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ـكن ان ــعـقـول وال  الــدورات تـعـدت ا
تــوصف بـغـيـر صـفــة االسـتـهـتـار لـدى
نـــــســــبـــــة ال حتــــتـــــرم اولــــئـك الــــذين
انـتـخبـوهم وخـاصة فـي هذه الـظروف
الـتي يعيش فيها العراق مهددا بكيانه
والــــــشـــــعـب جـــــائـع ونـــــازح
شاكل ومـهجر وهـناك االف ا
تـتطلب حلوال كان يجب على
كـل نائب ان يبـدي رأيه فيها
ـــعــــنى اخـــر نـــقل راي او 
ـواطـنـ الـذيـن انـتـخـبوه ا
لـــيــمـــثــلــهـم في الــســـلــطــة

التشريعية.
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الـــنـــواب مــوظـــفـــون لــدى
الـــشـــعب فـــهل ســـمـــعـــنــا
بــدائــرة او شــركــة فــيــهــا
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نـــصـــفــهم او ثـــلـــثــهم او
ربــعــهم و لـم يـحــصل ان
يـداوم كـل موظـفـيـهـا في
اي يوم من ايام السنة.
الهــــتـــمــــامي بــــاالرقـــام
والـــــتــــواريخ تـــــابــــعت
جـلسات مجلس النواب
مـنـذ يـداسـة هـذا الـعـام
وعــددهـا 10 جــلــسـات
وجــــدت ان احملـــاضـــر
الـرسـميـة لـنصـفـها (5

اعــتــقــد واكــاد اجــزم انه ال يــوجــد في
الـعالم مـجلس نواب لم يـجتمع في اي
يـوم من ايـامـه كامـال بـجمـيـع اعضـائه

غير مجلس النواب العراقي.
لـيس هـذا فـقط بل ان غـيـابـات الـنواب

فـي الـــعــــراق فـي مـــخــــتــــلف

ـشـردين ومنـحرفي ـواد اخلاصـة با بـا
ادة  27 حملـكـمة الـسـلوك كـما أعـطت ا
األحـداث احلق في اتخـاذ قرار بتـسليم
احلـدث الى أقربائه على أن يراعى في
ذلك وضـعه ومـصـلـحته لـضـمـان حسن
ـوجـب تعـهـد مـالي تـربـيـته وسـلـوكه 
مــنـاسب ويــجـوز حملـكــمـة األحـداث أن
تـراقب تـنفـيـذ التـعهـد بـواسطـة مراقب
ـــدة ســــلــــوك أو بـــاحـث اجـــتــــمـــاعـي 
تـنسبها يضيف البيراوي. وأكمل "أما
في حـال عـدم ظهـور قريـب للـصغـير او
احلــدث وطـلب شـخص حـسن الـسـيـرة
والـسـلوك مـتـحد في اجلـنـسيـة والدين
مع الــصـغـيـر او احلـدث تـسـلـيـمه إلـيه
لـتربيته وتهذيبـه فلمحكمة األحداث ان
تــسـلــمه الـيـه لـضــمـان حــسن تـربــيـته
ـوجب تـعهـد مـالي مـناسب وسـلـوكه 
وعـلى احملكمة ان تـراقب تنفيـذ التعهد
بـــواســـطـــة مـــراقب ســـلــوك او بـــاحث

دة تنسبها). اجتماعي 
وعـن طــلــبــات الــتــبـــني أو الــضم ذكــر

جــلــســات) لم تــذكــر عــدد احلــاضــرين
وهــذا امـر غــريب يـدعـو لــلـشك ان ذلك

يقصد منه التغطية على الغيابات.
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مــنــذ ســنــوات ونــحن بــحــكـم عــمــلــنـا
الـصـحـفي نـسمع ان اجملـلس سـيـتـخذ
قـرارات لـلـحد او لـتـخـفيض الـغـيـابات
(ولـيس لـلـقضـاء عـليـهـا) لكن شـيـئا لم
يــحــصل ولـن يـحــصـل مـا دام الــنــائب
الـــذي يــتــغـــيب مــتــأكـــد انه في اســوأ
الـــظــروف ســـيــحـــصل عـــلى تــقـــاعــده
ـاليـــ شـــهــــريـــا وتـــســــتـــمـــر كل بـــا

عنوية االخرى. ادية وا االمتيازات ا
وحــسب االحــصـائــيــة الـتـي اعـددتــهـا
اعــتــمـــادا عــلى احملــاضــر الــرســمــيــة
لـــلــمــجـــلس في الـــعــام احلــالي 2019

نشورة في موقعه وا
 (http://ar.parliament.iq )

لم اجـد جـلسـة واحدة تـغـيب فيـها اقل
مـن ربع االعضاء عدا اجلـلسة االخيرة
ــاضي (42 لـــشــهــر كـــانــون الــثـــاني ا
نـــائــبــا) وكــان عـــدد احلــاضــرين 287

ــهــمـة ــســائل ا في مــعــاجلــة بــعض ا
والـتي لـهـا اثرهـا الـبلـيغ في الـتـصدي
جلــنـوح األحــداث واحلـد مـنــهـا وقـدم
الـقـضاء الـعـراقي شواهـد حـية كـشفت
مــــواطن اخلــــلـل في قــــانــــون رعــــايـــة
األحـــداث الـــعـــراقي وحـــددت مـــعـــالم
قـصور نـصوصه عن استـيعاب الـعديد
مـن احلــــــاالت او عــــــدم انــــــســــــجــــــام
مــعـاجلـتــهـا مع خـصــوصـيـة األحـداث
وطبيعتهم والظروف التي تدفعهم إلى

اجلنوح".
ومن جـهة أخـرى شرح رئـيس محـكمة
ـشردين احـداث بغـداد آليـة عمل دور ا
والـفئات العمـرية التي تستـقبلها وفق
الــقــانــون الــعــراقي بــالــقـول يــجب ان
(يـخـضع من أكـمل الـتـاسـعـة من عـمره
ولم يـــتم الــثــامــنــة عــشــر الى احــكــام
قــانـون األحـداث رقم  76 لـسـنـة 1983
ـشرد الوارد ن فـيهم وصف ا ـعدل  ا
ادة  24 مـن الـقـانـون الذي ذكـره فـي ا
يـوجب إيواء من تنطـبق عليه الشروط
ن كــان دون الـثــانـيـة فـي دور األيـتـام 
ن ـشـردين  عــشـرة من الـعـمـر ودور ا

كان اكبر من ذلك).
وقــال الـــقــاضي الــبــيــراوي انه (بــعــد
عـملية االيواء مباشـرة يقوم الباحثون
شرد االجـتمـاعيـون باالتـصال بـذوي ا
او أقـاربه بـغيـة محـاولة مـعرفـة سبب
تـشرده إن كـان بسـبب العـنف األسري
ثم مـعاجلة األمـر اذا كان بسـبب العوز
ـادي او الـظروف األمـنيـة كمـا حصل ا
ــوصل إذ جــرى الـــتــعــرف عــلى فـي ا
ذويــهـم بــشــكل مــبــاشــر او عن طــريق
الــتـواصل االجـتــمـاعي وحـضـروا و

تسليمهم إليهم).
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ـشـردين اكد امـا في مـا يـتعـلق بـعدد ا
كن إعطاء إحصائية الـقاضي انه (ال 
رسـمـية ألعـدادهم ألن الـرقم في تـغيـير
مــسـتـمــر وهـو يـعــتـمـد عــلى الـظـروف
األمــنـيـة واالقـتـصـاديــة واالجـتـمـاعـيـة

والثقافية للبلد".
ادتان 26  وفـي الوقت نـفسه رسـمت ا
ـكن إتــبـاعــهـا و27 اإلجــراءات الـتـي 
وتـطبيـقها عـلى االحداث الذيـن شملوا
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ـشـردين في نــالت قـضـيــة دور إيـواء ا
بـغــداد ومـحـافـظـات الـعـراق حـيـزا من
االهـتـمـام اإلعالمي بـعـد حـادثـة حريق
ـــشـــردات في االعـــظــمـــيـــة الــذي دار ا
ـصــرع عـدد من الــنـسـاء مـا تــسـبب 
ـــشــردين يـــدعــو إلى بـــحث قـــضــيــة ا
ومــعــاجلـات الــقـانــون الــعـراقي لــهـذه

الشريحة.
وحتـتـوي العـاصـمة بـغـداد دارا إليواء
ـشـردات اإلنـاث في األعـظـمـية ودارا ا
ــــشــــردين األحــــداث أخــــرى إليـــــواء ا
الـذكور في الكرادة وترتبط هذه الدور
إداريــــا بــــوزارة الــــعــــمـل والــــشـــؤون
االجـــتـــمــاعـــيـــة الـــتي قـــامت مـــؤخــراً
بــــــــنـقل اإلنـاث والذكـور ودمـجهم في
دار واحـــــــــدة هـي (الـــــــــدار اآلمـن) في
الـصليخ التي سجلت عليها مالحظات
كـضـعف اإلشراف وفـقر إمـكـاناتـها من
حـيث الـتـأثـيث واجلـاهـزيـة السـتـقـبال

شردين. ا
وتــعـتـمــد الـدار اآلمن عـلى الــتـبـرعـات
والـهـبـات الشـخـصـيـة التي يـبـادر بـها
مــواطـــنــون دون وجــود دعم مــالي من
الـدولـة مـا دعا مـحـكـمة أحـداث بـغداد
إلى مـــفــاحتـــة نــيـــابــة االدعـــاء الــعــام
ومــفــتــشــيــة وزارة الــعــمل والــشــؤون
االجـتماعـية لغـرض إعادة تأهيل داري
ــشـردين فـي األعـظــمــيـة ــشــردات وا ا
والـكرادة الـسابق كونهــما مستـوفي
للشروط األمنية واخلدمات األخرى.

تشرد في القانون ا
وحتـدث رئـيس مـحـكمـة أحـداث بـغداد
الــقـاضي حــيـدر جــلـيل الــبـيـراوي عن
ـعـاجلـة الـقـانـونـيـة في الـتـشـريـعـات ا
ادة الـعراقية للمـتشرد الفتا إلى أن (ا
مـن قـــــانــــــون رعـــــايــــــة األحـــــداث 24
حــــــــــددت احلـاالت الـتي يـعـتـبـر بـهـا
الــصـغـيـر او احلـدث مـشـردا وهي إذا
وجــد مـتـســوال في األمـاكن الــعـامـة او
تـصـنع اإلصابـة بـجروح او عـاهات او
اسـتعـمل الغش كـوسيـلة لـكسب عطف

اجلمهور بهدف التسول).
وأضـاف البـيراوي "يعـتبر مـتشردا من
مـارس مـتـجـوال صـبغ األحـذيـة أو بـيع

الـسـكـائـر أو أيـة مـهـنـة أخـرى تعـرضه
لــلـجــنـوح وكــان عـمــره اقل من خـمس
عـشرة سنة وإذا لم يـكن له محل إقامة
مع أو اتخذ األماكن العامة مأوى له
ومن لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش
ولـيس له ولي أو مـرب وكـذلك من ترك
ـكـان الــذي وضع فـيه مــنـزل ولــيه أو ا
بـدون عـذر مـشـروع ويـعتـبـر الـصـغـير
مـشـردا أيـضـا إذا مـارس أيـة مـهـنـة أو

عمل مع غير ذويه".
ـــشــــرد يــــخــــتـــلـف عن وضع ووضـع ا
ادة مـنـحـرف الـسلـوك الـذي تـنـاولـته ا
مـن قـــــانـــــون رعــــــايـــــة األحـــــداث 25
فــالــبــيــراوي يــؤكــد أن جــمــلــة أعــمـال
ادة تـمـيـز من تـنـطبق حـددتـهـا "هـذه ا
عـليهم هذه الصفـة وهي القيام بأعمال
فـي امـاكن الـدعـارة او الـقـمـار او شرب
ن اشتهر عنهم اخلـمور او مخالطـة 
ســوء الـسـلــوك و من كـان مــارقـا عـلى

سلطة وليه".
wF¹dAð —uB

وعن قــدرة الـتـشـريـعـات عـلى اإلحـاطـة
بــهـذه الـشــريـحـة بــ رئـيس مـحــكـمـة
أحــداث بـــغــداد جــوانب الــقــصــور في
الـقـانـون ويقـول (قـد يكـون الـطفل دون
الــتـاســعــة ال مـأوى له في دار األيــتـام
وقـد يـحـوز من هـو دون الـثـامـنـة عـشر
ــشــردين حــسب نص مــكــانــا في دار ا

ادة 24 من قانون رعاية األحداث). ا
ادة 25 فـاعتـبرت الصـبي مشردا أمـا ا
أيــضـا اذا كــان دون اخلـامــسـة عــشـرة
ويــعــمل بــائــعــا مــتــجــوال في الــشـارع
كـــصــبـغ األحــذيـــة أو ريع احلــلـــويــات
وغــيـرهـا حـتى وان كـان له سـكن ثـابت
ولـه مــــأوى فــــهـي حــــالـــــة من حــــاالت
الـتشـرد فهـناك من كـان بعـمر اكـبر من
سن الـثامنة عشـر وال مأوى له فتنطبق
ادة 24 مـن قـانـون رعـاية عـلـيه نـص ا

عاجلة التشرد". األحداث اخلاصة 
واضــاف الـقـاضي الـبـيـراوي "انه بـعـد
مــرور أكـثــر من ربع قــرن عـلى تــشـريع
قـانـون رعـايـة األحـداث رقم  76 لـسـنـة
ودخــوله حــيـز الــتـنــفــيـذ اظــهـر 1983
الــواقع الـتـطـبـيــقي قـصـورا في بـعض
نـصـوصه واخـفـاقـا في بـعض أحـكـامه

الــقــاضي أنـهــا (كــثـيــرة وان إجـراءات
احملــكـمــة هي حـضــور الـزوجـ وربط
الية عـقد الزواج وما يؤيد مقـدرتهما ا
عــلى اعــالــة الــطـفل ومــا يــؤيــد وجـود
ســكن ثــابـت لــهــمـا ويــجــرى الــكــشف
ـوقــعي من قـبل بـاحث اجـتـمـاعي في ا
احملـكمـة للـتأكـد من ذلك وربط مـا يؤيد
حــسن الــســيــرة والــســلــوك لــهـمــا من
اجملــلس الـبــلـدي وتــقـريــر طـبـي يـؤيـد
سـالمــتــهـــمــا مـن االمــراض الـــســاريــة
ــعــديــة). ويــفــضل بــحــسب قــاضي وا
األحـداث (ذا كان طالبو التبني عقيم
ولــيـس لــهم أبــنــاء ولم يــتــجــاوزا سن
اخلــمـــســ ويــؤخــذ تــعـــهــد مــنــهــمــا
بـاحملافظة عليه عند تـسليمه إليهما ثم
ـوافـقـة عـلى ضم يـصــدر قـرار اولي بـا
الـطفل فيـأخذان القـرار الى دور األيتام
وحــسب األقــدمــيـة في احلــصــول عـلى
الـقرار يتم تسليمهما الطفل اما العمر
عـلي يتراوح ـفضل وحـسب الواقع ا ا
مـن عــمــر يــوم وحــتـى تــسع ســنــوات

اسطنبول
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المـكـانيـة تـربـيته وتـوجـيهه امـا اكـبر
مـن ذلك فـــهي حـــاالت نــادرة). ويـــضع
الــقـاضـي كـمــقـتــرحــات إلعـادة تــأهـيل
ـشـردين مـنـها (زيـادة الـوعي الـديني ا
والـــــتـــــربـــــوي لـــــهـم من خـالل زيــــارة
مــخــتــصــ من ذوي اخلــبـرة فـي هـذا
اجملـال الى الـدور بـاسـتـمـرار وتـوفـير
ـا تـعـرضه ـسـارح ودور الـسـيـنـمـا  ا
من بــرامج ثـقـافــيـة لـغـرض تـعــلـيـمـهم
اســتـعــدادا لــدمـجــهم مع اجملــتـمع في

حالة خروجهم". 
وأكـــد عــلى الــدور بـ"زيـــادة األنــشــطــة
الـــريـــاضـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة وإشـــراك
ـستفيـدين األحداث بغيـة زيادة الثقة ا
بـــالـــنـــفس واالنـــدمـــاج مـع الـــبـــاقــ

وتـكليـفهم بأعمـــــال كتــــعـلم احلاسبة
وتــصــلــيح األجــــــهــزة االلــكــتــرونــيــة
واخلـــيــــاطـــة وغـــيـــرهـــا من احلـــروف
تــشـــــعـرهم بــأهـمـيـتــهم وهي أيــــضـا
تــــعــــلــــمــــهـم حــــرفــــة تــــفــــــيــــدهم في

ســــتقبل). ا
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ـتـعة له واأللم لـهـا حـملت ـرأة الـكثـيـر وحتمـلت اكـثـر تـزوجت فكـانت ا عـانت ا
فـكان الفـرح له واإلعياء والـتعب لها ,أجهـضت فكان الـعزاء له واللوم لـها تأخر
احلمل فـكان التعاطف له والعمـليات اجلراحية والتـحاليل والفحوصات واخلوف
سؤولـية علـيها ,حمـلت أخيرا وأجنـبت فكـان الفخر والـتهاني منـها والـشعور بـا
واإلسم والكـنية له والوجع واخملاض واإلرضاع والسهر لها  ال وربك ستسألن
عن كل إذاية أحلقتها بزوجتك. ومع ان بعض النساء التستحق ان توصف بهذا
بل ال تسـتحق ان تـذكر النـها لـم تقـدم شيء بل اثرت نـفسـها وفـضلت ان تـكون
قـدمة ال اوالدها وخـرقت بانانيـته قوان الـطبيـعة واختل مـيزان الكون هي في ا
ح غـادر البعض منـهن امومتهن لـكن ماقدمته بـاقي النساء من عـطاء الينضب
وحب لـيس له حـد ومـواقف طـيـبـة طـغت عـلى الـلـمم وغـطت عـلى الـبـعض الـقـليل
ـصاعب مـنـهن .. كنتِ صـنـو الرجل وخـلـيلـته شـريـكته ورفـيـقته حتـمـلتي مـعه ا

تاعب وحتملتي عنه اللوم والعتب. وا
"اقول لك في ذكرى يوم عيدك

اقول لك هذة الكلمات
وانا اعـلم انها لن توفـيكِ حقكِ ولكن عسى ان تـشفع لي يوماً وتـرد لكِ نزر قليل

من حقكِ عليّ
كل عام وانتِ بـالف خير شكـراً لكِ على هذا العطـاء وااليثار في كل تلك االعوام
كـنـتي تـعـطـ فـيــهـا بـدون انـتـظـار ألي شي او حـتى مــقـابل او شـكـر ضـحـيـتي
واعطيـتي وما استبقـيتي لنفسكِ شيء بل حتـى نسيتي نفسك وانت تـمنحينا كل
اهـتمـامك سـخرتي لـنـا كل وقتك وضـعـتِنـا في قـلبك وحـفـظتِـنا بـعـينك وغـمـرتيـنا
ـن نحب سـيبـقى لنـا من رصيـده الكـثير بفيـض حنـان على قـدر ما اعطـينـا منه 
كنتِ تقـدمينا على نـفسك تفضليـنا على كل شيء زرعتِ فينـا قيم نبيله وعـلمتينا
احملبـة والعـطاء وكـيف يـتوج احلب الـوفاء كـان جناحـنـا فرحك وسـعادتـنا عـيدك
همنـا اليهـمنـا بقـدر مايهـمك واآللم الذي يـصيـبنـا اضعـافه يصـيبك كنتِ ام دون
باقي االمـهات تعـبتِ وسهرتِ وزرعتِ وقـد آن حصاد مـا زرعت فشكـراً لله على
تـلك الهـبـة واطال بـعمـركِ اعوام عـديدة ومـتعكِ فـيـها بـالصـحة والـعافـية واحلـياة

السعيدة .. 
ال ادعو لـنفسي بل ادخـر كل دعواتي لك بان حتـققي كل امنـياتك النني اعلم ان
امنـياتي هي كل امنـياتك" رسالـة من ابن مقصـر ألمه الرءوم "كل عام وانا وانتِ

بخـيـر الن عـيـدكِ عيـــدي شـكـراً لكِ النكِ كـنـتي مـعي طوال
هـذة الـسـنـوات شـكـــــــراً النكِ حتــمـلـتي مـعي كل شيء
وحتمـلـتي مـني الـكـثيـر شـكـراً النكِ كـنـتي كل اجملـتمع
فـنـصـفه انـتي والـنـصف االخـر خـرج مـنكِ وتـربى عـلى

يدك"
رسالة من زوج مقصر لزوجته احلنونة

ويـزعم اخلبثاء ان سبب هذا احلضور
يـعـود الى دفع الـرواتب واخملصـصات

ليس اال. .
وعــدا تـلـك اجلـلــسـة كــانت اقل نـســبـة
غــيــابـات (%39 تــلـيــهـا %40 و 42%

و43%).
وللمزيد من االيضاح فان اعداد 

ـتـغـــــــيـبـ كانت 140 ثم 143 ثـــــم ا
 نائبا متغيبا.131 واخيرا 133

يـقـال ان الـبـعض من الـنـواب يـتـغـيون
ـرض. اي مـرض هـذا يـصيب بـسـبب ا

النواب باجلملة هل هو (???).
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فـي الـدورة الــســابـقــة اعــلن ان رئـيس
ـتغـيـب في اجملـلس سـيـعلن اسـمـاء ا
كل جـــلــســة وقــد فــعــلــهــا في عــدد من
اجلـلـسـات ثم تـوقف وكـان واضـحا ان
الــتــوقـف  حــتى ال تــزعل الــكــتل الن
ــتــغـيــبـ يــجب ان تــخـضع اســمـاء ا
لـلـمـحـاصصـة. وان فـعل فـانه لن يـعلن
ـسجل في اسـمـاء هـذا العـدد الـكبـيـر ا
احملـاضر الرسـمية. وحتى ال يـستطيع

ذكـر اســبـاب الـغـيـابـات وتـكـرارهـا الن
ذلك سـيـكون فـضيـحـة من فضـائح هذا

الزمن.
اليـ اال واتــسـاءل ومــعي يـتــسـاءل ا
ـتغيب يـخجل هذا العـدد الكبير من ا
وكـيف يـبـررون عـملـهم وكـيف يـبررون
تــقـاضــيـهم رواتب وامــتـيـازات وهم ال

يؤدون شيئا مقابل ذلك?.
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فـي عـــام  2017 كــــتــــبت عـن ظــــاهـــرة
الـغيـابات في مـجلس الـنواب الـعراقي
وتـلـقيـت توضـيـحا  من اجملـلس يـقول
ية] ال انـات [العـا "في الـكثـير من الـبر
يــشــتـرط نــظــامـهــا الــداخـلي اكــتــمـال
الـنصاب كما أنها حتث أعضاءها على
احلــضـور من خالل مـنح مـخـصـصـات
الــتـــصــويت والــتـي ال تــمــنح إالّ عــنــد
حـضــور الـعـضـو لـلـجـلـسـة وهـو مـا ال

. يحدث لدينا مطلقاً
هـل هـذا تـلـمـيح ان ســبب الـتـغـيب في
شاركـة في النقاشات مـجلسنـا وعدم ا
ســبــبه عــدم مـنح الــنــائب في الــعـراق
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ال أحد يشيد بالتفرق والتشرذم وكثرة االختالفات والصراعات 

والسؤال اآلن :
اذا كـانت اخلالفـات ب الـكـتل الـنيـابـيـة قد أخـرّت تـشـكيل (الـكـابـينـة الـوزارية)
طوال هـذه الفترة  فهل هي ظاهرة جديدة في العمل السياسي العراقي أم انها

ليست جديدة ?
واجلواب :

يبدو انها ليست جديدة 
رحوم الـشيخ محـمد رضـا الشبـيبي عام  – 1935اي قبل 84 بدلـيل ما قـاله ا

عاماً - :
شباب طائش نَزِقُ
وشِيب ما بِهِمْ رَمَقُ
ففي آرائِنا شِيَع
وفي أحزابِنا فِرَقُ
وفي أحوالِنا خَلل

أال يا قوم فاتفقوا 
فما هانوا مَنْ اجتمعوا 
وما سادوا مَنْ افترقوا 
اذا خُلقَ الورى هَمَجَاً 

فانّ القوم ما خُلِقُوا 
-2-

طّلِع وليس الـشيخ الشـبيبي اال اخلـبير بـالوضع السيـاسي العراقي وآفـاته  وا
على الكثير من خفاياه وأسراره 

تازون بالطيش ... لقد نظر الى الشباب فوجدهم 
وضوعية ? وأين الطيش من العقالنية وا

انع من كل ن غزاهم الـشيـب فوجـدهم يعـانون مـن التـعب ا ونظـر الى الكـبـار 
ألوان احلـيوية والفـاعليـة فالى اين يتجـه ليرى مَنْ يُمـكن أنْ يتحـقق بهم نهوض

األمة ?
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ــعــظم رجـال انّ الــســمـة الــبــارزة في األوســاط الـعــراقــيــة هي ضــعف الــثـقــة 
الـسيـاسـة  والتـطـلع الى الزعـامـة الرشـيدة الـتي يُـمكِنُ لـهـا أنْ تنـتـزع الثـقة من

الناس لم يغب عن بال أحد وكلٌّ له رؤيته ومواصفاتُه في الزعامة الرشيدة .
وهؤالء ينطبق عليهم قول الشاعر :
اءُ في النهر جارياً  الى أنْ يعودَ ا

ويخضر جنباهُ تموتُ ضفادِعُْه 
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ان الكـثير من الـدول الكـبرى ال جتد فـيها اال عـدداً محـدوداً للغـاية من االحزاب
السياسية ..

قـراطي واجلمـهوري عـلى الرئـاسة وعـضوية ففي امـريكـا يتـنازع احلـزبان الـد
الكونغرس ..

وفي بريطانيا :
ان وهكذا . يتنافس حزب العمال وحزب احملافظ على رئاسة احلكومة والبر
ـئـات من االحـزاب وهـذه األرقـام الكـبـيـرة تـعـكس الـتـفرق وأمـا عـنـدنا فـهـنـاك ا

ا وصلت القائمة الى ما وصلت اليه.. والتشرذم واالختالفات احلادّة واالّ 
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انّ هنـاك خلالً واضحاً في العملية السياسية جذره األساسي غياب االتفاق ب
العامل في احلقل السياسي –لألسف الشديد- 

-6-

وجاءت احملاصـصات الـفئـوية والطـائفـية والقـوميـة لتـزيد الطـ بلـةً  بل اشتعل
ـكّـونـات ــكّـوِن الـواحـد فـضالً عـن اخلالفـات الـكـبـيــرة بـ ا أوار اخلالف بـ ا

اخملتلفة ..!!
-7-

من الـصـعب لـلـغـايـة ان يـنـال الـشـعب مـا يـصـبـو الـيه من تـقـدم ورخـاء وازدهار
ـستـنـدة الى مـبررات ـسـتـمرة وغـيـر ا واسـتـقـرار في ظل االفتـراق والـنـزاعات ا

موضوعيّة .
-8-

وفي ظلّ الهـمجية  وشيوع فـوضى االنقسامات واالنشـطارات األميبية ال يصح
على االطالق أنْ يُعوّل على نتائج ما تفضي اليه هذه احلالة البائسة..

-9-
ولعل الذي قال :

( انّ التاريخ يعيد نفسه ) 
كان يـقصـد بقـوله بـروز العـديد من الـظواهـر في كل مـرحلـة من مراحل الـتاريخ

ولكنها ال تختفي الى االبد بل تعاود الظهور في مراحل الحقة..!!
-10-

لقد دخلت التظاهرات واالحتجاجات (في اجلزائر) على جتديد الوالية اخلامسة
(لبوتـفليقـة) اسبوعها اخلـامس ومع استمرارهـا بدأت بعض االجنحـة الرسمية
بالـتضـامن واالصـطفـاف مـعهـا  االمـر الذي يـشي بانَّ ارادة الـشـعب هي التي
ستـنتـصر  وال جتـدي كلُّ الوعـود واالجـراءات التي يـعلـنهـا الفـريق الراغب في

استمرار الرئاسة احلالية ..
-11-

ـوازين االنـسـانـية واالجـتـمـاعـية والـشـرعـية ـعـايـير وا من الـقـبيـح جداً  وبـكل ا
واحلضـارية والسياسيـة أنْ يستمر اخلالف والنـزاع الى ان يفرض الشعب ما

يريده بالقوّة ..!!
-12-

ولو حـرص الـسـاسة عـلى كـسب ود الـشعب وثـقـته بَدَلَ
ـا االنــصـراف الى كــسب مــصـاحلــهم وامــتـيــازاتــهم 
ـرحـلــة احملـتـقِـنـة والـتي اوشك وصـلــنـا الى مـثل هـذه ا

فيها الصبر على النفاد ..

مـخصصـات حلضوره اجللـسات وعند
. كـنت اتـمـنى تـصـويـته عـلى الـقـوانـ
عـدم ذكر هذه الفقـرة ذلك ان الكثير من
الـــتـــظـــاهـــرات  في ذلك الـــوقت كـــانت
تـــطــالب بــتـــخــفــيـض رواتب الــنــواب
ومــخـصـصـاتــهم ونـفـقـات حــمـايـاتـهم

وتقاعدهم.
وقــبل فـتــرة نـشــرت وسـائل االعالم إن
ــان الــســابق أقــر فـرض رئــيس الــبــر
ـلـيـون ديـنـار غــرامـات مـالـيـة تـقــدر 
عـراقي وهـو ما يـعادل  800دوالر عن
كـل نـــائب يــــتـــغــــيب عـن حـــضـــور أي
ـتـغـيـبـ في جــلـسـة ونـشـر أسـمــاء ا
ــثــلــوهم الــصــحف حــتـى يــتـعــرف 
عــلـيـهم في مــحـاولـة مــنه إليـجـاد حل
ألزمـة عــدم اكـتـمـال نـصـاب اجلـلـسـات
ـتــكـررة أو جلـوء بــسـبب الــغـيـابــات ا
بــعض الــنــواب وألســبــاب ســيــاســيــة
لــلـبــقـاء في الــقـاعـة اجملــاورة لـلــقـاعـة
الرئيسية وعدم حضورهم اجللسات.

لكن هذا الكالم لم ينفذ!!!!
لك الله ياعراق
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اكــد رئـيـس مـجــلس الــنــواب مــحــمـد
احلـلـبـوسي ان هــنـاك حتـديـات جـمـة
تتـطلب حـلول واقـعـية تـمنح اجلـميع
حــقــوق مـــتــســاويــة دون تـــكــمــيم او
مـشـيـرا الى ان الـظـرف مليء اقصـاء 
بالـتحـديـات واألخطـار ما حتـتاج الى
رؤيـة  احـتـرازيـة تــسـبق الـفـعل وردة
ي منفتح . الفعل وتؤسس حلـوار عا

وشـــدد احلــــلـــبــــوسي خـالل اعـــمـــال
ــكـافـحـة ـنـتــدى الـعـربـي االفـريـقي  ا
االرهاب والـتطـرف التي انـتهت امس
عــــــلى (ضــــــرورة  اعـــــادة تـــــعــــــريف
مصـطـلـحـات االرهاب والـتـطـرف بـعد
ـــمـــارســـات تـــنــــوع الـــهـــجـــمــــات وا
العدوانـية الـتي تمـارسهـا الدول على
شعوب اخرى واشـاعة مفـاهيم السلم
والتـنـوع اجملـتمـعي وحتـدي االرهاب

مـؤكدا ان (الـظرف وافكـار الـتطـرف )
احلالي مـليء بـالـتـحديـات واألخـطار
مـا يــتـطــلب رؤيــة احـتــرازيـة تــسـبق
الـفـعـل وردة الـفـعـل وتـؤسس حلـوار
ي مـنـفـتح بعـيـدا عن االهتـمـامات عا
ـســبـقـة بـ احلـضـارات والـشـروط ا
والـثــقــافـات  وتــأخـذ  عــلى عــاتـقــهـا
احلـلـول الـواقـعـيــة الـعـمـلـيـة لـتـمـنح
اجلميـع فرصة مـتكـافئـة إلبداء الرأي

بوضوح دون زجـر او إتهام من خالل
اإلرهـاب الفـكـري الـذي يـصـادر الرأي
ويـسـلب االخـر حق الـدفاع عـن نفـسه
واضـاف (اصـبح تـكـبــيال وتـكــمـيـمــا)
لزامـا علـينـا اعـادة النـظر في تـعريف
ـتداول ليكون هذا مصطلح اإلرهاب ا
االستخدام والتداول منطقيا وواقعيا
يشـمل كل مـا من شأنه إشـاعـة الرعب
وتــــرهـــيـب الــــنـــاس) الفـــتــــا الى ان
ـفـهـومـة الـلـغوي يـنـطـبق (اإلرهـاب 
ــــارســــات وبــــشــــكـل واضح عـــــلى 
تـنــتــهـجــهــا دول من خالل ســلـوكــهـا
وارى العـدواني مع شـعـوب بـعيـنـها 
فـهـوم يـنـطـبق بـشكـل دقيق ان هـذا ا
ارس على الكـيان االسرائـيلي الذي 
اإلرهاب لـعـقـود من الـزمن عـلى أبـناء
مبينا ان (اخطر الشعب الفلسطـيني)
مـا يــواجـهه الــعـالم االسالمـي الـيـوم
هـــو حتـــدي االرهــــاب الـــذي يـــســـوغ
واوضح جلــرائــمه من خالل االسالم)
احللـبـوسي انه (من الـظـلم ان يـنسب
االرهاب الى االسالم من خالل ظاهرة
ــسـلــمـ وعــدهم مـصـدرا شـيــطـنـة ا
فـمـشكـلة االرهـاب والتـطرّف للـخوف 
رحـلة ليـست وليـدة اليـوم وال نتـاج ا
بل هي ظـــاهــرة مــتــجـــددة في حــيــاة
فــقــد شــهــد الـعــالـم عــبـر الــبــشــريــة 
ـظاهر ـتعـاقبـة حقـبا من ا العـصور ا
الفـــتــا الـى ان (مــشــروع اإلرهــابـــيــة)
احلـــوار بــ احلـــضـــارات واألفـــكــار
ـاضـية ـدة ا والـثقـافـات بـقى طـوال ا
ـــتــخـــصـص وغــرف قـــيـــد الـــبــحـث ا

غـلـقـة والـلـقـاءات الـبـيـنـية الـنـقـاش ا
وهـــذا ال يـــكـــفي الصـــحـــاب الـــشـــأن 
ـشروع الذي نراه أوسع إلجناز هذا ا

مارسة السائدة).  واكبر من ا
اشـار رئــيس حتـالف الــنـصـر بـدوره 
حـيـدر الـعـبادي الـى ان الـقضـاء عـلى
االرهاب لـيس عـمال امـنـيا وعـسـكـريا
وسـيـاسـيـا فـقط بل يـتـعـداه الى عـمل

اجتماعي وثقافي ومجتمعي . 
ـنــتـدى ان واضـاف الــعـبــادي خالل ا
(الـرؤيـة الـتي قـدمــنـاهـا لـدول الـعـالم
كـافحـة اإلرهاب حتـتاج الى بـرنامج
الفـتا الى ان (هـناك فعـلي لتـطبـيقـها)
ارضــيـــة خــصـــبــة تــشـــجع لــتـــنــامي
االرهــاب وحـــواضــنـه وهي الــفـــســاد
ــســـاواة واالبــتــزاز والــظـــلم وعــدم ا
والــــــتـي تـــــســــــوغ قــــــتل االبــــــريـــــاء
واوضح واستهدافهم حتت اي ظرف)
الـعـبـادي ان (اإلرهـاب يـسـتـمـد بـقاءه

من صفقات الــــفاسدين).
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مؤكـدا (نـحتـاج الى تـوجهـات جـديدة
واطن وضـمان حق اساسـها رعـايـة ا
الـعيش لـلـجـمـيع وتـوفـير بـيـئـة امـنة
بعـيـدا عن سيـاسـات االقصـاء وفرض
مـشـيرا االرادات والتـهـديـد والـوعيـد)
الى (تقد رؤية حملاربة االرهاب الى
دول الــعــالم واجملــتــمع الــدولي كــمــا
ونحتاج الى مزيد من الدعم واالسناد
وتـابع العـبادي ان لتـثبـيت ركـائزهـا)
(االرهــاب والــفــســاد كالهــمــا يــغــذي
اوضح رئـيس حتالف االخر). بـدوره 

االصالح واالعـمــار عـمــار احلـكـيم ان
مـحــاربـة االرهـاب والــتـطــرف لـيـست
مسـؤولـيـة دولـة لوحـدهـا او مـجـتمع

دون اخر .
نتدى واكد احلكيم في كلـمته خالل ا
ؤتمر يعد عن ارادة عراقية ان (هذا ا
لالنـفـتـاح عـلى عـالم اوسع  ويـتـبـنى
ــمـارسـات سـيــاسـة جـديــدة لـرفض ا
والـتهـديـدات والـصـراعـات الـداخـلـية
مـبــيــنـا ان والــنـزاعــات اإلقــلــيـمــيــة)
(الـعـالم شـهـد ومـنـذ اكثـر مـن عقـدين
موجة جـديدة مخـتلـفة من التـحديات
كان والـتـهـديـدات االمـنـيـة والـفـكـريـة
ورائـهـا طـيـف واسع من اجملـمـوعـات
والتنظـيمات والـتوجهـات التي تبنت
الـــــعـــــنـف واالرهـــــاب لـــــتـــــحـــــقـــــيق
ولــــفت احلـــيــــكم الى ان اهـــدافــــهـــا)
(التطرف يجد بـيـــــــئته اخلصبة في
ظــروف عــدم االســتــقــرار الـســيــاسي
وفشــــــــل جهود الـتنمـية وتقـــــــد
اخلــدمـــــــات وانــتـــــــــشــار مــظــاهـر
اجلــهل والــبـطــالــة وغــيـــــــاب الـدور
ــؤســســات الــتــنـــــــــــشــئــة الــفــاعل 
ؤسسات االجتماعية وفي مقـدمتها ا

التعليمية).
مــؤكـدا ان (الــتـجــربــة الـتـي عـاشــهـا
الــعـــراق تــمـــثل جتــربـــة كــبـــيــرة في
مــضـــامــيـــنــهــا واــــــلــخـــبــرات الــتي
كن ان اكتسبتـها االجهزة اخملـتلفة 
تــكــون في خـــدمــة الــبــلــدان االخــرى
لالســــتـــفـــادة مـــنـــهــــا في مـــحـــاربـــة

االرهاب).  كافحة االرهاب نتدى العربي االفريقي  جانب من جلسة ا

شردات بعد احلريق الذي شب بها »u¹»¡∫ دار ابواء ا


