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ـتـحـدة رقم  55 لـعـام 2005 ا
بـــــــــخــــــــــصـــــــــوص احلـق في
الــــتـــضــــامن ســــواء كـــان مع
الـــــــشــــــعــــــوب أم مـع بــــــعض
اجلـــمـــاعـــات والـــقـــوى أم مع
األفــــراد وهـــو مــــا يـــتــــطـــلّب
إجــــراءات وقــــائـــيــــة وأخـــرى
حمائية ووضع استراتيجيات
ـــنـع حـــدوث االنــــتــــهــــاكـــات
والتجاوزات. وبقدر ما أصبح
الـــــتــــضــــامـن ضــــرورة ال بــــدّ
لـــــلـــــمـــــجـــــتــــمـع الـــــدولي من
االضـــطالع بــهـــا فـــإن بــعض
تطـبيـقاته امـتازت بـالتـوظيف
الــــســــيــــاسـي واألمــــر شــــمل
الـــــضـــــحـــــايـــــا والـالجـــــئــــ
ـهمـشـ والبـيـئة واألوبـئة وا
واألمــــــــــــــراض واحلــــــــــــــروب
واإلجتــار بـالـبـشـر واخملـدرات
وجتــارة الــسالح والــتـعــصب
والتـطرف والـعـنف واإلرهاب
وبـعـد انـتـهـاء احلـرب الـباردة

االحـتالل مــعه جـرّاء احلــمـلـة
الـــتي انـــطــلـــقت  فـي عــواصم
ية وعـربية إلجالء مـصيره عـا
طالـبة بـحرّيـته كما ومن ثم ا
ي كانت حـملـة التـضامن الـعا
ــعــنـــويــة الــتي وراء الــقـــوة ا
امتلكها نيلسون مانديال الذي
اســـتـــمـــر حـــبـــسه  27عـــامــاً
خــــصـــوصــــاً في "الــــلـــحــــظـــة
السـحرية" ح كان يـعلم فيها
انـــــطالق حـــــمالت تـــــضـــــامن
حـقـوقـيـة مـعه وكـان لـسـلـوكه
ـتـاز اإلنــسـاني الالحـق دور 
في ســـيـــادة قـــيـم الـــتـــســـامح
والـــسـالم والـــتــعـــايـش وعــدم
االنتقام أو الثأر أو الكراهية.

ŸuL   u
كـنني الـقول إن التـضامن  و
أصبح حقاً من حقوق اإلنسان
في الـبـلـدان الـتي يـكـون فـيـهـا
الـرأي العـام صوتـاً مـسمـوعاً
خـصـوصـاً بـصـدور قرار األ

في أواخر الثمانينات وهيمنة
قـــطب واحـــد عـــلى الـــعالقــات
الدوليـة ضَعُفَ دور التضامن
وتــأثــيــره وتـصــدّعت جــبــهـة
ـتـضـامـنـ  وخـشي الـكـثـير ا
كن منهم  من التشويه الذي 
أن يـــلـــحق بـه كـــمــا لـم تـــعــد
احلــكـومــات تــعـيــره األهـمــيـة
ذاتهـا الـتي كـان يـحتـلـهـا يوم
كــانت تــأخـذ بــنـظــر االعـتــبـار
ــا يــؤثـر حــجــمه وامــتــداده 
عـلـى سـيــاســتــهــا الــداخــلــيـة
ومواقفها إزاء بعض القضايا
الــدولـــيــة حـــتى اعـــتُـــبِــرَ من
ـقاومـة ودفـاعاً يـتضـامن مع ا
عن حــقـــوق الــشــعب الــعــربي
الــــفـــلــــســـطــــيـــنـي الـــعــــادلـــة
ـــشـــروعـــة "إرهـــابـــيـــاً"  أو وا
يُـحـسب عـلى مالك " اإلرهاب"
والسـيّـمـا بعـد تـشـويـه صورة
الـــتــضــامـن وإلــصــاق الـــتــهم
ن يـــقـــوم به وتـــلك جـــزافـــاً 
مــفـارقـة حـقـيـقـيـة. ولـعلّ أبـرز
وأهم حــمـــلـــة تــضـــامن بـــعــد
انـــهـــيـــار جـــدار بــرلـــ في 9
نــوفــمــبـــر (تــشــريـن الــثــاني)
العام  1989واإلطاحة بأنظمة
أوروبــــا الـــشــــرقـــيــــة وحتـــلّل
االحتـاد الــســوفـيــيــتي كـانت
عــشــيــة احلــرب عــلى الــعـراق
(الـعـام  2003) والـتي شـمـلت
أكـثر من عـشرة ماليـ إنسان
ــدن وعـــشــرات الـــعـــواصم وا
األوروبــيـة وكــانت مـطـالــبـهـا
األســـــاســـــيـــــة مـــــنـع احلــــرب
ــدنــيـ وحــمــايــة الــســكــان ا
الـــذين عــــانـــوا من احلـــصـــار
لــنــحـو  12عــامــاً نـاهــيك عن
زيف ادعاءات القـوى والبلدان
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بغداد

واضع نصب اعـيننا القضاء
ـفـسدين عـلى الـفـسـاد ولـيس ا

اوال وحتجيمه...
ومن هنا نبدأ .....

ـرحـلـة ـرحـلـة االولى هي ا --ا
االدارية

ـرحـلة ـرحـلةالـثـانـية هي ا --ا
التجارية 

ـرحـلـةالـثـالـثـة هي مـرحـلة --ا
االجناز للمشاريع

ــرحــلـة االولى ولــيس مــعـنى ا
ترك االخريات بل هي متداخلة
ـــرحـــلــة من ضـــمن مـــفــردات ا

االدارية هي..
اوال وقـــبل كل شـــيئ يـــقــدم كل
مـــوظـف تـــقــــريـــرا عـن عـــمــــله
اليومي بشكل مفصل يقدم الى

جلنة تقييم االداء
¡«œô« rOOIð ÊU'

---نرى ان جلـان تـقـييم االداء
والــــتي يـــــجب ان تـــــكــــون من
منـتسـبي تـلك الوحـدة االدارية
ومـطـلــعـةعـلى اعــمـال الـوحـدة
دير االدارية بالـكامل وليس ا
 وفـي كل مـــــــرفـق مـن مـــــــرافق
الـــدولــة صــغـــر ام كــبـــر حــجم
ـــرفق  هي يـــجب ان تـــمـــنح ا
صالحـيــة تــقـيــيم اداءالــوحـدة
االدارية وتـقـدم لـهـا مـقـتـرحات
حـــــلـــــول  حل ومـــــعـــــاجلــــة 
والــتــقـيــيم لــكــافـة االنــشــطـة 
وتــرفـع تــقـــريــر الى الـــلــجـــنــة
االعـلى لـلـتقـيـيم وتقـد حـلول
ومــعــاجلــات لــلــمــادون ولــهــا
وهـــكـــذاوحـــسب الـــتـــســـلـــسل
ـــراقـــبـــة مـــتـــكـــررة االداري وا
ومـتتابـعة والكثـر من جلنةعلى
االداء حــيث تـمـر الـتــقـيـيـمـات
ـراحل تـدقــيق وفـلـتـره    
حــيث سـتـكـون هــنـاك مـعـاجلـة
وحل وتطوير ومراقبة على كل
ذلـك     تــــبــــدأ من اصــــغــــر
ـدرسـة   وحـدة اداريـة    ا
وصعودا الى مكتب الوزير  
ستوصف صعودا الى مكتب ا

الوزير  
ولــيس لـنـا حـاجــة بـتـشـكـيالت
جـديــدة تـثـقـل كـاهل الــقـوانـ
بـــــتــــســــمــــيــــاتـــــهــــا وتــــداخل
صالحـيـاتـهـا اال اذا كـانت هذه
ة الـتـشكـيالت اقـوى من الـقـد
قـانـونــيـا  ولم نـر بـرنــامـجـهـا
واليـتهـا وصالحيـاتهـا  سوى
ـلفات وال انـها تتـابع عدد من ا

نتائج.
واالهم ان هــذه الـلــجــان(جلـان
تـقيـيم االداء ) مـوقعـية مـطلـعة
عـــلى الــواقع ولــيس تــصــلــهــا
الـــتــقـــاريــر اوفـــوقــيـــة بــفــارق
وظــيـــفي اداري واسع والى ان
تــصل الــتــقــاريــر الى الــلــجـان
االخــــرى تــــتـــشــــعـب احلــــالـــة
االداريــة  وكـــذلك مـــوضـــوعــة
الـوقت ولـتـبـقى جلـان مـركـزيـة

الـــتـــســمـــيـــات والـــتي التالئم
االقتـصـاد العـراقي والـذي هو
لـيس بـالـضـبط قريـب من هذه
الـكـلمـة فـهي كبـيـرة جدا عـليه
وكـــذلك الــنـــمــو االقـــتــصــادي
سـتدامة والتـنمية والتنمـية ا
واعـادة االعمـار واالعمار كـلها
التــــــنـــــطــــــبق عــــــلى الــــــواقع

االقتصادي العراقي 
ننطـلق من مجمـوعة ترتـيبات
وضع(وشــارك الــكــثـيــرون في
وضــعه النــهم اليــجـدون ادارة

يا:- الدولة) فيها العراق ا
1-الـعـراق وضع في الـتـرتيب
ال االحــــد عـــشــــر فـي  الـــدول

االكثر هشاشة
2-الـعـراق وضع في الـتـرتيب
ال ثـــمــانــيـــةعــشـــر في الــدول
االكثر فسادا وتدرج نزوال الى

الثالثة عشر
3-الــعــراق وضـع في تــرتــيب
ـائة والثمـانية والـست ب ا
الدول االقل تنفيذا للمشاريع
4-الـعـراق وضع في الـتـرتيب
االئتـماني نـاقص بي   يعنى
اقرب الى الهـاوية وبعد درجة
واحـدة نزوال لـيسـتبـعد دولـيا
من اي فـعالـيـة دوليـة ويـعتـبر

دولة منكوبة ?
5- الـــــــعــــــراق وضـع خــــــارج
الـتـقـيــيم الـدولي في الـتـعـلـيم

االبتدائي والعالي.
هذه الكوارث اخلمسة هي من
ظــمن الــكــوارث الــعــشـرين او
اكــثـــر من الـــتـــقـــيــيـم الــدولي
لـلـعـراق  ونـحن هـنـا سـنـقـدم
ا حلول لم ترد من قبل رغم ا
طــرح مـن حــلـــول كــان جـــيــدا
جـــــدا ولــــــكن عـــــلـى الـــــواقع
النظري وليس العملي الفعلي

الزمة.
ولالخـتـصـار سـتـعـالج بـشـكل
جمـاعي وليس كعصـا سحرية
بـل خـا سـلــيـمـان الــسـحـرى
ـــســـيـــطـــرعـــلـــيه  احلـــلـــول ا
ـــتـــدرجــــة لـــلـــحل الـــســـريع ا

تـكـمـلة مـا كـنـا قـد طـرحـناه من
ــنــشــور حل ازمــة الــفــســاد وا
على نفس اجلريدة الغراء

انـبـرى الــعـديـد او الـكــثـيـر من
االسـاتذة االفـاضل واخملتـص
ـــعــــنـــيــــ ومن مـــخــــتـــلف وا
االجتــاهـات  وطــرحـوا الــشـيئ
الكثيـر حلل العديد من االزمات
ــــالـــــيــــة االقــــتـــــصــــاديـــــة و ا
ـالي والــكـمـركـيـة والــتـحـويل ا
والــواقع الــتــنــفــيـذي واالداري
ومــا الى ذلــكـوقــد شـاركــنـا في
الـــــــعـــــــديـــــــد مـن الـــــــنــــــدوات
ــؤتــمـــرات حلل مــثل هــكــذا وا
ازمـات والـتي اسـتـعـصت عـلى
الـكثـيـر و حتى تـصـورها كـحد
ادنى كـما يـقال اال انـنا نرى ان
تـــــــصــــــــورهـــــــا هــــــــو احلـــــــد
ــا قـبل االخـيـر واسـتـيــعـابـهـا 

مهم واحلل هو االخير 
ـشـكـلة نـصف فـفـهم وتـصـور ا
حــلــهـــا ..كــمـــا عــلــمـــونــا فــهم
الـــســؤال نــصف اجلــواب لــكن
اليعـطونـا درجةعـلى ذلك النهم
والننا نريد حالال اريد ان اعدد
مــــركـــز الــــعـــراق فـي تـــقــــيـــيم
نـظمات الدوليـة انها كثيرة  ا
 وكــمـا يــقــول الـشــعـراء انــهـا
قـــائـــمـــة بـــالـــشـــتـــائم لـــكـــنـــا
كــاقــتــصــاديــ نــقــول قــائــمـة
ــعـــوقــات اوقــائـــمــة حتــدد بــا
ي من الـــنــاحــيــة ــركــزالــعـــا ا
الـية واالقـتصـادية والـعلـمية ا

واالنسانية للعراق  
ـة ومــفـزعـة في حـقــا انـهـا مــؤ
بعض االحيان  وتهيئ العراق
للناظر لـلسقوط في الهاوية او

قاب قوس او ادنى من ذلك.
الطامـة الكـبرى مـا من مسؤول
حــكـومي ذكــرهــا النـهــا تــمـسه
ا ..ومـراكزالعراق شخـصيا ر
ـيـة حتـدد ـنـظــمـات الـعــا في ا
مـوقعـنا شـئنـا ام ابيـنا مـوقعه
االقــتــصـــادي والــذي يــجب ان
يؤخذ باحلـسبان في اي عملية
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـع اخـــــتالف

ــــرحــــلــــةاالولـى وهي... ومن ا
مــهـــام هــذه الـــلــجـــان حتــديــد
احلــاجـة الـفـعــلـيـة لـلــمـوظـفـ
اجلدد ان كانت هـناك حاجة او
تـــــوسع فـي مـــــجـــــال مـــــعـــــ
ناقلـة للفائض واالهم من وا
ذلك ان هذه احلـاجة ترسل الى
جلــــنـــــة مـــــركــــزيـــــة في وزارة
التـخطيـط ويكون هـناك تـعي
مـركـزي ولـيس من باب االعالن
لـكل دائـرة عن حـاجـتـهـا وتـبدا
ـــنـــســوبـــيــة احملــســـوبـــيــة وا
واحلــزبــيــة وهـــذه الــســلــبــيــة
تعـارف عليـها ولهـذه اللجان ا
ان تــقـــبل تـــقـــد الـــطـــلـــبــات
االلكـتـرونـيـة لـلـتهـيـئـة لـقـاعدة
ـستقـبلـية وليس التـعيـينات ا
بصيغة اعالن احلاجة  على ان
تــتــزامن مع الــتــخــصــيــصــات
ـالـيــة لـهـذه ــالـيــة من وزارةا ا
الـدرجــات الـوظـيــفـيـة   ومن
الغـريب ان تكـون هنـاك لقاءات
او مــقــابــلــة تــقـيــيـم خلـريــجي
اجلـامـعـات العـراقـيـة في فروع
دون اخرى  وهل يـعقل اجلهل
الى هــذا احلــد ام وراء ذلـك مـا

خفي?
وال نــريـد ان نـدخل في تـطـويـر
القابليات االدارية للمتابعة في
جلـان االداء اال انـهـا من االمور

همة جدا  ا
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وخــلق حــالــة اجــتــمـاعــيــة من
كــراهـــيـــة الـــتـــســيـب واالمــور
السـيئـة في االمـور االدارية اى
عدم التـفاخـر بالـتسيب ....وان
تـقـوم اللـجـان االداريـة بـتـقـييم

ذلك.
وظف حـجم العمل ان مـعرفـة ا
الـــذي يـــؤديـه وعـــدد ســـاعـــات
العـمل التي يعـمل بها    هي
ــهـمــة جـدا لـكي ال من االمـور ا
يـتـصور انـه متـفـضل في عـمله
ــدة ثـمــان ســاعــات يــوم عـمل
وهواليـؤدي االنسـبة قـليـلة من
ــنـجـز او الـذي حتـقق الـعـمل ا
فــيه عــائــديــة او فــائــدة   من
ــــكن مـــحــــاســـبـــته او هـــنـــا 
مـــــــتــــــــابـــــــعـــــــتـه فـي اي وقت
وااليــــــــضــــــــاح له بــــــــســــــــقف
االمــتــيــازات الــتي يــطـــــــــالب

بها .
ان مـبـدا الـعـقـاب والـثـواب في
االداء يــــجب ان يـــفــــعل في كل

ستويات االدارية ا
وللموضوع الرسمي احلكومي
اتــصــال مــبـاشــر فـي الــرقــابـة
وتـقـيـيـم اداء الـقـطـاع اخلـاص
ــرتـبـط بـالــتـنــفـيــذ مع دوائـر ا
الدولـة وهو احللقـة الثانية من
موضـوع تـقيـيم االداء وبـدايته
ـؤسـسـات شـبه الـرسـمـية من ا
من احتــــادات وجـــــمــــعـــــيــــات
ونـــقــابـــات فـــفــيـــهـــا من ســوء

االدارة ما يـؤخـر عمل  الـقـطاع
اخلاص والدولة وباخلصوص
االحتـــــــادات الـــــــتي تـــــــمـــــــنح

اشعارات االستمرار بالعمل 
مـن هـنــا يـكــون مـشــروع جلـان
تـــقــيــيم االداء مــفــروضــا عــلى
الــقـطــاع اخلـاص   واجلــهـات
تابعة الن الرسمية ملزمة في ا
نـفـذة من مـشـاريع احلـكـومـة ا
قبل القـطاع اخلاص تعاني من
فـــــســـــاد مــــزدوج االول االدارة
شاريع والـثاني التنفيذ لهذه ا
لـــهــــا وبـــدايـــتـه من اجلـــهـــات
ـراقـبـة تـكون احلـكـوميـة   فـا
مزدوجـة ومتـتابـعة وتنـسيـقية
انحة ب اجلهات احلـكومية ا
ـنـفذة  لـلـمـشـروع واجلـهـات ا
ـا نــره من تـنــــــاغم وتـداخل و
في عــــمـــلــــيـــة الــــفـــســــاد بـــ

القطاع 
ـسـنـة من وثـغـرات الــقـوانـ ا
قــبل الـدولـة وتـطــبـيق الـقـطـاع
اخلــــــاص واســـــتــــــغالل هـــــذه
الـثغـرات عـلى احـسن وجه هو
وجه اخــر مـــتــكــامل لــلــفــســاد
ومتابـعته من قـبل هذه الـلجان
وان اســـتــــقــــامت احــــداهــــمـــا

استقامة االخرى 
جـانب ثــالث وهـو مـجــبـر عـلى
اتـــبــاع الــفــســـاد والــفــاســدين
والتغاضي عنهم وهذا اجلانب
مــغـــلــوب عـــلى امـــره اال وهــو
ــــواطن الــــذي مــــصـــلــــحــــته ا
تــقــتــضـي تــاديــة شــيئ مــعــ
لـغـرض اجنـاز مـعـامــلـته وهـو
عــنـصــر فـســاد زائـد الاخالقي

واطن  يستغل به ا
هــــنـــا البــــد مـن الـــتــــنــــويه ان
نفذ هو فسادالقطاع اخلاص ا
ـواطن ذا ضـرر مـبـاشــر عـلى ا
وكــذلك عــلى الـدولــة ولــضـعف
دور الــقـطــاع اخلـاص نـتــيـجـة
ضـعف التـنفـيذ لـلمـشاريع كـما
نـوهــنـا اعاله اصـبح الــتـركـيـز
عــــــــــلـى االداره والـــــــــدوائـــــــــر
احلــكـومــيـة اكــثــر في تـطــبـيق
عـمـلـيـة جلـان االداء احلـكـومي

اكثر احلاح وحاجة
الن عملية البناء القتصاد البلد
تـكـون اكـثـر هـشـاشة فـي حـالة
عشش وجود الفساد االداري ا
في دوائر الدولة وكذلك القطاع
اخلاص ونستطيع القول حتى
الـقــطــاع االجـنــبي الــعـامل في
الـداخل دخـل مـرحــلــة الـقــبـول
بالفـساد الن فـساد الـرقابة هي
تـــــــفــــــــعـل ذلك    والبــــــــد من
االشـــارة مـــرة ثــــانـــيـــة الى ان
مـوقع العـراق في الدول الـهشة
او االكــثــر هــشــاشــة انـخــفض
ــــرتـــبـــة  18الى ســـلــــبـــا من ا

رتبه  13   ا
وهـــــذا بــــســــبـب هــــشـــــــاشــــة

. عني ا

في كل ثالثة مستويات للرقابة
والتـقييم  مـشكـلة من الـلجان
ـــادون ومن مــســتــوى اعــلى ا
لـــيـس غـــريب ذلـك عـــلـى عـــالم
االدارة واالدارة االقـــتــصـــاديــة
واالنـــتـــاج فـــالــرقـــابـــة االنـــيــة
ــتـتــابـعــة كـانت والــيـومــيـة وا
تكـلف في عـالم احلسـابات اقل
من  نــــصف كــــلـــفــــة االنــــتـــاج
ـهم ان تدخل وتـوابعـهـا ومن ا
هـذه الــلـجـان دورات تــدريـبـيـة
على ذلك ميدانيا  وفي دائرتها
ــتـــشــابـــهه  امــا والـــدوائــر ا
ـسـمـيـات الـقـائـمـة فـلـهـا دور ا
رقابي اكـثر ودور تسريع ودور

اشبه باالمني  وليكن امنيا.
------وتــــــــــــــــــخــــــــــــــــــصـص
ــالــيــة في الــتــخــصــيـــصــات ا
وازنة الـعامة على ضوء هذه ا
الـتـقـيـيـمـات مـن نـاحـيـة حـصة
الـــصـــرف واالجنـــاز الـــعــمـــلي
ومــدى مـطـابــقـتـه لـلـمــخـطط ال
وليس من ناحـية احلاجة حتى
جتــبــر الــوحــدة االداريــة عــلى

االداءالصحيح 
ولـهـذه الـلـجـان حـضـور يـومي
في مكان الـعمل ولـيس متـابعة
ادون وهي مراقبة بل متابعة ا

ومراقبة(بالفتح والكسر)
وتــــقع عــــلى عــــاتق الـــلــــجـــان
واجبـات كثيرة وكـذلك عقوبات
اكـــثــــر في حــــالـــة االنــــحـــيـــاز
والــتـــدلـــيس وســتـــكـــون امــام
ـوازات اخملــطــئـ الـقــانــون 
ــنـــفـــذين بـل تــعـــامل وغـــيـــر ا
ضــــعف مــــاعـــلى االخــــرين في
احــيــان مــعــيـــنــة وتــقــيم هــذه
الـلـجـان كـافـة االعـمـال االدارية
العـامـة والفـرديـة والـترفـيـعات
والدوام الرسمي وتهيئة قائمة
ـرشـحـ لـلـنـقل بـالـفـائـضـ ا
الى دوائــــر اخــــرى في حــــالـــة

احلاجة..الخ.
وبـتــقـاريــر يــومـيــة لـكل جلــنـة
تــرفع لـلــمـافـوق وحتــديـد وقت
الـدوام االول اي السـاعةاالولى
لــدراســـة الـــتـــقـــيـــيم وايـــجــاد
ــعــاجلـات والــتــقــيـيـم وتـرفع ا
لـلمافـوق وان تراكمت الـتقارير
اوالتـقييمات اال انـها ستساعد
فـي عـملـيـة الـتـقـو والـتـقـيـيم

الداء الوحدة االدارية  
ـركزية لـتقييم االداء والـلجنة ا
مـرتـبطـة بـاعـلى سـلـطـة ادارية
تـنــفــيــذيــة   امــا الــســلــطـات
الــتـشــريــعــيــة فـلــهــا دوائــرهـا

اخلاصة    
ولـتكن حكومـة الكترونـية لهذه
ـمـكن ان يـطـلع الـلـجـنــة ومن ا
عــلـيــهـا ومن اي مــسـتـوى   
تـقـريـرا و تـقـيـيـمـا وحـلـول  
وتوجيهات وحتى العقوبات 

 
ــــــرحـــــلـــــة الـــــثـــــانــــــيـــــة من ا
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بيروت

الـتي تــريـد شنّ احلــرب بـزعم
وجـــود أســلــحـــة دمــار شــامل
وعالقـة نــظــامه الــدكـتــاتـوري
الـــســـابق بـــاإلرهـــاب الـــدولي
والـــــســــعي إليـــــجــــاد نــــظــــام
ـقــراطي بــديل عــنه. وعـلى د
الرغم مـن محـاوالت التـضـليل
واخلــداع الـتي كــانت تـمـارس
بـأشـكـال مـخـتـلـفـة لـلـحـيـلـولـة
دون أن يــصل الــتــضــامن إلى
مــبــتـــغــاه فــإن  الــكـــثــيــر من
احلـــــقـــــائق بـــــاتـت جـــــلـــــيــــة
وواضـحة األمـر الذي سيـعيد
إلى  الـتـضـامن بـريـقه الـبـاهر
وصـورته الـبـهـيـة سـواء على
ـرتـكـب الـضـحـايـا أم عـلى ا

وذلك لعدة دالالت : 
أولـها-  إن حـمالت الـتـضامن
حتى وإن لم تـؤت  ثمارها في
عيـنة لكـنهـا تشكّل اللـحظـة ا
ــكن رصــيــداً مــســتــقــبــلــيــاً 
ـراكـمة عـلـيه  لتـأكـيد عـدالة ا
الـقضـية الـتي يـتضـامن معـها

العالم.
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وثانيـها- إن الـتضامن مـعيار
أخالقي لرفض الظلم والدعوة
لتحـقيق العـدالة بغض الـنظر
وقف الـسيـاسي  مثـلما عن ا
هو تعبيـر عن شراكة إنسانية
ا وصداقة قـائمة أو مـحتمـلة 
يتركه فعل التضامن من تأثير

في النفس .
وثـــالــــثــــهــــا- إن الــــشــــعـــوب
واحلـركات واألفراد الـذين يتم
الــتــضــامن مــعــهم يــشــعــرون
بـالـقوة فـي مواجـهـة الـعسف
ألنــــهم لــــيـــســـوا وحــــدهم في

عركة. ا

رْتكِبَة ورابعهـا- إن األطراف ا
حــــــتى وإن أظــــــهــــــرت  عـــــدم
اكتـراثـهـا بـأصـوات الـتـضامن
وازدرائـــــــهـــــــا لــــــلـــــــحـــــــمالت
الـتـضـامنـيـة لـكـنـهـا ال بدّ وأن
ــسـألـة تــعـيــد حـسـابــاتـهـا وا
مــرتـــبــطــة بـــتــصــاعـــد حــركــة
الـتضـامن وامتـداداتـها لـتصل
إلى داخل صفوفـها وهو ما ال
كن جتاهله إلى ما ال نهاية.
ولـذلك كان إعالن نـابولي الذي
صــدر عن اجــتـمــاع حــقــوقـيي
ـتـوسط مـنسـجـماً مع الـبـحر ا
عاييـر األربعة ح أكّد على ا
حـــــقــــوق الــــشــــعـب الــــعــــربي
ـقــدمـة الــفــلـســطــيـني  وفـي ا
ـصـير منـهـا حـقه في تـقريـر ا
وعــلـى احــتــرام اإلرادة احلــرة
ـــنـــطـــقـــة وعـــلى لـــشـــعـــوب ا
تـــصـــدّيـــهــا لـإلرهــاب الـــدولي
سـتقـلة وحـقهـا في الـتنـميـة ا
وإدانـــته وشـــجــــبه ســـيـــاســـة
الـــرئـــيس األمـــريـــكي تـــرامب
بـشــأن عـد الــقـدس عــاصـمـة لـ
"إســــرائــــيل"  خـالفــــاً لــــقـــرار
مجـلس األمن الدولي رقم 478
لـــــعـــــام   1980أو اعـــــتـــــبـــــار
اجلوالن السورية " إسرائيلية"
وضـــــد مـن الـــــقـــــرار رقم 497
لعام  1981كـما اعـتبر اإلعالن
ـــمــارســـاتـــهــا " إســرائـــيل"  
الـــعــــنــــصــــريــــة بــــؤرة حـــرب
مـسـتـمـرة وخـطراً عـلـى السـلم
. وفي ذلك واألمـن الــــدولــــيـــــ
واجهة لتأكيد فعل من أفعال ا
عــدالــة الـقــضــايــا اإلنـســانــيـة
ــســـتــوى وتــرابـــطـــهــا عـــلى ا

الكوني.
{ باحث ومفكر عربي
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في انتـظـار( جودو) ,هي في االصل مـسرحـيـة لـلكـاتب االيـرلـندي
(صمـويل بيـكيت ) والـتي تدور حول شـخصـيات مـعدمـة ومهـمشة
تنتـظر شخـصا يدعـى (كودو) ليـغير حـياتهم نـحو االفضل  ,ولكن
شـكـلـة الـتي بـقـيت بـدون حـلـول .وهـكذا هي جـودو ال يـأتي وهـو ا
ــتــعـاقــبـة مــنـذ  2003 والى الـيــوم الـتي اصالحــات احلـكــومـات ا
نـنـتـظرهـا وال تـأتي ,نـنـتـظـرها لـتـغـيـر حـيـاتـنـا نـحـو االفضـل ولكن

شكلة بدون حلول . (كودو) ال يأتي وتبقى االصالحات هي ا
كون من سبق وان اعلنت حكومة العبادي برنامجها االصالحي ا

ست محاور اساسية هي :
عراق آمن ومستقر . .1

عيشي للمواطن . ستوى اخلدمي وا االرتقاء با .2
تشجيع التحول نحو القطاع اخلاص . .3

الية . زيادة انتاج النفط والغاز لتحس االستدامة ا .4
الي للمؤسسات احلكومية . االصالح االداري وا .5

تنظيم العالقات االحتادية- احمللية . .6
ـهدي خـمسة نهـاج الوزاري حلـكومـة عادل عـبد ا بيـنمـا تضـمن ا

محاور  للفترة  2018- 2022شملت كال من :
1) اســتـكــمـال بــنــاء اسس الـدولــة االحتـاديــة الــواحـدة ونــظـامــهـا

قراطي . اجلمهوري النيابي الد
سيادة النظام والقانون وتعزيز األمن الداخلي واخلارجي .  (2

ائية. وارد ا 3) االستثمار األمثل للطاقة وا
4) تقوية االقتصاد.

5) اخلدمات والتنمية البشرية واجملتمعية.
لم نلـمس تنـفيـذا للبـرنامج األول اال فـقرتـ فقط هـما زيـادة انتاج
شاريع ـالية في اقـامة ا النفط اخلام  ,ولكن لم تسـتثمر الـعوائد ا
االسـتــثـمـاريــة أو تـطـويــر الـقـائـمــة مـنـهــا . كـمـا  حتــقـيق بـعض
ناطق هـمة على داعش وحتـرير بـعض ا االنتصـارات العـسكريـة ا
فـمـازالت احملـتــلـة  ,ورغم ذلك فــلم يـتــحـقق االمــان واالسـتــقـرار  ,
ـهـجريـن عالـيـة ومـازالت نـشـاطـات داعش قـائـمـة تـتـحدى أعـداد ا
احلكومة   احلالية والسـيطرات العسكريـة العديدة والتي ليس لها
معنى  ,ومازال الـصراع الـسياسي عـلى النـفوذ والـسلـطة قـائما ,
ومـازال نـظـام احملـاصصـة قـائـمـا هـو االخـر .  كـمـا لم يـتم تـنـفـيذ
هـدي غـير ـنـهاج الـوزاري حلـكـومة عـادل عـبـد ا شـيئ يذكـر من ا
كتمـلة حتى االن عـلى الرغم من مرور اكـثر من ستـة اشهر على ا
ـعيشة سـتوى اخلدمات وا نـصب .أما بالـنسبة لالرتـقاء  توليه ا
لـلمـواطـن فـلم يـتحـقق ذلك بـالنـسـبة لـلـبرنـامـج سـواء بـالنـسـبة
ـؤسـسات لـلـمـؤسـسـات الـصـحـيـة أم بـالـنـسـبـة لـلـتـعـلـيم وكـفـاءة ا
التـعلـيمـية والـبحـثـية حـيث يعـد العـراق من أسوأ بـلدان الـعالم في
رأة مسـتـوى التـعـليم  ,كمـا لم يـتم االهتـمـام بشـريحـة الـشبـاب وا
حـيث يـعـانــون الـبـطـالـة وخـاصـة اخلـريـجــ مـنـهم .أمـا بـالـنـسـبـة
لـلــتـحـول نـحــو الـقـطــاع اخلـاص فـهــنـاك تـخـبـط حـيث مـازال هـذا
ـعـوقـات ومازالت ـشـاكل وا الـقـطاع مـهـمـشـا يـعـاني العـديـد من ا
ـصـانع مـغـلـقـة في ظل سـيـاسـة اغـراق الـسـوق الـعـراقـية ابـواب ا
ـنتـجات االجـنبيـة الزراعـية والـصنـاعيـة وعدم تـوفر الـقدرة على با
مــنــافـســتـهــا من قــبل الــقـطــاع اخلــاص. كـذلـك احلـال بــالــنـســبـة
ــالي لــلــمـؤســســات احلـكــومــيــة اذ مـا زالت لإلصالح االداري وا
ـوظـف تـعانـي التـرهل وعـدم تـوحـيد الـقـوانـ الـتي حتكـم حيـاة ا

اضـافة الى انـنـا مـازلـنا نـعـمل بـقـرارات ( مجـلس قـيـادة الـثورة )
دنية التي تعود وظف خاضعا لقـوان اخلدمة ا نحل وما زال ا ا
ـدنـيـة رقم 24 ـاضي مـثل قـانـون اخلـدمـة ا الى سـتـيـنـات الـقـرن ا
ــعـدل والــذي يـســتـنــد الى قـوانــ اخلـدمــة لـفــتـرة لـســنـة  1960ا
يدان على الثالثينات رغم التغييرات العديدة التي جرت في هذا ا
الي واالداري مـستـفحال في ي . ومازال الـفسـاد ا الصـعيـد العـا
ـدنيـة والـعسـكـرية حـيث تـبدو ـؤسسـات احلـكومـيـة ا الـعديـد من ا
احلــكــومــة عـاجــزة الحــول لــهــا وال قــوة عـلـى الـرغـم من تــشـكــيل
ـكـافـحة الـفـسـاد الذي لم يـفـعل شـيـئا لـغـاية االن اجملـلس األعلى 
وهو يـطلب االدلـة عـلى وجود الـفسـاد وكـأن الفـساد غـير مـوجود.
وحــول الــعالقــات االحتــاديــة- احملــلــيــة  ,فــاخلالفــات قــائــمــة مع
الية وارد ا احملافظات ومع اقـليم كردستـان حول الصالحيـات وا

شاكل االمنية ولم حتسم الى اليوم .. وا
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 وبهـذا الصـدد نتـساءل ما الـذي فعـلته احلـكومـة  احلالـية لـتغـيير
الصفـة االحادية القـتصادنـا الريعي الـوحيد اجلـانب ? وهل عملت
عــلى تـنــويع مـصــادر الـدخل الــقـومي بــتـفــعـيل الــقـطــاع الـزراعي
والصنـاعي والتعديـني والسيـاحي بشقـيه الديني والـتاريخي? وما
ـنـتـجـات الـذي عـمــلـته جتـاه ســيـاسـة اغـراق الـســوق الـعـراقي بــا
االجنبـية الرخـيصة الـثمن? ومـاذا فعلت لـتفعـيل الضرائب الـعادلة
دفـوعات لزيـادة موارد الـدولة ? ومـاذا فعـلت لـتغـييـر كفـة ميـزان ا
لصالح الـصادرات العراقـية ? وما هي اجـراءاتها الفـعالة لـتحقيق
االستقرار اآلمني حيث تـشير خطط عملـيات بغداد واحملافظة الى
فشـلـها واخـتراقـهـا بدلـيل التـفـجيـرات التي تـكـاد تكـون يومـية في
مناطق بغـداد اخملتلفة  ,ومع ذلك لم تفعل شـيئا لـتغيـيرها . وماذا
سـتـوى اخلـدمات الـصـحيـة والـتعـلـيمـيـة ? وماذا فـعلت لالرتـقـاء 
ـنـافـذ احلـدوديـة الــبـريـة والـبـحـريـة ــكـافـحـة الـفـســاد في ا فـعـلت 

وتهريب النفط اخلام ?
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ـتـمــثـلـة لـقـد واجـه الـعـراق ازمـات مــتـزامـنـة مــنـذ الـعـام  2014 وا
بـاحـتالل داعش لـلـعـديـد من اراضـيه  ,اضـافـة الى صـدمـة النـفط
والتي كان لها االثار الشديدة على اقتصاده حيث تفاقمت مواطن
الضعف واالخـتالالت الهـيكـلية ,الى جانب الـصراعات الـسيـاسية
تنفـذة وتراجع االستـثمار في القـطاع اخلاص وتـقييد ب الكـتل ا
شاريع االستثمارية. ونتيجة لذلك االنفاق احلكومي خاصة على ا
ـئة) عام 2015 فقـد انكـمش القـطاع غـير الـنفـطي بنـسبة  ( 9,0 با
حــسب تـقــريـر الــبـنـك الـدولي. وأدت االزمــات الـتـي يـعــاني مـنــهـا
ـاليـة وميـزان احلساب العـراق الى تدهـور حاد ألوضاع الـعراق ا
ئة ) حسب البنك اجلاري ووصول معـدالت الفقر الى (   22,5 با
الــدولي  ,في حـــ تــضــاعــفت مـــعــدالت الــفــقـــر في احملــافــظــات

ئة). تضررة من داعش الى (41,2 با ا
صحوبة ان هذا التدهور في االوضـاع االقتصادية في الـعراق وا
بالصراعـات السياسيـة قد تؤدي الى توتـرات اجتماعـية تؤثر على

تنفيذ االصالحات وتفاقم مواطن الضعف احلالية والصراعات ,
ويبـقى شعـبنا بـانتـظار (كـودو) ليغـير حـياتـهم نحـو االفضل ولكن

كودو قد يأتي أو ال يأتي وسيطول انتظارنا.
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بغداد

أعــــادني اجـــتــــمـــاع نــــابـــولي
توسط إلى حلقـوقيي البـحر ا
عـقـود خـلت كـان فيـهـا لـكـلـمة
الـتـضامـن وقع شـديـد وتـأثـير
فـاعـل والسـيّــمــا في األوسـاط
احلـــقـــوقـــيـــة والـــقـــانـــونـــيــة
وحتـسب لــهـا الـســلـطـات ألف
حــســاب  وخــصــوصــاً لـردود
األفعال الـتي قد تـترتّب علـيها
داخــلـــيـــاً وخــارجـــيـــاً.  وكــان
لـلتـضامن الـدولي دوره الرائع
في تـغـيـيـر اجتـاه أو الـتـراجع
عن خــــطـــوة أو الــــتــــوقف عن
إجـــراء يــــتـــعـــلـق بـــقــــضـــايـــا
سـيـاسيـة أو حتـسـ مـعـامـلة
لـســجـ رأي أو إطالق سـراح
مـعتـقل أو غـيـر ذلك. وقد روى
ـــنــاضل الـــفــلـــســطـــيــني لي ا
الـراحل تيـسيـر قبـعة يـوم كان
ســجـيــنـاً في األرض احملــتـلـة
مــدى الـتــأثــيـر والــتـأثّــر الـذي
حـــصل في تـــعــامـل ســلـــطــات


