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* الغائــب الحــارض الدكتــور أحمــد املوســوي الرئيــس
األول للجمعيــة العراقيــة لحقــوق اإلنســان  /بغــداد
للفرتة من املؤمتر التأسييس يف 2004/11/26
ولغاية أختطافه ببغداد يف 2006 / 3 / 6
* الفقيــد الراحــل االســتاذ حاتــم كريــم الســعدي الرئيــس
الثــاين للجمعيــة العراقيــة لحقــوق اإلنســان  /بغــداد
للفرتة من  2011ولغاية رحيله يف 2021 / 3 / 28
يف مدينة الكاظمية ببغداد
رقم تسجيل الجمعية لدى دائرة املنظامت غري الحكومية 1h7496
رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق الوطنية ببغداد 830
رقم االعتامد يف نقابة الصحفيني العراقيني 554
صدر العدد صفر خارج العراق يف حزيران 1996
صدر العدد  39داخل العراق يف متوز 2003

تنويه:

االراء واملقاالت املنشورة يف املجلة تعرب عن رأي
كتابها وليست بالرضورة ان تتفق مع رأي املجلة
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كلمة العدد :

مخاطــر تردي الوضع األمني عىل مســتقبل العراق
عبد الخالق زنكنة
ال شــك يف توصيــف الوضــع األمنــي الحــايل يف العــراق بأنــه وضــع هــش ومــردي وخطــر ،وهــو توصيــف واقعــي وحقيقــي
ألســباب عــدة ،أولهــا داخليــة نتيجــة للعمليــة السياســية التــي بنيــت عــى أســس خاطئــة (املحاصصــة العرقيــة والطائفيــة)،
وثانيهــا خارجيــة مــن قبــل قــوى إقليميــة ودوليــة تتدخــل يف الشــأن الداخــي العراقــي منهــا مــا يعــود لفــرة النظــام الدكتاتــوري
الســابق وتداعياتــه ولفــرة االحتــال الخارجــي بعــد التغيــر وال ـراع الســيايس املحتــدم بــن القــوى املتنفــذة واملتســلطة عــى
زمــام الحكــم يف العــراق.
ومــن الخطــأ النظــر لألعــال اإلرهابيــة األخــرة يف بغــداد وعــدد مــن املحافظــات العراقيــة التــي راح ضحيتهــا املئــات مــن
الشــهداء واآلالف مــن املصابــن إضافـ ًة إىل جرائــم الخطــف وتغييــب بعــض مــن املختطفــن والســلب واالعتــداء عــى املتظاهريــن
الســلميني واملنتديــات االجتامعيــة والثقافيــة ...الــخ مــن قبــل جامعــات مســلحة بغــض النظــر عــن تســمياتها فهــي تبقــى أوالً
وأخــراً عصابــات مســلحة خارجــة عــن القانــون ،عــى أنهــا موجــة جديــدة مــن اإلرهــاب األســود الــذي تعــرض لــه العــراق منــذ
ســقوط النظــام االســتبدادي عــام .٢٠٠٣
فــا يواجــه العــراق اآلن هــي مخاطــر حــرب باملعنــى الحــريف للكلمــة تشــن ضــد الدولــة ومؤسســاتها والشــعب العراقــي
مبختلــف انتامءاتــه العرقيــة والدينيــة والفكريــة ،يخوضهــا جامعــات منظمــة تحــت مســميات متعــددة يتــم متويلهــا ومدهــا
بالســاح املتنــوع واملتطــور والتخطيــط للقيــام بهــذه العمليــات اإلرهابيــة مــن دول وأجهــزة مخابــرات إقليميــة ودوليــة تهــدف
لتحقيــق الفــوىض والــراع لتحقيــق مصالحهــا يف املنطقــة بالضــد مــن مصالــح العــراق.
املطلــوب ملواجهــة هــذه الحــرب مواجهــة شــاملة ليــس بخطــة أمنيــة وحســب وإمنــا بخطــة فكريــة وسياســية واقتصاديــة
وثقافيــة واجتامعيــة وإعالميــة ،وبإعطــاء ســلطات واســعة لألجهــزة األمنيــة مــن رشطــة واســتخبارات عســكرية ،وأجهــزة قضائيــة
مــن ادعــاء عــام ومحاكــم اســتثنائية تقتضيهــا الــرورة تعمــل لعــدم اإلفــات مــن العقــاب بــل تنفيــذ العقوبــات الصارمــة
بعــد اكتســابها الدرجــة القطعيــة القانونيــة ،وهــذا األمــر البــد أن يســتويف رشوط حاميــة حقــوق اإلنســان فهــو رضورة لهزميــة
اإلرهــاب والعصابــات املنفلتــة.
إن تاريخنــا املعــارص يشــهد بــأن توحيــد جهــود القــوى السياســية وائتالفهــا وفــق رؤيــة سياســية وطنيــة واضحــة تراعــي
مصلحــة الوطــن والشــعب هــي الحــل األمثــل لتعــايف العــراق كــا حــدث ذلــك يف جبهــة االتحــاد الوطنــي يف خمســينيات القــرن
املــايض التــي أدت إىل وحــدة الجيــش والشــعب ومهــدت إىل انفجــار ثــورة  ١٤متــوز املجيــدة ،وعندمــا حــدث االفــراق بــن
أطــراف جبهــة االتحــاد الوطنــي وحصــول ال ـراع واالحــراب الســيايس واالقتتــال بــن أطرافهــا انفــرط تحالــف الجيــش والشــعب
وانتكســت ثــورة  ١٤متــوز الوطنيــة.
إننــا ندعــو بإلحــاح كافــة القــوى السياســية الوطنيــة والثقافيــة واالجتامعيــة واإلعالميــة ومنظــات املجتمــع املــدين العمــل
عــى توحيــد جهودهــا لدحــر قــوى اإلرهــاب والعمليــات اإلجراميــة التــي تصاعــدت وتريتهــا مؤخــراً مــن قبــل الدواعــش
وعصابــات الجرميــة املنظمــة مــن خــال وضــع خطــة اســراتيجية شــاملة تعتمــد عــى املصالحــة الوطنيــة الحقيقيــة إضافــ ًة إىل
الخطــط األمنيــة كــا نطالــب الجميــع بإعــاء مصلحــة الوطــن العليــا عــى املصالــح الحزبيــة الخاصــة والضيقــة وعــدم االنجــرار
وراء األجنــدات الخارجيــة التــي مؤكــد اً ال تريــد الخــر للعــراق .حيــث ســيؤدي هــذا التوحيــد إىل قيــام نظــام دميقراطــي اتحــادي
مبنــي عــى مؤسســات دســتورية تحــرم وتراعــي مبــادئ وقيــم حقــوق اإلنســان.
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بيــان الجمعية العراقية لحقوق االنســان

مجــداً ووداعاً لشــاعرنا الكبــر ( مظفر النواب )

بــأىس وأمل عميقــن تلقينــا يف الجمعيــة العراقيــة
لحقــوق االنســان  /بغــداد  ،نبــأ رحيــل الشــاعر الثائــر
مظفــر النــواب يــوم الجمعــة  ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٠يف احــد
مستشــفيات مدينــة الشــارقة األماراتيــة  ،عــن عمــر
ناهــز (  ) ٨٨عامــاً أثــر رصاع طويــل مــع املــرض .

ولــد الشــاعر مظفــر النــواب ( أبــو عــادل ) يف مدينــة
الكاظميــة ببغــداد يف األول مــن كانــون الثــاين عــام
 ،١٩٣٤وتخــرج مــن كليــة األداب يف جامعتهــا وعــن
مفتش ـاً يف وزارة الرتبيــة بعــد ثــورة متــوز  ، ١٩٥٨واضطــر
ملغــادرة العــراق اىل إيــران جــراء املالحقــة يف عــام ١٩٦٣
الدمــوي ،واعتقــل هنــاك وتعــرض للتعذيــب عــى أيــدي قــوات الســافاك اإليرانيــة  ،واعيــد قــراً اىل العــراق
وصــدر بحقــه حكــم اإلعــدام بســبب إحــدى قصائــده وخفــف الحقــاً اىل الســجن املؤبــد .
نجــح الشــاعر املناضــل مظفــر النــواب بالهــروب مــن ســجن الحلــة بعــد ان شــارك مــع عــدة ســجناء سياســيني
نفقــاُ تحــت الســجن وصــل اىل خــارج األســوار  ،واضطــر ان يقــي فــرة متخفيــاً بــن بعــض املــدن العراقيــة  ،اىل
ان صــدر يف عــام  ١٩٦٩بيــان مــن الحكومــة العراقيــة للعفــو عــن املعارضــن السياســيني  ،وعــاد اىل منصبــه يف
احــدى املــدارس داخــل العــراق .
ســافر الراحــل اىل بــروت وبعدهــا انتقــل اىل دمشــق وضــل يتنقــل بــن بــروت ودمشــق وليبيــا وبعــض
الــدول األوربيــة يف غربتــه القرسيــة حــوايل نصــف قــرن  ،وكتــب عــرات القصائــد املناهضــة ألنظمــة الحكومــات
اإلســتبدادية واملتســلطة عــى رقــاب الشــعوب منحــازاً لقضايــا الفقــراء والكادحــن مــا عرضــه للغضــب مــن
االنظمــة الفاســدة داخــل العــراق وخارجــه  ،وتعــرض ملحاولــة إغتيــال يف اليونــان عــام . ١٩٨١
تتقــدم جمعيتنــا ( الجمعيــة العراقيــة لحقــوق اإلنســان  /بغــداد ) بالتعــازي الحــارة بهــذا املصــاب الجلــل
لجميــع أبنــاء الشــعب العراقــي وخاصــة الكادحــن والفالحــن والفقــراء  ،ويعتــر رحيلــه خســارة كبــرة للشــعراء
والفنانــن واملثقفــن  ،وســتظل قصائــده رمــزاً منــراً للشــعب والوطــن ولــكل األحــرار يف املنطقــة والعــامل ،
وســيبقى حيــاً يف قلوبنــا وضامئرنــا .
لروحــه الســام األبــدي  ..ومجــد اً وخلود اً لذكراه .

٢٠٢١ / ٥ / ٢٤
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العراق بني ثروات منهوبة مهدورة
وبني استفحال الفقر ووقوعه بفئة الجوع املقلق !!

د .تيسري األلويس *

يعــاين العــراق اليــوم مــن ظــروف اســتثنائية ضاغطــة ك ّرســت ظواهــر بقايــا النفايــات إليــه بوديانهــا الخاويــة بخلفيــة
الفقــر وتبعاتهــا إذ تعطــل تنفيــذ آالف املرشوعــات بخلفيــة رشوخ خطــرة نهــج قطــع األمــواه عــن الع ـراق!
للفســاد وخلــل بنيــوي بهيكلــة االقتصــاد وآليــة التشــغيل واإلدارة .ويف ضــوء
إن جميــع الحصــص الغذائيــة مازالــت بــن
مجمــل النســب الخطــرة للفقــر يجابــه املواطــن ظواهــر معقــدة كثــرة ليــس
دولتــن جارتــن تفــرض مــا تصــدره إلينــا مــن
أقلهــا بــروز البطالــة والوقــوع مبصيــدة انتفــاء الخدمــات الجوهريــة الرئيســة
مــواد كثــرا مــا تكــون تالفــة أو ليســت مناســبة
مــن صحــة وتعليــم وركائــز أســاس كــا قضايــا املــاء والكهربــاء والطرقــات
لالســتهالك اآلدمــي أو مــن مناشــئ أخــرى متــ ّر
واالتصــاالت ..فخــرج الع ـراق مــن ترتيــب التعليــم ومــن مســتويات الصحــة
بنوعيــات متدنيــة مرسطنــة أحيانــا بســبب فســاد
املكفولــة باملعــدل العاملــي وهــا هــو يقبــع بــن دول الفقــر املقلــق يف آخــر
العقــود ومــا يتــم يف ثناياهــا…
اإلحصــاءات األمميــة..
إن الحــل الوحيــد للشــعب العراقــي كيــا يتخلــص مــن هــذا املســتوى
لقــد أوردت إحصــاءات رســمية عراقيــة وهــي تكتنفهــا نســب انحــراف
الخطــر ألوضاعــه وهــذه املــرة يف أمنــه الغــذايئ ويف وقوعــه اليــوم وليــس يف
عــن الدقــة بســبب مــن عــدم إج ـراء أي إحصــاء رســمي منــذ عقــود فضــا
احتــاالت متوقعــة ،أقــول وقوعــه مبنطقــة الجــوع املقلــق يف ســابقة مل تحــدث
عــن أمــور أخــرى ،أوردت أنّ نســبة الفقــر باتــت تصــل إىل نحــو  %32وأنهــا
يف أرض الخــرة والنــاء عــر تاريخهــا وكل تقلباتــه..
ترتفــع يف محافظــات جنوبيــة لتصــل إىل  %52كــا املثنــى و %48يف الديوانيــة
والنارصيــة وهــي ال تقــل عــن  %20إال يف بغــداد إذ تبلــغ أكــر مــن %12
مبقابــل نســبة  %5.6يف كوردســتان.
وإذ تقــرأ املنظــات األمميــة املتخصصــة هــذه األمــور وتتابعهــا فقــد
كشــفت عــن احتــال الع ـراق التسلســل  85يف املــؤرش العاملــي للجــوع عــى
وفــق معلومــات املعهــد الــدويل لبحــوث السياســات الغذائيــة لعــام .2021
وقــد تــم تقســيم الــدول يف هــذا املــؤرش بــن فئــة (األقــل جوعــاً) ،وبــن
(معتدلــة) و(مقلقــة) و(خطــرة)” .وهــي فئــات تقــرأ( :نقــص إمــدادات
التغذيــة للســكان عمومـاً ،وســوء التغذيــة لــدى األطفــال ،ووفيــات األطفــال
بســبب نقــص أو ســوء التغذيــة ) .

ويف هــذا الشــأن لــن ينفــع ال ترقيــع وال أيــة فعاليــات إصالحيــة مــن
بينــا حققــت دول ال متتلــك الــروات العراقيــة ومردودهــا املــايل مراتــب تشــظيات ذر الرمــاد يف العيــون بــل ســتودي بأهــل البــاد يف جرميــة إبــادة
متقدمــة مل يحقــق العـراق ســوى مرتبــة تقــرب من ذيــل القامئــة عربيــا دوليا! جامعيــة مقصــودة مرســومة مســتهدفة مــن قــوى تحكّمــت بالبــاد بجهلهــا
فنحــن نتفهــم حصــول الكويــت والســعودية ودول نفطيــة عــى تسلســل وبفســادها ومبــا ارتكبــت وترتكــب مــن جرائــم بــا حــر ..
جيــد ،لكــن كيــف نفــر تقــدم دول يف ظروفهــا الصعبــة عــى الع ـراق كــا
يجــب وقــف التدهــور الشــامل وإعــادة مســار األوضــاع اليــوم قبــل الغــد
األردن  ،املغــرب ولبنــان وغريهــا .
وبخالفــه فــإن مــا نشــهده مجــرد مــوت مؤجــل مؤقتــا فيــا لــن يضــر قــوى

إن مجمــل املــؤرشات العامليــة واإلقليميــة ومبختلــف املياديــن االقتصاديــة
واالجتامعيــة والسياســية مازالــت تضــع الع ـراق يف مراتــب متدنيــة متأخــرة
مثلــا وقــوع جــواز الســفر العراقــي يف ذيــل القامئــة ووقوعــه البــاد يف رأس
قامئــة األكــر فســاداً وبــن أســوأ العواصــم وأكــر تدهــوراً بيئيــا دع عنكــم
اجتيــاح التصحــر وقطــع مصــادر أمــواه البــاد بــا تحــرك جــدي وإرضار
بالفالحــة والزراعــة والبيئــة وانتفــاء خدمــات صحيــة تضطــر املواطــن للجــوء
إىل دول أخــرى ويف غالــب األحــوال يعجــز عــن التكفــل مبعالجــة مــا يعــاين
منــه..
إن فكــرة وقــوع العــراق هــذه املــرة يف مؤخــر تسلســل فئــات الجــوع
وتســميته يف فئــة الجــوع املقلــق يضعــه مبنطقــة الخطــر املســتفحل بخاصــة
مــع تداعيــات الظــروف العامليــة ليــس يف أزمــة الطاقــة التــي يحتضنهــا وال
ميلــك مــن أمرهــا شــيئاً ومــا يبقــى يحرقــه ويتلفــه فيــا يســتورد الغــاز البديل
ملــا يحــرق ويتلــف مــن إيـران التــي ناصبــت البــاد وشــعبها العــداء ومازالــت
تدفــع مبخططــات متزيقــه واإلرضار مبصالحــه كــا يف تجفيــف األنهــار وإرســال

الفســاد املافيويــة املحروســة مبيليشــيات العنــف وإرهابــه املحــي والــدويل بــل
ســتحيا عــى جثــث الشــعب والتجــارة بحيــوات مــن يتبقــى منــه!!
فلنقــل معــا وســويا كفــى والحلــول لــن تــأيت مــن أي مــن أجنحــة الحكــم
التــي رفضهــا الشــعب بثــورة أكتوبــر وليــس موضوعيــا وال مقبــوال إقــرار
إضاعــة التضحيــات الجســام للثــورة عــى مذبــح الحريــة واالنعتــاق ..
الشــعب العراقــي ليــس شــعب تبطــل وفقــر ومــن ثــم فهــو ليــس بشــعب
جــوع أمــام ثرواتــه املهــدورة بــإدارة فاشــلة وأخــرى فاســدة وغريهــا باعــت
الوطــن والنــاس أو رهنــت أموالــه الســيادية يف ســندات تعتــاش عليهــا قــوى
دوليــة فيــا الشــعب يــن مبنطقــة تقــرب رشيعــا مــن هاويــة الجــوع الخطــر!
أوقفــوا التالعــب بحيــوات النــاس وأمنهــم بــكل مســتوياته ومنــه أمنهــم
الغــذايئ املبتــى بنهــج خدمــة األســياد مــن مرجعيــات حصــان طــروادة ســلطة
تســطو عليهــا قــوى مافيويــة ميليشــياوية بنهــج كليبتوفــايش مفضــوح ..
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العراق إستعصاء سيايس أم أزمة بنيو ّية ؟
مــا يــزال العــراق يعيــش وضع ـاً اســتثنائياً بــكل مــا لهــذه الكلمــة
مــن معنــى .وهــذا الوضــع االســتثنايئ يســتمر منــذ مــا يزيــد عــن
أربعــة عقــود مــن الزمــن ،ففــي العــام  1980دخــل العــراق حربــاً
مــع إيــران ظلّــت أوارهــا مشــتعلة لثــان ســنوات ( .)1988ويف
العــام  1990بــدأت مغامــرة غــزو الكويــت يف  2أغســطس  /آب
وقــادت إىل كارثــة حقيقيــة مبسلســل قائــم حتــى اآلن.
كانــت البدايــة حــرب قــوات التحالــف يف العــام  1991لتحريــر
الكويــت ،لكنهــا قــادت إىل تدمــر جــزء كبــر مــن البنيــة التحتيــة
واملرافــق الحيويــة العراقيــة ،واألكــر مــن ذلــك تــم فــرض حصــار
دويل شــامل ،طحــن عظــام العراقيــن مثلــا محــق كراماتهــم ،دام 12
عام ـاً ون ّيــف وكان أقــرب إىل إبــادة جامعيــة ،وتُ ـ ّوج الحق ـاً باحتــال
ممنهــج يف إطــار مــا أطلــق عليــه “الفــوىض ّ
الخلقــة” ( )2003بزعــم
امتــاك العــراق أســلحة الدمــار الشــامل والعالقــة باإلرهــاب الــدويل،
فض ـاً عــن إقامتــه دميقراطيــة تكــون منوذج ـاً للــرق األوســط.
فــا الــذي حصــل؟ أقيــم نظــام حكــم أساســه املحاصصــة الطائفيــة
– اإلثنيــة والتقاســم الوظيفــي وتقديــم قــوى مــا دون الدولــة لتصبــح
مــا فوقهــا ،ســوا ًء كانــت دينيــة  /طائفيــة أم إثنيــة أم عشــائرية
ظــل انتشــار الســاح
أم حزبيــة أم جهويــة أم غريهــا ،خصوصــاً يف ّ
وتفــي
ّ
ونشــاط مليشــيات تــم دمجهــا بالجيــش أو ظلّــت خارجــه،
ظواهــر العنــف واإلرهــاب واســترشاء الفســاد املــايل واإلداري نتــاج
الفســاد الســيايس القائــم عــى املغانــم والزبائنيــة.
ذلــك كان حصيلــة مــا بعــد الدكتاتوريــة التــي حكمــت البــاد ثالثــة
عقــود ون ّيــف مــن الزمــن ،فأنتجــت تشــ ّوهات عديــدة يف املجتمــع
العراقــي زادهــا الحصــار الــدويل عمقـاً وتشـ ّعباً مــا أضعــف الوطنيــة
العراقيــة ودفــع بالهويّــات الفرعيــة اإلثنيــة والطائفيــة إىل الصــدارة
يف عمليــة انفجاريــة ســاعد يف تقنينهــا الدســتور العراقــي النافــذ
( )2005تحــت عنــوان “املك ّونــات” التــي جــاء عــى ذكرهــا عــدّ ة
مــرات (م ّرتــان يف املقدّ مــة ويف املــواد  9و 12و 49و 125و )142كــا
كل لحظــة وأمــام أي
حمــل الدســتور ألغام ـاً عديــدة تــكاد تنفجــر يف ّ
ً
منعطــف وزاويــة ،مهــدّ د ًة النســيج العراقــي و ُمضعف ـة مــن الوحــدة
العراقيــة .جديــر بالذكــر أن املســ ّودات األوىل لقانــون إدارة الدولــة
للمرحلــة االنتقاليــة كانــت مــن إعــداد نــوح فيلدمــان األمريــي
املتعاطــف مــع “إرسائيــل” ،وشــارك يف وضــع األلغــام بيــر غالربايــت
وهــو دبلومــايس أمريــي وكان أول ســفري للواليــات املتحــدة يف
تــم ترحيــل العديــد مــن مــواد “الدســتور املؤقــت”
كرواتيــا ،وقــد ّ
إىل الدســتور الدائــم الــذي كانــت مرجع ّيتــه الفكريــة وخلفيتــه
الحقوقيــة “قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة”.
ولعــل حالــة التشــظّي والتف ّتــت وعــدم الثقــة نجمــت عــن
ّ
مامرســات اســتعالئية وتهميــش مــن جانــب الحكومــات املتعاقبــة
للمجموعــات الثقافيــة ،وخصوصــاً خــال فــرة النظــام الســابق
والــذي اســتم ّر بطــرق مختلفــة ومنفلتــه ،األمــر الــذي ف ّجــر أزمــة
الهويّــة وقــاد إىل مترتســات تهــدّ د مســتقبل التعايــش ووحــدة البــاد،
وهكــذا تعكّــز أمــراء الطوائــف واملســتفيدون مــن النظــام الجديــد
عــى االمتيــازات الكبــرة التــي حصلــوا عليهــا خــارج دائــرة املواطنــة
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والتــي جــرى تعوميهــا عــى الرغــم مــن
أن الدســتور جــاء عليهــا .وبالطبــع فــإن
هــذه االمتيــازات ســوف ال يتــم التنــازل
عنهــا طوعــاً أو عــن طيــب خاطــر ،ألن
هــؤالء يعتربونهــا مكاســب واســتحقاقات
للمك ّونــات لــن يتخلّــوا عنهــا.
طريق مسدود
لعــل ذلــك يشــكّل الخلفيــة لالســتعصاء الــذي وصلــت إليــه
ّ
العمليــة السياســية ،التــي مل تعــد قــادرة عــى االســتمرار بالطريقــة
التــي بــدأت فيهــا بعــد االحتــال يف العــام  2003حيــث وصلــت إىل
طريــق مســدود ،وهــو مــا يعــرف بــه حتــى املشــاركون فيهــا ،بــل
واملتحمســون الســتمرارها عــى الرغــم مــن ّ
تعثهــا وفشــلها ،خصوصـاً
كل طــرف يرمــي املســؤولية عــى األطــراف األخــرى ،عل ـاً بــأن
وأن ّ
منتفــي ترشيــن األول  /أكتوبــر  2019يضعــون املســؤولية كاملــة
وكل حســب حجمــه ودوره ونفــوذه ،دون نســيان
عــى املشــاركني ّ
العامــل الخارجــي ،والس ـ ّيام الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا
وإيــران التــي ميتــدّ نفوذهــا إىل العمــق العراقــي وغريهــا مــن القــوى
اإلقليميــة والدوليــة .خــال الســنوات التســعة عــر ون ّيــف املاضيــة
أُجر َيــت خمســة انتخابــات يف العــام  2005و 2010و 2014و 2018ثــم
التوســع
يف العــام  2021لكــن قاعــدة العمليــة السياســية بــدالً مــن ّ
والرهــاوة والتمــدّ د زادت ضيقــاً وانحســاراً وال جــدوى ،حتــى أن
املشــاركة يف االنتخابــات يف الدورتــن األخريتــن كانــت محــدودة جــداً
ووصلــت إىل أقــل أو أكــر بقليــل مــن  20باملئــة حســب التقديــرات
املتشــامئة واملتفائلــة عــى حــدّ ســواء.يف  15أكتوبــر  /ترشيــن األول
 2021أجريــت آخــر انتخابــات ،لكــن اســتكامل املراحــل التنفيذيــة
بعــد اختيــار رئيــس الربملــان مل يتــم حتــى اآلن ،واملقصــود اختيــار
رئيــس الجمهوريــة الــذي ســيكلّف رئيس ـاً للــوزراء بتشــكيل الــوزارة
ـم عرضهــا عــى الربملــان لنيــل الثقــة أو حجبهــا.
التــي يتـ ّ
وضع استثنايئ
وحســب الدســتور النافــذ املــادة “ 76يكلّــف رئيــس الجمهوريــة
مرشّ ــح الكتلــة النيابيــة األكــر عــدداً بتشــكيل مجلــس الــوزراء خــال
 15يوم ـاً مــن تاريــخ انتخــاب رئيــس الجمهوريــة” ،ومبــا أن األمــر مل
يتــم ،فقــد اســتم ّر الوضــع االســتثنايئ منــذ مــا يزيــد عــن  7أشــهر ومــا
يــزال بســبب تقديــم كل مــن اإلطــار التنســيقي والتيــار الصــدري
قوائــم تشــر إىل كونهــا الكتلــة األكــر نيابيــاً ،ومل يتــم البــت فيهــا
نظــراً للطعــون املقدّ مــة ،خصوصــاً االلتبــاس حــول مفهــوم الكتلــة
األكــر ،أي قبــل االنتخابــات أو مــا بعدهــا باتحــاد قامئتــن أو أكــر.
واســتمرت أفرقــة الشــيعية السياســية بالتنافــس والســعي لتشــكيل
حكومــة ،بتحالــف مــن خارجهــا ومــن داخلهــا ،لكنهــا مل تفلــح حتــى
اآلن ،علـاً بــأن السـ ّيد مقتــدى الصــدر منــح قــوى الشــيعية السياســية
املنافســة لــه مــدّ ة شــهر واحــد لتشــكيل الحكومــة وقــال يف آخــر
ترصيــح لــه ســيكون لنــا موقــف آخــر إن مل يتــم التمكّــن مــن تشــكيل
الحكومة.واالختــاف بــن وجهتــن فالتيــار يدعــو إىل حكومــة أغلبيــة
وطنيــة (ولكــن بتحالــف الكــرد والســنة أي العــودة إىل املربّــع األول

6

The human voice

ﺻوت اﻻﻧﺳﺎن

سؤال اإلرهاب ؟
مــع تغيــر طفيــف لجــزء مــن الشــيعية السياســية بــدالً مــن متثيلهــا
الكامــل) وبــن اإلطــار الــذي يدعــو إىل حكومــة توافــق دون عــزل القــوى
الكــرى (وهــو كذلــك عــودة إىل املر ّبــع األول).وهكــذا مــا تــزال العــي
قويّــة ومعطّلــة يف دواليــب العمليــة السياســية  ،والشــارع يغــي بســبب
شــح الخدمــات الطبيــة والتعليميــة وارتفــاع نســبة البطالــة ،فض ـاً عــن
النقــص الحــاد واملع ّتــق يف الكهربــاء وأزمــة امليــاه املســتفحلة والتــي
زادتهــا أزمــة القمــح بســبب إنفجــار األزمــة األوكرانيــة.
وعــى الرغــم مــن واردات النفــط التــي بلغــت  115مليــار دوالر هــذا
العــام وارتفــاع أســعاره ،فــإن الحالــة االقتصاديــة تــزداد تدهــوراً والوضــع
املعيــي يــزداد ســو ًءا ،حيــث لجــأت الحكومــة إىل تخفيــض ســعر
الدينــار أمــام الــدوالر ،واألمــر يشــمل املعضــات السياســية املرتاكمــة
بــن الحكومــة االتحاديــة واإلقليــم حــول النفــط واملنافــذ الحدوديــة
والرواتــب ،ناهيــك عــن التنــازع حــول عائديــة بعــض املناطــق املختلطــة،
إضافــة إىل مــا تع ـ ّرض لــه املســيحيون واإليزيديــون وبقيــة املجموعــات
الثقافيــة مــن اســتهدافات طالــت وجودهــم ومســتقبلهم ،حيــث اتســع
نطــاق الهجــرة عــى نحــو شــديد.
وحتــى لــو تشــكّلت الحكومــة مــن أي مــن الفريقــن أو بتعاونهــا،
أســس عــى املحاصصــة ( رئيــس
فــاذا ميكــن أن تنتــج يف ّ
ظــل نظــام ّ
حصــة الكــرد ورئيــس الــوزراء :مــن الشــيعية السياســية
الجمهوريــة :مــن ّ
ورئيــس الربملــان :مــن الســنية السياســية) .وهكــذا تســتمر خريطــة
التقســيم والفــرز مــن األعــى إىل األدىن ،حيــث تتكــ ّرس هــذه الحالــة
بتعويــم الوحــدة الوطنيــة واإلرادة السياســية املو ّحــدة ،وخصوصــاً
يف القضايــا الحاســمة واألساســية ،األمــر يضــع الباحــث أمــام ثــاث
احتــاالت كــا تقــول الدراســات املســتقبلية.
األول – اســتمرار الوضــع عــى مــا هــو عليــه دون تغيــر يذكــر ،وهــذا
ســيك ّرس االنســداد الســيايس ويع ّمــق مــن محتــوى األزمــة وقــد يقــود
إىل االنفجــار.
تحســن الوضــع ولــو ببطــيء وبالتــد ّرج ،األمــر الــذي يحتــاج
الثــاين – ّ
إىل تفاعــل اإلرادات السياســية والتخلّــص مــن النظــام املحاصصــايت،
وهــذا يتطلّــب تعديــات جوهريــة يف الدســتور إلزالــة األلغــام منــه
وتحديــد املعــاين واملبــاين بنحــو واضــح ،وخصوصــاً عالقــة بغــداد
بأربيــل ،ناهيــك عــن اعتــاد مبــادئ املواطنــة واملســاواة األســاس يف
عالقــة املواطــن بالدولــة .إ ْذ ال مرجع ّيــة ينبغــي أن تعلــو فــوق مرجعيــة
الدولــة ،خصوصــاً باعتامدهــا حكــم القانــون.
الثالــث – تدهــور الوضــع وقــد يقــود ذلــك إىل احرتابــات وتصدعــات
يف الوحــدة الوطنيــة ،وهــو مــا كان الرئيــس جــو بايــدن قــد دعــا إليــه
تحــت عنــوان الفيدراليــات التــي هــي أقــرب إىل دوقيــات أو كانتونــات
شــبه منفصلــة ،بإقامــة الحــدود فيــا بينهــا وتحديــد هويّــات املــرور
(أقــرب إىل جــوازات ســفر) ووضــع ق ـ ّوة فاصلــة ملنــع االحــراب ،وهــو
املــروع الــذي قدّ متــه إىل الكونغــرس يف العــام  2007وهــذا عمليــاً
يعنــي تقســيم العــراق وإن كان عــى مراحــل ووفق ـاً لألســاس اإلثنــي –
الطائفــي ،األمــر الــذي قــد يقــود إىل عمليــات تطهــر جديــدة دينيــة /
طائفيــة وعرق ّيــة ،ولعـ ّـل اســتمرار الحــال عــى مــا هــو عليــه ،خصوص ـاً
عــدم الثقــة بــن املجموعــات السياســية ســيؤدي إىل أن يصبــح األمــر
الواقــع واقع ـاً.
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إن منــع انتشــار اإلرهــاب ومكافحتــه
يحتاجــان إىل فهــم ،وهــذا الفهــم يســتكمل
بتشــخيص وتفكيــك اإلرهــاب ومعالجتــه،
أي بتشــخيص اإلرهــاب بوصفــه آفــة ،ثــم
تفكيــك اإلرهــاب ليتــوزع مــا بــن فهــم
منــع انتشــاره مــن جهــة ،ومكافحتــه مــن
جهــة أخــرى ،أمــا املعالجــة فتتــم بتدابــر
ثالثيــة األبعــاد (وطنيــة ،إقليميــة ودوليــة)..
مــا اإلرهــاب؟ ومــا هــي أســبابه
ودوافعــه؟ ومــا هــي نتائجــه وكيــف يتــم التعامــل مــع املتاجريــن بــه
واملحرضــن عليــه والحاضنــن لــه والســاكتني عنــه؟ ومــا هــي التدابــر
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ملنــع انتشــار اإلرهــاب ومكافحتــه؟
تلــك األســئلة املعصومــة تحتــاج إىل أجوبــة غــر معصومــة ،أجوبــة
نختلــف عليهــا ألنهــا غــر معصومــة ،وهنــاك اجتهــادات تســمح باإلجابــة
عــن بعضهــا أو جميعهــا مــن عدمهــا .ويف كل األحــوال فــإن االجابــات
ينبغــي أن تتضمــن فهمهــا ملــا يــأيت (تفاهــة اإلرهــاب – تدابــر ملنــع
انتشــار اإلرهــاب -عمليــات مكافحــة اإلرهــاب -هجــر 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 بــن الرشيــك اإلقليمــي والــدويل
املســاهم والرشيــك اإلقليمــي والــدويل املدســوس يف هــذا التحالــف..
ومــع التســليم بــأن مواجهــة املــروع اإلرهــايب الفــايش املتأســلم ينبغــي
تكــون مواجهــة عامليــة ،وأن الحســم لدحــره عســكريا يف العـراق ينبغــي
أن يكــون عراقيــا بامتيــاز.
داخليــا العــاج للتخلــص مــن اإلرهــاب يحتــاج إىل مبضــع ،واألخــر
ال ميكــن أن يكــون اال بالجيــش والقــوات األمنيــة ،التــي تتــوىل مهمــة
التدابــر العســكرية القــادرة لوحدهــا عــى اســتئصال اإلرهــاب.
وعنــا نعطــي األولويــة يف العــاج للتدبــر العســكري ال يعنــي أننــا
نريــد أن نتبنــى فقــط الحــل العســكري ،أمــا التدابــر الداخليــة األخــرى
املصاحبــة للتدبــر العســكري ،فهــي تدابــر سياســية عراقيــة ،بعضهــا
جاهــز ينبغــي تفعيلــه بــا تأخــر وال تباطــؤ وهــي:
• العمــل مــن أجــل التخلــص مــن النقــاوات غــر النظيفــة وغــر
الربيئــة ،حيــث إن كل النقــاوات نظيفــة وبريئــة عــدا ثــاث ،فاملحاصصــة
نقــاوة سياســية وســخة وغــر بريئــة ،والتعصــب القومــي نقــاوة سياســية
وســخة وغــر بريئــة ،والطائفيــة السياســية نقــاوة سياســية وســخة وغــر
نظيفــة ،وجميــع النقــاوات الوســخة هــذه بحاجــة إىل تأثيــم شــعبي
وتحريــم دينــي وتجريــم قانــوين.
• العمــل وااللت ـزام بالقضــاء عــى الفقــر وبطالــة الشــباب ،وتعزيــز
التنميــة الســتدامة.
• رضورة مكافحــة الجرائــم ذات الصلــة املبــارشة وغــر املبــارشة
باإلرهــاب ،ومــن بينهــا جرائــم العبــث باملــال العــام واالتجــار باملخــدرات
وباألســلحة.
• تلبية جميع احتياجات ضحايا اإلرهاب وارسهم.
• محاكمــة ومحاســبة كل مــن يدعــم أو يســهل أو يشــارك أو يــرع
يف املشــاركة بتمويــل األعــال اإلرهابيــة أو التخطيــط لهــا أو تدبريهــا أو
ارتكابهــا أو توفــر املــاذات اآلمنــة لإلرهابيــن.
ولــي تحظــى سياســة مكافحــة اإلرهــاب ومنــع انتشــاره باألولويــة يف
أقــوال القــوى املتنفــذة وأفعالهــا ينبغــي أن تكــون العالقــة بــن فرقــاء
ورشكاء العمليــة السياســية عالقــة رشاكــة بالواجبــات واملســؤوليات
وليــس باالمتيــازات والغنائــم ،وعالقــة رشكاء الفائــز باالنتخابــات
بينهــم ال يفــوز بــكل يشء وغــر الفائــز باالنتخابــات بينهــم ال يخــر
كل يشء ،وعالقــة رشكاء أولوياتهــم االســتحقاقات الوطنيــة العراقيــة ال
االســتحقاقات الجهويــة ..وعالقــة رشاكــة ال تخــى مــن املقســم وطنيــا
واملــوزع دســتوريا ،بــل تخــى تقســيم الوطنــي والوطــن املقســم.

The human voice no . 139 Jun. 2022

7

ﺻوت اﻻﻧﺳﺎن

The human voice

بالســخارت تدعــو القــادة العراقيــن إىل التغلــب عــى حالــة الجمــود الســيايس
وتلبيــة تطلعــات الشــعب العراقــي
الســلم واألمن
جــددت املمثلــة الخاصــة لألمــن العــام يف العــراق ،جنــن هينيــس
 بالســخارت التأكيــد عــى أهميــة التغلــب عــى حالــة الجمــودالســيايس يف العــراق  ،مشــددة عــى أهميــة أن تســود إرادة صادقــة
وجامعيــة وعاجلــة لحــل الخالفــات السياســية يف العــراق يك متــي
البــاد قدمــا وتلبــي احتياجــات مواطنيهــا .
وأشــارت ،خــال حديثهــا يف جلســة ملجلــس األمــن  ،بعــد ظهــر
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 عــى مــا يبــدو
مــن سياســة املحصلــة الصفريــة» .
وقالــت املمثلــة الخاصــة إن العراقيــن مازالــوا بانتظــار طبقــة
سياســية منشــغلة مبعــارك الســلطة  ،التــي عفــا عليهــا الزمــن ،بــدال
مــن أن تشــمر عــن ســواعدها إلحــراز تقــدم يف تحقيــق القامئــة
الطويلــة مــن األولويــات املحليــة املعلقــة يف العــراق .
وقالــت الســيدة جنــن هينيــس  -بالســخارت إن الوقــت قــد
حــان إلعــادة الرتكيــز عــى مــا يتوجــب الرتكيــز عليــه هــو الشــعب،
وبرنامــج عمــل  ،مشــرة إىل إن للتقاعــس الســيايس يف العــراق مثنــا
باهظــا  ،ليــس ملــن هــم يف الســلطة ،ولكــن ألولئــك الذيــن يســعون
جاهديــن لتأمــن معيشــتهم مــن يــوم آلخــر .
وشــددت عــى رضورة بنــاء الثقــة ،مبــا يف ذلــك التعهــد باالمتنــاع
عــن القيــام يف املســتقبل بإجــراءات أحاديــة الجانــب ذات دوافــع
سياســية .

«دبلوماســية الصواريخ»
فيــا يتعلــق بالهجــات الصاروخيــة يف العــراق ،وصفــت ذلــك
بأنــه أمــر مزعــج ومربــك وخطــر .وقالــت إن العــراق يرفــض فكــرة
أنــه ميكــن معاملتــه «مبثابــة الفنــاء الخلفــي للمنطقــة حيــث
ينتهــك الجــران وغريهــم بشــكل متكــرر ســيادته وســامة أراضيــه ».
وقالــت إن «دبلوماســية الصواريــخ» هــي أفعــال متهــورة ،مــع
مــا قــد يرتتــب عليهــا مــن عواقــب مدمــرة محتملــة ،مشــددة عــى
أن «العــراق ليــس بحاجــة إىل حــكام مســلحني ينصبــون أنفســهم
زعــاء» .وشــدّ دت مــرة أخــرى عــى األهميــة البالغــة لتأكيــد
ســلطة الدولــة .
أمــا بشــأن العالقــة بــن بغــداد وأربيــل  ،دعــت املســؤولة
األمميــة كافــة األطــراف املعنيــة إىل االسرتشــاد بــروح الرشاكــة
والتعــاون  ،مبــا يف ذلــك مــا يخــص الحكــم الصــادر مؤخــرا عــن
املحكمــة االتحاديــة العليــا بشــأن قانــون النفــط والغــاز لحكومــة
إقليــم كردســتان .
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وحــول االنتخابــات يف اإلقليــم  ،قالــت الســيد بالســخارت إنــه
مــن األهميــة مبــكان تهيئــة الســاحة االنتخابيــة  -مــع متتــع جميــع
الجهــات الفاعلــة السياســية  ،الكبــرة منهــا والصغــرة بتكافــؤ
الفــرص  -مبعنــى توفــر بيئــة انتخابيــة مواتيــة  ،وأشــارت إىل
أن تعمــق االنقســامات السياســية أثــر ســلبا عــى ســكان إقليــم
كردســتان .

الوضع يف ســنجار
بشــأن الوضــع يف ســنجار ،أشــارت املمثلــة الخاصــة لألمــن العــام
يف العــراق إىل مــا شــهدته املنطقــة مــن محــن مروعــة ،بلغــت
ذروتهــا يف الجرائــم البشــعة التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش .
«واليــوم ،بينــا يحتــاج الســكان املحليــون بشــكل عاجــل إىل
إعــادة بنــاء حياتهــم  ،ال يزالــون يواجهــون عقبــات غــر معقولــة.
عقبــات بســبب الخــاف عــى الرتتيبــات األمنيــة وتقديــم الخدمــة
العامــة واإلدارة املوحــدة» .
وقالــت بالســخارت إن االفتقــار إىل آليــات تنســيق وتنفيــذ
واضحــة وهيمنــة املصالــح الحزبيــة والوجــود املســتمر للمفســدين
يعــوق بشــكل كبــر إحــراز تقــدم ملمــوس  ،وأشــارت إىل انــدالع
االشــتباكات مــرة أخــرى ،يف األســابيع األخــرة ،مــا أســفر عــن
نــزوح العائــات يف ســنجار إىل إقليــم كردســتان بحثــا عــن املــأوى،
وجــددت التأكيــد عــى رضورة أن تكــون ســامة وأمــن أهــايل
ســنجار أولويــة .

العواصف الرتابيــة والرملية

بشــأن العواصــف الرتابيــة التــي اجتاحــت العــراق مؤخــرا ،قالــت
ممثلــة األمــن العــام إن املوجــة الحاليــة مــن العواصــف تفــوق
َــر ُه العــراق يف الســنوات األخــرة  ،وقالــت إن تلــك
بكثــر مــا خ ِ َ
العواصــف الرتابيــة والرمليــة الشــديدة تدفــع النــاس للفــرار بحثــا
عــن مــأوى ،بــل وتتســبب يف املــرض واملــوت .
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نص كلمة العراقية هناء ادور
يف مجلس األمن الدويل
الســيد رئيــس مجلس األمن املوقر
الســيدات والســادة املوقرين أعضاء مجلس األمن
بصفتــي مدافعــة عــن حقــوق اإلنســان وناشــطة مدنيــة يف العــراق
لســنوات طويلــة ،عملــت مــع زمــايئ بــا كلــل بعــد  2003إلعــادة
بنــاء الوعــي املجتمعــي عــى قيــم ومبــادىء حقــوق اإلنســان وعدالــة
الجنــدر .حققنــا كحركــة مجتمــع مــدين انجــازات ملموســة يف حمــات
املدافعــة بشــأن القوانــن والسياســات والربامــج ،وتعزيــز حركــة
املطالبــة بالحقــوق بــن الشــباب والنســاء واألقليــات والرشائــح
االجتامعيــة املســتضعفة ،انعكســت يف حركــة االحتجاجــات الســلمية
منــذ  2011التــي بلغــت أوجهــا يف انتفاضــة اكتوبــر الشــعبية 2019
و.2020
نــدرك ان عمليــة التغيــر لبنــاء النظــام الدميقراطــي والحكــم
الرشــيد تســتلزم عم ـاً مثابــراً شــاقاً وصــراً هائ ـاً للبنــاء .اآلن وبعــد
مــا يقــارب العــرون عامـاً ،تشــر املــؤرشات  -التــي تداولتهــا وكاالت
األمــم املتحــدة واملراكــز البحثيــة الدوليــة  -إىل تراجــع مريــع يف الوضع
االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف والصحــي والبيئــي يف العــراق،
يف ظــل نظــام ســيايس ،قائــم عــى املحاصصــة الطائفيــة والعرقيــة
بــدون ســند دســتوري أو قانــوين ،تحكمــت يف قيادتــه كتــل سياســية
بــا رؤيــة وطنيــة إلدارة البلــد ،وتفتقــر أيضــاً إىل الثقــة فيــا بــن
أحزابهــا ،وبــن األحــزاب وســلطات الحكــم ومؤسســاته .نهبــت مــوارد
الدولــة وموازناتهــا ألجــل مصالحهــا الفئويــة الضيقــة والشــخصية،
ونــرت الفســاد والخــراب يف مؤسســات الدولــة ،وحتــى حمالتهــا
لالصــاح ومحاربــة الفســاد هــي فســاد كبــر .كــا اســتبيحت ســيادة
البــاد أمــام التدخــات األجنبيــة العســكرية واألمنيــة املســتمرة.
السيد الرئيس
ســيادة القانــون يف بلــدي حـ ّـل محلــه انتشــار الســاح بيــد العشــائر
والجامعــات املســلحة .اإلفــات مــن العقــاب هــي الســمة البــارزة يف
نظــام العدالــة ،لــذا يتوجــه املواطنــون لحــل نزاعاتهــم وخالفاتهــم
عــى اســاس الفصــول العشــائرية بــدالً مــن املحاكــم .كــا نشــهد
تســييس نظــام العدالــة حيــث تصــدر أحــكام قضائيــة قاســية
مبنيــة عــى دعــاوى كيديــة ضــد املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان
واالعالميــن واملتظاهريــن الســلميني وصلــت إىل اصــدار أحــكام
باالعــدام .ومل تنــر نتائــج التحقيقــات بشــأن أمنــاط االغتيــاالت
واالعتــداءات العنيفــة ضدهــم التــي نســبت إىل «عنــارص مســلحة
مجهولــة الهويــة» .واليــزال مصــر عــدد مــن الناشــطني واالعالميــن
املعتقلــن واملختطفــن مجهــوالً ،ناهيــك عــن اآلالف مــن املختفــن
قرسيــاً ،مل يتحــرك القضــاء لبحــث قضاياهــم وإنصــاف عوائلهــم ،يف
حــن املتهمــن بجرائــم املخــدرات والفســاد الكبــرة تصــدر أحكامــاً
خفيفــة بحقهــم ،بــل وبرباءتهــم أو ينالــون عفــوأ خاصــاً.

املوازنــة .كــا ان مجلــس النــواب معطــل ،رغــم مــي مــا يقــارب
الخمســة أشــهر عــى مصادقــة املحكمــة االتحاديــة العليــا عــى نتائــج
االنتخابــات .لألســف ،حتــى املحكمــة االتحاديــة العليــا املعنيــة
بتفســر نصــوص الدســتور ،ســاهمت قراراتهــا األخــرة يف تصلــب
حالــة الجمــود الســيايس ،بــدالً مــن االجتهــاد يف تفكيكــه مــن أجــل
املصلحــة العامــة.
تعمقــت أزمــة عــدم ثقــة الشــعب بالطبقــة الحاكمــة واملؤسســات
العامــة ،وحتــى يف انتخابــات اكتوبــر  ،2021مل تتجــاوز نســبة مشــاركة
الناخبــن  35باملائــة يف أحســن األحــوال .وبشــأن دعــوات االصــاح
والتغيــر التــي يطلقهــا صنــاع القــرار السياســيني ،هنــاك مثــل يــردده
العراقيــون« :املجــرب ال يجــرب».
الســيدات والسادة الكرام
أزاء الواقــع املريــر الــذي نعيشــه ،واملحفــوف باملخاطــر ،بــات
االصــاح والتغيــر حاجــة آنيــة ماســة ،لتحقيــق االســتقرار واألمــن
والتعايــش الســلمي بــن العراقيــن ،وفــق عقــد اجتامعــي جديــد،
يضمــن املواطنــة املتســاوية الحاضنــة للتنــوع والعدالــة االجتامعيــة
والتــداول الســلمي للســلطة يف اطــار دولــة مدنيــة.

أناشــد املجتمــع الــدويل ،قبــل فــوات األوان ،للقيــام مببــادرة
مدروســة ،ضمــن ســقف زمنــي محــدد ،باتجــاه الضغــط عــى
الســلطات العراقيــة وصنــاع القــرار مــن السياســيني ،للعمــل الجــدي
لتجــاوز حالــة الجمــود الســيايس واالنقســامات فيــا بينهــم ،وتغليــب
مصالــح الشــعب العراقــي عــى مصالحهــم الفئويــة الضيقــة ،واحــرام
التزاماتهــم الدوليــة التفاقيــات حقــوق اإلنســان .ومــن األهميــة
ادمــاج منظــات املجتمــع املــدين ضمــن املبــادرة لتفعيــل دورهــا يف
اختزلــت الدميقراطيــة يف العــراق باجــراء خمــس عمليــات انتخابيــة الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة وســيادة القانــون،
عامــة ،أدت إىل اختــار وضعيــات غــر دميقراطيــة بديلــة بعنــوان والضغــط لوضــع حــد لالفــات مــن العقــاب ،والرتويــج للتعايــش
التوافــق بــن األحــزاب السياســية الحاكمــة ،وصلنــا فيهــا اآلن إىل الســلمي والشــفافية واملســاءلة والحكــم الرشــيد والتنميــة املســتدامة.
مرحلــة الجمــود الســيايس .الحكومــة هــي لتســيري األعــال اليوميــة،
بغــداد 2022/5/17 -
وأجهزتهــا متوقفــة عــن مامرســة وظائفهــا بســبب عــدم وجــود
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املرأة  ..و الربملان  ..والرشق االوسط
محمد نارص الفييل

منــذ عــر النهضــة ،كان مطلــب الشــخصيات
والقــوى السياســية املنــورة يف املنطقــة يقــي
بــرورة مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية
والنقابيــة ،ومتثيلهــا يف الربملــان وإدارة املؤسســات
العامــة والخاصــة ،مبــا يتالئــم مــع دورهــا الفاعــل يف
بنــاء مجتمــع جديــد .
لقــد اثبتــت املــرأة قدرتهــا عــى اكتســاب
العلــم واملشــاركة يف العمــل واإلنتــاج  ،وبالتــايل كان ال
بــد مــن توجــه نوعــي جديــد الرشاكهــا بصــورة مســاوية يف الحيــاة السياســية ،مــع
اختــاف تجلياتهــا لــي تلعــب دورا إيجابيــا ، ،عــر املشــاركة يف تقريــر مســتقبل
شــعوب املنطقــة يف عــر التبــدالت الرسيعــة التــي يشــهدها النظــام العاملــي
الجديــد عــى املســتوى الكــوين .
ليــس مــن شــك ،مــن هــذه الهواجــس الفكريــة  ،تشــكل ســببا كافيــا الختبــار
عقــوالت علميــة دقيقــة حــول مــدى قــدرة املــرأة عــى تنفيــذ األعــال املعقــدة
عليهــا مــن خــال املشــاركة يف األعــال التــي كانــت حكــرا عــى الذكــور طيلــة
الفــرة املاضيــة ،وقابلتهــا عــى تشــكيل ( لــويب) نســايئ يدافــع عــن خصوصيــة
أملــرأة يف مجــال العلــم والعمــل  ،ودفاعهــن عــن الضامنــات الرضوريــة لحاميــة
الطفولــة واالمومــة ،ومشــاركتهن يف الدفــاع عــن القضايــا الوطنيــة ومــا يتعلــق
مبشــاركتهن الربملانيــة .فمــن املعــروف ،أن العــرف الســيايس الســائد يف دول
املنطقــة ،أن دخــول القبــة الربملانيــة يــأيت مــن بــاب الــوالء للنخبــة الحاكمــة،
وعــى قاعــدة التعيــن مــن خــال قوائــم حزبيــة أو جبهويــة معــدة ســلفا بحيــث
تتحــول املــرأة النائــب  ،إىل مجــرد كوتــا تضــاف إىل الربملــان .وميكــن شــطب اســم
النائبــة أو ابقائهــا يف الربملــان التاليــة ،تبعــا ملــزاج النخبــة ،وليــس لنجاحهــا أو
فشــلها يف االدار الربملــان ،كــا أن درجــة الوعــي يف مجتمعــات املنطقــة مل تســمح
حتــى اآلن بتمثيــل املــرأة يف الربملــان مــن خــال معــارك انتخابيــة تخوضهــا عــى
قاعــدة برنامــج واضــح ،أو عــن طريــق التمثيــل آالفـرادي للمــرأة يف بعــض بعــض
دوائــر االنتخابيــة.
فزيــادة عــدد النائبــات التــي وصلــت تقريبــا اىل  / 11يف بعــض الــدول كمــر،
و /١٢ .٥يف البحريــن  ،كانــت متثيــل الرادة النخبــة الحاكمــة بتخصيــص مقاعــد
للمــرأة يف الربملــان وليــس مــن خــال معركــة االنتخابــات ،وذلــك يتناقــض
بصــورة جليةمــع مبــدأ التمثيــل الــذي تقــوم عليــه الدميقراطيــة الســلمية ،وتــأيت
مــع مســاعي الرتــق الســيايس وليــس اإلصــاح الــذي اخــذت صيحاتــه تتعــاىل يف
االوســاط ( االنتجلنســيا ) وحركــة العــوام العامــة .ومل يظهــر للمــرأة اداء متميــز يف
املجــاالت الترشيعيــة والحقوقيــة والرقابيــة ســوى يف تونــس ،ومــرد ذلــك إىل ذلــك
إىل القوانــن والترشيعــات التونســية التــي ارســيت منــذ عهــد ميتــد إىل عــدة عقــود
حيــث أعطــت تلــك الترشيعــات حي ـزا واســعا للمــرأة مــن حقوقهــا الطبيعيــة يف
العلــم والعمــل  ،لــذا انطلــق االدار الربملــان للنائبــات التونســيات مــن املوقــع
املتقــدم  ،لوضــع املــرأة يف املجتمــع التونــي.
وقــد ســاهمت النائبــات قــدر اإلمــكان يف تقديــم بعــض مشــاريع القوانــن
الجديــدة وشــاركن يف نقاشــات .الربملــان بفعاليــة وجديــة ،وصوتــت لصالــح
معالجــة بعــض القوانــن العامــة التــي تناولــت القضايــا الوطنيــة .وبرغــم وجودهــا
يف الربملــان ،اال انهــن مل يظهــر ميــا إىل التعــاون والتنســيق بينهــن لخلــق لــويب
نســايئ داخــل الربملــان يدافــع عــن قضايــا املــرأة يف مجــاالت حاميــة الطفولــة
واملــرأة العاملــة وتطويــر الترشيــع الق ـرار مســاواة تامــة بــن املــرأة والرجــل يف
مختلــف املجــاالت وتنقيــة القوانــن القدميــة مــن كل أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،
وهــو مــا يعكــس الصفــة التشــكيلية ملشــار كتهــن الربملــان يــة ،حيــث تشــكل
النائبةجــزءا ال يتجــزء مــن النخبــة التــي اوصلهــا إىل القبــة ..
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العراق وتعبيد الطريق
نحو الدميقراطية

محمد حسن الساعدي

حقــق العراقيــون تقدم ـاً ملحوظ ـاً
يف ملــف الدميقراطيــة ،منــذ عمليــة
أســقاط النظــام البائــد عــام ،2003
مــع مالحظــة ان العــراق مــن الــدول
القالئــل ،التــي حصلــت عــى دعــم
دويل واعــراف بانتخاباتــه الربملانيــة
الفصليــة .

عــى الرغــم مــن هــذا التقــدم اال ان الجهــود الزالــت تتعــر
أحيانــا لرتســيخ تجربتــه ،بســبب املشــاكل السياســية واالقتصاديــة
واالجتامعيــة واألمنيــة ،التــي رضبــت الدولــة كليــاً ،والتــي
وصلــت يف بعضهــا ملرحلــة العجــز أمامهــا ،يضــاف لهــا الفســاد
الــذي رضب جميــع القطاعــات .
الظــروف عــززت نفــوذ بعــض األحــزاب السياســية ،وجعلتهــا
تتمــدد يف الدولــة بصــورة أكــر عمقــا ،والتــي تســعى لفــرض
نظــام ســيايس يتالئــم وتطلعاتهــا ،يف تجذيــر نفوذهــا وبنــاء
«دولتهــا العميقــة» لتتنافــس مــع مؤسســات الحكومــة العراقيــة،
وبالتاكيــد هــذه تعمــل خــارج الدســتور العراقــي .
ضعــف الخدمــات وتفــي الفســاد ،مــن اهــم الظواهــر التــي
تــرب أركان الدولــة ،ويعكــس غيــاب الحكومــة عــن املشــهد
الخدمــايت يف البــاد ،وتشــجيع التظاهــرات واالحتجاجــات
املناهضــة للحكومــة ،كلهــا تســبب تراجع ـاً يف فــرص الوصــول ،اىل
تســويات سياســية يف تشــكيل أي حكومــة قادمــة .
الشــعب العراقــي مــن جانبــه وجــه العقوبــة للطبقــة السياســية
عمومـاً ،عــر عــدم املشــاركة يف االنتخابــات ،وإذا حدثــت مشــاركة
فعليــة فانهــا ال ترقــى ملســتوى الدميقراطيــة املرجــوة ،والتــي
بالتاكيــد ســتكون مؤثــرة عــى ،عمليــات انتقــال الســلطة بصــورة
ســلمية ومنظمــة ،ومتثــل عائقـاً أمــام حركــة االســتثامرات الدوليــة
يف البــاد ،بحجــة عــدم وجــود االمــن واالســتقرار فيــه .
العمــل يســر بصــورة وخطــوات بطيئــة نحــو ترســيخ
الدميقراطيــة ،وتســعى فيهــا القــوى السياســية ،اىل تعزيــز
الرشعيــة والتوزيــع العــادل لــروات البــاد ،وإعــادة االنتعــاش
املجتمعــي وتعزيــز الهويــة الوطنيــة ،وتقويــة الدولــة مبــا يعزيــز
هيبتهــا ،امــام ســلطة االحــزاب املتنفــذة ومينــع تغولهــا عــى
الدولــة ومؤسســاتها كافــة .
لذلــك امــام هــذا التباطــؤ ينبغــي عــى القــوى السياســية
بالدرجــة االســاس ،تعزيــز هيبــة الدولــة وتعزيــز الدميقراطيــة،
والســر قدمــاً نحــو تشــكيل حكومــة قويــة قــادرة عــى تغيــر
الواقــع ،مبــا يحقــق االمــن واألمــان يف البــاد ..وإال فهــم اول مــن
ســيترضر مــن غــرق ســفينة الوطــن بنــا جميعــا .
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املبادرات الوطنية للتشجري
تتحقق باألفعال

ماجد زيدان

ترصيحــات حكوميــة وسياســية كثــرة
تطلــق عــن مبــادرات وحمــات وطنيــة مــع
كل ازمــة تنشــب لحــل مشــكالت مختلفــة
تواجــه البلــد واملجتمــع عــى مختلــف الصعــد
ولكنهــا تبقــى مبــادرات عــى الــورق واقــوال
لــن تتحــول اىل انجــاز ملمــوس يثمــر عــن
فائــدة وتعظيــم للمــوارد واالنتقــال مــن حالــة
اىل حالــة نوعيــة ارقــى تجعــل مــن املشــكالت
خلفهــا وتتجاوزهــا .
اخــر املبــادرات التــي اعلنتهــا الحكومــة هــي زراعــة املناطــق واملواقــع
الصحراويــة واحيــاء الح ـزام االخــر او تشــجري مســاحات جديــدة مصــدات
لألجــواء الرتبــة  ،وســتوفر املبــادرة اآلالف مــن فــرص العمــل  ,وذات
مــردودات ايجابيــة كثــرة منهــا الحفــاظ عــى البيئــة وتقليــل موجــات
العواصــف الرتابيــة وزيــادة منتوجــات املحاصيــل الزراعيــة املحليــة  .ويف
محاولــة إلضفــاء الجديــة عــى االمــر اكــدت الحكومــة أن «األمانــة العامــة
ملجلــس الــوزراء بانتظــار وضــع الخطــط بشــأن هــذه املبــادرة  .و تعمــل اآلن
بالتنســيق مــع وزارات الزراعــة واملــوارد املائيــة ومنظــات املجتمــع املــدين
عــر دائــرة املنظــات غــر الحكوميــة يف األمانــة العامــة ملجلــس النــواب
بشــأن مشــكلة التصحــر» ،مشــراً اىل أن «مبــادرة وطنيــة لزراعــة املناطــق
واملواقــع الصحراويــة ســتنطلق قريبــاً «.
وقبلهــا طرحــت مبــادرات وطنيــة بشــان تحســن الرتبــة وحاميــة املنتــج
املحــي ودعــم الفالحــن باملســتلزمات الزراعيــة وغريهــا عــى اكــر مــن قطــاع
 ,ومــا ان انفضــت املؤمتـرات الصحفيــة مل نعــد نســمع عنهــا شــيئا  ,ونتســاءل
هنــا هــل مــا زالــت قامئــة ام ال ؟ مــا ذا نفــذ منهــا ؟ فشــلت ام نجحــت ؟
وغــر ذلــك مــن االســئلة التــي تــدور عــى كل شــفة ولســان وتشــغل البــال
 ,ولكــن لألســف ال اجابــة عنهــا وال متابعــة لهــا او اهتــام يطمــن املواطنــن
عــى اموالهــم وعمــل مؤسســات دولتهــم يف خدمتهــم  ,وبالتــايل تحســن
االقتصــاد الوطنــي ودخــل الفــرد  ,ويف النهايــة يلمســون ان منجــزا يتحقــق
لهــم وليــس مجــرد ترصيحــات 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
محليــا  ,وزراعــة تخــوم املــدن مســالة تقــع عــى عاتــق االدارات املحليــة
بالتعــاون مــع الحكومــة االتحاديــة والجهــات الحكوميــة واملنظــات غــر
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
وذات املــردود االقتصــادي وغريهــا مــن ادوات النجــاح وهــذه كلهــا فوائــد
مبــارشة وغــر مبــارشة مــن املبــادرة اذا مــا تــم اخذهــا عــى محمــل الجــد .
وبهــذه املناســبة نقــرح االســتفادة مــن الطلبــة خريجــي الدراســة
االعداديــة والجامعيــة للعمــل يف اصــاح وتســوية الرتبــة واســتزراع االشــجار
..أليــام محــدودة مينــح خاللهــا شــهادة تقديريــة اىل جانــب املــردودات
االخــرى املعنويــة واالجتامعيــة التــي تشــيعها مثــل هــذه املامرســات
االيجابيــة .
مــرة اخــرى نتمنــى ان ال تنتهــي هــذه املبــادرة وغريهــا مثــل ســابقاتها
باثــر ال تأثــر لــه  ,نطمــح ان نرهــا بحجــم عنوانهــا والدعايــة لهــا وبقــدر
املســؤولية التــي تفرضهــا  ,واالهــم الحاجــة املاســة لهــا .

اإلنسان والطبيعة
والدولة والدميقراطية

فالح أمني الرهيمي

تكونــت الطبيعــة قبــل ماليــن الســنني مــن
وجــود اإلنســان الــذي كان يعيــش مــع الحيوانــات
وينطــق نغــات صوتيــة مثــل نبــاح الحيوانــات
وكان مخــه عــى شــكل خطــوط مســتقيمة فدفعتــه
غرائــزه ورغباتــه وحاجاتــه إىل التقــرب والتعــارف
مــع أخيــه اإلنســان وأصبحــت تالفيــف مخــه عــى
شــكل تالفيــف حلزونيــة وتشــكلت مجاميعهــم
عــى شــكل كبــرة 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
رئيــس ومــرؤوس وتطــورت هــذه الحالــة والظاهــرة إىل مــا يشــبه الســلطة التــي
تحولــت بعــد ذلــك إىل دول مــن خــال أعدادهــم الكثــرة وكانــت خدميــة طوعيــة
ومنــذ ذلــك الوقــت أصبحــت هــذه املجاميــع التــي تشــكل الدولــة تســتغل الطبيعــة
مــن أجــل توفــر جميــع مســتلزمات اإلنســان وخاصــة بعــد أن تطــورت الحيــاة مــن
مرحلــة بدايــة تجمــع املجاميــع البرشيــة التــي كان يطلــق عليهــا (املرحلــة املشــاعية)
ألن حياتهــم كانــت مشــركة بينهــم ،وكانــت الســلطة فيهــا إىل األم ألنهــا هــي
التــي كانــت تولــد اإلنســان وترضعــه وتربيــه فحدثــت التطــورات وبدايــة تنظيــم
حيــاة املجاميــع البرشيــة فانتقلــت إىل عهــد الــرق والعبوديــة واملرحلــة اإلقطاعيــة
وأصبحــت الســلطة يف العائلــة إىل األب بعــد أن أصبحــت كل عائلــة مســتقلة عــن
األخــرى بعــد أن توزعــت تلــك املجاميــع إىل عوائــل مســتقلة الواحــدة عــن األخــرى .
أمــا تلــك املجاميــع التــي اســتلمت زمــام الســلطة تطــورت وتوســعت مســؤوليتها
إال أنهــا بقيــت أعاملهــا ومســؤوليتها خدميــة للمجاميــع البرشيــة التــي أصبحــت
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 كــا 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 أعدهــا التقليــد الفلســفي للمفكريــن مــع تطــور هذيــن
املفهومــن مــن (لــوك إىل فولتــر إىل روســو إىل مونتســكيو وآدم ســمث وهيغــل
وفيوربــاخ وكارل ماركــس) وظهــور األفــكار الدميقراطيــة التــي كانــت يف الظاهــر
ليســت إال شــكالً معــن للدولــة إال أنهــا يف الحقيقــة والواقــع مــا هــي إال حقيقــة
جمــع مــن أنــواع الدولــة التــي هــي أيضـاً دميقراطيــة بذاتهــا يف تعاملهــا مع اإلنســان
التــي يجــب أن يكــون شــكلها الخارجــي ال يتعــارض ويتناقــض مــع جوهرهــا وثــم
أصبحــت الدميقراطيــة هــي الــر القاطــع لجميــع الدســاتري يف العــامل باعتبــار أن
الدميقراطيــة تنطلــق مــن اإلنســان ألجــل اإلنســان وتقيــم الدميقراطيــة االقـراع العــام
غــر املحــدود وتجعــل مــن اإلنســان ممثـاً لإلنســان اآلخــر وتوحــد الدائرة السياســية
املجــردة مــع الحيــاة امللموســة للشــعب بكاملــه وتجعــل هــذه الحيــاة امللموســة
راجحــة الكفــة بــن اإلنســان والدولــة باعتبارهــا تحســم التناقضــات يف املصالــح التــي
تقســم املجتمــع املــدين ضــد نفســه واألفـراد فيــا بينهــم ومــن خــال ذلــك نضمــن
حقــوق جميــع املواطنــن بحيــث تصبــح ال تختلــف عــن حقــوق اإلنســان التــي
ضمنتــه القوانــن الســاوية والوضعيــة بحيــث تصبــح هــذه الحقــوق تعــر بشــكل
حقيقــي وواقعــي عــن حــق الجامعــة اإلنســانية وليــس أن تســتخدم الدميقراطيــة
كأقنعــة ملصلحــة الدولــة األنانيــة التــي تزيــف إرادة اإلنســان وبالتــايل يــؤدي إىل
الخلــل يف العالقــة بــن اإلنســان والدولــة حينــا 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 بــن إنســان وآخــر وبــدون متييــز واختــاف ألن الدولــة
مؤسســة خدميــة لجميــع أبنــاء الشــعب الــذي هــو أكــر مــن القوميــة وأوســع مــن
الطائفــة.
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العراق عىل فوهة بركان ؟
ميكننــا القــول إن العــراق يقــف عــى حافــة الهاويــة بعــد نتائــج
انتخابــات أكتوبــر  2021فالشــعب العراقــي كان عازفـاً عــن املشــاركة
وقاطــع االنتخابــات بنســبة  80باملائــة ألنــه فقــد الثقــة بالطبقــة
السياســية الحاكمــة يف العــراق برمتهــا منــذ عــام  2003وأغلــب
مكونــات هــذه الطبقــة هــي أحــزاب وكتــل متتلــك فصائــل مســلحة
وميليشــيات مدججــة بالســاح  ،بعضهــا خــارج عــى القانــون وتتبــع
دولــة أجنبيــة  ،وتعمــل عــى فــرض إرادتهــا بالقــوة والتهديــد
بالســاح وكــر إرادة الخصــوم وخاصــة إرغــام الشــعب وتركيعــه
ومحاربتــه يف قوتــه اليوميــة ومعيشــته .
يف الســنوات الســابقة كان هنــاك العــب خارجــي يتدخــل ويوجــه
دفــة السياســة ومتثــل بأمريــكا وإيــران وبعــض دول الجــوار عــى
درجــة أقــل مثــل تركيــا والخليــج  ،أفــرزت االنتخابــات  ،وخاصــة
بعــد ثــورة أكتوبــر الشــبابية  ،ثــاث قــوى أساســية وهــي التيــار
الصــدري واإلطــار التنســيقي واملســتقلني والحزبــن الكرديــن
الرئيســيني ومعهــم أحــزاب كورديــة صغــرة واملكــون الســني الــذي
اجتمــع يف تحالــف ســيادة  ،بــادر مقتــدى الصــدر بتأســيس تحالــف
ثــايث إســمه تحالــف إنقــاذ وطــن مــن التيــار الصــدري والبــاريت
والســيادة يف مقابــل املعرتضــن عــى هــذا التحالــف املكــون مــن
اليكتــي الكــوردي ومجموعــة عــزم الســنية املنشــقة وجامعــة اإلطــار
التنســيقي الشــيعية املكونــة مــن دولــة القانــون وفتــح والحكمــة
وعصائــب أهــل الحــق والفضيلــة وبقيــة الفصائــل املســلحة الوالئيــة
التابعــة إليــران كحــزب اللــه والنجبــاء وغريهــم والذيــن شــكلوا مــا
يســمى بالثلــث املعطــل وهــو مفهــوم مســتورد مــن لبنــان وكرســته
املحكمــة االتحاديــة مــا خلــق حالــة مــن االنســداد الســيايس ألن
األغلبيــة الفائــزة يف االنتخابــات واملتمثلــة بالتحالــف الثــايث متلــك
بــن  180إىل  200مقعــد نيــايب ويحتــاج إىل  20مقعــد إضــايف لتوفــر
النصــاب القانــوين الربملــاين أي  200نائــب ،مــن أجــل التصويــت عــى
انتخــاب رئيــس الجمهوريــة العراقــي الجديــد خلف ـاً للرئيــس الحــايل
د .برهــم صالــح املنتمــي لالتحــاد الوطنــي الكردســتاين اليكتــي
املتمســك برتشــيحه ومســتعد للخــروج مــن التحالــف الكــردي يف
حالــة تجريــده مــن هــذا املنصــب وترشــيح منافــس لــه مــن جانــب
البــاريت .
اإلطــار التنســيقي مــر عــى املشــاركة يف الحكومــة القادمــة
وتقاســم الكعكــة أي الــوزراء واملناصــب واالمتيــازات السياســية
واملاليــة والســلطة والســطوة واســتمرار املحاصصــة بحجــة إن التحالف
الثــايث يجــرد املكــون الشــيعي مــن اســتحقاقه الــذي تكــرس وفــق
عــرف ســيايس وليــس دســتورياً ومــع ذلــك يفــرض نفســه كممثــل
للمكــون الشــيعي يف حــن يرفــض مقتــدى الصــدر هــذا الطــرح
ويــر عــى نحــو قاطــع بأنــه اليريــد التحالــف مــع قــوى اإلطــار
التنســيقي الــذي كــرس الفســاد والنهــب وتســبب بانهيــار العــراق
عــى كل الصعــد عــى مــدى  18عامــاً وعندمــا حــاول التحالــف
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الثــايث إيجــاد حــل مؤقــت لالنســداد
الســيايس ومحاولــة توفــر ســبل العيــش
للشــعب العراقــي املنغلــق حاليــاً بســبب
عــدم ترشيــع املوازنــة فاقــرح قانــون
األمــن الغــذايئ فقــام اإلطــار التنســيقي
بتحريــك املحكمــة االتحاديــة إلصــدار
قــرار مينــع الحكومــة مــن ترشيــع مثــل
هــذا القانــون ألنهــا حكومــة ترصيــف أعــال ومنــع الربملــان مــن
ترشيــع القوانــن بغيــاب حكومــة جديــدة يقــوم اإلطــار التنســيقي
مبنــع تشــكيلها كثلــث معطــل وكــر النصــاب يف الربملــان باســتمرار
وعنــاد بطريقــة كــر العظــم األمــر الــذي أثــار حفيظــة وغضــب
مقتــدى الصــدر الــذي ســبق لــه أن أعطــى فرصــة لإلطــار التنســيقي
بتشــكيل الحكومــة إذا اســتطاع ذلــك وأعطــاه فــرة  40يومــاً
ومنــح املســتقلني مهلــة  15يــوم لتشــكيل حكومــة وفشــل الطرفــان
ومايــزال اإلطــار التنســيقي م ـراً عــى إجبــار التيــار الصــدري عــى
التحالــف مــع اإلطــار التنســيقي لتشــكيل الحكومــة إال أن مقتــدى
الصــدر رفــض بشــدة مثــل هــذا االبتــزاز فقــام بفتــح النــار إعالمي ـاً
وكالميــا عــى اإلطــار التنســيقي وحلفــاءه ويف نفــس الوقــت تحضــر
ميليشــياته رسايــا الســام لتكــون عــى أهبــة االســتعداد والتهديــد
بتحريــك الشــارع الــذي يســتطيع إخراجــه باملاليــن وقــد يقــود ذلــك
إىل مواجهــات مســلحة بينــه وبــن الفصائــل وامليليشــيات املســلحة
الخارجــة عــى القانــون واملحتميــة تحــت مظلــة الحشــد الشــعبي.
لذلــك رصح الصــدر بحســم بــأن أفعــال الثلــث املعطــل مشــينة .وقــال
لــن نتحالــف مــع الثلــث املعطــل ولــن نعيــد العــراق إىل املحاصصــة
والفســاد  ،وأضــاف بــأن املنتمــن للثلــث املعطــل ال وجــود لهــم
بــا ســلطة  ،فالســلطة اعمــت أعــن الثلــث املعطــل امــام مصالــح
الشــعب ،ألن الشــعب فقــر بســبب التوافقيــة والفســاد  ،وأضــاف
«هــل وصلــت بهــم الوقاحــة لتعطيــل القوانــن التــي تخــدم الشــعب؟
واللــه انهــم يســتهدفون الشــعب ويريــدون تركعيــه  ،افعالكــم لــن
تجربنــا للتحالــف معكــم».
واإلطــار التنســيقي يــرد يف بيــان صــدر فجــر اإلثنــن  16أيــار
ردًا عــى خطــاب الصــدر ووصفــه :بخطابــات مضللــة تصــدر مــن
قــوى تدعــي أنهــا فائــزة ومتثــل األغلبيــة لكنهــا فشــلت يف مرشوعهــا
االســتحواذي وتحــاول تضليــل الــرأي العــام .يف حالــة عــدم الوصــول
إىل حــل يتنــازل اإلطــار عــن مطلبــه باملشــاركة يف حكومــة توافقيــة
مرفوضــة صدريــاً وذهابــه للمعارضــة ،لــن يكــون أمــام التحالــف
الثــايث ســوى حــل الربملــان وإعــادة االنتخابــات األمــر الــذي اليحظــى
مبوافقــة وارتيــاح البــاريت وتحالــف ســيادة الســني فالفــوىض أمــام
الجميــع والتوافــق القــري خلفهــم فكيــف الخــروج مــن هــذا
املــأزق ؟
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ذوو االحتياجــات الخاصــة بني الحرمان واإلهامل
يشــق ذوو اإلعاقــة طريقهــم يف الحيــاة بصعوبــة بالغــة ،بحكــم مــا
فقــدوه مــن مكــون أســاس يف أجســادهم أو لفقــدان أحــد أعضــاء
جســمهم لوظيفتــه ،ويحفــر العراقيــون منهــم يف صخــور املســتحيل
ليعبــدوا طرقهــم الخــاص بالحيــاة ،فرتاهــم مبدعــن يف مجــاالت
اتقنوهــا بجه ـ ٍد مضــنٍ وإرصا ٍر عظيــم وعمــر طويــل ،ويف ظــل ذلــك
االبــداع واالرصار والكفــاح ،تديــر الدولــة والحكومــة العراقيــة
ظهرهــا لتلــك الرشيحــة املهمــة.
بينــا تبــذل الــدول املتقدمــة جهــوداً كــرى ملســاعدتها يف العيــش
الكريــم وتســهيل اندماجهــا يف املجتمــع ،فض ـاً عــن دعــم املوهوبــن
منهــا ليكونــوا رشيحــة قــادرة ومنتجــة ،فيصطنــع املســؤولون يف
الدولــة العراقيــة العراقيــل إلعاقــة أولئــك املوهوبــن واملبدعــن،
الذيــن أذابــوا العمــر لتحقيــق أحالمهــم ،إلزاحتهــم وإقصائهــم مــن
الحيــاة وهــم احيــاء ،واعتبارهــم رشيحــة يجــب أن تبقــى مــن
الدرجــة الثانيــة وتحــت الوصايــة.

كاظم صبار العبودي

مبتــورة وآخــر يثبــت مــن عــى كرســيه املتحــرك وقدمــاه النحيلتــان
تتــدىل أنــه مقعــد ،والنــى أن هنــاك أصحــاء أثبتــوا عوقهــم عــى
الــورق ،دون أن ميــروا عــى اللجــان او الدوائــر ذات العالقــة او مـ َّروا
مــرور الكــرام ،ليتطفلــوا عــى حــق بســيط لرشيحــة مظلومــة ،كــا
جعــل القانــون الوصايــة ألصحــاب املحاصصــات ومطامعهــم ،ليضعــوا
مــن ال يشــعر بهمــوم وآالم ومعانــاة هــذه الرشيحــة وصيــا وراعيــا،
دون رعايــة فعليــة وخــارج خدمــة ذوي االعاقــة واحتياجاتهــم،
ضاربــن القانــون عــرض الحائــط ،ومل يقــف االمــر عنــد املؤسســة
املعنيــة بــذوي االعاقــة بشــكل مبــارش ،بــل تعــداه إىل الصحــة
ومالكاتهــا الطبيــة ،التــي مل تــرا ِع أنهــا تتعامــل مــع رشيحــة تحتــاج
للرعايــة وتوفــر ســبل الخدمــة ،فتجــد أطبــاء اللجــان دامئــا مــا
يتغيبــون أو يتأخــرون لســاعات طويلــة تصــل ألكــر مــن ثــاث
ســاعات ،مســتهينني بهــذه الرشيحــة وآالمهــا ومعاناتهــا ،مــا جعــل
املعــاق تحــت رحمــة غــره ،ودفعــه لليــأس وعــدم املراجعــة يف
أحيــان كثــرة ،ألن معاناتــه يف املراجعــة فاقــت حقوقــه التــي مينحهــا
أيــاه القانــون ،ناهيــك عــن وزارة التعليــم العــايل والرتبيــة ،فلــم
تضعــا األوىل بالحســبان ظــروف املعــاق القهريــة كاشــراط العمــر
للمعاقــن الكــال دراســتهم العليــا ،أو يجــب أن يقــي ســنتني
بعــد آخــر شــهادة يف وظيفتــه ،وكأنهــا تتقصــد تقزيــم حــق قانــوين
بســيط جــدا وضعــه منصــف الحتضــان طاقــات هــذه الرشيحــة،
وتجاهلــت أن املعــاق كلــا تقــدم بالعمــر زادت معاناتــه مــن
العــوق وان ظروفــه غــر مســتقرة صحي ـاً واجتامعي ـاً ومادي ـاً ،لينتظــر
ســنوات أخــرى ،ومنعــت مــن تقــد َم بالســن شــيئا قليــا أن يقــدم
عــى الدراســات العليــا ،ومل تلتفــت الــوزارة إىل أن القانــون ضمــن
مقعــداً لــذوي االعاقــة ،بينــا تضيــع وزارة التعليــم مئــات املقاعــد
املخصصــة للمعاقــن ســنويا بســبب رشوطهــا ،التــي مل تــراع وضــع
ذوي االعاقــة وظروفهــم الصحيــة واالجتامعيــة لتســاويهم بغريهــم،
لذلــك هــي مدعــوة إللغــاء رشط العمــر والخدمــة ســنتني بعــد خــر
شــهادة لــذوي االعاقــة الشــغال هــذه الرشيحــة مقاعدهــا املخصصــة
وعــدم امل ّنــة بهــا ،فقــد حددهــا قانــون رصيــح و واضــح ،كــا ويجــب
أال تتقاطــع الضوابــط مــع روح القانــون ،كذلــك تعــد خطــوة منهــا
لدعــم املبدعــن مــن هــذه الرشيحــة ،التــي يجــب ان تخطوهــا كونهــا
املعنــي األســاس باحتضانهــم.

والحظنــا ذلــك يف قانــون ذوي االعاقــة املخجــل رقــم  38لعــام
2013م ،الــذي مل يتمكــن مــن تحقيــق أحــام هــذه الرشيحــة ومل
ينصفهــا ،بــل صــار عائقــاً بريواقراطيــاً ينظــم إىل كــم هائــل مــن
االجــراءات التعســفية والصيــغ القانونيــة االقصائيــة التــي تواجــه
ذوي االعاقــة ،وضــع أغلبهــا ليمــأ فراغــا عــى الــورق ولتكــون
حاجــزاً ومانعــاً ،ويف جانــب آخــر صــار ترشيعــاً يتســلقه املنتفعــون
مــن السياســيني وغريهــم يســتغلونه ملغامنهــم ،وارثــا مــن املناصــب وال نكتفــي بهــذا الحــد فالرتبيــة معنيــة ايضــا بهــذا الــيء فهــي مل
يتقاســمه البعــض اآلخــر .
توفــر املــدارس والصفــوف التــي تراعــي ذوي االحتياجــات الخاصــة
فأعــوام مضــت عــى إقــرار القانــون ومل مينــح ذوو االعاقــة هويــات واملناهــج الدراســية واملبــاين ومتطلبــات آخــرى.
خاصــة متنــع إذاللهــم وتنزلهــم مــن «دوالب هــواء» التقاريــر الطبيــة أمــا املؤسســات مثــل وزارة التخطيــط واملحافظــات والــوزاراة املعنية
و االوراق الثبوتيــة املذلــة للمعــاق التــي تجــري بــكل مناســبة بالبنــاء والنقــل ،يجــب أن توفــر يف كل مبنــى وطريــق ووســائل النقــل
وحــدث واســتحقاق مهــا كان بســيطا أو ضئيــاً.
متطلبــات ذوي االعاقــة مــن مقاعــد وســامل وأماكــن خاصــة وأماكــن
فاإلجــراءات تطبــق بأعنــف صورهــا عــى ذوي اإلعاقــة ،وتجعلهــم وقــوف وغريهــا ،فتخصيــص مصعــد للمســؤول وحرمــان ذوي االعاقــة
يفرتشــون األرض يف اللجــان الطبيــة ويقفــون يف طوابــر الالنســانيية إجــراء مخـ ٍز ولوثــة انســانية وظليمــة كــرى ،يجــب أن تدينهــا حقــوق
منــذ الصبــاح الباكــر ،ليثبــت للجنــة الطبيــة للمــرة األف أن ســاقه اإلنســان التــي صمتــت كثــرا عــن إهــال وتجاهــل هــذه الرشيحــة.
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ﺻوت اﻻﻧﺳﺎن

اطراف االزمة العراقي كفاكم رصاعاً  ..الحل داخل حقائبكم
عيل عرمش شوكت

هنالــك مثــل شــعبي يف الريــف العراقــي يقــول  { :الــذي يكرسهــا وتركهــم يقــررون موقفــاً ايجابيــاً ويلتحقــوا
يحــش لهــا } مبعنــى يــأيت بالحشــيش « العلــف « للدابــة التــي كــر بـــ « انقــاذ وطــن » .
ســاقها النهــا غــدت لــن تتمكــن مــن الذهــاب اىل املراعــي ..قصدنــا
رب بعض ـاً مــن لهيــب انفجارهــا هــذه املقرتحــات مل تــأت ببــال هــذه
هنــا اطــراف االزمــة التــي غــدت ت ـ ّ
الــذي ســيكون اول وقــوده ذات االطــراف املتقاتلــة عــى املــال الســحت االطــراف املتصارعــة التــي تعتــر التنــازل
والنفــوذ الســلطوي املنفلــت ومل يســلم منهــا احــد .ان كل طــرف منهــم للطــرف االخــر هزميــة ،وفقــدان الســلطة
يضغــط عــى الطــرف االخــر بغيــة التنــازل لــه  .حتــى ان بعضهــم اخــذ واملــوارد املاليــة .واهــم مــن كل ذلــك
يتجــاوز عــى االســس الدســتورية  .واالنــى مــن ذلــك تجاهــل مصــر الخشــية مــن ان يتجــردوا مــن الحاميــة الن حبــل املشــنقة بــات
يقــرب مــن اعنــاق مــن اجــرم وفســد بحــق الشــعب العراقــي.
الشــعب العراقــي واحولــه املرتديــة املتأزمــة الخــر نفــس .
رغــم ذلــك ال يضعــون اي قــدر يف حســاباتهم ملصلحــة الشــعب
ومســؤولية ابعــاد مخاطــر انفجاراالزمــة الكارثيــة التــي ال تبقــي وال
تــذر .وال يفوتنــا ان نســتدرك ونشــر اىل ان التنــازل املطلــوب مــن
االرادة الشــعبية ينبغــي ان يــأيت مــن طــرف صاحــب الرصيــد االقــل،
لكونــه خص ـاً لــدوداً لنهــج التغيــر املنشــود .لــذا يرتتــب عــى ذلــك
وجــود صعــاب جمــة المتكنــه قطعـاً مــن تشــكيل الحكومــة ،ومــن بــاب
االفــراض لــو تــم التنــازل لــه مــن االغلبيــة مبعنــى مــن املعــان ويف اخــر
املطــاف ســيحصل االبقــاء عــى االزمــة بــل وزيــادة تعقيدهــا .بــل
تقريــب لحظــة انفجارهــا.
ومــن املوجبــات القــول يف هــذا الحديــث عــى املتابــع ان يلجــأ اىل
اســتخدام مجهــر ملعرفــة االســباب التــي ادت اىل انقــاب املســتقلني
عــى ذواتهــم ،واصبحــوا حجــر عــرة  ،بعــد ان كان معــوالً عليهــم،
ان يكونــوا حجــر زاويــة يف بنــاء نظــام التغيــر الدميقراطــي ،لكونهــم
ولــدوا مــن رحــم انتفاضــة ترشيــن .ثــورة االصــاح والتغيــر املــدين
الدميقراطــي  ..اال يشــعرون بوخــزة ضمــر ازاء مــن انتخبهــم واتجــاه
مصالــح شــعبهم الــذي كان يوزنهــم مبيــزان الذهــب .مــع ان هــذه
الوخــزة قــد بــدأت تتمظهــر باالنشــقاقات بــن صفوفهــم مؤخــراً

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 بــن مــن يتحمــل الــوزر االكــر مــن
املســؤولية .لتمســكه بابقــاء الحــال عــى مــا هــو عليــه وبــن مــن
يرفــع نقطــة نظــام ويســعى مــن اجــل االصــاح والتغيــر ومغــادرة
نهــج املحاصصــة والفســاد والفشــل املدمــر .اال ان ذلــك ال ينبغــي ان
يصبــح عامـاً لــرف النظرعــن االشــارة اىل مــا لــدى كال الطرفــن مــن لالســف قــد دخــل يف اذهــان البعــض منهــم ايهــام قاتــل ،مفــاده
قــدرة قابلــة لحــل االزمــة غــر انهــا ليســت بــواردة لديهــم  .ومنهــا  :ان مبقدورهــم تشــكيل الحكومــة  ،بعــد ان لوحــت لهــم بهــذا
الســيناريو بعــض االوســاط السياســية خداعــاً واســتدراجاً .مســتغلة
اوال ً :لــدى التحالــف الثــايث مثـاً امكانيــة تفكيــك االزمــة بالتفاهــم غفلتهــم وجهلهــم بزيــف وخــداع هــذه الدناصــورات السياســية التــي
مــع الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين ودعوتــه للتنــازل عــن التمســك ســتبتلعهم بــكل يــر اذا مــا اقرتبــوا مــن طابــو ملكيــة ســلطتها
برئاســة الجمهوريــة واعطائهــا اىل االتحــاد الوطنــي الكردســتاين طاملــا ونفوذهــا .
مل تخــل باســتحقاق شــعبنا الكــردي  .وحينهــا تضــاف اصــوات االتحــاد
الوطنــي اىل تحالــف { انقــاذ وطــن } وبهــا يتحقــق النصــاب بيــر وال يفوتنــا التنويــه حــول قــدرة املســتقلني عــى تشــكيل الحــل
الثالــث  :اذا مــا اســتيقظوا مــن نشــوة الوصــول اىل الربملــان وتالمســوا
النتخــاب رئيــس الجمهوريــة.
ثاني ـاً :بامــكان االطــار التنســيقي االلتحــاق بالتحالــف الثــايث مــن مــع همــوم شــعبهم ومصــر بلدهــم الــذي بــات عــى حافــات
دون « كتلــة دولــة القانــون « التــي عليهــا اشــكال لــدى الســيد « الطوفــان ،واســتدركوا مشــركني مــع الطــرف االغلبيــة الوطنيــة القــادر
مقتــدى الصــدر « والــذي ال يريــد التحالــف معهــا بــاي شــكل مــن عــى تشــكيل الحكومــة بحكــم مصداقيتــه بالتــن لنهــج التغيــر
االشــكال ،كــا عليهــم الكــف عــن التدخــل بشــأن بعــض املســتقلني وامتالكــه بارجحيــة ملقومــات التشــكيل .
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التوافقية والالتوافقية والثلث املعطل
إن ثــورة ترشيــن األول (أكتوبــر) يف  2019هــي التــي غــرت
املوازيــن يف العمليــة السياســية العراقيــة ،والتــي دعــت اىل
عــودة العــراق ألبنائــه والتمســك بهويــة العــراق العربيــة املدنيــة
والعلامنيــة .ثــورة ترشيــن العابــرة لألجيــال واملذاهــب واملناطــق
كانــت رصخــة مدويــة لرفــض شــعبي واســع لتجربــة القــوى
غــرت
السياســية اإلســامية املتحكمــة يف الســلطة ،نعــم ثــورة ّ
املوازيــن وفاجــأت الجميــع مبدهــا البــري ومســتوى الثــوار املهنــي
والثقــايف والعــايل والطالبــي والنســايئ ،خصوصــاً أنهــا اســتطاعت
التوغــل يف معاقــل األحــزاب اإلســامية الشــيعية الحاكمــة منــذ أكــر
مــن مثانيــة عــر ســنة ،حيــث أتــت النتائــج لتجعــل مــن الســيد
مقتــدى الصــدر أن يكــون الشــخصية الشــيعية البــارزة التــي تتبنــى
مطالــب املتظاهريــن الذيــن يرفعــون شــعارات العــراق للعراقيــن
وأعطــوين وطنــاً…
مــى أكــر مــن ســبعة أشــهر عــى إجــراء االنتخابــات النيابيــة يف
العــراق وال تــزال تداعياتهــا تتفاعــل ونتائجهــا تتنــازع مــا يحــول
دون انتخــاب رئيــس للجمهوريــة وآخــر الحكومــة.
والســبب يف ذلــك النســبة املوصوفــة املحــددة يف الدســتور
العراقــي النتخــاب رئيــس الجمهوريــة ،ومبــا أن االئتــاف الثــايث مل
يســتطع الوصــول لهــذه النســبة ،فأصبــح لدينــا هنــاك ثلــث معطــل
للجلســات ميثلــه االطــار التنســيقي.
إن الثلــث املعطــل هــو الضامــن الــذي وضعــه الســنة واألكــراد
يف الدســتور لضــان مواقفهــم ،أمــا مفهومــه اليــوم قــد اختلــف
وإن تســمية الثلــث املعطّــل بـ”الثلــث الضامــن” ،يــراد منهــا ضــان
حـ ّـق املك ـ ّون الشــيعي باعتبــاره الكتلــة النيابيــة األكــر عــدداً والتــي
تسـ ّمي رئيــس مجلــس الــوزراء ،وهنــا نكــون أمــام تالعــب باملفاهيــم
بحــق أبنــاء املكــ ّون الشــيعي ،فكيــف تكــون
السياســية واملتاجــرة
ّ
األغلبيــة املكوناتيــة تبحــث عــن التعطيــل؟ ألنّــه يفــرض أنَّ األقليــة
هــي َمــن تبحــث عــن الضامنــات وليــس األغلبيــة؟.
مل تتضمــن أدبيــات الفقــه الدســتوري تعريفــا ملفهــوم الثلــث
ويكــن وصفــه بانــه �ثُلُــث املعارضــة الربملانيــة املُعطــل
املعطــلُ ،
ٍ
لتحقــق نصــاب انعقــاد الربملــان يف جلسـة يتطلــب النعقادهــا حضــور
الثُلثــن ،وعــن مــدى انســجام مــروع القــوى الســيايس يف تحقيــق
الثلــث املعطــل فــإن الثلــث املعطــل ســوف يبقــى مالزم ـاً للربملــان؛
حيــث إنــه مــن مجمــوع النــواب هنــاك نحــو ( )78نائبــاً ميثلــون
اإلطــار التنســيقي ،وهــو مــا يعنــي أن املتبقــي مــن عــدد النــواب لــن
يزيــد عــى  250نائب ـاً ،ويف حــال غــاب  29نائب ـاً مــن الكتــل األخــرى
واملســتقلني فلــن يكــون هنــاك نصــاب الثلثــن داخــل الربملــان ،ولــن
يحصــل التصويــت ،مــا يوجــب عــى التحالــف الثــايث كســب نــواب
مــن كتــل سياســية ونــواب مســتقلني حتــى يســتطيع توفــر اغلبيــة
الثلثــن النعقــاد جلســات مجلــس النــواب التــي يتطلــب انعقادهــا
اغلبيــة الثلثــن.

د .صالح الصايف

منــذ العــام  2003يف العــراق وقبــل
ذلــك بكثــر يف لبنــان تعرضــت املجتمعــات
السياســية العراقيــة واللبنانيــة إىل
صيغــة التوافــق الســيايس أو مــا يعــرف
باملحاصصــة يف الحكــم ،حيــث تتــوزع
الســلطة وتتقاســم بــن املذاهــب والطوائف
واملناطــق ،عــى حســاب الســلطة املركزيــة
القويــة ،وأثبتــت التجربــة أنهــا صيغــة غــر
عمليــة وال ســليمة وتســتخدم غطــا ًء للفســاد واملفســدين وتشــجع
قيــام ميليشــيات وهيئــات وتنظيــات غــر حكوميــة بديلــة أو
موازيــة للدولــة تنافســها عــى الــدور وتعرقــل عملهــا ،ودليــل ذلــك
الوضــع املأســاوي يف كال البلديــن.
اســتنتاجا ملــا تقــدم ،إن مــروع الثلــث املعطــل الــذي يطرحــه
يف هــذه الفــرة قــوى واقطــاب االطــار التنســيقي جــاء يف قبــال
مــروع األغلبيــة الوطنيــة التــي يريــد تطبيقــه التيــار الصــدري،
القــوى السياســية التــي تريــد تحقيــق الثلــث املعطــل كنســخة
مســتوردة بحــدود معينــة مــن التجربــة السياســية يف لبنــان لكــن
الالفــت أن القــوى السياســية التــي تضغــط مبــروع الثلــث املعطــل
عــى مســتوى جلســات انعقــاد مجلــس النــواب ،يف حــن أن الثلــث
املعطــل يف التجربــة السياســية اللبنانيــة يشــمل عمــل الســلطة

التنفيذيــة إضافــ ًة اىل تعطيــل عمــل مجلــس النــواب عــر تعطيــل
متريــر املشــاريع الواجــب توفــر أغلبيــة الثلثــن مــن أعضــاء مجلــس
النــواب.
إذن أصبحــت وظيفــة الثلــث املعطّــل هــو ضــان اإلبقــاء عــى
التوافقيــة السياســية (محاصصــة سياســية) والتــي تُ َعــد فرصــة
لِضــان البقــاء ضمــن دائــرة الســلطة والنفــوذ ،وتوفــر حصانــة مــن
اســتئثار خصوهــم السياســيني باملناصــب ومغانــم الحكــم.
كان األمــل كبــراً مبغــادرة التوافقيــة ،لكــن وجدنــا أنفســنا بالــا
توافقيــة مصحوبــة بثلــث معطــل ال يرحــم ،ســوف يبقــي الحــال
املــردي عــى مــا هــو عليــه ،وســيبقي حكومــة (املبخــوت) حكومــة
ترصيــف األعــال مســتمرة خالفــاً للدســتور ،تتــرف وكأنهــا
حكومــة قانونيــة ،واملتــرر الوحيــد هــو شــعب مســكني تتالطمــه
األمــواج ،وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.
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هل يؤرش فوز ماكرون إىل تراجع اليمني غربياً ؟
فــاز الرئيــس الفرنــي اللــرايل ،إمانويــل ماكــرون ،بواليــة ثانيــة
متتــد خمــس ســنوات ،متغلبــا عــى منافســته اليمينيــة ،ماريــن ال َبــن،
التــي حققــت تقدمــا شــعبيا تاريخيــا للحــزب الــذي أسســه والدهــا،
جــون مــاري ال َبــن .
ولكــن هــل يــؤرش هــذا الفــوز ،الــذي كان مصحوبــا بتقــدم اليمــن
املتشــدد ،إىل تراجــع هيمنــة القــوى اليمينيــة يف أوروبــا؟ أم أنــه
يحســب ملاكــرون شــخصيا ومــا حققــه مــن إنجــازات عــى مســتوى
فرنســا وأوروبــا والعــامل ؟
ال شــك أن ماكــرون شــخصية لرباليــة معتدلــة ،وقــد متكــن بجــدارة
مــن تعزيــز موقــع فرنســا الــدويل ،وقــدرة االتحــاد األورويب عــى
الصمــود يف وجــه الصعوبــات التــي واجهتــه ،ســواء عنــد خــروج
بريطانيــا منــه كليــا عــام  ،2020أو تدهــور عالقاتــه مــع الواليــات
املتحــدة يف ظــل حكــم الرئيــس دونالــد ترامــب ،أو يف التعامــل مــع
روســيا اليمينيــة املتشــددة بقيــادة الرئيــس فالدميــر بوتــن.
اعــرف ماكــرون يف خطاباتــه أثنــاء الحملــة االنتخابيــة وبعدهــا ،بــأن
هنــاك مــن ص ـ َّوت لــه ،ليــس ألنــه مؤمــن بخطــه الســيايس ،بــل ألنــه
أراد أن مينــع مرشــحة اليمــن املتشــدد ،ماريــن ال َبــن ،مــن الوصــول إىل
قــر اإلليزيــه .وقــد وعــد يف خطــاب الفــوز بأنــه ســيكون رئيســا لــكل
الفرنســيني ،وليــس فقــط ألتباعــه ،بينــا قالــت البَــن إن الذيــن صوتــوا
لهــا مل يتفقــوا بالــرورة مــع كل نقــاط برنامجهــا االنتخــايب «الرائــع».
ركــز ماكــرون يف حملتــه االنتخابيــة يف الجولــة الثانيــة عــى مخاطبــة
ناخبــي اليســار ،الــذي جــاء مرشــحه ،جــون لــوك ميلونشــون ،زعيــم
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  7ماليــن
ونصــف ،قاطعــوا الجولــة الثانيــة بســبب انزعاجهــم مــن سياســات
ماكــرون ،بــل نظَّمــوا احتجاجــا عــى فــوزه ،رغــم أنــه كان وزي ـرا يف
حكومــة الحــزب االشــرايك يف ظــل رئاســة فرانســوا أوالنــد ،قبــل أن
يؤســس حزبــه الحــايل (الجمهوريــة تتقــدم).
ويتهــم اليســاريون ماكــرون بعــدم معالجــة أزمــة غــاء املعيشــة
وأنــه أصبــح «رئيســا لألغنيــاء فقــط» ،وســلك ســلوكا ميينيــا يف تعاملــه
مــع اإلســام واملهاجريــن ،وســمح ألعضــاء حكومتــه أن ميارســوا خطابــا
ميينيــا ،وهــذا ،يف رأيهــم ،هــو الــذي جعــل الخطــاب اليمينــي مقبــوال
لــدى رشائــح واســعة مــن الشــعب الفرنــي ،ودفــع كثرييــن للتصويــت
للتيــار القومــي بزعامــة ال َبــن يف االنتخابــات األخــرة.
مــع ذلــك ،فــإن جــزءا كبــرا مــن الذيــن صوتــوا ملاكــرون يف الجولــة
الثانيــة ،يف رأي مراقبــن ،كانــوا خليطــا مــن اليســاريني واللرباليــن
ـوف مــن وصــول اليمــن املتشــدد
والجمهوريــن ،الذيــن و ّحدهــم الخـ ُ
إىل الســلطة .
لقــد متكنــت البَــن مــن إح ـراز تقــدم غــر مســبوق لحزبهــا «التيــار
القومــي»( ،الجبهــة القوميــة ســابقا) ،إذ صـ َّوت لهــا  13مليــون ناخــب،
أي  %41.5مــن مجمــوع املقرتعــن ،مقابــل  %58.5ملاكــرون .ورغــم أن
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البَــن قــد خففــت مــن خطابهــا املتشــدد،
املعــادي لألجانــب واملهاجريــن ،وركــزت
عــى معالجــة مشــكلة غــاء املعيشــة ،ولكــن
عــر تفضيــل الفرنســيني عــى املهاجريــن
واألوروبيــن يف الوظائــف ،يف مســعى منهــا
لكســب املزيــد مــن الناخبــن والوصــول
إىل الســلطة ،إال أن مجمــل خطابهــا بقــي
متييزيــا ومتشــددا وانعزاليــا ،كحملتهــا لحظــر
الحجــاب اإلســامي كليــا ،حتــى يف الشــوارع ،وموقفهــا الســلبي مــن
االتحــاد األورويب وعالقتهــا الجيــدة بروســيا.
وقــد وصــف ماكــرون دعوتهــا لحظــر الحجــاب يف األماكــن العامــة
بأنهــا تنتهــك الدســتور الفرنــي وتتجــاوز عــى الحريــات الدينيــة،
ومــن املحتمــل أن تشــعل حربــا أهليــة يف فرنســا .
كــا أرضت عالقــة البَــن بروســيا بهــا انتخابيــا ،إذا اســتخدمها ماكــرون
ضدهــا يف الحملــة االنتخابيــة واتهمهــا باالعتــاد ماليــا عــى فالدميــر
بوتــن ،وذكَّرهــا بالقــرض الــذي حصلــت عليــه مــن روســيا لحزبهــا يف
عــام  ،2014زاعــا أن «عالقاتهــا بروســيا تجعلهــا خيــارا خطــرا يف زمــن
تــدور فيــه رحــى الحــرب يف أوكرانيــا» ،بينــا اتهمــت البَــن ماكــرون
بأنــه ال ميتلــك ســاحا غــر إثــارة الخــوف يف نفــوس الفرنســيني.
نســبة اليمــن املتشــدد إىل عمــوم الســكان ليســت كبــرة يف الــدول
الغربيــة ،عــى الرغــم مــن اختــاف حجمهــا مــن بلــد آلخــر ،لكنهــا
عمومــا متدنيــة وال تشــكل الغالبيــة يف معظــم بلــدان أوروبــا وأمريــكا.
لكــن ســبب فــوز اليمــن يف بعــض البلــدان هــو أوال انقســام اليســار ،إىل
متشــدد ومعتــدل ،وثانيــا عــزوف نســبة كبــرة مــن الطبقــات الفقــرة
عــن التصويــت يف االنتخابــات ،بينــا يــر املحافظــون عــى التصويــت
ألحزابهــم.
وعــى الرغــم مــن تزايــد عــدد املقرتعــن لليمــن املتشــدد يف فرنســا
يف االنتخابــات األخــرة ،فــإن الجبهــة املعاديــة لليمــن مازالــت عريضــة
وقويــة رغــم انقســامها .ولــو جمعنــا نســبة املصوتــن للوســط واليســار
واليمــن املعتــدل لوجدناهــا تشــكل دامئــا غالبيــة كبــرة وأحيانــا
كاســحة.
املالحــظ حاليــا أن اليمــن املتشــدد يرتاجــع انتخابيــا يف أوروبــا
وأمريــكا .يف الواليــات املتحــدة متكــن الحــزب الدميقراطــي مــن
إقصــاء اليمــن املتشــدد بزعامــة دونالــد ترامــب ،عــى الرغــم مــن
ضعــف خطــاب الرئيــس جــو بايــدن وتقدمــه يف الســن ،لكــن الصفــة
األخــرة كانــت حاســمة يف إلحــاق الهزميــة باليمــن ،الــذي يهيمــن عليــه
املســ ّنون ،ويقــوده الســبعيني دونالــد ترامــب .
مــن املســتبعد أن يرشــح الرئيــس بايــدن لــدورة ثانيــة ،بســبب
تقدمــه يف الســن ،فهــو يقــرب مــن الثامنــن ،لكــن الدميقراطيــن
ســيتمكنون عــى األرجــح مــن االحتفــاظ بالرئاســة لــدورة ثانيــة يف
انتخابــات عــام  2024إن اختــاروا مرشــحا قديـرا ذا كاريزمــا ،ميكنــه أن
يحظــى بتأييــد غالبيــة األمريكيــن ،خصوصــا مــع انقســام الجمهوريــن
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واســتمرار هيمنــة ترامــب عــى زعامتهــم.
ويف أملانيــا متكنــت أحـزاب اليســار املعتــدل الثالثــة ،وهــي الحــزب
الدميقراطــي االجتامعــي وحــزب األحـرار وحــزب الخــر ،أو مــا يســمى
يف أملانيــا (ائتــاف أضــواء املــرور) ،الــذي يتزعمــه أوالف شــولتز ،مــن
التفــوق عــى اليمــن يف االنتخابــات األخــرة ،وتشــكيل الحكومــة يف
أواخــر العــام املــايض ،منهيــ ًة بذلــك  16عامــا مــن هيمنــة اليمــن
املعتــدل بزعامــة أنجيــا مــركل .
ويف النمســا ،متكــن الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي مــن الظفــر
بـــ %50مــن أصــوات الناخبــن يف االنتخابــات املحليــة عــام ،2020
ومــن املؤمــل أن يعــود إىل الصــدارة يف املســتقبل بعــد انتكاســته يف
انتخابــات عــام  ،2019ويتمكــن مــن الفــوز يف االنتخابــات العامــة
املقبلــة ويشــكل حكومــة بديلــة للحكومــة االئتالفيــة الحاليــة بــن
حــزب الخــر وحــزب الشــعب املحافــظ .
ويف بريطانيــا ،تواجــه حكومــة املحافظــن اليمينيــة مصاعــب جمــة
بســبب املصاعــب االقتصاديــة التــي متــر بهــا حاليــا ،خصوصــا ارتفــاع
أســعار الطاقــة ،وانعــدام الثقــة الشــعبية برئيــس الــوزراء الحــايل،
بوريــس جونســن .مــن املرجــح أن يضطــر جونســن لالســتقالة قبــل
االنتخابــات املقبلــة ،خصوصــا بعــد أن أحالــه الربملــان إىل لجنــة
التحقيــق الربملانيــة ،دون أن يعــرض حــزب املحافظــن الــذي يتزعمــه،
بخصــوص مخالفتــه قانــون اإلغــاق الصحــي ومشــاركته يف حفــات
أعيــاد امليــاد يف مقــر الحكومــة .
زعيــم حــزب العــال املعــارض ،الســر كيــر ســتارمر ،القانــوين
املتمــرس الــذي أدار القضــاء الربيطــاين بجــدارة وحصــل عــى وســام
الفروســية مــن امللكــة عــام  2014لتميــزه يف عملــه ،يتقــدم يف العديــد
مــن اســتطالعات الــرأي ومــن املحتمــل أن يفــوز يف االنتخابــات
املقبلــة ،ليعــود اليســار إىل الســلطة بعــد أن خــرج منهــا عــام  2010يف
ظــل زعامــة غــوردن ب ـراون .
يف إيطاليــا ،فشــل اليمــن يف تشــكيل الحكومــة فتشــكلت حكومــة
ائتالفيــة مكونــة مــن خمســة أحــزاب ،يقودهــا الخبــر املــايل
التكنوقـراط ،ماريــو دراغــي ،الــذي كان مديـرا للبنــك املركــزي األورويب
حتــى اختيــاره رئيســا للــوزراء يف منتصــف فرباير/شــباط .2021
أمــا اليونــان فــا يوجــد فيهــا ميــن متشــدد ،فاملحافظــون الذيــن
يحكمــون حاليــا ،متحالفــون مــع اللرباليــن الفرنســيني بزعامــة الرئيــس
ماكــرون .وقــد كان رئيــس الــوزراء اليونــاين (املحافــظ) ،كرياكــوس
ميتســوتاكيس ،مــن أوائــل املهنئــن بفــوز ماكــرون قائــا يف تغريــدة
لــه بالفرنســية «إن فوزكــم انتصــار لفرنســا وألوروبــا والدميقراطيــة».
ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــعب اليونــاين عمومــا منــارص للقضايــا
العربيــة ،ولهــذا الســبب يلجــأ السياســيون اليونانيــون مــن جميــع
األحــزاب ،إلعــان مواقفهــم املؤيــدة للقضايــا العربيــة يف موســم
االنتخابــات يك يكســبوا تأييــد الناخبــن .
ويف أســبانيا ،فــاز اليســار ،متمثــا بحــزب العــال االشــرايك،
بزعامــة بــدرو سانشــيز ،يف االنتخابــات منتصــف عــام 2018
ومــازال يف الحكومــة .ومــن املتوقــع أن يفــوز يف االنتخابــات
املقبلــة ،املقــررة بنهايــة العــام املقبــل ،خصوصــا مــع التنبــؤ
بارتفــاع معــدل النمــو اقتصــادي يف البــاد لعــام  2022إىل ،%7
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حتــى يف ظــل أزمتــي كورونــا وأوكرانيــا .
ويف الربتغــال فــاز الحــزب االشــرايك فــوزا ســاحقا يف االنتخابــات
التــي أجريــت يف الثالثــن مــن ينايــر  ،2022وشــكل زعيمــه ،أنتونيــو
كوســتا ،الحكومــة .ومــن الجديــر بالذكــر أن كال الحزبــن الرئيســيني يف
الربتغــال ،الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي والحــزب االشــرايك ،يقفــان
موقفــا ســلبيا مــن اليمــن ،إذ ينتمــي األول إىل الوســط الســيايس ،بينــا
ينتمــي الثــاين إىل اليســار .والشــعب الربتغــايل ،كالشــعب اليونــاين،
يقــف موقفــا إيجابيــا مــن القضايــا العربيــة ،بــل يفتخــر برتغاليــون
كثــرون بأنهــم مــن أصــول عربيــة .
اليمــن يرتاجــع حاليــا لصالــح اللرباليــة واليســار يف العديــد مــن
الــدول الغربيــة ،مبــا فيهــا الواليــات املتحــدة ،بعــد صعــوده خــال
العقــد املنــرم ،بشــقيه املتشــدد واملعتــدل .كــا يواجــه اليمــن
صعوبــات جمــة حاليــا يف دول أخــرى مثــل روســيا خصوصــا بعــد
تدخلهــا األخــر يف أوكرانيــا  ،ولــو كانــت هنــاك دميقراطيــة حقيقيــة يف
روســيا ملــا بقــي اليمــن القومــي مهيمنــا عــى الســلطة خــال الســنوات
العرشيــن املاضيــة .
لكــن هــذه التذبــذب بــن اليمــن واليســار يتكــرر دامئــا يف الــدول
الدميقراطيــة ،فكلــا جــاءت حكومــة ميينيــة متشــددة إىل الســلطة،
تحفــزت قــوى اليســار عــى التوحــد والتصــدي لهــا ،وعندمــا تجــيء
حكومــة يســارية متشــددة ،فإنهــا تثــر اليمــن ضدهــا ،وهــذه الــدورة
السياســية تحصــل يف معظــم الــدول الدميقراطيــة ،كليــا أو جزئيــا.
االســتقرار يتحقــق دامئــا يف االعتــدال الســيايس ،لكــن الكثــر مــن
السياســيني االنتهازيــن ،يجــدون يف التطــرف وســيلة مناســبة للقفــز
إىل الســلطة برسعــة ،فيســتغلون األزمــات وعواطــف البســطاء لتحقيــق
مآربهــم .
ولكــن ،مــع التطــور العلمــي والتقنــي واالقتصــادي ،وانتشــار املعرفــة،
وتنامــي الــروة يف العــامل ،فــإن القيــم اليمينيــة آخــذة يف الرتاجــع،
حتــى وإن تقــدم اليمــن الســيايس يف االنتخابــات ،أو فــاز ،يف هــذا البلــد
أو ذاك ،فــإن مثــل الفــوز أو التقــدم مؤقــت .وكــا رأينــا يف االنتخابــات
الفرنســية ،فــإن اليمــن املتشــدد اضطــر إىل تخفيــف خطابــه يك يحظــى
بعــدد أكــر مــن األصــوات ،لكنــه مــع كل هــذا التنــازل الــذي قدمــه،
مل يحقــق الفــوز املنشــود ،ألن ثقــة الشــعوب بــه مزعزعــة ،حتــى وإن
منحتــه رشائــح منهــا الثقــة أحيانــا ،كاحتجــاج عــى الهجــرة والبطالــة
وتدهــور الخدمــات.
الكثــر مــن األح ـزاب اليمينيــة اقرتبــت مــن اليســار ،مثــل الحــزب
الدميقراطــي املســيحي األملــاين يف ظــل زعامــة مــركل ،وحــزب املحافظــن
الربيطــاين يف ظــل زعامــة ميجــور وكامــرون و َمــي .أمــا أحـزاب اليمــن
يف الــدول اإلســكندنافية فهــي تشــرك مــع اليســار يف مزايــا كثــرة،
خصوصــا الرعايــة الصحيــة والضــان االجتامعــي.
يبقــى اليمــن يف فرنســا ،التــي انطلقــت منهــا فكــرة اليمــن واليســار
أول مــرة أثنــاء الثــورة الفرنســية عــام  ،1789متفــردا بــن دول أوربــا
يف تطرفــه ،لكنــه ،وبســبب هــذا التطــرف ،لــن يتمكــن مــن الوصــول إىل
الحكــم مهــا خفــف مــن حــدة خطابــه ،ومهــا كانــت حــدة االنقســام
بــن قــوى اليســار ،ألن ِق َّيــم الجمهوريــة الفرنســية اللرباليــة راســخة يف
وجــدان الشــعب ،وال شــك أنهــا ســتبقى ســائدة.
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كان العراق ال غبار عليه  ..واليوم أصبح كل الغبار عليه
كان الع ـراق ال غبــار عليــه ،وأصبــح اليــوم كل الغبــار عليــه ،غبــار بعــد
غبــار ،وغبــار فــوق غبــار ،كان العــراق :رافديــن يجريــان خرياويســقيان
األرض عــر أنهــر فرعيــة وقنــوات ري منتظمــة ،وأرضــا خصبــة ،وحقــوال
خــرا وبســات َني عامــرة تنتــر عــى مــد البــر ،كان العــراق أرض
الســواد ،كان يــا مــا كان ،وانتقــل مــن الحقــول واألشــجار إىل الغبــار ،ومــن
الصفار،فلقــد شــهد الع ـراق عــى نحــو غــر مســبوق يف اآلونــة
الســواد إىل َّ
األخــرة سلســلة مــن العواصــف الرتابيــة والرمليــة ،وكان لهــذه العواصــف
انعكاســات مبــارشة عــى ســر الحيــاة العامــة ،منهــا :التأثــر الســلبي املبــارش
عــى البيئــة ،حصــول حــاالت اختنــاق كثــرة ،اإلغــاق املؤقــت للمطــارات
وتأخــر الرحــات الجويــة ،كــرة الحــوادث املروريــة ،تأخــر إنجــاز األعــال
ورمبــا تأجيلهــا ،وغريهــا ،وال غرابــة يف مــا يشــهده الع ـراق مــن عواصــف،
بســبب توافــر العوامــل املؤديــة إىل نشــوئها بــل واســتمرارها ،ومــن أبــرز
تلــك العوامــل :التصحــر والجفــاف ،وقلــة األمطــار ،وقلــة املــوارد املائيــة
مــن مصادرهــا ،وانحســار مســاحات املســطحات املائيــة ،والتغــر املناخــي.

مصادر ثالثة
ويعــاين العــرق مــن قلــة املــوارد املائيــة مــن مصادرهــا الثالثــة الرئيســة
(األمطــار ،األنهــار ،الســدود) ،مــا يــؤدي بالــرورة إىل قلــة املســاحات
املزروعــة باملحاصيــل والخــروات والبســاتني ،وصعوبــة إنشــاء أو إدامــة
أحزمــة وأطــواق خــر حــول املــدن لتشــكل مصــدات طبيعيــة للعواصــف،
ومــن النتائــج املبــارشة لقلــة املــوارد املائيــة يف العــراق ،جفــاف بحريتــن
عراقيتــن لهــا أهميتهــا الكبــرة يف املجالــن اإلروايئ والبيئــي هــا بحــرة
حمريــن وبحــرة ســاوة ،مــع تأثــر مســطحات مائيــة أخــرى بهــذا القــدر
أو ذاك ،بســبب قلــة مــا يصلهــا مــن مــوارد مائيــة ،وميكــن القــول إن املــاء
مثلــا يطفــئ النــار ،ينهــي الغبــار ،ينهيــه ألن املــاء عــر مصــادره املختلفــة
يبســط الخــرة ،وميــد األحزمــة الخــر ،فســبحان الــذي جعــل مــن املــاء
كل يشء حــي ،املــاء هــو الحيــاة ،والغبــار هــو املــوت البطــيء ،وتشــر
توقعــات األرصــاد الجويــة والدراســات البيئيــة إىل ارتفــاع عــدد األيــام
املُغــرة يف العــام العراقــي الواحــد ،ويــأيت ذلــك بوصفــه نتيجــة طبيعيــة
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لــكل مــا تقــدم ،وهــذه التوقعــات تضعنــا
وجهــا لوجــه أمــام واقــع يحتــم علينــا إيجــاد
اســراتيجيات مؤثــرة لهــا القــدرة عــى التغيــر
الفاعــل .

غزاي درع الطايئ

وإذا كانــت االســتجابة للتغــر املناخــي ممكنة
بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة،
عــر :اإلتجــاه إىل التنميــة النظيفــة والطاقــة املتجــددة وكفــاءة اســتخدام
الطاقــة ونقــل التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات الذاتيــة وتبــادل املعرفــة ،فــإن
توفــر املــوارد املائيــة الكافيــة لســد حاجــة العـراق مــن املحاصيــل الزراعيــة
والخــروات والبســاتني واألحزمــة الخ ـراء والحاجــات األساســية األخــرى،
بحاجــة إىل جهــود حكوميــة واســعة وإجــراءات تنفيذيــة حقيقيــة ،البــد
أن تتعــاون مــن أجــل تحقيقهــا الــوزارات املعنيــة والهيئــات واملديريــات
والجهــات التخصصية.وأقــرح هنــا ،انطالقــا مــن الواقــع البيئــي الحــال الــذي
ميــر بــه العـراق ،إنشــاء مجلــس أعــى للبيئــة ،يضــم يف عضويتــه ممثلــن عــن
وزارات :البيئــة واملــوارد املائيــة والزراعــة والصحــة ،ومــن الهيئــة العامــة
لألنــواء الجويــة والرصــد الزل ـزايل واملديريــة العامــة للمــرور ،ومستشــارين
ومتخصصــن ،لوضــع السياســات الخاصــة بــإدارة البيئــة العراقيــة ،وحاميتهــا
مــن الجفــاف والتصحــر والتلــوث ،ومتابعــة آثــار التغــر املناخــي ،ودعــم
الزراعــة ،وتحصــن املــدن واملناطــق باألحزمــة الخــر ،وتوفــر األمــن املــايئ
بإجــراءات فاعلــة ،داخليــة :عــر حاميــة األنهــار وبنــاء الســدود الجديــدة
وصيانــة الســدود القامئــة ،وخارجيــة :عــر اســتحصال حصــص مائيــة ثابتــة
(أو مناســبة) للع ـراق مــن الــدول التــي تتــزود أنهارنــا منهــا باملــاء ،واتخــاذ
إج ـراءات تنفيذيــة حقيقيــة عاجلــة ال تحتمــل التأجيــل.

اسامء عديدة
ولــو توقفنــا عنــد الغبــار يف اللغــة العربيــة ،لوجدنــا أنــه أتخــذ أســا َء
عديــدة ،منهــا :العجــاج ،القســطل ،ال َّرهــج ،القــر ،ال ُغ ُبــ ّو ،الهــايب ،املنــن،
الص ِيــق ،وقــد قــدم أحمــد بــن عبــد الوهــاب النويــري
القتــام ،الع ْفــر ،املُــورّ ،
(ت 733هـــ) يف كتابــه (نهايــة األرب يف فنــون األدب) تفصيــا ألســاء الغبــار
وأوصافــه ،ووجــد أنهــا تشــمل :العجــاج :وهــو الغبــار الــذي تثــره الريــح،
وال َّرهــج والقســطل :غبــار الحــرب ،والخيضعــة :غبــار املعركــة ،والعثــر :غبــار
األقــدام ،واملنــن :مــا تقطَّــع منــه ،وهــذا يعنــي أن الغبــار عــى ثالثــة أنــواع
هــي  :العجــاج الــذي تثــره الريــح ،وغبــار الحــرب واملعركــة ،وغبــار األقــدام،
وميكــن إضافــة نــوع رابــع هــو ال َّنقــع أو العكــوب وهــو الغبــار الــذي يثــور
مــن حوافــر الخيــل وأخفــاف اإلبــل ،وهنــا نتذكــر بيــت بشــار بــن بــرد
(ت167هـــ) الــذي جــاء فيــه:
ِ
كأنَّ مثا َر ال َّنقعِ َ
رؤوســنا وأســيافَنا ٌ
فوق
ليل تهاوى كواك ُبهْ
والــذي يهمنــا مــن أنــواع الغبــار األربعــة هــو النــوع األول ،وهــو العجــاج
الــذي تثــره الريــح.
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مالمح التشكل الوطني يف انتخابات لبنان
انتهــت عمليــة العــد والفــرز وظهــور نتائــج االنتخابــات
اللبنانيــة ،التــي أعطــت صــورة رائعــة للوعــي اللبنــاين،
مــن خــال املشــاركة الفاعلــة والقويــة ،والتــي يريــد مــن
خاللهــا الشــعب بــكل مكوناتــه النهــوض بواقعــه وتجــاوز
أزماتــه االقتصاديــة والسياســية ،وإعــادة الوجــه الحقيقــي
للبنــان.
وأجمــل مــا حــدث يف هــذه االنتخابــات هــو عبــور
الطائفيــة نوع ـاً مــا ،فــكان أمــراً رائع ـاً ملــن يطلــع عليهــا
أن يقــرأ أســاء مرشــحني مــن مكــون معــن ضمــن قامئــة
يقودهــا مكــون آخــر ،ومل يقتــر هــذا املوضــوع عــى
التكتــات املذهبيــة ،وإمنــا تجــاوز االمــر ليشــمل التنــوع
الدينــي داخــل القامئــة نفســها ،األمــر الــذي يعكــس
درجــة عاليــة مــن الوعــي وتجــاوز وعبــور الطائفيــة التــي
مل تجــر عــى البلــدان غــر الويــات ،لذلــك كان الرتشــيح
عــى أســاس املناطــق والرقــع الجغرافيــة.
هــذه النتائــج إن دلــت عــى يشء إمنــا تــدل عــى أن
بارقــة االمــل موجــودة بســبب وجــود الشــباب اللبنــاين،
الــذي تحــدى الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي
تشــهدها لبنــان منــذ ســنتني ،ولكنهــم مل يفقــدوا االمــل
بالنهــوض مــن جديــد بواقــع حــال بلدهــم وعــدم فقــدان
األمــل بالتغيــر ،فاســتمد املرشــحون ثقتهــم بأنفســهم
مــن خــال ثقتهــم بالناخبــن.
نحــن يف العــراق بحاجــة ماســة ملثــل هــذا النــوع مــن
الوعــي وملثــل هــذه النوعيــة مــن الشــباب الواعــي ،التــي
متنــح الثقــة للمرشــحني ان يتنقلــوا بــن القوائــم غــر
مكرتثــن بهويتهــا ،الن األهــم هــو وضــع مصلحــة الوطــن
امــام العــن وليــس مصالــح الهويــات الفرعيــة.
كــا وأننــا بحاجــة لتوعيــة الشــباب العراقــي واســتمرار
زرع األمــل يف نفوســهم وعــدم الســكوت او الســاح لهــم،
بــأن يفقــدوا الثقــة باالنتخابــات يف كل دورة انتخابيــة
متــى مــا جــاء وقتهــا ،فالشــباب هــم روافــد القــوة نحــو
التغيــر والتقــدم واالزدهــار والنهــوض بالواقــع نحــو
األفضــل ،ومــا الشــباب اللبنــاين بنمــوذج بعيــد علينــا،
وإمنــا هــم نســخة مشــابهة متامــا لنســختنا عــى الصعيــد
الدميوغــرايف ،مــن اجــل ذلــك علينــا أن نغــادر شــواطئ
التكتــل والتخنــدق العرقــي والطائفــي ،ومــا الحــل اال عــن
طريــق كســب وتوعيــة وتثقيــف الشــباب والعمــل مــن
أجلهــم ،يك يســتوعبوا أن االنتخابــات هــي لغــة املنافســة
الرشيفــة مــن أجــل خدمــة الوطــن وليســت وســيلة

هشام جامل داوود

لل ـراع مــن أجــل مصالــح ومكاســب
شــخصية.
لذلــك عــى الجميــع ممــن يــروا أن
مصلحــة الوطــن تقتــي أن يبذلــوا
جهــوداً ومســاعي حثيثــة لالرتقــاء
بواقــع الفكــر العراقــي ،وأن يصبــوا
جــل اهتاممهــم وتركيزهــم عــى
الفئــات الشــبابية والعمــل عــى خلــق طبقــة مثقفــة
مــن بينهــم ،تكــون قــادرة عــى أن تســتوعب مفهــوم
الدميقراطيــة ،وذلــك مــن خــال التثقيــف املســتمر وتنظيــم
الــدورات والنــدوات واملؤمتــرات ،يك نكســب قيــادات
شــبابية ودمــاء جديــدة تؤمــن لنــا مســتقبل أجيالنــا.
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مظفر النواب يحصد مآثره يف أرواحنا

زهري كاظم عبود

وفيــا عــاش لكلمتــه ولقيمــه واملبــادئ التــي يؤمــن بهــا وصادقــا مــع نفســه حــن 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 .
عــاش مظفــر النــواب حامــا روحــه بــن يديــه
متنقــا بــن مــدن عــدة مل يســتقر كــا روحــه
الثائــرة ووجدانــه الصــايف ولهــذا ســكن يف قلــوب
الفقــراء واصبــح القاســم املشــرك يف جلســات
املثقفــن واملتعلمــن ومنصــة عشــق ومحبــة
للعــال والفالحــن ومل يزاحــم احــد عــى منصــب
او مركــز مكتفيــا مبحبــة النــاس التــي التعادلهــا
ثــروة وكان يعــرف انــه اصبــح رمــزا للثــورة عــى
الظلــم وصوتــا مدويــا ضــد الفاســدين وانصــاف
الحــكام ومل يــك مثلــه يرتبــع عــى عــرش الشــعر يف وطــن ميتــد مــن القلــب اىل القلــب فاكتســب محبــة وتقديــر
اليســار واليمــن 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
تهيــم فــوق قبــاب الذهــب واملنائــر امللونــة وعــى متوجــات دجلــة والفــرات متيــز مظفــر مبواقــف مل يكررهــا
رجــل مثلــه فهــل ســمعتم عــن ثائــر اليحمــل الســاح ومــن تعــرف عليــه تــذوق طعــم الكلمــة التــي يضفــي
عليهــا النكهــة واللــون .
وبالرغــم مــن قــر الفــرة التــي عشــتها بالقــرب منــه اال انــه تــرك اثــرا كبــرا يف روحــي انتــرت قصائــده
الشــعرية والثوريــة يف كل مــكان قدراتــه عــى اختيــار القصيــدة الحــدود لهــا جريئــا وصادقــا ومــن يكتــب عنــه
امنــا ميــارس طقســا ســحريا حــن ينتقــي مــا يليــق مبظفــر النــواب الــذي ابــدع يف تنــوع اختيــار الكلــات ومتيــز
بثباتــه عــى املوقــف وتحملــه وزر كلامتــه ومواقفــه  ،ورجــا عــاش كل تلــك الظــروف واالحــداث والغربــة
القرسيــة  ،البــد لجســده املنهــك مــن اســتقرار ونهايــة غــر انــه كان جديــرا بــان يبقــى رمــزا مــن رمــوز العــراق
تتفاخــر بــه االجيــال وفيــا عــاش وكبــرا رحــل وســيبقى بيننــا .

