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المرجعية والموقف من االنتخابات النيابية
مرشح
اتخذت املرجعية موقفا ً مشرفا ً  ,بعدم التدخل في شؤون االنتخابات ،وال في شؤون الكيانات السياسية وقوائم واملرشحني  ,وعدم اسنادها او دعمها  ,أل ّية قائمة او
ٍ
بشكل صريح  ,اليقبل التأويل والنقاش  ,بل أنّها اتخذت موقفا ً واضحا ً  ,بالدعوة الصريحة  ,باالنتخاب االصلح والصالح والنزيه الذي يعمل على
معني  .ع ّبرت عن ذلك
ٍ
بحرص ومسؤولية  ,والدعوة اجلادة الى نبذ واسقاط املرشحني الذين ث ُبت فسادهم املالي وسياسي  ,واملنافقني الذين يتاجرون بالدين من
خدمة الشعب واستقرار البالد ,
ٍ
أجل كنز االموال بطريق احلرام  ,والذين تسببوا في تردي االوضاع  ,والذين تهالكوا على نهب اموال الدولة  ,وتركوا شؤون املواطنني  ,دون حل ومعاجلة  ,والذين يفضلون
مصاحلهم اخلاصة على املصالح العامة .
دع����ت المرجعي����ة الناخبي����ن
ال����ى الت����روي والتدقي����ق في
هوية المرش����حين  ,سيرتهم ,
تاريخهم  ,نزاهتهم  ,حرصهم
واخالصهم للش����عب والوطن ,
ّ
وحذرت المرجعية من الوقوع
في ش����رك االغ����راء والخداع
بالوعود والكالم المعس����ول( ،
اليغرنكم الالفتات واألعالنات
ّ
الكبي����رة التي تمأل الش����وارع
والس����احات  ,وال االغ����راء
بالتصوي����ت اليهم  ,عبر تقديم
المس����اعدات والهداي����ا  ,وال
المس����اومة عل����ى التعيينات ,
ألنها من حقوقكم ) .،
رغم هذه المواق����ف اإليجابية

المس����ؤولة الت����ي تص����ب في
محاول����ة اخ����راج العراق من
شرنقة األزمات الخطيرة التي
وقع فيه����ا  ,والتي يدفع ثمنها
دائماً،المواطنون االبرياء  ,إال
ان بعض االص����وات الدينية ,
تخالف رأي المرجعية صراحة
 ,او تتطاول على هذه المواقف
اإليجابي����ة  ,وتتصيد في الماء
العكر في اصدار فتاوى غريبة
���رم انتخ����اب
وهجين����ة  ,تح� ّ
العلمانيي����ن  ,بحجة ّ
أنهم كفرة
وملحدي����ن  ,ووجوده����م ال
يتناسب مع الشريعة األسالمية
 ,وتدع����و صراح����ة وبق����وة
وعزيمة الى انتخاب االحزاب

االستراتيجية األمريكية الجديدة
من التضييق الى التوسعة

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

قد يذهب الخيال بعيداً ببعض المحللين والمراقبين،
ل���ردود األفع���ال ،الخاص���ة بالوالي���ات المتحدة
االمريكي���ة على مس���توى السياس���ية الخارجية،
وطريق���ة تعاطيها م���ع األزمات التي تش���غل بال
المجتمع الدولي.
كما تتنوع االحتماالت والرؤى في طريق تفس���ير
ما يحدث ،بين اإليجابية والسلبية ،والتي ال تخلو،
ايضاً ،من نظريات المؤامرة والنهايات الكارثية.
لي���س المقص���ود م���ن ه���ذا ،التقليل م���ن قيمة
االس���تنتاجات واالحتماالت التي رس���مت مالمح
س���لوك الواليات المتحدة تجاه اآلخرين ،بقدر ما
تعن���ي حاجتنا الى الواقعية ف���ي الرصد والتحليل،
فالواليات المتحدة تدرك جيداً ان ال شيء ثابت في
السياسة ،والمصلحة تقتضي االنسجام مع الواقع
المتغير ،مقابل الحفاظ على الثوابت االستراتيجية
بعيدة المدى ،خصوص���اً إذا ارادت البقاء في قمة
الهرم الدولي ،وتجن���ب الهاجس المزعج،لنظرية
موت االمبراطوريات ،وآفول نجمها.
يبدو ان أوباما ومستش���اريه ،يعملون على تعزيز
سياسة «التوسيع» في العالقات الدولية واشراك
اآلخرينً ،
بدال من سياسة «التضييق» واستخدام
«المدف���ع»  ،كم���ا اس���تخدمها «ب���وش األبن»
في الس���ابق ،وهذا التحول في سياس���ة الواليات
المتح���دة ،ال يعني بالضرورة نهاية عصر التحكم،
او اضمح�ل�ال دور الوالي���ات المتح���دة ،وضعف
سياس���تها الخارجيةّ ،أنما توضح ب���أن «التكتيك
مختلف ولكن أهدافنا مشتركة»  ،والتي اوضحها
كي���ري لدول الخليج ،بع���د االتفاقية المبدأية حول
البرنامج النووي اإليراني.
قد أضاف الرئي���س األمريكي في مقابلة مع مجلة
«بلومبيرغ في���وز»  ،تأكيد هذا التغيير ،بقوله :
«على ش���ركاء الواليات المتحدة من ّ
السنة (وهم
الحلفاء التقليديين) في منطقة الش���رق االوس���ط،
قبول التغيير المقبل ف���ي عالقة الواليات المتحدة
م���ع إيران ،م���ا دأبت عل���ى قوله لش���ركائنا في
المنطقة ،هو ّأن���ُه علينا ان نتجاوب ،وان نتكيف،
مع التغيير» وأضاف « :التغيير مخيف دائماً «.
بالتأكي���د ان التغيير ال يخي���ف الواليات المتحدة،
ّ
وأنم���ا ال���دول الكالس���يكية ،ذات التفكير النمطي
الواحد ،والتي تنظر الى األمر كما عبّر عنه أوباما
«لطالما كان هناك راحة بال ،ان الواليات المتحدة
مرتاحة للوضع القائم ،ولالصطفافات الموجودة،
وأنه���ا على عداء عنيد مع إيران» ،لكن ليس بعد
اليوم ،فالتغيي���ر أصبح حتمياً بالنس���بة للواليات
المتحدة.
عقيدة المسؤولية
الس ّني
عندما ُسئِل الرئيس األمريكي عن التطرف ُ
والش���يعي ،ابدى مالحظة مهمة في سياق كالمه
بخصوص إي���ران (التي من خاللها يمكن ان نفهم
التحول الجديد) ً
قائال « :إذا نظرت الى التصرفات
اإليرانية ،تراهم اس���تراتيجيين وغير متهورين،
ولديه���م نظ���رة عالمي���ة ،وي���رون مصالحه���م،
ويتعاملون مع حس���ابات الربح والخسارة ،هذا ال
يعني انهم ليس���وا ثيوقراطية (حكماً دينياً)  ،تتبنى
جمي���ع انواع االفكار التي اعتقدها كريهة ،ولكنهم
ليسوا كوريا الش���ماليةّ ،أنهم دولة كبيرة وقوية،
ترى نفسها العباً مهماً على المسرح الدولي ،وال
اعتقد ان لديهم تمنيات باالنتحار ،ولذلك جائوا الى
طاولة المفاوضات من أجل العقوبات».
فالواقعي���ة الت���ي تفرضه���ا السياس���ة الخارجية
الجديدة ،هي العمل على توسيع الفرص للخصوم
،وتجنب التضييق قدر اإلمكان ،مقابل التأكيد على
خيارات الضغط االقتصادي ،وربما العسكري ،لكن
بوتيرة اقل ف���ي حال لم يس���تجيب الطرف األخر
للتغير المطلوب ،وكل هذا يخضع إليقاع منس���جم
يش���ترك فيه الجميع ،من دون ان يكون للواليات
المتحدة االنف���راد ،وتحمل المس���ؤولية لوحدها،
وهذا يعطي فرصة كبيرة للواليات المتحدة ،لتجنب
المواجهة المنف���ردة وتبعاتها االقتصادية الكبيرة،
إضاف���ة الى تخفيف العداء المتنامي لها ،بعد ثالث
حروب خاضتها على مدى عق ٍد من الزمن في بالد
المسلمين ،ورغبة الشعب األمريكي في عدم تكرار
هذه التجارب الحربية.
لقد الم���س الباحثان األمريكيان ،نينا هاش���يجان
وديفيد شور في دراستهما« ،عقيدة المسؤولية»
هذه الحقيقة ،بعد اعتراضهما على من أش���ار الى
ضعف االستراتيجية االمريكية ورؤيتها الواضحة
ف���ي عه���د اوبام���ا ،بأنها تمتل���ك بالفع���ل رؤية
استراتيجية متكاملة للسياسة الخارجية.
وق���د أ ّكدا على حقيقة،مفاده���اّ ،أنُه على الواليات
المتح���دة «العم���ل على تش���جيع أو دف���ع القوى
الصاع���دة لتحمل مس���ؤوليات أكب���ر ،فيما يتعلق
بالمناف���ع المش���تركة التي تس���تفيد منها كل دول
العال���م ،أو م���ا يطل���ق عليه���ا (The global
 )common goodsلتخفي���ف العبء عليها
بشكل
من ناحية ،وكوسيلة لتطوير النظام الدوليٍ ،
تدريجي ،ليس���توعب العدد الكبير م���ن الفاعلين
الذين أصبح لهم تأثي���ر على مجريات األمور فيه

باسم حسين الزيدي

من ناحية أخرى».
كم���ا اضافا الى ان ه���ذه العملية تتطل���ب «قدراً
كبي���راً من الصب���ر ،ليتمكن النظ���ام العالمي من
التكيف م���ع الدور الجديد له���ذه القوى الصاعدة
من ناحية ،ولكي تقتنع هذه القوى ً
أيضا من خالل
الممارسة العملية ،بفوائد النظام العالمي القائم من
ناحي���ة أخرى ،ويضاعف من صعوبة هذه العملية
أيضاً ،أن عدد القوى الصاعدة ارتفع بشكل كبير،
وقدرتها عل���ى التأثير ومقاومة الضغط الخارجي،
ازدادت أيض���اً ،والهدف من ذلك ،هو التوصل إلى
قواع���د متفق عليها إلدارة النظ���ام الدوليّ ،
وحل
المشاكل التي لها أبعاد عالمية في ظل واقع دولي
جديد».
فيما اش���ارا بعدم صالحية «المؤسسات والقواعد
التي قامت بعد الح���رب العالمية الثانية إلدارته»،
وف���ي النهاية توص�ل�ا الى ان « دخ���ول العبين
جدد على الس���احة الدولية ،يع��� ُد ً
دليال على نجاح
السياس���ة الخارجية األمريكية ،وليس ً
دليال على
تراجع الدور األمريكي».
اما اآلليات الجديدة التي يمكن استخدامها لتطبيق
هذه الرؤية االس���تراتيجية بعيدة المدى ،فتس���تند
على عدة محاور لعل أهمها:
 .1بناء ش���راكات استراتيجية (Building up
 :)Strategic Relationshipsوطبع���اً
يمكن القياس على ذل���ك الخطوات التي قامت بها
الوالي���ات المتحدة االمريكية مع إيران وروس���يا،
والتي من الممكن ان تش���هد في المستقبل ،المزيد
من الشراكات االس���تراتيجية ،وفتح قنوات أوسع
وأعمق على المستوى الدبلوماسي واالقتصادي،
ومن الممكن ان تش���ارك في ّ
ح���ل قضايا إقليمية
ودولي���ة مهم���ة ،بالنيابة عن الوالي���ات المتحدة
االمريكية ،مع التركيز على ان تكون هذه الشراكة
بمستوى الثانوية ،ال الن ّدية.
 .2الفص���ل بي���ن القضايا والمس���ارات المختلفة
( :)Compartmentalizationفالتواف���ق
بنسبة  %100في العالقات والمصالح بين الدول،
أم ٌر غير واقع���ي ،مهما بلغت العالقة بينهما ،لكن
يمكن فصل القضايا الخالفية ،وتحديد المس���ارات
الت���ي يمكن العم���ل عليها ،خدمة للنظ���ام الدولي
الجديد ،وبالتالي خدمة لمصالح الواليات المتحدة،
وهذا األمر تجده بوضوح في الخالف بين روس���يا
والواليات المتحدة ،حول ضم ش���به جزيرة القرم
الى روسيا االتحادية ،والتهديد بعقوبات اقتصادية
وعزل روس���يا ،من دون ان يؤثر ذلك على دورها
في الش���رق األوسط  ،وسوريا ،إضافة الى دورها
المهم امام االتحاد األوروبي،وتحديداً اليورو الذي
تعتب���ر ُه الواليات المتحدة االمريكية ،الخطر األكبر
الذي يهدد الدوالر األمريكي ،عماد قوتها ،ومصدر
فخرها ،والذي من الممكن ان تس���تفاد من الدور
الروس���ي الحقاً لمجابهة أي خط���ر محتمل لنمو
اليورو.
 .3الترحي���ب بقيادات جدي���دة (Welcoming
 :)New Leadershipsوه���و األم���ر الذي
أشرنا اليه في البداية ،بأن االستعداد للتغير يتطلب
التكييف ،وعلى الحلفاء التقليديين اس���تثمار هذا
التغيي���ر ً
بدال م���ن توجيه النقد ،كما أش���ار أوباما
ضمن���اً ال���ى االنتق���ادات التي وجهتها إس���رائيل
والس���عودية في إدارة األزمة في سوريا والملف
النووي اإليراني.
الخالصة
يقول توماس جيفرس���ون ،أحد اإلباء المؤسسين
للوالي���ات المتحدة« ،أتمنى أن ن���زداد حكمة كلما
عظمت قوتنا ،وذلك لنعلم أننا كلما استخدمنا القوة
بصورة أقل ،أصبحنا أعظم».
ما يشير اليه من يذهب الى القول بأن طريقة إدارة
النظ���ام العالمي الجديد من قب���ل الواليات المتحدة
االمريكية ،تش���هد تغييراً س���وف نالح���ظ نتائجه
الحقاً ،يؤكد ايضاً ان هذه الطريقة ليس���ت جديدة
بالمرة ،وانما باتت تس���تخدم على نطاق اوس���ع
وأعمق في عهد أوباما ،مقارنة باإلدارات السابقة
للبيت األبيض ،وبالنتيجة يمكن ان نفهم مما تقدم
جمله أمور منها:
 .1اس���تخدام الدبلوماسية التي تجمع بين الهدوء
والضغط ،وتجنب التصعي���د الفوري في المواقف
وردود األفعال امام األزمات العالمية.
 .2االعتم���اد بص���ورة أكث���ر على حلف���اء غير
تقليديي���ن ،في إقامة ش���راكات جديدة ،وتوس���يع
الحلقات الدولي���ة وتداخلها من أجل تفعيل مفهوم
(القيادة من الخلف).
 .3تفعيل دور الدور االقتصادي ،كوس���يلة للكسب
والضغط من جانب ،ومواجهة االخطار التي تواجه
جانب أخر ،سيما عملة االتحاد األوربي
الدوالر من ٍ
التي تنظر اليها الواليات المتحدة بعين الريبة.
 .4ان توس���يع النظام العالمي ،وزيادة الشراكات
الثانوي���ة ،وإدخال دول جديدة للقي���ام بمهام أكبر
وادوار أوسع ،يقتضي تهميش التطرف والتعصب
واإلرهاب ،بعد ان تتحول هذه األمور الى عبأ على
الدول الصاعدة نفسها.

مرة اخ����رى  ,ويبقى الخراب
والدم����ار  ,يخيم على س����ماء
الع����راق  ,ومن أجل بقاء نظام
المحاصصة وتوزيع الغنائم ,
دون ان يتع����رض الى خدوش
بس����يطة  ,وتظ����ل االح����زاب
األسالمية دون دخيل او شريك
ومنافس  ,خارج ثوب الطائفية
.
ان ه����ذه الفت����اوى ،تحاول ان
تؤثر في الناس البس����طاء في
دغدغة عواطفهم ومشاعرهم
الديني����ة  ,وتعظي����م الخ����وف
والقلق من المطالبين بالحرية
والحي����اة
والديموقراطي����ة
الكريمة  ,ووطن يسوده األمان

األس��ل�امية  ,وحت����ى لو كانت
فاس����دة من قمة رأس����ها الى
اس����فل اطرافه����ا  ,وحتى لو
كانت غي����ر مؤهل����ة وجديرة
بالمسؤولية من أجل المحافظة
على نظام المحاصصة الطائفية
 ,وخوفاً من تمزق هذا الثوب
 ,بدخ����ول مرش����حين ،خارج
غطاء الطائفية والمحاصصة .
يعني ابقى المشاكل واألزمات
العاصفة عل����ى حالها  ,وابقى
الوطن يتعرض الى العواصف
المس����مومة  ,يعن����ي تجدي����د
المرش����حين الفاس����دين الذين
نهبوا الب��ل�اد والعباد وخربوا
الب��ل�اد  ,بإع����ادة انتخابه����م

تحت قبة البرلمان !
ب���دأ مارث���ون الوص���ول ال���ى
البرلم���ان العراقي ،م���ع اطالله
شهر نيس���ان ،وكان للرياضيين
والش���خصيات الرياضية ،حصة،
ضم���ن الموعودي���ن بالجل���وس
على كرس���ي الحصانة البرلمانية
المقبلة  ,وبطبيع���ة الحال وجود
ممثلي الرياضة العراقية ،ظاهرة
صحية ومفيدة ف���ي نفس الوقت
،لوج���ود أناس يتكلم���ون بنفس
الدفاع عن الرياضة العراقية التي
تواجه اصعب سنواتها من تراجع
وانتكاس���ات كبي���رة ،ليس على
صعي���د االنجازات فق���ط ،بل على

صعيد التطور الذي يشهده العالم،
والطفرة النوعية في توفير جميع
الطاق���ات لخدم���ة الرياضة التي
تمثل عصب الدول واستثماراتها،
ّ
ولع���ل كأس العال���م القادمة التي
تس���تضيفها البرازيل ه���ذا العام،
واحتكار التمويل الهائل الذي ّ
وفرتُه
البرازي���ل ،رغم عج���ز الحكومة
المالية في توفي���ر حالة االكتفاء
الذات���ي للش���عب البرازيلي ،لكن
عندما يقف األمر على بطولة كرة
القدم ،لم يقف شيء امام تطلعات
تنظيم
بالد الس���امبا م���ن أج���ل
ٍ
متكامل ،ومن ث���م جني االرباح،

بغ���داد مدينت���يَ ،تسلّس���َل زمانها
بأبجدي���ة النوائ���ب المنزوي���ة في
خلدها المضطرب ،س���حنات الدمار
والحرم���ان والتهميش ،رس���متها
سواعد الطغاة بالس���ياط والدماء,
وزينتها ح���روب متوالية ،ارتوت
من َنحرها واحتواها كأس ش���عبها
الم َّ
ُعتق بالصبر.
م���ا تمرد ع���ن س���فرها المحفوظ
المنب���وذ س���وى األدب واألدباء،
وتوش���حت قبل خلوة الجواري مع
غفلة أم���راء المؤمنين عن الغزاة
المغول والتتار بوسام دار الخالفة
االس�ل�امية ..بغ���داد اليوم عاصمة
وطن بدي���ل ،ومواط���ن بَليد ،بعد
أن كان���ت باألم���س القريب ،طفلة
ساذجة ،تتحكم بها طفيليات عزفت
عل���ى أوتار جراحها في رحم دائرة
محرم���ة ،مدججة ب���آالت التصنيع
العسكري ّ
غزو لها
مهدت ألكثر من ٍ

على جاراته���ا وأبنائها ,ثم تمردت
فاس���تقبلت بحف���اوة أع���داءاً لها,
تنوعوا من رعاة بقر وأعاجم ثقاة،

عاصمة المحسوبيات

جمعة عبدالله

واالستقرار  ,وخوفاً من دخول
عناصر نزيه����ة وحريصة الى
قبة البرلمان  ,تفضح مخططات
وتصرفات االحزاب األسالمية
 ,وتخش����ى من سقوط االقنعة
وكش����ف الع����ورات  .ان هذه
الفتاوى الخطيرة  ,التنس����جم
مع الواقع الفعلي الذي يتطلع
الى االص��ل�اح والتغيير ورفع
المظال����م  ,اي ان ه����دف هذه
الفت����اوى  ,يعمل عل����ى ابقاء
الوضع المتفج����ر الذي يهدد
باش����عال نار الفت����ن الطائفية
 ,وتس����د كل المناف����ذ باآلفاق
الرحبة .
يعني بق����اء القت����ل والتدمير

اليوم����ي  ,ويبقى الفاس����دون
ينهب����ون ويتنعم����ون بالترف
الباذخ  ,واالغلبية من الشعب
تكت����وي بنار الفق����ر والعوز ,
وضن����ك الحياة  ,ويظل الوطن
يسير في طريق مجهول .
ل����ذا فأن على الناخب ان يدرك
حجم ه����ذه الفت����اوى المُدمّرة
التي تهدم صرح الوطن  ,وان
يس����لك جادة الصواب والعقل
في انتخاب اصح����اب الكفاءة
والخب����رة والنزاهة والحرص
 ,وان يك����ون ه����دف اختياره
االنتخابي  ,لصالح بناء الوطن
 ,وعلى الناخب ان يدرك ّ ,
أنُه
ينتخب الوطن وطريق مصيره

ثامر هادي غني
ومضاعفة االموال التي صرفت.
مث���ال البرازي���ل حال���ة خاصة،
والفك���رة الم���راد توصيلها عن
كيفية استثمار الرياضة في سبيل
تمويل ال���دول ،واألمثل���ة كثيرة
ومتع���ددة ،س���بقنا اليه���ا العالم
بسنوات طويلة مضت،
والعرب،
ٍ
ونحن نراوح في أماكننا منذ القدم
.المه���م أن تمثيل الش���عب تحت
قب���ة البرلمان من الش���خصيات
الرياضي���ة ،يك���ون هدفها خدمة
الرياضة ،مثلما يح���دث للقاضي
والمهن���دس والطبي���ب من أجل
مهنت���ه ،وه���و األه���م والواجب

المقدس ،وعدم االصابة بفايروس
السياسة المقيتة ،واالنجرار وراء
تطلعات الح���زب والكتلة ،وبعدها
يخ���رج م���ن ش���رنقة الرياضة
الجميل���ة ،ويذه���ب طواعية الى
عالم المال والسياس���ة ،وينس���ى
اص���ل الموضوع الذي ذهب اليه،
تحت قبة البرلمان ،مثلما حدث في
الدورات السابقة من ترك رسالة
الرياضة التي هي رصيده الوحيد،
وترك المشروع االوسع من أجل
عيون الكرس���ي ،وطبعاً هو ديدن
كل م���ن يجلس عليه ،ومن جميع
العناوين ،يج���ب أن يكون الرجل

المناس���ب في المكان المناس���ب،
كم���ا تعلمناه���ا من���ذ الصغ���ر،
وعندم���ا نتحدث ع���ن الرياضة،
ال تقب���ل القس���مة عل���ى أثنين..
أما سياس���ي أو رياضي ،مروراً
بالمراكز الوزاري���ة التي هي من
حق صاح���ب االختصاص ،فلماذا
الطبيب م���ن حقه وزارة الصحة،
ولي���س االكاديم���ي الرياضي من
حقه وزارة الش���باب على س���بيل
المثال ال الحصر ،وكيف يكون من
يري���د خدمة الرياض���ة من خارج
اسوارها ،والذي يحصل للرياضة
تراجع،
في السنوات األخيرة من
ٍ

سببه المتاجرة والدخول فيها لكل
من هب ودب كما يقولون ،ونراه
جلي���اً ،وهذا ينطب���ق على جميع
مفاصل البلدّ ،
فنيًا وإدارياً ،لألسف
الش���ديد ،نتمنى التغيير ،ونتمنى
الوص���ول لمرش���حي الرياضة،
ليخدمها ويطور قدراتها ،وينتشلها
م���ن واقعها المظلم للفترة المقبلة
على االقل !

مهند حوشي رشك

مروراً
بأمير عربي مخلوع ,وآخر
ٍ
َّ
ْ
آخ َرته ب ُدنياه,
حجازي مرقوعَ ،رق َع ِ
لتوق���ع بذل���ك مؤام���رة الخضوع

والتسليم بالهزيمة تلو الهزيمة.
الهضيمة ..الهضيم���ة ..بغداد بعد
االحتالل،الملف���ق بالتحريرُ ،تكنى

بعاصمة الثقافة والس�ل�ام المَكين،
ووزارة ثقافتها المَصونة ال يصلح
له���ا إال من كان وزي���راً للدفاع ،ال
أراها س���وى عاصمة للمحسوبيات
وال فخر ,إذ تخطت أسبلة البرلمان،
وسبُل
وحولها بطون عطشة غرثىُ ,
نواب���ه وأقالم حاش���يته ,وجاوزت
ح���دود التعيين���ات الحكومي���ة في
دوائر الدولة ,والتمثيل الدبلوماسي
للس���فارات والقنصليات في ش���تى
البلدان ,ولم تتمرد المحس���وبيات
عنها أو تس���تثني منها حاجبها أو
طباخها ،وال سكرتاريتها التي تنذر
بالوعي���د والتهديد ،حين تمثلع بين
يديها الرقيقتين معاملة لمواطنيها
األجانب .أجالف تجافي مواطنيها،
وقد َجنِفوا ،وتش���تت مصائرهم في
ش���تات األمصار ,حتى باتت ثقافة
التكنوق���راط في مخيلة اإلنس���ان
العراقي كأنث���ى فاتنة صعبة المنال

في عهد ديموقراطية غانية سائبة,
مقب���ل عهدها الجدي���د المجيد ،بعد
تغيير مرتقب دون الحاجة
أيام على
ٍ
إل���ى قطع غي���ار ,إذ ال يراه الواقع
س���وى دورة سياس���ية متكامل���ة
للجاثمي���ن على ص���دره ,يتبادلون
األدوار واألرص���دة أيهم أكثر ً
ماال
وأعز نفراٌ .
كل يتغنى بالس�ل�ام وال
ضير في ذلك ,كما تغنت بغداد بأنها
دار السالم ,تغنت له أرض الكنانة
بسالم
مجرورة بكرمها بعد دخولها
ٍ
آمنينن حت���ى مدينة كام���ب ديفيد
فعلت ،ونعتت ما جرى على ترابها
الملتحف بالسيراميك الماسوني من
اتفاقية مش���هودة باتفاقية السالم،
أمّ���ا حقيقة مدينتي اليوم ،فال ثقافة
وال أدب له���ا مع الفاتن���ة الم َ
ُغيّبة,
وال س�ل�ام بها واألم���ان لها خصم
والح���كام على مذبحها في ِخصام..
ُ
والسالم!
َ

المسائلة االجتماعية في ميدان الخدمات العامة
تشكل إدارة اخلدمات العامة ،صلة بالغة األهمية بني أصحاب املسؤولية وأصحاب احلقوق ،وتعتبر مؤسسات تقدمي اخلدمات،
كاملستشفيات واملدارس ومؤسسات الطاقة واملياه والصرف الصحي ،أساسية إلعمال حقوق اإلنسان ،وتؤثر كيفية تصور تلك
اخلدمات ،وتقدميها بالفعل ،تأثيرا ً كبيرا ً على طريقة تقييم حالة احلوكمة داخل الدولة ،حيث تعد اخلدمة العامة التي تقدمها
الدول  -من وجهة نظر عاملية ، -عنصرا ً أساسيا ً من عناصر احلكم الرشيد.
الشك أن حكومات الدول ،تتحمل مسؤولية
تقديم خدمات عديدة إلى س���كانها ،س���وا ٌء
بشكل مباشر أو غير مباشر ،فإذا كانت تلك
الخدمات العامة التي تقدمها الدول ،ترتقي
إلى مس���توى تلبية احتياجات المواطنين،
وتعزز مبدأ خدم���ة المواطن ً
أوال ،فأن من
شأن هذا ،أن يعزز ثقة المواطن بمؤسساته
الحكومي���ة ،ولك���ن عندما تك���ون الخدمة
العامة في حالة تده���ور وتعاني من نقص
في البنى التحتية األساس���ية ،وتتسم بسوء
اإلدارة والفس���اد ،وانعدام الكفاءة ،فأن من
شان ذلك أن يؤدي إلى فقدان الثقة ،بجميع
جوانب الحكم األخرى.
تقري���ر مفوض���ة األمم المتحدة الس���امية
لحقوق اإلنس���ان عن دور الخدمة العامة،
كعنصر أساس���ي من عناصر الحكم الرشيد
ٍ
في مجال تعزيز حقوق اإلنسان ،وحمايتها
لسنة  ،2013أشار إلى أن « تتولى الدول
مسؤولية تقديم أنواع مختلفة من الخدمات
إلى س���كانها ،بما في ذل���ك خدمات التعليم
والصح���ة والرعاي���ة االجتماعي���ة ،ويُع ّد
تقديم تلك الخدمات ،أساسياً لحماية حقوق
اإلنس���ان ،كالح���ق في المس���كن والصحة
والتعليم والغذاء ،ويكون دور القطاع العام
بوصفه مقدم���اً للخدمات ،أو منظماً لعملية
توفير الخدمات من قب���ل القطاع الخاص،
حاس���ماً إلعم���ال جميع حقوق اإلنس���ان،
وبصف���ة خاص���ة الحق���وق االجتماعي���ة
واالقتصادية ،وتركز بعض الخدمات ،مثل
خدمات الش���رطة أو إقامة الع���دل ،تركيزاً
مباش���راً عل���ى حماية الحري���ات الفردية،

بينما تكتس���ي خدمات أخ���رى ،مثل التعليم
والصحة والغذاء ،طابعاً اجتماعياً ملحوظاً،
يُع ّد أساس���ياً لبن���اء رأس المال البش���ري
الض���روري للتنمية المس���تدامة ،وإعمال
الحقوق االقتصادية واالجتماعية».
وبالتالي ،فإذا كان من واجب الدول ،تقديم
الخدم���ات أو تنظيمه���ا ،وإذا كان من حق
المواط���ن الوصول إلى الخدمة العامة على
قدم المس���اواة ،كما تن���ص المادة (25ج)
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياس���ية ،وتك ّرس المادة (25أ) الحق
في المشاركة في إدارة الشؤون العامة ،فأن
ذلك يستتبع تحميل المسؤولين المنتخبين،
أو المعينين الذين ُتس���ند إليهم مهام عامة،
المس���ؤولية عن اإلجراءات أو األنش���طة
أو القرارات الص���ادرة عنهم ،وإخضاعهم
للمسائلة بشأنها من خالل ما يُعرف اليوم بـ
(المسائلة االجتماعية) التي تكتسي أهمية
خاصة في ميدان الخدمات العامة.
ماهي المسائلة االجتماعية؟
المس���ائلة ه���ي التزام أصحاب الس���لطات
بتفسير األس���باب الكامنة وراء إجراءاتهم
وتحم���ل مس���ؤولية نتائجها ،ق���د يكونون
موظفي الحكومة ،القطاع الخاص ،الجهات
ّ
المانحة ،مقدمو الخدمات ،القادة الطبيعيين
أو المنظمات غير الحكومية.
والمس���ائلة االجتماعية ه���ي منهج لبناء
مس���ائلة تعتمد على المشاركة المدنية التي
تعني مش���اركة مباش���رة أو غير مباشرة
للمواطن العادي ،أو المنظمات األهلية في
مسائلة الحكومة.

ع��� ّرف البن���ك الدول���ي «المس���ائلة
االجتماعية» ،بأنها  :أسلوب إدارة ،يُشرك
المواطني���ن ومنظم���ات المجتم���ع المدني
ووس���ائل اإلعالم وغيرها م���ن األطراف
الفاعل���ة غي���ر الحكومي���ة في محاس���بة
الحكومة عن قراراتها وأفعالها ،سيّما فيما
يتعلق باس���تخدام الموارد العامة وإدارتها.
وهي وسيلة تدفع الحكومة إلى العمل بمزيد
من الكفاءة من أجل مواطنيها ،بالس���ماح
لهم بالتعبير ع���ن آرائهم ،وإتاحة الفرص
أمامهم ،وذل���ك كي يعرض���وا احتياجاتهم
بوض���وح ،ويرقبوا أفع���ال الحكومة – من
صنع السياس���ات إلى إدارة شؤون المالية
العام���ة ،وتقدي���م الخدم���ات العامة ،ومن
اإلع���راب عن رضاهم ع���ن أدائها أو عدم
رضاهم إلى اقتراح إجراءات تصحيحية.
أش���ارت مفوضية األمم المتحدة الس���امية
لحقوق اإلنسان ،ومركز الحقوق االقتصادية
واالجتماعي���ة ،في تقرير ص���در مؤخراً،
إلى أن «المس���ائلة االجتماعية» تستخدم
لإلشارة إلى مجموعة واسعة من األنشطة
التي يعمل فيها األفراد ومنظمات المجتمع
بش���كل مباشر أو غير مباشر على
المدني،
ٍ
تعبئة الطلب على المس���ائلة ،وهم كثيراً ما
يس���تخدمون تقنيات قائمة على المشاركة
لجم���ع البيانات ،وممارس���ة الضغوط من
أجل إتاحة إمكانية الحصول بصورة شفافة
على المعلومات الالزمة لتقييم الميزانيات،
ورص���د اإلنف���اق العام ،وتقدي���م الخدمات
العام���ة ،وتوفي���ر بطاقات تقيي���م خاصة
بالمواطنين ،والمجتمعات المحلية ،وإدارة

عمليات تدقيق األداء االجتماعي ،وما إلى
ذلك.
اتس���م عمل منظم���ات المجتم���ع المدني
والح���ركات االجتماعي���ة التي اس���تعانت
بتكنولوجي���ات المعلوم���ات ،واالتصاالت
باإلبداع ف���ي مجال ابت���كار تقنيات جديدة
للمس���ائلة االجتماعية ،وهذه تش���مل رسم
خرائط للمجتمعات المحلية عن طريق حشد
المصادر ،أو اس���تخدام األنظم���ة العالمية
لتحديد المواقع من أجل عرض المعلومات
المتعلقة ،بتقديم الخدمات وتحليلها.
تأت���ي أهمي���ة «المس���ائلة االجتماعية»
من خ�ل�ال ما أوضح���ه التقري���ر العالمي
للتنمي���ة ،أن العالم يعان���ي من تحديات في
تحسين الخدمات الموجهة للفقراء ،أهمها
أن عوائ���د التنمية ال تصل إل���ى الفقراء،
وصعوبة وصول الفقراء للخدمات المُق ّدمة
له���م ،وتدن���ي مس���توى ج���ودة الخدمات
المُق ّدمة للفقراء ،مضاف���اً اليها ،محدودية
التقيي���م والتجديد واالبتكار في مجال تقديم
الخدمات.
فإذا ما كانت (المس���ائلة االجتماعية) بهذا
الق���در من األهمية ،وإذا ما كانت ش���عوب
الدول تسعى إلى المزيد من التقدم والتطور
والمحافظ���ة عل���ى حس���ن األداء ،وتقديم
خدم���ات ذات ج���ودة عالية تلب���ي طموح
مواطنيها ،فمن المهم جداً ،أن تعمل الدول
وحكوماته���ا على ضمان وجود المس���ائلة
االجتماعية في سياس���اتها وخططها العامة
المالي���ة والخدمي���ة ،س���يّما ف���ي الموارد
اآلتية:

جميل عودة
 -1الموازن���ات والمصروف���ات :من خالل
تفعي���ل أعم���ال المش���اركة االجتماعي���ة
المتعلق���ة بالموازنة ،مثل :وضع الميزانية
بالمشاركة ،واعتماد الميزانية المبنية على
األداء ،وتوعية الجمهور لتحسين المعرفة
بالموازنات ،واإلستقصاءات المتعلقة بتتبع
المصروفات العامة ،والرقابة المجتمعية.
 -2الخدم���ات العام���ة :م���ن خ�ل�ال دمج
المس���ائلة المجتمعية في عملي���ة المتابعة
والتقيي���م للخدمات واالحتياج���ات العامة،
وتوسيع جلسات االستماع العامة ،واعتماد
بطاق���ة إبداء الرأي الخاص���ة بالمواطنين،
وبطاقة تقييم األداء ،وإس���تطالعات الرأي
العام ،ومواثيق المواطنين.
 -3الرقاب���ة العام���ة (المجتمع) :من خالل
توفير كافة األدوات والوس���ائل التي تعزز
الدور الرقابي للمواطن ،وتعزيز دور لجان
الرقابة التابعة ،للمنظمات غير الحكومية،
ولجان رقابية محلية.
وأخيراً ،فإذا كانت المس���ائلة االجتماعية
تس���اعد على إيجاد نظام الحكم المحس���ن،
وتحد من الفقر ،وتخفض التكاليف ،و ُتم ّكن
المواطنين والفقراء بصفة خاصة ،وتؤدي
إلى الشفافية والوضوح ،وتحد من الفساد،
وتع���زز رأس المال االجتماعي ،وتحس���ن
جودة الخدمات ،فأن كل ذلك ،يتطلب تعزيز
وترسيخ هذه المبادئ والمعايير في الخدمة
العامة الوطنية ع���ن طريق برامج التعليم،
وبناء القدرات التي تك���ون إلزامية لجميع
مقدمي الخدم���ات العامة ،أو القائمين على
إدارتها.

