأي العــام العراقــي وجامعــة  لقــد ادان ال
اإلقليميــة  الــدول  وبعــض  العربيــة  الــدول 
ــة بإعتبارهــا  واألوربيــة هــذه الجريمــة الفًض
تركيــا  ونطالــب   ، اإلنســانية  ضــد  جرائــم 
مبــدأ  علــى  والحفــاظ  مراجعــة حســاباتها 
أي  تنفيــذ  عــن  واإلمتنــاع  الجــوار  حســن 
والمنطقــة  العــراق  فــي  عســكري  عمــل 

. تحــت أي ذريعــة كانــت 

األبريــاء  للضحايــا  الحــارة  بتعازينــا  نتقــدم 
المدنييــن جــراء العــدوان الصــارخ التركــي 
علــى العــراق وإقليــم كردســتان .. والمجــد 
الشــفاء  وللجرحــى  للشــهداء  والخلــود 

. العاجــل 

 على ضوء اإلعتداء التركي 
الغاشم في مصيف برخ

 رغـم االرتيـاح الـذي سـاد جـراء  بقضاء زاخو
تمريـر قانـون دعـم االمـن الغذائـي 
لكـن صاحـب هـذا االرتيـاح تعبيـر 
عـن  المواطنيـن  لـدى  واضـح 
مخـاوف وقلـق  ناجـم عـن فقـدان 
الحسـن  التطبيـق  فـي  الثقـة  
التـي  الضخمـة  االمـوال  وحمايـة 
االنفـاق,  فـي  القانـون  اقرهـا 
وكونـه بديـال  عـن الموازنـة التـي 
وتدقيقهـا  مراقبتهـا  يسـهل 

.. بشـأنها  ختاميـة  حسـابات  وتقديـم 
المواطنـون لـم يعـد لديهـم اطمئنـان علـى اموالهـم 
بسـبب مـن تفشـي  سـرطان الفسـاد  , الصغيـر والكبيـر 
, بأنواعـه واشـكاله , فـي مختلـف المفاصـل االقتصاديـة 
والخدميـة ومناحـي الحيـاة المختلفـة , وضعـف الـروادع 
فـي  ولغوهـم  وتمنـع  الفاسـدين  ايـادي  تشـل  التـي 
وشـحذوا  شـهيتم  يثيـر  الضخـم  المبلـغ  وهـذا   , الحـرام 
فعلـى   , حـق  وجـه  دون  منـه  لالقتطـاع  سـكاكينهم 
الحكومـة  ان تكـون مسـتعدة لهـم وتضـرب بـال هـوادة 

كل مـن يحـاول المسـاس بهـذا المـال العـام  .
المخاوف عديدة مما سينجم من خالل  تنفيذ القانون 
منها التضخم , فمن المؤكد سـتتصاعد القدرة الشـرائية 
بعـد  االسـواق  االمـوال ونشـاط حركـة  عـن وجـود هـذه 
الركود الذي اصابها طيلة االشهر الماضية مما يتطلب 
تدخـال حكوميـا حاسـما فـي كبح جماح االسـعار ونشـاط 
الحركـة التجاريـة ومراقبـة التجـار , وان ال يتـرك االمـر علـى 
الغـارب لهـم مثلمـا حـدث عندمـا تـم تغييـر سـعر صـرف 
الـدوالر وحمـل المواطنـون مقـدار قيمـة انخفـاض الدينـار 
تسـتدعي  لـذا   , التجـار  جناهـا  التـي  االضافيـة  واالربـاح 
مصالـح النـاس وفائدتهـم المباشـرة مـن القانـون مراقبـة 

التجـار, وتحديـد االسـعار .
المحكمـة  مـن  اعتـراض  بـال  مـر  مـا  اذا  مهـم  القانـون 
ان  بعـد  وراءه  السياسـي  الجـدل  وخلـف  االتحاديـة 
 , النافـذة  القـوى  جميـع  مصالـح  التعديـالت   طمئنـت 
فانـه ينتظـر ان ينعكـس ايجابـا وبشـكل ملمـوس علـى 
قطـاع الكهربـاء المشـكل الـذي النهايـة لـه مـا لـم تبنـى 
محطـات توليـد جديـدة  وكبيـرة ونتخلص من االسـتيراد , 
الـى جانـب  االعتمـاد علـى الـذات فـي قطـاع  المصافي 
لتوفير الوقود بأنواعه وتفعيل بعض الصناعات المحلية 
ان  واالهـم   ,... الدينيـة  والسـياحة  الصغيـرة  والمشـاريع 
تدفـع مسـتحقات الفالحيـن والمزارعيـن  وتقديـم الدعـم 
مدعومـة  بأسـعار  مسـتلزماته  وتوفيـر  الزراعـي  للقطـاع 
المكننـة  الـى  بهـا  واالنتقـال  االنتـاج  عمليـات  لتطويـر 

... الحديثـة  واالسـاليب  والترشـيد 
ابـواب االنفـاق يحتـاج الـى  هـذا وغيـر ممـا جـاء فـي 
متابعـة جديـة ونزيهـة مـن  االجهـزة الرقابيـة الحكوميـة 
كافيـة  غيـر  االجهـزة  هـذه  ولكـن   , ومشـددة  مسـتمرة 
لوحدهـا, بـل هـي ذاتهـا يجـب ان تكـون تحـت الفحـص   
وسـوء  الهـدر  اسـتمر  حيـث   , التجربـة  اثبتـت  حسـبما   ,
التنفيـذ واالهمـال واالكثـر خطـورة  التالعـب والسـرقة 
برقابـة  الحكوميـة  الرقابـة  تدعيـم  ينبغـي  هنـا  ومـن   .
برنامـج ملمـوس وواضـح  شـعبية مسـاندة  علـى وفـق 
المدنـي  المجتمـع  منظمـات  فيـه  تشـارك  ومعلـل 
واالتحـادات والجمعيـات ووسـائل االعـالم والمواطنـون 
على اسـاس صيغ معروفة ومبسـطة  تحد  من الفسـاد 
ويخشـاها الفاسـدون  ويتوقـف القضـاء عمـا تدلـي بـه 
فـي  العمـل  علـى  والحـرص  النزاهـة  بشـان  تقاريـر  مـن 

. العامـة   المرافـق 

ماجد زيدان

 االمن الغذائي  قانون يستدعي 
الرقابة الشعبية
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بشــأن الدولــة وهــي التــي هيمنــت 
القــرن  فــي  التفكيــر  نمــط  علــى 
علــى  بالتأكيــد  عشــر،  التاســع 
فلــم  للدولــة،  التاريخيــة  الغايــات 
مــن  مجموعــة  اليــوم  الدولــة  تعــد 
الوســائل المؤسســية التــي تقــوم 
أيديولوجيــا هدفهــا إضفــاء  علــى 
الشــرعية الخاصــة بهــا علــى مجــّرد 
غايــات  علــى  يقــوم  مبهــم  تصــّور 
أخالقيــة، بــل تحّولــت إلــى منظــور 
بشــكل  أخالقيــًا  محايــد  مــادي 
محــض، وهــو يمّثــل أســاس جميــع 
للعلــوم  االجتماعيــة  النظريــات 

الدولــة. عــن  الحديثــة 

رفــض  مــن  وحــده  فيبــر  ليــس   
ماديــة  نظريــة  مقابــل  المثاليــة 
صارمــة عــن الدولة، فقــد قدم إيميل 

وهربــرت   )1917  –  1856( دوركهايــم 
وغيرهمــا   )1903  –  1820( سبنســر 
تصــّورات  االجتمــاع  علمــاء  مــن 
الحديثــة،  الدولــة  عــن  مختلفــة 
وهكــذا فالدولــة تنشــأ جــّراء تمايــز 
اجتماعــي متنــاٍم حســبما جــاء فــي 
الموســوم  نيلســون  برايــن  كتــاب 

الحديثــة«. الدولــة  »صنــع 

هــذا  علــى  فيبــر  منافــس  ولعــل   
 1818( ماركــس  كارل  كان  الصعيــد 
أساســيان  قطبــان  وهمــا   )1883-
فــي دراســات الدولــة الحديثة، على 
الرغــم مــن أن األخيــر لــم يقدم نظرية 
متكاملــة حــول الدولــة، واألمــر يربــط 
والسياســة  السيســيولوجيا  بيــن 
بشــأن  خصوصــًا  واألنثروبولوجيــا، 
تشــّكل مصــادر الدولــة التــي يــدور 
فيبــر  بيــن  ليــس  حولهــا،  النقــاش 
وماركــس فحســب، بــل بالمفهــوم 
وتطــّوره بعدهمــا، علمــًا بــأن ماركــس 
بعــض  وكانــت  فيبــر،  مــن  أســبق 
ماركــس  مــن  مســتمدة  فيبــر  آراء 
فــي  ناقضهــا  وإن  حتــى  أساســًا، 

د. عبد الحسين شعبان

 قراءة في فكرة الدولة

 بعــد قــرون مــن التطــور التاريخــي 
ــة، توصــل ماكــس  لمفهــوم الدول
ــر )1864 – 1920( إلــى أن الدولــة  فيب
االســتخدام  »احتــكار  هــي 
فــي  الماديــة  للقــوة  الشــرعي 
كان  حيــن  فــي  معّيــن«،  بلــد 
قمــع«،  »أداة  يعتبرهــا  ماركــس 
فــي  دورهــا  عــن  النظــر  بغــض 
وتقديــم  العامــة  الشــؤون  إدارة 
والفصــل  للمواطنيــن  الخدمــات 
هذيــن  ولعــل  نزاعاتهــم.  فــي 
المفهوميــن يرّكــزان علــى الجانــب 
السيســيوثقافي – األيديولوجــي 
وســلطاتها  وتطّورهــا  للدولــة 
وهمــا  اختصاصاتهــا،  ونطــاق 
ويفترقــان  يلتقيــان  مفهومــان 
بــل  المواقــع،  مــن  العديــد  فــي 
وهيمنــا إلــى حــدود كبيــرة علــى 
ــة  ــب مهــم مــن دراســات الدول جان

السياســة. وعلــم  والقانــون 

تبحــث  دولــة  كل  كانــت  وإذا   
كانــت  ســواء  شــرعية،  عــن 
دينيــة أم وراثيــة أم فكريــة، فــإن 
الشــرعية  هــذه  قيــاس  طرائــق 
كل  خلفيــة  باختــالف  تختلــف 
أمــران  ويبقــى  سياســي،  نظــام 
تقييــم: أي  يتصــدران  أساســيان 

ــاس وقناعتهــم   أولهمــا: رضــا الن
ال  أمــر طوعــي  بحّكامهــم، وهــو 
وهنــاك  باإلكــراه،  فرضــه  يمكــن 
مــدى  لمعرفــة  عديــدة  وســائل 
قــرب أو بعــد هــذه الشــرعية مــن 

الحقيقــة.

 وثانيهمــا: مــا تقدمه هذه الدولة 
مــن خدمــات لمواطنيهــا؛ بحيــث 
بأنهــا تمّثلهــم وتلبــي  يقتنعــون 
األساســية،  حاجاتهــم  مــن  جــزءًا 
ويتــم التعبيــر عــن ذلــك مــن خــالل 
فاعلياتهــم وأنشــطتهم قبــواًل أو 

رفضــًا.

مــع  الشــرعية  تتســاوق  وحيــن   
المشــروعية، والمقصــود باألخيــرة 
فســيكون  القانــون«،  »حكــم 
هنــاك تصالــح تاريخــي بيــن الفــرد 
والدولــة، وبيــن المجتمــع والدولــة، 
وهــي الغايــة التــي تريــد الوصــول 
إليهــا أي دولــة وأي نظــام حكــم 

حاكــم. وأي 

 وقــد رفــض فيبــر نظريــة هيغــل 

االســتنتاجات، لكــن ثّمــة مســاحة 
بينهمــا. تجمــع  مشــتركة 

 وبقــدر مــا اســتند ماركــس علــى 
فهــم  فــي  هيغــل  دياليكتيــك 
أنــه  إال  االجتماعيــة،  العالقــات 
مثاليتــه،  نقــد  فــي  بعيــدًا  ذهــب 
تطرفــًا  أكثــر  أنجلــز  كان  وربمــا 
يعمــل  الدياليكتيــك  اعتبــر  حيــن 
والحيــوان  اإلنســان  مملكــة  فــي 
والجيولوجيــا والرياضيــات والتاريــخ 
تكــون  ال  وهكــذا  والفلســفة، 
ماركــس،  لــدى  شــخصية  الدولــة 
كمــا تفتــرض الشــرعية الليبراليــة، 
بــل هــي مرتبطــة بشــكل عضــوي 
االجتماعيــة  بالتشــكيالت 
رفــض  بــأن فيبــر  األساســية، علمــًا 
فكــرة الحتميــة التاريخيــة الــواردة 

ماركــس. ســرديات  فــي 

النظريــة  وحــدة  ماركــس  يؤكــد   
والممارســة وهــو مــا جــرى إهمالــه 
بعــده.  المتمركســين  جانــب  مــن 
أمــا فيبــر فــإن فكرتــه تقــوم علــى 
»الحيــاد القيمــي« ويعــارض فكــرة 
يمكــن  ال  إذ  العملــي؛  التطبيــق 
فهــم الفعــل البشــري بمعــزل عــن 
معانيــه الذاتيــة، وهــو مــا أعطــى 
لفيبــر هــذه المكانــة الكبــرى فــي 
وفــي  الحديثــة  السيســيولوجيا 
أن  حيــن  فــي  للدولــة،  منظــوره 
أن  مفــاده  رأيــًا  يطلــق  ماركــس 
ســلطة الدولــة الحديثــة التنفيذيــة 
شــؤون  إلدارة  »لجنــة  إال  هــي  مــا 
البرجوازيــة المشــتركة« ورّكــز علــى 
تشــّكل  التــي  اإلنتــاج  عالقــات 
كامــل بنيــة العالقــات االقتصاديــة 

المدنــي. المجتمــع  فــي 

الماركســي  المفّكــر  لكــن   
اإليطالي أنطونيو غرامشــي )1891 
– 1937( يــرى فــي »دفاتــر الســجن« 
أن الدولــة الحديثــة ال تقــوم علــى 
إكــراه الطبقــة المهيمنــة، بــل علــى 
بغــض  المواطنيــن  قبــول  أســاس 

الطبقــي. عــن موقعهــم  النظــر 
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السياســي  التطــور  مــع  متناســبة 
للشــعب٬  والحضــاري  واالجتماعــي 
معرفــة  مهمــة  تقــع  عاتقــه  وعلــى 
ومالحقهــا٬  وتعديالتهــا  القوانيــن 
ينظمهــا  التــي  االتفاقيــات  ومعرفــة 

النــواب. مجلــس  عــن  يصــدر  قانــون 

 ومجلــس النــواب يعــد اعلــى هيئــة 
تشــريعية فــي البــالد٬ ومــن خــالل هــذه 
مجلــس  ألعضــاء  المتميــزة  المكانــة 
النــواب٬ فــان المجتمــع مــن الطبيعــي 
أن يمنحهــم المكانــة التــي تليــق بهــم 
فــان  ولهــذا  الشــعب٬  عــن  كممثليــن 
قانــون مجلــس النــواب رقــم 13 لســنة 
2018 منــع العضــو فــي المــادة 5/ ثانيــا 
الشــخصية  للقضايــا  التعــرض  منــه 
الدســتورية  المؤسســات  وتحقيــر 
مثــل  تعــد  ال  حيــث  العراقيــة،  للدولــة 

تلــك األفعــال تعبيــرا عــن حريــة الــرأي 
الحفــاظ  مهمــة  فــإن  ولهــذا  والفكــر٬ 
علــى هيبــة المجلــس ومكانتــه وكرامة 
الســلوك  بمدونــة  وااللتــزام  األعضــاء 
أن  يجــب  إضافيــة  مهمــة  النيابــي، 

العضــو.  يلتــزم بهــا 

وفــي ســيبل تســهيل مهمــة النائــب 
منحــه القانــون حــق اجــراء المخاطبــات 
والمراســالت الرســمية، وفــق الســياق 
القانونــي وبصــورة مباشــرة إلــى جميــع 
أجهــزة الســلطة التنفيذيــة والهيئــات 

المســتقلة.

قانــون  فــي  نــص  أي  يتحــدث  لــم 
وال  أعــاله  العراقــي  النــواب  مجلــس 
فتــح  عــن  الدســتور  نصــوص  فــي 
مكاتــب ألعضــاء مجلــس النــواب فــي 
المحافظــات٬ حيــث إن تلــك المكاتــب 
لتقديــم  المواطنيــن  تســتقبل  وهــي 
شــكاواهم او طلباتهــم تتداخــل ضمــن 
أن  كمــا  التنفيذيــة٬  الســلطة  مهمــة 
مراســال  ليــس  النــواب  مجلــس  عضــو 

د.  زهير كاظم عبود 

 مهمات عضو مجلس النواب

 عضــو مجلــس النــواب تــمَّ اختيــاره 
مــن قبــل الشــعب باالنتخــاب المباشــر 
الدســتور  اليــه  أشــار  الــذي  الســري، 
يطلــق  كمــا   ٬ أوال   /49 المــادة  فــي 
)عضــو  األنظمــة  بعــض  فــي  عليــه 
مجلــس الشــعب( أو )عضــو البرلمــان( 
أو )عضــو مجلــس االمــة( أو الجمعيــة 
الوطنيــة، ومهما تعددت التســميات 
تبقــى المهمــة األساســية المناطــة 
التشــريعية٬ وفــي  المجلــس  بعضــو 
ممثــال  يعتبــر  فإنــه  األحــوال  جميــع 
ليــس فقــط لألصــوات التــي انتخبتــه 
المجلــس٬  فــي  ليمثلهــا  واختارتــه 
الفــوز  لــه  حققــت  التــي  وهــي 
وممارســة دوره فــي المجلــس٬ إنمــا 
يكــون ممثــال لــكل العراقييــن، بغــض 
وأديانهــم  قومياتهــم  عــن  النظــر 

ومذاهبهــم. 

الســلطة  يمثــل  النــواب  ومجلــس 
التشــريعية، التــي تتقاســم الــدور مــع 
والقضائيــة  التنفيذيــة  الســلطتين 
االتحاديــة٬  الســلطة  لتكويــن 
وبهــذا فــإن المهــام الملزمــة لعضــو 
ومقيــدة٬  محــددة  النــواب  مجلــس 
منحــه  المهــام  تلــك  ســبيل  وفــي 
الدســتور دورا فاعــال ليكــون صريحــا 
خــالل  مــن  الحقــوق،  عــن  ومدافعــا 
يحتاجهــا  التــي  التشــريعات  اصــدار 
المواطــن٬ وفــي ســبيل تلــك المكانــة 
منحــه الدســتور حصانــة عمــا يدلــي بــه 
مــن آراء )خــالل دورة االنعقــاد(٬ وهــذه 
الحصانــة التــي يتــم منحهــا للعضــو 
التشــريعي  الفصــل  مــدة  خــالل 
ــه إمكانيــة البحــث والتقصــي  توفــر ل
فــال  الدقيقــة،  المعلومــات  وجمــع 
يتــم القبــض عليــه فــي حــال وجــود 
إذا  إال  ضــده،  قضيــة  أو  شــكوى 
وبشــرط  حصــرا  بجنايــة  متهمــا  كان 
أعضــاء  اغلبيــة  أصــوات  اســتحصال 
فــي  او  المطلقــة٬  النــواب  مجلــس 
بالجــرم  متلبســا  ضبطــه  تــمَّ  حــال 

جنايــة.  فــي  المشــهود 

وينظــم عمــل أعضاء مجلــس النواب 
قانونــًا لتحديــد الحقــوق واالمتيــازات٬ 
وهــذا القانــون مبنــي علــى األهميــة 
عضــو  فــي  توفرهــا  ينبغــي  التــي 
وسياســيا  قانونيــا  النــواب  مجلــس 
واجتماعيــا ٬ ليكــون مؤهــال لمراقبــة 
ومتابعــة  التنفيذيــة  الســلطة  عمــل 
لتكــون  النافــذة  القوانيــن  تطويــر 

إليصــال الطلبــات٬ وال وســيطا يصلــح 
وال  الطلــب٬  أو  الشــكوى  لتحقيــق 
يقــع عــبء البحــث عــن وظيفــة ألحــد 

الدولــة.  أجهــزة  فــي  المواطنيــن 

يختــص  التــي  التشــريعية  المهمــة 
اعضــاؤه  بهــا  ويلتــزم  المجلــس  بهــا 
مــن  المــواد  فــي  الدســتور  حددهــا 
أعضــاء  جميــع  أن  ويفتــرض   ٬  62  -61
المهــام،  تلــك  يعرفــون  المجلــس 
ــة  ويحترمــون عمــل الســلطة التنفيذي
أو القضائيــة، ويترفعــون عــن التدخــل 
فــي عملهــا٬ ولعــل الزيــارة الشــخصية 
أعضــاء  مــن  عــدد  بهــا  قــام  التــي 
فــي  الماليــة  وزارة  إلــى  المجلــس 
تنســجم  ال  صــورة  األخيــرة  الفتــرة 
مطلقــا مــع مهمــة المجلــس ورقابتــه 

التنفيذيــة. الســلطة  عمــل  علــى 

ظــروف  تحــت  المجلــس  يمــر  وإذ 
تــمَّ  حيــث  األهمــي،  وبالغــة  معقــدة 
أمــام  حركتــه٬  وشــل  عملــه  تقييــد 
مســتمرة٬  أعمــال  تصريــف  حكومــة 
مــن  كبيــر  لعــدد  اســتقاالت  وامــام 
يمثلــون  النــواب،  مجلــس  أعضــاء 
المجلــس٬  فــي  عــددا  األكبــر  الكتلــة 
وعــدم إمكانيــة االتفــاق علــى انتخــاب 
رئيــس للجمهورية وال تكليف مواطنا 
لتشــكيل وزارة٬ يتطلــب االمــر مواقــف 
العراقــي  الشــعب  فئــات  تخــدم 
الحلــول  وتضــع  أزماتــه٬  وتعالــج 
والمســتعجلة  الســريعة  القانونيــة 
والمتقاعديــن  الفقــراء  ألوضــاع 
وشــريحة العاطليــن والمعدميــن فــي 
ظــل تصاعــد جنونــي ألســعار المــواد 
الغذائيــة واالســتهالكية، نشــعر أننــا 
ورصينــة  حكيمــة  لمواقــف  بحاجــة 
الجــاري  واالنحــدار  التدهــور  توقــف 
ونرمــم  أنفاســنا  نســتعيد  حتــى 
وهــو  العراقــي  فالشــعب  أحوالنــا٬ 
يضــع أمانتــه فــي أعناقكــم، يحملكــم 
بكــم  يفتــرض  عظيمــة  مســؤولية 

نتائجهــا. تحمــل 
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مهينـة  بطريقـة  حمايـة  فـوج  وتبعـه  سـبقه 
لوجسـتيا  انفسـهم  عزلـوا  للمواطن.وهـم 
محاطـة  مربـع  10كـم  مسـاحتها  بمنطقـة 
بالكونكريت وبنقاط حراسة مشددة.وما حصل 
ان هذه)المنطقـة الخضراء!(..سـرقت احالمهـم 
اليوميـــة،وأوصلتهم  الفواجـــع  لهـم  وجلبـت 
الـى اقسـى حـاالت الجـزع واألسـى.ومن حالـة 
العزلـة  سـيكولوجيا  نشـأت  هـذه  الخـذالن 
هـي  اخطـر  حالـة  نشـأت  الناس،ومنهـا  عـن 
مـن  النفسـية..بدأت  القطيعـة  سـيكولوجيا 
يـوم انفـرد أهلهـا بتحويـل واقعهـم الـى حيـاة 
يعيشـون  اليهـا  اوصلهـم  مـن  وتـرك  خرافيـة 
اليومـي. والفجـع  والخـوف  البـؤس  حالـة 
وتطـورت القطيعـة الـى خصومـة فـي اليـوم 
المخذولون)البنفسـجيون(  فيـه  خـرج  الـذي 
معانـي  البـدء  فـي  تحمـل  كانـت  بتظاهـرات 
مـا  انهـم  لهـم  تأكـد  والتنبيه،ولمـا  العتـب 
لهـم  قالـوا  حتـى  وال  خجلـوا  ومـا  اسـتجابوا 
)حقكم علينا(..عندها غصت ساحة التحرير في 
الشـعب  )نـواب  تهتـف  بالجماهيـر   2011 شـباط 
بـان  كلهـم حرامية(..فـردت المنطقـة الخضـراء 
سـطح  علـى  )مناضليها(ليصعـد  احـد  اوفـدت 
ويعطـي  السـاحة  علـى  المطّلـة  العمـارة 
الدبابـات علـى جسـر  االوامـر بضربهم..وربضـت 
الجمهوريـة خوفـا مـن زحـف الجماهيـر للقضـاء 
تجـاوز  واالبتالء..الـذي  البـالء  سـبب  علـى 
للديـن  االسـاءة  الـى  السياسـة  مسـاويء 
وافسـاد القيم..فـي حـال افضـى الـى اضعـاف 
نفسـية،باب  ليغلق،بآليـة  االخالقـي  الضميـر 
الشـعور بالذنـب ليفعـل صاحبه ما يشـاء وسـط 
آخريـن يهونـون عليه األمر برؤيته لهم يتفننون 
نفسـه.. الشـيء  فعـل  فـي  ويتشـاطرون 
تبيـح  )الضـرورات  بـأن  دينيـا  يخّرجونهـا  وآخريـن 
المحظـورات!(. وبضعـف الـوازع الديني وتهروء 
قـد  السياسـي،يكون  عنـد  االخالقـي  الضميـر 
الشـخصية  الرفاهيـة  حيـث  الـى  سـّكته  غّيـر 
التـي تغريـه وتنسـيه بـؤس النـاس وحاجتهـم 
العراقيـون  فيهـا  صـار  التـي  الدرجـة  اليه،الـى 
بأنهـم  الخضـراء  المنطقـة  أهـل  يصفـون 
جباههـم( مـن  حيـاء  قطـرة  آخـر  )مسـحوا 
النشـغالهم بمصالحهم وعدم اكتراثهم حتى 
بعـراء األطفـال فـي ثلـج الشـتاء!..وقيظ تمـوز..

السـبب. انهـم هـم  مـن  بالرغـم 

رابعا:
عبـد  العراقيـون  منـح   1959 العـام  فـي 
بنـى  الفقراء(..ألنـه  )ابـو  لقـب  قاسـم  الكريـم 
مدينـة الثـورة لسـاكني الصرائـف فـي منطقـة 
الشاكرية،واكثر من 400 مدينة جديدة وعشرات 
معظـم  قلـوب  االروائية..فاحتـل  المشـاريع 
ينسـجون  النـاس  بسـطاء  وراح  العراقييـن 
فـي  صورتـه  رأوا  انهـم  االسـاطير..بينها  عنـه 
عليـه  يترحمـون  العراقيـون  القمر،وسـيبقى 
ويلعنـون معظـم حكامهـم الطائفييـن الذيـن 
األخـالق.. فـي  السـلبي  النوعـي  ضـده  كانـوا 

مـدى. ألبعـد 

 14 لثـورة  والسـتون  الرابعـة  الذكـرى  مـرت   
تمـوز 1958 هـذا العام دون االحتفاء بها رسـميا 
وصفـت  العراقيـة  فضائيـة  ان  بـل  واعالميـا، 
قاسـم  الكريـم  لعبـد  االسـاءة  تعمـدت  بانهـا 
وتشـويه  معـه  العـداء  لـه  مـن  واسـتضافت 

صورتـه.
والتساؤل: لماذا؟

قـل مـا شـئت عـن عبـد الكريـم قاسـم، ونحـن 
نقـر بأنـه ارتكـب اخطـاءا كبيـرة، ولكـن ال يمكـن 
الحـد ان ينكـر حقيقـة ان حكام العراق الحاليين 
فـي  العـراق  حكـم  مـن  وافشـل  افسـد  هـم 
انجـازا  يحققـوا  لـم  وهـم  السياسـي،  تاريخـه 
واحـدا لصالـح الوطـن والنـاس طـوال )19(سـنه 
مـن حكمهـم فيمـا حقـق قاسـم اروع االنجـازات 
ثروتنـا  اسـترد  انـه  يكفيـه  سـنوات،  اربـع  فـي 
األحتكارية،وألغـى  الشـركات  مـن  النفطيـة 
مالييـن  لصالـح  األقطـاع  بغداد،وألغـى  حلـف 
الفالحيـن، وبنـى لسـكان الصرائف بيوتا تحفظ 

كرامتهـم.
ويـرى المعـادون لـه انـه لوال )انقـالب( 14 تموز 
يعنـي  مـا  المتقدمـة،  الـدول  مـن  العـراق  لصـار 
انهـم يدافعـون عـن النظـام الملكـي وينسـون 
 1948 الثانـي  كانـون  وثبـة  بشراسـة  قمـع  انـه 
االف  1956،وزج  وانتفاضـة   1952 وانتفاضـة 
الحـزب  قـادة  واعـدم  بالسـجون،  المتظاهريـن 
الشيوعي عام 1949،ولم يسلم من اضطهاده 
حتـى القوميـون والديمقراطيـون مثـل كامـل 
نقـرة  بنـى سـجن  انـه  عـارا  الجادرجي..ويكفيـه 
السـلمان فـي الصحـراء زج فيها آالف السـجناء 

مـن قـوى اليميـن واليسـار.

بين اخالقهم و اخالقه
الكريـم  عبـد  امتلكـه  هنا..مـا  يعنينـا  الـذي 
قاسـم مـن اخـالق ومـا كان شـائعا منهـا فـي 
بمـا  زمانه،وموازنتهـا  فـي  العراقـي  المجتمـع 
يمتلكـه حـّكام هـذا الزمـان ومـا هـو شـائع منها 
حقيقـة  مـن  اآلن،منطلقيـن  العراقييـن  بيـن 
قيم،هـي  منظومـة  بوصفهـا  االخـالق  ان 
التـي تحـدد االهـداف وتوّجـه السـلوك،وهي 
للمجتمـع اهـم مـن السياسـة.ولنا ان نتذكـر ان 
بالدرجـة  اخالقيـة  كانـت  محمـد  النبـي  رسـالة 
االساسـية )إنمـا بعثـت ألتمـم مـكارم األخـالق(..
)وانـك  بقولـه  الكريـم  القـرآن  خصـه  وقـد 
يقتـدي  ان  منهـا  الغايـة  عظيـم(  خلـق  لعلـى 
عـن  نبيهم..قائدهم.فضـال  بأنمـوذج  النـاس 
ان  علـى  يتفقـون  والمفكّريـن  الفالسـفة  ان 
االصـل فـي تقدم المجتمع وتطـوره هو نوعية 
اخالقـه،وكان احمـد شـوقي علـى صـواب فـي 
قوله:))وإنما األمم األخالق ما بقيت...فـإن ُهُمُو 

ذهـــبوا((. أخــالقهم  ذهبـــت 
مـا  اهـم  بتحديـد  االعتبارات..نبـدأ  هـذه  مـن 
اخـالق  مـن  قاسـم  الكريـم  عبـد  يمتلكـه  كان 

اآلن. المسـؤولين  باخـالق  وموازنتهـا 

اوال:
حكومتـه  لـوزراء  الرجـل  اختيـار  كان 
والخبـرة  الكفـاءة  معاييـر  وفـق  علـى  يقـوم 
والنزاهة،واعتمـاده مبـدأ وضـع الرجل المناسـب 
اختياراتـه.. اغلـب  فـي  المناسـب  المـكان  فـي 
مثـال ذلك:ابراهيـم كبـة )اقتصاد(،محمـد حديـد 
الحـاج  السامر)ارشـاد(هديب  فيصـل  )ماليـة( 
حمـود )زراعة( ناجي طالب)شـؤون اجتماعية(...
نزيهـة الدليمي)بلديات(..وهـي اول وزيـرة فـي 
عبقريـا  اكاديميـا  عقـال  العراق.واختيـاره  تاريـخ 
لرئاسـة جامعـة بغـداد التـي تاسسـت في زمنه 
هـو الصابئـي المندائي الدكتـور عبد الجبار عبد 

كثيريـن. معارضـة  الله،برغـم 
امـا فـي زمـن الطائفييـن فـان معيـار اختيـار 
كان  وان  والطائفـة  للحـزب  الـوالء  هـو  الـوزراء 

ال يمتلـك خبرة.فـوزارة العـدل مثـال تسـند الـى 
مؤهـال  يحمـل  لـم  وان  طائفيـة  لكتلـة  منتـم 
علميـا،وال تسـند لحامـل دكتـوراه فـي القانـون 
ذاتهـا.. الطائفـة  مـن  كان  لـو  حتـى  الدولـي 

مسـتقال. لكونـه 
واقـع  زمانه..دولة،فيمـا  فـي  العـراق  وكان 
ان  دويالت،بـل  صـار  الطائفييـن  بزمـن  العـراق 
لهـذا  دويلـة  هـي  الحكومـة  فـي  وزارة  كل 
المكـون السياسـي او ذاك.وكان عبـد الكريـم 
كانـت  فقط،ولهـذا  لـه  ومنتميـا  للعـراق  محّبـا 
شـائعة  اخالقيـة،  قيمـة  المواطنة،بوصفهـا 
بزمـن  انهـارت  العراقيين،فيمـا  بيـن  زمنـه  فـي 
الـى  االنتمـاء  يعلـون  النـاس  الطائفيين،وصـار 
االنتمـاء  علـى  والعشـيرة  والقوميـة  الطائفـة 
اخالقيـة  قيمـة  وأخطـر  اهـم  للوطن..وتلـك 
الطائفيـون. سـببها  وكان  العراقيـون  خسـرها 

ثانيا:
الحاكـم  انمـوذج  قاسـم  الكريـم  عبـد  يمثـل 
القـدوة مـن حيـث نزاهتـه.كان يعيـش براتبه وال 
يملـك رصيـدا فـي البنك.ولهـذا لـم يجـرؤ فـي 
زمانـه وزيـر او وكيلـه او مديـر عام على اختالس 
او قبول رشوة او التحايل على مقاولة.وما كان 
بامتيازات.فشـقيقه  اقربـاؤه يحظـون  او  اهلـه 
فـي  ضابـط  نائـب  قاسـم،كان  األصغر،لطيـف 
الجيـش العراقي،وبقـي بتلك الرتبة طيلة مدة 

حكـم أخيـه عبـد الكريـم قاسـم.
امـا الطائفيـون فانهـم يسـكنون فـي قصـور 
مرفهة ويتقاضون رواتب خيالية.فوفقا للخبير 
االقتصادي ابراهيم المشهداني فان تخفيض 
رواتـب المسـؤولين الكبار حتـى درجة مدير عام 
بنسـبة 50% يوفـر للدولـة 14 مليـار دوالر سـنويا!.
يعارضـون  انهـم  الصالفـة  بهـم  بلغـت  ولقـد 
الدعـوة الـى تخفيضها بالرغم مـن انهم افقروا 
13 مليـون عراقيـا باعتـراف وزارة التخطيـط مـع 
ان العـراق يعـد األغنـى فـي المنطقـة وواحـدا 

مـن اغنـى عشـرة بلـدان فـي العالـم.
واألقبـح،ان الفسـاد الـذي كان يعـد عـارا فـي 
شـطارة  الـى  تحـول  قاسـم  الكريـم  عبـد  زمـن 
ثالـث  العـراق  الطائفيين،واصبـح  زمـن  فـي 
افسـد دولـة فـي العالـم واول افسـد دولة في 
المنطقة،لدرجـة ان المرجعيـة الموقـرة وصفـت 
الفسـاد فـي العـراق بانه صـار ال يقل خطرا على 
االرهـاب،وان فـي الحكومـة )حيتانـا ولصوصـا(.
وبلـغ المنهـوب مـن ثـروة العـراق مـن قبـل وزراء 
ومسـوؤلين كبـار مـا يعـادل ميزانيـات اربـع دول 
عربية،وراحـوا ينعمـون بهـا فـي عواصـم العالـم 
دون مسـاءلة.وصار رئيـس الجمهوريـة ورئيـس 
وبناتهـم  ابناءهـم  يعينـون  والـوزراء  الـوزراء 
مستشـارين لديهـم..ال ليقدمـوا خبـرة هم اصال 
ال يمتلكوها،بـل ليحصـل مـن هو في العشـرين 
من عمره على راتب يعادل اضعاف راتب استاذ 

السـتين! وبروفيسـور..بلغ  جامعي..دكتـور 
وبشـيوع الفسـاد، وسـكوت الحكومـة  عـن  
رئيسـها  اعتـراف  برغـم  الفاسـدين،  محاسـبة 
)ملفـات  لديـه  بـان  المالكـي(  السـابق)نوري 
سـافلها(  عاليهـا  ألنقلـب  كشـفها  لـو  فسـاد 
لحكومـة  يمكـن  ال  ألنـه  ادانـة  هـذا  وفـي   –
فاسـدة ان يكـون رئيسـها نزيهـا - فـان معظـم 
قـد  العراقـي  المجتمـع  االصيلـة فـي  االخـالق 
انهارت..وشـاعت فيـه قيـم االنانيـة واالنتهازيـة 
والنفاق،بـأرذل صفتيه..الكـذب وخيانـة األمانـة.

ثالثا:
لرئيـس  بيـت  او  قصـر  للرجـل  كان  مـا 
عـادي  سـرير  علـى  ينـام  كان  الجمهورية.بـل 
النـاس  يخالـط  الدفـاع.وكان  وزارة  فـي  بغرفـة 

بغـداد. شـوارع  فـي  بسـيارته  ويتجـول 
امـا الطائفيـون فـان احدهـم اذا خـرج للشـارع 

د. قاسم حسين صالح

 لهذه األســباب لم يحتفى بثورة 14 تموز
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خاصـة  هـي  هـل   : األنسـان  حقـوق 
فقـط  الغـرب  فـي  األنسـان  بحقـوق 
ام هـي الئحـة عالميـة تخـص األنسـان   

 .. األرض  علـى 
أن موضـوع حقـوق األنسـان لـم يعـد 
نطـاق  فـي  يعالـج  فـردي  موضـوع 
بـل   ، الداخليـة  واالنظمـة  القوانيـن  
يعـد  لـم  ولهـذا  عالميـة  قضيـة  اصبـح 
ملـك شـعب او خالصـة فكـر معيـن او 

ثمـرة تجربـة محـددة ، بـل بـات تراثا انسـانيا يمثـل حقوق كل 
انسـان اينمـا وجـد والـى اي عـرق او ديـن او بلـد ينتمـي .
هـو  المعاصـرة  الديمقراطيـة  األنظمـة  فـي  فاألنسـان 
لـم  ان  لهـا  القيمـة  الحقـوق  وهـذه   ، الحقـوق  كل  محـور 
وان  كرامتـه  علـى  والحفـاظ  الفـرد  لخدمـة  مكرسـة  تكـن 
األهتمـام بهـا اصبـح عمـودا اساسـيا مهمـا فـي الدسـاتير 
للـدول الديمقراطيـة المعاصـرة بـل تجـاوز ذلـك وتحـول الى 
األنظمـة  بهـا  اتصفـت  التـي  الصفـة  وهـذه  عالمـي  هـم 
الديمقراطيـة  بـرزت وترسـخت فـي المواثيـق واألتفاقـات 
الدوليـة وفـي طليعتهـا األعالن العالمي لحقوق األنسـان 
جعلـت  والتـي   )1966( للعـام  الدوليـان  )1948(والعهـدان 
األمـم المتحـدة تسـعى جاهـدة لتدويلهـا ووضعهـا تحـت 

. حمايـة القانـون الدولـي العـام 
مـن  وافريقيـا  االوسـط  الشـرق  بـدول  مايحصـل  اليـوم    
اسـتبداد وتسـلط وصراعـات وحـروب يدفـع ثمنهـا األنسـان 
مـن كرامتـه وحياتـه بسـبب عـدم االلتـزام بهـذه المواثيـق 
التـي اغلـب الـدول قـد وقعـت عليهـا وجملـت دسـاتيرها 
وتشـريعاتها في احترامها لحقوق األنسـان ، لكن لألسـف 
الشـديد النـرى اي تطبيـق لهـذه الوثيقـة وبنودهـا بحجـة 
انهـا وثيقـة التصلـح اال فـي المجتمعـات األوربيـة والغربيـة 
وتجهيلـه  االنسـان  حقـوق  علـى  التمـادي  يسـتمر  كـي 
والدينيـة  السياسـية  الصراعـات  متاهـات  فـي  ورميـه 
والمجتمعيـة دون رادع ودون تقديـم هـؤالء الحـكام الـى 
كل  ومحاكمـة   ) الجنائيـة  )المحكمـة  الدولـي  القضـاء 
والجميـع  اعفـاء  دون   األنسـان  حقـوق  قانـون  منتهكـي 
.. بالنسـبة لحـكام العـرب  مسـؤول قانونـا امـام انتهاكاتـه 
والشـرق األوسـط تحديـدًا يذهبـون بلبـاس مدنـي يتباهون 
بلبـاس   ويرجعـون  بدسـاتيرهم  الدوليـة  المحافـل  امـام 
يمارسـون   كـي  طائفـي  عشـائري  و  مسـلحة  مليشـيات 
دوليـة  حمايـة  دون  شـعوبهم  ضـد  االنتهـاكات   ابشـع 

. تذكـر 
ان تقـدم وعظمـة الـدول تقـاس بمـدى احترامها لحقوق 
وان   ، لحمايتهـا  القانونيـة  الضمانـات  وتوفيـر  األنسـان 
هـو  األنسـان  حقـوق  احتـرام  اعتبـرت  األمـم  مـن  الكثيـر 
لحضاراتهـا   ومقياسـا  وازدهارهـا  ورقيهـا  لتقدمهـا  معيـار 
. وان فقـدان هـذه الحقـوق والحريـات وتكبيلهـا او وأدهـا 
وتخلفهـا  المجتمعـات  هـذه  ألنهيـار  مباشـرا  سـبب  هـي 
هـو  األنسـان  مـن  تجعـل  مسـتمرة  بصراعـات  واحتدامهـا 

 .. تهـدر كل حقوقـه  ان  بعـد  الضحيـة 
اخيـرا نقـول : ان ازدهـار المجتمعـات تتـم بفضـل الحريـات 
العامـة والخاصـة والفكريـة واحترام حقوق األنسـان كاملة 

دون ان تتجـزأ .

 حقوق األنسان
ماجدة البابلي - ألمانيا

المنظمــة  اتخــذت  لقــد 
هــذا  بتعييــن  الدوليــة 
الموعــد اليومــي الســنوي 
بالرقــم  قرارهــا  فــي 
االول  كانــون   7 42/112فــي 
1987بعــد  عــام  ديســمبر 
المخــدرات  تعاطــي  تحــّول 
لــدى العديــد مــن الشــعوب 
تدميــر  ظاهــرة  الــى 

وتعطيــل وانتشــار للشــذوذ والفوضــى والجريمــة  
وعلــى وفــق معلومــات احصائيــة مؤكدة ان خســار 
الــى  المخــدرات  تعاطــي  بفعــل  ســنويا  البشــرية 
مايزيــد عــن 600 مليــار دوالرســنويًا  ، وبقــدر مــا تتعلــق 
الحالــة بالعــراق اجــد مــن االهميــة بمــكان  االشــارة 

االتيــة:- النقــاط  الــى 
1 - ان العــراق يفتقــر الــى االن الــى خطــة وطنيــة 
لمواجهــة  وثقافيــة  وقضائيــة  اجتماعيــة  بافــاق 

الظاهــرة 
2 - ان جميــع االحــراءات المتخــذة هــي اجــراءات 
ومروجيهــا  تجارهــا  بمالحقــة  تتمثــل  عالجيــة 

لهــا والمتعاطيــن 
3 -  يتبيــن مــن كل مــا أعلــن عــن انتشــارها  ان 
مروجيــن  مــن  التخلــو  البــالد  محافظــات  جميــع 
ومتعاطيــن لهــا  وان اغلبهــا ياتــي عبــر الحــدود 
ممــرا  بــات  العــراق  وان  والشــمالية،  الشــرقية 
لــه المتاخمــة  العربيــة  الــدول  باتجــاه   لتجارتهــا 

4 - ان العمالــة الوافــدة والســياحة الدينيــة منافــذ 
لتمريرهــا  ومــا يؤكــد ذلــك البيانــان الصــادرة مــن 

جهــات حكوميــة فــي هــذا الشــأن 
لمعالجــة  متخصصــة  مصحــات   التوجــد   -  5
الردهــات  بعــض  وانمــا  المدمنييــن  االشــخاص 

بمستشــفيات   المرفقــة 
6 -  هنــاك تــورط لصيادلــة فــي الترويــج للمخدرات 
اذ التوجــد اجــراءات رادعــة تمنــع بيــع بعــض االدويــة 
دون وصفــات طبيــة مــع العلــم ان هنــاك العديــدة 
ــد  ــى مخــدرات عن ــة يمكــن ان تتحــول ال مــن االدوي

مزجهــا مــع بعضهــا البعــض. 
7 - يتــم التــداول بمعلومات عن وجود سياســيين 
واصحــاب نفــوذ يحققــون ارباحــًا كبيــرة مــن تجــارة 
المخــدرات وان الظاهــرة باتــت جــزءًا مــن منظومــة 

الفســاد المستشــري فــي العــراق  . 
بعــض  ان  بالوقائــع  تؤكــد  مؤشــرات  هنــاك   -  8
مناطــق العشــائر العراقيــة الحدوديــة تحولــت الــى 

المخــدرات المــدادات  اوكار ومخــازن 
،اعتقــد كراصــد متخصــص  تحليليــة   بخالصــة   •
فــي منظمــة حمورابــي لحقــوق االنســان ان كل 
يصلــح  اعــاله  الثمانيــة  المؤشــرات  مــن  مؤشــر 
ان يكــون نــدوة  ، او ورشــة عمــل ، او مؤتمــر  ، او 
جلســة حواريــة او مشــروع متكامــل لبيــان تحذيــري 
منظمــات  ان  ايضــًا  اعتقــد  كمــا    ، الوبــاء   عــن 
ــواب  ، ووزارات  ،  ــي  ، ومجلــس الن المجتمــع المدن
الداخليــة، والصحــة، والثقافــة، والعمــل والشــؤون 
االجتماعيــة  ، والتخطيــط  ، والرياضــة والشــباب 

. للظاهــر  للتصــدي  بصــورة اختصاصيــة  معنيــة 

لويس مرقوس

26حزيران اليوم السنوي 
العالمي لمكافحة المخدرات
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التجـاري،  التبـادل  )النفـط، 
الكـرد  واإلعمـار،  االسـتثمار 
هـذه  بعـض  أن  بيـد  والتركمـان(. 
تهديـدات،  إلـى  تحولـت  األوراق 
توظيفهـا،  بعـد  نحسـن  لـم  ألننـا 
لتحويـل  اإلمكانيـة  لدينـا  بينمـا 
تهديـد المياه إلـى فرصة لصالحنا 
مـع أوراق اللعـب األخرى.. كيف؟.
ألننـا  الكـرد،  نخسـر  أال  علينـا   *
تركيـا  تربحهـم  نخسـرهم  عندمـا 
لهـم. وليـس  عليهـم  وتشـتغل 
الميـاه  تهديـد  تحويـل  علينـا   *
مـن  الهـدر  بتقليـل  فرصـة  إلـى 
الميـاه الوافـدة وعمل آبار ارتوازية 
قـرب مجـرى األنهـار القادمـة إلينـا 
مـن تركيـا وغيرهـا، لتغذيـة األنهار 
تتحكـم  التـي  الشـح  وتالفـي 
السـدود،  خـالل  مـن  تركيـا  بـه 
فرصـة  التركيـة  السـدود  لتصبـح 
سـتؤدي  ألنهـا  العـراق،  لصالـح 
األراضـي  أعمـاق  تغذيـة  إلـى 
بالقيـاس  المنخفضـة  العراقيـة 
وجميـع  التركيـة  األراضـي  إلـى 

بالعـراق. المحيطـة  األراضـي 
التجـاري  التبـادل  أوراق  أمـا   *
وإن  تركيـا  تربحهـا  فرصـة  فإنهـا 
عندمـا  تركيـا،  تخسـرها  ربحناهـا 
إيجادنـا  بإمكانيـة  لهـا  نلـوح 
التبـادل  مجـال  فـي  عنهـا  بدائـل 
التجـاري، وكذلـك الحـال بالنسـبة 
لورقـة االسـتثمار واإلعمـار، حيـث 
الورقـة  هـذه  فـي  المعادلـة  إن 
إيجـاد  وباإلمـكان  تركيـا  لصالـح 
بدائـل عـن تركيـا في هـذا المجال.
موقـف  يتعـزز  أن  بـدَّ  ال  أخيـرا 
قدراتـه  وتطويـر  بتقويـة  العـراق 
العسـكرية واألمنيـة، لكـي تفكـر 
أن تسـتبيح  قبـل  مـرة  ألـف  تركيـا 
سـيادة أراضيـه وأرواح مواطنيـه.

تفسـير  مـن  نقتـرب  كيـف   
العراقيـة  للعالقـات  صحيـح 
التركيـة؟ مـن حيـث المبـدأ تتحكـم 
الثنائيـة  الدوليـة  العالقـات  فـي 
العالقـات  ومشـتقات  والجماعيـة 
الدوليـة،  )السياسـات  الدوليـة 
السياسـة الخارجية، الدبلوماسـية، 
السـتراتيجية  السياسـات 
فيهـا  تتحكـم  والجيوسياسـية(، 
والتعـاون،  الصـراع  معادلـة  كلهـا 
عسـكريًا  تصادمـًا  فيهـا  لنـرى 
وتنافسـًا نوعيـًا وهيمنـة وتبعيـة.. 

لـخ.  إ
بعـد عـام )2003( خـرج العـراق مـن 
التفاعـالت  فـي  الطـرف  دائـرة 
التصارعيـة والتعاونيـة اإلقليميـة 
جغرافيـة  فـي  ليدخـل  والدوليـة، 
والدولـي  اإلقليمـي  الصـراع 
وليـس  صـراع  سـاحة  بوصفـه 
التـي  الدولـة  وهـو  صـراع.  طـرف 
مـا  ونـادرًا  دول  سـت  تتوسـط 

دول. سـت  دولـة  تتوسـط 
أحيانـا  ولمـا كان طـرح األسـئلة 
باإلجابـة  االكتفـاء  مـن  أفضـل 
ينتقـل  كيـف  نتسـاءل  عنهـا، 
فاعليـة  الـال  دائـرة  مـن  العـراق 
طـرف  إلـى  الصـراع(  )سـاحة 
التفاعـالت اإلقليميـة  فاعـل فـي 
العـراق  لـدى  وهـل  والدوليـة؟ 
ليكـون  واإلرادة  والرغبـة  القـدرة 
سـلبيا؟  فاعـال  ال  ايجابيـا  فاعـال 
ولمـاذا أصبـح سـاحة أو جغرافيـة 

ودولـي؟. إقليمـي  صـراع 
بالعالقـات  األمـر  تعلـق  بقـدر 
أوراق  هـي  مـا  التركيـة  العراقيـة 
هـي  ومـا  العـراق،  بحـوزة  اللعـب 
تركيـا؟ ومـن  بحـوزة  اللعـب  أوراق 
مـن  العـراق  تحويـل  علـى  القـادر 
المتخاصميـن  بيـن  صـراع  سـاحة 
إلـى  والدولييـن  اإلقليمييـن 
هـؤالء  بيـن  حـوار  سـاحة 

؟ صميـن لمتخا ا
هنـا ينبغـي أن تتضمـن اإلجابات 
ففـي  وعالجـات،  تشـخيصات 
السـبب  أن  نـرى  التشـخيص 
سـاحة  العـراق  جعـل  فـي  األول 
سـبب  هـو  صـراع  وجغرافيـة 
والمـالم  برانيـا،  وليـس  جوانـي، 

اإلقليمـي  األجنبـي  ليـس 
والدولـي، بـل المـالم نحـن العراق! 

لمـاذا؟.
)قـوى  العراقيـة  األطـراف  إنَّ   *
سياسـية، مكونـات ومؤسسـات( 
كل  بـل  ببعضهـا،  تسـتقوي  ال 
أكثـر  أو  بخـارج  يسـتقوي  طـرف 

ودولـي! إقليمـي 
السياسـي  خطابنـا  إنَّ   *
وزارة  حاولـت  مهمـا  الخارجـي، 
صياغتـه  احتـكار  الخارجيـة 
عراقـي  كخطـاب  وتنفيـذه 
عليهـا  يصعـب  موحـد  وطنـي 
بالكـم  فمـا  أحيانـا،  طرحـه  حتـى 
بفرضـه علـى القـوى المسـتقوية 
بـه؟. تلتـزم  هـل  األجنبـي  باآلخـر 
والدولـي  اإلقليمـي  اآلخـر  إنَّ   *
فـي  الفـراغ  لمـلء  الحركـة  يجيـد 
أي مـكان يجـد مصلحتـه أوال فيـه 
الفراغـات  صناعـة  نجيـد  ونحـن 
والنحـن  العراقـي  األنـا  داخـل 

ـة. العراقيَّ
ينظـر  اآلخـر  مـن  جعلنـا  نحـن   *
أوصلنـاه  ألننـا  باسـتعالء،  إلينـا 
للنظـر إلينـا هكـذا! ألن كل طـرف 
عراقي ينظر إلى العراق من ثقب 
المذهـب أو القوميـة أو العشـيرة 
أن  الصحيـح  بينمـا  المناطقيـة،  أو 
أو  مذهبـه  إلـى  طـرف  كل  ينظـر 
مدينتـه  أو  عشـيرته  أو  قوميتـه 

الواسـعة.  العـراق  بوابـة  مـن 
طبيعيـة  مـوارد  العـراق  لـدى   *
نحسـن هدرها وال نحسـن إدارتها! 
التفريـط  نجيـد  بشـرية  وقـدرات 

توظيفهـا!. نجيـد  وال  بهـا 
اظهـر  قـد  تقـدم  مـا  كان  إْن 
العالمـات الفارقـة فـي تشـخيص 
الـذي  العـالج  فمـا  الحـال، 
مـا  فـي  البـال،  فـي  نسـتحضره 
حصـل ويحصـل بيـن العـراق وبـالد 
تتكلـم  التـي  الجديـدة،  العثمنـة 
وتعمـل  المشـكالت  تصفيـر  عـن 

الحلـول؟!. تصفيـر  علـى 
واحـدة  لعـب  ورقـة  تركيـا  لـدى 
)الميـاه(،  العـراق وهـي ورقـة  مـع 
ولـدى العـراق أوراق لعـب كثيـرة 

أ.د. عامر حسن فياض  

 تركيا والعراق .. تصفير مشكالت أم تصفير حلول ؟
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وحفـل  االنتهـاكات  هـذه  تجـاه 
المناضليـن  مـن  بالكثيـر  التاريـخ 
للطلـم  تصـدوا  الذيـن  الشـجعان 
وعلى سـبيل المثال )سـبارتيكوس 
قائـد ثـورة العبيد في روما ( ، وثورة 
الزنـج فـي البصره فـي القرن الثالث 
للهجـره ، وتصـدي شـباب وشـابات 
وفـي  فرانكـو  للطاغيـه  غرناطـه 
مقدمتهـم بابلـو نيـرودا فـي العـام 
هـو  القضيـه  فـي  المهـم   ،  1936
يقـول   ، ومقاومتـِه  للظلـم  رصدنـا 
الناشـط في مجال حقوق االنسـان 
الرحمـن  عبـد  غـازي  والمفكـر 
القصيبـي ) مـا أسـهل الدفـاع عـن 
خقـوق االنسـان في مقاهـي لندن 
الرئيـس  فلـت  روز  أمـا   ،  ) وباريـس 
األمريكـي فـي فتـرٍة سـابقه ) يولـد 
ومتسـاوين  أحـرار  النـاس  جميـع 
فـي الكرامـه والحقـوق( ، وأضيـف 
أن التحـرر مـن الخـوف هـو الشـيئ 
فلسـفة  يلخـص  الـذي  الوحيـد 

. برمتهـا  االنسـان  حقـوق 
فـي  السياسـي  المعتقـل  حالـة 

العـراق:-
 ، فـي تصريـح للسـيد الكاظمـي 
قـال فيـه ) إن مواجهـة إنتهـاكات 
حقوق االنسـان في العراق ليسـت 
مهمه سـهله( رغم كل االصالحات 
التـي طـال مجـال حقـوق االنسـان 
المواطـن  يـزل  لـم   ، العـراق  فـي 
إنتهـاكات  الـى  يتعـرض  العراقـي 
وتحـت  وحرياتـه   حقوقـه  تطـال 
انـواع مـن المسـميات ، تتمثل هذه 
المـزري  الوضـع  فـي   ، االنتهـاكات 
والتهجيـر   ، المخيمـات  لقاطنـي 
المواطنيـن  وتغييـب   ، القسـري 
السـيئ  السـري  للمخبـر  يـزل  ،ولـم 
سـريه  تقاريـر  كتابـة  فـي  الصيـت 
. احيـان كثيـره  غيـر صحيحـه فـي 

بنـاء  أن  نقولـه  ان  نريـد  مـا 
والحضاريـه  المدنيـه  المجتمعـات 
بيـن  مـا  التفاعـل  فـي  يكمـن 
المؤسسـات الرسميه والمواطنين 
حقوقـه  المواطـن  يعـي  بحيـث 

. وواجباتـه 

 المعتقــل السياســي:- هــو ابــرز 
ــرأي  عنــوان إلضطهــاد معتنقــي ال
مــن  كثيــر  فــي  االعتقــال  وهــذا   ،
ــررات  ــان ، يفتقــُد معظــم المب االحي

التــي تجيــز ذلــك اإلعتقــال . 
رافقـت  العقوبـه  هـذه  تاريخيـًا 
منـذ   ، عديـده  ألجيـال  البشـريه 
اإلنسـاني  الوعـي  نشـوء  بدايـات 
بخق اإلنسان في التعبير عن توقِه 
للحريـه ، ولكـن هـذا األمر بدا للكثير 
اوالسـلطات  الحكـم  أنظمـة  مـن 
الحاكمـه أمـر غيـر مرغـوب فيـه مـن 

. هـذا  يومنـا  الـى  بعيـده  عهـود 
ماذا يشمل التعبير عن الرأي :-

يشـمل  الـرأي  عـن  التعبيـر  وهـذا 
منهـا.. عـده  أمـورًا 

ا- حرية الراي والمعتقد 
اي  دون  اآلراء  إعتنـاق  حريـة  ب- 

خارجـي  تدخـل 
ج- حرية نقل األفكار الى اآلخرين 

وبأي وسيله كانت 
د- حرية إختيار العمل 

ه- حرية التنقل 
والسـجين  المعتقـل  بيـن  الفـرق 
السـجين  وبيـن  السياسـي 

- : ئـي لجنا ا
هنـاك فـرق واضـح بيـن المعتقـل 
وبيـن  السياسـي  والسـجين 
السـجين العـادي المحكوم بتهمه 
او  جنايـه  كانـت  سـواء   ، جنائيـه 
جنحـه اومخالفـه ، فمفهـوم األول 
أي المعتقل السياسي ، أن تهمتُه 
وهـذا   ، معيـن  رأي  بتبنـي  تتعلـق 
السـلطه  نظـر  وجهـة  مـن  الـرأي 
الحاكمـه هـو أمر مخالف لتوجهها 
، بينمـا السـجين الجنائـي ، هـو مـن 
إرتكـَب جريمـه تدخل باب الجنايه او 
الجنحـه او المخالفـه بعاقـب عليهـا 
القانـون ااوضعـي الجنائـي ، أي ان 
دوافعهـا ال تتعلـق بموقف او مبدأ 

. إنسـاني 
السياسـي  المعتقـل  حقـوق 
السياسـي   للمعتقـل  :-تترتـب 
المواثيـق  عليهـا  أكـدت  حقـوق 
الدوليـه ، ومنهـا اإلعـالن العالمـي 
 ،  1948 للعـام  اإلنسـان  لحقـوق 
والعهـد الدولـي للحقـوق المدنيـه 
والـذي   1966 العـام  والسياسـيه 
ينـص ) علـى إن الحـق بالحيـاة حـق 
مـالزم لـكل إنسـان ، وعـاى القانـون 
حمايـة هـذا الحـق ، واا يجـوز حرمـان 
أحـد مـن حياتـِه تعسـفًا ، وإن هـذا 
حتـى  تعطيلـه  يمكـن  ال  الحـق 
هنـا  مـن   ، الطـوارئ(  حـاالت  فـي 

المعتقـل  أن   ، القـول  نسـتطيع 
السباسـي هـو كل مـن تـم توقيفه 
او حجـز حريتـِه بـدون قـرار قضائـي ، 
بسـبب معارضتِه للسلطه الحاكمه 
واالنتمـاء  المعتقـد  ناخيـة  مـن 

. الثقافـي  او  السياسـي 
المعتقـل  حقـوق  مفـردات 

-: السياسـي  اوالسـجين 
غيـر  أي ممارسـه  مـن  التظلـم   -1

. مثـااًل  التعذيـب   ، قانونيـه 
2- ان يعرف اسباب إعتقاله.

عـن  الدفـاع  خـق  لـه  يكفـل   -3
بمحامـي  االسـتعانه  او   ، نفسـه 
4- الحـق فـي تبليـغ أسـرته ِ فـي 

مـكان إعتقالـِه .
إنتهـاكات يتعـرض لهـا المعتقـل 

السياسـي :-
رصـدت حـاالت كثيـره فـي اماكن 
فيهـا  تعـرض  العالـم  مـن  عديـده 
إلنتهـاكات  السياسـي  المعتقـل 
معينـه ، ومفهـوم إنتهـاك حقـوق 
اإلنسـان) هو أي تجاوز على إنسـان 
حرمـت القوانيـن المواثيـق الزوليـه 
قانـون  فبموجـب   ،  ) بـه  العمـل 
العالمـي لحقـوق االنسـان  اإلعـالن 
) ال يحـق ألي حكومـه او مجموعـه 
او أفـراد القيـام  بـأي فعـل يسـيء 
.) ينتهـك حقوقهـم  او   ، لآلخريـن 

رصـد  متابعـة  حـق  لـه  مـن 
-: االنسـان  حقـوق  إنتهـاكات 
الحكوميـه  المؤسسـات   إن 
الحكوميـه  غيـر  والمنظمـات 
العفـو  منظمـة  مثـل   ، المسـتقله 
العالميـه  والمنظمـة   ، الدوليـه 
لمناهضة التعذيب ، كذلك وسـائل 
اإلعـالم وغيرهـا لهـا حـق رصد هذه 

. وتوثيقهـا  االنتهـاكات 
أنـواع االنتهـاكات:- واالنتهاكات 

تتخـذ أنماطـًا عـده ، منها 
1- إنتهاكات ماديه ومعنويه 

علـى  الفـرد  حصـول  إنتهـاك   -2
المالئـم  السـكن 

بيـن  العنصـري  التمييـز   -3
طنيـن  ا لمو ا

4- إنتهاك حق التعليم والصحه
5- إنتهـاك حـق السـفر والتنقـل 

وخارجيـًا داخليـًا 
وحقـوق  القانـون  رجـال  رأي 

-: باإلنتهـاكات  اإلنسـان 
إن البشـريه فـي وجهها المظلم 
االنتهـاكات  مـن  بالكثيـر  حفلـت 
هـذه  ولكـن  االنسـان  لحقـوق 
البشـريه لـم تقـف مكتوفـة اإليدي 

أكرم الشيخ مقلد
 المعتقل السياسي
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الديمقراطيـه  ، إن فكـرة  إبتـداءًا   
 ، المختلفـه  المجتمعـات  فـي 
لقـرون  المالمـح  واضحـَة  تكـن  لـم 
 ، البشـريه  علـى  مـرت  عديـده 
مبسـطه  كفكـره  فالديمقراطيـه 
مـن  نمطـا   ، تعنيـه  فيمـا  تعنـي   ،
أنمـاط الحكـم والسـلطه ، تعكـس 
مـا  لبلـٍد  المواطنييـن  توجهـات 
وفـي فتـرٍة مـا ، فـي طريقـة حكـم 
بتلـك  ومسـاهمتهم   ، بلدهـم 
وتكـون   ، الديمقراطيـه  العمليـه 
أمـر  وهـي   ، مباشـرًة  المسـاهمه 
صعـب ، او غيـر مباشـره عـن طريـق 
المجتمـع  خـاض  وقـد   ، ممثليهـم 
لنيـل  عنيفـه  معـارك  الذكـوري 
منهـا  ،والسياسـيه  الديمقراطيـه 
علـى وجـه الخصـوص ، لكن هذا ال 
يعنـي أن المـرأه لـم تسـاهم بهـذا 
هـو  هنـا  يعنينـا  والـذي  النضـال، 
العراقيـه  المـرأه  ومسـاهمة  دور 
 ، الديمقراطيـه  الحقـوق  نيـل  فـي 
العراقـي  المجتمـع  أن  وخصوصـًا 
فـي مؤشـراته االولـى هـو مجتمع 
األمـر  وهـذا   ، بإمتيـاز  ذكـوري 
المـرأه  أمـام  جديـًا  عائقـًا  يشـكل 
. الحقـوق  تلـك  لنيـل حتـى بعـض 
األدوار المختلفـه التـي مـرت بهـا 

حقـوق المـرأه العراقيـه..
العراقيـه  الدولـه  تأسـيس  منـذ 
علـى  تعاقبـت   1921 العـام   فـي 
الحكـم فـي العـراق أنظمـه عديـده 
منهـا   ، مختلفـه  توجهـات  ذات 
إسـتمر  الـذي  الملكـي  النظـام 
، فـي  لمـده ثمانيـه وثالثيـن عامـًا 
ألول  يبـدو  الماكـي  النظـام  هـذا 
وهلـه أنه نظام ديمقراطي نسـبيًا 
شـكليه  ديمقراطيـه  أنهـا  إال   ،
اكثـر منهـا موضوعيـه ، وخصوصـًا 
الـى موقفـِه مـن حقـوق  بالنسـبه 
المـرأه العراقيـه ، وعـدم إسـتجابته 
الحقـوق  هـذه  مـن  األدنـى  الحـد 
الثقافيـه  الناحيـه  مـن   سـواًء   ،
فقـد   ، والسياسـيه  واالجتماعيـه 
الدسـتور  مـن   36 المـاده  نصـت 
الملكي العراقي للعام 1925 او ما 
يعـرف بالنظـام التأسيسـي ) علـى 
بنسـبة  النـواب  مجلـس  يتألـف  ان 
ألـف  عشـرين  لـكل  واحـد  نائـب 
ويعنـي هـذا حرمـان   ، الذكـور  مـن 
المـرأه العراقيـه مـن حـق اإلنتخـاب 
إنتخـاب  قانـون  فـأن  كذلـك   ،
النـواب رقـم 53 لسـنة 1956 عرفـت 

انـه  )علـى   الناخـب  منـه   2 المـاده 
العراقـي مـن الذكـور ، (ولكـن ذلـك 
ذا ال يعنـي إنتهـاء اي دور للمـرأه 
اإلجتماعيـه  الحيـاة  فـي  العراقيـه 
 ، والسياسـيه  واالقتصاديـه 
الجائـره  القوانيـن  بالرغـم مـن هـذه 
العراقيـه  المـرأه  لـدور   المعطلـة 
فقـد   ، مجتمعهـا  خدمـة  فـي 
االربعينـات  سـنوات  شـهدت 
الماضـي  القـرن  والخمسـينات مـن 
نسـويه  لمنظمـات  رائعـًا  نشـاطًا 
عراقيـه ، او حتـى علـى المسـتوى 
فتصـدرت   ، والشـخصي  الفـردي 
السـاحه النسـويه سـيدات رائـدات 
مـن  داوود  الشـيخ  صبيحـه  مثـل 
 ، العـراق  فـي  الحقوقيـات  أوائـل 
وقـد مثلـت دور الخنسـاء وإمتطت 
حاشـد  مؤتمـر  فـي  الجمـل  سـنام 
فـي العـام 1921 وهـي فـي الثانيـه 
عشـر مـن عمرهـا ، ممـا شـكل تحديًا 

للمفاهيـم االجتماعيـه التي كانت 
الزئبـق  وفاطمـه   ، آنـذاك  سـائده 
الثانويـات  ألحـدى  مديـره  وكانـت 
األورفلـي  ولميعـه   ، الكـرخ  فـي 
للبنـات  الشـرقيه  االعداديـه  مديـرة 
اواخرالسـتينات  قدمتنـي  وقـد   (
وهـو  الطلبـه  مـع  برنامـج  فـي 
برنامـج إذاعـي( وسـعاد الهاشـمي 
والشـاعره الكبيـره عاتكـه الخزرجي 
المالئكـه  نـازك  الشـاعره  وأم   ،

. نـزار  ام  بوالـدة  تدعـى  والتـي 
قيـام  بعـد  العراقيـه  المـرأه  دور 

-:  1958 العـام  تمـوز  ثـورة 
وهي ادوار ثالثه..

العهـد  فـي  االول:-  الـدور 
1963...1958 االول  الجمهـوري 
المـرأه  بحصـول  الـدور  هـذا  يتميـز 
سـبقت  حقـوق  علـى  العراقيـه 
فـي   ، العربيـه  االقطـار  كل 
والتشـريعي  السياسـي  المجـال 

عينـت  أن  فـكان   ، واالجتماعـي 
اول  الدليمـي  نزيهـه  الدكتـوره 
وعـدل  العربـي،  العالـم  فـي  وزيـره 
قانـون األحـوال الشـخصيه ، بحيـث 
المسـاواه  علـى  المـرأه  حصلـت 
 ، بالميـراث  الرجـل  مـع  بحقهـا 
وحـدد سـن الـزواج والحـد مـن تعدد 
منظمـات  وتصـدرت   ، اازوجـات 
االجتماعيـه  السـاحه  نسـويه 
والسياسـيه ، منهـا منظمـه رابطـة 
نسـاء  ومنطمـة  العراقيـه  المـرأه 
عليـه  يأخـذ  والـذي   ، الجمهوريـه 
في هذه المرحله ، طغيان التوجه 
لهـذه  اآليديولوجـي  الشياسـي 
المنظمـات النسـويه علـى التوجـه 
وتورطـت  العـام  المجتمعـي 
الصراعـات  فـي  المنطمـات  هـذه 
السباسـيه التي وسـمت المجتمع 
العراقـي فـي تلـك المرحلـه ، وفي 
الالحقـه  الجمهوربـه  العهـود 
تحـت  العراقيـه  المـرأه  نشـطت 
خيمـة الحـزب الواحـد خصوصـًا بعـد 
قوانيـن  صـدرت  ولكـن   1968 عـام 
 1968 دسـاتير  فـي  المـرأه   لصالـح 
الخليـج  حـرب  بعـد  ولكـن   ،  1970  ،
االولى 1991 ، حدثت تجاوزات على 
حقوق المرأه منها التشـجيع على 
تعـدد الزوجـات ، وفـي القانـون رقم 
أحـكام  بإصـدار  وجـه   2001 لسـنة   6
غسـل  لجرائـم  بالنسـبه  محففـه 
 2003 العـام  حـداث  ا  وبعـد   ، العـار 
يالحـظ سـيادة العقليـه المتخلفـه 
بالنسـبه الـى مسـاندة المـرأه فـي 
بنـاء مجتمعهـا ،وصـدرت تعليمـات  
الحريـم  تقتـرب مـن مخلفـات عصـر 
عـن  بالرجـوع  أصـوات  وتعالـت   ،
صـدرت  التـي  القـرارات  معظـم 
لصالح المرأه ، ولكن مع هذا هناك 
العراقيـه  المـرأه  إن   ، آمـال واسـعه 
مـن  نضالهـا  سـتواصل  الشـجاعه 
اكتسـبته  مـا  علـى  الحفـاظ  أجـل 
مـن حقـوق ، وهـذا ال يكـون إال مـع 
الثقافـي  الوعـي  وتيـرة  تصاعـد 
واالجتماعي والسباسي ، وحضور 
المـرأه  لكفـاح  مسـاند  إعالمـي 
القـرار  سـلطة  علـى  يؤثـر  بحيـث 
الحكومـي إلصدار تشـريعات تؤكد 
، فتحيـه   ، العراقيـه  المـرأه  حقـوق 
أنهـا  تأكـد  وهـي  العراقيـه  للمـرأة 
جديره ان تكون متسـاوية الحقوق 

. الرجـل  أخيهـا  مـع 
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الزميـالت والزمـالء األعزاء أعضـاء المؤتمر الحادي 
فـي  اإلنسـان  حقـوق  عـن  الدفـاع  لمنظمـة  عشـر 

ألمانيـا - أومـرك المحترميـن  . 
تحيـة وتقدير ..

الـذي  العتيـد  مؤتمركـم  أشـارككم  أن  يسـعدني 
ينعقـد فـي ظروف معقـدة وخطيرة ، يمر بها بلدنا 
والقلـق  التوتـر  جـراء   ، والعالـم  والمنطقـة  العـراق 
حمـالت  إلـى  المواطنيـن  وتعـرض   ، والحـروب 
قمـع وإرهـاب وانتهـاكات واسـعة وفظـة لحقـوق 
ظاهـرة  وتفشـي  المواطنـة،  وحقـوق  اإلنسـان 
بنطـاق  العامـة  األمـوال  وسـرقة  والنهـب  الفسـاد 
المشـاكل  لحـل  الشـعوب  مطالبـة  رغـم   ، واسـع 
 ، السـلمية  والطـرق  بالحـوار  القائمـة  واألزمـات 
اإلقليميـة  للتدخـالت  حـد  وضـع  إلـى  باإلضافـة 
والدوليـة فـي شـؤون البلـدان ومنهـا بلدنـا العراق .
ونأسـف لعـدم مشـاركة بعـض األخـوات واألخـوة 
األعـزاء فـي هـذا المؤتمـر ألسـباب صحيـة ورحيـل 
قليلـة  أشـهر  قبـل  أبرزهـم  وكان   ، اآلخـر  بعضهـم 
كان  الـذي   ، سـامر(  )أبـو  حبيـب  كاظـم  الدكتـور 
والمنتـدى  أومـرك  تأسـيس  فـي  فعـااًل  دورًا  لـه 

. اإلنسـان  حقـوق  لمنظمـات  العراقـي 
الزميـالت والزمالء األفاضل ..

لقـد مـر )19( عامـًا علـى الخـالص مـن نظـام صـدام 
جماهيـر  كانـت   ، القمعـي  الدكتاتـوري  حسـين 
إجـراء تغييـرات وإصالحـات  شـعبنا تنتظـر وتتأمـل 
أن  إال   ، البـالد  فـي  العـام  الوضـع  علـى  جذريـة 
اليـوم  لحـد  كثيـرة  جوانـب  فـي  تتغيـر  لـم  األمـور 
السـلمية  والمظاهـرات  االحتجاجـات  تصاعـد  رغـم 
وبشـكل خـاص منـذ إنتفاضـة تشـرين الواسـعة مـن 
أجـل توفيـر الخدمـات الضروريـة وتخفيـف البطالـة 
حالـة  وتتدهـور   ، الكريـم  العيـش  وضمـان  والفقـر 
ميـاه  فـي  الخطيـر  واالنحسـار  والتصحـر  المنـاخ 
 ، وتركيـا  إران  مـن  األنهـر  وبقيـة  والفـرات  دجلـة 
نطـاق  فـي  المزروعـة  األلغـام  مالييـن  ووجـود 
بمـا  األمـور  معالجـة  وعـدم   ، البـالد  فـي  واسـع 
كردسـتان  إقليـم  مـع  والتفاهـم  العالقـات  فيهـا 
آالف  مصيـر  عـن  والكشـف  العنـف  مـن  والحـد   ،
المغيبييـن ، وهيمنـة األحـزاب الطائفيـة والعرقيـة 
والميليشـيات المسـلحة ووجود السـالح المنفلت 
، وتفشـي  والعشـائر  األهالـي  بيـن  بنطـاق واسـع 
واإلتجـار  المنظمـة  والجريمـة  المخـدرات  ظاهـرة 
بالبشر ، ووضع حد لالنتهاكات والتجاوزات الفّضة 
لحقـوق اإلنسـان وتطبيـق مـواد اإلعـالن العالمـي 
الخاصـة  العراقـي  والدسـتور  اإلنسـان  لحقـوق 
بالحريـات وإسـتمرار اسـتخدام العنـف المفـرط بحق 
بحقوقهـم  المطالبيـن  والمحتجيـن  المتظاهريـن 
. النشـطاء  مـن  العشـرات  وإختطـاف  المشـروعة 
بعـد  وخاصـًة  األسـوأ  نحـو  يسـير  الوضـع  أن  إال 

االسـتقالة الجماعيـة للكتلـة الصدريـة مـن البرلمـان 
بيـن  قويـة  وصراعـات  مخاطـر  وهنـاك  مؤخـرًا 
السـلطة  علـى  المهيمنـة  السياسـية  األطـراف 
يومـًا  تتعقـد  واألمـور   ... عسـكرية  بصراعـات  تنـذر 
بعـد يـوم باتجـاه التصفيـات بعيـدًا عـن رغبـة وإرادة 
مدنيـة  كمنظمـات  منـا  يتطلـب  ممـا   ، شـعبنا 
جهودنـا  مواصلـة  اإلنسـان  حقـوق  ومنظمـات 
السـائد  والتوتـر  للفوضـى  حـد  لوضـع  المخلصـة 
وإليجـاد مخـرج للوضـع المتدهـور والمجهـول فـي 
البـالد ، وهـي مسـألة ليسـت سـهلة بسـبب إصـرار 
والسـلطة  الكراسـي  علـى  المتصارعـة  القـوى 
السـابق  فـي  كانـت  كمـا  األمـور  وإبقـاء  والمـال 
الوطنيـة  شـعبنا  جماهيـر  مـن  والبـد   ، تغييـر  دون 
والمجتمـع المدنـي والحقوقـي مضاعفـة الجهـود 
مـن اجل اجراء إصالحـات وتغييرات للواقع الخطير 
والمجهـول للوضـع فـي البـالد وبنـاء عـراق وطنـي 

 . ومدنـي  وديمقراطـي 
العراقـي  المنتـدى  فـي  إننـا   ، الختـام  وفـي 
الـذي  الوقـت  فـي  اإلنسـان  حقـوق  لمنظمـات 
أومـرك،  لمنظمـة  العريـق  والتاريـخ  عاليـًا دور  نقـدر 
نتمنـى لمؤتمركـم النجـاح والموفقيـة في الخروج 
وتطويـر  تنشـيط  علـى  تعمـل  وقـرارات  بتوصيـات 
والثغـرات  النواقـص  ومعالجـة  أومـرك  منظمـة 
المؤتمـر  منـذ  أعمالهـا  فـي  والفتـور  واالرتبـاك 
الجهـود  مواصلـة  ونأمـل   ، للمنظمـة  العاشـر 
فـي  والمهجريـن  الالجئيـن  لخدمـة  اإلنسـانية 
ألمانيـا وأوروبـا والضغـط على السـلطات األوروبية 
التعسـفية  للحـد مـن بعـض اإلجـراءات والقوانيـن 
الصـادرة مـن الجهـات بضغـط من العناصـر اليمينية 
فـي  ونشـاطها  ودورهـا  نفوذهـا  تصاعـد  التـي 
مسـاندة  إلـى  باإلضافـة   ، األخيـرة  السـنوات 
مطاليـب شـعبنا العادلـة مـن أجـل تحقيـق الحريـات 
االجتماعيـة  والعدالـة  والديمقراطيـة  العامـة 
والقوميـات  الطوائـف  جميـع  بيـن  والمسـاواة 
واألديـان والمذاهـب فـي المجتمـع العراقـي دون 

. وتهميـش  تمييـز 
مـع خالـص احترامي وتقديري ..

   برليـن – 2022/6/18  

كلمة المنسق العام للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق اإلنسان
 في مؤتمر أومرك يوم 2٠22/6/1٨ في برلين
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 عقدت المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق األنسان  
فـي العـراق / المانيـا ) اومـرك( مؤتمرهـا الحـادي عشـر 
) دورة الفقيـد المؤسـس الدكتـور كاظـم حبيـب - ابـو 
سـامر( ، تخليدا لذكراه في برلين بتاريخ 18حزيران 2022 
الناشـطين والمدعويـن المهتميـن  بحضـور عـدد مـن 

بحقوق األنسـان 
افتح المؤتمر بدعوة الحضور للوقوف 

حقـوق  حركـة  شـهداء  ارواح  علـى  حـداد  دقيقـة 
العراقيـة. الوطنيـة  والحركـة  االنسـان 

ثـم تلتهـا كلمـة المنسـق العـام للمنتـدى العراقـي 
لحقـوق االنسـان الزميـل عبـد الخالـق زنكنـة  الشـاملة 
فـي  الحقوقيـة  والحركـة  االنسـان  حقـوق  حالـة  عـن 

العـراق .
مـن  العديـد  مـن  التحيـة  رسـائل  قـراءة  تـم  وثـم 
والمهجـر. الداخـل  فـي  والجمعيـات   المنظمـات 

عـن  التراجـع  مظاهـر  عنـد  بجديـة  المؤتمـر  وتوقـف 
حقـوق االنسـان فـي العـراق ومـا رافقها مـن تداعيات 
خطيـرة بعـد االحتـالل وسـقوط النظـام الدكتاتـوري 
شـملت تواصـال لالنتهـاكات مـن قبـل قـوى وأحـزاب 
بسياسـة  تـدار  زالـت  مـا  التـي  بالدولـة  تتحكـم 
المحاصصـة الطائفيـة/ االثنيـة / العشـائرية وتمـارس 
القمـع والتزييـف والفسـاد ، وانخراطهـا فـي جـوالت 
المـدن  لسـقوط  مهـدت  التـي  الطائفيـة  الصراعـات 
مارسـوا  الذيـن  الدواعـش،  المتطرفيـن  بيـد  واألريـاف 
عقـب احتاللهـم لهـا  كل قسـاوات انتهاكات حقوق 
األبريـاء  مـن  األالف  أرواح  وزهقـوا  وعبثـوا  االنسـان 
فـي مختلـف المـدن والقصبـات  الغربيـة التي وقعت 
بسـهل  حـل  مـا  اشـنعها  وكان  سـيطرتهم،  تحـت 
الموصـل وسـنجار مـن خـراب ودمـار ترافقـت مع سـبي 

اإليزيديـات.. للنسـاء  واغتصـاب 
اقترنـت االوضـاع في العراق بحالة فوضى سياسـية 
وامنيـة واقتصاديـة وظهـور المافيـات والميلشـيات 
الحزبيـة التـي تحولـت الـى واجهـات وغطـاء يحمـي 
الفسـاد والمفسـدين الذيـن تمكنـوا مـن خلـق شـبكة 
عالقاتهـم  ووظفـوا  وإقليميـة  محليـة  عالقـات 

الدنيئـة.. مصالحهـم  لخدمـة  الدوليـة 
فتراجعـت  معظـم الخدمـات العامـة واتسـعت رقعـة 
الفسـاد والخـراب.. وازداد عـدد العاطليـن عـن العمـل.. 
مظاهـر  وتفاقمـت  واألوبئـة  األمـراض  وتفشـت 
اعـداد  وتنامـت  الميـاه..  ازمـة  وتعمقـت  التصحـر.. 
الجيـاع والمشـردين الفقـراء والمنكوبيـن المنتظريـن 
مـن  العديـد  فـي  الـذل  مخيمـات  فـي  للمسـاعدات 
المحافظـات حيـث وصلـت اعدادهـم الـى مـا يقـارب 

انسـان، مالييـن  الخمـس 
االحتجاجـات  فيـه  اشـتدت  الـذي  الوقـت  وفـي 
للبحـث  والمسـاعي  الجهـود  وتواصلـت  الجماهيريـة 
عن الحلول   الممكنة والبديلة وما قدمه المنتفضون 
وبقيـة  بغـداد  العاصمـة  فـي  التحريـر  سـاحة  فـي 
الــ  اعدادهـا  تجـاوزت  المحافظـات مـن ضحايـا ودمـاء 
700 شـهيد مـع أالف الجرحـى والمعوقيـن والمغيبين 

الباسـلة. التشـرينية  الثـورة  فـي  والمهجريـن 
التداعيـات  مـن  المزيـد  وسنشـهد  نشـهد  زلنـا  ومـا 
واالقتصاديـة  االجتماعيـة  األوضـاع  فـي  الخطيـرة 

العراقيـة..  والسياسـية 
بلـد يعتبـر  كل هـذه االزمـات الماسـوية تحـدث فـي 

مـن اغنـى بلـدان العالـم.
وقد اتخذ  المؤتمر العديد من القرارات والتوصيات 

وشـجب  االنسـان  حقـوق  عـن  بالدفـاع  المتعلقـة 
وحقـوق  للحريـات  االنتهـاكات  انـواع  كل  واسـتنكار 

، االنسـان 
فمنهـا  ادانـة وشـجب الحـرب الروسـية ـ األوكرانيـة.. 
العسـكرية  االحـالف  وحـل   ، فـورا  لوقفهـا  والدعـوة 
البلـدان..  شـؤون  فـي  عسـكرية  تدخـالت  ايـة  ،ومنـع 
الميـول  وشـجب  الدولييـن،  واالمـن  السـلم  وصيانـة 
النازيـة  المنظمـات  واحيـاء  للتطـرف  الداعمـة 
ـ  العنصـري  التطـرف  خطـر  ومواجهـة  والفاشـية 
فـي  األوضـاع  هشاشـة  عـن  كشـف  الـذي  اليمينـي 
البلـدان األوربيـة.. التـي كانـت تتشـدق بالديمقراطيـة 
مجاميـع  بيـن  تفـرق  وأصبحـت  األنسـان..  وحقـوق 
واشـكالهم  لبلدانهـم  وفقـًا  وتصنفهـم  الالجئيـن 
الدينيـة.. كمـا حـدث  والوانهـم وحتـى معتقداتهـم 

مؤخـرا.
للعمـل  متطـورة  مرحلـة  الـى  االنتفـال  اجـل  ومـن 
وخاصـة مـا يتعلـق بوضـع ونشـاط المنتـدى العراقـي 
عضـوا  اومـرك  -الـذي   االنسـان  حقـوق  لمنظمـات 
النظـر فـي  اعـادة    ، اجـل تطويـره  بـه، -واقتـرح  مـن 
اسـس  علـى  واسـاليب عملـه  برامـج  تشـكيله وفـي 
تنظيمـة مالئمـة مدعومة بالطاقات الشـبابية القادرة 
هـذه  فـي  االنسـان  حقـوق  مهـام  اسـتيعاب  علـى 
المرحلـة.. ومـا توفره وسـائل التواصل االجتماعي من 
االسـتفادة منهـا فـي خلـق وعـي  يمكـن  إمكانيـات 

العصـر.. مـدرك ألهميـة حقـوق االنسـان فـي هـذا 
المجتمـع  منظمـات  مـع  العالقـات  تطويـر   وكذلـك 
المدنـي وحقـوق االنسـان واالهتمـام بالالجيـن ونشـر 

ثقافـة حقـوق االنسـان حيثمـا نسـتطيع.
تـم  ديموقراطـي  جـو  وفـي  اعمالـه   ختـام  وفـي 
الخمسـة  الجديـدة  العامـة  االماننـة  اعضـاء  انتخـاب 

باالجمـاع… 
ـ  العـراق  فـي  األنسـان  حقـوق  عـن  الدفـاع  منظمـة 

أومريـك ألمانيـا 
برلين 2022/6/18

البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الحادي عشر
 لمنظمة الدفاع عن حقوق االنسان في العراق/ المانيا  اومرك
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يـوم  باالجمـاع  تقريبـا  االلمانـي  البرلمـان  أعلـن   
الخميـس 7 تمـوز2022 تصنيـف جرائـم تنظيـم الدولـة 
االسـالمية فـي العـراق والشـام المسـماة » بداعـش 
  ،2014 عـام  العـراق  فـي  اإليزيدييـن  ضـد   « االرهابيـة 
بجريمـة اإلبـادة الجماعيـة ضـد اإليزيدييـن حيـث قتـل 
بصـورة بشـعة  فـي مناطـق  إيزيـدي   5000 مـن  اكثـر 
سـنجار فـي العـراق وتعرضـت الفتيـات والنسـاء الى 

والسـبي.  واالغتصـاب  الخطـف 
ان القرار الصادر كان ثمرة جهود لمنظمات حقوقية 
وجمعيات وشـخصيات مدافعة عن حقوق االنسـان 
وااليزيدييـن،  قامـوا  بتقديـم طلبـات االلتمـاس الـى 
شـهر  فـي  االلمانيـة  البرلمانيـة  االلتماسـات  لجنـة 
شـباط الماضـي وتـم مناقشـتها فـي لجنـة حقـوق 
االنسـان والمسـاعدات اإلنسـانية االلمانيـة ، واخيـرا 
الموافقـة  اسـتحصلت   2022 تمـوز  مـن  السـابع  فـي 
البرلمانيـة علـى االعتـراف الكامـل بانهـا جرائـم إبـادة 

جماعيـة ضـد اإليزيدييـن.    
ان  البـد  الجماعيـة  االبـادة  بجريمـة  االعتـراف  قـرار 
ضحايـا  إلسـناد  توصيـات  و  قـرارات  منـه  تتمخـض 
االبـادة الجماعيـة بعد ان تقر جريمة االبادة الجماعية 
تعتبـر  االلمانيـة.     الفيدراليـة  الحكومـة  قبـل  مـن 
كبيـرة  المانيـا  فـي  المتواجـدة  اإليزيديـة  الجاليـة 
مـن  اخـرى  مناطـق  فـي  االيزيدييـن  بتواجـد  قياسـا 
اوروبـا حيـث اسـتقبلت المانيـا العديـد مـن الناجيـات 
والضحايـا اإليزيديـة فـي مراكـز المعالجـة والتأهيـل 
آثـار العنـف واالغتصـاب واالضطهـاد مـن جـراء  مـن 
بعـد  مـا  اعـراض  وكافـة  الوحشـية  داعـش  جرائـم 

والجسـدية.   النفسـية  الصدمـة 
ان مسـاعي االيزيدييـن والمنظمات الحقوقية في 
دولـي  اعتـراف  علـى  الحصـول  فـي  العالـم  شـتات 
علـى مـا تعـرض اليـه  االيزيديـون منـذ 2014 الـى يومنا 
ديمغرافـي  وتغييـر  وعرقـي  دينـي  تمييـز  مـن  هـذا 
ممنهـج،  اضافـة الـى االضطهـاد والتهميـش فـي 
منهـا  وشـردوا  يقطنونهـا  كانـوا  التـي  مناطقهـم 
مجمعـات  فـي  متهرئـة  خيـم  ظـل  تحـت  ليحتمـوا 
العـراق،  وطنهـم  داخـل  فـي  والمشـردين  النازحيـن 
ويمنعـون مـن العـودة الـى مناطقهـم فـي سـنجار 
المدافعـة  المنظمـات  سـعي  ان  مختلفـة.  السـباب 
عـن حقـوق االنسـان وبصـورة خاصـة عـن  المواطـن 
ايصـال  اجـل  مـن  االبـواب  الـى طـرق كل  االيزيـدي، 
وفـي  الدوليـة  المحافـل  الـى  ومظلوميتـه  صوتـه 
وطنـه العـراق، مـن اجـل تحقيـق العدالـة بحـق الجناة 
ومالحقـة مجرمـي داعـش ومـن تعـاون معهـم فـي 
بقـاع العالـم لتسـليمهم الـى المحاكـم الجنائيـة . 

الشـأن  فـي  والمختصـون  الباحثـون  اكـد  لقـد    

المانيـا ومـن خـالل اطالعهـم علـى  القانونـي فـي 
تقاريـر وزيـارات ميدانيـة الـى مناطـق سـنجار قامـت 
بهـا منظمـات حقوقيـة تابعـة الـى االمـم المتحـدة 
ومتخصصيـن فـي االبـادات الجماعيـة ان مـا تعـرض 
اليـه االيزيديـون مـن جرائـم علـى يـد تنظيـم الدولـة 
االسـالمية داعـش ترتقـي الى جرائم ابـادة جماعية.  
كذلـك اكـد المختصـون بالشـأن الخدمـة االجتماعيـة 
والمشرفين على معالجة  الضحايا الذين يعانون من 
صدمـات جماعيـة ومشـاكل نفسـية لـكل ضحيـة قد 
ترتقي ما تعرضوا اليه الى جرائم انسـانية.     ويذكر 
ان قـرار البرلمـان االلمانـي يحـث علـى ضـرورة تحقيـق 
يسـكنها  التـي  المناطـق  فـي  واالمـن  االسـتقرار 
االيزيدييـن وحـث الحكومـات علـى مالحقـة الجنـاة.     
تجـد االمانـة العامـة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات 
المنظمـات  مـن  باعتبارهـا  العـراق،  فـي  والمذاهـب 
الدفـاع  اجـل  مـن  مـا فـي وسـعها  بذلـت كل  التـي 
عـن مـا تعـرض له اتبـاع الديانة االيزيديـة، واكدت في 
بياناتهـا ومذكـرات االلتمـاس الـى الجهـات الدوليـة 
الـى  والعالميـة المعنيـة ان االيزيدييـن قـد تعرضـوا 
جريمـة االبـادة الجماعية وفقا لكل الضوابط واالدلة 
الجنائيـة و وفقـا لشـهود العيـان واعترافات الضحايا 

الناجيـة مـن الجريمـة.
الكبيـر  بالشـكر  نتقـدم  العامـة  االمانـة  فـي  إننـا 
الـى البرلمـان االلمانـي علـى هـذا االعتـراف الكامـل 
مـن  املـة  لاليزيدييـن،  الجماعيـة  االبـادة  بجريمـة 
الحكومـة الفدراليـة االلمانيـة ان تعلـن هـي االخـرى 
االعتراف بجريمة االبادة الجماعية، كما تؤكد االمانة 
العامـة ضـرورة عـدم االكتفـاء بالمواقـف االعالميـة 
والتعاطفيـة التضامنيـة الدوليـة مـع االيزيدييـن،  بل 
الواجبـة  والتوصيـات  القـرارات  اقـرار  صـوب  لتتجـه 
االبـادة  بجريمـة  االعتـراف  حالـة  فـي  عنهـا  االعـالن 
الجريمـة  هـذه  ضحايـا  بتعويـض  وذلـك  الجماعيـة 
تقرهـا  التـي  القانونيـة  الطـرق  بـكل  واسـنادهم 
القوانيـن الدوليـة فـي حالة االبـادة الجماعية ، ندعو 
العالـم إلنصـاف الضحايـا فعليـا  العـراق ودول  دولـة 
وليـس االكتفـاء بالقـرارات االعالميـة  التـي ال تلئـم 
. وعوائلهـم  الضحايـا  خسـارات  تعـوض  وال  الجـروح 

البرلمان االلماني يعترف بجريمة االبادة الجماعية ضد اإليزيديين
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  االنســداد« فــي العــراق ليــس 
أســلوب  يعالــج  حتــى  طبيعيــًا، 
فتحــه، بــل هــو بفعــل فاعــل، فهــم 
العــراق  جهــاز  انســداد  يريــدون 
الهضمــي، حتــى ينتفــخ ويتــوّرم 

ينفجــر حتــى 
مصيــره،  فــي  مهــّدد  العــراق 
شــعبه،  أبنــاء  مســتقبل  وفــي 
الفســاد  بــاق ينســحق مــن  فهــو 
ونــدرة الخدمــات ومــن مشــكالٍت 

اللــه.  إال  مداهــا  يعــرف  ال 
ــن يأتــي بعــض العراقييــن  مــن أي
التــي  »المصطلحــات«  بهــذه 
القواميــس  فــي  لهــا  وجــود  ال 
يســتخدمها  ولــم  السياســّية، 
أحــد غيرهــم، فقــد غــدا »االنســداد 
كّل  فــي  متــداواًل  السياســي« 
نحــو  منــذ  العراقيــة  األوســاط 
أن  نعــرف  مضــت.  أشــهر  أربعــة 
انســدادًا قــد يحــدث فــي االوعيــة 
الهضمــي   الجهــاز  او   الدمويــة  
أو فــي مجــاري الصــرف الصحــي، 
فــي  يحصــل  الــذي  ذلــك  أو 
ســّد  مــن  وهــو  الميــاه،  قنــوات 
أن  أمــا  إلــخ.   .. أوالبــاب  المــاء 
ــة  ُيســتخدم سياســيًا لوصــف حال
هــي  كمــا  معقــّدة،  سياســية 
بـــ  الحاكــم«  »النظــام  تســميتهم 
وهّلــم  السياســية«،  »العمليــة 
علــى  الجنــون  أن  المهــم   .. جــرا 
ــن  ــار الذي األرض مــن الساســة الكب
الســلطة  يتناحــرون علــى تســّلم 
توصيفــاٍت  يوّلــد  الــذي  هــو 
فــي  يســتخدمونها  كهــذه، 
األّيــام  مــّرت  غيــر محّلهــا. وكّلمــا 
نتائــج  ظهــور  منــذ  والشــهور 
االنتخابــات التشــريعية ومهازلهــا 
األول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي 
المتدافعــون  أولئــك  وجــد   ،2021
وقــد  أنفســهم  الســلطة  نحــو 
ليــس ألن  الواجهــة،  إلــى  عــادوا 
ليكونــوا  انتخبهــم  قــد  الشــعب 
حــدث  مــا  ولكــن  للبــالد،  قــادة 
وراء الكواليــس مــن تزويــر أنهــم 
أبــدًا  يصّدقــوا  لــم  أنفســهم 
وراح  المتوقــع،  غيــر  فوزهــم 
الخاســرون يندبــون حظهــم العاثــر.

ومؤّكــد أن هــؤالء الذيــن حصلــوا 
مــن  البرلمــان  فــي  مقاعــد  علــى 
بهــا  ترتبــط  معروفــة،  أحــزاب 
إحــدى دول الجوار بال أدنى شــك. 
ولــم تنفــع طعــون الخاســرين فــي 
المحكمــة االتحاديــة، فقــد طبــخ 
هادئــة،  نــار  علــى  شــيء  كّل 

الجديــد  االنتخابــات  قانــون  ضمــن 
العراقــي  البرلمــان  ســّنه  الــذي 
ولكــن  متعــددة.  دوائــر  والمعتمــد 
النتائــج خيبــت آمــال كّل المطالبيــن 
بالتغييــر والتمــّدن والقضــاء علــى 
وخصوصــًا  والفاســدين،  الفســاد 
إبقــاء النخبــة السياســية الحاكمــة 
التــي احتكــرت الســلطة منــذ 2005. 
وكان أركانهــا، مثــل نــوري المالكــي 
الحكيــم  وعّمــار  العامــري  وهــادي 
وغيرهــم  كثيــر ، قــد اعترفــوا، فــي 
قــد  كانــوا  بأنهــم  عــدة،  مناســبات 
البــالد، وبأنهــم  إدارة  فشــلوا فــي 
كانــوا الســبب وراء كل الموبقــات، 
النظــام  انهيــار  فــي  وكانــوا ســببًا 
فــي  واألخالقــي  االجتماعــي 
ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  العــراق. 
فهــم اليــوم يقفــون بــكل  قباحــة 

عثــرة  حجــر  خجــل   او  حيــاء   وبــال 
أمــام تشــكيل الــوزارة الجديــدة بعــد 
مشــكلة اختيــار رئيــس للجمهوريــة، 
بــل وأنهــم جميعــًا يقــودون العــراق 

والخــراب. االنهيــار  إلــى 
وال  الطعــون  ال  تنفــع  لــم 
إذ  االعتراضــات،  وال  االعتصامــات 
مــن  مقعــده  فــي  نائــب  كّل  تبــوأ 
والمســاومات  الصفقــات  خــالل 
األطــراف  كل  وخــداع  واألباطيــل 
للشــعب.  الوعــود  وكيــل  قاطبــة، 
المشــكلة أن الحكومــة ال تتشــّكل 
إال عبــر مرّشــح مــن الكتلــة الكبــرى. 
وهــذا الماراثــون المضحــك المخجــل 
جــّراء  العــراق  فــي  إاّل  نجــده  ال 
تمامــا  متوافقــة  داخليــة  عوامــل 
مــع اإلرادة اإليرانيــة التــي يريــدون 
األثمــان.  كانــت  مهمــا  فرضهــا 
فــي  »االنســداد«  فــإن  وعليــه، 
العــراق ليــس طبيعيــًا، حتــى يعالــج 
بفعــل  هــو  بــل  فتحــه،  أســلوب 
فاعــل، فهــم يريــدون انســداد جهــاز 
ينتفــخ  حتــى  الهضمــي،  العــراق 

ينفجــر. حتــى  ويتــوّرم 
قــرّروا  أنهــم  أيضــًا  المضحــك  مــن 
ديســمبر/  أواخــر  النتائــج  حســم 

 أضحوكة االنسداد السياسي في العراق

ولكــن   ،2021 األول  كانــون 
بانتخــاب  نجحــت  صفقتهــم 
رئيــس البرلمــان فــي شــهر فبرايــر/ 
األهازيــج  وســط  الماضــي  شــباط 
للســنة.  انتصــارًا  ذلــك  كــون 
رئيســي  مــن  كّل  منصــب  وبقــي 
مســتعصيًا  والــوزراء  الجمهوريــة 
اختناقــات  وســط  أمرهمــا، 
ومراهنــات وقبوضــات ومدافعــات 
األمــر  فوصــل  المافيــات،  كعمــل 
وصفــوه،  كمــا  »االنســداد«،  إلــى 
وعندمــا  كياســة.  أو  لياقــة  بــال 
الكاظمــي  بمصطفــى  جــاءوا 
رئيســا للــوزراء لســد ثغــرٍة أحدثوهــا 
عــن تعّمــد وســبق إصــرار بعــد فشــل 
ســلفه عــادل عبــد المهــدي، فوعــد 
الرئيــس الجديــد بانتخابــاٍت مبكــرة، 
ولــم يــدر أّن المعضلــة ليســت فــي 
يكــون  مــن  فــي  بــل  االنتخابــات، 
رئيســا للــوزراء، فمــا نفــع االنتخابات 
المبّكــرة إذا كانــت قــد انتهــت منــذ 
أكثــر مــن ثمانيــة شــهور، والنتيجــة 

سياســي«؟ »انســداد 
المشــكلة الحقيقيــة فــي العــراق 
ال تحــّل أبــدا، ال مــن خــالل التناحرات 
بانــت  التــي  التحالفــات  عبــر  وال 
مفضوحــة بعــد االنتخابــات باســم 
وتحالــف  الثالثــي«  »التحالــف 
فضــاع  التنســيقي«  »اإلطــار 
الحبــل  شــد  وســط  العراقيــون 
أغلبيــة  حكومــة  طرفيــن:  بيــن 
توافقيــة  حكومــة  أم  )وطنيــة( 
كلهــا  وهــذه  الجميــع؟  تضــم 
تعابيــر يضحكــون بهــا علــى عقــول 
قصــة  يحكــي  فالواقــع  النــاس، 
فشــل  عــن  تعبــّر  آخــر  نــوع  مــن 
مــن  الحاكــم  السياســي  النظــام 
إلــى  ســنة  ومــن  آخــر  إلــى  يــوم 
إّن الطبقــة  الواقــع  أخــرى. يقــول 
تتصــارع  العراقيــة  السياســية 
مــا  الســلطة والنفــوذ فــي  علــى 
بينهــا. .. صحيــٌح أن هنــاك تحالفــًا 
الصــدر،  مقتــدى  يقــوُده  ثالثيــًا 
ويتكــون مــن تيــاره الصــدري، ومــن 
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 
ومــن  البارزانــي،  مســعود  بقيــادة 

 أ.د.  سّيار الجميل
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قيــادات ســّنية جديــدة ممثلــة بالحلبوســي 
الســّنة  إقصــاء  بعــد  وغيرهمــا،  والخنجــر 
النجيفــي وطــارق  أســامة  الكبــار، ومنهــم 
الهاشــمي وغيرهمــا ، وأن مشــهد الســّنة 
بمباركــة  عــدة،  تخّطــى حواجــز  قــد  اليــوم 
تركيــا علــى حســاب بقــاء الحــال علــى حالــه 
فــي المحافظــات الســنية التــي يعبــث بهــا 
منقســم  الشــيعي  البيــت  فــإن  اآلخــرون، 
مــع  إيــران  إرادة  تنفــع  ولــم  نفســه،  علــى 
مقتــدى الصــدر، كــي يتوافــق مــع خصمــه 
الــذي يمثلــه »اإلطــار التنســيقي: المؤلــف 
العامــري  وهــادي  المالكــي  نــوري  مــن 
وحيــدر  الحكيــم  وعمــار  الخزعلــي  وقيــس 
الغليظــة  العصــا  هــم  وهــؤالء  العبــادي، 
الذيــن  وهــم  الحاكــم،  النظــام  عجلــة  فــي 
أغلقــوا عنــق الزجاجــة، وكانــوا وراء انســداد 
 ! والهضميــة  التنفســية  العــراق  مجــاري 
فهــل ســيقلب  مقتــدى الصــدر  الطاولــة  

؟   وعليهــم  عليــه 
رئيــس  تنصيــب  وراء  المركبــة  العقــدة 
فــي  االنقســام  هــو  الكــردي  للجمهوريــة 
الحزبيــن  بيــن  نفســه  الكــردي  البيــت 
الكبيريــن أساســًا. وأيضــًا اهتــراء التحالــف 
القديــم بيــن الشــيعة والكــرد علــى حســاب 
الســنة، كمــا جــرى ســابقًا منــذ العــام 2003. 
ورفــض مقتــدى الصــدر الــذي لــه أكثــر مــن 
ترفــع  بــادرة  أيــة  برلمانيــًا  مقعــدًا  ســبعين 
مــن شــأن المالكــي، بتنصيبــه نائبــًا لرئيــس 
الجمهوريــة، ورفــض البارزانــي إبقــاء برهــم 
صالــح فــي رئاســة الجمهوريــة دورة أخــرى. 
وتهديــدات »اإلطــار التنســيقي« بإشــعال 
وصلــت  بحيــث  العــراق!  فــي  أهليــة  حــرب 
إلــى عنفوانهــا أن تعلــن مندوبــة  المهزلــة 
األمــم المتحــدة فــي العــراق، بالسخارســت، 
أّن الوضــع السياســي ال يطــاق فــي العــراق، 
معلنــة عــن أســوأ العواقــب، جــّراء اختالفــات 
قيــادات العراقييــن السياســية لالســتحواذ 

الســلطة. علــى 
أحــوال  تبقــى  متــى  إلــى  نتســاءل:  هنــا 
الشــعب  منهــا  يعانــي  مأســاوية  العــراق 
فاســد،  حكــم  نظــام  ببقــاء  العراقــي، 
ويتالعــب بمصيــر العــراق جوقــة مــن رؤســاء 
الكتــل واألحــزاب؟ مــا مصداقيــة االنتخابــات 
 ،2021 عــام  التــي جــرت قبــل أشــهر طــوال 
واعتبروهــا مبكــرة بســبب التســارع الزمنــي؟ 
كالمتفــّرج  األميــركان  دور  ســيبقى  هــل 
علــى ماراثــون هزيــل وســاخر كهــذا، وهــم 
بمثــل هــذه  المســرح، وأتــوا  الذيــن نصبــوا 
البشــعة  والمخلوقــات  الكالحــة  الوجــوه  
هــذا  انحــّل  ســواء  أقــول:  العــراق؟  لحكــم 
»االنســداد« أم ال، فــإن بقــاء هــذه الطبقــة 
مؤسســات  مــن  أّي  فــي  السياســية 
جريمــة  التنفيذيــة  أو  التشــريعية  البــالد 
مصيــره،  فــي  مهــّدد  والعــراق  تغتفــر،  ال 
بــاق  فهــو  شــعبه،  أبنــاء  مســتقبل  وفــي 
ينســحق مــن الفســاد ونــدرة الخدمــات ومــن 
مشــكالٍت ال يعــرف مداهــا إال اللــه، وهــؤالء 
يتصارعــون علــى الســلطة فــي مــا بينهــم.

الفكريـة  المـدارس  دخلـت   
أمتـد  جـدال  فـي  والسياسـية 
وتحديـدا   ، قـرن  نصـف  مـن  ألكثـر 
القـرن  مـن  الثانـي  النصـف  منـذ 
الجـدال  موضـوع  كان  المنصـرم.. 
اآلراء  فـي  واالختـالف  والتبايـن 
حقـوق  فـي  األولويـات  حـول 

اإلنسـان. وبالخصـوص إذا كان الحقـوق االنسـانية أجـدر  
باالخـذ بهـا فـي تطبيـق بأي مجتمع ما وفيما إذا كانت 
للحقـوق الفرديـة أم الجماعيـة.. وتحديـدا اي الحقـوق 
أوال. الحقـوق االقتصاديـة، االجتماعيـة، والثقافيـة، أم 

والسياسـية. المدنيـة  عليهاالحقـوق  تتقـدم 
المعسـكرين.  بيـن  الواضحـة  اثـاره  الصـراع  لهـذا  كان 
الشـيوعي والرأسـمالي. كذلك كان دول العالم الثالث 
في تلك الحقبة مواقفها التي كانت تقترب، ألسـباب 
الحكومـات،  ومنهامصالحيةلتلـك  موضوعيـة،  منهـا 
مـن مواقـف المعسـكر االشـتراكي فـي مسـألة أولوية 

حقـوق اإلنسـان.
تـرى  نظريـة  هنـاك  أوال.  الحقـوق  أي  عـن  وبعيـدا 
حيـن  السياسـيةالى  الحيـاة  ارجاءممارسـة  ضـرورة 
وتوفيرالحقـوق  والخـوف،  الفائقـة  مـن  اإلنسـان  تحريـر 
حيـن  فـي  لإلنسـان،  كاملـة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
والحقـوق  الحريـات  أن  تـرى  أخـرى  نظريـة  هنـاك  أن 
جميعها يجب أن تكون متزامنة. إذ أن ممارسة الحريات 
القضـاء  مـن  اإلنسـان  تمكـن  التـي  هـي  السياسـية 
االختالفـات  كثـرة  مـن  بالرغـم  والخـوف،  الفاقـه  علـى 
جميعهـا  تتفـق  النظريـات  هـذه  أي  انهـا  اال  والـرؤى، 

السياسـية. والحريـات  الحقـوق  بإقـرار 
إن تأمين الحريات السياسـية داخل المجتمعات كافة، 
عمليةالتنميـة  فـي  يسـاعد  منهـا،  الفقيـرة  وبخاصـة 
الرقـي  ان  أسـاس  علـى  يعرقلهـا.  وال  المتكاملـة 
السياسـيين،  ووعـي  تعبئـة  إلـى  يحتـاج  االقتصـادي 
وهـذا ال نجدهـا اال فـي المجتمعـات التـي تكـون فيهـا 
. وأمـان  حريـة  بـكل  مسـؤوليته  ويمـارس  حـرا  األنسـان 
المختلفـة،  وأمـن  الثقافيةلشـعوب  القيـم  وتلعـب 
 . اإلنسـان  حقـوق  تقييـم  اختـالف  فـي  مهمـا  دورا 
تاريـخ طويـل خالفـات جوهريـة  بـرزت منـذ  ولهـذا فقـد 
للمطالبـة  عليـه  االعتمـاد  يمكـن  الـذي  األسـاس  حـول 
الطبيعـي  .. فالقانـون  األولويـة  لهـا  بالحقـوق وايهمـا 
نشـأت   ، اإلنسـان  لحقـوق  الغربيـة  للمفاهيـم  وفقـا 
وتطـورت فـي ظـل القانـون الطبيعـي بالشـكل الـذي 
مفـاده أن النـاس يتمتعـون الحقـوق مـن صنـع الطبيعة 

.. اإلهيـة  بالطبيعـة  البعـض  وصفهـا  التـي 
وهنـاك رأي مخالـف، تـرى أن الحقـوق يحددهـا أعمـال 
وتصرفـات النـاس، وبالتالـي الـدول وهـذا االتجـاه تبـدو 
أكثـر عقالنيـة، فـإن كال مـن الـدول واألفـراد يحكمهـم 
تطوعيـة  بصفـة  ولكـن  لإلنسـان،  أسـمى  قانـون 

. وعقالنيـة 

محمد ناصر الفيلي
حقوق اإلنسان .. بين تيارين 
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 إن إحتفــال العــراق باليوم العالمي 
فــي  والجفــاف  التصحــر  لمكافحــة 
كل  مــن  حزيــران  مــن  عشــر  الســابع 
عــام مســألة تســتحقق منــا - شــعبا 
و حكومــة ومنظمــات مدنيــة تعنــى 
بحقــوق االنســان االساســية وعلــى 
رأســها حقــه فــي البقــاء والعيــش 
آمــن  بيئــي  محيــط  فــي  الكريــم 
ومناســب يندمــج مــع مســار جــدي 
واضــح المعالــم للتنميــة االنســانية 
الجهــد  مــن  الكثيــر   - المســتدامة 
الســتراتيجي بغيــة إيجــاد معالجــات 
ــات  ــة ناجعــة لمواجهــة التحدي جذري

والمركبــة. والمتالحقــة  البيئيــة 
إن تأســيس مجلس أعلى لمعالجة 
والتقنيــة  البيئيــة  التغييــرات 
ســيادية  صالحيــات  ذا  الجديــدة 
الدولــة  أجهــزة  بأعلــى  مرتبــط 
جوهريــا  أمــرا  أضحــى  الرســمية 
والصحيــة  البيئيــة  التحديــات  إلن 
مــن  تصاعــدت  الخطيــرة  واالمنيــة 
خالل معايشــة أزمــات كونية )كورونا 
الحــرب  وتداعيــات  وتحوراتهــا   19  –
مايقتضــي  االوكرانيــة(   – الروســية 
ضــرورة التكييــف معهــا ومعالجتهــا 
بيئيــة  أزمــات  تداعيــات  مــن  وقايــة 
مركبــة.  مســتدامة  أســتراتيجية   –
تفصيالتهــا تنــم عــن عواصــف بيئيــة 
تداعياتهــا  مــن  النحصــد  عالميــة 
مــن  مزيــدا  ســوى  أنعكاســاتها  أو 
االنتكاســات الســتراتيجية بمعناهــا 
الشــامل شــلت إلــى درجــات بعيــدة 
حركــة البــالد والعبــاد مضيفــة مزيــدا 
والماديــة  البشــرية  الخســائر  مــن 
إلــى  بدورهــا  مؤديــة  الجســيمة 
تنامــي ملحــوظ فــي أنتشــار أوبئــة 
متنوعــة ابرزهــا كورونا -19 وتحوراتها 
النزفيــة  الحمــى  حــاالت  وتصاعــد 
والكوليــرا مصحوبــة ايضــا بتغيــرات 
أبرزهــا  قاســية  بيئيــة   - مناخيــة 
الحــرارة  درجــات  فــي  حــاد  تصاعــد 
الخمســينات  إلــى  وصلــت  التــي 
بحيــث أن مــدن العــراق جميعــا أخذت 
تواجــه صيفــا حــارا جــدا مــع اســتمرار 

الكهربــاء. أنقطاعــات 
هــذا ومــع تصاعــد الفــت لدرجــات 
الناجمــة  الريــاح  ولحركــة  الحــرارة 
عــن منخفضــات جويــة الزال العــراق 
يعيــش مرحلــة صعبــة مــن إنطــالق 
ورمليــة  ترابيــة  متكــررة  عواصــف 
والعبــاد  البــالد  تشــهد  لــم  حمــراء 
االتربــة  مــن  أطنــان  مثيــال.  لهــا 
والرمــال تســقط يوميــا علــى العديــد 
الفتــرة  خــالل  العــراق  مــدن  مــن 
وربمــا   2022 وحزيــران  ابريــل  مابيــن 

أن  صحيــح  القادمــة.  االشــهر  فــي 
كبيــر  شــأن  المناخــي  التغييــر  لــدور 
مســار  وتعقــد  تطــور  خلــق،  فــي 
أزمــات بيئيــة – مائيــة وغذائيــة حــادة 
االســباب  أن  إال  العــراق،  يشــهدها 
الرئيســة االخــرى نجدهــا فــي منظــور 
بعجــز  مباشــرة  مرتبــط  آخر)داخلــي( 
أداء  عــن  المتعاقبــة  الحكومــات 
دورهــا الرشــيد - التنمــوي االنســاني 
فــي  الفشــل  خــالل  مــن  المســتدام 
بلــورة صيــغ واضحــة عادلــة مخطــط 
لهــا إســتراتيجيا لمشــروعات تنمويــة 
مــن  والعبــاد  البــالد  تنقــذ  مبتكــرة 
حاجــة  تلبيــة  بأتجــاه  مــزري  واقــع 
اجيــال المســتقبل للتنميــة االنســانية 

المســتدامة.
لعــل مــا يزيــد أالمــور ســوءا بــل ومــا 
االنســانية  مآســينا  مــن  يضاعــف 

وصــول العــراق لمرحلــة العجــز المائــي 
التــي بدورهــا تؤثــر بشــكل خطير على 
طبيعيــة  كنتيجــة  العراقييــن  حيــاة 
الســتمرار بــل وأتســاع ظاهــرة التصحــر 
والجفــاف مترافقــة مــع أنعــدام فــي 
مناســيب االمطــار وشــحة فــي الميــاه 
واالفــرع  والفــرات  دجلــة  لنهــري 
الجــوار  دول  االنهرمــع  وشــبكات 
مــن  حيــث تحولــت مســاحات كبيــرة 
االراضــي الصالحــة للزراعــة إلــى أراض 
بــور مالحــة ذات تربــة مترديــة ال توفــر 
مــن  يكفــي  مــا  واالشــجار  للنباتــات 
ــة  ــوة تضــخ إلــى أراضــي قابل ميــاه حل
صالحــة  تجعلهــا  كــي  لالســتصالح 
للمحاصيــل  المنتجــة  للزراعــة  فعليــا 
الزراعيــة بكميــات تلبــي االحتياجــات 
العراقييــن  للمواطنيــن  االنســانية 
عمالــة  الوقــت  بنفــس  وتســتوعب 
زراعيــة معــززة بتقينــات رقميــة جديــدة. 
إن إنخفــاض مناســيب شــبكة الميــاه 
فــي العــراق بضمنهــا منطقــة أهــوار 
الحضــاري  بتراثهــا  الغنيــة  العــراق 
الســكوت  اليجــب  أمــر  واالقتصــادي 
عنــه بــل البــد مــن توفــر قيــادة حكيمــة 
عــن  يســفر  وحــازم  كفــوء  وإشــراف 
متابعــة يوميــة لمجرياتــه ليــس فقــط 
الجهــات  مــع  التنســيق  إطــار  فــي 

أين العراق من اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف ؟ 

الميــاه  قطــاع  فــي  المســؤولة 
قطاعــات  كافــة  ومــع  بــل  والبيئــة 
المســتدامة  االنســانية  التنميــة 
بضمنهــا قطاعــات الزراعــة والصناعــة 
والخدمــات مــع فتــح قنــوات مباشــرة 
وزارات  مــع  والتنســيق  للتعــاون 
واالقتصــاد  والماليــة  التخطيــط 
ــول المناســبة التــي  للبحــث عــن الحل
تنعــش قطاعــات االقتصــاد الوطنــي 
بصــورة تنقــذ العــراق مــن أزماتــه مــا 
يســتدعي بالضــرورة التوجــه ســريعا 
لعقــد شــراكات مثمرة مع مؤسســات 
مــن  واالقليمــي  الدولــي  المجتمــع 
خــالل أعتمــاد خطــة واضحــة للتنميــة 
بصــورة  المســتدامة  االنســانية 
مصالــح  فيهــا  وتتكامــل  تتــوازن 
الــدول دون أن تكــون علــى حســاب 
إن  العراقيــة.  الوطنيــة  المصلحــة 
ومنهــا  االخيــرة  الدوليــة  التقاريــر 
العــراق  أن  ,,,,,,,,, يؤكــد  عــن موقــع  تقريــر 
خمــس  أكثــر  مــن  واحــدا  اضحــى 
دول فــي العالــم تعانــي مــن تأثيــرات 
ســلبية للتغييــر المناخــي القاســي ,,,,,,, ,,,,,,, 
,,,,,, إضافــة إلحتاللــه المركــز الـــ 39 إلكثــر 
الــدول معانــاة مــن إنخفــاض مناســيب 

العالــم. فــي  الميــاه 
ضمــن هــذا الســياق وردت احصائيــة 
أن  إلــى  تشــير  جــدا  ســلبية  أخــرى 
الماضــي  العــام  فــي  وصــل  العــراق 
2021 إلــى رقــم قياســي عالمــي جديــد 
ســقوط  مناســيب  أنخفــاض  فــي 
أربعيــن  مــن  أكثــر  منــذ  االمطــار 
عامــا. تغيــرات بيئيــة التخفــى علــى 
الخبيــر  عنــك  دع  العــادي  المواطــن 
المائيــة  او  البيئيــة  الشــؤون  فــي 
بصــورة مريعــة  تنعكــس  الزراعيــة  او 
مــن خــالل مظاهرالتصحــر- الجفــاف 
تربــة  حالــة  عنــد  فقــط  التنتهــي 
متأكلــة غيــر صالحة للزراعة عدت في 
االصــل مــن أغنــى وأخصــب االراضــي 
الزراعيــة فــي وســط وجنــوب العــراق، 
إذ ان حيــاة وبقــاء المواطنيــن اضحت 
علــى المحــك. لعــل التغييــر المناخــي 
القاســي أســهم بدورمهــم فــي مــا 
وصــل إليــه قطاعــي المــاء والزراعــة 
والتنميــة  االنتــاج  فــي  تدهــور  مــن 

د. أحمد عبد الرزاق شكارة
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منظــور  مــن  الصناعيــة.   – الزراعيــة 
المشــروعات  أهمــال  فــإن  مكمــل 
افتقــد  المنتجــة  والزراعيــة  المائيــة 
ألنعــاش  حيويــة  أمكانيــات  العــراق 
والتجاريــة  االقتصاديــة  اوضاعــه 
فــرص  افتقــد  العــراق  وأن  خاصــة 
اســتخدام أحــدث التقنيــات الزراعيــة 
مشــروع  )مثــل:  الذكيــة  والمائيــة 
التــي  واالتمتــة(  التنقيــط  قنــوات 
إن طبقــت كانــت ستســهم بإنعــاش 
الداخليــة  الميــاه  مصــادر  وترشــيد 
فــي  المســتقبلية  العنايــة  وكــذا 
ابداعيــة  علميــة  مشــروعات  تبنــي 
الحقيقــي  الزراعــي  لالصــالح 
الغذائــي  االمــن  مــن  تعــزز  التــي 
الخضــراء  االحزمــة  خلــق  ومــن 
العواصــف  شــرور  مــن  تقينــا  التــي 
الرمليــة والترابيــة التــي تضــر كثيــرا 
حــاالت  تتابــع  إن  االنســان.  بصحــة 
للخصوبــة  وفقدانهــا  التربــة  تلــوث 
لــكل  واضحــة  أضحــت  الزراعيــة 
ذي لــب وبصيــرة تبيــن قلــة الناتــج 
الزراعــي المحلــي وضعــف نوعيتــه 
ايضــا. كمــا اليفوتنــي أن اشــير إلــى 
الخطيــرة  الســلبية  االنعكاســات 
النزاعــات  اســتمرار  عــن  الناجمــة 
لحــدود  وصلــت  التــي  العشــائرية 
يرجــع  مؤســفة  دمويــة  صدامــات 
للتنافــس علــى  جــزءا مهمــا منهــا 
مصــادر الميــاه وكيفيــة اســتغاللها 
ألصــالح االراضــي الزراعيــة. مســببات 
إلــى تراجــع حــاد للعــراق فــي  أدت 
بمراحــل  مقارنــة  الزراعــي  أنتاجــه 
العــراق  مكنــت  تأريخيــا  ســابقة 
ليــس فقــط مــن االكتفــاء الذاتــي 
غذائيــا بــل وفــي تصديــر جــزءا مهمــا 
الغذائيــة  الزراعيــة  حاصالتــه  مــن 
بأنواعهــا  والحبــوب  التمــور  مثــل 
بــل وألــى العالــم  إلــى دول الجــوار 
االخــرى  التداعيــات  مــن  الخارجــي. 
مايخــص  بموضوعنــا  المرتبطــة 
البيئــي  التنــوع  مؤشــرات  تدهــور 
وللثــروة  للنباتــات  البايولوجــي 

الحيوانيــة.
إلــى  االشــارة  المناســب  مــن  لعــل 
أن إفتقــاد الحكــم الرشــيد ,,,,,,,,,, ,,,,ينســحب 
علــى قطاعــات التنميــة االقتصاديــة 
التــي  ,االنســانية,  واالجتماعيــة 
لمقارنتهــا  المجــال  لحــدود  وصلــت 
حتــى بأكثــر الــدول تخلفــا فــي أســيا 
وافريقيــا وامريــكا الالتينيــة. الشــك 
فــإن اطــالق إنــذارات عــن العواصــف 
مــن  المتكــررة  القادمــة  الترابيــة 
قبــل هيئــة االنــواء الجويــة اضحــت 
عنــه  الســكوت  اليمكــن  أمــرا 
الحكوميــة  الجهــات  يحمــل  كونــه 
مســؤولية  الحكوميــة  وغيــر 
فــي  الفشــل  عــن  الناجمــة  االضــرار 

االزمــات  تداعياتهــا  مــن  التخفيــف 
أن  البــد  مســالة  الحــادة.  البيئيــة 
تكــون فــي قمــة هــرم أجنــدة صنــاع 
القــرارات الســيادية بالرغــم مــن دوامــة 
الصراعــات السياســية التــي تنعكــس 
ســلبا علــى مجــرى حياتنــا ناجمــة عــن 
ســوء إدارة سياســية وإداريــة وفشــل 
فــي ,ديمقراطيــة االنجــاز, إذ لــم تنجــح 
والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطات 
بيئيــة  حلــول  بإيجــاد  المتعاقبــة 
اســتراتيجية لهــا بــل وال حتــى قوانين 
رادعــة حتــى وصلنــا إلــى حــاالت مــن 
تســتوجب  والضعــف  الهشاشــة 
منعــا  الشــاملة  الجــادة  المواجهــة 
مــن المزيــد مــن أزمــات الفقــر والهجــرة 
االقتصاديــة مــن قبــل فئــة المزارعييــن 
ناجــم  وضــع  المــدن,.  ,ترييــف  للمــدن 
مــن  كبيــرة  ســكانية  هجــرة  عــن 
مناطــق عرفــت مــن افضــل واخصــب 
وســط  فــي  الزراعيــة  المناطــق 
وجنــوب العــراق بحيــث قــدرت اعــداد 
العوائــل المهاجــرة بمــا يقــارب ال3000 
ــم يقتصــر  تغطــي ثمــان محافظــات. ل
االمــر علــى الســكان بــل وشــمل ايضــا 
بثــروات  ممثلــة  االخــرى  االحيــاء 
حيوانيــة الغنــى عنهــا أخذنــا نفتقدها 
باســتمرار )ســواءا بنفــوق الجواميــس 
أنــواع مــن الطيــور  او بهجــرة  والريــم 
الجميلــة(. جديــر بالذكــر فــإن لــم يمــت 
مــن شــدة القيــظ وقلــة الميــاة بســبب 
الجفــاف فأنــه ســيهاجر والشــك ألــى 
مواطــن اخــرى أكثــر حمايــة لــه وعنايــة 
واالقتصاديــة  المجتمعيــة  بأوضاعــه 

والبيئيــة.
االخــرى  واالحيــاء  البشــروالنبات  إن 
وللدعــم  الطــارئ  لالنقــاذ  بحاجــة 
وتوافقــا  إنســجاما  المســتمرين 
االنســانية  التنميــة  أهــداف  مــع 
المســتدامة التــي يفتــرض أن تترجــم 
بالدنــا  فــي  القــرار  صنــاع  قبــل  مــن 
تخفــف  أســتراتيجية  عمــل  بخطــة 
تواجــه  وتهديــدات  مخاطــر  مــن 
,,,,, ,,,,,,,,. ونزيــد مــن الشــعر بيتــا  حــق البقــاء 
ــإن البصــرة المحافظــة الثريــة  لنقــول ب
ومن,النفــط  الميــاه  مــن  بإمكاناتهــا 
والغــاز الطبيعــي, يعيــش مايقــارب من 
اربعــة مالييــن نســمة مــن أهلهــا حاليــا 
فــي حالــة زهــد مائــي غيــر مســبوق 
كــون ميــاه الشــرب الحلــوة مفتقــدة. 
البيئــي – المائــي  الشــك أن الوضــع 
الراهــن وصــل لمرحلــة الخطــر الشــديد 
نتيجــة  وخيمــة  بعواقــب  وينــذر 
ألنخفــاض بــل وجفــاف شــبكة االنهــار 
بحيــرة  مثــل  الرئيســة  والبحيــرات 
ــر بحيــرات  ــرزازة ,بحيــرة الملــح, مــن أكب ال
واســع  واد  مــن  جــزءا  وتعــد  العــراق 
يضــم بحيــرات الحبانيــة والثرثــار وبحــر 
النجــف وبحيــرة ســوا ,,,, ,,,, فــي محافظــة 

مرتبطــة  أمثلــة  تعــد مجــرد  المثنــى 
بمســار تنمــوي متراجــع بيئيــا – مائيــا 
كثيــرا  أضــر  اقتصاديــا   – ومجتمعيــا 
تناقصــت  التــي  الســمكية  بالثــروة 
للتلــوث  كنتيجــة  كثيــرا  كمياتهــا 
العــراق  أن  بالذكــر  جديــر  البيئــي,. 
كافــة  فــي  شــديدة  معانــاة  يعانــي 
تخلــف  مؤشــرات  مــن  محافظاتــه 
نظــرا  والطبيعيــة  البشــرية  للتنميــة 
لعــدم وجــود أوال مشــروعات ابداعيــة 
نابعــة عــن مســار حكــم رشــيد ذا أرادة 
بإمكانــات  مســلح  قويــة  سياســية 
وخبــرات تقنيــة وبشــرية متخصصــة 
تمكــن  تفاوضيــة  مهــارات  بضمنهــا 
حصــص  علــى  الحصــول  مــن  البــالد 
دجلــة  نهــري  ميــاه  مــن  عادلــة 
والفــرات مــع تركيــا وســوريا مــن جهــة 
خــالل شــبكة  مــن  ايــران  مــع  وايضــا 
والــزاب  )الــكارون  الفرعيــة  االنهــر 
الصغيــر وديالــى( مــع نهــر دجلــة مــن 
جهــة أخــرى. إن وجــود مستشــارين 
أكفــاء يدلــون بأرائهــم ومقترحاتهــم 
تقديــم  فــي  االبداعيــة  المســتنيرة 
أن  يفتــرض  متجــددة  مشــروعات 
العــراق  تنقــذ  حيويــة  حلــوال  تقــدم 
برمتــه من شــحة الميــاة أو من ظاهرة 
الجفــاف قبــل ان تصــل البــالد لمرحلــة 
حرجــة جــدا فــي 2040. أخيــرا البــد مــن 
االشــارة إلــى أن تأثيــرات االســتخدام 
النشــط للوقــود االحفــوري – النفــط 
والغــاز الطبيعــي المصاحــب اذهبــت 
كميــات اساســية منهــا هــدرا- تــؤدي 
االمــر  مســبوق،  غيــر  بيئــي  لتلــوث 
الــذي يســتدعي ســريعا تجــاوز حالــة 
البطــئ البيروقراطــي الشــديد فــي 
طــرح مشــروعات تلبــي االحتياجــات 
مســتندة  التنمويــة  االنســانية 
علــى طاقــة متجــددة توفــر حصانــة 
خاليــة  الخضــراء  للبيئــة  حيويــة 
أو  الريــاح  )الشــمس،  التلــوث  مــن 
وغيرهــا(.  الهايدروجيــن  طاقــة 
مشــروعات تحتــاج لشــراكات واســعة 
معتمــدة،  دوليــة  مؤسســات  مــع 
خطواتهــا الجنينيــة االولــى التكفــي 
أمــراض  مــن  وشــعبه  العــراق  ألنقــاذ 
ال  ترابيــة  رمليــة  وعواصــف  وأوبئــة 

عنهــا. انفــكاك 
إن درجــة التجــاح فــي بلــورة نظــام 
 ,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, الخضــراء  للطاقــة  أيكولوجــي 
متكامــل ومتنــوع ســتعزز مــن االمــن 
البيئــي - الســتراتيجي الــذي الزالــت 
ــة جــدا لترجمــة  أمامــه أشــواط طويل
االرض طالمــا  علــى  لحقائــق  اآلمــال 
بقيــت االرادة السياســية بعيــدة عــن 
,الوطنيــة,  مســؤولياتها  تتحمــل  أن 
مكافحــة  بضمنهــا  االســتثنائية 
اولــى  كخطــوة  والجفــاف  التصحــر 

اساســية فــي مســار الــف ميــل.
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)3/ثانيـا( مـن القانـون المذكـور تـم 
دينـار  ترليـون   )8( مبلـغ  تخصيـص 
لتنميـة االقاليـم في حين ال يوجد 
مبـرر اقتصـادي او مالـي لتضميـن 
لتنميـة  اضافيـة  تخصيصـات 
االقاليـم بمبلـغ )8( تريليونـات دينـار 
الن  الغذائـي  االمـن  قانـون  فـي 
المحافظـات عاجزة فعال عن انفاق 
تخصيصاتهـا الماليـة المـدورة مـن 
صرفهـا  يمكـن  والتـي   2021 عـام 
 )4( والبالغـة  الحالـي  العـام  فـي 
تريليونـات دينـار. فقـد بلـغ الصـرف 
تنميـة  تخصيصـات  مـن  الفعلـي 
دينـار  مليـار   )575( قرابـة  االقاليـم 
االربعـة  الشـهور  خـالل  فقـط 
وبنسـبة  العـام  هـذا  مـن  االولـى 
تقريـر  بحسـب  فقـط   )%14( صـرف 
وبالتالـي  االخيـر.  الماليـة  وزارة 
لتخصيصـات  الحكومـة  تحتـاج  ال 
نظـرا  االقاليـم  لتنميـة  اضافيـة 
مـن  الالزمـة  التخصيصـات  لتوفـر 
جهـة، وضعـف القـدرة الحكوميـة 
المشـاريع  وانجـاز  تنفيـذ  علـى 
العامـة خـالل المتبقـي مـن العـام 

اخـرى.  جهـة  مـن  الحالـي 

ينبغـي  التقريـر  فـي  ورد  مـا   
المالـي  الرصيـد  علـى  الحفـاظ 
اسـعار  ارتفـاع  نتيجـة  المتراكـم 
النفـط وتعـاف الصـادرات النفطية 
سـداد  اسـتراتيجية  اقـرار  لحيـن 
الديـن العـام للسـنوات )2024-2022( 
وزارة  قبـل  مـن  اعدادهـا  تـم  التـي 
شـهور  قبـل  ونوقشـت  الماليـة 
فـي مجلـس الـوزراء وبقيـت ضمـن 
تمريـر  لضمـان  المجلـس  ادراج 
والتنميـة  الغذائـي  االمـن  قانـون 
فرصـة  حسـاب  علـى  المبـرر  غيـر 
الديـون  تسـديد  فـي  العـراق 
االسـتدامة  وتحقيـق  المتراكمـة 

. ليـة لما ا

للتنميـة  الفـرات  مركـز  عـن   *
االسـتراتيجية والدراسـات 

 تضمـن الفصـل االخيـر مـن تقريـر 
للعـراق«،  االقتصـادي  الوضـع   «
والصـادر عـن وزارة المالية منتصف 
محدثـة  بيانـات  الماضـي،  الشـهر 
عـن مسـار الديـن العـام فـي العراق 
االخيـرة.  الثـالث  السـنوات  خـالل 
ووفقـا للتقريـر بلـغ اجمالـي الديـن 
العـام قرابـة )99.737( ترليـون دينـار 
بشـقيه الخارجـي والداخلي حتى 
شـهر ايـار الماضي. ويشـكل الدين 
الخارجـي قرابـة )28%( مـن اجمالـي 
الديـن العـام، اذ بلـغ نحـو )28.645( 
الرقـم  يشـمل  وال  دينـار.  ترليـون 
السـابق،  النظـام  ديـون  المذكـور 
والبالغـة نحـو )57.8( ترليـون دينـار، 
دوالر،  مليـار   )39.9( يعـادل  مـا  او 
وهـي مجمـدة منـذ عـام 2003 بدون 
فوائـد او اقسـاط. فـي حيـن بلغت 
نسـبة الديـن الداخلـي قرابـة )%72( 
وبمـا  العـام،  الديـن  اجمالـي  مـن 
وقـد  دينـار.  ترليـون   )71( يقـارب 
اعـادة  علـى  الماليـة  وزارة  عملـت 
لتصبـح  الداخليـة  الديـون  تشـكيل 
االمـد  وطويلـة  متوسـطة  بآجـال 
البنـك  مـع  الحكومـة  اتفـاق  بعـد 
عـام  العامـة  والمصـارف  المركـزي 
حـواالت  كافـة  تحويـل  علـى   2020
الخزانـة الـى قـروض بمـدد )10( و)20( 
سـنة، مـع سـداد لألقسـاط ابتـداءا 
مـن اذار 2021 وبمعـدل فائـدة )%2(.

وزارة  بيانـات  أحـدث  وتفصـح 
بالصـادرات  المتعلقـة  النفـط 
قرابـة  العـراق  تحقيـق  النفطيـة 
)49918( مليـار دوالر، أي مـا يعـادل 
)72( ترليون دينار للشهور الخمسة 
الماضيـة كإيـرادات نفطيـة فقـط. 
وهـو ما يفوق كثيرا نسـبة الصرف 
االدارة  لقانـون  وفقـا  المحـددة 
الماليـة المعـدل رقـم )6( عـام 2019، 
/  13( المـادة  فـي  حددهـا  والـذي 

فمـا   )12/1( بنسـبة  »الصـرف  اوال( 
المصروفـات  إجمالـي  مـن  دون 
للسـنة  الجاريـة  للنفقـات  الفعليـة 
اسـتبعاد  بعـد  السـابقة  الماليـة 
علـى  المتكـررة،  غيـر  المصروفـات 
أسـاس شـهري ولحيـن المصادقة 
علـى الموازنـة العامـة االتحاديـة.« 
والمـادة )13/ ثانيـًا( » الصـرف علـى 
المشـاريع االسـتثمارية المسـتمرة 
والمدرجـة اسـتنادا لذرعـات العمـل 
الفعلـي  التجهيـز  او  المنجـزة 

توفـر  مـن  التأكـد  بعـد  للمشـروع 
لهـا  والتـي  النقديـة  السـيولة 
قانـون  مشـروع  ضمـن  تخصيصـات 

الالحقـة. للسـنة  الموازنـة 

ووفقـا لتقاريـر النهائيـة لموازنـة 
2021 فقـد بلـغ اجمالي المصروفات 
الفعليـة قرابـة )116.4( ترليـون دينـار، 
صـرف  مـن  الحكومـة  ُيمكـن  ممـا 
شـهريا  دينـار  ترليـون   )9.7( قرابـة 
فـي  الـواردة  الفقـرات  لتغطيـة 
وفقـا  ثانيـا(   / اوال   /13( المـادة 
ويعنـي   .)12/1( صـرف  لقاعـدة 
ذلـك عـدم ضـرورة تخصيـص مبالـغ 
اضافيـة لتعزيـز التمويل الحكومي 
يغطـي  إذ  الحاليـة.  للمصروفـات 
مـن   )12/1( بنسـبة  الجـاري  الصـرف 
موازنـة  فـي  الفعليـة  المصروفـات 
الجاريـة  الحكومـة  مصاريـف   2021
رغـم ارتفاع االسـعار، بشـكل مباشـر 
ابـواب  بيـن  مـا  المناقلـة  عبـر  او 
الحكومـة  ُيمكـن  ممـا  الصـرف، 
مـن  البلـد  احتياجـات  تاميـن  مـن 
الغذائيـة  المـواد  وبعـض  القمـح 
خـالل العـام الحالـي بشـكل مريـح. 
خصوصا وان الصرف الفعلي وفقا 
لقاعـدة )12/1( خـالل هـذا العـام لـم 
حتـى  ترليـون   )33( مبلـغ  يتجـاوز 
نهايـة شـهر نيسـان الماضي وفقا 
لـوزارة الماليـة، رغـم ان  آلخـر تقريـر 
للحكومـة  تسـمح   )12/1( قاعـدة 
دينـار  ترليـون   )39( لغايـة  الصـرف 
خـالل المـدة المذكـورة. ممـا يعني 
وجـود فائـض )أكثـر مـن 6 ترليـون( 
)12/1( وبيـن  بيـن مـا تمنحـه قاعـدة 
مـا تـم صرفـه فعـال خالل عـام 2022. 

مـن  )19/ثانيـا(  المـادة  ان  كمـا 
قانون االدارة المالية رقم )6( لسنة 
الفائـض  توجيـه  علـى  تنـص   2019
الموازنـات  الـى  حصـرا  المتحقـق 
صنـدوق  فـي  ايداعـه  او  التاليـة 
يمكـن  ال  وبالتالـي  سـيادي. 
بمـا  المتحقـق  بالفائـض  التصـرف 

المذكـور. القانـون  نـص  يخالـف 

واخيـرا، بـررت الحكومـة ومجلـس 
النـواب دوافـع تعزيـز التخصيصـات 
االمـن  قانـون  اصـدار  عبـر  الماليـة 
الحاجـة  الـى  والتنميـة  الغذائـي 
االقاليـم  تنميـة  مشـاريع  لتمويـل 
للمـادة  ووفقـا  المحافظـات،  فـي 

 الوفرة المالية واتجاهات الدين العام في العراق *
د. حيدر حسين آل طعمة
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احـد  المائيـة  المـوارد  ونقـص  الميـاه  أزمـة   
التحديـات او االخطـار المصيريـة التـي تواجـه 
المسـؤولين  تصريحـات  حسـب  العـراق، 
ويمثـل  المجـال،  هـذا  فـي  والمتخصصيـن 
المتحـدة  لالمـم  المشـترك  الصحفـي  البيـان 
حزيـران  فـي17  الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات 
لمكافحـة  العالمـي  اليـوم  بمناسـبة   2022
االنـذارات  وأحـدث  أهـم  والجفـاف  التصحـر 
اإلجـراءات  واتخـاذ  العمـل  إلـى  تدعـوا  التـي 

التغييـرات  مـع  والتكيـف  الميـاه  مـوارد  إدارة  فـي  العـراق  لدعـم 
لمناخيـة. ا

المناخيـة  التغييـرات  مـن  متعـددة  تحديـات  العـراق  يواجـه  حيـث 
ونقـص  األمطـار  هطـول  معـدل  وانخفـاض  الطويلـة  الحـر  وموجـات 
وفقـدان األراضـي الخصبـة وملوحـة التربـة وعدم كفاية االسـتثمارات 
فـي البنيـة التحتيـة ونقـص الميـاه فـي نهـري دجلـة الفـرات وجفاف 
عشـرات االنهـار التـي كانـت تدخـل العـراق مـن دول الجـوار وانتشـار 
العواصـف الترابيـة، مـا جعلـت العـراق مـن بيـن الـدول الخمـس األولى 
األكثـر تضـررًا مـن التغييـرات المناخيـة وفـي المرتبـة 39 بيـن الـدول 

االقـل ميـاه.
البيئـي  والتدهـور  والجفـاف  الميـاه  انخفـاض مسـتوى  أدى  لقـد 
الـى التصحـر وزيـادة الهجـرة مـن الريـف الـى المـدن وزيـادة التحديـات 
التـي تواجـه الزراعـة واألمـن الغذائـي، وهـو مـا يجعـل هـذه المخاطـر 
مـن التحديـات غيـر الُمسـيطر عليهـا، او االزمـات التـي تصـل الـى حـد 
الكـوارث مـا لـم يتـم التدخـل وبصـورة سـريعة وحاسـمة مـن الحكومـة 
وكافـة الجهـات المختصـة مـن مراكـز البحـوث والدراسـات والجامعات 
في مجاالت المياه والري والسـدود والجغرافيا السياسـية والقانون 
الدولـي فـي سـبيل وضـع خطـط اسـتراتيجية سـريعة وطويلـة االمـد 

لمعالجـة هـذا الموضـوع المهـم.
المعالجـات الحكوميـة خالل السـنوات السـابقة تركـزت على نظرية 
يدعـو  التـي  وسـوريا(  وتركيـا  )ايـران  الجـوار  دول  مـع  الضـرر(  )تقاسـم 
ويعمـل عليهـا المسـؤولون العراقيـون ولـم تـؤد الـى نتيجـة بقـدر مـا 
كانـت حلـواًل آنيـة لـم تنجـح فـي ابـرام أيـة اتفاقيـات قانونيـة ثنائيـة او 

دوليـة تضمـن حقـوق الجميـع.
لصالحـه  االخـرى  الملفـات  تسـخير كل  يجـب  الخطيـر  الملـف  هـذا 
الجـوار،  دول  مـن  وابتـزاز  وتحكـم  تالعـب  غيـر  مـن  الميـاه  لتأميـن 
العـراق  وحيـاة  مصلحـة  هـو  واحـد  وموقـف  واتفـاق  اجمـاع  وخلـق 
اواًل، فالصـادرات التـي تغـرق االسـواق العراقيـة معظمهـا مـن )تركيـا 
المليـارات  عشـرات  معهمـا  التجـاري  الميـزان  يسـجل  التـي  وايـران( 
مـن الـدوالرات كل سـنة، والـذي هـو بقـدر مـا عالمـة ضعـف وتبعيـة 
وخضـوع لالقتصـاد العراقـي، اال انـه يمكـن اسـتغالل هـذا الموضـوع 

الميـاه. موضـوع  فـي  عليهمـا  للضغـط 
القانـون  المائيـة يمكـن الحصـول عليهـا مـن خـالل  العـراق  حقـوق 
الدولـي حيـث توجـد اتفاقيـات دوليـة بيـن العـراق وايـران وعـدد مـن 
البروتوكـوالت مثـل بروتوكولـي طهـران عـام 1911وعـام 1913، وكذلـك 
ومعاهـدة  وبريطانيـا،  العثمانيـة  الدولـة  بيـن  العـرب  شـط  اتفاقيـة 

الجزائـر 1975. الحـدود عـام 1937 واتفاقيـة 
امـا بالنسـبة لتركيـا وسـوريا فتوجـد بروتوكوالت تحتـاج الى توثيق 
بـد مـن االسـراع فـي عقـد  بشـكل معاهـدات دوليـة ملزمـة، عليـه ال 
اتفاقيـات مـع دول الجـوار لتنظيـم عمليـة اسـتغالل المـوارد المائيـة 
فـي حوضـي دجلـة والفـرات واالنهـار الحدوديـة العديـدة الجاريـة بين 
ايـران والعـراق انسـجاما مـع مبـادئ القانـون الدولـي العـام واحـكام 
)اتفاقية االمم المتحدة لعام 1997 بشان استخدام المجاري المائية( 

وحمايـة الحقـوق المائيـة للعـراق.

 رؤية قانونية في االزمة المائية 
للعراق مع دول الجوار

عبدالستار رمضان
 تضــج منصــات التواصــل 
فتــرة  بيــن  االجتماعــي 
بفيديوهــات  وأخــرى 
ألطفــال معنفيــن مــن قبــل 
مؤيــد  بيــن  ومــا  ذويهــم، 
بالقانــون،  لمعاقبتهــم 
بضــرورة  آخــرون  يــرى 
لجلســات  إخضاعهــم 
العــالج النفســي، وإعــادة 
عــن  والكشــف  تأهيلهــم 

األســباب التــي دفعتهــم الرتــكاب تلــك الجريمــة 
الشــنيعة، ويؤثــر العنــف فــي الطفــل ويجعلــه 
وذا ســلوك  اجتماعــي  وغيــر  ومنعــزاًل  عدوانيــًا 
مدمــر وهــدام، وغالبــًا مــا يكــون المجرمــون قــد 
طفولتهــم  فــي  المســتمر  للتعنيــف  تعرضــوا 
العدوانييــن  اآلبــاء  أن  كمــا  المفــرط،  وللعقــاب 
يمنحــون فرصــا ألطفالهــم لتقليدهــم، واعتبــاره 
الغضــب.  مشــاعر  لتفريــغ  المناســب  الســلوك 
ويســبب العنــف لألطفــال اضطرابــات نفســية 
البدنــي  التعذيــب  آلثــار  نتيجــة  واجتماعيــة، 
عقليــة  بمشــكالت  واصابتهــم  واللفظــي، 
كضعــف  الدمــاغ،  وظائــف  فــي  وإعاقــات 
اإلدراك المعرفــي وفقــدان الذاكــرة، وفقدانهــم 
لثقتهــم بأنفســهم وشــعورهم الدائــم بالخــوف، 
والتركيــز،  االنتبــاه  النعــدام  تعلمهــم  وصعوبــة 
فــي  والتشــرد  الفقــر  وتفاقــم  الحــروب  وأدت 
وقــد  التعنيــف،  حــاالت  زيــادة  إلــى  المجتمــع 
يعانــي  والــذي  الحركــة،  كثيــر  الطفــل  يدفــع 
مــن ضعــف فــي قدراتــه العقليــة وتصرفاتــه مــن 
دون وعــي، الســتفزاز والديــه فيلجــآن لتعنيفــه، 
حــدوث  فــي  أيضــًا  أخــرى  عوامــل  وتســبب 
العنــف، كاقتنــاع األســرة بــأن العنــف هــو أفضــل 
وســيلة للتربيــة، وعــدم رغبة الوالديــن باالحتفاظ 
الــذي  للجنــس  مخالفــًا  جــاء  كونــه  بالطفــل 
ــه، ونشــوب الخالفــات والصراعــات بيــن  ــان ب يرغب
الزوجيــن ويكــون ضحيتهــا الطفــل، ومشــاهدة 
ذات  وأفــالم  إلكترونيــة  وألعــاب  فيديوهــات 
مشــاهد عنيفــة، ممــا يــؤدي إلــى الشــعور بــأن 

والعــادي.  المقبــول  الســلوك  هــو  العنــف 
أفــكار  تكويــن  عنــه  ينتــج  الطفــل  تعنيــف  إن 
الجرائــم،  وارتــكاب  بالقتــل  كالشــروع  ســلبية، 
وضعــف  المخــدرات،  وتعاطــي  واالنتحــار 
وعقــد  االجتماعيــة  للعالقــات  تكوينهــم 
ويميلــون  لألمــان،  وفقدانهــم  الصداقــات، 
للعنــف فــي عالقاتهــم للرغبــة فــي الســيطرة 

اآلخريــن. علــى 
علــى  الخطيــرة  الظاهــرة  لتلــك  وللتصــدي 
إنهــاء  بضــرورة  األســر  توعيــة  يجــب  الطفولــة 
وعقــد  وتثقيفهــم  األطفــال،  ضــد  العنــف 
الــدورات والنــدوات، لتنبيههــم بمخاطــر العنــف 
وأضــراره علــى صحــة الطفــل وعقلــه، وتفعيــل 
القوانيــن الرادعــة للحــد مــن التعنيــف، وحمايــة 
الطفــل وتوفيــر لــه بيئــة صالحــة للعيــش مليئــة 
إجــراء  أن  كمــا  واالحتــرام،  والعطــف  بالحــب 
البحــوث والبيانــات للتعــرف علــى أماكــن حــدوث 
جرائــم عنــف بإمكانــه أن يحــد مــن تكــرار وقوعهــا، 
وضــرورة تفعيــل دور األخصائييــن االجتماعييــن 
األطفــال  لمســاعدة  والنفســيين،  والتربوييــن 

علــى تجــاوز األزمــات النفســية.

سرور العلي

 ظاهرة تعنيف األطفال 
وخطورتها
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جونِســن،  بــورِس  اســتقال  أخيــرا   
علــى  أســابيع  لعــدة  أصــر  أن  بعــد 
بأنــه  متذرعــا  بمنصبــه،  تمســكه 
وصــل إلــى المنصــب عبــر تفويــٍض 
جماهيــري واســع، وأنــه لــن يخــذَل 
بــه وكلفــوه  الذيــن وثقــوا  ناخبيــه 

ســنوات. لخمــِس  البلــد  بــإدارة 
عــدد  بلــغ  أن  بعــد  رضــخ  لكنــه 
حكومتــه  مــن  المســتقيلين 
كبيــرا،  ومســؤوال  وزيــرا  الســتين 
حــزب  نــواِب  مطالبــُة  واشــتدت 
اســتقالته  بضــرورة  المحافظيــن 
الحــزب  علــى  عبئــا  أصبــح  أن  بعــد 
المتتاليــة  الفضائــح  إثــر  والدولــة، 
البرلمــان  بتضليــل  المتعلقــة 
والشــعب حــول قضايــا عديــدة، مــن 
أثنــاء  المحظــورة  الحفــالت  إقامــة 
اإلغــالق، إلــى تعيينــه وزيــرا تراكمــت 
ســلوكه  بســبب  الشــكاوى  عليــه 

المشــين. األخالقــي 
هــو  دائمــا  يتكــرر  الــذي  الســؤال 
بمنصبــه  المــرء  تمســك  ســبب  مــا 
أن  يســتطيع  ال  كان  إن  العــام، 
يــؤدي مهامــه علــى أكمــل وجــه، 
واســعًة  اعتراضــاٍت  هنــاك  أن  أو 
شــغل  أليــس  فيــه؟  بقائــه  علــى 
المنصــب العــام يهــدف إلــى خدمــة 
عاجــزا  المــرء  كان  فــإن  المجتمــع؟ 
عــن الخدمــة، أو هكــذا يــراه اآلخرون، 
لــم  إن  بالمنصــب  يتمســك  فلمــاذا 
فيــه مصلحــٌة شــخصية؟ لــه  تكــن 
المعــروف فــي البلــدان الغربيــة أن 
شــاغل المنصــب العــام، ســواء أكان 
إلعــالن  يســارع  إداريــا،  أم  سياســيا 
اســتقالته بنفســه، قبــل أن يطالــب 
قّصــر  بأنــه  شــعر  إن  اآلخــرون،  بهــا 
لــم يعــد  أنــه  فــي أداء مهامــه، أو 
قــادرا علــى أدائهــا ألي ســبب كان، 
كمــا فعــل رئيــس الــوزراء البريطانــي 
2016، عندمــا  عــام  ديفيــد كاميــرون 
البريطانيــون  الناخبــون  اختــار 
األوروبــي،  االتحــاد  مــن  االنســحاب 
بالبقــاء  المطالــب  لموقفــه  خالفــا 

فيــه.
التمســك  عــن  هنــا  والحديــث 
بالمناصــب التنفيذيــة العليــا حصــرا، 
التــي يتوالهــا مســؤولون منتخبون 
يواجهــون  لكنهــم  معينــون،  أو 
صعوبات بســبب الفشل أو القصور، 
وال يمكنهــم تجاوزهــا، أو أنهــم غيــر 
قادريــن علــى أداء المهــام المناطــة 
واســعة  اعتراضــات  بســبب  بهــم 
حصــل  كالــذي  أدائهــم،  علــى 
بــورِس  لرئيــس الــوزراء البريطانــي، 

أخيــرا. جونســون، 

ال شــك أن بــورِس )كمــا ُيعــَرف فــي 
بريطانيــا( شــخصيٌة جدليــة منــذ صباه، 
فهــو يتميــز بالجــرأة المتناهيــة وعــدم 
عنــه،  اآلخريــن  النطباعــات  االكتــراث 
بــل ال يكتــرث للحقيقــة، حتــى عندمــا 
جريــدة  مــن  ُفصــل  إذ  صحفيــا،  كان 
التايمــز عندمــا كان مراســال لهــا فــي 
ورد  مــا  أن  اتضــح  أن  بعــد  بروكســل، 
مختلقــا  كان  للجريــدة  تقريــره  فــي 
الصحــة.  مــن  لــه  أســاس  وال  كليــا، 
ولــو كان مرتكــب هــذا الفعــل صحفيــا 

عاديــا، النتهــى مهنيــا إلــى األبــد.
لكــن بــورِس، الــذي يمتلــك عالقــات 
وثيقــة  بعالقــات  ويرتبــط  متشــعبة 
فــي  األدب  وقــد درس  بالمتنفذيــن، 
الكليــات  إحــدى   ،),,,,,,,( باليــول  كليــة 
أوكســفورد  جامعــة  فــي  العريقــة 
الوســائل  تعدْمــه  لــم  المرموقــة، 

فــي  بديــل  عمــل  علــى  للحصــول 
الصحافــة، إذ انتقــل بســهولة للعمــل 
فــي جريــدة الديلــي تلغــراف، التــي 
فــي  زميلــه  تحريرهــا  يــرأس  كان 
الجامعــة. وبعدهــا تولــى رئاســة تحريــر 
مجلــة )ســبكتيتور( الشــهيرة، وهــي 
يمتــد  إذ  العالــم،  فــي  مجلــة  أقــدم 
عمُرهــا إلــى مــا يقــارب المئتــي عــام.
فــي  جونســون  بــورِس  طمــوح 
الزعامــة كان طاغيــا منــذ الصغــر، فقــد 
يكــون  بــأن  يحلــم  صغــره  فــي  كان 
»ملــك العالــم«! وأثنــاء الدراســة فــي 
جامعة أوكســفورد، ســعى ألن يكون 
ــه زمــالؤه  ــا، وفعــال انتخب ــدا طالبي قائ
فــي  وبقــي  الطلبــة،  التحــاد  رئيســا 
الجامعــة  مغادرتــه  حتــى  المنصــب 
أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن   .1989 عــام 
يبــدأون  الغربييــن  الساســة  معظــم 
تجاربهــم القياديــة فــي التنظيمــات 

الجامعــة. فــي  الطالبيــة 
فــي  نائبــا  انُتِخــب   2001 عــام  وفــي 
عضــوا  وأصبــح  البريطانــي  البرلمــان 
قيــادة  تحــت  الظــل  حكومــة  فــي 
كاِمــرون،  ديفيــد  ثــم  َهــَورد  مايــكل 
اإلقنــاع  علــى  قدرتــه  وبســبب 
فقــد  ألفــكاره،  التأييــد  وتحشــيد 
لخــوض  المحافظيــن  حــزب  رشــحه 

السقوط المريع لبوِرس جونِسن 

فــاز  وفعــال  لنــدن،  بلديــة  انتخابــات 
فيهــا بجــدارة مرتيــن، لكنــه عــاد نائبــا 
 2015 انتخابــات  فــي  البرلمــان  فــي 
ديفيــد  حكومــة  فــي  عضــوا  وكان 
رئيســا  كان  عندمــا  حتــى  كاِمــرون 
قيــادة  أن  يعنــي  مــا  لنــدن،  لبلديــة 
حــزب المحافظيــن والحكومــة كانــت 
تســعى إلرضائــه طمعــا فــي نفــوذه 
مــن  الرغــم  وعلــى  منــه.  خشــية  أو 
األرســتقراطية،  جونِســن  خلفيــة 
فإنــه تمكــن مــن اكتســاب شــعبية 
خصوصــا  العادييــن،  النــاس  بيــن 
دون  العاديــة  حياتــه  يمــارس  وأنــه 
حــرج، فهــو يقــود دراجتــه الهوائيــة، 
حتــى  بنفســه،  التســوق  ويمــارس 
أثنــاء توليــه مناصــَب عليــا، كرئيــس 
لبلديــة لنــدن، أثنــاء حكومــة ديفيــد 
أثنــاء  للخارجيــة  وزيــر  أو  كاميــرون، 

للحكومــة. مــي  تريــزا  رئاســة 
ــورِس قــدرات فائقــة فــي  ــك ب يمتل
اإلقنــاع وتحشــيد الجماهيــر، لكنــه ال 
يكتــرث للحقيقــة، وفــي االســتفتاء 
الــذي أجــري عــام 2016 حــول عضويــة 
األوروبــي،  االتحــاد  فــي  بريطانيــا 
»أن  يقودهــا  التــي  الحملــة  ادعــت 
مليــون   350 توفــر  ســوف  بريطانيــا 
 500( أســبوعيا  إســترليني  جنيــه 
تغــادر  عندمــا  حينهــا(  دوالر  مليــون 
االتحــاد األوروبــي، وأن هــذه األمــوال 
ســوف ُتنَفــق علــى خدمــة الصحــة 
هــذا  أن  الحقــا  اتضــح  العامــة«. 
لكــن  الحقيقــة،  عــن  بعيــٌد  االدعــاء 
الناخبيــن  مالييــن  أقنعــت  القصــة 
االتحــاد  لمغــادرة  بالتصويــت 

األوروبــي.
بقــوة  يســعى  بــورِس  كان 
قبــل  وكان  الــوزراء،  رئاســة  لتولــي 
هنــاك  بــأن  قــال  قــد  االســتفتاء 
فــي  بريطانيــا  بقــاء  فــي  مصلحــة 
رأيــه  ــر  غيَّ لكنــه  األوروبــي،  االتحــاد 
بعــد أيــام قالئــل عندمــا وجــد فرصتــه 
الســانحة لإلطاحــة بحكومــة كاِمــرون 
الحكومــة.  رئاســة  فــي  وخالفتــه 
االســتفتاء واســتقال  نجــح  وفعــال، 
يخلْفــه،  لــم  بــورِس  لكــن  كاِمــرون، 
وســاعده  صديقــه  ضــده  رشــح  إذ 

د. حميد الكفائي
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األيمــن، مايــكل غــوف، األمــر الــذي 
دفعــه إلــى االنســحاب مــن الســباق، 
 ، ففــازت بــه وزيــرة الداخلية تريــزا َمّيْ
للخارجيــة  وزيــرا  بــه  جــاءت  التــي 
كــي ال يكــون بعيــدا عــن الحكومــة 
الخــارج.  مــن  أركانهــا  يزعــزع  وقــد 
المنصــب،  فــي  ســنتين  وبعــد 
 ، اســتقال بــورِس مــن حكومــة َمــّيْ
مــع عــدد مــن الــوزراء، احتجاجــا علــى 
)اتفاقيــة تشــَكرز-,,,,,,,,( لالنســحاب مــن 
االتحــاد األوروبــي، األمــر الــذي دفــع 

االســتقالة. إلــى  َمــّيْ  تريــزا 
اتفــق المحافظــون علــى أن يكــون 
عصــر  فــي  للــوزراء  رئيســا  بــورِس 
بريكِســت باعتبــاره عّرابــا النســحاب 
األوروبــي،  االتحــاد  مــن  بريطانيــا 
الجديــدة،  الحكومــة  ل  وفعــال شــكَّ
وبعــد أقــل مــن شــهرين فــي رئاســة 
بعــرف  بــورِس  اســتعان  الــوزراء، 
عــام   500 منــذ  مهجــور  دســتوري 
كــي يعلــق عمــل البرلمــان مــن أجــل 
مــن  االنســحاب  اتفاقيــة  يمــرر  أن 
التدقيــق  دون  األوروبــي  االتحــاد 
لكــن  المطلــوب.  البرلمانــي 
المحكمــة العليــا اعتبــرت التعليــق 
أعــاد  الــذي  األمــر  دســتوري،  غيــر 
فــي  أقــر  الــذي  البرلمــان  تفعيــل 
النهايــة اتفاقيــة االنســحاب، ولكــن 

التعديــالت. بعــض  مــع 
انســحاب  أن  األحــداث  برهنــت 
األوروبــي  االتحــاد  مــن  بريطانيــا 
كان مكلفــا، بــل ومخلِخــال الســتقرار 
البلــد. أســكوتلندا مثــال جــددت بعــد 
لالنفصــال  مســاعيها  االســتفتاء 
ألن  المتحــدة،  المملكــة  عــن 
شــعبها صــوت للبقــاء فــي االتحــاد 
األوروبي. مشــكلة أيرلندا الشــمالية 
عــادت إلــى الواجهــة، ألن اتفاقيــة 
بريكِســت جعلــت المقاطعــة ضمــن 
تجاريــا،  األوروبــي  االتحــاد  حــدود 
التجــاري  التفتيــش  نقــاط  أن  أي 
عنــد  أصبحــت  األوروبــي،  لالتحــاد 
البــر  أيرلنــدا الشــمالية مــع  مداخــل 
أن  يعنــي  والــذي  البريطانــي، 
بريطانيــا  بيــن  التجــاري  التبــادل 
التــي يفتــرض  الشــمالية،  وأيرلنــدا 
للرقابــة  يخضــع  منهــا،  جــزٌء  بأنهــا 

األوروبيــة. التجاريــة 
أن  هــي  األخــرى،  المشــكلة 
مــع  الحزينــة  الجمعــة  اتفاقيــة 
 1998 لعــام  أيرلنــدا  جمهوريــة 
بخصــوص أيرلنــدا الشــمالية قضــت 
تفتيــش  نقــاط  هنــاك  تكــون  أال 
بيــن أيرلنــدا الشــمالية وجمهوريــة 
أيرلنــدا. فــي الســابق لــم يكــن فــي 
هــذا األمــر حــرج، فــكال البلديــن كانــا 
األوروبــي،  االتحــاد  فــي  عضويــن 
لكــن انســحاب بريطانيــا مــن االتحــاد 
تكــون  بــأن  يقضــي  األوروبــي 

الــذي  األمــر  تفتيــش،  نقــاط  هنــاك 
الشــماليين  األيرلندييــن  يغضــب 
)الجمهورييــن( الراغبيــن بالتقــارب مــع 
أن  الحــل  فأصبــح  أيرلنــدا،  جمهوريــة 
تكــون نقــاط التفتيــش عنــد الحــدود 
البحريــة البريطانيــة، األمــر الــذي يزعــج 
)الملكييــن(  الشــماليين  األيرلندييــن 
تكــون  ألن  بقــوة  يســعون  الذيــن 
أيرلنــدا الشــمالية جــزءا ال يتجــزأ مــن 

العظمــى. بريطانيــا 
وعلــى الرغــم مــن انســحاب بريطانيــا 
مــن االتحــاد األوروبــي، لكنهــا مازالــت 
وقــرارات  االتحــاد  بقوانيــن  ملزمــًة 
تلــك  خصوصــا  األوروبيــة،  المحكمــة 
القوانيــن  مــن  جــزءا  أصبحــت  التــي 
تســتِطع  لــم  لذلــك  البريطانيــة، 
الالجئيــن  ر  أن تســفِّ بــورِس  حكومــة 
ألمــر  منهــا  امتثــاال  روانــدا،  إلــى 
المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان 
ينتهــك  التســفير  بــأن  التــي قضــت 

اإلنســان. حقــوق 
بريطانيــا  علــى  المشــاكل  تراكمــت 
فــي ظــل زعامــة بــورِس، ليــس كليــا 
قادتهــا  األحــداث  ولكــن  بســببه، 
انــدالع  مــع  خصوصــا  االتجــاه،  بهــذا 
ــا، وانكمــاش االقتصــاد  جائحــة كورون
واســتنزاف الخزينــة بســبب اإلغــالق، 
ثــم تفاقــم المشــاكل بســبب الحــرب 
رفعــت  التــي  األوكرانيــة  الروســية 
أســعار الطاقــة، األمــر الــذي أدى إلــى 
وارتفــاع  المعيشــة،  تكاليــف  ارتفــاع 
ومــازال   ،%9 إلــى  التضخــم  معــدل 
فــي تصاعــد. كذلــك ارتفعــت كلفــة 
االقتــراض إذ اضطــرت الحكومــة لرفــع 
الســيطرة  بهــدف  الفائــدة  أســعار 
اإلجــراء  هــذا  لكــن  التضخــم،  علــى 
سيســاهم فــي انكمــاش االســتثمار 
وإحــداث  الجديــدة  المشــاريع  فــي 
تباطــؤ فــي ســوق العقــارات وتراجــع 

االقتصاديــة. للتنميــة 
علــى  يؤثــر  لــم  هــذا  كل  لكــن 
الــذي  االنطبــاع  تأثيــر  بقــدر  زعامتــه، 
بمــرور  البريطانييــن  عنــد  ترســخ 
الشــعب  مــع  بأنــه غيــر صريــح  الزمــن 
اإلداري  وطاقمــه  وأنــه  والبرلمــان 
يتصرفــون خــارج القانــون. إن مــا أطــاح 
نزاتــه  حــول  الشــبهات  هــو  ببــورِس 
وصدقيتــه، وتراكــم تلــك الشــبهات 
الماضــي  األســبوع  ترســخت  التــي 
بيانــات  ثالثــة  مكتبــه  أصــدر  عندمــا 
األخيــرة  القضيــة  حــول  متناقضــة 
ومســؤوال  وزيــرا   60 دفعــت  التــي 
تمســك  بــورِس  لكــن  لالســتقالة. 
بمنصبــه ولــم يكتــرث، رغــم أن األمــر 
كان واضحــا لمعظــم المراقبيــن بأنــه 
فالنزاهــة  يبقــى،  أن  يســتطيع  ال 
أساســيتان  صفتــان  والصدقيــة 
ويجــب  البريطانيــة  السياســة  فــي 
أن تتوفــرا بقــوة فــي أي شــخصية 

رفيعــا. منصبــا  تتولــى 
فــي  المولــود  جونِســن،  بــورِس 
نيويــورك، والــذي عــاش مــع عائلتــه 
عديــدة،  لســنين  بلجيــكا  فــي 
بســبب عمــل أبيــه فــي المفوضيــة 
أهــم  يفهــم  أن  فشــل  األوروبيــة، 
عليهــا  تقــوم  التــي  المبــادئ 
الحكومــة والسياســة والثقافــة في 
بريطانيــا، وهمــا النزاهــة والصدقيــة. 
قــد يكــون الخــداع والكــذب مألوفــا 
منبــوذ  لكنــه  أخــرى،  بلــدان  فــي 
فــي بريطانيــا جملــة وتفصيــال. كان 
بــورِس شــخصا مغتِربــا عــن الطبائــع 
السياســة  فــي  ســواء  البريطانيــة، 
أو الســلوك االجتماعــي، فــال يمكــن 
صراحــة  يكــذب  أن  مســؤول  أي 
ويبقــى فــي منصبــه. وزيــر التجــارة 
والصناعــة البريطانــي األســبق، ليــون 
بريتــان، ســمح بتســريب رســالة مــن 
ــة تشــير إلــى  المحامــي العــام للدول
أخطــاء ارتكبهــا وزيــر الدفــاع، لكنــه 
نفــى القيــام بذلــك، وعندمــا اتضــح 
زعيــم  فــورا.  اســتقال  فعلهــا،  بأنــه 
المعارضــة األســبق نيــل كينــوك، رد 
علــى رئيســة الــوزراء مارغريــت ثاتشــر 
ق بكالمهــا(، وألن هــذا  ــه )ال يصــدِّ بأن
بالكــذب،  ضمنيــا  اتهامــا  يتضمــن 
مــا  البرلمــان  فــي  ضجــة  أثــار  فقــد 

التراجــع. إلــى  اضطــره 
قــد  اســتثنائية  ظــروف  كانــت  إن 
الســلطة،  إلــى  ببــورِس  جــاءت 
بعــد  صعبــا  ســيكون  بقــاءه  فــإن 
وجــود  وهــي  الظــروف،  تلــك  زوال 
قيــادة ضعيفــة فــي حــزب العمــال 
المعــارض، وتصديــق ناخبيــن كثيريــن 
بأنــه  االســتفتاء  أثنــاء  بادعاءاتــه 
ســيوفر 350 مليــون جنيــه أســبوعيا، 
ويخصصهــا لخدمــة الصحــة العامــة، 
دونالــد  األمريكــي  الرئيــس  ودعــم 
بــأن  كثيريــن  أوهــم  الــذي  ترامــب، 
تعــوض  ســوف  المتحــدة  الواليــات 
ــة  ــا عــن خســارتها االقتصادي بريطاني
الناتجــة عــن االنســحاب مــن االتحــاد 

االوروبــي.
الظــروف،  تلــك  تغيــرت  لقــد 
مــن  كثيــرا  أقــوى  اآلن  فالمعارضــة 
الســابق، ويتزعمهــا قانونــي متمرس 
وسياســي حــاذق، والرئيــس ترامــب 
بينمــا  الســلطة،  فــي  يعــد  لــم 
انكشــف زيــف االدعــاء بتوفيــر 350 
مليــون جنيــه أســبوعيا. يضــاف إلــى 
ــو  ــح، الواحــدة تل ــع الفضائ ــك، تتاب ذل
بــورِس،  حكومــة  علــى  األخــرى، 
فانتهــى عهــده بعــد ثــالث ســنوات 
فــي  أحالُمــه  وتالشــت  عجــاف، 
ثــالَث دورات  الســلطة  فــي  البقــاء 
انتخابيــة. لقــد حقــق بــورِس طموحــه 
بــإدراج اســمه ضمــن ســجل رؤســاء 
الثمــن  لكــن  البريطانيــة،  الــوزارات 

ولبلــده. ولحزبــه  لــه  باهظــا  كان 
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 إستذكار قانون الجنسية العراقية 
لسنة 1963 الوحشي الظالم

البعـث   نسـتذكر قيـام حكومـة 
الجنسـية  المقبـور بتشـريع قانـون 
 1963 لسـنة   )43( رقـم  العراقيـة 
نشـره  تأريـخ  مـن  وتطبيقـه  الجائـر 
العراقيـة  الوقائـع  جريـدة  فـي 
فـي   1963/6/19 فـي   )818( العـدد 
ظـل حكـم نكبـة 8 شـباط األسـود 
اإلنقالبييـن  لبيـان  تنفيـذًا  وجـاء 
العفالقة رقم )13( السيئ الصيت 

قـادة  علـى  المشـبوه  وتأمرهـم  الدفينـة  وأحقادهـم 
ومكتسـباتها  المجيـدة   1958  / تمـوز   14 ثـورة  وحكومـة 
البـدء لشـروعهم فـي حمـالت  الوطنيـة ويشـكل نقطـة 
والخروقـات  اإلنسـانية  وضـد  الجماعيـة  اإلبـادة  وجرائـم 
والتصفيـات  الفظيعـة  واإلنتهـاكات  الجسـيمة 
الفيلـي  المكـون  ألبنـاء  الدمويـة  والمجـازر  الجسـدية 
العرقـي  والتطهيـر  القسـري  التهجيـر  سياسـات  وإتبـاع 
علـى  وكانـو  قاومهـم  مـن  بحـق كل  العنصـري  والتمييـز 
رأس القائمـة فـي التضحية والفداء نتيجًة إلستبسـالهم 
البطولـي وتصديهـم الشـجاع طيلـة أسـبوع كامـل فـي 
مناطـق } عقـد األكـراد ، وسـاحة النهضـة ، وبـاب الشـيخ 
، والكاظميـة{ ، ولـم تتـورع السـلطة الغاشـمة وعصاباتهـا 
األفعـال  كل  إرتـكاب  عـن  الالقومـي  والحـرس  اإلرهابيـة 
الجماعيـة  واإلعدامـات  الشـنيعة  والمحرمـات  اإلجراميـة 
واإلرهـاب  والعنـف  والقسـوة  القـوة  وممارسـة  الفوريـة 
قبـل  الداعشـية  الطريقـة  علـى  والذبـح  والقتـل  واإلبـادة 
والدتهـا ، وذهـب اآلالف الشـهداء والضحايـا األبريـاء وزج 
بالكثيـر مـن المقاوميـن األبطـال فـي المعتقـالت الرهيبـة 
والنـادي األولمبـي دون محاكمـات قانونيـة وذاقـوا فيهـا 
 ، المهينـة  التعذيـب والمعاملـة  شـتى وأقسـى صنـوف 
وبالتالـي كان تشـريع قانـون الجنسـية العراقيـة تجسـيدًا 
ألهدافهـم وسياسـاتهم العنصريـة المقيتـة ومغالتهـم 
القاسـية فـي اإلنتقـام والثـأر مـن أبنـاء المكـون الفيلـي 
جذورهـم  مـن  وقلعهـم  إلبادتهـم  وبدايـًة  البواسـل 
العراقيـة وتهجيرهـم ومصـادرة أموالهـم وعقاراتهـم عبـر 
نحـو  علـى  والجنسـية  المواطنـة  حقـوق  مـن  حرماتهـم 
تعسـفي غيـر إنسـاني والتشـكيك فـي والئهـم األصيـل 
التأريـخ  أعمـاق  إلـى  تمتـد  التـي  الوطنيـة  وهويتهـم 

والتـراث. والحضـارة 

العراقيـة  الجنائيـة  المحكمـة  إصـدار  مـن  الرغـم   وعلـى 
تعـرض  مـا  بإعتبـار  التأريخـي فـي 2010/11/29  العليـا قرارهـا 
لـه المكـون الفيلـي جريمـة إبـادة جماعية بـكل المقاييس 
كافـة  ومؤسسـاتها  العراقيـة  الدولـة  فـإن   … واألعـراف 
إزالـة  فـي  وتعهداتهـا  وعودهـا  بتنفيـذ  اليـوم  مطالبـة 
جميـع اآلثـار السـيئة التـي لحقـت بالمكـون الفيلـي الذي 
العراقـي  هـو جـزًء أساسـيًا أصيـاًل مـن مكونـات الشـعب 
المنصـوص عليهـا فـي ديباجـة الدسـتور وإعـادة اإلعتبـار 
الدسـتوري والقانونـي الكامـل ، وال بـد أن تكـون قضيتـه 
العادلـة مـن األولويـات األساسـية فـي ملفـات  الوطنيـة 
والتـوازن  والتوافـق  والشـراكة  والتغييـرات  اإلصالحـات 
بصـورة  أجـل حسـمه  مـن  السياسـية  والعمليـة  الوطنـي 
نهائيـة وعـدم بقائـه مجـرد حبـرًا علـى ورق وجبـرًا للخواطـر 

وذرًا للرمـاد فـي العيـون طيلـة )14( سـنة السـابقة .

* األمين العام للجبهة الفيلية

ماهر الفيلي *

 في ذكرى تموز 
) نشتم ونغالي ونشخصن (

مــادة  باتــت  المفصليــة  التاريخيــة  احداثنــا  اكثــر   
ومكاشــفة  االنفعالــي  والهــوس  والتنــدر  للتناحــر 
,شــيب  المقرفــة  الفرعيــة  انتمائتنــا  مــن  المبطــن 
ليستســهلوا  هواتفهــم  قــط  يلتقطــون  وشــباب 
بضــرورة  شــعور  ادنــى  دونمــا  المجانيــة  اللعــن  لغــة 
يســتند  معظمهــم   , للحــدث  الموضوعيــة  القــراءة 
لموقــف شــخصي او اعجــاب متــوارث غيــر مكتــرث 
باهميــة االطــالع علــى االضــداد والــرؤى المتباينــة 
ســياق  ضمــن  اتــت  سياســية  شــخصية  او  لزعيــم 
تاريخــي , وانقالبــات ثوريــة فكريــة وسياســية عصفت 
بالمنطقــة , المتتبــع لذلــك الحــراك يجــزم ان الصيــرورة 
ينتظــره  سياســي  تغيــر  بــزوغ  حتمــت  التاريخيــة 
, ينتقــد علــي الــوردي قــراءة التاريــخ برؤيــة  العــراق 
باشــكالية  الماضــي  يســتنطقون  انفعاليــن  افــراد 
التعاطــي االنــي المنبثــق مــن موقــف وليــد المرحلــة 

, الراهنــة 

عــن  النقــاش  احتــدام  ظــل  فــي  قولــه  اود  ومــا 
وحشــيته  او  قاســم  الكريــم  عبــد  الزعيــم  مالئكيــة 
!! هــو اختــزال الحــدث بالرؤيــة القاصــرة بيــن االبيــض 
ان  االحــوال  مــن  حــال  بــاي  يمكــن  وال   ,, واالســود 
نصنــف البشــر عمومــا بهــذه الثنائيــة القاصــرة ,, نعــم 
ان هنــاك ثوابــت انســانية ووطنيــة ومبدئيــة , لكــن 
 , الــى معاييــر متوازنــة  الثوابــت تحتــاج  تلــك  حتــى 
اذن فالخضــوع الــى البحــث االســتداللي البعيــد عــن 
الشــخصنة المســبقة يجعلنــا ضمــن مجاميــع االمييــن 
!! فتطــور المجتمعــات هــو نتــاج الغايــات الســليمة 
يحياديــة  االثــر  تقتفــي  التــي  الناضجــة  والقــراءات 
العليــم المتبــع اصــول االكتشــاف وليــس االنحــدار 

الــى لغــة العامــة وجنــون صــراع الديكــة .

عبــد  حيــاة  عــن  فلــم  النتــاج  اعــوام  قبــل  كلفــت 
الكريــم قاســم , حاولــت اتبــاع االســاليب الرصينــة فــي 
وكذلــك  عائلتــه  وافــراد  محبيــه  التقيــت   , التحــري 
الكثيــر  بحــرص  التهمــت   , المنتقديــن  اراء  دونــت 
ألضعهــا  االحــداث  بعــض  والتقطــت  المصــادر  مــن 
ضمــن مجهــر التشــريح الجدلــي , ال ازعــم ابــدا اننــي 
ادركــت حقيقــة الرجــل ,,, لكــن الوثائــق والمدونــات لــم 
تنســب لــه ســيناريو واضــح لقتــل العائلــة المالكــة , 
غيــر  طبــاع  لــه  عســكري  كونــه  مــن  يمنــع  ال  هــذا 
محمــودة , ال يملــك رؤيــة اصالحيــة شــاملة ومنفتحــة 
ــم يكــن مــن  ــة التفــرد ول يتصــف باالنفعاليــة ومحاول
لــم يكــن ذا  المهتميــن بتطبيــق الديموقراطيــة او 
علــم بجدواهــا وفاعليتهــا , انــه ابــن ظــرف مهيمــن 
العدالــة  ينكــر علــى غيــاب  امتعــاض ال  وهــو وليــد 
وفســاد العائلــة المالكــة وعنجهيــة الوصــي انــذاك 
, مــع خيبــة امــل فــي اصالحــات وزاريــة حقيقيــة , البــد 
تمــوز  بعــد  حصــل  مــا  ان  كالمــي  يفهــم  ال  ان  هنــا 
هــي نجاحــات جوهريــة لكنهــا كانــت نســبيا تتجــه 
ــت قاصــرة وســريعة  ــة وان كان لتطبيــق فكــرة العدال
وانتهــت بسلســلة انقالبــات مهــدت لحكــم صدامــي 

!!  ,, اتقــن االذالل والتجهيــل 

عماد جاسم 
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الشاعر  جاسم إلياس

 قتلـوكَ ، كنـتَ  لنـا ، لصـوتِ شـقاءِ  
للنـاسِ  كنـتَ  وحسـرةِ الفقـراءِ 

لـألرض ِ تلـك المسـتباحة ِ والجميلـة ِ ، 
تلـك ذاِت القيـدِ  بيـن الـداءِ  

تلـك الكبيـرةِ  فـي المنـازلِ ، فـي إمتـدادِ 
الضـوءِ  يسـقي حومـَةَ الظلمـاءِ 

األرُض أمُّ زمانِنـا ومكانِنـا 
نحـن الذيـن لهـا من األحشـاءِ  

لكـن ويـا أسـفاً  يضـّج أنيُنهـا 
مـن قـادةِ  األنيـابِ  والَرَمَضاِء 

العابثيـن َ، األرذليـن َ، السـارقين ، 
الحاصديـنَ سـنابل اإلعيـاءِ 

العاشـقين َ اإلنحـدار َ تتابعـا ً 
الرافضيـن َ لصوتهـا الغّنـاء ِ 

ورأوك بيـن أنيِنهـا وحنيِنهـا 
وأمـام نـزفِ الجرحِ فـي غلواءِ  

عمـُر المناضـلِ اليمـتُّ لذاتـهِ  
لكـن يمـّت لمحتـوى األضـواءِ  

ولقـد ولـدتَ وفيـَك صرخـُة ثائرٍ  
إال لمـاذا كنـَت رهـَن فداءِ 

وعـالم لـم تأبـْه لغيـِر قيوِدنا 
ولغيـر دق ِّ الجـوع فـي األرجـاءِ 

خمسـون فيـك تتابعـت قممـاً  لهـنَّ 
طبيعـُةُ  األشـجار و األ فيـاءِ 

ولهـّن لمـُس البحـِر وجنـَةَ  شـاطئٍ  
ولهـّن لثـَم الجـدِب كـّف الماءِ  

ةُ الثـوريُّ أنـَت ،  ُحيّيْيـَت صالـحُ ، ُدرَّ
علـتْ  ركاَبـكَ  ثـورةٌ  وَعنـاءِ 

ْيـتَ ، لـو نظـر إليـك الزاعمـونَ   ُحييِّ
التضحيـات ومّدعـو الَعْسـراِء

لتقهقـروا خجـالً  إذا فـاَق الضميـرُ  
ومّيـزوا الّشـْعرى مـن الغبـراءِ  

قتلـوكَ ، كنـتَ  لنـا ، لصـوتِ شـقاءِ  
للنـاسِ  كنـتَ  وحسـرةَ الفقـراءِ  ...

* نشـرت هـذه القصيـدة فـي 22 / 7 / 2016

 قصيدة رثاء للشهيد صالح اليوسفي 
بمناسبة ذكرى إستشهاده يوم 22 / 7 / 19٨1

مالمح شرق أوسط جديد

 فــي مقــال كتبــه الرئيــس 
األمريكــي بايــدن في صحيفة 
الواســعة  بوســت  واشــنطن 
بشــكل  رســم  االنتشــار 
االســتراتيجية  مالمــح  جلــي 
الشــرق  فــي  األمريكيــة 
هــذة  ان  موضحــا  األوســط 
المنطقــة مــن العالــم مهمــة 
جــدا للمصالــح األمريكيــة على 
المنظــور  او  البعيــد  المــدى 

اهميــة  منهــا  مهمــة  ملفــات  عــدة  عــن  وتحــدث 
اســتقرار اســعار النفط بالتعاون والتنســيق مع  الدول 
المنتجة النفط خصوصا المملكة العربية الســعودية 
بااعتبارهــا مــن اكبــر منتجــي اوبــك واكــد ايضــا علــى 
ضــرورة ضمــان امــن امــدادات الطاقــة بســبب مخاطــر 
اشــارته  خــالل  مــن  _االوكرانيــة  الروســية  الحــرب 
الــى اهميــة الحفــاظ علــى امــن الممــرات المائيــة 
وانســيابية تصديــر نفــط المنطقــة الــى العالــم بــدون 
اي مخاطــر ونــوه الــى اهميــة االمــن والتكامــل لــدول 
المنطقــة وهــو يشــير فــي ذالــك عــن امكانيــة اقامــة  

المنطقــة. دول  لبعــض  تحالــف 
فيمــا يخــص العالقــات مع المملكة اشــار الى انه لم 
يعمــل الــى احــداث القطيعــة معهــا وانمــا اراد تقويــم 
تمتــد  العالقــات  هــذة  ان  مؤكــدا  العالقــات  هــذة 
الــى ثمانيــة عقــود وان المملكــة شــريك ســتراتيجي 
مهــم للواليــات المتحــدة وهــذا يشــير الــى تراجــع 
كبيــر فــي سياســة بــالدة الســابقة والمعلنــة ضــد 
الســعودية حيــث ادرك بايــدن اهميتهــا كدولة فاعلة 
ومهمــة وذات امكانــات اقتصاديــة وماليــة وقيميــة 
فــي العالــم االســالمي ومــن اســباب هــذة العــودة 
األمريكيــة الــى الســعودية الخشــية من اســتقطابها 
الــى المحــور الصينــي _ الروســي وهنــا يمكن اإلشــارة 
واحتــواء  ادارة  فــي  للمملكــة  الكبيــر  النجــاح  الــى 
التوتــر بيــن البلديــن بحكمــة وحنكة عالية المســتوى.
امــا فيمــا يخــص الملــف االيرانــي اكــد بايــدن علــى 
مواصلــة الضغــط الدبلوماســي واالقتصــادي عليهــا 
للعــودة الــى االتفــاق النــووي عــام 2015 واالســتمرار 

فــي عزلهــا .
وتحــدث ايضــا عــن العالقــات مــع العــراق واوضــح 
ان الواليــات المتحــدة شــريك اساســي للعــراق فــي 
فــي  وســاهمت  االرهابــي  داعــش  تنظيــم  محاربــة 
قتــل زعيــم هــذا التظيــم فــي ســوريا وكذالــك لعبــت 
دور فــي الحــد مــن هجمــات المليشــيات  التابعــة الــى 

ايــران
المتحــدة  الواليــات  ان  فيقــول  اليمــن  حــرب  امــا 
ســاهمت فــي تحقيــق الهدنــة والحــد مــن الهجمــات 
ضــد المملكــة وايضــا عملت على وصول المســاعدات 

االنســانية الــى الشــعب اليمنــي.
الشــك ان الزيــارة المرتقبــة لبايــدن الــى المملكــة 
العربيــة الســعودية والقــاء مــع قــادة دول المنطقــة 
اليمكــن فصلــه عــن مايجــري فــي العالــم مــن توتــر 
مــن  واروبــا  امريــكا  بيــن  اقتصاديــة  حــرب  ومالمــح 
جهــة وروســيا مــن جهــة ثانيــة وكذالــك الخشــية مــن 
تداعيــات الحــرب الروســية _االوكرانيــة علــى العالــم 

سياســيا واقتصاديــا وامنيــا.
لــذا يمكــن القــول ان الواليــات المتحــدة عــادت الــى 
المنطقــة مرغمــة وليس طواعية لرســم مالمح شــرق 
اوســطي جديــد يتماشــي مــع مايجــري فــي العالــم 

مــن  متغيــرات.

زياد الضاري
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 عن كائن أسمه المرأة
سلوى زكو 

 نسمع هذا السؤال على مدار الساعة
ماذا تريدون؟

المــرأة العراقيــة متــاح لهــا التعليــم والعمــل مثــل 
الرجــل تمامــا

وتنتخــب  الدولــة  فــي  عليــا  مناصــب  وتتقلــد 
لعضويــة مجلــس النــواب ولــو عــن طريــق الكوتــا 

الكوتــا( اللــي اختــرع  اعــرف منــو  بــس  )لــو 
والدســتور والقانــون يمنحهــا مســاواة كاملــة مــاذا تريــدون اكثــر 

مــن ذلــك؟
نريــد  شــديد  باختصــار 
رفــع الوصاية عــن المرأة
المجتمــع  وصايــة 
واالخ  والــزوج  واالب 
نبتــت  وكل مســتطرق 

شــوارب لــه 
نريــد ان تعامــل المــرأة 
بوصفهــا انســانا كامــل 
األهليــة ال يحتــاج الــى 
حمايــة احــد اال الدولــة 

وقوانينهــا.
نحتــاج الــى امــرأة قويــة فــي العمــل وفــي الشــارع وفــي البيــت 

تعــرف كيــف تتحمــل مســؤوليتها بــال تعكــز علــى االخريــن.
حكايــة الحمايــة هــذه يــا ســادة تضعــف المــرأة وهــذا هــو بيــت 

القصيــد 
وبيــت القصيــد هــذا وتــر يلعــب عليــه كثيــرون بحجــة حمايــة هــذا 

الكائــن )الضعيــف(
عن منشور كتب قبل 4 سنوات
ومازال الوضع على ما هو عليه
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