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نسـبـة الذين يـريدون
الــــهــــجــــرة إلى دول
اخللـيج انــــخفـاضا
طفـيفـا لتـبلغ 20 في

ئة. ا
أمــا نـــســبـــة الــذين
يـــــــرغــــــــبــــــــون في
الـهـجــرة إلى بـاقي
ـنـطـقـة (عدا دول ا
اخلـــــلــــيـج) فــــقــــد
جتـاوزت الضـعف
لـتـسـتـقـر عـند 11

ئة. في ا
qOz«dÝ«

ــــثل ــــوضــــوع األمــــنـي  مـــــا زال ا
هاجسا في مناطق عديدة في الشرق
األوسط وشــمــال إفــريــقــيــا. ويــضع
شاركـون في ست منـاطق إسرائيل ا
عـــلى رأس قــــائـــمــــة الـــتــــهـــديـــدات
الستقـرار مناطـقهم وأمنـها الوطني.
ــتــاخــمــة ــنــاطق ا وال ســيـــمــا في ا
الســـرائـــيل مـــثل لـــبــنـــان واألراضي

الفلسطينية.
وتـنـطــبق هـذه الـقـاعــدة أيـضـا عـلى
ـنــاطق اجملـاورة إليـران إذ سـكــان ا
قال معظم العراقي واليمني إنهم
يـــرون إيــــران عـــلى أنــــهـــا مــــصـــدر

التهديد األكبر.
رتبة تحـدة في ا وجاءت الواليـات ا
الــثــانــيـة فـي حـجـم الـتــهــديــد الـذي

تمثله للمنطقة تتبعها إيران.
W¹—uðU²J¹b «

تـوصل الــبـارومـتـر الــعـربي في عـام
إلى أن ســــــكــــــان اجلــــــزائـــــر 2013
واألردن والعراق هم األكـثر ترجـيحا
العــــتـــــبــــار بـــــلـــــدانــــهـم أقــــرب إلى

قراطية من الديكتاتورية. الد
ولـكـنـهم غـيـروا آرائـهم بـحـلـول عـام
فقـد أصبـح اجلزائـريون أكـثر 2019
تـــشــاؤمـــا إذ لم يـــر إال ربــعـــهم بــأن
قراطي. واجلزائريون بلدهم بلد د
حـالهم حـال الـدولـتـ التـالـيـت في
قارنـة وهما ليـبيا والسودان هذه ا
شــهــدوا اضــطـرابــات ســيــاســيـة أو
حـربـا أهــلـيـة في األشــهـر الـتي تـلت

اجراء االستطالع.
ويـروي هـذا اخملـطط قـصـة الـسـيـاق
الزمني لهذه الظاهرة وليس األرقام

ÊU e «  ≠  ÊbM
أجــرت شـبــكــة الـبــارومــتـر الــعـربي
الــبـــحـــثـــيـــة اســـتـــطالع لـــآلراء في
مــنـطــقـتي الــشـرق األوسط وشــمـال
أفـريقـيـا وخلـص االستـطالعـاً الذي
شـــارك فـــيه أكـــثـــر من 25 ألــفـــا من
ســـكــان عـــشـــر دول بــاإلضـــافــة إلى
األراضي الــفـلـســطـيـنــيـة في أواخـر
عـــام 2018 وربــــيع عــــام 2019 إلى
وجــود طــيف واسع من اآلراء حــول
قـضـايـا شـتى من الـدين إلى حـقـوق
ثلي رأة ومن الهجرة إلى تقبل ا ا

جنسيا.
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كـشف االسـتـطالع أن عـددا مـتـزايـدا
بـــاضـــطـــراد مـن الـــعـــرب يـــديـــرون

ظهورهم للدين والتدين.
فمنذ عام 2013 ارتفعت نسبة الذين
يــصــفـــون أنــفـــســهم بـــأنــهـم "غــيــر
ـئة إلى 13 في " من 8 في ا متـديـن
ئة. ويـصف ثلث التـونسي وربع ا
الــلـيــبـيــ أنـفــســهم هـكــذا أمـا في
مـــصـــر فــقـــد تــضـــاعف حـــجم هــذه
اجملـموعـة بـيـنمـا تـضـاعف حجـمـها

غرب. أربع مرات في ا
وكـانت نـسـبـة الـزيـادة الـكـبـرى بـ
مـن هم دون سـن الــــــــــثـالثــــــــــ من
أعــمـــارهم إذ تــبـــلغ نـــســبـــة "غــيــر
" في هذه اجملـموعة 18 في تديـن ا

ئة. ا
ولم يشذ عن هذه الـقاعدة إال اليمن
الــذي انـخــفــضت فـيـه نـســبـة "غــيـر
ــــــــــئـة في " من 12 في ا ـتــديـنـ ا
عـام 2013 قـبـيـل انـدالع احلـرب في
ئة في عام 2019. البالد إلى 5 في ا
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خرج االسـتطالع بـصورة مـتنـاقضة
ــرأة فـفي فــيـمــا يــخص مـســاواة ا
بدأ منطقة غير معروفـة بتقبلها 

ــطـلــقــة. فـبــيـنــمـا حتــسـنت نــظـرة ا
فيد األخذ غاربة إلى بالدهم من ا ا
ئـة مـنهم بعـ االعتـبار أن 50 في ا
ـغـرب أقـرب يـعــتـقـدون الـيــوم بـأن ا
إلى الـــــديــــكـــــتــــاتـــــوريــــة مـــــنه إلى

قراطية. الد
مـن نــاحـــيــة أخــرى تـــرى غــالـــبــيــة
ـصــريـ أن بالدهم تــسـيـر صـوب ا
ـقـراطــيـة وهــو أمـر قــد يـجـده الــد
عـــديــــدون غـــريــــبـــا إذا أخــــذنـــا في
احلـسـبـان شــكل نـظـام احلـكم هـنـاك

حاليا. 
ولكـن االستـطالع الـسـابق أجري في
أواخر عـهد الـرئـيس السـابق محـمد
ـئـة مـرسـي عـنــدمـا اعــتـبـر 13 في ا
ـصـريــ بـأن بـلــدهم بـلـد فـقـط من ا
قـراطي. ولذا فـهذه الـزيادة كانت د

من األساس منخفضة للغاية.
 U uKF

استُـطـلـعت في الـبحث آراء 25,407
أشـخـاص وجـهـا لـوجه في  10 دول
عـــــربــــــيـــــة اضــــــافـــــة إلـى األراضي

الفلسطينية احملتلة.
ـيون يـعمـلون وأجرى الـبحـث أكاد
حلـسـاب الـبارومـتـر الـعـربي شـبـكة
البحوث التابعة جلـامعة برينستون
والتي تـعمـل بالـتعـاون مع جامـعات
ومــؤســســات بــحــثــيــة مــحــلــيــة في
ـنطـقـة.ويجـري الـبـارومتـر الـعربي ا
ــنـــطــقــة اســـتــطالعـــات كــهـــذه في ا
.ويــعــد الـــعــربـــيـــة مــنـــذ عــام 2006
اسـتــطالع 2019-2018 هـذا األكــبـر
نطقة على اإلطالق الذي يجرى في ا
ـشاركـ وعـدد الدول قيـاسـا بعـدد ا

الـتي شـمـلــهـا كـمـا يـعـد األعـمق من
ناحية شمولـية األسئلة التي طرحت
قابالت .وقد أجريت ا شارك على ا
ـشـاركـ واسـتـغـرق كل مـنـهـا مع ا

 دقيقة باستخدام احلواسيب45
الـلوحـيـة من قبـل باحـثـ في أماكن

تتمتع باخلصوصية.
شاركون في االستطالع كما اختير ا
عــشــوائـــيــا بــاســـتــخـــدام أســالــيب
وسـيــاقـات عـلــمـيـة رصـيــنـة تـضـمن

تمثيلهم جملتمعاتهم. 
وكانت أغـلبـية األسـئلة الـتي طرحت
ـشـارك أسـئـلة ذات خـيارات على ا
مـتـعــددة ولـكن كـانت هــنـاك أسـئـلـة

مفتوحة أيضا.
شـمل اإلسـتـطـالع الـبـلـدان الـعـربـيـة
حـــصــرا ولـــذا لم يـــشـــمل إيــران أو
اســـــرائــــيـل (إال أنه شـــــمل األراضي

الفلسطينية احملتلة).
وغـــطى االســـتـــطالع مـــعــظـم الــدول
الــعــربـيــة ولـكـن لـيس كــلــهـا فــعـلى
ـثـال رفـضت عـدة حـكـومات سـبـيل ا
خـلـيـجـيــة الـسـمـاح بـاجـرائه بـشـكل

نزيه وكامل.
ووصلت الـنتـائج اخلاصـة بالـكويت
متأخـرة ولذا لم يـتسن لبي بي سي
عربي إدراجها في النتائج النهائية.
ولـم يـــشــــمل االســــتـــطـالع ســـوريـــا
لــصــعــوبــة الــوصــول إلى الــســكــان
وصعوبة ضمان عيـنة تمثلهم بشكل

عادل. 
عالوة عــلـى ذلك طــلــبت حــكــومــات
بــعـض من الــدول الــعـــربــيــة شــطب

بعض األسئلة.
ستطلعون هذه االستثناءات وأخذ ا
في االعــتــبــار عــنــد إعــداد الــنـتــائج
الــنــهـائــيــة إذ أشـاروا إلى الــقــيـود
الـــتي اضـــطــروا إلى االلـــتــزام بـــهــا
ـســتـطـلـعـون بـشـكـل واضح.وعـمـد ا
إلى تـــــوجـــــيـه بـــــعض األســـــئـــــلـــــة
بطـــــــــريقـة غـير مـباشـرة ومخـتلـفة
شـــــارك اإلجـابة بشكل لتجنـيب ا
مـبـاشـر عن أســــــــئـلـة قـد تـعـد غـير
قـانــونـيـة أو مــحـرمـة فـعــلى سـبـيل
ـتـعـلــقـة "بـجـرائم ـثــال األسـئـلــة ا ا
ثلـية اجلـــــــــنسية غسل العار" أو ا
صـــــيـــــغـت عـــــلـى شـــــكل قـــــائـــــمـــــة

اختبـــــــارية.
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وفيـما يـتعـلق بالـقتل "غـسال للـعار"
أظهر االسـتطالع نـتائج ال تـخلو من
غــرابــة. فــفي اجلــزائــر عــلى ســبــيل
ـثال وهـو الـبـلـد الـعربي األول من ا
ـثـلـيـة اجلـنـسـيـة هو نـاحـيـة تـقـبل ا
أيضا البلد األكثر تقبال للقتل "غسال

للعار".
V «dð

بـــيـــنت نـــتـــائج االســـتـــطالع في كل
ـــنــــاطق الــــتي أجــــري فـــيــــهـــا أن ا
ـــشــــاركـــ يــــضـــعــــون الــــرئـــيس ا
األمريكي دونالد ترامب وسياساته

الشرق أوسطية في
رتـبة األخـيرة في ا
ـــــقــــــارنــــــة بـــــ ا
الــزعـمــاء الــثالثـة
بيـنـما عـبـر نصف
شارك في عدد ا

ناطق 7 من ا
اإلحـــدى عــــشـــرة
ـســتـطــلـعـة عن ا
رضــــــــــــــاهـم عـن
ســـــــيــــــــاســـــــات
الرئيس التركي
رجــب طـــــــــــــيـب
أردوغان حـيال
الـــــــــــــشـــــــــــــرق
األوســــط. ولـــم
يــشــذ عن هــذه
الــــقــــاعــــدة إال
لـبنـان ولـيـبـيا
ومــصـر الــتي

ـشـاركـون فـيـها فـضّل ا
ســــيـــــاســــات الـــــرئــــيـس الــــروسي
ــيــر بــوتــ عــلـى ســيــاسـات فالد

أردوغان.
عـبـر واحد من كـل خمـسـة مـشـارك
ـــنــاطق في االســـتــطالع فـي كــافــة ا
الـــتـي أجــري فـــيـــهـــا عن رغـــبـــة في
الــهـجـرة والــسـبب الــرئـيــسي لـذلك

اقتصادي باألساس.
ـسـتــطـلـعـة ــنـاطق ا وفي ست من ا
ـا كان يفـكر في الـهجـرة عدد أكـبر 
وقــد الـــوضع عـــلـــيه فـي عــام 2013 
شـــهـــد األردن أكـــبـــر زيــادة فـي هــذا
اجملــــال إذ ارتــــفـــــعت نـــــــــــســــبــــة
الراغب في الهـجرة هناك من الربع
في عام  2013 إلى الـنـصف تـقـريـبا

اليوم.
أمــا في الــســودان فــقــد انــخـفــضت
النسبـة ولكنها مـا زالت تمثل نصف
عدد السكان بينـما تزيد النسبة عن
ـــــــــئـــــــــة فـي كـل من األردن 40 فـي ا
غـرب. وشهـد لبـنان والـيمن أكـبر وا
انـــخــفـــاض في عـــدد الــراغـــبــ في

الهجرة.
 بــيــنــمــا ال تــزال الــقــارة األوروبــيـة
ـــفـــضل لـــلـــراغــبـــ في ــقـــصـــد ا ا
الـهـجـرة مــا بـرحت تـفـقـد جـزءا من
بــــريــــقـــهــــا فـي اآلونــــة األخــــيـــرة. 
من الذين يـبـدون رغبـة في الهـجرة
انـــخـــفــضت نـــســبـــة اولــئـك الــذين
يـقـولـون إنـهم سـيـخـتـارون أوروبـا
ــئــة في عـام مــقـصــدا من 51 في ا
ـــئـــة الـــيـــوم. 42 إلى 2016  في ا
من جــانب آخــر ارتــفــعـت نــســبـة
الــذين يــفـكــرون في الــهــجـرة إلى
ئة أمريكا الـشمالية من  23 في ا
ئة بينما انخفضت إلى 27 في ا

ندوب السامي البريطاني وحس افنان سكرتير مجلس الوزراء ثم كورنواليس مستشار للملك u—…∫ من اليسار بيرسي كوكس ا
لك فيصل االول من اليم االمير زيد بن احلس واخيراً اجلنرال هالدرن القائد العام للقوات البريطانية في العراق وا

منـذ خـمس سـنوات وفـي حزيـران حتـديـدا شهـدت مـديـنة تـكـريت مـجزرة
ستقبل اغتيلت فيها طـموح واحالم الشباب وهم يأملون  بحق االنسانية
لم جنـن منـهـا سـوى االهـات والـويالت والـدمـوع التي ال خال مـن حروب 
لقـد انتـهت حـياة هـؤالء بأسـلـوب بشع تـقشـعـر له ابدان االنـسانـية جتف 
اذ قامت قوى الـظالم والتكفير (داعش) بـأعدام مئات من االبرياء جمعاء 

وبطرق وحشية ال تمت لالسالم بصلة .
كالب تــنــهش أالجــســـاد في أبــشع حــاالت الــقــتـل عــبــر الــتــاريخ .. وقع
الـصــدمـة اليــزال في اذهــان الـعــراقـيــ في كل عــام وذكـرى تــمـر ,اسـر
الضحايا التي ال تمتلك حتى قبورا البنائها او شيء يدل على ان بعضهم
ما زال على قـيد احلياة يـأملون عـودة ابنائـهم ولكن يبـقى االمل واالنتظار
ـة يــنـدى لــهـا جـبــ االنـسـانــيـة وشـاهــد عـلى مــا فـعـله تــلك اجلـر قـاتالً

االرهاب .
مؤامـرة نـفـذتـها دول بـأدوات مـحـلـية ال تـعـرف الـرحـمة او الـشـفـقـة سوى
ـوصل مـأجــورون قـطـعــوا رؤس الـشـبــاب في سـبـايــكـر وا سـفك الــدمـاء 
جاءوا لكي يـتراقصون على جراحات وديالى ونينوى ومدن عـربية اخرى 

الوطن بحثا عن الدمار بالوحشية التي يستخدموها ضد البشر.
دماء زكية سالت وامتزجت بـنهر دجلة في وضح النهـار حيث يستنجدون
خلالصـهم ولـكـن ال عـ تـرى وال اذان تـســمع .. مـا الـذنـب الـذي اقـتـرفه
هؤالء الباحثون عن لـقمة عيش وهم ينتظـرون رحمة اجلالد لالفراج عنهم
عن تـهمـة لم يـرتـكـبوهـا سـوى تـصـفيـة عـلى الـهـويـة  (العـراقـيـة ) ولـيست

ذهبية .  ا
ويبـدو ان مـا حدث دبـر بـلـيل و خلف كـوالـيس مظـلـمـة عكـست حـقيـقـة ما
غـلقة .خـطوة اقدم عـليها جيش في الصـدور وما خطط له خـلف األبواب ا
االرهـابـيـون مـن مـسـلـسـل طـويل لـلـقــتل والـتـدمــيـر وحـرق االرض وسـبي

النساء والعباد . 
راهنـ على رجـوع الطائـفيـة خسروا الن الـشعب قـال كلمـة الفصل ان ا
في معركته ضد االرهاب بـرغم الدمار الذي حدث ونزوح االف من االسر
ــة كــانت مــدويــة وســحق روؤس االرهــاب في الــعــراق ثـأرا اال ان الــهـز

لشهدائنا االبرار. 
لكن اتساءل هل يعقل ان الفـريق الدولي للكشف عن جرائم داعش مازال

يبحث عن االدلة لتجر هؤالء القتلة ? ! 
ـتلـكون ام ان هنـاك دوال ال ترضى بـأجراء مـحاكـمات لالرهـابيـ الذين 
ـاذا االستخـفاف بالـدم العراق والى متـى نبقى ندفع جنــسيـات مختـلفة 
بـيد ان هذه الـتجـاذبات ال تـكتـفي بهذا ثمن صـــــــراعات الشأن لـنا بـها 
القدر من القـتل والتشريـد وتستـمر بزهق االرواح حتى تـرضى وتأخذ ما

ترنو اليه.
حسـنا فـعل رئيس اجلـمهـورية بـرهم صـالح بتـبني مـشروع قـانون حـقوق
حيث كـانت لهـذه اخلطـوة جزء من الـوفاء لـذوي الضـحايـا الذين سبـايكـر
لـكن قـدمـوا ارواحـهـم الـــــــــــطـاهـرة ودمـاءهـم الـزكـــــــــيـة فــداء لـلـوطن 
نحتـاج الى التـسريع بـخطوات قـراءته في مجـلس النـواب من اجل ضمان
حـقـوق واســتـحـقــاقـات الـضـحــايـا الـذيـن عـانـوا لـســنـوات من الـتــهـمـيش

واالقصاء .
الـتــفـاتـة الــرئـيـس صـالح عــكـست صــورة ايـجـابــيـة عن الــدور االسـاسي
ـنـكـوبـ واصـحـاب احلـقـوق من وهـو احـتـضـان ا لـلـمـسـؤول في الـدولـة 
الـشـهداء وغـيـر الـشـهـــــــــداء الـذي يـعـانـون االبـتـزاز الجنـاز معـامالتـهم

كون الـتـعـامل مع هـذه الـكـارثـة إالنسـانـيـة اخلـطـيرة
ـاضـيـة يـخـفف الم الـتي حـدثت خالل الـسـنــوات ا
اسر الضحايا ضمن الواجب  الوطني واإلنساني
الــذي يـحــتم عــلى اي مــســؤول مــتـابــعــة قــضــايـا
فجوعة حساسة بكل جوانبهـا وتعويض العوائل ا

بأبنائها من باب رد اجلميل.

ا حتـتـوي من كم هـائل من الـتنـاقـضات السـاحـة الـسيـاسـيـة العـراقـيـة 
تنوعة يجعل أمر شاكل واالختالفات الفكرية والسياسية واألجندات ا وا
ـشهـد السـياسي صـعب للـغاية ويـحتـاج مواصـفات خـاصة يجب قيادة ا
أن يـتمـتع بـهـا من يـتـصـدر لـلـمنـاصب الـقـيـاديـة وخـاصـة مـنصـب رئيس
ـنصب الـتـنفـيـذي األول في احلـكومـة الـعراقـية مجـلس الـوزراء بوصـفه ا
المتالكه مـعظم الـصالحيات الـهامـة وحسب مـاجاء به الـدستـور العراقي
ـا يجري في الـساحـة العراقـية مـنذ عام تـتبع  ولعل ا مابـعد عام 2003
وحتى اآلن يعرف بشكل ال لبس فيه بأن هناك عامل مهم أثرا 2003
بــشــكل واضح عــلى أداء احلــكــومــة ومــؤســســاتــهــا وهــمــا (الــتــدخالت
اخلارجيـة وحجم الـفساد الـكبـير) وكالهـما اليقل عن اآلخـر تأثـيراً  على
كل مـايــجـري في الــبـلــد من تـنــاقـضـات وتــرد في اسـتــقـراره من جــمـيع
النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها. لو أردنا
بايجـاز متـابعة وحتـليل أداء الـسيد رئـيس مجـلس الوزراء الدكـتور عادل
ـنصب لـوجدنـا ان مايـحمل هـدي خالل االشهـر التي تـولى فيـها ا عبـد ا
من نـوايــا طـيـبــة في نـفــسه وأعـلن عــنـهـا في عــدة مـنـاســبـات ومن خالل
ان لـوجدنـاها الغـبار عـليـها برنـامجه احلـكومي الـذي قدمه الـى قبـة البـر
ا جرى ولكن لو قارنا  وانه لو  تنفيذ نصفـها لكان العراق بألف خـير
خالل هذه الفترة على أرض الواقع لوجدنا األمر مختلفاً جداً ألن النيات
وكما قلنا بأن البلـد يحتاج الى رئيس وزراء يتمتع الطيبة وحدها التكـفي
بصفـات خاصـة أهمـها احلزم والـقوة لـيتمـكن من الوقـوف ثابـتاً أمام كل
التـدخالت اخلـارجيـة واالقـليـمـية الـتي تـغلـغـلت بشـكل واضح في الـقرار
الـسـيـاسي الـعـراق ولـكي يـحـقق ذلـك عـلـيه أن يـسـتـغل كل فـرصـة لـبـنـاء
استـقالليـة تامـة في الـقرار الـعراقي داخـليـاً وخـارجيـاً لكي يـوصل البـلد
الى برّ األمان وكـذلك يحـتاج أن يتـعامل بحـزم  مع مافـيات الفـساد التي
ولـكن ماحـصل في أداء السـيد نخـرت االقتـصاد الـعراقي ونـهبـت ثرواته
هدي منذ استالمه السلطة في اخلامس والعشرين من اكتوبر عام عبد ا
 وحتى اآلن ال يجعلنـا نستبشـر بأي خير حيث مرّت ثـمانية أشهر2018
ولم يتمـكن من حسم أهم مـلف وهو اسـتكـمال تشـكيـلة الـوزارية حيث لم
يتـمـكن أن يـقف أمام رغـبـات ومـصالح الـكـتل الـسيـاسـيـة التي تـتـصارع

ناصب . على ا
أما قضية التعـامل مع العامل الثاني وهو الـفساد فاليخفى على أحد أن
ـهـدي بدأ عـمـله بخـطـوة رائعـة اسـتـبشـرنـا بهـا خـيراً وهي السـيـد عبـد ا
تأسيس (اجملـلس األعلى لـلقـضاء عـلى الفسـاد) والذي تـرأسه شخـصياً
وأعلن عن نـوايـاه الـطيـبـة بالـعـمل اجلاد عـلى مـحـاربة الـفـساد والـقـضاء
ـلف احلـيـوي الـذي أرّق عـلـيه وانه سـيـتـخـذ خـطــوات حـقـيـقـيـة في هـذا ا
ولكن تمر الشهور ولم نحصد العراقي طوال أكثر من ستة عشـرة عاماً
من هـذا اجملـلس نـتـائـج هـامـة وكـبـيـرة في مـلـف مـكـافـحـة الـفـسـاد الـذي
ـؤسسـات الـعـراقيـة بـشـكل مـخيف و استـشـرى بـالـبلـد وفي جـسـد كل ا
كن اخـفـاؤها والـتـغاضـي عنـها. أصبح ظـاهـرة علـنـية وثـقـافة سـائـدة ال
النريد أن نتشاءم في طرحنا ولكن من منـطلق حبنا للوطن وحرصنا على
هـدي ليس هـو الشخص وحدته ومـستقـبله نـرى بأن الـدكتور عـادل عبـدا
ـا تقـدم من خـطوات مـتواضـعة و نـاسب اليصـال الـبلـد الى برّ األمـان ا
وبطيئة في أداء االشهـر الثمانية من عـمر احلكومة وغيـاب للحسم والقوة

طلوبـة يجعلـنا نستـيقن بأنه لن ينـجح في مهمته ولن ا
يـتـمـكن مـن احـتـواء الـكـتـل الـسـيـاسـيــة بـخالفـاتـهـا
الكـبـيـرة ولن يـتـمـكن من ضـرب مافـيـات الـفـساد
التي تـتـمتـع بخـيـرات البـلـد علـنـاً وأرى أن بوادر
اجباره على تقد استقالته من منصبه تلوح في

األفق القريب. 
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ولـكن ذلك لم يـجـد نـفـعـاً كـونه أخـفق في
مـسـعـاه ألسـباب ديـنـيـة مـعـروفـة تـتـعلق
بـالـتطـرف الـذي يـوافق عـلـيه ابن سـعود
خاصـة ان السعـودي أغـاروا عدة مرات
عـلى االراضي الـعـراقيـيـة عـلى الـعـشـائر
ــقـدســة في الــنـجـف وكـربالء واالمــاكن ا
ـرشـح الـعـثـمــاني لـعـرش وكـان هــنـالك ا
بــغــداد وهــو االمـيــر بــرهــان الــدين أحـد
أحفاد السالط العثماني خاصة وان
هنالك البعض في بغداد من يقول بعودة
العـثـمانـيـ الى حكم بـغـداد ولكن رفض
هـذا الـتـرشـيح ألن االجتـاه هـو أن يـكـون
حـــــاكم الـــــعـــــراق مـن الـــــعـــــرب ولـــــيس
العـثـمانـيـ وكان هـنالـك مرشح مـصري
لـعـرش بـغــداد امـيـر من أسـرة اخلـديـوي
الـتي كـانت حتـكم مـصـر وقـتـهـا ولـكن لم
يـروج له لـيـكـون عـلى عـرش الـعـراق وان
رشح في تلك الفترة ذكر أسمه كاحد ا
ـــرشــــحـــ لـــعـــرش بـــغـــداد وكـــان من ا
ـــوصـــلي هـــادي الــعـــمـــري من االســرة ا
ـــوصل وهــذا فـــشل في الـــعـــمــريـــة في ا
مـسـعـاه عـلى الـرغم من ان الـكـثيـرين من
ـوصل يـوءيدونه ولـكـنه بال تـأيـيد أهل ا
في بغـداد وسائـر الـعراق  وكـانت قضـية

ـوصل الـتي لم حتـسم سـبـبـاً آخـر وراء ا
ذلك والـعـجـيـب ان عـبـد الـهـادي الـعـمـري
تـرك العـراق وذهب الى تـركـيـا ولم تمض
سنوات حـتى  تعيـينه وزيراً في تـركيا
في عهـد أتاتورك وأمـا البـغدادي الـوحيد
الذي  ترشـيحه وكان مـرشحاً قـوياً هو
الـسيـد عـبد الـرحـمن النـقـيب من العـائـلة
عروفـة والذي كان الگيالنـية الـبغداديـة ا
أول رئيس وزراء للـعراق باحلـكومة التي
شــكــلــهــا ســنــة 1920 اذ كــان له الــقــدح
ـرشـحـ لـعـرش بـغـداد ـعـلى من بـ ا ا
كـونه رئـيس وزراء أي احلـاكم في بـغـداد
ولعالقته الطيبة مع االنـگليز ولكن تقدمه
بـــالــسن واعـــتالل صــحـــته وعــدم وجــود
شـخص الئـق يـخـلــفه بـعـد وفــاته جـعـلت
بــريــطــانــيــا تــصــرف الــنــظــر عــنه وامــا
الـشـخصـيـة الـبـصـرية فـهـو ابن الـبـصرة
طـالـب الـنـقــيب وهـو من وجـوه الــبـصـرة
ـــرشـــحـــ ـــعـــروفـــة وكـــان من أبـــرز ا ا
ـقــدرته  ونـشـاطـه وتـأثـيـره اذ احملـلــلـ 
شــرع في االشــتــغــال من أجـل الــوطــنــيـة
العـراقية وقـدم خدمـات قيمه لـلحـلفاء في
اثـــارة الــعــرب ضــد الــعـــثــمـــــــــــــانــيــ
وحــاول اســتـــغالل مــنــصــــــــــبه كــوزيــر
لـــلــداخـــلـــــــــــــــيــة في أول وزاره وصـار
ــشـــــــــــروعه حـــــــــــــتى ــال  يــبــــــــذل ا
يــذكـر طــالب مــشــتــاق انه عــرض مـبــلــغـاً
كبــــــــــيراً على أحـد أصحاب اجلرائد في
ــــلك بــــغــــــــــــــداد ألجل عــــدم ذكــــر اسم ا
فـيـصل االول لـكن صـاحب اجلـريـدة رفض
ذلك وقـــام بـــجــــــــــولـــة في مـــدن الـــوسط
شـــــــــروعه وفي واجلنـــــــــوب للترويج 
ذلك قـارب في الدعــــــــــــوة الى اسـتـعـمال
الـــعـــنف الخـــراج االنـــگـــلـــيـــز مـن بـــغــداد
طامــــــحه الـشرقية وكان له حتـــــــــقيقـاً 
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ا أدى وأبدى معـارضة شديـدة لألنگلـيز 
ـنـدوب الـسـامي الـبـريـطـاني الى الـقـاء بـا

القبض عليه ونفيه الى خارج البالد.
ـرشــحـ  أمــا الـكــعـبـي الـذي كــان أحــد ا
للـعـرش فـهو الـشـيخ خـزعل أميـر احملـمرة
ـعــــــــروفة على مستوى تلك الشخصية ا
ـــنـــطـــقــة والـــدول االجـــنـــبـــيــة ذات دول ا
صـالح في اخلـليج الـعـربي ووجه كتـاباً ا
ـنـدوب الـسـامي الـبـريـطاني رسـميـاً الى ا
خـاصـة وانه لــقي بـعض الــتـأيـيـد اوال من

ـرجـعـيه لـكــنه أخـفق بـعـد االجتـاه نـحـو ا
لك فيصل االول ووالي بشت كوه الشيخ ا
عـلى مـنـاطـق ( الـلـر) وهي أغـلب االراضي
الـتي تــفــصل بـ ايــران والـعــراق والـذي
تـتـبــعه عـدد من الـعــشـائـر وهـو وان تـردد

رشـح لـكنه سـرعان ما  اسمه كـأحد ا
نــسـيــانه وكــان نــصـيـب االغـا خــان أمــيـر
الـطــائـفـة االســمـاعـيــلـيـة الــتي تـرجع الى
اسمـاعـيل بن االمام جـعـفر الـصـادق ولكن
 استـبعـاده لـكونه غـيـر عربي كـذلك كان
هنالـك اجتاه القامـة جمـهوريـة في العراق
ولـيس نظـام حـكم مـلـكي وكـان يـغـذي هذا
التيار اجلـمهوري االنـگليـزي جون أو عبد
الله فـيـلـبي ومن العـراقـيـ الذين طـالـبوا
بالنظـام اجلمهوري تـوفيق اخلالدي الذي
أصـبح فيـمـا بـعـد وزيـراً للـداخـلـيـة والذي
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ـلك فـيصل بن غيـر ان االجتـاه الى جـعل ا
لك حس مـلكاً على الـعراق خاصة وان ا
بـعض عــلـمــاء الـشـيــعـة نــادى بـأن الـبالد
سـوف ال تــقــتـنع بــغـيــر االســتـقالل الــتـام
بــرعـــايــة أحـــد أجنــال الـــشــريـف حــســ
ـلـك فيـصل االول حـتى ويـقـصدون بـذلك ا
ــلك يـنـتـمي سـراً الى سـرت شـائـعـة بـأن ا
الـشـيـعـة كـما يـقـول ايـرالنـد في كـتـابه عن
العراق في تلك الـفترة. وأيد عـدد كثير من
ــا ــلك فـــيــصل  االنــگـــلــيـــز في بــغـــداد ا
فــــيـــــــــــــهم مــــســــتـــشــــار وزيــــر الــــعـــدل
س والـسـكـرتـيـر الـشـرقي والـشـخـصي وا
غـيــر تـرود بـيل الــشـخـصــيـة الـثــانـيـة في
ـشتركـة في لندن وماورد بغداد واللـجنة ا
ـسـتـر تـشـرشل وزيـر في مـؤتـمـر لـنـدن وا
ــسـتـــــــــــعــمـرات الــبــريــطـانــيــة وكـذلك ا
االســــتــــفـــــتــــاء الــــذي  اجـــــــــــراؤه في
احملـــافـــظــات الـــعـــراقـــيــة والـــرســـائل من
ـلك لـلحـضـور الى بـغداد العـراقـيـ الى ا
لك للـتتـويج وهذا مـا حصل حـيث اجته ا
فـيــصل من مــديــنـة جــدة الـســعــوديـة الى
مـدينـة الـبـصرة عـلى الـبـاخـرة االنگـلـيـزية
مصطحــــــــباً معـه باالضافة الى حاشيته
وسـكــرتـيــره االنـگــلـيــزي وحتـســ قـدري
ورستم حـيـدر خمـسـة عراقـيـ هم السـيد
محمد حـــــــــسن صدر الدين ومحسن أبو
طـــبـــيخ وعـــلـــوان الـــيـــاســــــــــــري ورايح
الـــعـــطـــيـــة ويـــوسف الـــســـويـــــــــدي و

التتويج يوم 23/آب/1921.

عـلـى شـرفي االردن وبـعــد تـعـيــ االمـيـر
فـيصل االول مـلـكـاً عـلى سوريـا لـكن بـعد
ــلك أن رفض الــفــرنــســيــون اســتــمــرار ا
فـيــصل عـلى ســوريـا تـغــيـيـرت االمـور اذ
ـلك عـبـد اجتـهت االنـظـار الـى أن يـكـون ا
الـله عـلى االردن ويـكـون شـقـيـقه االصـغر
لك فـيصل االول ملـكاً عـلى العراق ومن ا
لك الـسعودي االسماء الـتي  تداولـها ا
ابـن ســعـــود والــقـــصـــد من تــرشـــيح ابن
ســعـود نــفـسه لــكي يـقــطع الـطــريق عـلى
لك أبنـاء منـافسه في اجلـزيرة الـعربـية ا
حــســ مـن الــوصــول الى عــرش بــغــداد

بعد دخول االنـگليز الى بـغداد واحتاللها
سنة 1917 وطرد العثماني بدأ التفكير
في وضع رئـيس لـدولـة الـعـراق واسـتـمـر
ــلك فــيــصل مــلــكــاً عــلى حــتـى تــتــويج ا
الــعــراق وجـــرت اجــراءات الــتــتــويج في
قشـلـة بغـداد يوم 23/آب /1921 اذ خالل
السـنـوات السـابـقة تدوولت  عـدة أسـماء
لك باالضافه الى اسم االمـير فـيصل بن ا
حس ملك احلجاز وقائد الثورة العربية

ضـد الـعـثــمـانـيـ ومن االسـمـاء الـتي 
ـلك حـس تـداولـها االمـيـر عـبـدالـله بن ا
ـلك فيـصل قـبل أن يـصبح امـيراً شقـيق ا
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بغداد

ـرأة بـ االسـتـطالع وجود تـمكـ ا
رأة مواقع تقبل واسع لـفكرة تـولي ا

قيادية.
ــــشـــاركـــ في ويـــســـانـــد مــــعـــظم ا
ــنـطــقـة حق االســتـطالع في عــمـوم ا
رأة في أن تصبح رئـيسة للـحكومة ا
أو رئــيــســة لــلــجــمـــهــوريــة في بــلــد
شارك إسالمي. وقال ثالثة أربـاع ا
رأة في لبنـان إنه ينـبغي أن تتـمتع ا
بهـذا احلق ولم تشـذ عن القـاعدة إال
اجلزائر التي قال أقل من نصف عدد
ـشــاركـ فـيــهـا إنــهم يـؤيـدون حق ا

رأة في أن تصبح رئيسة للدولة. ا
ولـكـن األمـر يـخـتــلف عـنـدمــا يـتـعـلق
بتوازنات القوى في احلياة اليومية
ا في ذلك شارك -  إذ أن أغلبية ا
معظم النسوة - يـعتقدون أنه ينبغي
للـزوج أن يكـون له الـقول الـفصل في

القرارات األسرية.
وتــؤمـن ثالثــة أربــاع الــســودانــيــات
بــذلك أمــا لـبــنـان فــقــد شـهــد زيـادة
طـفـيـفـة فـي نـسـبـة الـنـسـوة الـلـواتي
يـعــتـنـقن هـذا الــرأي مـنـذ عـام 2017
ـغرب هـو الـبـلـد الـوحـيد وتـبـ أن ا
نـطـقة الـذي يـرى أقل من نصف في ا
سكانه أنه من حق الزوج أن يكون له

نزل. القول الفصل في ا
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ثـليـة اجلنـسية تتـباين درجـة تقـبل ا
في البلدان العـربية اخملتلـفة ولكنها
منخفضة أو منخفضة جدا في عموم
ـنـطـقـة. فــفي صـفـوف فـلـسـطـيـنـيي ا
ئـة فقط الضـفـة الغـربيـة قال 5 في ا
ـرء مثـليا قـبول أن يـكون ا إنه من ا
ـعروف بـأنه أكثر وحتى في لـبنان ا
حتـررا من الـنـاحـيـة االجـتـمـاعيـة من
ثــلية اجلــــــــنسية سواه ال يتقبل ا

ئة من السكان. إال 6 في ا
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