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ـــا شـــغب وتــــدافع داخل الــــطـــائـــرة 
إضطر قائد الطائرة الى إرجاعها حسب
ـية الى مـكان آمن قـوان الـطيـران الـعا
ـســافــرين حــرصــا مـنه واخالئــهــا من ا
عـلى سالمتـهم.وكان مـقطع فـيديـو أظهر
مــا حــدث األحــد في طــائــرة مــســافــرين
عـراقيـة نـفذت عـمـليـة هـبوط اضـطراري
في مـطـار بـغـداد بعـد اعـتـداء مـسـافرين
بـاكسـتانـي عـلى الطـاقم.وظهـر مسـافر
بـاكستـاني وهو مخـضب بالدمـاء ليؤكد
وقـوع حـالـة الـشـجـار في الـطـائـرة عـقب
اعـتــداء مـســافـريـن بـاكــسـتــانـيــ عـلى
الـطاقم ومحاولة اقـتحام كابيـنة الطيار.
من جـهـة اخرى أوضـحت هيـئـة النـزاهة
ات الـضبط تـفـاصـيل إجـراءاتهـا وعـمـلـيـَّ
التي نفَّذتها في محافظة الديوانيَّة التي

تـمخَّض عنهـا استصدار أوامـر استقدامٍ
بـحق مـسـؤولـ مـحـلـيـ ومُـوظَّفـ في

احملافظة.
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قـــــالت الــــهـــــيــــئـــــة في بـــــيــــان امس ان
ـات الـضــبط الــتي (إجــراءاتـهــا وعــمــلــيـَّ
ُـبـرمـة الـتي ات الـعـقــود ا ذتـهــا ألولـيـَّ نـفـَّ
ـال العـام قادت شـابتـها شـبـهات هـدرٍ با
إلـى اســــتـــصــــدار قــــرارٍ مـن احملــــكــــمـــة
سـؤول ة باسـتقـدام عـددٍ من ا ُـختـصـَّ ا
ف استـناداً إلى أحكام ُوظـَّ احملـلي وا
ـــــــــــــــــادَّة  340مــن قــــــــــــــــــانــــــــــــــــــون ا
الـعـقــوبـات).وأشـارت إلى "تـدوين أقـوال
ة ُـمــثل الـقــانـوني حملــافـظــة الـديــوانـيـَّ ا
ابـتــداءً إذ قــرَّرت اجلــهــات الـقــضــائــيـة
الــــرجـــوع عـن قـــرار اســــتـــقــــدام بـــعض

الـــطـــيـــران الـى اخلــدمـــات الـــتـي تـــقــدم
لـــلـــمـــســافـــرين  أضـــافـــة الى تـــطـــويــر
اقـتصـادياتـها ومـناهـجهـا وإجراءاتـها).
ـعرض سيكون وتـابع ابراهيم ان (هذا ا
فـرصة مـتاحـة امـام اجلمـيع  من القـطاع
اخلـاص والــقـطـاع احلـكــومي واجلـهـات
ـعرض). الـدولـية الـتي تـشارك في هـذا ا
ديري عرض عرضا تفصيليا  وتضمن ا
ــطـارات احملــلــيـة الــعــراقـيــة  خالله ا
شاريع التي اسـتعراض ابرز اخلـطط وا
مـن شـــانـــهـــا فـــتـح آفـــاق اقـــتـــصـــاديـــة
لـلـمــؤسـسـات الـوطــنـيـة بـهــدف تـطـويـر
أعـمــالـهـا من خالل الــدخـول بـبـرامج مع
هـيئات وشـركات دوليـة . من جهة اخرى
اسـتــدركت الـشــركــة الـعــامـة لــلـخــطـوط
اجلـوية العـراقية بـيانا سـابقا أورت فيه
عـبارة اعـمـال شغب في وصـفهـا ألحداث
ـتـجـهـة إلى وقـعت في احـدى رحالتـهـا ا
كــراتــشي. وقــالـت في بــيــان امس انــهــا
(تــود أن تـــنــوه لـــلــرأي الـــعــام أن ورود
عـبـارة أعمـال شـغب في بـيـانهـا الـصادر
تجهة بـخصوص ما حـدث في رحلتهـا ا
إلى كـــراتــــشي جــــاءت لـــوصـف حـــالـــة
ـسافـرين وال الـتـدافع واالحـتـكـاك بـ ا
نـقـصـد بـها أي إسـاءة لـزائـري الـعـتـبات
ـقـدسـة بل بـالـعـكس تـتـشـرف شـركـتـنا ا
بـتــقــد أفــضل اخلــدمـات لــلــجــمـيع ال
ـقـدسـة) سـيـمـا مـنـهـم زائـرو الـعـتـبـات ا
وكـانت اخلطـوط اجلويـة ذكرت في بـيان
قـد اوردت تـفاصـيل مـا حدث في الـرحـلة
ـتـوجــهـة من بـغــداد الى كـراتـشي يـوم ا
ــــاضـي قــــائــــلـــــة ان عــــددا من األحـــــد ا
ـسـافـرين قـامـوا اثـنـاء حتـرك الـطـائـرة ا
ــدرج الــرئـــيس لإلقالع بــأعــمــال عــلى ا
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ـهــمـ فــيــمـا أخــلت ســبــيل آخـرين ُـتـَّ ا
ةٍ قـدرُهـا 25مـلـيـون ديـنـارٍ بـكـفـالـةٍ مـالـيـَّ
وقـامت بتـسيـير مُـتَّهـم آخـرين بيـنهم
ة احملافظة إلى قـاضي محكمة مـدير بلديـَّ
الـــتــحـــقـــيق; بـــغــيـــة اســـتــصـــدار قــرارٍ
بـحقهم)ولفـتت الهيئـة إلى (تلقيـها كتاباً
ُفتش العـام لوزارة البلديَّات من مـكتب ا
ة يُـوضحُ فـيه إجراءات واألشـغـال الـعـامـَّ
مـكـتبه بـصـدد تـلك القـضـايـا" مُبـيـنةً أنَّ
ُعـنون إلى ُفـتش العـام ا "كـتاب مـكتـب ا
كـافـحة الـفـساد وإلـيـها اجملـلس األعـلى 
ةً في ـكـتب جلـنـةً حتـقـيـقيـَّ ن تـألـيف ا بـيـَّ
ة الديوانـيَّة ببـيع قطعة قـضيَّة قيـام بلديـَّ
ـبلغٍ زهيدٍ أرضٍ مـساحتها  11.5دو 
ةٍ وكـذلك مـنع إقـامـة ومُـخـالـفـاتٍ قـانـونـيـَّ
مـشــروع مـسـتـشــفى بـسـعـة  200سـريـرٍ
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انـطلـقت في بـغداد امس االربـعاء أعـمال
مــعــرض الــعــراق لــلــطــيــران بــنــسـخــته
الـسـابـعـة في مـطـار بـغـداد الدولـي الذي
ـدني الـعراقي تـنـظمه سـلـطـة الـطيـران ا
بـالتعاون مع شـركة اماراتيـة. وقال بيان
لـوزارة الــنـقـل تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
ــعـرض افــتـتح وسـط حـضــور رسـمي (ا
ــثل عـن رئـيس ــاني و وحــكــومي وبـر
الـوزراء وزيــر الــنـقل عــبــد الـله لــعــيـبي
ــــثــــلي الــــســــفــــارات والــــهــــيــــئـــات و
ـــثـــلي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة في الـــبالد و
ــنــظــمــات الــدولـــيــة) مــشــيــرا الى ان ا
دني ـعرض تـنـظمه سـلطـة الـطيـران ا (ا
الــعـراقـي بـالــتــعــاون مع شــركــة الــعـدل
ــــؤتــــمـــرات ــــعــــارض وا لــــتــــنــــظــــيم ا

االماراتية). 
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ونـــقل الـــبــيــان عـن مــديـــر عــام ســـلــطــة
ـدني علي خلـيل ابراهيم قوله الـطيران ا
خالل كـلـمــته االفـتـتـاحـيــة لـلـمـعـرض أن
ـعـرض (تـعـد اخلـطـوة االولى انـطالقـة ا
لـصـناعـة الـطيـران في الـعراق من خالل
بـاكـورة عمـل وجهـد مـتـواصل من جانب
ـعــنـيــ واخملـتــصـ بــهـدف حــضـور ا
أشــخـــاص دولـــيــ رائـــدين في مـــجــال
ـدنـية الـطـيـران من مـنظـمـات الـطـيـران ا
الـدوليـة والعـديـد من الزمالء في مـنطـقة
الــــشــــرق االوسط ومـن مــــخــــتــــلف دول
الـعـالـم)   الفـتـا الى ان(الـطــيـران الـيـوم
هـو صـنــاعـة تـسـهم فـي رفع مـسـتـويـات
الـدخل للـبـلد وتـوفـير فـرص عـمل كبـيرة
لـلـمـواطنـ والـعـمل عـلى تـطـويـره وهو
ـطار الى شـركات صـناعـة متـكامـلة من ا
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ـائيـة انـتهـاء موسم الـفيـضـان ودرء خطـر السـيول داعـية الى وارد ا اعلـنت وزارة ا
ضرورة االستفادة القصوى من مياه االمطار والسيول.

وقـــــالت الـــــوزارة في بـــــيــــان أمس ان
(مـوسم الفيضـان انتهى و درء خطر
ائي لـغاية الـسيـول بارتـفاع اخلـزين ا
االول من حزيران الى  57,5مـليار متر
مــكـعب بـيـنـمـا بــلغ في الـعـام الـسـابق
 10,7مــلــيـار مــتــر مـكــعب اي بــزيـادة
قـدرها  47مـليار مـتر مكـعب عن السنة
ـــائــيـــة). واضــافـت ان (ذلك جــاء من ا
خـالل اســـــتـــــفـــــســـــار اجلـــــهـــــد االلي
والـهندسي للوزارة واجلـهات الساندة
ـتـلـكـاتـهم ـواطـنـ و لـهــا حلـمـايـة ا
اخلـــاصــة والــعــامـــة وتــفــعـــيل غــرفــة
ـشتـركـة وتوزيع ـركزيـة ا الـعـملـيـات ا
ـســؤولـيــة عـلى مــدراء عـامي مــواقع ا
تابعة الـوزارة في احملافظات لغرض ا
ـوجات الفيـضانية ـيدانية لـتسليك ا ا
بــشــكل امن ومــنـتــظم وتــامــ سالمـة
مـنـشـات الـسـيـطـرة والـتـحـكم واتـخـاذ
كـــــافــــة االجــــراءات االســـــتــــبـــــاقــــيــــة
ــعــاجلــة االخــتــنــاقـات واالحــتــرازيــة 
واحلـــاالت احلـــرجـــة والـــطـــارئـــة اوال

بـــاول). واشـــارت الـــوزارة الى انه (
الـــتــاكـــيــد عـــلى ضـــرورة االســتـــفــادة
الـقـصـوى من مـياه االمـطـار والـسـيول
ـائـي في الــسـدود لــتــعــزيــز اخلـزيـن ا
والــسـدات وبـحــيـرات اخلـزن لــتـغـذيـة
االهـــوار وزيــادة مـــســاحـــات االغــمــار
وتـنـفـيـذ اخلـطط االروائـيـة والـزراعـيـة

بشكل كامل).
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وعــزت أمـانــة بـغــداد سـبب شـح مـيـاه
الـــشــــرب وعـــدم وصـــولـــهــــا لـــبـــعض
ــنـاطق الى تــذبـذب جتــهـيـز الــتـيـار ا
الـكهربائي فـضال عن التجاوزات على
اخلـطوط الـرئيسـة النـاقلة. وقـال مدير
اعـالم دائـــرة مــاء بـــغـــداد مـــصـــطـــفى
الـربيعي في تصريح صحفي امس ان
(وزارة الـكـهـربـاء اسـتـثنـت مـن الـقطع
اء و83 ـبرمج  13مـشروعـا النتـاج ا ا
مــجـمــعـا و 12خــزانـا من اجل تـأمـ
ــــــواطـــــنـــــ ـــــيــــــاه الى ا وصــــــول ا

بــضـغــوطــات عـالــيـة من دون احلــاجـة
ــــضـــخــــات الـــتي الــى اســـتـــعــــمـــال ا
يـسـتخـدمـهـا بعـضـهم). وأرجـع (الشح
ـنـاطق البـعـيدة عن احلـاصل بـبعض ا
مــنـافـذ الـضخ الســيـمـا ضـمن اطـــراف
الــــعـــاصــــمـــة الـى تـــذبــــذب الـــتــــيـــار
الـكـهـربائـي النـاجت عن زيــادة االحـمال
عـلى الـشبـكة الـوطنـيـة برغم اسـتثـناء
ـاء وزارة الـكهـرباء جملـمعـات انـتــاج ا
اء الـصـافي مــن القـطـع لـتأمـ ضـخ ا
ـيــاه مـسـيـطـرا الــصـافي) عــاداً (شح ا
عـــلــيه اذ غــالـــبــا مــا يــتـم اســتــخــدام
مــولــدات). وأكـــد الــربـيــعي ان (الــشح
غـالـباً مـا يكـون خـارج إرادة االمـــانــة
ويــعـود السـبــاب ابـرزهـا ان انــقـطـاع
ــدة  30دقــيــقــة الــتــيــار الــكــهــربـائـي 
ـاء يــتـطـلب  4الى  5ســاعـات إلعــادة ا
بـــنــــفس الـــضـــغـــوطــــات عالوة عـــلى
الــتـجـاوزات احلــاصـلـة عــلى االنـابـيب
يـاه الـشرب مـنـبهـا على ان الـرئـيسـة 
ـولـدات وخـطوط الـطـوار تسـتـطيع ا
ـئـة فـقـط من احـتـيـاج ان تـؤمن  50بــا
ـــواطـــنــ الــى الـعـاصـمـة). ودعــــا ا
(تـــرشــــيـــد االســــتــــهــالك وتـــقـــلـــيـل
كـميات الـهدر مبيـنا ان مالكات دائرته
اء في الدوائر وبـالتنسيق مع اقـسام ا
الـبلديـة تعمل عـلى جتديد الــشـبـكـات
الــتـي انــتــهـى عــمـرهــا االفــتـراضـي
ـيــاه بــضــغــوطـات لـتـأمـ وصـــول ا
عــالـيـة بـعـيــدا عـن تكسر ونضوح من
االنــابـيـب الـنــاقـلــة. ونـوه مــديـر اعالم
ـواطن دائــرة مـاء بـغــداد بـان حــصـة ا
الـبغدادي بلغت  400لـتر مكـعب يوميا
اء الـصـالح لـلـشرب من خالل 13 مـن ا
مـشروعـا انتـاجيا و 83مـجمعـا مؤكدا
ـنـتـجـة من ـاء الـصــافي ا ان كــمـيـات ا
مـــشـــاريع االمـــانــة زادت عـــلى اربـــعــة
ماليـ لتر مكعب يـوميا بعد ان اكدت
مــنــظــمــة جـــايـــكـــا ان نـــسـب الـــهـــدر
ئة تــصـل ببـعض االحـيـان الـى  50بـا
ــنــتــجــة اي اكــثــر من من الــكــمــيــات ا
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عـلومات وبـ ان (هذه الـنبتـة حسب ا
ـكــسـيك األولــيــة تـزرع فــقط في دولــة ا
بـأمريكا اجلنوبية ويقدر سعر الواحدة
مـــنــهــا  60الـف دوالر). وأشــار الى ان
(الـقوات االمـنيـة باشـرت بحـملـة أمنـية
ــزارع في حــوض نــهــر واســعـــة لــكل ا
دجـــلـــة فـي واسط). وصـــادق مـــجـــلس
مـحـافـظـة واسط عـلى مـشـاريع بـقـيـمة
ــكـتب  60مــلــيـار ديــنـار. وذكــر بــيـان 
احملــافظ ان (مـجـلس احملــافـظـة صـادق
ـشــاريع اجلــديـدة الــيــوم عـلى خــطــة ا
والـتي تصل تخصيصاتها لـ  60مليار
ديــــــنـــــار تـــــوزعـت حـــــسـب الـــــنــــــسب
نجز الـسكانيـة). وقدم احملافظ (بهـذا ا
خــالـص الــشــكــر والــتـــقــديــر ألعــضــاء
ـــســـؤول في إقــرار اجملـــلس لـــدورهم ا

ذلك).

فـي بـيـان امس انه (وبـنـاءً عـلى إزديـاد
ظـاهرة تـعاطي اخملـدرات بشـكل مخيف
في مــحــافـظــة واسط وبـعــد اكـتــشـاف
مـزرعة صـغيـرة في مركـز قضـاء الكوت
لـــزراعـــة اخملـــدرات ونـــتـــيـــجـــة لـــتـــلك
الـتـداعـيـات قـررنـا إحـالـة مـديـر مـكـتب
مـكافحة اخملدرات للتحقيق وفق قانون
احملـــافـــظـــات الـــذي اعـــطى صـالحـــيــة
لـلمحافظة في التفتيش والتحقيق على
ياحي (رئيس االجهزة االمنية). ودعا ا
الــوزراء لـتـشـكــيل خـلـيـة ازمــة وطـنـيـة
جتاه هذا االرهاب االنساني الذي يهدد
الــشـبــاب وعـوائــلــهم). وكـشف مــصـدر
أمـني عن (ضبط مـزرعة لـنبـتة هي نوع
مـن أنــواع الــهـــيــروين مـــزروعــة عــلى
ضـفـاف نـهـر دجـلـة قـرب مـخـيم الـكـوت
الــكـشــفي وجـرى إعــتـقــال صـاحــبـهـا).

واحملــطـات وصالحـيـات اداريـة لـدائـرة
الــكـــهــربــاء واســتـــقــرار حــصــة واسط
وزيـادتـهـا مع زيـادة االنـتـاج وحـصـلـنا
عــلى مــوافـقــته في مـجــال زيـادة خــطـة
زراعـة الـشـلب من  15الف طن الى 50
الـفــاً وحـصـلـنـا عـلى مــوافـقـته لـتـقـد
خـطتنا لـلسكن كي تعـرض على مجلس
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ــيــاحـي (حــصــلــنـــا عــلى دعم وتـــابع ا
رئـيس الوزراء بإبـعاد هيـئة االستـثمار
من احملـاصصة واحملـسوبية وحـصلنا
عـلى دعمه لإلسراع في اكمال متطلبات
اعـالن مـطــار الـكــوت ومــصـفى الــكـوت
ـيـاحي كـذلـك مـنـفـذ الـشـهـابي). أعـلن ا
عن إكـتشاف مـزرعة مخـدرات في قضاء
ـياحي الـكـوت مـركـز احملـافـظـة. وقـال ا
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اســتــقــبل رئــيـس الــوزراء عــادل عــبـد
ــهـدي"مــحـافظ واسط مــحـمــد جـمـيل ا
ـيــاحي الـذي اعـلن عن حـصـوله عـلى ا
مـوافقات بـجوانب مهمـة في احملافظة.
ـيـاحي في بـيـان امس (طـرحـنا وقـال ا
همة عـلى جنابه الـعديد من الـقضايـا ا
الـتي تـخص مـحـافـظـة واسط وخـاصة
ـشاريع فـي مجـاالت الكـهـرباء وادارة ا
ــائــيــة ومـصــفى ــوارد ا والــزراعــة وا
الــنــفط وشــركــة نــفط الــوسـط ومــطـار
الـكـوت وهـيـئـة االسـتـثـمار وكـذلك دعم
احملـــافــظـــة في مـــكــافـــحـــة الــفـــســاد).
وأضــاف (حــصـلــنــا عــلى دعم لــرئـيس
الــوزراء لــقـطــاع الـكــهــربـاء في مــجـال
شـــراء وصــيــانــة وتـــطــويــر احملــوالت
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ــهــدي ســيـبــقى كل هــذا الــوقت رئــيــسـا شــخــصــيـا لـم اكن اتــوقع ان عــبـد ا
ا كـان الكثيرون لـلوزراء.فقد سـبق له تقد استـقالت من مـنصب مـهم ر
يـطمحـون بان يـصلـوا اليهـما.ويـبدو انه يـخفي في احد جـيوبه االسـتقـالة التي
ت هدي القد انـتظرها.وفي ظل نظام سياسي بائس ستكون اسـتقالتا عبد ا
عـمال غيـر مبـرر.اذ ال بـد ان يكـون السـياسي مـناورا,ويـنظـر الى االمور نـظرة
كنني القول اني كنت اتوقع ان صدمة تختلف عن نظرة االنسان العادي.لذا 
سـياسية قوية ستضرب البلد بعد فـترة قصيرة ال تتعدى االشهر.ولعل هذا ما

هدي لن يظل طويال في منصبه. دعا حسن العلوي الى ان يرجح ان عبد ا
  لـكن مـا يـجـعلـني اكـتب مـا اكـتب هـو كـيف حتـولت االسـتـقـالـتـان الى مـجرد
ـهدي باالستـقالة وهل حان ـهدي.اعني هل يفـكر عبد ا ذكـرى في تاريخ عبد ا

وقتها.?
هدي من االذهان في ظل ـكن ان تنتهي طاقة استقالتي عبد ا    في رايي ال 
هـذا الـظـرف الـســيـاسي اخلـاضع لـفــكـرة الـربح.اظن من هـنــا تـاتي قـوة عـبـد
ـهدي امام شهوة النـظام السياسي العـام.ولذلك بامكانه ان يـنفذ كل ما يريد ا
ـقـايـضـة الـتي كـان االنـسـان في طـبق اسـلـوب الـتـجـارة الـقـد الـقـائـم عـلى ا
الـسابق يتبعها فيعطي احدهم مقدارا من احلنطة مقابل الزبيب.القصة نفسها
عادلة ـنصب مقـابل منحي حـرية اكبر.هـذه هي ا ـكن ان حتدث االن:اقبل با

هدي. التي قبلها عبد ا
نـصب رئيس الـوزراء اشبه بـطوق جناة الـقي الى االحزاب   لـقد كـان قبـوله 
ـلفات يـدل على ان الكـتل السيـاسية الـسياسـية.لكن االـتلكـؤ في ادارة بعض ا
تـعمل بـقوة عـلى احلصـول على مـكاسـبهـا.ولعل عـدم تسـميـة وزيري الـداخلـية
والدفاع يعني ان اخلالف واحملاصصة اقوى حتى االن من
هدي التي ال اعرف متى ستفجر الوضع. استقالة عبد ا
  اظن ان مـــفـــعـــول االســـتـــقــالـــة الـــثـــالـــثـــة لم يـــجــرب
بـالــكـامل.ولـو انـه جـرب لـتــغـيــر الـوضع في كــثـيـر من

مفاصل الدولة.   
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هل وصـلـت جتـارب " الــعــدالـة االنــتـقــالــيـة" إلى طــريق مــســدود? وهل أصـبح
احلـديث عن ما بعد العدالة االنـتقالية ضرورة لتـجاوز االستعصاء? وهل هناك
خـيار آخر أكثـر ضمانـاً لتحـقيق العـدالة ? أسئـلة تواجـهها الـعديد من جتارب
يدان ـا فيها التجارب الـعربية اجلنينـية التي لم تلج هذا ا العـدالة االنتقالية 

إلّا منذ وقت قريب نسبياً.
غرب الـبلد األول الـذي باشر بـذلك في العام  2004حيث أسّس " وكـان ا
ــصـاحلــة" في حـ بـدأت  تــونس مـســاراً رسـمـيــاً بـهـذا هـيـئــة اإلنـصـاف وا
اخلـصـوص في الـعـام  2011حـيث  تـخـصـيـص وزارة لـلـعـدالـة االنـتـقـالـيـة
وتـأسـيس " هـيئـة احلـقـيـقـة والـكرامـة". وحـاولت كل من لـيـبـيـا والـيـمن الـتوجه
لتـطبيق بعض مباد العدالة االنتقالية لكن جتربة ليبيا أخفقت بعد فترة حكم
اجملـلس الوطـني االنتـقالي واندالع الـصراع مـثلـما فـشلت جتـربة الـيمن عقب

. ؤقتة وتوقفت بسبب ظروف احلرب الحقاً فترة احلكومة ا
دني وظـلّت النـخب السـياسـية والـفكـرية واحلـقوقـية ومـؤسسـات اجملتـمع ا
الـعربـيـة في حـالة نـقـاش يـشتـدّ ويـرتخـي بخـصـوص الـعدالـة االنـتقـالـيـة ففي
ساءلة والعدالة" الـعراق صدر "قانون اجتـثاث البعث"  ثم حتوّل إلى "قانـون ا
لـكنه أثار انقساماً مـجتمعياً حـاداً. أما في اجلزائر فبعـد " العشرية السوداء"
الـتي شـهـدت عنـفـاً ال مـثيل له 2002-1992 بـدأ الـبحث في قـضـايا الـعـدالة
عاناة التي حتـملها لبنان  خالل االنتـقالية والسيّمـا للمختف قـسرياً ورغم ا
احلـرب األهـلـيـة  1990-1975 لـكـنه لـم يـتـمـكن من سنّ قـانــون لـلـمـفـقـودين
واخملـتــفـ قـسـريـاً إلّـا في  30نـوفــمـبـر (تـشــرين الـثـاني)  .2018ومــا تـزال
سـورية  تعاني من تداخالت عديدة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان في ظروف

سلّح .  اإلرهاب والنزاع ا
وألن الـعدالـة االنتـقـاليـة تأتي فـي العـادة بعـد فـترات الـصراعـات واحلروب
والـنـزاعات األهـلـيـة الـتي تـشهـدهـا  بـعض اجملـتـمـعات فـإن اجتـاهـ يـثوران

عاجلة: بشأن ا
ـاضي لدرجة الـغرق فـيه وإبقاء كل شيء األول - يـدعو إلى الـتشدّد إزاء ا

ا فيه العملية السياسية التوافقية الهشّة. أسير له 
ـاضي كـليـاً األمـر الـذي يؤدي إلى اإلفالت والـثـاني- يريـد قـلب صـفحـة ا
من الـعقـاب وعـدم االسـتفـادة من دروس الـتجـربـة التـاريـخيـة وكال االجتـاه
تضررين في السابق واحلاضر فما السبيل يـثير حفيظة أوساط واسعة من ا

لتحقيق العدالة?
تعلقة وعـلى الرغم من أن جميع جتارب العدالة االنتقـالية تشمل اجلرائم ا
بـاإلبـادة وضـد اإلنــسـانـيــة وجـرائم احلـرب وعــمـلـيــات الـقـتل خــارج الـقـضـاء
والـتعذيب واالخـتفـاء القسـري وغيرهـا من االرتكـابات التي تـتنـاولها الـقوان
الـوطنـية والـقانـون اإلنسـاني الدولي والـقانـون الدولي حلـقوق اإلنـسان إال أن
سـبل مـعاجلـتـهـا اختـلـفت وتـنوّعـت لكن مـا هـو غـير مـؤكـد حـتى اآلن أن هذه
الـتجارب حـققت مـصاحلـة شاملـة ومنـيعة وإن اسـتطـاعت منع حـدوث النزاع

سلح باستثناءات محدودة. ا
إن وصـول بـعض جتـارب الـعـدالـة االنــتـقـالـيـة إلى طـريق مـسـدود أو حـالـة
صـاحلة الـوطنـية يـقـضي البـحث عن طريق اسـتعـصاء أو ابـتعـاد عن هـدف ا
اضي ويعيـد البالد إلى وضعهـا الطبيـعي وسيكون مثل جـديد يتجاوز آثـار ا
هـذا األمر ضرورة ال غنى عـنها بعـد أن ظلّت بعض جتارب الـعدالة االنتـقالية
تـراوح في مكانـها ولم حتقّـق أهدافهـا السيّمـا باستـمرار االنـقسام اجملـتمعي

وانهيار النظام القانوني أو اندالع نزاعات مسلحة جديدة 
وألن الـعـدالــة االنـتـقــالـيـة خـيــار سـيـاسي فـال بـدّ من الـبــحث عن خـيـارات
نع اإلفالت من سـياسيـة أخرى معـدّلة أو مكـمّلة ومـتممـة له لكي تكـون بديالً 
الــعـقــاب ومـنع تــكـرار االنـتــهـاكــات وحتـقــيق مـصــاحلـة وطـنــيـة إلرســاء نـظـام
اضي. قراطي يقرّ ويعترف بكرامة اإلنسان ويحفظ حقوقه ويعالج ذاكرة ا د
ومـثلمـا تضـافرت جـهود سيـاسيـ وناشـط حـقوقيـ ومؤسـسات مـدنية
وبـدعم من منظمات غـير حكومـية إضافة إلى اجملتـمع الدولي لتحـقيق العدالة
ـسارات أخـرى مـوازيـة أو رديـفة لـلـخـيارات االنـتقـالـيـة فال بـدّ من الـتفـكـيـر 
الـقائمة لتجاوز حالة الركود التي مرّت بها بعض البلدان لدرجة قادت بعض
الـتجـارب خلـلق بـؤر حرب  ديـنـيـة أو طائـفـيـة أو إثنـيـة السيّـمـا في ظل مـوجة

اإلرهاب الدولي وانتعاش التيارات اإلرهابية - التكفيرية.
وإذا كـانت العدالة االنتقالية في أمريـكا الالتينية من (األرجنت إلى شيلي
والـبيرو) وفي أفريقيا (من رواندا وسيراليون إلى جنوب أفريقيا) وفي أوروبا
الـشرقـية (الـدول االشتـراكيـة السـابقـة) وفي آسيـا (سريالنـكا ونـيبـال وتيـمور
الـشرقيـة) وغيـرها قد سـلكت هـذا السـبيل فإن عـدم حتقـيق األهداف يـتطلّب
تـغييـر الوسائل والـوسيلـة من الغـاية مثل الـبذرة من الـشجرة عـلى حد تعـبير

غاندي.
ا أجنزه غير أن سار خـصوصاً  ية لهذا ا وعـلى الرغم من األهمية العـا
احلاجة أكثر بكثير إلى ابتداع تطبيقات أكثر عمقاً وشموالً في العالم العربي
سائل مع البيئة عـلى صعيد السياسة واحلـقوق والقانون حيث تشتـبك هذه ا
الـتـقـليـديـة في اجملـتـمع الـعـربي والـتـأثـيـرات الـقـبـلـيـة والـديـنـية
ناطقية وهو مـا يدعو إلى التفكير والـطائفية واإلثنيـة وا
ـا بـعـد اخلطـوات األولى لـلـعـدالـة االنتـقـالـيـة وانـسداد
أفق بـعـضهـا نـاهـيك عن تأثـيـراتـها اجلـانـبـية لـتـغـذية

عوامل صراع جديدة.
{ باحث ومفكر عربي

مــلــيـوني لــتــر مـكــعب يــومـيــا بــسـبب
الـتــجـاوزات احلـاصـلـة عـلى اخلـطـوط
ـياه الـشـرب). وب الـرئـيسـة الـنـاقلـة 
ان (مالكـات شرطة االمانة وبـالتنسيق
مع قـيـادة عــمــلــيــات بـــغـــداد تــنــفـذ
بـــ الـحــ واالخـــر حــمـالت الزالــة
اخملــالــفـات عــلى اخلــطــوط الـرئــيــسـة
ياه الـشرب بعد ان واالنـابيب الناقـلة 
ـــتــجـــاوزون النــشــاء اســـتــخـــدمــهــا ا
بــحـيـرات لالسـمــاك فـضال عن مـرائب
لــــغـــسل الــــســـيــــارات الـــتـي يـــســـرف
اصـحابها باستعـمال كميات كبيرة من
ـنــتـجــة). كــمـا حــقق الــعـراق ــيــاه ا ا
اإلكـتفـاء الذاتي من مـحصول احلـنطة.

وأكــد الـوكـيـل االداري لـوزارة الـزراعـة
مـــهـــدي ســـهـــر اجلـــبـــوري فـي بـــيــان
(الـــــوصــــول الى اإلكـــــتــــفـــــاء الــــذاتي
حملــصـول احلـنــطـة لـلــمـوسم الـزراعي
ــتـواصل احلــالي  2019بــعــد الـدعم ا
زارعـ من اسمدة ـقدم لـلفالحـ وا ا

وبذور ومكننة زراعية حديثة). 
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وسم وبـ ان (اخلطة الزراعـية لهذا ا
سـتشهـد انتاجـية عالـية من احملاصيل
الـزراعية نـتيجـة لهطـول االمطار خالل
فـصل الـشـتـاء والتي نـتج عـنـهـا زيادة
االراضي الـزراعية الداخلة باخلطة من
مـــحـــصـــولـي احلـــنـــطـــة والـــشـــعـــيـــر

واحملـــاصــيل الــعـــلــفــيـــة واحملــاصــيل
الــزراعـيــة االخـرى). وأشــار اجلـبـوري
الـى ان (حـــمــــلـــة احلــــصــــاد تـــســــيـــر
بــأنــسـيــابــيــة وجنـاح في احملــافــظـات
اجلـنوبية والوسطى اضافة الى عملية
تـسـويق كـمـيـات كـبـيـرة من احملـاصيل
ا يـنـعـكس على الـى وزارة التـجـارة 
تــوفــيــر مــادة الــطــحــ لــلــمــواطــنــ
والـوصول الى االكـتفـاء الذاتي منه في
األســواق احملــلــيــة). ودعــا (الــفـالحـ
ـــزارعـــ الى الــتـــمـــسك بـــأرضــهم وا
والـتعـاون مع اجلهات االمـنية من أجل
تـوفـير احلـمـاية لـلـمحـاصيـل الزراعـية
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ودعم االقـــتـــصـــاد

الــوطـنـي). وأفـاد مــصـدر بــأن الـعـراق
رفع سـعر البيع الرسمي خلام البصرة
اخلــفــيف إلى آســيـا فـي تـمــوز). وقـال
ــصـدر ان (الـعــراق رفع سـعــر الـبـيع ا
الـرســمي خلـام الـبـصـرة اخلـفـيف إلى
ـقدار  50سـنـتـا إلى آسـيـا في تـمـوز 
 2.10دوالر لــلـــبــرمــيل فــوق مــتــوسط
عـروضـة مقـارنة أسـعـار عمـان/ دبي ا
مـع الشهر السابق). وأضاف ان (سعر
بــيع خـام الـبــصـرة الـثـقــيل آلسـيـا في
الــشـــهــر ذاته عــنــد خــصم  70ســنــتــا
لـلبرميل من متـوسط أسعار عمان دبي
ـعـروضـة بارتـفـاع سـبعـ سـنـتا عن ا

الشهر السابق).

دن العراقية جانب من مياه السيول التي إجتاحت ا

ةٍ) منوهة الى ان اتٍ طبيـَّ ومـجموعـة كليـَّ
ة أجنـزت أعـمـالـها (الـلـجـنـة الـتـحـقـيـقـيـَّ
وهـي بـــطـــور مُـــصـــادقـــة الـــوزيـــر عـــلى

توصياتها).
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وتـابعت انه (بـحسب الـكتـاب فإن مـكتب
ةً في ُـفـتش الـعــام ألَّف جلـنـةً حتـقـيـقـيـَّ ا
مـوضــوعـة تــوزيع قــطـعــة أرضٍ كـبــيـرةٍ
ة بـ مــعـروفـةٍ بـاسم  101في الـديـوانـيـَّ
ُـتنفذين; بناءً على مـا جاء بكتاب هيئة ا
الــنــزاهــة الفـتــاً إلـى إصــدار مــحــافــظـة
ة فيـها ة أمراً إلى دائـرة الـبلـديـَّ الـديوانـيـَّ
ةٍ بـذات يـتـضـمَّن تــألـيف جلـنـةٍ حتــقـيـقـيـَّ
ــوضـوع; األمــر الــذي أدَّى إلى عــرقــلـة ا
ُؤلَّفة في مكتب عـمل اللجنة التحقـيقيَّة ا
كتب أشعر ُـفتش العام).وأوضح أنَّ (ا ا
ُـحـافظـة وقد هـيئـة الـنزهـة بـإجراءات ا
شــدَّدت الـــهــيـــئــة عـــلى ضـــرورة إجــراء
وضوع من مكتب الـتحقيق اإلداري في ا
ُـفتش العام الذي قرَّر اسـتمرار اللجنة ا
بـــأعــمـــالــهـــا; بــغـــيــة تـــزويــد الـــنــزاهــة
بـالـنـتـائج). واضـاف الـبـيـان (أمـا بـشـأن
ـوقعٍ مُمـيَّزٍ في ـاً  مـوضـوع بيع  14دو
ة - گـرين النـد-  مع مـنشـآتـها الـديـوانيـَّ
ـكتب بـتألـيف جلـنةٍ حتـقـيقـيَّةٍ فـقد قـام ا
وضوع عـقب زيارة التـحري التي قام بـا
بــــــــــهــــــــــا وهـي بــــــــــصــــــــــدد إجنــــــــــاز
أعـمالهـا).وتناقـلت بعض وسائل اإلعالم
ومـواقع الــتـواصل االجـتـمـاعي في وقت
سـابق معلـوماتٍ تفـيد باسـتصدار أوامر
اســـتــقــدامٍ بــحق مــســـؤولــ مــحــلــيــ
فـ فـي الـديـوانـيـة; عــلى خـلـفـيـة ومُـوظـَّ
ـال العـام اشـتمـلت على قـضايـا هـدرٍ با

علومات غير الدقيقة. بعض ا


