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ــي  ــي وحقيق ــف واقع ــرتدي وخطــري، وهــو توصي ــه وضــع هــش وم ــراق بأن ــي الحــايل يف الع ــف الوضــع األمن  ال شــك يف توصي
ــة(،  ــة والطائفي ــة العرقي ــة )املحاصص ــس خاطئ ــىل أس ــت ع ــي بني ــية الت ــة السياس ــة للعملي ــة نتيج ــا داخلي ــدة، أوله ــباب ع ألس
وثانيهــا خارجيــة مــن قبــل قــوى إقليميــة ودوليــة تتدخــل يف الشــأن الداخــي العراقــي منهــا مــا يعــود لفــرتة النظــام الدكتاتــوري 
ــذة واملتســلطة عــىل  ــوى املتنف ــني الق ــدم ب ــراع الســيايس املحت ــري وال ــد التغي ــالل الخارجــي بع ــرتة االحت ــه ولف الســابق وتداعيات

ــام الحكــم يف العــراق. زم

ــن  ــات م ــا املئ ــي راح ضحيته ــة الت ــات العراقي ــن املحافظ ــدد م ــداد وع ــرية يف بغ ــة األخ ــامل اإلرهابي ــر لألع ــأ النظ ــن الخط وم
الشــهداء واآلالف مــن املصابــني إضافــًة إىل جرائــم الخطــف وتغييــب بعــض مــن املختطفــني والســلب واالعتــداء عــىل املتظاهريــن 
ــى أوالً  ــي تبق ــمياتها فه ــن تس ــر ع ــض النظ ــلحة بغ ــات مس ــل جامع ــن قب ــخ م ــة ...ال ــة والثقافي ــات االجتامعي ــلميني واملنتدي الس
وأخــرياً عصابــات مســلحة خارجــة عــن القانــون، عــىل أنهــا موجــة جديــدة مــن اإلرهــاب األســود الــذي تعــرض لــه العــراق منــذ 

ســقوط النظــام االســتبدادي عــام 2003. 

ــي  ــعب العراق ــاتها والش ــة ومؤسس ــد الدول ــن ض ــة تش ــريف للكلم ــى الح ــرب باملعن ــر ح ــي مخاط ــراق اآلن ه ــه الع ــام يواج ف
ــا  ــا ومده ــم متويله ــددة يت ــميات متع ــت مس ــة تح ــات منظم ــا جامع ــة، يخوضه ــة والفكري ــة والديني ــه العرقي ــف انتامءات مبختل
ــة تهــدف  ــرات إقليميــة ودولي ــة مــن دول وأجهــزة مخاب ــام بهــذه العمليــات اإلرهابي بالســالح املتنــوع واملتطــور والتخطيــط للقي

ــراق. ــح الع ــن مصال ــد م ــة بالض ــا يف املنطق ــق مصالحه ــراع لتحقي ــوىض وال ــق الف لتحقي

ــة  ــية واقتصادي ــة وسياس ــة فكري ــا بخط ــب وإمن ــة وحس ــة أمني ــس بخط ــاملة لي ــة ش ــرب مواجه ــذه الح ــة ه ــوب ملواجه املطل
وثقافيــة واجتامعيــة وإعالميــة، وبإعطــاء ســلطات واســعة لألجهــزة األمنيــة مــن رشطــة واســتخبارات عســكرية، وأجهــزة قضائيــة 
ــة  ــات الصارم ــذ العقوب ــل تنفي ــاب ب ــن العق ــالت م ــدم اإلف ــل لع ــرورة تعم ــا ال ــتثنائية تقتضيه ــم اس ــام ومحاك ــاء ع ــن ادع م
ــة  ــو رضورة لهزمي ــوق اإلنســان فه ــة حق ــد أن يســتويف رشوط حامي ــر الب ــة، وهــذا األم ــة القانوني ــد اكتســابها الدرجــة القطعي بع

ــة. ــات املنفلت ــاب والعصاب اإلره

ــي  ــة تراع ــة واضح ــية وطني ــة سياس ــق رؤي ــا وف ــية وائتالفه ــوى السياس ــود الق ــد جه ــأن توحي ــهد ب ــارص يش ــا املع إن تاريخن
مصلحــة الوطــن والشــعب هــي الحــل األمثــل لتعــايف العــراق كــام حــدث ذلــك يف جبهــة االتحــاد الوطنــي يف خمســينيات القــرن 
ــني  ــرتاق ب ــدث االف ــا ح ــدة، وعندم ــوز املجي ــورة 14 مت ــار ث ــدت إىل انفج ــعب ومه ــش والش ــدة الجي ــي أدت إىل وح ــايض الت امل
أطــراف جبهــة االتحــاد الوطنــي وحصــول الــراع واالحــرتاب الســيايس واالقتتــال بــني أطرافهــا انفــرط تحالــف الجيــش والشــعب 

ــة.  ــوز الوطني ــورة 14 مت ــت ث وانتكس

ــل  ــدين العم ــع امل ــامت املجتم ــة ومنظ ــة واإلعالمي ــة واالجتامعي ــة والثقافي ــية الوطني ــوى السياس ــة الق ــاح كاف ــو بإلح ــا ندع إنن
عــىل توحيــد جهودهــا لدحــر قــوى اإلرهــاب والعمليــات اإلجراميــة التــي تصاعــدت وتريتهــا مؤخــراً مــن قبــل الدواعــش 
ــًة إىل  ــة إضاف ــة الحقيقي ــة الوطني ــىل املصالح ــد ع ــاملة تعتم ــرتاتيجية ش ــة اس ــع خط ــالل وض ــن خ ــة م ــة املنظم ــات الجرمي وعصاب
ــة الخاصــة والضيقــة وعــدم االنجــرار  ــح الحزبي ــا عــىل املصال ــع بإعــالء مصلحــة الوطــن العلي ــة كــام نطالــب الجمي الخطــط األمني
وراء األجنــدات الخارجيــة التــي مؤكــداً ال تريــد الخــري للعــراق. حيــث ســيؤدي هــذا التوحيــد إىل قيــام نظــام دميقراطــي اتحــادي 

ــوق اإلنســان.  ــم حق ــادئ وقي ــي عــىل مؤسســات دســتورية تحــرتم وتراعــي مب مبن

مخاطــر تردي الوضع األمني عىل مســتقبل العراق 
عبد الخالق زنكنة
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العراقيــة  الجمعيــة  يف  تلقينــا  عميقــني  وأمل  بــأىس     

لحقــوق االنســان / بغــداد ، نبــأ رحيــل الشــاعر الثائــر 

احــد  يف   2022  /  5  /  20 الجمعــة  يــوم  النــواب  مظفــر 

عمــر  عــن   ، األماراتيــة  الشــارقة  مدينــة  مستشــفيات 

املــرض . أثــر رصاع طويــل مــع  88 ( عامــاً  ناهــز ) 

ــة  ــو عــادل ( يف مدين ــواب ) أب ــد الشــاعر مظفــر الن   ول

عــام  الثــاين  كانــون  مــن  األول  يف  ببغــداد  الكاظميــة 

وعــني  جامعتهــا  يف  األداب  كليــة  مــن  وتخــرج   ،1934

1958 ، واضطــر  مفتشــاً يف وزارة الرتبيــة بعــد ثــورة متــوز 

 1963 ــران جــراء املالحقــة يف عــام  ي ملغــادرة العــراق اىل إ

الدمــوي، واعتقــل هنــاك وتعــرض للتعذيــب عــىل أيــدي قــوات الســافاك اإليرانيــة ، واعيــد قــراً اىل العــراق 

وصــدر بحقــه حكــم اإلعــدام بســبب إحــدى قصائــده وخفــف الحقــاً اىل الســجن املؤبــد .

ــع عــدة ســجناء سياســيني  ــد ان شــارك م ــة بع ــن ســجن الحل ــروب م ــواب باله ــر الن    نجــح الشــاعر املناضــل مظف

ــة ، اىل  ــدن العراقي ــض امل ــني بع ــاً ب ــرتة متخفي ــي ف ــر ان يق ــوار ، واضط ــارج األس ــل اىل خ ــجن وص ــت الس ــاُ تح نفق

1969 بيــان مــن الحكومــة العراقيــة للعفــو عــن املعارضــني السياســيني ، وعــاد اىل منصبــه يف  ان صــدر يف عــام 

احــدى املــدارس داخــل العــراق .

وليبيــا وبعــض  بــريوت ودمشــق  بــني  يتنقــل  اىل دمشــق وضــل  انتقــل  بــريوت وبعدهــا  اىل  الراحــل     ســافر 

ــات  ــة الحكوم ــة ألنظم ــد املناهض ــرات القصائ ــب ع ــرن ، وكت ــف ق ــوايل نص ــة ح ــه القري ــة يف غربت ــدول األوربي ال

مــن  للغضــب  عرضــه  مــام  والكادحــني  الفقــراء  لقضايــا  منحــازاً  الشــعوب  رقــاب  عــىل  واملتســلطة  اإلســتبدادية 

. 1981 االنظمــة الفاســدة داخــل العــراق وخارجــه ، وتعــرض ملحاولــة إغتيــال يف اليونــان عــام 

   تتقــدم جمعيتنــا ) الجمعيــة العراقيــة لحقــوق اإلنســان / بغــداد ( بالتعــازي الحــارة بهــذا املصــاب الجلــل 

ــعراء   ــرية للش ــارة كب ــه خس ــرب رحيل ــراء ، ويعت ــني والفق ــني والفالح ــة الكادح ــي وخاص ــعب العراق ــاء الش ــع أبن لجمي

 ، والعــامل  املنطقــة  يف  األحــرار  ولــكل  والوطــن  للشــعب  منــرياً  رمــزاً  قصائــده  وســتظل   ، واملثقفــني  والفنانــني 

. قلوبنــا وضامئرنــا  وســيبقى حيــاً يف 

   لروحــه الســالم األبــدي .. ومجــداً وخلوداً لذكراه .

                                                                                      الهيئــة اإلداريــة

24 / 5 / 2021                                           للجمعيــة العراقيــة لحقــوق اإلنســان / بغــداد

 مجــداً ووداعاً لشــاعرنا الكبــري ) مظفر النواب (

بيــان الجمعية العراقية لحقوق االنســان 
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ــة  ــة بخلفي ــا الخاوي ــه بوديانه ــات إلي ــا النفاي بقاي
نهــج قطــع األمــواه عــن العــراق!

بــني  مازالــت  الغذائيــة  الحصــص  جميــع  إن 
دولتــني جارتــني تفــرض مــا تصــدره إلينــا مــن 
ــبة  ــت مناس ــة أو ليس ــون تالف ــا تك ــريا م ــواد كث م
لالســتهالك اآلدمــي أو مــن مناشــئ أخــرى متــّر 
ــا بســبب فســاد  ــة أحيان ــة مرطن ــات متدني بنوعي

العقــود ومــا يتــم يف ثناياهــا…

ــتوى  ــذا املس ــن ه ــص م ــام يتخل ــي كي ــعب العراق ــد للش ــل الوحي إن الح
الخطــري ألوضاعــه وهــذه املــرة يف أمنــه الغــذايئ ويف وقوعــه اليــوم وليــس يف 
احتــامالت متوقعــة، أقــول وقوعــه مبنطقــة الجــوع املقلــق يف ســابقة مل تحــدث 

ــه.. يف أرض الخــرة والنــامء عــرب تاريخهــا وكل تقلبات

ويف هــذا الشــأن لــن ينفــع ال ترقيــع وال أيــة فعاليــات إصالحيــة مــن 
ــادة  ــة إب ــالد يف جرمي ــل الب ــتودي بأه ــل س ــون ب ــاد يف العي ــظيات ذر الرم تش
ــا  ــالد بجهله ــوى تحكّمــت بالب ــة مقصــودة مرســومة مســتهدفة مــن ق جامعي

ــر .. ــال ح ــم ب ــن جرائ ــب م ــت وترتك ــا ارتكب ــادها ومب وبفس

يجــب وقــف التدهــور الشــامل وإعــادة مســار األوضــاع اليــوم قبــل الغــد 
وبخالفــه فــإن مــا نشــهده مجــرد مــوت مؤجــل مؤقتــا فيــام لــن يضــري قــوى 
الفســاد املافيويــة املحروســة مبيليشــيات العنــف وإرهابــه املحــي والــدويل بــل 

ســتحيا عــىل جثــث الشــعب والتجــارة بحيــوات مــن يتبقــى منــه!!

فلنقــل معــا وســويا كفــى والحلــول لــن تــأيت مــن أي مــن أجنحــة الحكــم 
ــرار  ــوال إق ــا وال مقب ــس موضوعي ــر ولي ــورة أكتوب ــعب بث ــا الش ــي رفضه الت

ــاق .. ــة واالنعت ــح الحري ــىل مذب ــورة ع ــام للث ــات الجس ــة التضحي إضاع

الشــعب العراقــي ليــس شــعب تبطــل وفقــر ومــن ثــم فهــو ليــس بشــعب 
ــإدارة فاشــلة وأخــرى فاســدة وغريهــا باعــت  ــه املهــدورة ب جــوع أمــام ثروات
الوطــن والنــاس أو رهنــت أموالــه الســيادية يف ســندات تعتــاش عليهــا قــوى 
دوليــة فيــام الشــعب يــن مبنطقــة تقــرتب رشيعــا مــن هاويــة الجــوع الخطــري!

ــم  ــه أمنه ــكل مســتوياته ومن ــم ب ــاس وأمنه ــوات الن ــوا التالعــب بحي أوقف
الغــذايئ املبتــىل بنهــج خدمــة األســياد مــن مرجعيــات حصــان طــروادة ســلطة 

تســطو عليهــا قــوى مافيويــة ميليشــياوية بنهــج كليبتوفــايش مفضــوح ..

* رئيس املرصد السومري لحقوق اإلنسان

ــر  ــت ظواه ــة كرّس ــتثنائية ضاغط ــروف اس ــن ظ ــوم م ــراق الي ــاين الع  يع
ــرية  ــة رشوخ خط ــات بخلفي ــذ آالف املروع ــل تنفي ــا إذ تعط ــر وتبعاته الفق
للفســاد وخلــل بنيــوي بهيكلــة االقتصــاد وآليــة التشــغيل واإلدارة. ويف ضــوء 
مجمــل النســب الخطــرية للفقــر يجابــه املواطــن ظواهــر معقــدة كثــرية ليــس 
أقلهــا بــروز البطالــة والوقــوع مبصيــدة انتفــاء الخدمــات الجوهريــة الرئيســة 
ــات  ــاء والطرق ــاء والكهرب ــا امل ــام قضاي ــز أســاس ك ــم وركائ ــن صحــة وتعلي م
واالتصــاالت.. فخــرج العــراق مــن ترتيــب التعليــم ومــن مســتويات الصحــة 
ــة باملعــدل العاملــي وهــا هــو يقبــع بــني دول الفقــر املقلــق يف آخــر  املكفول

ــة.. اإلحصــاءات األممي

ــراف  ــب انح ــا نس ــي تكتنفه ــة وه ــمية عراقي ــاءات رس ــد أوردت إحص لق
ــذ عقــود فضــال  عــن الدقــة بســبب مــن عــدم إجــراء أي إحصــاء رســمي من
عــن أمــور أخــرى، أوردت أّن نســبة الفقــر باتــت تصــل إىل نحــو 32% وأنهــا 
ترتفــع يف محافظــات جنوبيــة لتصــل إىل 52% كــام املثنــى و48% يف الديوانيــة 
والنارصيــة وهــي ال تقــل عــن 20% إال يف بغــداد إذ تبلــغ أكــر مــن %12 

ــتان. ــبة 5.6% يف كوردس ــل نس مبقاب

وإذ تقــرأ املنظــامت األمميــة املتخصصــة هــذه األمــور وتتابعهــا فقــد 
كشــفت عــن احتــالل العــراق التسلســل 85 يف املــؤرش العاملــي للجــوع عــىل 
ــة لعــام 2021.  ــدويل لبحــوث السياســات الغذائي ــد ال وفــق معلومــات املعه
ــني  ــاً(، وب ــل جوع ــة )األق ــني فئ ــؤرش ب ــذا امل ــدول يف ه ــيم ال ــم تقس ــد ت وق
)معتدلــة( و)مقلقــة( و)خطــرية(”. وهــي فئــات تقــرأ: )نقــص إمــدادات 
التغذيــة للســكان عمومــاً، وســوء التغذيــة لــدى األطفــال، ووفيــات األطفــال 

ــة ( . ــوء التغذي ــص أو س ــبب نق بس

ــة ومردودهــا املــايل مراتــب  بينــام حققــت دول ال متتلــك الــروات العراقي
متقدمــة مل يحقــق العــراق ســوى مرتبــة تقــرتب من ذيــل القامئــة عربيــا دوليا! 
ــل  ــىل تسلس ــة ع ــعودية ودول نفطي ــت والس ــول الكوي ــم حص ــن نتفه فنح
جيــد، لكــن كيــف نفــر تقــدم دول يف ظروفهــا الصعبــة عــىل العــراق كــام 

ــان وغريهــا . األردن ، املغــرب ولبن

إن مجمــل املــؤرشات العامليــة واإلقليميــة ومبختلــف املياديــن االقتصاديــة 
ــة متأخــرة  ــت تضــع العــراق يف مراتــب متدني ــة والسياســية مازال واالجتامعي
مثلــام وقــوع جــواز الســفر العراقــي يف ذيــل القامئــة ووقوعــه البــالد يف رأس 
ــم  ــا دع عنك ــوراً بيئي ــر تده ــم وأك ــوأ العواص ــني أس ــاداً وب ــر فس ــة األك قامئ
اجتيــاح التصحــر وقطــع مصــادر أمــواه البــالد بــال تحــرك جــدي وإرضار 
بالفالحــة والزراعــة والبيئــة وانتفــاء خدمــات صحيــة تضطــر املواطــن للجــوء 
ــا يعــاين  ــب األحــوال يعجــز عــن التكفــل مبعالجــة م إىل دول أخــرى ويف غال

منــه..

ــوع  ــات الج ــل فئ ــر تسلس ــرة يف مؤخ ــذه امل ــراق ه ــوع الع ــرة وق إن فك
وتســميته يف فئــة الجــوع املقلــق يضعــه مبنطقــة الخطــر املســتفحل بخاصــة 
ــا وال  ــي يحتضنه ــة الت ــة ليــس يف أزمــة الطاق ــات الظــروف العاملي مــع تداعي
ميلــك مــن أمرهــا شــيئاً ومــا يبقــى يحرقــه ويتلفــه فيــام يســتورد الغــاز البديل 
ملــا يحــرق ويتلــف مــن إيــران التــي ناصبــت البــالد وشــعبها العــداء ومازالــت 
تدفــع مبخططــات متزيقــه واإلرضار مبصالحــه كــام يف تجفيــف األنهــار وإرســال 

 العراق بني ثروات منهوبة مهدورة 
وبني استفحال الفقر ووقوعه بفئة الجوع املقلق !!

د. تيسري األلويس *
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مــن  الرغــم  عــىل  تعوميهــا  جــرى  والتــي 
فــإن  وبالطبــع  عليهــا.  جــاء  الدســتور  أن 
التنــازل  يتــم  هــذه االمتيــازات ســوف ال 
ألن  خاطــر،  طيــب  عــن  أو  طوعــاً  عنهــا 
واســتحقاقات  مكاســب  يعتربونهــا  هــؤالء 

للمكّونــات لــن يتخلّــوا عنهــا.

مسدود طريق 

إليــه  وصلــت  الــذي  لالســتعصاء  الخلفيــة  يشــكّل  ذلــك  لعــّل 
ــة  ــتمرار بالطريق ــىل االس ــادرة ع ــد ق ــي مل تع ــية، الت ــة السياس العملي
ــت إىل  ــالل يف العــام 2003 حيــث وصل ــا بعــد االحت ــدأت فيه ــي ب الت
ــل  ــا، ب ــاركون فيه ــى املش ــه حت ــرتف ب ــا يع ــو م ــدود، وه ــق مس طري
واملتحمســون الســتمرارها عــىل الرغــم مــن تعّرهــا وفشــلها، خصوصــاً 
ــأن  ــامً ب ــي املســؤولية عــىل األطــراف األخــرى، عل وأن كّل طــرف يرم
ــة  ــؤولية كامل ــون املس ــر 2019 يضع ــن األول / أكتوب ــي تري منتف
عــىل املشــاركني وكّل حســب حجمــه ودوره ونفــوذه، دون نســيان 
ــا  ــة وبريطاني ــات املتحــدة األمريكي العامــل الخارجــي، والســّيام الوالي
وإيــران التــي ميتــّد نفوذهــا إىل العمــق العراقــي وغريهــا مــن القــوى 
ــة  ــف املاضي ــة. خــالل الســنوات التســعة عــر ونّي ــة والدولي اإلقليمي
أُجريَــت خمســة انتخابــات يف العــام 2005 و2010 و2014 و2018 ثــم 
ــع  ــن التوّس ــدالً م ــية ب ــة السياس ــدة العملي ــن قاع ــام 2021 لك يف الع
والرهــاوة والتمــّدد زادت ضيقــاً وانحســاراً وال جــدوى، حتــى أن 
املشــاركة يف االنتخابــات يف الدورتــني األخريتــني كانــت محــدودة جــداً 
ــرات  ووصلــت إىل أقــل أو أكــر بقليــل مــن 20 باملئــة حســب التقدي
ــن األول  ــر / تري ــواء.يف 15 أكتوب ــّد س ــىل ح ــة ع ــامئة واملتفائل املتش
ــة  ــل التنفيذي ــتكامل املراح ــن اس ــات، لك ــر انتخاب ــت آخ 2021 أجري
ــار  ــود اختي ــى اآلن، واملقص ــم حت ــان مل يت ــس الربمل ــار رئي ــد اختي بع
ــوزارة  ــوزراء بتشــكيل ال ــذي ســيكلّف رئيســاً لل ــة ال ــس الجمهوري رئي

ــا. ــة أو حجبه ــل الثق ــان لني ــا عــىل الربمل ــّم عرضه ــي يت الت

استثنايئ وضع 

ــة  ــس الجمهوري ــف رئي ــادة 76 “يكلّ ــذ امل ــتور الناف ــب الدس وحس
مرّشــح الكتلــة النيابيــة األكــر عــدداً بتشــكيل مجلــس الــوزراء خــالل 
15 يومــاً مــن تاريــخ انتخــاب رئيــس الجمهوريــة”، ومبــا أن األمــر مل 
يتــم، فقــد اســتمّر الوضــع االســتثنايئ منــذ مــا يزيــد عــن 7 أشــهر ومــا 
ــدري  ــار الص ــيقي والتي ــار التنس ــن اإلط ــم كل م ــبب تقدي ــزال بس ي
ــا  ــت فيه ــم الب ــاً، ومل يت ــرب نيابي ــة األك ــا الكتل ــري إىل كونه ــم تش قوائ
ــة  ــوم الكتل ــول مفه ــاس ح ــاً االلتب ــة، خصوص ــون املقّدم ــراً للطع نظ
ــر.  ــني أو أك ــاد قامئت ــا باتح ــا بعده ــات أو م ــل االنتخاب ــرب، أي قب األك
ــكيل  ــعي لتش ــس والس ــية بالتناف ــيعية السياس ــة الش ــتمرت أفرق واس
حكومــة، بتحالــف مــن خارجهــا ومــن داخلهــا، لكنهــا مل تفلــح حتــى 
اآلن، علــامً بــأن الســّيد مقتــدى الصــدر منــح قــوى الشــيعية السياســية 
ــر  ــال يف آخ ــة وق ــكيل الحكوم ــد لتش ــهر واح ــّدة ش ــه م ــة ل املنافس
تريــح لــه ســيكون لنــا موقــف آخــر إن مل يتــم التمكّــن مــن تشــكيل 
ــة  ــار يدعــو إىل حكومــة أغلبي الحكومة.واالختــالف بــني وجهتــني فالتي
ــع األول  وطنيــة )ولكــن بتحالــف الكــرد والســنة أي العــودة إىل املربّ

د. عبد الحسني شعبان *
 مــا يــزال العــراق يعيــش وضعــاً اســتثنائياً بــكل مــا لهــذه الكلمــة 
ــن  ــد ع ــا يزي ــذ م ــتمر من ــتثنايئ يس ــع االس ــذا الوض ــى. وه ــن معن م
ــاً  ــراق حرب ــل الع ــام 1980 دخ ــي الع ــن، فف ــن الزم ــود م ــة عق أربع
مــع إيــران ظلّــت أوارهــا مشــتعلة لثــامن ســنوات )1988(. ويف 
العــام 1990 بــدأت مغامــرة غــزو الكويــت يف 2 أغســطس / آب 

ــم حتــى اآلن. ــة مبسلســل قائ ــة حقيقي ــادت إىل كارث وق

كانــت البدايــة حــرب قــوات التحالــف يف العــام 1991 لتحريــر 
ــة  ــة التحتي ــن البني ــري م ــزء كب ــري ج ــادت إىل تدم ــا ق ــت، لكنه الكوي
ــار  ــرض حص ــم ف ــك ت ــن ذل ــر م ــة، واألك ــة العراقي ــق الحيوي واملراف
دويل شــامل، طحــن عظــام العراقيــني مثلــام محــق كراماتهــم، دام 12 
ــّوج الحقــاً باحتــالل  ــة، وتُ ــادة جامعي ــف وكان أقــرب إىل إب عامــاً ونّي
ممنهــج يف إطــار مــا أطلــق عليــه “الفــوىض الخاّلقــة” )2003( بزعــم 
امتــالك العــراق أســلحة الدمــار الشــامل والعالقــة باإلرهــاب الــدويل، 

ــرق األوســط. ــة تكــون منوذجــاً لل ــه دميقراطي فضــالً عــن إقامت

فــام الــذي حصــل؟ أقيــم نظــام حكــم أساســه املحاصصــة الطائفيــة 
– اإلثنيــة والتقاســم الوظيفــي وتقديــم قــوى مــا دون الدولــة لتصبــح 
مــا فوقهــا، ســواًء كانــت دينيــة / طائفيــة أم إثنيــة أم عشــائرية 
أم حزبيــة أم جهويــة أم غريهــا، خصوصــاً يف ظــّل انتشــار الســالح 
ــّي  ــه، وتف ــت خارج ــش أو ظلّ ــا بالجي ــم دمجه ــيات ت ــاط مليش ونش
ــاج  ــايل واإلداري نت ــاد امل ــتراء الفس ــاب واس ــف واإلره ــر العن ظواه

ــة. ــم  والزبائني ــىل املغان ــم ع ــيايس القائ ــاد الس الفس

ذلــك كان حصيلــة مــا بعــد الدكتاتوريــة التــي حكمــت البــالد ثالثــة 
ــع  ــدة يف املجتم ــّوهات عدي ــت تش ــن، فأنتج ــن الزم ــف م ــود ونّي عق
العراقــي زادهــا الحصــار الــدويل عمقــاً وتشــّعباً مــام أضعــف الوطنيــة 
ــدارة  ــة إىل الص ــة والطائفي ــة اإلثني ــات الفرعي ــع بالهويّ ــة ودف العراقي
يف عمليــة انفجاريــة ســاعد يف تقنينهــا الدســتور العراقــي النافــذ 
ــّدة  ــا ع ــىل ذكره ــاء ع ــي ج ــات” الت ــوان “املكّون ــت عن )2005( تح
مــرات )مّرتــان يف املقّدمــة ويف املــواد 9 و12 و49 و125 و142( كــام 
حمــل الدســتور ألغامــاً عديــدة تــكاد تنفجــر يف كّل لحظــة وأمــام أي 
ــة، مهــّددًة النســيج العراقــي وُمضعفــًة مــن الوحــدة  منعطــف وزاوي
ــة  ــون إدارة الدول ــّودات األوىل لقان ــر أن املس ــر بالذك ــة. جدي العراقي
للمرحلــة االنتقاليــة كانــت مــن إعــداد نــوح فيلدمــان األمريــي 
املتعاطــف مــع “إرسائيــل”، وشــارك يف وضــع األلغــام بيــرت غالربايــت  
يف  املتحــدة  للواليــات  ســفري  أول  وكان  أمريــي  دبلومــايس  وهــو 
ــت”  ــتور املؤق ــواد “الدس ــن م ــد م ــل العدي ــّم ترحي ــد ت ــا، وق كرواتي
وخلفيتــه  الفكريــة  مرجعّيتــه  كانــت  الــذي  الدائــم  الدســتور  إىل 

ــة”. ــة االنتقالي ــة للمرحل ــون إدارة الدول ــة “قان الحقوقي

عــن  نجمــت  الثقــة  وعــدم  والتفّتــت  التشــظّي  حالــة  ولعــّل 
مامرســات اســتعالئية وتهميــش مــن جانــب الحكومــات املتعاقبــة 
الســابق  النظــام  فــرتة  خــالل  وخصوصــاً  الثقافيــة،  للمجموعــات 
ــة  ــر أزم ــذي فّج ــر ال ــه، األم ــة ومنفلت ــرق مختلف ــتمّر بط ــذي اس وال
ــة وقــاد إىل مترتســات تهــّدد مســتقبل التعايــش ووحــدة البــالد،  الهويّ
ــد  ــام الجدي ــن النظ ــتفيدون م ــف واملس ــراء الطوائ ــز أم ــذا تعكّ وهك
عــىل االمتيــازات الكبــرية التــي حصلــوا عليهــا خــارج دائــرة املواطنــة 
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ــا  ــن متثيله ــدالً م ــية ب ــيعية السياس ــن الش ــزء م ــف لج ــري طفي ــع تغي م
الكامــل( وبــني اإلطــار الــذي يدعــو إىل حكومــة توافــق دون عــزل القــوى 
الكــربى )وهــو كذلــك عــودة إىل املربّــع األول(.وهكــذا مــا تــزال العــي 
ــة ومعطّلــة يف دواليــب العمليــة السياســية ، والشــارع يغــي بســبب  قويّ
ــة، فضــالً عــن  ــة وارتفــاع نســبة البطال ــة والتعليمي شــح الخدمــات الطبي
النقــص الحــاد واملعّتــق يف الكهربــاء وأزمــة امليــاه املســتفحلة والتــي 

ــة. ــا أزمــة القمــح بســبب إنفجــار األزمــة األوكراني زادته

 وعــىل الرغــم مــن واردات النفــط التــي بلغــت 115 مليــار دوالر هــذا 
العــام وارتفــاع أســعاره، فــإن الحالــة االقتصاديــة تــزداد تدهــوراً والوضــع 
تخفيــض ســعر  إىل  الحكومــة  لجــأت  يــزداد ســوًءا، حيــث  املعيــي 
ــة  ــية املرتاكم ــالت السياس ــمل املعض ــر يش ــدوالر، واألم ــام ال ــار أم الدين
بــني الحكومــة االتحاديــة واإلقليــم حــول النفــط واملنافــذ الحدوديــة 
والرواتــب، ناهيــك عــن التنــازع حــول عائديــة بعــض املناطــق املختلطــة، 
ــة املجموعــات  ــون وبقي ــه املســيحيون واإليزيدي إضافــة إىل مــا تعــّرض ل
ــت وجودهــم ومســتقبلهم، حيــث اتســع  ــة مــن اســتهدافات طال الثقافي

نطــاق الهجــرة عــىل نحــو شــديد.

ــام،  ــني أو بتعاونه ــن الفريق ــن أي م ــة م ــكّلت الحكوم ــو تش ــى ل وحت
ــس  ــة ) رئي ــىل املحاصص ــس ع ــام أّس ــّل نظ ــج يف ظ ــن أن تنت ــامذا ميك ف
الجمهوريــة: مــن حّصــة الكــرد ورئيــس الــوزراء: مــن الشــيعية السياســية 
ورئيــس الربملــان: مــن الســنية السياســية(. وهكــذا تســتمر خريطــة 
ــة  ــذه الحال ــّرس ه ــث تتك ــىل إىل األدىن، حي ــن األع ــرز م ــيم والف التقس
وخصوصــاً  املوّحــدة،  السياســية  واإلرادة  الوطنيــة  الوحــدة  بتعويــم 
يف القضايــا الحاســمة واألساســية، األمــر يضــع الباحــث أمــام ثــالث 

احتــامالت كــام تقــول الدراســات املســتقبلية.

األول – اســتمرار الوضــع عــىل مــا هــو عليــه دون تغيــري يذكــر، وهــذا 
ــود  ــد يق ــة وق ــوى األزم ــن محت ــق م ــيكّرس االنســداد الســيايس ويعّم س

إىل االنفجــار.

الثــاين – تحّســن الوضــع ولــو ببطــيء وبالتــدّرج، األمــر الــذي يحتــاج 
املحاصصــايت،  النظــام  مــن  والتخلّــص  السياســية  اإلرادات  تفاعــل  إىل 
وهــذا يتطلّــب تعديــالت جوهريــة يف الدســتور إلزالــة األلغــام منــه 
بغــداد  عالقــة  وخصوصــاً  واضــح،  بنحــو  واملبــاين  املعــاين  وتحديــد 
ــاس يف  ــاواة األس ــة واملس ــادئ املواطن ــامد مب ــن اعت ــك ع ــل، ناهي بأربي
ــة ينبغــي أن تعلــو فــوق مرجعيــة  عالقــة املواطــن بالدولــة. إْذ ال مرجعّي

الدولــة، خصوصــاً باعتامدهــا حكــم القانــون.

الثالــث – تدهــور الوضــع وقــد يقــود ذلــك إىل احرتابــات  وتصدعــات 
ــه  ــا إلي ــد دع ــدن ق ــس جــو باي ــا كان الرئي ــة، وهــو م يف الوحــدة الوطني
تحــت عنــوان الفيدراليــات التــي هــي أقــرب إىل دوقيــات أو كانتونــات 
ــرور  ــات امل ــد هويّ ــا وتحدي ــام بينه ــدود في ــة الح ــة، بإقام ــبه منفصل ش
ــع االحــرتاب، وهــو  ــة ملن ــّوة فاصل ــرب إىل جــوازات ســفر( ووضــع ق )أق
املــروع الــذي قّدمتــه إىل الكونغــرس يف العــام 2007 وهــذا عمليــاً 
يعنــي تقســيم العــراق وإن كان عــىل مراحــل ووفقــاً لألســاس اإلثنــي – 
ــة /  ــدة ديني ــات تطهــري جدي ــود إىل عملي ــد يق ــذي ق ــر ال الطائفــي، األم
ــه، خصوصــاً  ــا هــو علي ــّل اســتمرار الحــال عــىل م ــة، ولع ــة وعرقّي طائفي
ــر  ــح األم ــيؤدي إىل أن يصب ــية س ــات السياس ــني املجموع ــة ب ــدم الثق ع

ــاً. ــع واقع الواق

* أكادميــي وحقوقي عراقي

 إن منــع انتشــار اإلرهــاب ومكافحتــه 
يحتاجــان إىل فهــم، وهــذا الفهــم يســتكمل 
ــه،  ــاب ومعالجت ــك اإلره ــخيص وتفكي بتش
ــم  ــة، ث ــه آف ــاب بوصف ــخيص اإلره أي بتش
ــم  ــني فه ــا ب ــوزع م ــاب ليت ــك اإلره تفكي
ــن  ــه م ــة، ومكافحت ــع انتشــاره مــن جه من
ــري  ــم بتداب ــا املعالجــة فتت ــة أخــرى، أم جه
ثالثيــة األبعــاد )وطنيــة، إقليميــة ودوليــة(..

أســبابه  هــي  ومــا  اإلرهــاب؟  مــا 
ــه  ودوافعــه؟ ومــا هــي نتائجــه وكيــف يتــم التعامــل مــع املتاجريــن ب
ــري  ــا هــي التداب ــه؟ وم ــه والســاكتني عن ــني ل ــه والحاضن واملحرضــني علي
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ملنــع انتشــار اإلرهــاب ومكافحتــه؟ 
ــة  ــة، أجوب ــري معصوم ــة غ ــاج إىل أجوب ــة تحت ــئلة املعصوم ــك األس تل
نختلــف عليهــا ألنهــا غــري معصومــة، وهنــاك اجتهــادات تســمح باإلجابــة 
ــات  ــإن االجاب ــا. ويف كل األحــوال ف ــا مــن عدمه ــا أو جميعه عــن بعضه
ــع  ــري ملن ــاب – تداب ــة اإلره ــأيت )تفاه ــا ي ــا مل ــن فهمه ــي أن تتضم ينبغ
انتشــار اإلرهــاب- عمليــات مكافحــة اإلرهــاب- هجــري اإلرهاب-ترويــض 

اإلرهــاب- النظافــة مــن اإلرهــاب( .
وطاملــا أن اإلرهــاب أصبــح معلومــاً، ال بــدَّ أن تكــون املواجهــة 
معلومــة ايضــا، مبعنــى هنــاك رضورة لقبــول التحالــف الــدويل ملكافحــة 
اإلرهــاب ومنــع انتشــاره، مــع التمييــز بــني الريــك اإلقليمــي والــدويل 
ــف..  ــذا التحال ــوس يف ه ــدويل املدس ــي وال ــك اإلقليم ــاهم والري املس
ومــع التســليم بــأن مواجهــة املــروع اإلرهــايب الفــايش املتأســلم ينبغــي 
تكــون مواجهــة عامليــة، وأن الحســم لدحــره عســكريا يف العــراق ينبغــي 

ــاز.  ــا بامتي أن يكــون عراقي
ــاج إىل مبضــع، واألخــري  ــن اإلرهــاب يحت ــص م ــا العــالج للتخل داخلي
ــة  ــوىل مهم ــي تت ــة، الت ــوات األمني ــش والق ــون اال بالجي ــن أن يك ال ميك

ــتئصال اإلرهــاب. ــىل اس ــا ع ــادرة لوحده ــري العســكرية الق التداب
ــا  ــي أنن ــري العســكري ال يعن ــة يف العــالج للتدب ــام نعطــي األولوي وعن
نريــد أن نتبنــى فقــط الحــل العســكري، أمــا التدابــري الداخليــة األخــرى 
ــا  ــة، بعضه ــية عراقي ــري سياس ــي تداب ــكري، فه ــري العس ــة للتدب املصاحب

ــال تأخــري وال تباطــؤ وهــي: ــه ب جاهــز ينبغــي تفعيل
ــري  ــة وغ ــري النظيف ــاوات غ ــن النق ــص م ــل التخل ــن أج ــل م • العم
الربيئــة، حيــث إن كل النقــاوات نظيفــة وبريئــة عــدا ثــالث، فاملحاصصــة 
نقــاوة سياســية وســخة وغــري بريئــة، والتعصــب القومــي نقــاوة سياســية 
وســخة وغــري بريئــة، والطائفيــة السياســية نقــاوة سياســية وســخة وغــري 
ــعبي  ــم ش ــة إىل تأثي ــذه بحاج ــخة ه ــاوات الوس ــع النق ــة، وجمي نظيف

وتحريــم دينــي وتجريــم قانــوين.
ــز  ــة الشــباب، وتعزي ــر وبطال ــزام بالقضــاء عــىل الفق • العمــل وااللت

ــتدامة. ــة الس التنمي
• رضورة مكافحــة الجرائــم ذات الصلــة املبــارشة وغــري املبــارشة 
باإلرهــاب، ومــن بينهــا جرائــم العبــث باملــال العــام واالتجــار باملخــدرات 

ــلحة. وباألس
• تلبية جميع احتياجات ضحايا اإلرهاب وارسهم.

• محاكمــة ومحاســبة كل مــن يدعــم أو يســهل أو يشــارك أو يــرع 
يف املشــاركة بتمويــل األعــامل اإلرهابيــة أو التخطيــط لهــا أو تدبريهــا أو 

ارتكابهــا أو توفــري املــالذات اآلمنــة لإلرهابيــني.
ولــي تحظــى سياســة مكافحــة اإلرهــاب ومنــع انتشــاره باألولويــة يف 
أقــوال القــوى املتنفــذة وأفعالهــا ينبغــي أن تكــون العالقــة بــني فرقــاء 
ورشكاء العمليــة السياســية عالقــة رشاكــة بالواجبــات واملســؤوليات 
باالنتخابــات  الفائــز  رشكاء  وعالقــة  والغنائــم،  باالمتيــازات  وليــس 
ــر  ــم ال يخ ــات بينه ــز باالنتخاب ــري الفائ ــكل يشء وغ ــوز ب ــم ال يف بينه
ــة ال  ــة العراقي ــتحقاقات الوطني ــم االس ــة رشكاء أولوياته كل يشء، وعالق
االســتحقاقات الجهويــة.. وعالقــة رشاكــة ال تخــى مــن املقســم وطنيــا 

ــم. ــن املقس ــي والوط ــيم الوطن ــى تقس ــل تخ ــتوريا، ب ــوزع دس وامل

 سؤال اإلرهاب ؟
 أ.د. عامر حسن فياض
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وحــول االنتخابــات يف اإلقليــم ، قالــت الســيد بالســخارت إنــه 
ــع  ــع جمي ــة - مــع متت ــة الســاحة االنتخابي ــة مبــكان تهيئ مــن األهمي
بتكافــؤ  والصغــرية  منهــا  الكبــرية   ، السياســية  الفاعلــة  الجهــات 
إىل  وأشــارت   ، مواتيــة  انتخابيــة  بيئــة  توفــري  مبعنــى   - الفــرص 
أن تعمــق االنقســامات السياســية أثــر ســلبا عــىل ســكان إقليــم 

. كردســتان 

الوضع يف ســنجار

بشــأن الوضــع يف ســنجار، أشــارت املمثلــة الخاصــة لألمــني العــام 
العــراق إىل مــا شــهدته املنطقــة مــن محــن مروعــة، بلغــت  يف 

ــش .  ــم داع ــا تنظي ــي ارتكبه ــعة الت ــم البش ــا يف الجرائ ذروته

املحليــون بشــكل عاجــل إىل  الســكان  بينــام يحتــاج  »واليــوم، 
ــة.  ــري معقول ــات غ ــون عقب ــون يواجه ــم ، ال يزال ــاء حياته ــادة بن إع
ــة  ــم الخدم ــة وتقدي ــات األمني ــىل الرتتيب ــات بســبب الخــالف ع عقب

العامــة واإلدارة املوحــدة« .

وتنفيــذ  تنســيق  آليــات  إىل  االفتقــار  إن  بالســخارت  وقالــت 
ــدين  ــتمر للمفس ــود املس ــة والوج ــح الحزبي ــة املصال ــة وهيمن واضح
ــدالع  ــارت إىل ان ــوس ، وأش ــدم ملم ــراز تق ــري إح ــكل كب ــوق بش يع
االشــتباكات مــرة أخــرى، يف األســابيع األخــرية، مــام أســفر عــن 
ــا عــن املــأوى،  ــم كردســتان بحث ــالت يف ســنجار إىل إقلي ــزوح العائ ن
أهــايل  وأمــن  ســالمة  تكــون  أن  عــىل رضورة  التأكيــد  وجــددت 

ســنجار أولويــة .

ــة والرملية العواصف الرتابي
بشــأن العواصــف الرتابيــة التــي اجتاحــت العــراق مؤخــرا، قالــت 
ممثلــة األمــني العــام إن املوجــة الحاليــة مــن العواصــف تفــوق 
بكثــري مــا َخــرِبَُه العــراق يف الســنوات األخــرية ، وقالــت إن تلــك 
ــا  ــرار بحث ــاس للف ــع الن ــديدة تدف ــة الش ــة والرملي ــف الرتابي العواص

ــوت . ــرض وامل ــبب يف امل ــل وتتس ــأوى، ب ــن م ع

 الســلم واألمن

جــددت املمثلــة الخاصــة لألمــني العــام يف العــراق، جنــني هينيــس 
- بالســخارت التأكيــد عــىل أهميــة التغلــب عــىل حالــة الجمــود 
الســيايس يف العــراق ، مشــددة عــىل أهميــة أن تســود إرادة صادقــة 
ــي  ــراق يك مت ــية يف الع ــات السياس ــل الخالف ــة لح ــة وعاجل وجامعي

ــا . ــات مواطنيه ــي احتياج ــا وتلب ــالد قدم الب

ــر  ــد ظه ــن ، بع ــس األم ــة ملجل ــا يف جلس ــالل حديثه ــارت، خ وأش
اليــوم الثالثــاء ، إىل العديــد مــن القضايــا التــي قالــت إنهــا »باتــت 
مألوفــة للغايــة ، حيــث ال تــزال الجوانــب الســلبية مــن الحيــاة 
السياســية العراقيــة تعيــد نفســها يف حلقــة مســتمرة عــىل مــا يبــدو 

ــة« . ــة الصفري ــة املحصل ــن سياس م

وقالــت املمثلــة الخاصــة إن العراقيــني مازالــوا بانتظــار طبقــة 
سياســية منشــغلة مبعــارك الســلطة ، التــي عفــا عليهــا الزمــن، بــدال 
مــن أن تشــمر عــن ســواعدها إلحــراز تقــدم يف تحقيــق القامئــة 

ــراق .  ــة يف الع ــة املعلق ــات املحلي ــن األولوي ــة م الطويل

قــد  الوقــت  إن  بالســخارت   - الســيدة جنــني هينيــس  وقالــت 
حــان إلعــادة الرتكيــز عــىل مــا يتوجــب الرتكيــز عليــه هــو الشــعب، 
ــا  وبرنامــج عمــل ، مشــرية إىل إن للتقاعــس الســيايس يف العــراق مثن
باهظــا ، ليــس ملــن هــم يف الســلطة، ولكــن ألولئــك الذيــن يســعون 

ــر . ــوم آلخ ــن ي ــني معيشــتهم م ــن لتأم جاهدي

وشــددت عــىل رضورة بنــاء الثقــة، مبــا يف ذلــك التعهــد باالمتنــاع 
ــع  ــب ذات دواف ــة الجان ــراءات أحادي ــتقبل بإج ــام يف املس ــن القي ع

ــية . سياس

»دبلوماســية الصواريخ«

ــك  ــت ذل ــراق، وصف ــة يف الع ــامت الصاروخي ــق بالهج ــام يتعل في
بأنــه أمــر مزعــج ومربــك وخطــري. وقالــت إن العــراق يرفــض فكــرة 
حيــث  للمنطقــة  الخلفــي  الفنــاء  »مبثابــة  معاملتــه  ميكــن  أنــه 
ينتهــك الجــريان وغريهــم بشــكل متكــرر ســيادته وســالمة أراضيــه «.

ــع  ــورة، م ــال مته ــي أفع ــخ« ه ــية الصواري ــت إن »دبلوماس وقال
ــة، مشــددة عــىل  مــا قــد يرتتــب عليهــا مــن عواقــب مدمــرة محتمل
ــهم  ــون أنفس ــلحني ينصب ــكام مس ــة إىل ح ــس بحاج ــراق لي أن »الع
لتأكيــد  البالغــة  األهميــة  عــىل  أخــرى  مــرة  وشــّددت  زعــامء«. 

ــة .  ــلطة الدول س

املســؤولة  دعــت   ، وأربيــل  بغــداد  بــني  العالقــة  بشــأن  أمــا 
الراكــة  بــروح  االسرتشــاد  إىل  املعنيــة  األطــراف  كافــة  األمميــة 
ــادر مؤخــرا عــن  ــص الحكــم الص ــا يخ ــا يف ذلــك م ــاون ، مب والتع
ــة  ــاز لحكوم ــط والغ ــون النف ــأن قان ــا بش ــة العلي ــة االتحادي املحكم

  . كردســتان  إقليــم 

 بالســخارت تدعــو القــادة العراقيــني إىل التغلــب عــىل حالــة الجمــود الســيايس 
وتلبيــة تطلعــات الشــعب العراقــي
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ــارب  ــا يق ــي م ــم م ــل، رغ ــواب معط ــس الن ــام ان مجل ــة. ك املوازن
الخمســة أشــهر عــىل مصادقــة املحكمــة االتحاديــة العليــا عــىل نتائــج 
املعنيــة  العليــا  االتحاديــة  املحكمــة  حتــى  لألســف،  االنتخابــات. 
بتفســري نصــوص الدســتور، ســاهمت قراراتهــا األخــرية يف تصلــب 
ــن أجــل  ــه م ــاد يف تفكيك ــن االجته ــدالً م ــود الســيايس، ب ــة الجم حال

ــة.  ــة العام املصلح

تعمقــت أزمــة عــدم ثقــة الشــعب بالطبقــة الحاكمــة واملؤسســات 
العامــة، وحتــى يف انتخابــات اكتوبــر 2021، مل تتجــاوز نســبة مشــاركة 
ــالح  ــوات االص ــأن دع ــوال. وبش ــن األح ــة يف أحس ــني 35 باملائ الناخب
والتغيــري التــي يطلقهــا صنــاع القــرار السياســيني، هنــاك مثــل يــردده 

العراقيــون: »املجــرب ال يجــرب«.

الســيدات والسادة الكرام

أزاء الواقــع املريــر الــذي نعيشــه، واملحفــوف باملخاطــر، بــات 
ــن  ــتقرار واألم ــق االس ــة، لتحقي ــة ماس ــة آني ــري حاج ــالح والتغي االص
ــد،  ــي جدي ــد اجتامع ــق عق ــني، وف ــني العراقي ــلمي ب ــش الس والتعاي
ــة  ــة االجتامعي ــوع والعدال ــة للتن ــاوية الحاضن ــة املتس ــن املواطن يضم

ــة.  ــة مدني ــار دول ــلطة يف اط ــلمي للس ــداول الس والت

مببــادرة  للقيــام  األوان،  فــوات  قبــل  الــدويل،  املجتمــع  أناشــد 
عــىل  الضغــط  باتجــاه  محــدد،  زمنــي  ســقف  ضمــن  مدروســة، 
ــرار مــن السياســيني، للعمــل الجــدي  ــاع الق ــة وصن الســلطات العراقي
لتجــاوز حالــة الجمــود الســيايس واالنقســامات فيــام بينهــم، وتغليــب 
مصالــح الشــعب العراقــي عــىل مصالحهــم الفئويــة الضيقــة، واحــرتام 
اإلنســان. ومــن األهميــة  الدوليــة التفاقيــات حقــوق  التزاماتهــم 
ــادرة لتفعيــل دورهــا يف  ادمــاج منظــامت املجتمــع املــدين ضمــن املب
ــون،  ــيادة القان ــة وس ــات العام ــان والحري ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع الدف
والضغــط لوضــع حــد لالفــالت مــن العقــاب، والرتويــج للتعايــش 
الســلمي والشــفافية واملســاءلة والحكــم الرشــيد والتنميــة املســتدامة. 

  بغــداد  -  2022/5/17

 الســيد رئيــس مجلس األمن املوقر 

الســيدات والســادة املوقرين أعضاء مجلس األمن

بصفتــي مدافعــة عــن حقــوق اإلنســان وناشــطة مدنيــة يف العــراق 
ــادة  ــد 2003 إلع ــل بع ــال كل ــاليئ ب ــع زم ــت م ــة، عمل ــنوات طويل لس
بنــاء الوعــي املجتمعــي عــىل قيــم ومبــادىء حقــوق اإلنســان وعدالــة 
الجنــدر. حققنــا كحركــة مجتمــع مــدين انجــازات ملموســة يف حمــالت 
وتعزيــز حركــة  والربامــج،  والسياســات  القوانــني  بشــأن  املدافعــة 
والرائــح  واألقليــات  والنســاء  الشــباب  بــني  بالحقــوق  املطالبــة 
ــلمية  ــات الس ــة االحتجاج ــت يف حرك ــتضعفة، انعكس ــة املس االجتامعي
ــر الشــعبية 2019  ــا يف انتفاضــة اكتوب ــي بلغــت أوجه ــذ 2011 الت من

و2020.

والحكــم  الدميقراطــي  النظــام  لبنــاء  التغيــري  عمليــة  ان  نــدرك 
ــاء. اآلن وبعــد  ــالً للبن ــراً شــاقاً وصــرباً هائ الرشــيد تســتلزم عمــالً مثاب
مــا يقــارب العــرون عامــاً، تشــري املــؤرشات - التــي تداولتهــا وكاالت 
األمــم املتحــدة واملراكــز البحثيــة الدوليــة - إىل تراجــع مريــع يف الوضع 
العــراق،  يف  والبيئــي  والصحــي  والثقــايف  واالجتامعــي  االقتصــادي 
ــة  ــة والعرقي ــة الطائفي ــىل املحاصص ــم ع ــيايس، قائ ــام س ــل نظ يف ظ
ــل سياســية  ــه كت ــوين، تحكمــت يف قيادت ــدون ســند دســتوري أو قان ب
ــني  ــام ب ــة في ــاً إىل الثق ــر أيض ــد، وتفتق ــة إلدارة البل ــة وطني ــال رؤي ب
أحزابهــا، وبــني األحــزاب وســلطات الحكــم ومؤسســاته. نهبــت مــوارد 
الدولــة وموازناتهــا ألجــل مصالحهــا الفئويــة الضيقــة والشــخصية، 
ــا  ــى حمالته ــة، وحت ــات الدول ــراب يف مؤسس ــاد والخ ــرت الفس ون
لالصــالح ومحاربــة الفســاد هــي فســاد كبــري. كــام اســتبيحت ســيادة 

ــتمرة.   ــة املس ــكرية واألمني ــة العس ــالت األجنبي ــام التدخ ــالد أم الب

الرئيس السيد 

ســيادة القانــون يف بلــدي حــّل محلــه انتشــار الســالح بيــد العشــائر 
والجامعــات املســلحة. اإلفــالت مــن العقــاب هــي الســمة البــارزة يف 
ــم  ــم وخالفاته ــل نزاعاته ــون لح ــه املواطن ــذا يتوج ــة، ل ــام العدال نظ
ــهد  ــام نش ــم. ك ــن املحاك ــدالً م ــائرية ب ــول العش ــاس الفص ــىل اس ع
قاســية  قضائيــة  أحــكام  تصــدر  حيــث  العدالــة  نظــام  تســييس 
ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــد املدافع ــة ض ــاوى كيدي ــىل دع ــة ع مبني
أحــكام  اصــدار  إىل  وصلــت  الســلميني  واملتظاهريــن  واالعالميــني 
باالعــدام. ومل تنــر نتائــج التحقيقــات بشــأن أمنــاط االغتيــاالت 
واالعتــداءات العنيفــة ضدهــم التــي نســبت إىل »عنــارص مســلحة 
ــني  ــطني واالعالمي ــن الناش ــدد م ــري ع ــزال مص ــة«. والي ــة الهوي مجهول
املعتقلــني واملختطفــني مجهــوالً، ناهيــك عــن اآلالف مــن املختفــني 
ــم، يف  ــاف عوائله ــم وإنص ــث قضاياه ــاء لبح ــرك القض ــاً، مل يتح قري
ــاً  ــدر أحكام ــرية تص ــاد الكب ــدرات والفس ــم املخ ــني بجرائ ــني املتهم ح

ــاً.  ــوأ خاص ــون عف ــم أو ينال ــل وبرباءته ــم، ب ــة بحقه خفيف

اختزلــت الدميقراطيــة يف العــراق باجــراء خمــس عمليــات انتخابيــة 
ــوان  ــة بعن ــة بديل ــري دميقراطي ــات غ ــامر وضعي ــة، أدت إىل اخت عام
التوافــق بــني األحــزاب السياســية الحاكمــة، وصلنــا فيهــا اآلن إىل 
ــة،  ــة الجمــود الســيايس. الحكومــة هــي لتســيري األعــامل اليومي مرحل
عــدم وجــود  بســبب  عــن مامرســة وظائفهــا  متوقفــة  وأجهزتهــا 

نص كلمة العراقية هناء ادور
يف  مجلس األمن الدويل 
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 املرأة .. و الربملان .. والرق االوسط

 منــذ عــر النهضــة، كان مطلــب الشــخصيات 
يقــي  املنطقــة  يف  املنــورة  السياســية  والقــوى 
السياســية  الحيــاة  يف  املــرأة  مشــاركة  بــرورة 
الربملــان وإدارة املؤسســات  والنقابيــة، ومتثيلهــا يف 
العامــة والخاصــة، مبــا يتالئــم مــع دورهــا الفاعــل يف 

بنــاء مجتمــع جديــد .

      لقــد اثبتــت املــرأة قدرتهــا عــىل اكتســاب 
العلــم واملشــاركة يف العمــل واإلنتــاج ، وبالتــايل كان ال 

بــد مــن توجــه نوعــي جديــد الرشاكهــا بصــورة مســاوية يف الحيــاة السياســية، مــع 
ــر مســتقبل  ــا، ، عــرب املشــاركة يف تقري ــي تلعــب دورا إيجابي ــا ل ــالف تجلياته اخت
ــي  ــام العامل ــهدها النظ ــي يش ــة الت ــدالت الريع ــر التب ــة يف ع ــعوب املنطق ش

ــد عــىل املســتوى الكــوين . الجدي

     ليــس مــن شــك، مــن هــذه الهواجــس الفكريــة ، تشــكل ســببا كافيــا الختبــار 
عقــوالت علميــة دقيقــة حــول مــدى قــدرة املــرأة عــىل تنفيــذ األعــامل املعقــدة 
ــة  ــور طيل ــىل الذك ــرا ع ــت حك ــي كان ــامل الت ــاركة يف األع ــالل املش ــن خ ــا م عليه
ــة  ــن خصوصي ــع ع ــايئ يداف ــويب( نس ــكيل ) ل ــىل تش ــا ع ــة، وقابلته ــرتة املاضي الف
ــة  ــة لحامي ــات الروري ــن الضامن ــن ع ــل ، ودفاعه ــم والعم ــرأة يف مجــال العل أمل
ــق  ــا يتعل ــة وم ــا الوطني ــن القضاي ــاع ع ــاركتهن يف الدف ــة، ومش ــة واالموم الطفول
الســائد يف دول  الســيايس  العــرف  الربملانيــة. فمــن املعــروف، أن  مبشــاركتهن 
ــة،  ــة الحاكم ــوالء للنخب ــاب ال ــن ب ــأيت م ــة ي ــة الربملاني ــول القب ــة، أن دخ املنطق
وعــىل قاعــدة التعيــني مــن خــالل قوائــم حزبيــة أو جبهويــة معــدة ســلفا بحيــث 
تتحــول املــرأة النائــب ، إىل مجــرد كوتــا تضــاف إىل الربملــان. وميكــن شــطب اســم 
ــا أو  ــس لنجاحه ــة، ولي ــزاج النخب ــا مل ــة، تبع ــان التالي ــا يف الربمل ــة أو ابقائه النائب
فشــلها يف االدار الربملــان، كــام أن درجــة الوعــي يف مجتمعــات املنطقــة مل تســمح 
حتــى اآلن بتمثيــل املــرأة يف الربملــان مــن خــالل معــارك انتخابيــة تخوضهــا عــىل 
قاعــدة برنامــج واضــح، أو عــن طريــق التمثيــل آالفــرادي للمــرأة يف بعــض بعــض 

ــة.   ــر االنتخابي دوائ

فزيــادة عــدد النائبــات التــي وصلــت تقريبــا اىل 11 /  يف بعــض الــدول كمــر، 
ــد  ــص مقاع ــة بتخصي ــة الحاكم ــل الرادة النخب ــت متثي ــن ، كان و5. 12/ يف البحري
للمــرأة يف الربملــان   وليــس مــن خــالل معركــة االنتخابــات، وذلــك يتناقــض 
بصــورة جليةمــع مبــدأ التمثيــل الــذي تقــوم عليــه الدميقراطيــة الســلمية،  وتــأيت 
ــه تتعــاىل يف  ــذي اخــذت صيحات ــق الســيايس وليــس اإلصــالح ال مــع مســاعي الرت
االوســاط ) االنتجلنســيا ( وحركــة العــوام العامــة. ومل يظهــر للمــرأة اداء متميــز يف 
املجــاالت التريعيــة والحقوقيــة والرقابيــة ســوى يف تونــس، ومــرد ذلــك إىل ذلــك 
إىل القوانــني والتريعــات التونســية التــي ارســيت منــذ عهــد ميتــد إىل عــدة عقــود 
ــزا واســعا للمــرأة مــن حقوقهــا الطبيعيــة يف  حيــث أعطــت تلــك التريعــات حي
ــع  ــن املوق ــيات م ــات التونس ــان للنائب ــق االدار الربمل ــذا انطل ــل ، ل ــم والعم العل

املتقــدم ،  لوضــع املــرأة يف املجتمــع التونــيس.

     وقــد ســاهمت النائبــات قــدر اإلمــكان يف تقديــم بعــض مشــاريع القوانــني 
الجديــدة وشــاركن يف نقاشــات. الربملــان بفعاليــة وجديــة، وصوتــت لصالــح 
معالجــة بعــض القوانــني العامــة التــي تناولــت القضايــا الوطنيــة. وبرغــم وجودهــا 
ــويب  ــق ل ــن لخل ــيق بينه ــاون والتنس ــال إىل التع ــر مي ــن مل يظه ــان، اال انه يف الربمل
ــة  ــة الطفول ــاالت حامي ــرأة يف مج ــا امل ــن قضاي ــع ع ــان يداف ــل الربمل ــايئ داخ نس
ــرأة والرجــل يف  ــني امل ــة ب ــرار مســاواة تام ــع الق ــر التري ــة وتطوي ــرأة العامل وامل
مختلــف املجــاالت وتنقيــة القوانــني القدميــة مــن كل أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، 
ــكل  ــث تش ــة، حي ــان ي ــن الربمل ــار كته ــكيلية ملش ــة التش ــس الصف ــا يعك ــو م وه

ــة .. ــا إىل القب ــي اوصله ــة الت ــن النخب ــزء م ــزءا ال يتج النائبةج

محمد نارص الفيي

 حقــق العراقيــون تقدمــاً ملحوظــاً 

ــة  ــذ عملي ــة، من ــف الدميقراطي يف مل

ــام 2003،  ــد ع ــام البائ ــقاط النظ أس

مــع مالحظــة ان العــراق مــن الــدول 

ــم  ــىل دع ــت ع ــي حصل ــل، الت القالئ

دويل واعــرتاف بانتخاباتــه الربملانيــة 

الفصليــة .

ــر  ــت تتع ــود الزال ــدم اال ان الجه ــذا التق ــن ه ــم م ــىل الرغ  ع

أحيانــا لرتســيخ تجربتــه، بســبب املشــاكل السياســية واالقتصاديــة 

والتــي  كليــاً،  الدولــة  رضبــت  التــي  واألمنيــة،  واالجتامعيــة 

ــاد  ــا الفس ــاف له ــا، يض ــز أمامه ــة العج ــا ملرحل ــت يف بعضه وصل

الــذي رضب جميــع القطاعــات .

ــا  ــية، وجعلته ــزاب السياس ــض األح ــوذ بع ــززت نف ــروف ع الظ

تتمــدد يف الدولــة بصــورة أكــر عمقــا، والتــي تســعى لفــرض 

وبنــاء  نفوذهــا  تجذيــر  وتطلعاتهــا، يف  يتالئــم  ســيايس  نظــام 

»دولتهــا العميقــة« لتتنافــس مــع مؤسســات الحكومــة العراقيــة، 

ــي . ــتور العراق ــارج الدس ــل خ ــذه تعم ــد ه وبالتاكي

ــي  ــن اهــم الظواهــر الت ــات وتفــي الفســاد، م ضعــف الخدم

تــرب أركان الدولــة، ويعكــس غيــاب الحكومــة عــن املشــهد 

واالحتجاجــات  التظاهــرات  وتشــجيع  البــالد،  يف  الخدمــايت 

املناهضــة للحكومــة، كلهــا تســبب تراجعــاً يف فــرص الوصــول، اىل 

تســويات سياســية يف تشــكيل أي حكومــة قادمــة .

 الشــعب العراقــي مــن جانبــه وجــه العقوبــة للطبقــة السياســية 

عمومــاً، عــرب عــدم املشــاركة يف االنتخابــات، وإذا حدثــت مشــاركة 

فعليــة فانهــا ال ترقــى ملســتوى الدميقراطيــة املرجــوة، والتــي 

بالتاكيــد ســتكون مؤثــرة عــىل، عمليــات انتقــال الســلطة بصــورة 

ســلمية ومنظمــة، ومتثــل عائقــاً أمــام حركــة االســتثامرات الدوليــة 

يف البــالد، بحجــة عــدم وجــود االمــن واالســتقرار فيــه .

ترســيخ  نحــو  بطيئــة  وخطــوات  بصــورة  يســري  العمــل 

تعزيــز  اىل  السياســية،  القــوى  فيهــا  وتســعى  الدميقراطيــة، 

ــاش  ــادة االنتع ــالد، وإع ــروات الب ــادل ل ــع الع ــة والتوزي الرعي

ــز  ــة مبــا يعزي ــة الدول ــة، وتقوي ــة الوطني ــز الهوي املجتمعــي وتعزي

هيبتهــا، امــام ســلطة االحــزاب املتنفــذة ومينــع تغولهــا عــىل 

. كافــة  ومؤسســاتها  الدولــة 

لذلــك امــام هــذا التباطــؤ ينبغــي عــىل القــوى السياســية 

ــة،  ــز الدميقراطي ــة وتعزي ــة الدول ــز هيب ــاس، تعزي ــة االس بالدرج

ــري  ــىل تغي ــادرة ع ــة ق ــة قوي ــكيل حكوم ــو تش ــاً نح ــري قدم والس

الواقــع، مبــا يحقــق االمــن واألمــان يف البــالد.. وإال فهــم اول مــن 

ــا . ــا جميع ــن بن ــفينة الوط ــرق  س ــن غ ــيترر م س

العراق وتعبيد الطريق 
نحو الدميقراطية 

محمد حسن الساعدي 
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 اإلنسان والطبيعة   
والدولة والدميقراطية

 تكونــت الطبيعــة قبــل ماليــني الســنني مــن 
وجــود اإلنســان الــذي كان يعيــش مــع الحيوانــات 
ــات  ــاح الحيوان ــل نب ــة مث ــامت صوتي ــق نغ وينط
وكان مخــه عــىل شــكل خطــوط مســتقيمة فدفعتــه 
ــارف  ــرب والتع ــه إىل التق ــه وحاجات ــزه ورغبات غرائ
مــع أخيــه اإلنســان وأصبحــت تالفيــف مخــه عــىل 
شــكل تالفيــف حلزونيــة وتشــكلت مجاميعهــم 
عــىل شــكل كبــرية تعيــش يف الغابــات الكثيفــة 
واملغــارات وقــد اكتشــفت يف غابــات األمــازون 

وغريهــا يف أمريــكا الجنوبيــة وأفريقيــا وآســيا وكانــت حياتهــم تســودها الفــوىض ومع 
مــرور الزمــن فرضــت الحاجــة والظــروف الحياتيــة تنظيــم حياتهــم وتقســيم أعاملهم 
فنشــأت شــخصيات قيــادة بينهــم يف اإلرشاف وتنظيــم أعاملهــم وحياتهــم عىل شــكل 
ــي  ــا يشــبه الســلطة الت ــة والظاهــرة إىل م ــرؤوس وتطــورت هــذه الحال ــس وم رئي
تحولــت بعــد ذلــك إىل دول مــن خــالل أعدادهــم الكثــرية وكانــت خدميــة طوعيــة 
ومنــذ ذلــك الوقــت أصبحــت هــذه املجاميــع التــي تشــكل الدولــة تســتغل الطبيعــة 
مــن أجــل توفــري جميــع مســتلزمات اإلنســان وخاصــة بعــد أن تطــورت الحيــاة مــن 
مرحلــة بدايــة تجمــع املجاميــع البريــة التــي كان يطلــق عليهــا )املرحلــة املشــاعية( 
ألن حياتهــم كانــت مشــرتكة بينهــم، وكانــت الســلطة فيهــا إىل األم ألنهــا هــي 
ــم  ــة تنظي ــت التطــورات وبداي ــه فحدث ــد اإلنســان وترضعــه وتربي ــت تول ــي كان الت
حيــاة املجاميــع البريــة فانتقلــت إىل عهــد الــرق والعبوديــة واملرحلــة اإلقطاعيــة 
ــة مســتقلة عــن  ــة إىل األب بعــد أن أصبحــت كل عائل وأصبحــت الســلطة يف العائل
األخــرى بعــد أن توزعــت تلــك املجاميــع إىل عوائــل مســتقلة الواحــدة عــن األخــرى .

 أمــا تلــك املجاميــع التــي اســتلمت زمــام الســلطة تطــورت وتوســعت مســؤوليتها 
ــي أصبحــت  ــة الت ــع البري ــة للمجامي ــا ومســؤوليتها خدمي ــت أعامله ــا بقي إال أنه
الطبيعــة وملكيتهــا إليهــم ألن بعــض الرجــال أصبــح يــزرع األرض أو يســتغلها 
ويحيطهــا بســياج يحفــظ بهــا الحيوانــات التــي يصطادهــا ويرعاهــا بعــد أن أصبحت 
تزيــد عــن حاجــة اإلنســان كــام ظهــرت مــع تطــور املرحلــة إىل اإلقطاعيــة وامللكيــة 

الخاصــة والزراعــة وأصبــح اإلنســان يقــدم تنــازالت إىل الســلطة الحاكمــة .

وبعــد تطــور هــذه املرحلــة وظهــور الطبقــات االجتامعيــة ظهــر مفهــوم الدولــة 
واملجتمــع املــدين الــذي أعدهــام التقليــد الفلســفي للمفكريــن مــع تطــور هذيــن 
ــل  ــمث وهيغ ــكيو وآدم س ــو إىل مونتس ــري إىل روس ــوك إىل فولت ــن )ل ــني م املفهوم
ــر  ــت يف الظاه ــي كان ــة الت ــكار الدميقراطي ــور األف ــس( وظه ــاخ وكارل مارك وفيورب
ــع مــا هــي إال حقيقــة  ــا يف الحقيقــة والواق ــة إال أنه ليســت إال شــكالً معــني للدول
جمــع مــن أنــواع الدولــة التــي هــي أيضــاً دميقراطيــة بذاتهــا يف تعاملهــا مع اإلنســان 
التــي يجــب أن يكــون شــكلها الخارجــي ال يتعــارض ويتناقــض مــع جوهرهــا وثــم 
ــار أن  ــامل باعتب ــاتري يف الع ــع الدس ــر القاطــع لجمي ــة هــي ال أصبحــت الدميقراطي
الدميقراطيــة تنطلــق مــن اإلنســان ألجــل اإلنســان وتقيــم الدميقراطيــة االقــرتاع العــام 
غــري املحــدود وتجعــل مــن اإلنســان ممثــالً لإلنســان اآلخــر وتوحــد الدائرة السياســية 
ــاة امللموســة  ــه وتجعــل هــذه الحي ــاة امللموســة للشــعب بكامل املجــردة مــع الحي
راجحــة الكفــة بــني اإلنســان والدولــة باعتبارهــا تحســم التناقضــات يف املصالــح التــي 
تقســم املجتمــع املــدين ضــد نفســه واألفــراد فيــام بينهــم ومــن خــالل ذلــك نضمــن 
ــي  ــان الت ــوق اإلنس ــن حق ــف ع ــح ال تختل ــث تصب ــني بحي ــع املواطن ــوق جمي حق
ضمنتــه القوانــني الســاموية والوضعيــة بحيــث تصبــح هــذه الحقــوق تعــرب بشــكل 
ــة  ــس أن تســتخدم الدميقراطي حقيقــي وواقعــي عــن حــق الجامعــة اإلنســانية ولي
ــؤدي إىل  ــايل ي ــف إرادة اإلنســان وبالت ــي تزي ــة الت ــة األناني ــة الدول ــة ملصلح كأقنع
الخلــل يف العالقــة بــني اإلنســان والدولــة حينــام تنحــرف الدولــة عــن هدفهــا كدولــة 
للقانــون والحــق واملســاواة الــذي ال ميكــن لعملهــا ودورهــا اإلنســاين الــذي وجــدت 
مــن أجلــه الــذي يتجســد لتحقيــق الحريــة واملســاواة والعدالــة االجتامعيــة لجميــع 
أبنــاء الشــعب بــدون تفريــق بــني إنســان وآخــر وبــدون متييــز واختــالف ألن الدولــة 
مؤسســة خدميــة لجميــع أبنــاء الشــعب الــذي هــو أكــرب مــن القوميــة وأوســع مــن 

الطائفــة.

 فالح أمني الرهيمي 
كثــرية  وسياســية  حكوميــة  تريحــات   
ــع  ــة  م ــالت وطني ــادرات وحم ــن مب ــق ع تطل
مختلفــة  لحــل مشــكالت  تنشــب  ازمــة  كل 
تواجــه البلــد  واملجتمــع عــىل مختلــف الصعــد 
ــوال  ــورق واق ــىل ال ــادرات ع ــى مب ــا تبق ولكنه
لــن تتحــول اىل انجــاز ملمــوس يثمــر عــن 
فائــدة وتعظيــم للمــوارد واالنتقــال مــن حالــة 
ــة نوعيــة ارقــى تجعــل مــن املشــكالت  اىل حال

خلفهــا وتتجاوزهــا .
ــع  ــق واملواق ــة املناط ــي  زراع ــة ه ــا الحكوم ــي اعلنته ــادرات الت ــر املب اخ
الصحراويــة واحيــاء الحــزام االخــر او تشــجري مســاحات جديــدة  مصــدات  
, وذات  العمــل  فــرص  مــن  املبــادرة اآلالف  ، وســتوفر  الرتبــة  لألجــواء  
مــردودات ايجابيــة كثــرية منهــا الحفــاظ عــىل البيئــة وتقليــل موجــات 
ــة . ويف  ــة املحلي ــل الزراعي ــات املحاصي ــادة منتوج ــة  وزي ــف الرتابي العواص
ــة  ــة العام ــة أن »األمان ــدت الحكوم ــر اك ــة عــىل االم ــاء الجدي ــة إلضف محاول
ملجلــس الــوزراء بانتظــار وضــع الخطــط بشــأن هــذه املبــادرة . و تعمــل اآلن 
ــة ومنظــامت املجتمــع املــدين  بالتنســيق مــع وزارات الزراعــة واملــوارد املائي
ــواب  ــس الن ــة ملجل ــة العام ــة يف األمان ــري الحكومي ــامت غ ــرة املنظ ــرب دائ ع
ــق  ــة املناط ــة لزراع ــادرة وطني ــرياً اىل أن »مب ــر«، مش ــكلة التصح ــأن مش بش

ــاً ». ــتنطلق قريب ــة س ــع الصحراوي واملواق
ــج  ــة املنت ــة وحامي ــة بشــان تحســني الرتب ــادرات وطني ــا طرحــت مب وقبله
املحــي ودعــم الفالحــني باملســتلزمات الزراعيــة وغريهــا عــىل اكــر مــن قطــاع 
, ومــا ان انفضــت املؤمتــرات الصحفيــة مل نعــد نســمع عنهــا شــيئا , ونتســاءل 
ــا ؟ فشــلت ام نجحــت ؟  ــا ذا نفــذ منه ــت قامئــة  ام ال ؟ م ــا زال ــا هــل م هن
وغــري ذلــك  مــن االســئلة التــي تــدور عــىل كل شــفة ولســان وتشــغل البــال 
, ولكــن لألســف ال اجابــة عنهــا وال متابعــة لهــا او اهتــامم يطمــن املواطنــني 
ــني  ــايل تحس ــم , وبالت ــم يف خدمته ــات دولته ــل مؤسس ــم وعم ــىل امواله ع
ــق  ــزا يتحق ــون ان منج ــة يلمس ــرد , ويف النهاي ــل الف ــي ودخ ــاد الوطن االقتص

لهــم وليــس مجــرد تريحــات زائفــة  .
التصحــر كارثــة  يعــاين منهــا املواطنــون , اي انهــا راهنــة , ال تحتمــل الحلول 
الروتينيــة والتســويف واملامطلــة , واملبــادرات عــادة  تتطلــب املبــارشة فــورا  
بهــا والمجــال لالنتظــار , خصوصــا  ان بعضهــا تتوفــر االمكانــات الالزمــة لهــا 
ــة  ــق االدارات املحلي ــىل عات ــع ع ــالة تق ــدن مس ــوم امل ــة تخ ــا , وزراع محلي
ــري  ــامت غ ــة واملنظ ــات الحكومي ــة  والجه ــة االتحادي ــع الحكوم ــاون م بالتع
الحكوميــة , اي ان العمــل فيهــا ســيكون جامعيــا وليــس جهــدا فرديــا يأخــذ 

وقتــا  ..
واحــدة مــن املشــكالت يف هــذه املبــادرة مســالة امليــاه , فتقتــي  الــرورة 
اتبــاع الوســائل العلميــة يف الزراعــة واالقتصــاد يف امليــاه وانــواع االشــجار 
ــد  ــا فوائ ــذه كله ــاح وه ــن ادوات النج ــا م ــادي وغريه ــردود االقتص وذات امل
مبــارشة وغــري مبــارشة مــن املبــادرة اذا مــا تــم اخذهــا عــىل محمــل الجــد  .

وبهــذه املناســبة نقــرتح  االســتفادة مــن الطلبــة  خريجــي الدراســة 
االعداديــة والجامعيــة للعمــل يف  اصــالح وتســوية الرتبــة  واســتزراع االشــجار 
..أليــام محــدودة  مينــح خاللهــا شــهادة تقديريــة اىل جانــب املــردودات  
االخــرى املعنويــة  واالجتامعيــة  التــي تشــيعها مثــل هــذه املامرســات 

االيجابيــة .
ــابقاتها  ــل س ــا مث ــادرة وغريه ــذه املب ــي ه ــى ان ال تنته ــرى نتمن ــرة اخ م
ــدر  ــا وبق ــة له ــا والدعاي ــم عنوانه ــا بحج ــح ان نره ــه , نطم ــري ل ــر ال تأث باث

ــا . ــة له ــة املاس ــم الحاج ــا , وااله ــي تفرضه ــؤولية الت املس
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ــا القــول إن العــراق يقــف عــىل حافــة الهاويــة بعــد نتائــج   ميكنن
انتخابــات أكتوبــر 2021 فالشــعب العراقــي كان عازفــاً عــن املشــاركة 
ــة  ــة بالطبق ــد الثق ــه فق ــة ألن ــبة 80 باملائ ــات بنس ــع االنتخاب وقاط
السياســية الحاكمــة يف العــراق برمتهــا منــذ عــام 2003 وأغلــب 
ــل مســلحة  ــك فصائ ــل متتل ــات هــذه الطبقــة هــي أحــزاب وكت مكون
وميليشــيات مدججــة بالســالح ، بعضهــا خــارج عــىل القانــون وتتبــع 
والتهديــد  بالقــوة  إرادتهــا  فــرض  عــىل  وتعمــل   ، أجنبيــة  دولــة 
ــه  ــعب وتركيع ــام الش ــة إرغ ــوم وخاص ــر إرادة الخص ــالح وك بالس

ــته .  ــة ومعيش ــه اليومي ــه يف قوت ومحاربت

ــاك العــب خارجــي يتدخــل ويوجــه  يف الســنوات الســابقة كان هن
ــىل  ــوار ع ــض دول الج ــران وبع ــكا وإي ــل بأمري ــة ومتث ــة السياس دف
ــة  ــات ، وخاص ــرزت االنتخاب ــج ، أف ــا والخلي ــل تركي ــل مث ــة أق درج
ــار  ــي التي ــية وه ــوى أساس ــالث ق ــبابية ، ث ــر الش ــورة أكتوب ــد ث بع
الكرديــني  والحزبــني  واملســتقلني  التنســيقي  واإلطــار  الصــدري 
ــذي  ــون الســني ال ــرية واملك ــة صغ ــم أحــزاب كوردي الرئيســيني ومعه
اجتمــع يف تحالــف ســيادة ، بــادر مقتــدى الصــدر بتأســيس تحالــف 
ــاريت  ــدري والب ــار الص ــن التي ــن م ــاذ وط ــف إنق ــمه تحال ــاليث إس ث
والســيادة يف مقابــل املعرتضــني عــىل هــذا التحالــف املكــون مــن 
اليكتــي الكــوردي ومجموعــة عــزم الســنية املنشــقة وجامعــة اإلطــار 
ــة  ــح والحكم ــون وفت ــة القان ــن دول ــة م ــيعية املكون ــيقي الش التنس
وعصائــب أهــل الحــق والفضيلــة وبقيــة الفصائــل املســلحة الوالئيــة 
ــا  ــن شــكلوا م ــاء وغريهــم والذي ــه والنجب ــران كحــزب الل التابعــة إلي
ــان وكرســته  يســمى بالثلــث املعطــل وهــو مفهــوم مســتورد مــن لبن
ــيايس ألن  ــداد الس ــن االنس ــة م ــق حال ــام خل ــة م ــة االتحادي املحكم
ــك  ــاليث متل ــف الث ــة بالتحال ــات واملتمثل ــزة يف االنتخاب ــة الفائ األغلبي
بــني 180 إىل 200 مقعــد نيــايب ويحتــاج إىل 20 مقعــد إضــايف لتوفــري 
النصــاب القانــوين الربملــاين أي 200 نائــب، مــن أجــل التصويــت عــىل 
ــاً للرئيــس الحــايل  ــد خلف ــة العراقــي الجدي انتخــاب رئيــس الجمهوري
اليكتــي  الكردســتاين  الوطنــي  لالتحــاد  املنتمــي  برهــم صالــح  د. 
املتمســك برتشــيحه ومســتعد للخــروج مــن التحالــف الكــردي يف 
حالــة تجريــده مــن هــذا املنصــب وترشــيح منافــس لــه مــن جانــب 

ــاريت . الب

القادمــة  الحكومــة  املشــاركة يف  عــىل  مــر  التنســيقي  اإلطــار 
السياســية  الــوزراء واملناصــب واالمتيــازات  الكعكــة أي  وتقاســم 
واملاليــة والســلطة والســطوة واســتمرار املحاصصــة بحجــة إن التحالف 
ــق  ــرس وف ــذي تك ــن اســتحقاقه ال ــون الشــيعي م ــرد املك ــاليث يج الث
ــل  ــه كممث ــرض نفس ــك يف ــع ذل ــتورياً وم ــس دس ــيايس ولي ــرف س ع
للمكــون الشــيعي يف حــني يرفــض مقتــدى الصــدر هــذا الطــرح 
ــار  ــوى اإلط ــع ق ــف م ــد التحال ــه اليري ــع بأن ــو قاط ــىل نح ــر ع وي
ــراق  ــار الع ــبب بانهي ــب وتس ــاد والنه ــرس الفس ــذي ك ــيقي ال التنس
عــىل كل الصعــد عــىل مــدى 18 عامــاً وعندمــا حــاول التحالــف 

 العراق عىل فوهة بركان ؟ 

لالنســداد  مؤقــت  حــل  إيجــاد  الثــاليث 
الســيايس ومحاولــة توفــري ســبل العيــش 
للشــعب العراقــي املنغلــق حاليــاً بســبب 
قانــون  فاقــرتح  املوازنــة  تريــع  عــدم 
التنســيقي  اإلطــار  فقــام  الغــذايئ  األمــن 
إلصــدار  االتحاديــة  املحكمــة  بتحريــك 
قــرار مينــع الحكومــة مــن تريــع مثــل 

ــن  ــان م ــع الربمل ــامل ومن ــف أع ــة تري ــا حكوم ــون ألنه ــذا القان ه
ــيقي  ــار التنس ــوم اإلط ــدة يق ــة جدي ــاب حكوم ــني بغي ــع القوان تري
ــتمرار  ــان باس ــاب يف الربمل ــر النص ــل وك ــث معط ــكيلها كثل ــع تش مبن
ــب  ــة وغض ــار حفيظ ــذي أث ــر ال ــم األم ــر العظ ــة ك ــاد بطريق وعن
مقتــدى الصــدر الــذي ســبق لــه أن أعطــى فرصــة لإلطــار التنســيقي 
يومــاً   40 فــرتة  وأعطــاه  ذلــك  اســتطاع  إذا  الحكومــة  بتشــكيل 
ــان  ــل الطرف ــة وفش ــكيل حكوم ــوم لتش ــة 15 ي ــتقلني مهل ــح املس ومن
ــار الصــدري عــىل  ــار التي ــزال اإلطــار التنســيقي مــراً عــىل إجب وماي
ــدى  ــة إال أن مقت ــكيل الحكوم ــيقي لتش ــار التنس ــع اإلط ــف م التحال
ــاً  ــار إعالمي ــح الن ــام بفت ــزاز فق ــل هــذا االبت الصــدر رفــض بشــدة مث
ــاءه ويف نفــس الوقــت تحضــري  ــا عــىل اإلطــار التنســيقي وحلف وكالمي
ــد  ــتعداد والتهدي ــة االس ــىل أهب ــون ع ــالم لتك ــا الس ــياته رساي ميليش
بتحريــك الشــارع الــذي يســتطيع إخراجــه باملاليــني وقــد يقــود ذلــك 
ــلحة  ــيات املس ــل وامليليش ــني الفصائ ــه وب ــلحة بين ــات مس إىل مواجه
ــعبي.  ــد الش ــة الحش ــت مظل ــة تح ــون واملحتمي ــىل القان ــة ع الخارج
لذلــك رصح الصــدر بحســم بــأن أفعــال الثلــث املعطــل مشــينة. وقــال 
لــن نتحالــف مــع الثلــث املعطــل ولــن نعيــد العــراق إىل املحاصصــة 
والفســاد ، وأضــاف بــأن املنتمــني للثلــث املعطــل ال وجــود لهــم 
ــح  ــام مصال ــل ام ــث املعط ــني الثل ــت أع ــلطة اعم ــلطة ، فالس ــال س ب
ــاف  ــاد ، وأض ــة والفس ــبب التوافقي ــري بس ــعب فق ــعب، ألن الش الش
»هــل وصلــت بهــم الوقاحــة لتعطيــل القوانــني التــي تخــدم الشــعب؟ 
ــن  ــم ل ــه ، افعالك ــدون تركعي ــعب ويري ــتهدفون الش ــم يس ــه انه والل

تجربنــا للتحالــف معكــم«.

واإلطــار التنســيقي يــرد يف بيــان صــدر فجــر اإلثنــني 16 أيــار 
رًدا عــىل خطــاب الصــدر ووصفــه: بخطابــات مضللــة تصــدر مــن 
قــوى تدعــي أنهــا فائــزة ومتثــل األغلبيــة لكنهــا فشــلت يف مروعهــا 
ــة عــدم الوصــول  ــرأي العــام. يف حال ــل ال االســتحواذي وتحــاول تضلي
ــة  ــة توافقي ــاركة يف حكوم ــه باملش ــن مطلب ــار ع ــازل اإلط ــل يتن إىل ح
مرفوضــة صدريــاً وذهابــه للمعارضــة، لــن يكــون أمــام التحالــف 
الثــاليث ســوى حــل الربملــان وإعــادة االنتخابــات األمــر الــذي اليحظــى 
ــام  ــوىض أم ــني فالف ــيادة الس ــف س ــاريت وتحال ــاح الب ــة وارتي مبوافق
هــذا  مــن  الخــروج  فكيــف  القــري خلفهــم  والتوافــق  الجميــع 

ــأزق ؟ امل

د. جواد بشارة
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 ذوو االحتياجــات الخاصــة بني الحرمان واإلهامل

ــان  ــاه النحيلت ــت مــن عــىل كرســيه املتحــرك وقدم ــورة وآخــر يثب مبت
ــىل  ــم ع ــوا عوقه ــاء أثبت ــاك أصح ــى أن هن ــد، والن ــه مقع ــدىل أن تت
وا  الــورق، دون أن ميــروا عــىل اللجــان او الدوائــر ذات العالقــة او مــرَّ
ــام  ــة، ك ــة مظلوم ــيط لريح ــق بس ــىل ح ــوا ع ــرام، ليتطفل ــرور الك م
جعــل القانــون الوصايــة ألصحــاب املحاصصــات ومطامعهــم، ليضعــوا 
ــا،  ــا وراعي ــاة هــذه الريحــة وصي مــن ال يشــعر بهمــوم وآالم ومعان
واحتياجاتهــم،  االعاقــة  ذوي  خدمــة  وخــارج  فعليــة  رعايــة  دون 
ضاربــني القانــون عــرض الحائــط، ومل يقــف االمــر عنــد املؤسســة 
الصحــة  إىل  تعــداه  بــل  مبــارش،  بشــكل  االعاقــة  بــذوي  املعنيــة 
ــاج  ــة تحت ــع رشيح ــل م ــا تتعام ــراعِ أنه ــي مل ت ــة، الت ــا الطبي ومالكاته
للرعايــة وتوفــري ســبل الخدمــة، فتجــد أطبــاء اللجــان دامئــا مــا 
يتغيبــون أو يتأخــرون لســاعات طويلــة تصــل ألكــر مــن ثــالث 
ــل  ــا جع ــا، م ــا ومعاناته ــة وآالمه ــذه الريح ــتهينني به ــاعات، مس س
املعــاق تحــت رحمــة غــريه، ودفعــه لليــأس وعــدم املراجعــة يف 
أحيــان كثــرية، ألن معاناتــه يف املراجعــة فاقــت حقوقــه التــي مينحهــا 
أيــاه القانــون، ناهيــك عــن وزارة التعليــم العــايل والرتبيــة، فلــم 
تضعــا األوىل بالحســبان ظــروف املعــاق القهريــة كاشــرتاط العمــر 
ســنتني  يقــي  أن  يجــب  أو  العليــا،  دراســتهم  الكــامل  للمعاقــني 
ــوين  ــق قان ــم ح ــد تقزي ــا تتقص ــه، وكأنه ــهادة يف وظيفت ــر ش ــد آخ بع
بســيط جــدا وضعــه منصــف الحتضــان طاقــات هــذه الريحــة، 
مــن  معاناتــه  زادت  بالعمــر  تقــدم  كلــام  املعــاق  أن  وتجاهلــت 
العــوق وان ظروفــه غــري مســتقرة صحيــاً واجتامعيــاً وماديــاً، لينتظــر 
ــدم  ــال أن يق ــيئا قلي ــن ش ــدَم بالس ــن تق ــت م ــرى، ومنع ــنوات أخ س
ــن  ــون ضم ــوزارة إىل أن القان ــت ال ــا، ومل تلتف ــات العلي ــىل الدراس ع
ــد  ــات املقاع ــم مئ ــع وزارة التعلي ــام تضي ــة، بين ــذوي االعاق ــداً ل مقع
ــع  ــراع وض ــي مل ت ــا، الت ــبب رشوطه ــنويا بس ــني س ــة للمعاق املخصص
ــم،  ــاويهم بغريه ــة لتس ــة واالجتامعي ــم الصحي ــة وظروفه ذوي االعاق
ــة ســنتني بعــد خــر  ــك هــي مدعــوة إللغــاء رشط العمــر والخدم لذل
شــهادة لــذوي االعاقــة الشــغال هــذه الريحــة مقاعدهــا املخصصــة 
وعــدم املّنــة بهــا، فقــد حددهــا قانــون رصيــح و واضــح، كــام ويجــب 
ــا  ــوة منه ــد خط ــك تع ــون، كذل ــع روح القان ــط م ــع الضواب أال تتقاط
لدعــم املبدعــني مــن هــذه الريحــة، التــي يجــب ان تخطوهــا كونهــا 

ــم. ــاس باحتضانه ــي األس املعن

وال نكتفــي بهــذا الحــد فالرتبيــة معنيــة ايضــا بهــذا الــيء فهــي مل 
ــة  ــات الخاص ــي ذوي االحتياج ــي تراع ــوف الت ــدارس والصف ــر امل توف

ــات آخــرى. ــاين ومتطلب واملناهــج الدراســية واملب

أمــا املؤسســات مثــل وزارة التخطيــط واملحافظــات والــوزاراة املعنية 
بالبنــاء والنقــل، يجــب أن توفــر يف كل مبنــى وطريــق ووســائل النقــل 
متطلبــات ذوي االعاقــة مــن مقاعــد وســالمل وأماكــن خاصــة وأماكــن 
وقــوف وغريهــا، فتخصيــص مصعــد للمســؤول وحرمــان ذوي االعاقــة 
إجــراء مخــٍز ولوثــة انســانية وظليمــة كــربى، يجــب أن تدينهــا حقــوق 

اإلنســان التــي صمتــت كثــريا عــن إهــامل وتجاهــل هــذه الريحــة.

 يشــق ذوو اإلعاقــة طريقهــم يف الحيــاة بصعوبــة بالغــة، بحكــم مــا 
ــاء  ــد أعض ــدان أح ــادهم أو لفق ــاس يف أجس ــون أس ــن مك ــدوه م فق
ــتحيل  ــور املس ــم يف صخ ــون منه ــر العراقي ــه، ويحف ــمهم لوظيفت جس
ليعبــدوا طرقهــم الخــاص بالحيــاة، فرتاهــم مبدعــني يف مجــاالت 
ــك  ــل، ويف ظــل ذل ــم وعمــر طوي اتقنوهــا بجهــٍد مضــٍن وإرصاٍر عظي
العراقيــة  والحكومــة  الدولــة  تديــر  والكفــاح،  واالرصار  االبــداع 

ــة. ــة املهم ــك الريح ــا لتل ظهره

ــدول املتقدمــة جهــوداً كــربى ملســاعدتها يف العيــش  ــذل ال بينــام تب
الكريــم وتســهيل اندماجهــا يف املجتمــع، فضــالً عــن دعــم املوهوبــني 
منهــا ليكونــوا رشيحــة قــادرة ومنتجــة، فيصطنــع املســؤولون يف 
الدولــة العراقيــة العراقيــل إلعاقــة أولئــك املوهوبــني واملبدعــني، 
ــم مــن  ــم، إلزاحتهــم وإقصائه ــق أحالمه ــوا العمــر لتحقي ــن أذاب الذي
الحيــاة وهــم احيــاء، واعتبارهــم رشيحــة يجــب أن تبقــى مــن 

ــة.  ــت الوصاي ــة وتح ــة الثاني الدرج

والحظنــا ذلــك يف قانــون ذوي االعاقــة املخجــل رقــم 38 لعــام 
2013م، الــذي مل يتمكــن مــن تحقيــق أحــالم هــذه الريحــة ومل 
ينصفهــا، بــل صــار عائقــاً بريواقراطيــاً ينظــم إىل كــم هائــل مــن 
االجــراءات التعســفية والصيــغ القانونيــة االقصائيــة التــي تواجــه 
ذوي االعاقــة، وضــع أغلبهــا ليمــأل فراغــا عــىل الــورق ولتكــون 
ــون  ــلقه املنتفع ــاً يتس ــار تريع ــر ص ــب آخ ــاً، ويف جان ــزاً ومانع حاج
ــب  ــن املناص ــا م ــم، وارث ــتغلونه ملغامنه ــم يس ــيني وغريه ــن السياس م

يتقاســمه البعــض اآلخــر . 

فأعــوام مضــت عــىل إقــرار القانــون ومل مينــح ذوو االعاقــة هويــات 
خاصــة متنــع إذاللهــم وتنزلهــم مــن »دوالب هــواء« التقاريــر الطبيــة 
مناســبة  بــكل  تجــري  التــي  للمعــاق  املذلــة  الثبوتيــة  االوراق  و 

ــالً.  ــيطا أو ضئي ــام كان بس ــتحقاق مه ــدث واس وح

فاإلجــراءات تطبــق بأعنــف صورهــا عــىل ذوي اإلعاقــة، وتجعلهــم 
ــانيية  ــري الالنس ــون يف طواب ــة ويقف ــان الطبي ــون األرض يف اللج يفرتش
ــاقه  ــرة األف أن س ــة للم ــة الطبي ــت للجن ــر، ليثب ــاح الباك ــذ الصب من

  كاظم صبار العبودي 
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ــوا  ــاً ويلتحق ــاً ايجابي ــررون موقف ــم يق وتركه
بـــ » انقــاذ وطــن « .

هــذه  ببــال  تــأت  مل  املقرتحــات  هــذه 
التنــازل  تعتــرب  التــي  املتصارعــة  االطــراف 
الســلطة  االخــر هزميــة، وفقــدان  للطــرف 
ذلــك  كل  مــن  واهــم  املاليــة.  واملــوارد 

الخشــية مــن ان يتجــردوا مــن الحاميــة الن حبــل املشــنقة بــات 
يقــرتب مــن اعنــاق مــن اجــرم وفســد بحــق الشــعب العراقــي.

رغــم ذلــك ال يضعــون اي قــدر يف حســاباتهم ملصلحــة الشــعب 
ــي وال  ــي ال تبق ــة الت ــة الكارثي ــر انفجاراالزم ــاد مخاط ــؤولية ابع ومس
ــن  ــوب م ــازل املطل ــري اىل ان التن ــتدرك ونش ــا ان نس ــذر. وال يفوتن ت
ــد االقــل،  ــأيت مــن طــرف صاحــب الرصي االرادة الشــعبية ينبغــي ان ي
ــذا يرتتــب عــىل ذلــك  لكونــه خصــامً لــدوداً لنهــج التغيــري املنشــود. ل
وجــود صعــاب جمــة المتكنــه قطعــاً مــن تشــكيل الحكومــة، ومــن بــاب 
االفــرتاض لــو تــم التنــازل لــه مــن االغلبيــة مبعنــى مــن املعــان ويف اخــر 
ــل  ــا. ب ــادة تعقيده ــل وزي ــة ب ــىل االزم ــاء ع ــيحصل االبق ــاف س املط

ــا. ــة انفجاره ــب لحظ تقري

ومــن املوجبــات القــول يف هــذا الحديــث عــىل املتابــع ان يلجــأ اىل 
ــتقلني  ــالب املس ــي ادت اىل انق ــباب الت ــة االس ــر ملعرف ــتخدام مجه اس
ــم،  ــوالً عليه ــد ان كان مع ــرة ، بع ــر ع ــوا حج ــم، واصبح ــىل ذواته ع
ــري الدميقراطــي، لكونهــم  ــاء نظــام التغي ــة يف بن ــوا حجــر زاوي ان يكون
ــدين  ــري امل ــالح والتغي ــورة االص ــن. ث ــة تري ــم انتفاض ــن رح ــدوا م ول
الدميقراطــي .. اال يشــعرون بوخــزة ضمــري ازاء مــن انتخبهــم واتجــاه 
ــذه  ــع ان ه ــب. م ــزان الذه ــم مبي ــذي كان يوزنه ــعبهم ال ــح ش مصال

ــراً ــم مؤخ ــني صفوفه ــقاقات ب ــر باالنش ــدأت تتمظه ــد ب ــزة ق الوخ

ــاده  ــل، مف ــام قات ــم ايه ــض منه ــان البع ــل يف اذه ــد دخ ــف ق لالس
بهــذا  لهــم  لوحــت  ان  بعــد   ، الحكومــة  تشــكيل  مبقدورهــم  ان 
ــتغلة  ــتدراجاً. مس ــاً واس ــية خداع ــاط السياس ــض االوس ــيناريو بع الس
غفلتهــم وجهلهــم بزيــف وخــداع هــذه الدناصــورات السياســية التــي 
ســتبتلعهم بــكل يــر اذا مــا اقرتبــوا مــن طابــو ملكيــة ســلطتها 

ونفوذهــا .

وال يفوتنــا التنويــه حــول قــدرة املســتقلني عــىل تشــكيل الحــل 

الثالــث : اذا مــا اســتيقظوا مــن نشــوة الوصــول اىل الربملــان وتالمســوا 

عــىل حافــات  بــات  الــذي  بلدهــم  مــع همــوم شــعبهم ومصــري 

الطوفــان، واســتدركوا مشــرتكني مــع الطــرف االغلبيــة الوطنيــة القــادر 

التغيــري  لنهــج  بالتــن  بحكــم مصداقيتــه  الحكومــة  تشــكيل  عــىل 

وامتالكــه بارجحيــة ملقومــات التشــكيل .

عي عرمش شوكت 
 هنالــك مثــل شــعبي يف الريــف العراقــي يقــول : } الــذي يكرهــا 
ــي كــر  ــة الت ــف » للداب ــأيت بالحشــيش » العل ــى ي ــا { مبعن يحــش له
ــا  ــي.. قصدن ــاب اىل املراع ــن الذه ــن م ــن تتمك ــدت ل ــا غ ــاقها النه س
هنــا اطــراف االزمــة التــي غــدت تــّرب بعضــاً مــن لهيــب انفجارهــا 
الــذي ســيكون اول وقــوده ذات االطــراف املتقاتلــة عــىل املــال الســحت 
والنفــوذ الســلطوي املنفلــت ومل يســلم منهــا احــد. ان كل طــرف منهــم 
يضغــط عــىل الطــرف االخــر بغيــة التنــازل لــه . حتــى ان بعضهــم اخــذ 
يتجــاوز عــىل االســس الدســتورية . واالنــى مــن ذلــك تجاهــل مصــري 

الشــعب العراقــي واحولــه املرتديــة املتأزمــة الخــر نفــس .

اطنبــوا يف صنــع املتوهــات والخــداع وضخــوا املزيــد مــن املبــادرات 
الفارغــة يف الوقــت الــذي يوجــد يف جعبــة كل طــرف منهــم اكــر 
مــن حــل، ولكــن ينبغــي التمييــز بــني مــن يتحمــل الــوزر االكــرب مــن 
ــن  ــني م ــه وب ــو علي ــا ه ــىل م ــال ع ــاء الح ــكه بابق ــؤولية. لتمس املس
ــادرة  ــري ومغ ــالح والتغي ــل االص ــن اج ــعى م ــام ويس ــة نظ ــع نقط يرف
نهــج املحاصصــة والفســاد والفشــل املدمــر. اال ان ذلــك ال ينبغــي ان 
يصبــح عامــالً لــرف النظرعــن االشــارة اىل مــا لــدى كال الطرفــني مــن 
قــدرة قابلــة لحــل االزمــة غــري انهــا ليســت بــواردة لديهــم . ومنهــا :

اوالً : لــدى التحالــف الثــاليث مثــالً امكانيــة تفكيــك االزمــة بالتفاهــم 
ــازل عــن التمســك  ــه للتن مــع الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين ودعوت
ــي الكردســتاين طاملــا  ــا اىل االتحــاد الوطن ــة واعطائه برئاســة الجمهوري
مل تخــل باســتحقاق شــعبنا الكــردي . وحينهــا تضــاف اصــوات االتحــاد 
ــر  ــاب بي ــق النص ــا يتحق ــن { وبه ــاذ وط ــف } انق ــي اىل تحال الوطن

ــة. النتخــاب رئيــس الجمهوري

ــن  ــاليث م ــف الث ــكان االطــار التنســيقي االلتحــاق بالتحال ــاً: بام ثاني
دون » كتلــة دولــة القانــون » التــي عليهــا اشــكال لــدى الســيد » 
ــن  ــكل م ــاي ش ــا ب ــف معه ــد التحال ــذي ال يري ــدر » وال ــدى الص مقت
ــتقلني  ــض املس ــأن بع ــل بش ــن التدخ ــف ع ــم الك ــام عليه ــكال، ك االش
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 إن ثــورة تريــن األول )أكتوبــر( يف 2019 هــي التــي غــريت 
اىل  دعــت  والتــي  العراقيــة،  السياســية  العمليــة  يف  املوازيــن 
ــة  ــة املدني ــراق العربي ــة الع ــك بهوي ــه والتمس ــراق ألبنائ ــودة الع ع
والعلامنيــة. ثــورة تريــن العابــرة لألجيــال واملذاهــب واملناطــق 
القــوى  لتجربــة  واســع  شــعبي  لرفــض  مدويــة  رصخــة  كانــت 
غــرّيت  ثــورة  نعــم  الســلطة،  يف  املتحكمــة  اإلســالمية  السياســية 
املوازيــن وفاجــأت الجميــع مبدهــا البــري ومســتوى الثــوار املهنــي 
والثقــايف والعــاميل والطالبــي والنســايئ، خصوصــاً أنهــا اســتطاعت 
التوغــل يف معاقــل األحــزاب اإلســالمية الشــيعية الحاكمــة منــذ أكــر 
ــيد  ــن الس ــل م ــج لتجع ــت النتائ ــث أت ــنة، حي ــر س ــة ع ــن مثاني م
ــى  ــي تتبن ــارزة الت ــدى الصــدر أن يكــون الشــخصية الشــيعية الب مقت
ــني  ــراق للعراقي ــعارات الع ــون ش ــن يرفع ــن الذي ــب املتظاهري مطال

وأعطــوين وطنــاً…

مــى أكــر مــن ســبعة أشــهر عــىل إجــراء االنتخابــات النيابيــة يف 
العــراق وال تــزال تداعياتهــا تتفاعــل ونتائجهــا تتنــازع مــا يحــول 

ــة. ــر الحكوم ــة وآخ ــس للجمهوري ــاب رئي دون انتخ

الدســتور  يف  املحــددة  املوصوفــة  النســبة  ذلــك  يف  والســبب 
ــاليث مل  ــالف الث ــا أن االئت ــة، ومب ــس الجمهوري ــاب رئي ــي النتخ العراق
يســتطع الوصــول لهــذه النســبة، فأصبــح لدينــا هنــاك ثلــث معطــل 

للجلســات ميثلــه االطــار التنســيقي.

ــراد  ــنة واألك ــه الس ــذي وضع ــن ال ــو الضام ــل ه ــث املعط إن الثل
يف الدســتور لضــامن مواقفهــم، أمــا مفهومــه اليــوم قــد اختلــف 
ــل بـ”الثلــث الضامــن”، يــراد منهــا ضــامن  وإن تســمية الثلــث املعطّ
حــّق املكــّون الشــيعي باعتبــاره الكتلــة النيابيــة األكــر عــدداً والتــي 
تســّمي رئيــس مجلــس الــوزراء، وهنــا نكــون أمــام تالعــب باملفاهيــم 
ــون  ــف تك ــيعي، فكي ــّون الش ــاء املك ــّق أبن ــرة بح ــية واملتاج السياس
ــة  ــه يفــرتض أنَّ األقلي ــل؟ ألنّ ــة تبحــث عــن التعطي ــة املكوناتي األغلبي

ــة؟. ــس األغلبي ــات ولي ــن تبحــث عــن الضامن هــي َم

الثلــث  الدســتوري تعريفــا ملفهــوم  الفقــه  مل تتضمــن أدبيــات 
املعطــل، ومُيكــن وصفــه بانــه ثثُلُــث املعارضــة الربملانيــة املُعطــل 
لتحقــق نصــاب انعقــاد الربملــان يف جلســٍة يتطلــب النعقادهــا حضــور 
ــق  ــيايس يف تحقي ــوى الس ــروع الق ــجام م ــدى انس ــن م ــني، وع الُثلث
ــان؛  ــاً للربمل ــث املعطــل ســوف يبقــى مالزم ــإن الثل ــث املعطــل ف الثل
ــون  ــاً ميثل ــو )78( نائب ــاك نح ــواب هن ــوع الن ــن مجم ــه م ــث إن حي
اإلطــار التنســيقي، وهــو مــا يعنــي أن املتبقــي مــن عــدد النــواب لــن 
يزيــد عــىل 250 نائبــاً، ويف حــال غــاب 29 نائبــاً مــن الكتــل األخــرى 
واملســتقلني فلــن يكــون هنــاك نصــاب الثلثــني داخــل الربملــان، ولــن 
يحصــل التصويــت، مــام يوجــب عــىل التحالــف الثــاليث كســب نــواب 
ــة  ــري اغلبي ــى يســتطيع توف ــواب مســتقلني حت ــية ون ــل سياس ــن كت م
ــا  ــب انعقاده ــي يتطل ــواب الت ــس الن ــات مجل ــاد جلس ــني النعق الثلث

ــني. ــة الثلث اغلبي

وقبــل  العــراق  يف   2003 العــام  منــذ 
ذلــك بكثــري يف لبنــان تعرضــت املجتمعــات 
إىل  واللبنانيــة  العراقيــة  السياســية 
صيغــة التوافــق الســيايس أو مــا يعــرف 
تتــوزع  حيــث  الحكــم،  يف  باملحاصصــة 
الســلطة وتتقاســم بــني املذاهــب والطوائف 
ــة  واملناطــق، عــىل حســاب الســلطة املركزي
القويــة، وأثبتــت التجربــة  أنهــا صيغــة غــري 

ــجع  ــدين وتش ــاد واملفس ــاًء للفس ــتخدم غط ــليمة وتس ــة وال س عملي
أو  بديلــة  غــري حكوميــة  قيــام ميليشــيات وهيئــات وتنظيــامت 
موازيــة للدولــة تنافســها عــىل الــدور وتعرقــل عملهــا، ودليــل ذلــك 

البلديــن. الوضــع املأســاوي يف كال 

ــذي يطرحــه  ــث املعطــل ال ــدم، إن مــروع الثل ــا تق  اســتنتاجا مل
يف هــذه الفــرتة قــوى واقطــاب االطــار التنســيقي جــاء يف قبــال 
ــدري،  ــار الص ــه التي ــد تطبيق ــي يري ــة الت ــة الوطني ــروع األغلبي م
القــوى السياســية التــي تريــد تحقيــق الثلــث املعطــل كنســخة 
ــن  ــان لك ــية يف لبن ــة السياس ــن التجرب ــة م ــدود معين ــتوردة بح مس
الالفــت أن القــوى السياســية التــي تضغــط مبــروع الثلــث املعطــل 
ــواب، يف حــني أن الثلــث  عــىل مســتوى جلســات انعقــاد مجلــس الن
الســلطة  اللبنانيــة يشــمل عمــل  السياســية  التجربــة  املعطــل يف 

ــل  ــرب تعطي ــواب ع ــس الن ــل مجل ــل عم ــًة اىل تعطي ــة إضاف التنفيذي
متريــر املشــاريع الواجــب توفــر أغلبيــة الثلثــني مــن أعضــاء مجلــس 

ــواب. الن

ــىل  ــاء ع ــامن اإلبق ــو ض ــل ه ــث املعطّ ــة الثل ــت وظيف إذن أصبح
فرصــة  تَُعــد  والتــي  سياســية(  )محاصصــة  السياســية  التوافقيــة 
لِضــامن البقــاء ضمــن دائــرة الســلطة والنفــوذ، وتوفــر حصانــة مــن 

اســتئثار خصوهــم السياســيني باملناصــب ومغانــم الحكــم.

ــال  ــا أنفســنا بال ــن وجدن ــة، لك ــادرة التوافقي ــرياً مبغ ــل كب كان األم
ــال  ــي الح ــوف يبق ــم، س ــل ال يرح ــث معط ــة بثل ــة مصحوب توافقي
املــرتدي عــىل مــا هــو عليــه، وســيبقي حكومــة )املبخــوت( حكومــة 
وكأنهــا  تتــرف  للدســتور،  خالفــاً  مســتمرة  األعــامل  تريــف 
ــه  ــكني تتالطم ــعب مس ــو ش ــد ه ــرر الوحي ــة، واملت ــة قانوني حكوم

ــون. ــه راجع ــا إلي ــه وإن ــا لل ــواج، وإن األم

 التوافقية والالتوافقية والثلث املعطل 
د. صالح الصايف 
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البَــن قــد خففــت مــن خطابهــا املتشــدد، 
وركــزت  واملهاجريــن،  لألجانــب  املعــادي 
عــىل معالجــة مشــكلة غــالء املعيشــة، ولكــن 
املهاجريــن  عــىل  الفرنســيني  تفضيــل  عــرب 
ــا  ــعى منه ــف، يف مس ــني يف الوظائ واألوروبي
والوصــول  الناخبــني  مــن  املزيــد  لكســب 
إىل الســلطة، إال أن مجمــل خطابهــا بقــي 
متييزيــا ومتشــددا وانعزاليــا، كحملتهــا لحظــر 

ــن  ــلبي م ــا الس ــوارع، وموقفه ــى يف الش ــا، حت ــالمي كلي ــاب اإلس الحج
االتحــاد األورويب وعالقتهــا الجيــدة بروســيا.

ــة  ــن العام ــا لحظــر الحجــاب يف األماك ــرون دعوته ــد وصــف ماك وق
ــة،  ــات الديني ــىل الحري ــاوز ع ــيس وتتج ــتور الفرن ــك الدس ــا تنته بأنه

ــا . ــة يف فرنس ــا أهلي ــعل حرب ــل أن تش ــن املحتم وم

كــام أرضت عالقــة البَــن بروســيا بهــا انتخابيــا، إذا اســتخدمها ماكــرون 
ــا عــىل فالدميــري  ــامد مالي ــا باالعت ــة واتهمه ــة االنتخابي ضدهــا يف الحمل
ــا يف  ــه مــن روســيا لحزبه ــت علي ــذي حصل ــن، وذكَّرهــا بالقــرض ال بوت
عــام 2014، زاعــام أن »عالقاتهــا بروســيا تجعلهــا خيــارا خطــريا يف زمــن 
ــرون  ــن ماك ــام اتهمــت البَ ــا«، بين ــه رحــى الحــرب يف أوكراني ــدور في ت

بأنــه ال ميتلــك ســالحا غــري إثــارة الخــوف يف نفــوس الفرنســيني.

ــدول  نســبة اليمــني املتشــدد إىل عمــوم الســكان ليســت كبــرية يف ال
ــا  ــر، لكنه ــد آلخ ــن بل ــا م ــالف حجمه ــن اخت ــم م ــىل الرغ ــة، ع الغربي
عمومــا متدنيــة وال تشــكل الغالبيــة يف معظــم بلــدان أوروبــا وأمريــكا. 
لكــن ســبب فــوز اليمــني يف بعــض البلــدان هــو أوال انقســام اليســار، إىل 
متشــدد ومعتــدل، وثانيــا عــزوف نســبة كبــرية مــن الطبقــات الفقــرية 
عــن التصويــت يف االنتخابــات، بينــام يــر املحافظــون عــىل التصويــت 

ألحزابهــم.

وعــىل الرغــم مــن تزايــد عــدد املقرتعــني لليمــني املتشــدد يف فرنســا 
يف االنتخابــات األخــرية، فــإن الجبهــة املعاديــة لليمــني مازالــت عريضــة 
وقويــة رغــم انقســامها. ولــو جمعنــا نســبة املصوتــني للوســط واليســار 
واليمــني املعتــدل لوجدناهــا تشــكل دامئــا غالبيــة كبــرية وأحيانــا 

كاســحة.

املالحــظ حاليــا أن اليمــني املتشــدد يرتاجــع انتخابيــا يف أوروبــا 
مــن  الدميقراطــي  الحــزب  متكــن  املتحــدة  الواليــات  يف  وأمريــكا. 
ــن  ــم م ــىل الرغ ــب، ع ــد ترام ــة دونال ــدد بزعام ــني املتش ــاء اليم إقص
ــدن وتقدمــه يف الســن، لكــن الصفــة  ضعــف خطــاب الرئيــس جــو باي
األخــرية كانــت حاســمة يف إلحــاق الهزميــة باليمــني، الــذي يهيمــن عليــه 

املســّنون، ويقــوده الســبعيني دونالــد ترامــب .

مــن املســتبعد أن يرشــح الرئيــس بايــدن لــدورة ثانيــة، بســبب 
تقدمــه يف الســن، فهــو يقــرتب مــن الثامنــني، لكــن الدميقراطيــني 
ــة يف  ــدورة ثاني ــة ل ــاظ بالرئاس ــن االحتف ــح م ــىل األرج ــيتمكنون ع س
انتخابــات عــام 2024 إن اختــاروا مرشــحا قديــرا ذا كاريزمــا، ميكنــه أن 
يحظــى بتأييــد غالبيــة األمريكيــني، خصوصــا مــع انقســام الجمهوريــني 

ــة  ــة ثاني ــرون، بوالي ــل ماك ــربايل، إمانوي ــيس الل ــس الفرن ــاز الرئي  ف
ــن،  متتــد خمــس ســنوات، متغلبــا عــىل منافســته اليمينيــة، ماريــن البَ
ــذي أسســه والدهــا،  ــا للحــزب ال ــا شــعبيا تاريخي ــي حققــت تقدم الت

ــن . جــون مــاري البَ

ولكــن هــل يــؤرش هــذا الفــوز، الــذي كان مصحوبــا بتقــدم اليمــني 
املتشــدد، إىل تراجــع هيمنــة القــوى اليمينيــة يف أوروبــا؟ أم أنــه 
ــتوى  ــىل مس ــازات ع ــن إنج ــه م ــا حقق ــخصيا وم ــرون ش ــب ملاك يحس

ــامل ؟ ــا والع ــا وأوروب فرنس

ال شــك أن ماكــرون شــخصية لرباليــة معتدلــة، وقــد متكــن بجــدارة 
مــن تعزيــز موقــع فرنســا الــدويل، وقــدرة االتحــاد األورويب عــىل 
الصمــود يف وجــه الصعوبــات التــي واجهتــه، ســواء عنــد خــروج 
ــات  ــع الوالي ــه م ــور عالقات ــام 2020، أو تده ــا ع ــه كلي ــا من بريطاني
ــع  ــل م ــب، أو يف التعام ــد ترام ــس دونال ــم الرئي ــل حك ــدة يف ظ املتح

ــن. ــري بوت ــس فالدمي ــادة الرئي ــددة بقي ــة املتش ــيا اليميني روس

اعــرتف ماكــرون يف خطاباتــه أثنــاء الحملــة االنتخابيــة وبعدهــا، بــأن 
هنــاك مــن صــوَّت لــه، ليــس ألنــه مؤمــن بخطــه الســيايس، بــل ألنــه 
أراد أن مينــع مرشــحة اليمــني املتشــدد، ماريــن البَــن، مــن الوصــول إىل 
قــر اإلليزيــه. وقــد وعــد يف خطــاب الفــوز بأنــه ســيكون رئيســا لــكل 
الفرنســيني، وليــس فقــط ألتباعــه، بينــام قالــت البَــن إن الذيــن صوتــوا 
لهــا مل يتفقــوا بالــرورة مــع كل نقــاط برنامجهــا االنتخــايب »الرائــع«.

ركــز ماكــرون يف حملتــه االنتخابيــة يف الجولــة الثانيــة عــىل مخاطبــة 
ــم  ــوك ميلونشــون، زعي ــذي جــاء مرشــحه، جــون ل ــي اليســار، ال ناخب
حــزب »فرنســا األبيــة«، يف املرتبــة الثالثــة، يف مســعى منــه لكســبهم إىل 
جانبــه، باعتبــاره األقــرب إليهــم، لكــن بعــض االســتطالعات أشــارت إىل 
أن كثرييــن مــن ناخبــي ميلونشــون، الذيــن تجــاوز عددهــم 7 ماليــني 
ــات  ــن سياس ــم م ــبب انزعاجه ــة بس ــة الثاني ــوا الجول ــف، قاطع ونص
ــرا يف  ــه كان وزي ــم أن ــوزه، رغ ــىل ف ــا ع ــوا احتجاج ــل نظَّم ــرون، ب ماك
ــل أن  ــد، قب ــوا أوالن ــة فرانس ــل رئاس ــرتايك يف ظ ــزب االش ــة الح حكوم

ــة تتقــدم(. ــه الحــايل )الجمهوري يؤســس حزب

ــة  ــالء املعيش ــة غ ــة أزم ــدم معالج ــرون بع ــاريون ماك ــم اليس ويته
وأنــه أصبــح »رئيســا لألغنيــاء فقــط«، وســلك ســلوكا ميينيــا يف تعاملــه 
مــع اإلســالم واملهاجريــن، وســمح ألعضــاء حكومتــه أن ميارســوا خطابــا 
ميينيــا، وهــذا، يف رأيهــم، هــو الــذي جعــل الخطــاب اليمينــي مقبــوال 
لــدى رشائــح واســعة مــن الشــعب الفرنــيس، ودفــع كثرييــن للتصويــت 

ــن يف االنتخابــات األخــرية. للتيــار القومــي بزعامــة البَ

مــع ذلــك، فــإن جــزءا كبــريا مــن الذيــن صوتــوا ملاكــرون يف الجولــة 
الثانيــة، يف رأي مراقبــني، كانــوا خليطــا مــن اليســاريني واللرباليــني 
والجمهوريــني، الذيــن وّحدهــم الخــوُف مــن وصــول اليمــني املتشــدد 

ــلطة .   إىل الس

ــن مــن إحــراز تقــدم غــري مســبوق لحزبهــا »التيــار  لقــد متكنــت البَ
القومــي«، )الجبهــة القوميــة ســابقا(، إذ صــوَّت لهــا 13 مليــون ناخــب، 
أي 41.5% مــن مجمــوع املقرتعــني، مقابــل 58.5% ملاكــرون. ورغــم أن 

 هل يؤرش فوز ماكرون إىل تراجع اليمني غربياً ؟

د. حميد الكفايئ
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ــم. ــىل زعامته ــب ع ــة ترام ــتمرار هيمن واس

 ويف أملانيــا متكنــت أحــزاب اليســار املعتــدل الثالثــة، وهــي الحــزب 
الدميقراطــي االجتامعــي وحــزب األحــرار وحــزب الخــر، أو مــا يســمى 
يف أملانيــا )ائتــالف أضــواء املــرور(، الــذي يتزعمــه أوالف شــولتز، مــن 
ــة يف  ــكيل الحكوم ــرية، وتش ــات األخ ــني يف االنتخاب ــىل اليم ــوق ع التف
ــني  ــة اليم ــن هيمن ــا م ــك 16 عام ــًة بذل ــايض، منهي ــام امل ــر الع أواخ

ــال مــريكل . ــدل بزعامــة أنجي املعت

ويف النمســا، متكــن الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي مــن الظفــر 
بـــ50% مــن أصــوات الناخبــني يف االنتخابــات املحليــة عــام 2020، 
ــته يف  ــد انتكاس ــتقبل بع ــدارة يف املس ــود إىل الص ــل أن يع ــن املؤم وم
انتخابــات عــام 2019، ويتمكــن مــن الفــوز يف االنتخابــات العامــة 
ــني  ــة ب ــة الحالي ــة االئتالفي ــة للحكوم ــة بديل ــكل حكوم ــة ويش املقبل

ــظ . ــعب املحاف ــزب الش ــر وح ــزب الخ ح

ــة مصاعــب جمــة  ــا، تواجــه حكومــة املحافظــني اليميني ويف بريطاني
ــا، خصوصــا ارتفــاع  ــة التــي متــر بهــا حالي بســبب املصاعــب االقتصادي
أســعار الطاقــة، وانعــدام الثقــة الشــعبية برئيــس الــوزراء الحــايل، 
ــل  ــتقالة قب ــن لالس ــر جونس ــح أن يضط ــن املرج ــن. م ــس جونس بوري
لجنــة  إىل  الربملــان  أحالــه  أن  بعــد  املقبلــة، خصوصــا  االنتخابــات 
التحقيــق الربملانيــة، دون أن يعــرتض حــزب املحافظــني الــذي يتزعمــه، 
ــالت  ــاركته يف حف ــي ومش ــالق الصح ــون اإلغ ــه قان ــوص مخالفت بخص

ــة . ــر الحكوم ــالد يف مق ــاد املي أعي

زعيــم حــزب العــامل املعــارض، الســري كيــري ســتارمر، القانــوين 
ــام  ــىل وس ــل ع ــدارة وحص ــاين بج ــاء الربيط ــذي أدار القض ــرس ال املتم
الفروســية مــن امللكــة عــام 2014 لتميــزه يف عملــه، يتقــدم يف العديــد 
االنتخابــات  يفــوز يف  أن  املحتمــل  الــرأي ومــن  اســتطالعات  مــن 
املقبلــة، ليعــود اليســار إىل الســلطة بعــد أن خــرج منهــا عــام 2010 يف 

ــراون . ــوردن ب ــة غ ظــل زعام

ــة  ــكلت حكوم ــة فتش ــكيل الحكوم ــني يف تش ــل اليم ــا، فش يف إيطالي
املــايل  الخبــري  يقودهــا  أحــزاب،  خمســة  مــن  مكونــة  ائتالفيــة 
التكنوقــراط، ماريــو دراغــي، الــذي كان مديــرا للبنــك املركــزي األورويب 

حتــى اختيــاره رئيســا للــوزراء يف منتصــف فرباير/شــباط 2021.

ــن  ــون الذي ــدد، فاملحافظ ــني متش ــا مي ــد فيه ــال يوج ــان ف ــا اليون أم
يحكمــون حاليــا، متحالفــون مــع اللرباليــني الفرنســيني بزعامــة الرئيــس 
ــوس  ــظ(، كرياك ــاين )املحاف ــوزراء اليون ــس ال ــد كان رئي ــرون. وق ماك
ــدة  ــال يف تغري ــرون قائ ــوز ماك ــني بف ــل املهنئ ــن أوائ ــوتاكيس، م ميتس
ــا والدميقراطيــة«.  ــه بالفرنســية »إن فوزكــم انتصــار لفرنســا وألوروب ل
ــا  ــارص للقضاي ــا من ــاين عموم ــعب اليون ــر أن الش ــر بالذك ــن الجدي وم
ــع  ــن جمي ــون م ــيون اليوناني ــأ السياس ــبب يلج ــذا الس ــة، وله العربي
األحــزاب، إلعــالن مواقفهــم املؤيــدة للقضايــا العربيــة يف موســم 

ــني . ــد الناخب ــبوا تأيي ــات يك يكس االنتخاب

ــرتايك،  ــامل االش ــزب الع ــال بح ــار، متمث ــاز اليس ــبانيا، ف ويف أس
 2018 عــام  منتصــف  االنتخابــات  يف  سانشــيز،  بــدرو  بزعامــة 
االنتخابــات  يفــوز يف  أن  املتوقــع  ومــن  الحكومــة.  ومــازال يف 
التنبــؤ  مــع  املقبــل، خصوصــا  العــام  بنهايــة  املقــررة  املقبلــة، 
 ،%7 2022 إىل  ــام  ــالد لع ــادي يف الب ــو اقتص ــدل النم ــاع مع بارتف

ــا . ــا وأوكراني ــي كورون ــل أزمت ــى يف ظ حت

ويف الربتغــال فــاز الحــزب االشــرتايك فــوزا ســاحقا يف االنتخابــات 
ــو  ــه، أنتوني ــر 2022، وشــكل زعيم ــن يناي ــني م ــت يف الثالث ــي أجري الت
كوســتا، الحكومــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن كال الحزبــني الرئيســيني يف 
الربتغــال، الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي والحــزب االشــرتايك، يقفــان 
موقفــا ســلبيا مــن اليمــني، إذ ينتمــي األول إىل الوســط الســيايس، بينــام 
ينتمــي الثــاين إىل اليســار.  والشــعب الربتغــايل، كالشــعب اليونــاين، 
ــون  ــر برتغالي ــل يفتخ ــة، ب ــا العربي ــن القضاي ــا م ــا إيجابي ــف موقف يق

ــة . ــريون بأنهــم مــن أصــول عربي كث

اليمــني يرتاجــع حاليــا لصالــح اللرباليــة واليســار يف العديــد مــن 
ــالل  ــوده خ ــد صع ــدة، بع ــات املتح ــا الوالي ــا فيه ــة، مب ــدول الغربي ال
العقــد املنــرم، بشــقيه املتشــدد واملعتــدل. كــام يواجــه اليمــني 
صعوبــات جمــة حاليــا يف دول أخــرى مثــل روســيا خصوصــا بعــد 
تدخلهــا األخــري يف أوكرانيــا ، ولــو كانــت هنــاك دميقراطيــة حقيقيــة يف 
روســيا ملــا بقــي اليمــني القومــي مهيمنــا عــىل الســلطة خــالل الســنوات 

ــة . ــن املاضي العري

ــدول  ــا يف ال ــرر دامئ ــني اليمــني واليســار يتك ــذب ب لكــن هــذه التذب
ــلطة،  ــددة إىل الس ــة متش ــة مييني ــاءت حكوم ــام ج ــة، فكل الدميقراطي
ــيء  ــا تج ــا، وعندم ــدي له ــد والتص ــىل التوح ــار ع ــوى اليس ــزت ق تحف
حكومــة يســارية متشــددة، فإنهــا تثــري اليمــني ضدهــا، وهــذه الــدورة 
السياســية تحصــل يف معظــم الــدول الدميقراطيــة، كليــا أو جزئيــا. 
االســتقرار يتحقــق دامئــا يف االعتــدال الســيايس، لكــن الكثــري مــن 
ــز  ــبة للقف ــيلة مناس ــرف وس ــدون يف التط ــني، يج ــيني االنتهازي السياس
إىل الســلطة برعــة، فيســتغلون األزمــات وعواطــف البســطاء لتحقيــق 

ــم . مآربه

ولكــن، مــع التطــور العلمــي والتقنــي واالقتصــادي، وانتشــار املعرفــة، 
ــع،  ــذة يف الرتاج ــة آخ ــم اليميني ــإن القي ــامل، ف ــروة يف الع ــي ال وتنام
حتــى وإن تقــدم اليمــني الســيايس يف االنتخابــات، أو فــاز، يف هــذا البلــد 
أو ذاك، فــإن مثــل الفــوز أو التقــدم مؤقــت. وكــام رأينــا يف االنتخابــات 
الفرنســية، فــإن اليمــني املتشــدد اضطــر إىل تخفيــف خطابــه يك يحظــى 
بعــدد أكــرب مــن األصــوات، لكنــه مــع كل هــذا التنــازل الــذي قدمــه، 
مل يحقــق الفــوز املنشــود، ألن ثقــة الشــعوب بــه مزعزعــة، حتــى وإن 
ــة  ــا، كاحتجــاج عــىل الهجــرة والبطال ــة أحيان ــا الثق ــح منه ــه رشائ منحت

وتدهــور الخدمــات.

ــل الحــزب  ــة اقرتبــت مــن اليســار، مث ــري مــن األحــزاب اليميني  الكث
الدميقراطــي املســيحي األملــاين يف ظــل زعامــة مــريكل، وحــزب املحافظــني 
الربيطــاين يف ظــل زعامــة ميجــور وكامــريون وَمــي. أمــا أحــزاب اليمــني 
يف الــدول اإلســكندنافية فهــي تشــرتك مــع اليســار يف مزايــا كثــرية، 

ــة والضــامن االجتامعــي. ــة الصحي خصوصــا الرعاي

يبقــى اليمــني يف فرنســا، التــي انطلقــت منهــا فكــرة اليمــني واليســار 
ــا  ــاء الثــورة الفرنســية عــام 1789، متفــردا بــني دول أورب أول مــرة أثن
يف تطرفــه، لكنــه، وبســبب هــذا التطــرف، لــن يتمكــن مــن الوصــول إىل 
الحكــم مهــام خفــف مــن حــدة خطابــه، ومهــام كانــت حــدة االنقســام 
ــم الجمهوريــة الفرنســية اللرباليــة راســخة يف  بــني قــوى اليســار، ألن ِقيَّ

وجــدان الشــعب، وال شــك أنهــا ســتبقى ســائدة.
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 كان العــراق ال غبــار عليــه، وأصبــح اليــوم كل الغبــار عليــه، غبــار بعــد 
ــقيان  ــان خرياويس ــن يجري ــراق: رافدي ــار، كان الع ــوق غب ــار ف ــار، وغب غب
ــوال  ــة، وحق ــا خصب ــة، وأرض ــوات ري منتظم ــة وقن ــر فرعي ــرب أنه األرض ع
أرض  العــراق  كان  البــر،  مــد  عــىل  تنتــر  عامــرة  وبســاتنَي  خــرا 
الســواد، كان يــا مــا كان، وانتقــل مــن الحقــول واألشــجار إىل الغبــار، ومــن 
ــة  فار،فلقــد شــهد العــراق عــىل نحــو غــري مســبوق يف اآلون الســواد إىل الصَّ
ــذه العواصــف  ــة، وكان له ــة والرملي ــن العواصــف الرتابي األخــرية سلســلة م
انعكاســات مبــارشة عــىل ســري الحيــاة العامــة، منهــا: التأثــري الســلبي املبــارش 
ــرية، اإلغــالق املؤقــت للمطــارات  ــاق كث ــة، حصــول حــاالت اختن عــىل البيئ
وتأخــري الرحــالت الجويــة، كــرة الحــوادث املروريــة، تأخــري إنجــاز األعــامل 
ــن عواصــف،  ــراق م ــا يشــهده الع ــة يف م ــا، وال غراب ــا، وغريه ــا تأجيله ورمب
ــرز  ــن أب ــتمرارها، وم ــل واس ــة إىل نشــوئها ب ــل املؤدي ــر العوام بســبب تواف
ــة  ــوارد املائي ــة امل ــار، وقل ــة األمط ــاف، وقل ــر والجف ــل: التصح ــك العوام تل
ــة، والتغــري املناخــي. مــن مصادرهــا، وانحســار مســاحات املســطحات املائي

مصادر ثالثة

ويعــاين العــرق مــن قلــة املــوارد املائيــة مــن مصادرهــا الثالثــة الرئيســة 
ــاحات  ــة املس ــرورة إىل قل ــؤدي بال ــام ي ــدود(، م ــار، الس ــار، األنه )األمط
ــة  ــاء أو إدام ــة إنش ــاتني، وصعوب ــروات والبس ــل والخ ــة باملحاصي املزروع
أحزمــة وأطــواق خــر حــول املــدن لتشــكل مصــدات طبيعيــة للعواصــف، 
ــني  ــاف بحريت ــراق، جف ــة يف الع ــوارد املائي ــة امل ــارشة لقل ــج املب ــن النتائ وم
عراقيتــني لهــام أهميتهــام الكبــرية يف املجالــني اإلروايئ والبيئــي هــام بحــرية 
ــدر  ــذا الق ــرى به ــة أخ ــطحات مائي ــر مس ــع تأث ــاوة، م ــرية س ــن وبح حمري
أو ذاك، بســبب قلــة مــا يصلهــا مــن مــوارد مائيــة، وميكــن القــول إن املــاء 
مثلــام يطفــئ النــار، ينهــي الغبــار، ينهيــه ألن املــاء عــرب مصــادره املختلفــة 
يبســط الخــرة، وميــد األحزمــة الخــر،  فســبحان الــذي جعــل مــن املــاء 
ــري  ــيء، وتش ــوت البط ــو امل ــار ه ــاة، والغب ــو الحي ــاء ه ــي، امل كل يشء ح
توقعــات األرصــاد الجويــة والدراســات البيئيــة إىل ارتفــاع عــدد األيــام 
ــة  ــة طبيعي ــه نتيج ــك بوصف ــأيت ذل ــد، وي ــي الواح ــام العراق ــربة يف الع املُغ

 كان العراق ال غبار عليه .. واليوم أصبح كل الغبار عليه

تضعنــا  التوقعــات  وهــذه  تقــدم،  مــا  لــكل 
ــاد  ــا إيج ــم علين ــع يحت ــام واق ــه أم ــا لوج وجه
ــري  ــدرة عــىل التغي ــا الق ــرة له اســرتاتيجيات مؤث

ــل . الفاع

وإذا كانــت االســتجابة للتغــري املناخــي ممكنة 
ــة،  ــم املتحــدة للبيئ ــج األم ــع برنام ــاون م بالتع

ــتخدام  ــاءة اس ــددة وكف ــة املتج ــة والطاق ــة النظيف ــاه إىل التنمي ــرب: اإلتج ع

ــإن  ــادل املعرفــة، ف ــة وتب ــاء القــدرات الذاتي ــا وبن الطاقــة ونقــل التكنولوجي

توفــري املــوارد املائيــة الكافيــة لســد حاجــة العــراق مــن املحاصيــل الزراعيــة 
ــة الخــراء والحاجــات األساســية األخــرى،  والخــروات والبســاتني واألحزم
بحاجــة إىل جهــود حكوميــة واســعة وإجــراءات تنفيذيــة حقيقيــة، البــد 
ــات  ــات واملديري ــة والهيئ ــوزارات املعني ــا ال ــل تحقيقه ــن أج ــاون م أن تتع
والجهــات التخصصية.وأقــرتح هنــا، انطالقــا مــن الواقــع البيئــي الحــال الــذي 
ميــر بــه العــراق، إنشــاء مجلــس أعــىل للبيئــة، يضــم يف عضويتــه ممثلــني عــن 
ــة  ــة العام ــن الهيئ ــة، وم ــة والصح ــة والزراع ــوارد املائي ــة وامل وزارات: البيئ
ــة للمــرور، ومستشــارين  ــة العام ــزايل واملديري ــة والرصــد الزل ــواء الجوي لألن
ومتخصصــني، لوضــع السياســات الخاصــة بــإدارة البيئــة العراقيــة، وحاميتهــا 
ــم  ــي، ودع ــري املناخ ــار التغ ــة آث ــوث، ومتابع ــر والتل ــاف والتصح ــن الجف م
الزراعــة، وتحصــني املــدن واملناطــق باألحزمــة الخــر، وتوفــري األمــن املــايئ 
ــدة  ــدود الجدي ــاء الس ــار وبن ــة األنه ــرب حامي ــة: ع ــة، داخلي ــراءات فاعل بإج
ــة  ــة ثابت ــة: عــرب اســتحصال حصــص مائي ــة الســدود القامئــة، وخارجي وصيان
)أو مناســبة( للعــراق مــن الــدول التــي تتــزود أنهارنــا منهــا باملــاء، واتخــاذ 

ــل. ــة ال تحتمــل التأجي ــة عاجل ــة حقيقي إجــراءات تنفيذي

اسامء عديدة

ــامَء  ــذ أس ــه أتخ ــا أن ــة، لوجدن ــة العربي ــار يف اللغ ــد الغب ــا عن ــو توقفن ول
ــني،  ــايب، املن ــّو، اله ــرت، الُغُب ــج، الق ــطل، الرَّه ــاج، القس ــا: العج ــدة، منه عدي
القتــام، العْفــر، املـُـور، الّصِيــق، وقــد قــدم أحمــد بــن عبــد الوهــاب النويــري 
)ت 733هـــ( يف كتابــه )نهايــة األرب يف فنــون األدب( تفصيــال ألســامء الغبــار 
ــار الــذي تثــريه الريــح،  وأوصافــه، ووجــد أنهــا تشــمل: العجــاج: وهــو الغب
والرَّهــج والقســطل: غبــار الحــرب، والخيضعــة: غبــار املعركــة، والعثــري: غبــار 
األقــدام، واملنــني: مــا تقطَّــع منــه، وهــذا يعنــي أن الغبــار عــىل ثالثــة أنــواع 
هــي : العجــاج الــذي تثــريه الريــح، وغبــار الحــرب واملعركــة، وغبــار األقــدام، 
وميكــن إضافــة نــوع رابــع هــو النَّقــع أو العكــوب وهــو الغبــار الــذي يثــور 
ــرد  ــن ب ــار ب ــت بش ــر بي ــا نتذك ــل، وهن ــاف اإلب ــل وأخف ــر الخي ــن حواف م

)ت167هـــ( الــذي جــاء فيــه:

كأنَّ مثاَر النَّقعِ فوَق رؤوِســنا    وأســياَفنا ليٌل تهاوى كواكُبْه

والــذي يهمنــا مــن أنــواع الغبــار األربعــة هــو النــوع األول، وهــو العجــاج 
الــذي تثــريه الريــح.

غزاي درع الطايئ
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 انتهــت عمليــة العــد والفــرز وظهــور نتائــج االنتخابــات 
ــاين،  ــي اللبن ــة للوع ــورة رائع ــت ص ــي أعط ــة، الت اللبناني
ــد مــن  ــة، والتــي يري ــة والقوي مــن خــالل املشــاركة الفاعل
ــه النهــوض بواقعــه وتجــاوز  خاللهــا الشــعب بــكل مكونات
أزماتــه االقتصاديــة والسياســية، وإعــادة الوجــه الحقيقــي 

ــان. للبن

وأجمــل مــا حــدث يف هــذه االنتخابــات هــو عبــور 
ــا  ــع عليه ــن يطل ــاً مل ــراً رائع ــكان أم ــا، ف ــاً م ــة نوع الطائفي
أن يقــرأ أســامء مرشــحني مــن مكــون معــني ضمــن قامئــة 
يقودهــا مكــون آخــر، ومل يقتــر هــذا املوضــوع عــىل 
ــوع  ــر ليشــمل التن ــا تجــاوز االم ــة، وإمن ــالت املذهبي التكت
يعكــس  الــذي  األمــر  نفســها،  القامئــة  داخــل  الدينــي 
درجــة عاليــة مــن الوعــي وتجــاوز وعبــور الطائفيــة التــي 
ــك كان الرتشــيح  ــالت، لذل ــري الوي ــدان غ مل تجــر عــىل البل

ــة. ــع الجغرافي ــق والرق ــاس املناط ــىل أس ع

ــىل أن  ــدل ع ــا ت ــىل يشء إمن ــت ع ــج إن دل ــذه النتائ ه
ــاين،  ــباب اللبن ــود الش ــبب وج ــودة بس ــل موج ــة االم بارق
التــي  الصعبــة  االقتصاديــة  الظــروف  تحــدى  الــذي 
ــل  ــدوا االم ــم مل يفق ــنتني، ولكنه ــذ س ــان من ــهدها لبن تش
بالنهــوض مــن جديــد بواقــع حــال بلدهــم وعــدم فقــدان 
األمــل بالتغيــري، فاســتمد املرشــحون ثقتهــم بأنفســهم 

ــني. ــم بالناخب ــالل ثقته ــن خ م

ــن  ــوع م ــل هــذا الن ــراق بحاجــة ماســة ملث نحــن يف الع
الوعــي وملثــل هــذه النوعيــة مــن الشــباب الواعــي، التــي 
غــري  القوائــم  بــني  يتنقلــوا  ان  للمرشــحني  الثقــة  متنــح 
ــا، الن األهــم هــو وضــع مصلحــة الوطــن  ــني بهويته مكرتث

ــة. ــات الفرعي ــح الهوي ــس مصال ــني ولي ــام الع ام

ــة الشــباب العراقــي واســتمرار  ــا بحاجــة لتوعي كــام وأنن
زرع األمــل يف نفوســهم وعــدم الســكوت او الســامح لهــم، 
انتخابيــة  الثقــة باالنتخابــات يف كل دورة  بــأن يفقــدوا 
ــا، فالشــباب هــم روافــد القــوة نحــو  ــى مــا جــاء وقته مت
نحــو  بالواقــع  والنهــوض  واالزدهــار  والتقــدم  التغيــري 
األفضــل، ومــا الشــباب اللبنــاين بنمــوذج بعيــد علينــا، 
ــد  ــا لنســختنا عــىل الصعي ــا هــم نســخة مشــابهة متام وإمن
ــواطئ  ــادر ش ــا أن نغ ــك علين ــل ذل ــن اج ــرايف، م الدميوغ
التكتــل والتخنــدق العرقــي والطائفــي، ومــا الحــل اال عــن 
ــن  ــل م ــباب والعم ــف الش ــة وتثقي ــب وتوعي ــق كس طري
ــة املنافســة  ــات هــي لغ ــم، يك يســتوعبوا أن االنتخاب أجله
وســيلة  وليســت  الوطــن  خدمــة  أجــل  مــن  الريفــة 

 مالمح التشكل الوطني يف انتخابات لبنان

للــراع مــن أجــل مصالــح ومكاســب 
شــخصية.

لذلــك عــىل الجميــع ممــن يــروا أن 
مصلحــة الوطــن تقتــي أن يبذلــوا 
لالرتقــاء  حثيثــة  ومســاعي  جهــوداً 
بواقــع الفكــر العراقــي، وأن يصبــوا 
عــىل  وتركيزهــم  اهتاممهــم  جــل 

مثقفــة  طبقــة  خلــق  عــىل  والعمــل  الشــبابية  الفئــات 
مــن بينهــم، تكــون قــادرة عــىل أن تســتوعب مفهــوم 
الدميقراطيــة، وذلــك مــن خــالل التثقيــف املســتمر وتنظيــم 
قيــادات  نكســب  يك  واملؤمتــرات،  والنــدوات  الــدورات 

شــبابية ودمــاء جديــدة تؤمــن لنــا مســتقبل أجيالنــا.

 النتائج الرسمية لالنتخابات الربملانية اللبنانية 
االخرية لعام 2022 ..

اظهرت النتائج النهائية حصول :
- حزب القوات اللبنانية عىل 20 مقعداً .

- التيار الوطني الحر عىل 18 مقعداً .
- حزب الله وحركة أمل عىل 21 مقعداً .

- الحزب التقدمي األشرتايك عىل 9 مقاعد .

- لوائح املستقلني املدنيني عىل 13 مقعداً .
- حزب الكتائب عىل 4 مقاعد .

- حزب الطاشناق 2 مقعد .
- تيار املردة 2 مقعد .

  هشام جامل داوود
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 وفيــا عــاش لكلمتــه ولقيمــه واملبــادئ التــي يؤمــن بهــا وصادقــا مــع نفســه حــني اختــار طريــق الثــورة التــي 

البســته ثــوب الكربيــاء والتواضــع واشــعلت يف روحــه الصــور الشــعرية التــي تنبــع مــن داخــل الــروح فتحيلهــا 

اىل قصائــد تطــرز االذان وتخشــع لهــا القلــوب وتنبــع مــن مفــردات شــعبية كان احــد رموزهــا وفرســانها .

ــه  ــني يدي ــه ب ــال روح ــواب حام ــر الن ــاش مظف ع

متنقــال بــني مــدن عــدة مل يســتقر كــام روحــه 

ــوب  ــكن يف قل ــذا س ــايف وله ــه الص ــرة ووجدان الثائ

جلســات  يف  املشــرتك  القاســم  واصبــح  الفقــراء 

ومحبــة  عشــق  ومنصــة  واملتعلمــني  املثقفــني 

للعــامل والفالحــني ومل يزاحــم احــد عــىل منصــب 

او مركــز مكتفيــا مبحبــة النــاس التــي التعادلهــا 

ــىل  ــورة ع ــزا للث ــح رم ــه اصب ــرف ان ــروة وكان يع ث

ــاف  ــدين وانص ــد الفاس ــا ض ــا مدوي ــم وصوت الظل

الحــكام ومل يــك مثلــه يرتبــع عــىل عــرش الشــعر يف وطــن ميتــد مــن القلــب اىل القلــب فاكتســب محبــة وتقديــر 

اليســار واليمــني وصــارت كلامتــه قالئــد واغــاين لالنســان وللوطــن وللثــورة .

كان انســانا قبــل ان يكــون شــاعرا وكان انســانا قبــل ان يكــون عراقيــا وهاهــو يرحــل عنــا جســدا لتبقــى روحــه 

ــا  ــف مل يكرره ــر مبواق ــز مظف ــرات متي ــة والف ــات دجل ــىل متوج ــة وع ــر امللون ــب واملنائ ــاب الذه ــوق قب ــم ف تهي

ــي  ــي يضف ــة الت ــم الكلم ــذوق طع ــه ت ــرف علي ــن تع ــل الســالح وم ــر اليحم ــن ثائ ــل ســمعتم ع ــه فه رجــل مثل

ــون . ــة والل ــا النكه عليه

ــده  ــريا يف روحــي انتــرت قصائ ــرا كب ــرك اث ــه ت ــه اال ان ــي عشــتها بالقــرب من ــرتة الت  وبالرغــم مــن قــر الف

الشــعرية والثوريــة يف كل مــكان قدراتــه عــىل اختيــار القصيــدة الحــدود لهــا جريئــا وصادقــا ومــن يكتــب عنــه 

امنــا ميــارس طقســا ســحريا حــني ينتقــي مــا يليــق مبظفــر النــواب الــذي ابــدع يف تنــوع اختيــار الكلــامت ومتيــز 

ــة  ــداث والغرب ــروف واالح ــك الظ ــاش كل تل ــال ع ــه ، ورج ــه ومواقف ــه وزر كلامت ــف وتحمل ــىل املوق ــه ع بثبات

القريــة ، البــد لجســده املنهــك مــن اســتقرار ونهايــة غــري انــه كان جديــرا بــان يبقــى رمــزا مــن رمــوز العــراق 

ــا . ــريا رحــل وســيبقى بينن ــا عــاش وكب ــال وفي ــه االجي تتفاخــر ب

 مظفر النواب يحصد مآثره يف أرواحنا
زهري كاظم عبود


