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العدد 2437 :

متس
ٌ
إصالحات ال ّ
جوهر املشكلة!
محمد ابو النيل
كثيرة هي التس���اؤالت التي ُط ِرحت ,بعد
الدعم الذي حصل عليه رئيس الحكومة
م���ن قبل المرجعية والجماهيرُ ,
منذ أكثر
من ش���هر ونصف ,للس���ير ف���ي طريق
إصالحات شاملة ,لوضع البلد المزري,
وأهم تلك التس���اؤالت  :هل إن الس���يد
العبادي ,جاد في تطبيق ُحزم اإلصالحات
التي أطلقها ام ال؟
م���ا يالحظ��� ُه المتتبع هو ع���دم وجود
إصالح���ات ,ب���ل هنالك ش���عارات ..من
قبيل س���وف أبقى احارب الفس���ادّ ,
وإن
حاولوا تصفيتي ,وس���وف نطيح برؤس
الفس���اد الكبي���رة ,والى اآلن ل���م نتقدم
خط���وة واحدة ,تج���اه الصغي���رة منها
ً
فضال ع���ن الكبيرة ,بل م���ا يالحظ ,هو
اللعب عل���ى عامل الوقت ,إلس���تنزاف
الغضب الجماهيري من خالل ش���عارات
زائف���ة ،فعندما يُبرّأ مش���عان الجبوري,
تهم
خ�ل�ال إح���دى عش���ر دقيقة م���ن ٍ
تتعلق باإلرهاب ,تنفيذاً ألمر الس���لطان,
النس���مع من ينادي بإستقاللية القضاء,
وف���ي المقابل ,عندما تدع���و المرجعية,
إلصالح القضاء ,وترفع الفتات من قبل
المتظاهرين الذين هم مصدر السلطات,
يخرج لنا الس���يد
نص الدس���تور,
ُ
كم���ا ّ
رئيس الوزراء ,ليخبرنا إن الدس���تور,
ش���دد على الفصل بين الس���لطات ,لذلك
اليستطيع التدخل في جزئيات القضاء !!
الضرب بالميت ح���رام يارئيس الوزراء
!! ابدأ بمن هو تحت يدك من الفاسدين,
والتش���رّق وتغرّب ..م���رة باتجاه عبد
الفالح الس���وداني ,وأخ���رى تجاه أيهم

ّ
وتغض الطرف عن جيوش
السامرائي,
الس���رّاق ,داخل حدود البل���د ,فال يصح
ُ
ّ
بح���ق
أن ُنص���در مذك���رات إس���تقدام,
أولئك الفاس���دين ,ونستأنس بمجالستنا
ألسيادهم ,داخل المنطقة الخضراء !!
ّ
إن إصالحات الحكومة تحتاج إلصالحات,
وما قصة الرواتب ,وما أعلن عن إجتماع
إنموذج لما
مجلس ال���وزراء األخير ,إال
ٌ
ذكرناه ,ألننا نعلم إن المشكلة التكمن في
الرواتب اإلس���مية ,بل في المخصصات,
ف�ل�ا يصح أن يتم التعتيم عليها ,وتطلعنا
الحكومة على الرواتب األسمية الجديدة
الت���ي ه���ي بحد ذاته���ا مش���كلة تحتاج
إلص�ل�اح ,نس���بة للف���ارق بي���ن راتب
الموظف البس���يط ,والرئاس���ات الثالث
ُ
يص���ل الى ثالثين ضعفاً ،إجراءات
الذي
الحكومة هي لمواجهة التقش���ف ,أكثر
التمس جوهر
مما هي إصالحات ,ألنها
ّ
المش���كلة التي ن���ادت به���ا المرجعية,
وخرجت م���ن أجله���ا الجماهير ,وهي
محاسبة الفاسدين ,وتوفير الخدمات ,وال
ٌ
ألي فاسد ,ما لم
تلوح في األفق
محاسبة ّ
يُستئصل ذلك المرض الخبيث الذي نخر
جسد القضاء العراقي ،وفي الختام ,فإن
على السيد العبادي ان يدرك ,إن الشعب
ُ
جحر مرتين ,وقالوا س���ابقاً
اليل���دغ من ٍ
ـ ّ
إن للعم���ر ح���دود ,وللطاقة أحكام ,فال
ُ
الطريق مغلقاً ـ فما
تعبر الحدود إن كان
عليه فعله هو إمّا أن يتنحى ,أو أن يق ّدم
شيئاً ملموساً ,ويغادر حيّز التصريحات
ُ
يعكف على
والش���عارات ,ألن هنالك من
رسم المخططات ,لإلطاحة بهذا البلد.

حاالت اجتماعية موروثة
..ونظم المؤسسات المدنية
عبد الخالق الفالح

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

المحافظ���ة على القيم والمب���ادئ لحماية
المجتم���ع المتحض���ر في ظ���ل الظروف
بر ُز
الصعبة والقاه���رة التي تم ُر بن���اُ ،ت ِ
الحاج���ة الى تمتي���ن نظام المؤسس���ات
المدني���ة ،واالتج���اه ال���ى روح العصر
بفعل قوى المجتم���ع الفاعلة والمنظمات
اإلنس���انية ،إلعادة روح القوانين ،وبناء
ُ
ُ
ويدرك
يعرف حقوقه
اإلنس���ان الواعي..
ماعلي���ه من واجب���ات ،وتوس���يع آفاق
مداركه ،ليك���ون متوائم���اً ومتالزماً مع
عصرنا ،وإشاعة المعرفة والثقافة .
ُ
ظاهرة النظم العشائرية ،غرست أظافرها
ض ُ
عاف النفوس
في جس���د األمّة ،يغذيها ِ
ذوي المصالح الخاصة ،والذين تفننوا في
تنميتها ،بسبب ُ
عف الدولة مع األسف..
ض ِ
فقد استفحلت وبرزت خالل الثمانينات من
الق���رن الماضي ،بعد أن ألغتها ثورة 14
ُ
قدرة
تموز عام 1958م ،وليست للدولة
مواجهتها ،وإيقاف هذه الممارس���ة الغير
ُ
ومايزال المجتمع
طبيعية في هذه الزمن،
يشع ُر ّ
بأنُه بحاجة للطائفة والقبيلة وفئاتهم
األجتماعي���ة ،لمواجهة األخطار،وجهلهم
بأنها تفس��� ُد المواطنة وتخن ُ
ِ���ق الحرية،
ُ
وتطل���ق العن���ان للجه���ل والتخل���ف في
عص���ر التكنولوجيا ..أي يعن���ي التأخر،
وبقائنا نراوح في مكاننا مع ُج ّل تقديري
ل���كل أف���راد المجتمع ،وبع���ض الحاالت
االجتماعية الموروثة التي مازالت سائدة
ف���ي مجتمعنا ال���ى اليومُ ،تم���ارس على
الرغم من التطور والثقافة واالنفتاح على
المجتمعات األخرى ،ودخول أدوات التقدم
العلمي بكل أش���كاله وأنواعه ،واصبحت
ً
وباال ينخ ُر جس���د المجتمع،
هذه التقاليد،
بشكل سلبي على
وهذه الممارسات ّأثرت
ٍ
التعامل مع متطلبات المجتمع الحالية ،كما
ُ
نعرف بأن بعضاً من تلك التقاليد متخلفة
،وحتى تتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف،
بس���بب قلّة الوعي لدى البعض من الذين
يمارسونها  ،دون أي ثقافة لالنتماء الى
الوط���ن أو األمّة  ..ثقاف���ة االنتماء الى
ُ
بمعزل عن
يحتضن أبنائه
المجتمع الذي
ٍ
اللون أو الع���رق أو الطائفة أو المذهب،
أو العشيرة أو القبيلة ،ثقافة االنتماء الى
الحياة القومية واإلنسانية وعن الهوية،
وع���ن التراث ،وعن القي���م وعن الذات،
والوطن ،وتعريف العشيرة :
( العش���يرة ه���ي مجموعة م���ن األفراد
يرجع إلى جد
نس���ب واح���د،
ينتمون إلى
ُ
ٍ
أعل���ى ،وتتكون من ع��� ّدة بطون أو من
ُ
يس���كن أفراد
ع��� ّدة عوائل ،وغالب���اً ما
العش���يرة إقليماً مش���تركاً ،يع ّدونُه وطناً
لهم ،ويتحدث���ون بلهجة ممي���زة ،ولهم
ثقاف���ة واحدة ،والعش���يرة ه���ي المكون
الرئيس���ي للقبيلة ،فبتحالف ع ّدة عشائر
تتكون القبيلة ،وشرط العشيرة أن يتكون
نس���ب واح���د ،بعكس القبيلة
أفرادها من
ٍ
الت���ي غالب���اً ما تكون من ع ّدة عش���ائر
أنس���اب مختلفة
نس���ب واحد ،أو من
من
ٍ
ٍ
الجد) ،والعشائ ُر تش ّكل النسبة األعظم من
مجموع الشعب العراقي ،لذا كان انعكاس
ه���ذا الواقعُ ،
يترك بصمات���ه الواضحة..
ليس على المجتمع المدني فحس���ب ،بل
على مش���روع الدولة برمّت���ه  ،ذلك ألن
العش���ائر لكثرتها ورس���وخ تقاليدها هي
التي أث���رّت في المجتمع المدني الضعيف
بدوره سياس���ياً والمتخل���ف أقتصادياً ،
ول���م يح���دث العكس كما ه���و مفترض،
وهذا ما ترك بصمات ُه على
بُنية األح���زاب والتنظيمات
العراقية الت���ي تبنت أفكار
الحداثة والتطور وس���يادة
القان���ون ،إلاّ أنها لم تتمكن
من تج���اوز عقب���ة العرف
العش���ائري ،وقد مارس���ت

دوراً موازي���اً للدولة ،س���واء كانت في
الري���ف أو كانت في المدينة ،ونش���طت
كلما ضعُفت س���لطة الدول���ة في األزمات
والتوت���رات السياس���ية ،واس���تغلت ذلك
لصالحها ،خصوصاً ّ
إن األزمات قد ش ّكلت
السمة الغالبة في مراحل الدولة العراقية
بعد سقوط النظام السابق،وليس هناك من
شك ،إن الظواهر والحاالت التي ُ
ّ
يعيشها
تصبح جزءاً من وعيه  ،وهي
اإلنس���ان،
ُ
نتيجة طبيعية للتربية التي ينش���أ عليها،
وهذه حقيقة يج���ب أن تؤخذ على محمل
الجد عند دراسة المجتمع ،ألن الحياة التي
تجمع��� ُه مع اآلخر على مس���احة األرض
ُ
يتحرك فيها هي ٌ
حياة واحدة ،يتول ُد
الت���ي
منها الشعور باالنتماء الى الجماعة ..الى
األرض ،والى الدول���ة التي تحك ُم العالقة
بين هذه األطراف في الواقع االجتماعي.
إن االلتزام بالقيم هو بمثابة صمام األمان
للمجتم���ع ولتقاليده األصيلة ،المس���تمدة
من الدين اإلس�ل�امي ،ولذلك ّ
فإنُه اليمكن
التعدي على خصوصية المجتمع المتمثلة
في تقاليده وأعرافه المس���تقرة ،وفي هذا
احت���را ٌم للقانون والت���زا ٌم به ،وغير ذلك
من التعدي وعدم المراعاة لهذه المبادئ،
ّإنم���ا هو ٌ
جهل وتعدي على حقوق األفراد
اآلخرين ،وه���ي الطامة الكب���رى ،يعي ُد
البعض من الساس���ة اليوم ،روح الهوية
واالنتم���اء ،س���واء تل���ك التقليدي���ة أو
بشكل خاطئ ،ألن ّ
بث الروح
المس���تحدثة
ٍ
ف���ي الهويات التقليدية دون وعي  ،يعتب ُر
نوعاً من االنتكاس���ة إلى الماضيُ ،
حيث
القبيلة هي األص���ل وهي المفر والقاعدة
البدي���ل ،ويع ُد بمثابة ر ّدة فعل على غياب
البديل العميق ال���ذي يمكن أن يحل مكان
الهوية التقليدية ،كتعويض ،وقد نرى من
متالزمات ذلك ،أن يكون تأس���يس الدولة
الحديث���ة في بعض دول العال���م العربي،
س���يّما البلدان ما س���مّي منه���ا بالنامية
يتراجع تحت غطاء القبيلة والعش���يرة..
ُ
في عملي���ة البحث اإلنس���اني عن مأمن
يعوض عن غياب الدولة ،إذا
أكث���ر ثباتاًّ ،
ما حدثت أي قالق���ل واضطرابات ،وهذه
ربّما األداة نفسها التي عادة ما تستخدمها
القيادات والنخب السياس���ية عند تس���لق
الس���لطة إلرض���اخ الش���عوب ،والعودة
لترس���يخ مكانتها وسيادتها بين القبائل ،
ليس هنالك خوف من العشيرة كأنتماء ,
بقالب متخلف،
ولكن الخشية من قولبتها
ٍ
يس���تخد ُم كوس���يلة للتقرب من السلطة،
أيضاً ،ما الضير من أن تتحمل العش���يرة
مس���ؤولية تأريخية إلعادة بناء األنسان
بعيداً عن التخلف المدقع الذي ّ
حل بشعبنا
وعش���ائرنا في هذا الزم���ن؟ والبد ومن
الضرورة انطالق صوت جديد للعشيرة..
نظ���رة جدي���دة  ,رؤي���ة جدي���دة للحياة
ً
تجاهال
المتفتح���ة ،فاالنفت���اح اليعن���ي
للع���ادات والتقالي���د وض���رورة التوعية
بمراع���اة اآلداب ف���ي المجتمع���ات ،مع
حف���ظ األس���س الصحيح���ة و القيم التي
تحمله���ا ،وااللتزام باألع���راف االصيلة،
وقد س���عت الطبقة ( السياسية المشاركة
في الحكومة ) إلى استمرار ثقافة القبيلة
في الدولة الحديثة ألس���بابها السياسية،
وه���ي مس���تمرة في دعمه���ا  ،والتي قد
يكون منها ضم���ان والء القبائل لضمان
الحكم ،وحين يس���تنفر الحاكم عش���يرته
في مواجهة الش���عب الثائرعند الحاجة ،
ُ
يجعل الث���ورات مهددة بالتحول
وهذا ما
حروب أهلية ،وهو ما يمارس ُه الكثير
إلى
ٍ
من السياس���يين في الس���احة العراقية،
س���يّما بعد التغيير من النظام الش���مولي
المشوه تشبثاً بالسلطة ،ولكن
الى الحالي
ّ
الواقع يتطلب الحفاظ على القيم والمبادئ
كركيزة أساسية لسالمة المجتمع.
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يسعى املالكي إلفشال العبادي
ومطالب املتظاهرين تزداد ..
المالك���ي ق ّدم مكاس���باً الى
أعضاء حزب الدعوة ،كبيرة
مث���ل المُحف���زات المالية،
والعقارات والشقق والدور
الس���كنية الخاص���ة للنظام
الس���ابق في بغداد ،وبعض
المشاريع الوهمية ،إضافة
الى روات���ب لضحايا النظام
الس���ابق ،وتأس���يس هيئة
للسجناء السياسين ،والقسم
اآلخر منهم لم يحصل على
أصوات في االنتخابات ،لكن
تس���لق للموقع بواس���طة

المالك���ي  ،وه���ذه حقيقة،
لذا فأنا أعتق���دّ ،
إن هؤالء
لن يتخل���وا ع���ن المالكي
باالنتخابات القادمة أيضاً..
المالكي سيفوز باالنتخابات
أصوات ّ
ٌ
أقل
القادمة ..ربّما
من الس���ابق ،اذا اس���تمر
بالحياة السياسية.
لكن نسأل  :هل المالكي ق ّدم
لفقراء الشعب العراقي شيئاً
يُذك���ر ؟ جوابي :كالّ ،
وإنما
ض���رر ،ففقراء العراق مثل
العشوائيات تزداد،والبطالة

ت���زداد ،الخ���راب أص���اب
ّ
كل محافظ���ات العراق من
ناحية الخدمات – الكهرباء
– النفاي���ات – المج���اري
 التبلي���ط  -األزق���ة ،حفرومطب���ات ،إضاف���ة ال���ى
الصناعة والزراعة ،هنالك
نق���ص حاد به���ا ،والصحة
ٌ
خدماته���ا صف���ر ،والتعليم
في أدنى مستوياته ،خريج
االبتدائي���ة ال يق���رأ وال
يكتب ،مثل غوار الطوشي،
الق���راءة مث���ل النش���يد

علي محمد الجيزاني
ناشط مدني

«حافظه عل���ى الغيب» !!
ونسأل :هل المالكي مستعد
للتنازل عن الحياة الساسية
وفس���ح المجال للعبادي ؟
ً
حامال
كال يبق���ى المالك���ي
للنفس الدكتاتوري والطمع
بالس���لطة ،وال���ذي حمله
صدام حسين  ،فعندما جائت
امريكا وهرب صدام حسين
من األمريكان ،لم يذهب الى
أي دولة للراحة واالستجمام
،لكي يحافظ عل���ى كرامته
وعائلته ،ويبتعد عن الحياة

أعوذُ باهلل!!
وأنت تتمش���ى في الش���ارع
أو تجل���س ف���ي مقه���ى أو
ف���ي الس���وق ،تش���تري ما
تحتاج ُه أو تس���تقل تكس���ي،
عن���وان ما،
ليوصل���ك الى
ٍ
ُ
كل ما تس���مع ُه حول الفساد
والمس���ؤولين والسياسيين
الفاس���دين ،واالحتجاج���ات
وحزم اإلصالحات التي وعد
ُ
بها العبادي تنقضي اليوم في
وتسمع كالماً ال
هذه الدوامة،
ُ
مسؤول أو سياسي
يس ُر أي
ٍ
في المنطقة الخضراءّ ،
كأنُه
من ب���اب األخبار الش���عبية،
وتن���در م���ن إهان���ات ثقيلة
ٍ
تنز ُل في العظم.
وموجعة ِ
ُ
ُ
ٌ
ويسأل
متخف
شيطان
ينزل
ٍ
 :م���اذا تريدون ؟ فينبري له
أكثر من واحد  “ :شنو دخلك

أنت”  ،فيقول  “ :كيف؟ شنو
دخلك ..أنا شيطان الكهرباء
،ليس���ت لديك���م أي رحمة ..
أنني انتق���ل من حي الى حي
ّ
كل ساعتين وكل يوم ،صباحاً
ومس���اءاً بدون اس���تراحة،
وتشتمون بي وال تساعدوني،
وال تتركون���ي ارت���اح ول���و
ساعة واحدة” ،سكتوا وظل
يتململ  ،بعد قليل س���يذهب
الى الحي المجاور ..اسكتوا
!! ذه���ب وب���دأوا بحس���اب
ميزانيته أو ميزانية الشيطان
 ،قال  :نفترض ،فعلّقوا  :بال
نفترض  ،ميزانيته السنوية
 14مليار دينار ،ضرب 13
سنة ..كم تساوي ؟ بال تأتأة
ُ
نسيت
 128ملياراً ..اصبر ..
كم تدفع في الش���هر لشيطان

السياس���يةّ ،
وإنما ذهب الى
حفرة قذرة مظلمة ،فقد كان
يؤمن ّ
إن هنالك من سيعيد ُه
مرة أخرى للسلطة ..طمع ُه
ّ
قتل���ه !! المالكي مثل صدام
حس���ين ..طمع ُه س���يقتل ُه،
وله���ذه األس���باب وض���ع
ً
عراقيال كبيرة امام العبادي
اآلن ع���ن طري���ق ح���زب
أخر هذه العراقيل،
الدعوةِ ،
هو تكلي���ف حنان الفتالوي
بجمع تواقيع أعضاء حزب
الدع���وة ،للتنكيل بالعبادي،

لغ���رض س���حب الثقة منه
داخل البرلم���ان ،لكي ي ّ
ُمهد
مرة أخرى للمالكي،
الطريق ّ
للع���ودة ،وه���ذه تع���رف
مس���تقبلها ..فقد فشلت في
محافظ���ة باب���ل ،بع���د أن
صورها
رف���ع المتظاهرون ِ
اذكر أغنية
ون ّكلوا به���ا ..
ُ
ي���اس خضر ،يق���ول فيها:
« ول���ك لو تس���وى العتب
ج���ا عاتبيت���ك» !! هؤالء
السياس���ين « مايس���وون
العتب» ،مصالحهم أكبر من

مصالح الفقراء بالعراق»،
و ال أكثر من هذه اإلهانات
الت���ي يتعرض���ون لها في
التظاه���رات  ..اس���مائهم
ُ
يفترض
وصوره���م !! كان
بهم بعده���ا ،أن يهربوا من
عال���م السياس���ة باحترام،
لكن لم يبقى سوى الشارع،
وهو ما يفت���رض ان يكون
أخر الدواء !!؟
ِ

قيس العذاري
الكهرب���اء 75 -أل���ف دينار
وأنت  70أل���ف دينار !! اذاً
 70ألفاً ضرب  12ش���هراً،
تس���اوي  840ألف دينار أو
تدفع نص���ف الس���بعين ألفاً
لشيطان الكهرباء ..أي 420
أل���ف دينار س���نوياً ..دعوه
يرت���اح ،وانفضت الجلس���ة
بال أمل بعودة الش���يطان قبل
انقضاء ساعتين .
شيطان النظافة
م ّر ش���يطان النظاف���ة على
مح�ل�ات تعاني من الكس���اد
وق���ال  :ال ترمي االوس���اخ
بجان���ب الرصي���ف  ،أنتب���ه
الجالس���ون ور ّد احدهم  :أي
رصي���ف ..هل تس���مي هذا
رصيف���اً !! وعند عودته م ّر
بهم وقال  :ارم األوساخ في

الحاويات ،ف���ر ّد مرّة ثانية :
أي حاوي���ات هذه ..أنها أقذر
من األوساخ!!
شيطان الفساد
ُ
قرأت الي���وم أربعة تحقيقات
عن فساد مسؤولين ،أغربها،
إن ن���وري المالك���ي رئيس
وزراء العراق السابق ،تعاقد
مع ش���ركة صربية لصناعة
الطائرات بمليارات الدوالرات
 ،واكتش���ف التحقي���ق إن
الش���ركة اُغلقت منذ عق ٍد من
الزمن !!
شيطان األستثمار
كنا نستل ُم مس���تحقاتنا كاملة
قبل انجاز المش���اريع ،واآلن
الدولة مفلس���ة ،ويدفعون لنا
نصف مس���تحقاتنا ،واالدهى

يطالبونن���ا بانجازات ،وليس
فق���ط مخطط���ات مش���اريع
وهمية أو شكلية!!
سمو وفخامة الرئيس
شيطان الخدمات
دعا ش���يطان الخدم���ات الى
اجتماع عاجل ،فكان شيطان
ٍ
الكهرب���اء أول الحض���ور،
اشتكى بش ّدة من دورانه من
حي الى حي ،ومن مدينة الى
مدينة كل ساعتين ،إضافة الى
العطالت التي هي أكث ُر ما تثير
غضبه ،وتقطع عليه تأمالته
حول مس���تقبل الكهرباء في
العراق ،متجنباً حساب ثروته
الحالية والقادم���ة ،ألنها قد
تتج���اوز األرقام الفلكية ّ
حقًا،
وتصيب ُه بال���دوار ،وقبل أن
يُكمل دخل ش���يطان النظافة

وق���ال  :هل س���معتم مجلس
إح���دى المدن ين���وي التعاقد
م���ع ش���ركة أجنبي���ة بثالث
مليارات دوالر !؟ ساس���تبدل
حاويات القمامة القذرة بأقذر
منها ،ووصل غضب شيطان
الخدم���ات الى الذروة قبل أن
يصل شيطان الفساد ،وطلب
من جميع الشياطين السكوت
فوراً ،وحالما جلس ش���يطان
الخدمات ق���ال  :قرر مجلس
ال���وزراء عق���د اجتماعاته
بالتزام���ن م���ع اجتماع���ات
مجل���س الش���ياطين ،بع���د
أن تس���ربت أخب���ار أجتماع
مندس حاقد
الش���ياطين من
ٍ
ُ
،فق���ررت اس���تمرار عم���ل
المجل���س ..مجلس���نا بدون
أج���ل غير
اجتماع���ات الى
ٍ

مس���مى  ،واذا اص ّر مجلس
ال���وزراء بعق���د اجتماعاته
بالتزام���ن م���ع اجتماع���ات
مجلسنا ..مجلس الشياطين،
الب ّد عندئ��� ٍذ من تأخير جميع
أجل غير مسمى
الخدمات الى ٍ
 ..انته���ى االجتماع!! وقرر
رئي���س ومجلس الش���ياطين
االس���تمرار بعمله ،وبتقديم
الخدمات على نفس المستوى
والجودة الحالية الى أن يقرر
مجلس الوزراء،التوقف عن
عقد اجتماعاته بالتزامن مع
اجتماعات مجلس الشياطين.

خريجوا البرمجيات واإلتصاالت:

ثروة عاطلة عن العمل!
عندما يُصرّح المس���ؤول..
أيّ���ًا كان ،إن هجرة الش���باب
ٌ
إس���تنزاف لطاق���ات
ه���ي
الش���باب ،فعليه كما تقتضي
من��� ُه الوظيف���ة الت���ي ُكلّف
بها ،إيقاف هذا اإلس���تنزاف،
ذلك من خ�ل�ال الوقوف على
أس���باب الهجرة ومسبباتها،
وإيج���اد حل���ول إلزال���ة تلك
المس���ببات ،ال أن يوج���ع
بتصريحات فارغة،
رؤوسنا
ٍ

ً
سخرية للجميع.
جعلت من ُه
الش���اب الذي ال يج��� ُد مكاناً
يس���توعب الطاق���ات الت���ي
عمل
يحمله���ا ،ليترجمها إلى ٍ
ينتفع ب ِه ه���و وأقرانه ،فمن
ُ
بحث
المؤكد ّأنُه س���يظل في ٍ
دائ���م عن المكان المناس���ب
ٍ
حتى يج���دهُ ،وإن تطلب ذلك
ت���رك األه���ل واألحب���ة ،بل
هج���رة الدي���ار ب�ل�ا رجعة،
وهو م��� ٌر بم���رارة س���رقة

المس���ؤول ألموالن���ا ،وبعد
الثورة األلكتروني���ة الكبيرة
التي يش���هدها العال���م اليوم،
دخلت دراسة البرمجيات ُ
منذ
تسعينيات القرن الماضي إلى
العراق ،وت ّم فتح أقس���ام ث ّم
تختص به���ذا الجانب
كليات
ُ
المهم ،وبالفع���ل توجه عد ٌد
هائل م���ن الش���باب العراقي
لدراسة البرمجيات ،فاجتمعت
آن
الرغبة والتخص���ص في ٍ

حيدر حسين سويري

واح���د لديه���م ،مم���ا جعلهم
مبدعين ومبتكرين ،فالبرغم
من ّ
إن اإلنفت���اح على العالم
األلكتروني لم يت���م إلاّ مابعد
عام  ،2003إلاّ ّ
إن العراقيين
ً
أحدثوا تقدم���اً
هائال في هذا
المج���ال من ناحي���ة األبتكار
واإلس���تخدام ،وه���ذا الع���دد
الهائ���ل م���ن الش���باب الذي
يُعتبر ثروة وطنية ،لم يجد ل ُه
مأوى سوى مقاهي األركيلة،

اليمن ..الحروب لها حدود
بحس���ب خب���راء القان���ون
اإلنس���اني ،إن اندالع العنف
ّ
والمنظ���م ،وه���و
المنهج���ي
الس���مة الحقيقي���ة للن���زاع
ُ
يشكل تحدياً للمبادئ
المسلّح،
نفس���ها الت���ي تق���وم عليها
حقوق اإلنسان .وبناءاً عليه،
تتطلب حاالت النزاع المسلّح
ُ
مجموعة من القواعد المكمّلة
لحق���وق اإلنس���ان ،ولكنه���ا
مس���تقلة عنها ،مرتكزة إلى
فكرة بسيطة ،وهيّ :
إن حتى
الح���روب لها ح���دود ،وهذه
القواعد هي التي يش���ار إليها
ع���ادة بمصطل���ح “القانون
اإلنساني الدولي” أو “قوانين
النزاع المسلّح”.يمكن تعريف
القان���ون اإلنس���اني الدولي
بمجموع���ة م���ن المب���ادئ
والقواعد التي تقيُّد اس���تخدام
العن���ف أثن���اء النزاع���ات
المسلّحة ،س���عياً إلى تحقيق
اآلت���ي :إنق���اذ حي���اة الناس
(المدنيين) الذين ليس���ت لهم
عالقة مباش���رة بالنزاعات،
والح ّد من تأثير العنف (حتى
بالنس���بة للمقاتلي���ن) إل���ى
المستوى الضروري ،لتحقيق
الغرض من الحرب ،الس���ؤال
هنا  :هل ما يحدث في اليمن
من نزاع���ات داخلية ودولية
ُتراعى فيه���ا قواعد القانون
الدولي اإلنس���اني ،وما ورد
في اتفاقية جنيف الرابعة؟ أم
ّ
إن ما يجري ف���ي اليمن ض ّد
المواطني���ن اليمنيي���نُ ،
يمثل
انته���اكات صارخ���ة لقوانين
الحرب والس���لم معاً ؟ تشي ُر
التقارير الدولي���ة والداخلية،
الص���ادرة ع���ن المنظم���ات
الدولية واإلنس���انية العاملة
في اليمن ،إن الصراعات بين
األطراف اليمنية السياس���ية،
والتدخ���ل الس���عودي ،ل���م
تؤدي إلى انته���اكات خطيرة
لحقوق اإلنس���ان فق���ط ،بل
أ ّدت إل���ى عملي���ات إب���ادة
جماعية منهجية وواسعة ض ّد
الش���عب اليمن���ي قلّما عرفها
تاري���خ الحروب الحديثة ،إن
االنقس���امات الخطي���رة التي
أصابت الدولة اليمنية ،نتيجة
عدم وجود حكومة متماسكة،
ونتيجة عدم احترام األحزاب
والفعاليات السياس���ية إلرادة

الجماهير اليمني���ة والقانون
المحلي والمعايي���ر الدولية،
أ ّدت إل���ى نش���وب أزم���ات
إنس���انية خطيرة ،نجم عنها
نطاق واس���ع
معان���اة عل���ى
ٍ
للمدنيين اليمنيين ،وحرمانهم
م���ن الغذاء والمي���اه النظيفة
والخدم���ات الصحية والتعليم
والموارد االقتصادية ،وتدمير
الطرق والجس���ور واألسواق
والم���دارس والبنية التحتية،
وتفش���ي تج���اوزات حقوق
اإلنس���ان على ي���د األطراف
السياسية المتنازعة ،بما فيها
ُ
يعرف بالحكومة الشرعية
ما
المقيمة في الس���عودية على
حد الس���واء ،وانتشار ثقافة
يغل���ب عليه���ا طابع
عامّ���ة
ُ
العنف ،واستعمال العنف ضد
المدنيين والسجناء وراصدي
حقوق اإلنس���ان والموظفين
اإلنس���انيين ،مضاف���اً أليه���ا
القيود على السفر ،فقد أعرب
مكتب األم���م المتحدة لحقوق
اإلنسان عن القلق البالغ إزاء
ع���دم المس���اءلة وانتهاكات
حقوق اإلنس���ان والتجاوزات
الت���ي حدثت ف���ي اليمن في
األشهر األخيرة ،وقال روبرت
كولفيل ،المتحدث بأسم المكتب
ف���ي (إن مكتب األمم المتحدة
لحقوق اإلنس���ان في اليمن،
قد ّ
وث���ق االنتهاكات الخطيرة
التي ترتكبها جميع األطراف،
بما ف���ي ذلك قت���ل المدنيين
واالعتق���االت التعس���فية،
وتجنيد األطفال واس���تهداف
الم���دارس والمستش���فيات
وكذل���ك الممتلكات الخاصة)،
كما تق���ول منظم���ة هيومن
رايت���س ووت���ش  “ :إن
جوية نفذها التحالف
ضربات ّ
الذي تقود ُه الس���عودية على
مدينة صعدة  -معقل الحوثيين
بشمال اليمن ،قتلت عشرات
ً
من���ازال
المدنيي���ن ودمّ���رت
وأس���واقاً ،وقال���ت هيوم���ن
رايتس ووت���ش ،إنها ّ
وثقت
جوية على صعدة،
 12غارة ّ
تس���ببت في تدمير أو إتالف
منازل مدنية وخمسة أسواق
ومدرسة ومحطة وقود رغم
غياب األدلة على استخدامها
ألغراض عس���كرية ،وقالت
(س���ارة ليا وتس���ن) المديرة

التنفيذية لقسم الشرق األوسط
وشمال أفريقيا لدى المنظمة
 “ :تنتش���ر حف���ر القناب���ل
واألبنية المدمرة وغيرها من
دالئل غارات التحالف الجوية
في ش���وارع مدين���ة صعدة،
وال يس���ع المدنيين الذين ما
زالوا يعيش���ون هن���اك القيام
بش���يء يُذكر لحماية أنفسهم
من الغ���ارات الجوي���ة التي
تزيد م���ن معاناتهم اليومية..
ُ
تمث���ل انتهاكاً
إن الهجم���ات
ظاه���راً لقواني���ن الحرب”،
وكتبت شبكة األنباء اإلنسانية
(إيرين) التابعة لألمم المتحدة
( :كانت التقديرات تشير إلى
أن ما يقرب من نصف سكان
البالد البالغ عددهم  26مليون
نسمة يستخدمون مصادر مياه
غي���ر مأمونة ،وق���د ارتفعت
هذه النسبة اآلن إلى ما يقرب
من  80بالمائ���ة ،أو ما يق ّدر
بنح���و  20.4مليون مواطن
يمني ،وذلك وفق���اً لمحبوب
أحمد باج���و ،رئيس عمليات
المياه والصرف الصحي لدى
اليونيسف في البالد ،ويؤدي
هذا إلى ارتفاع معدالت سوء

التغذي���ة واألمراض المنقولة
عن طريق المياه ،س���يّما في
المناطق الريفي���ة ُ
حيث غالباً
ما يكون شراء المياه النظيفة
ً
أم���راً
مس���تحيال ،وقال باجو
ّ “ :إنُه في غي���اب الوصول
ُحسنة،
إلى إمدادات المياه الم ّ
تنتش��� ُر موجات مستمرة من
اإلسهال ،خاصة بين األطفال
الصغ���ار ،مم���ا س���يؤث ُر في
نهاية المطاف على أوضاعهم
التغذوي���ة ،فهم سيخس���رون
ال���وزن وس���يتأثر نموه���م
نجلس
بش���كل كبي���ر ،نح���ن
ُ
ٍ
على قنبل���ة موقوتة” ،وفي
خصوص الوقود تقول شبكة
األنباء اإلنس���انية (إيرين) :
“ ّإنُه ومن���ذ أن بدأ التحالف
الذي تق���وده المملكة العربية
السعودية ،بقصف اليمن في
مارس ..ف���ي محاولة إلجبار
المتمردي���ن الحوثيي���ن على
التخلي عن الس���لطة ،فرض
التحالف قي���وداً صارمة على
الس���فن ،مما أ ّدى إلى نقص
كبي���ر ف���ي الوق���ود ونتيجة
لذلك ،أضح���ت غالبية البالد
م���ن دون طاق���ة ،وال يوجد

وساحات ممارسة الرياضة،
والقليل منهم إستطاع أن يجد
ل ُه فرصة عمل في محل لبيع
الهاتف المحمول(الموبايل)،
أو مقهى لألنترنت!
مؤخ���راً ت���م إص���دار أمر
للتعيي���ن ف���ي وزارة النقل،
هندس���ة
ألختصاص���ات
الحاس���بات وبرمجتها ،وهو
وإن كان ال يف���ي بالغ���رض،
ولكن ُه خطوة جيدة ،خصوصاً

ف���ي حال���ة التقش���ف التي
يش���هدها البلد ،ونتمنى على
باقي ال���وزارات أن تقوم بما
قامت ب ِه وزارة النقل ،س���يّما
وتحتاج
وزارة اإلتص���االت،
ُ
جميع وزاراتنا ،س���يّما قسم
األرشيف والوثائق ،موظفين
م���ن إختصاص الحاس���بات
والبرمجي���ات ،فكفان���ا ُ
نقف
موظف في
طوابي���راً أم���ام
ٍ
غرف ٍة مملؤ ٍة باألتربةِ ،ليخرج

ً
ُتهرءة ،قد ذهبت
لنا أوراقاً م
أكث ُر حروفِها ،وال نكاد نفهم
منها شيئاً!
شاب
بقي ش���ئ..عندما يُق ّدم ٌ
مش���روعاً مفي���داً ،وال يج ُد
م ْ
َ���ن يدعم ُه إلنج���از ِه ،فماذا
نتوقع من��� ُه أن يفعل!؟ وأين
سيذهب!؟ الموضوع ال يحتاج
كثير م���ن التفكيرّ ،
وإنما
إلى ٍ
تطبيق وش���عور
إلى
يحت���اج
ُ
ٍ
حقيقي بالمسؤولية.

جميل عودة
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

فيه���ا وق���ود كاف لتش���غيل
المضخات ..وقد كان أث ُر ذلك
ش���ديداً على الزراعة ُ -
حيث
فق���د الكثير م���ن المزارعين
محاصيلهم ،واش���تكى حسن
النج���ار ّ ،أن���ُه فق���د حصاد
ُ
فقدت هذا العام
العنب “ :لقد
حوال���ي  1,000,000ريال
ً
قليال من 5,000
يمني (أقل
دوالر) ألنني ل���م أجد الديزل
لري أرضي ،وكما ترون ،لم
يكن هناك أي هطول لألمطار
ه���ذا العام” ،وطال���ب مركز
الدراسات واإلعالم االقتصادي
في اليم���ن بالس���ماح لفرق
اإلغاث���ة اإلنس���انية إليصال
الم���واد األساس���ية والدواء
إل���ى المتضرري���ن ،مش���يراً
إل���ى أن العدي���د من األس���ر
الفقيرة المحاصرة لم تستطع
الحص���ول عل���ى المتطلبات
األساسية من الغذاء والدواء،
بسبب إغالق المحالت ،نتيجة
استمرار القصف العشوائي،
ووجه المركز نداء اس���تغاثة
ّ
للمنظمات اإلنسانية واإلغاثية
ومنظمات المجتمع المدني في
المحافظات اليمنية المختلفة،

للقيام بدورها ف���ي الوصول
إل���ى المحتاجين ف���ي مناطق
جانب
الصراع بع���دن ،ومن
ٍ
آخر ،أش���ار المرك���ز إلى ّ
إن
المدن اليمنية تعاني من أزمة
حادة في المش���تقات النفطية
مث���ل البنزين والديزل ،نتيجة
التوقف عن استيرادها عقب
إغ�ل�اق الموان���ئ البحري���ة
والجوي���ة ،وأعلن���ت منظمة
الصح���ة العالمية ف���ي تقرير
لها معاناة  7.5مليون يمني،
أي ثلث الس���كان م���ن تبعات
النزاع مش���يرة إل���ى ارتفاع
حصيل���ة القتلى ف���ي البالد،
وأضافت أن إمكانية الوصول
إلى غالبية الطرق التي تصل
العاصم���ة صنع���اء بمناطق
تعز وع���دن والضالع ولحج
تتراجع تدريج���اً ،األم ُر الذي
ُ
يحد من الق���درة على توزيع
األدوي���ة ،وكش���فت المنظمة
الدولية للهج���رة من جانبها
أن من���ذ منتصف آذار/مارس
الماضي ف ّر م���ن اليمن أكثر
من  12ألف ش���خص ،بينهم
يمني���ون ومواطنون من دول
أخرى ،وذلك من طريق البحر
ف���ي اتجاه الق���رن اإلفريقي،
وأوضحت أن أكثر من 8900
من هؤالء ،توجهوا حتى اآلن
إلى جيبوت���ي ونحو 3410
توجه���وا إل���ى الصوم���ال.
ّ
الش���ك إن هجمات السعودية
المكثف���ة وقص���ف المناطق
الس���كنية والمدنية ،أسفرت
عن خس���ائر في األرواح بين
المدنيي���ن ،خاص���ة النس���اء
واألطفال وكِبار السن ،وهذه
الخس���ائر تتناقض والصكوك
الرئيس���ية للقانون اإلنساني
المتمثل���ة ف���ي اتفاقية جنيف
الرابعة المؤرخة في  12آب
 ،1949وف���ي بروتوكوليها
اإلضافيي���ن ،المؤرخي���ن في
ُ
حي���ث
 8حزي���ران ،1977
تحم���ي اتفاقية جنيف الرابعة
الس���كان المدنيين ،سيّما في
أراضي العدو وفي األراضي
المحتل���ة ،إمّ���ا البرتوكوالن
اإلضافي���ان ،فقد ع ّززا حماية
السكان المدنيين من عواقب
األعم���ال العدائي���ة ،وقيّ���دا
الوسائل والسبل المستخدمة
في حالة الحرب أيضاً ،كذلك

تحظ ُر هذه االتفاقية مهاجمة
المدنيين واألعي���ان المدنية،
وتؤكد ض���رورة اتخ���اذ كل
التدابي���ر االحتياطية لإلبقاء
على حياة الس���كان المدنيين،
كم���ا تحظ ُر مهاجمة أو تدمير
المواد االستهالكية واألعيان
الالزم���ة ،الس���تمرار العيش
ومثال ذلك ( :المواد الغذائية
والمحاصيل والماشية ومرافق
مي���اه الش���رب وش���بكاتها
وأش���غال الري) ،كما تحظ ُر
تجوي���ع المدنيين كوس���يلة
للح���رب ،وتف���رض إي���واء
وع�ل�اج الجرحى والمرضى،
واحترام وحماية المستشفيات
وسيارات اإلس���عاف وأفراد
الخدم���ات الطبي���ة والدينية،
واحترام شارة الصليب األحمر
والهالل األحم���ر ،والمعاقبة
عل���ى أي س���وء اس���تعمال
للرمزي���ن الدالي���ن عليهما،
وتفرض على أطراف النزاع
أن تقبل عمليات إغاثة السكان
المدنيين ذات الطابع اإلنساني
غير المتحيز وغير التمييزي،
واحترام العاملين في وكاالت
اإلغاثة وحمايتهم ،تأسيس���اً
على ذل���ك ندعو جميع أولئك
الذين هم طرف في النزاع في
اليمن إلى:
 1وق���ف الح���رب الجارية،والبدء بالحوار فوراً.
 2اتخاذ جمي���ع االحتياطاتالممكن���ة ،لتجني���ب المدنيين
آثار اإلعمال العدائية ،واتخاذ
جميع التدابير األزمة الحترام
وحماية وتلبي���ة االحتياجات
األساسية للسكان المدنيين.
 3الس���ماح بالمرور اآلمنوتوفي���ر ضمان���ات للجهات
الفاعلة اإلنسانية ،ليتسنى لها
الوصول إلى السكان النازحين
والمتضررين من النزاع.
 4ينبغ���ي عل���ى المجتمعالدولي ،بما في ذلك مجلس
األم���ن التابع األمم المتحدة،
ومجل���س حقوق اإلنس���ان،
االستمرار في متابعة الوضع
عن كثب ،وذلك بهدف ضمان
مرتكبي االنتهاكات
مساءلة
ّ
الجسيمة وانتهاكات حقوق
واالنته���اكات
اإلنس���ان
الخطي���رة للقان���ون الدولي
اإلنساني.

