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يتوصل اجلانب العراقي حلل مع
 اقــــتـــرح عــــبــــدالـــكــــر قـــاسم ان
يــــســـتــــخــــدم الــــقــــوة حلـل االزمـــة
وخصـوصـا ضد االبـار النـفطـية في

اخلليج العربي .
وفي الــعـام 1961 عــرض الـســفــيـر
الـبــريـطـاني هــمـفــري تـر يـلــفـيـان-
قـضــيـة ان عــبــدالـكــر قـاسم يــعـد
انــقالبـــا لــضم الــكـــويت كــنــوع من
ناسبة باغتة السارة التي تقدم  ا
تـموز1958 وان تـتـحـرك ذكرى 14 
الــقــوات الــعــراقــيــة نــحــو احلــدود
بـحـجـة االسـتـعـراضـات الـعـسـكـرية

هناك . 
ــوجب اعــلن اســـتــقالل الــكـــويت 
ـوقع بــ امــيـر الــكـويت االتــفــاق ا
ـقـيم الـسـيـاسي الـبـريـطاني وبـ ا
في مـنـطـقـة اخلـليـج العـربي  وذلك
ــتــضــمن الــغـاء في 1961/6/19 ا
اتـفـاقـية 1899/1/23 ب الـكويت
وبريطانيا وفي الـيوم التالي طلبت
الــكــويت االنـضــمــام  الى عـضــويـة
اجلــامـعـة الـعـربــيـة  فـاعـلن رئـيس
وزراء الـعراق حـيـنـذاك (عبـدالـكر
قـــــــــــــــاســم) فـي 6/25/ 1961 عـن
مــعــارضــته لــذلـك الــطــلب ودعــوته
لــــــضـم الــــــكــــــويـت الى الــــــعــــــراق
واعــتــبــارهــا (الــقــضــاء الــســلــيب)
وحتــركت الـــقــوات الــعـــراقــيــة الى
احلــــدود مع الــــكــــويت . فــــكـــان ان
حتـركت قـوة عــسـكـريــة بـريـطــانـيـة
ودخـــلت الـى الـــكـــويت بــــطـــلب من
حــاكـــمــهــا .وكــذلـك قــوة ســعــوديــة
صـغـيرة  فـقـدم السـفـير الـسـعودي
في بـيــروت طــلـبــا بـاسـم حـكــومـته
مـتـضـمـنـا الـدعـوة النـعـقـاد مـجـلس
اجلـامـعـة الـعـربـيـة في اقـرب وقت .
وفي هــذه االثـنـاء قــام االمـ الـعـام
للجـامعة بـبذل مسـاعيه لدى كل من
الـعـراق والكـويت والـسـعـودية حلل
االزمة . كما تقدمت الكويت بشكوى
الى مجلـس االمن الدولي للـنظر في
االدعــاءات الــعــراقـيــة  وكــذلك قـدم

ذكور العراق شكواه الى اجمللس ا
ضــد بـريـطـانـيــا بـاعـتـبـار ان نـزول
قــوتـــهــا في االراضـي الــكــويـــتــيــة
يـــعـــرض سالمـــة وامن الـــبالد الى
اخلـطـر  اال ان مـنـاقـشـات اجملـلس
لم تسفر عن االتفاق على أي قرار 
وبــذلك اصــبح تـقــديــر وحل االزمـة
مـتـروكــا الى اجلـامــعـة الـعــربـيـة 
وبالـفعل فقـد عقـد مجلس اجلـامعة
بــنــاء اجــتـــمــاعه في 1961/7/12 
ـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيــة عـــلى طـــلب ا
السـعودية لـلنـظر في طـلب الكويت
بـاالنـضمـام الى عـضـوية اجلـامـعة
وحل االزمـة مع الـعـراق . وفي هـذا
ـذكرة االجتـماع تـقدمت  الـكويت 
اضــافـيـة تـتـضــمن الـرغـبـة في حل
االزمـة عن طـريق اجلامـعـة  وانـها
على استعداد لقبول أي من احلل

التالي : 
-ان تـســحب احلـكــومـة الــعـراقــيـة
ادعــــاءاتـــهــــا بـــضـم الـــكــــويت الى
الــعــراق وان تــعــتــرف بــاســتــقالل
الكويـت وتسجل هـذا االعتراف في
كل من اجلـامـعة الـعـربيـة ومـجلس

االمن الدولي .
-تـــتـــعــــهـــد الـــكـــويـت بـــان تـــامـــر
بـانسـحاب الـقوات الـبريـطانـية من
الـكـويت حــيـنـمــا تـشـكـل اجلـامـعـة
الــعـربـيـة قـوات عـربـيـة تـقـوم فـعال
بـأرسالـها الى الـكـويت لتـحل محل
القـوات االجنـبية حلـمايـة استقالل
الــكــويت . ونــظــرا لــعــدم مــوافــقـة
الــــعـــراق عــــلى أي مـن اقـــتــــراحي
الــكــويـت  بل وانــســـحــاب الــوفــد
العراقي من جـلسات اجملـلس . فقد
قــــــرر هـــــــذا اجملــــــلـس بــــــتـــــــاريخ
7/20/ 1961الـــتـــرحـــيب بـــدولـــة
الـكويت عـضـوا في اجلامـعة  وان
تقوم الـكويت بطـلب سحب القوات
البـريطـانية من االراضي الـكويـتية
ــكن  وان يـلــتـزم في اقــرب وقت 
العـراق بـعدم اسـتخـدام القـوة ضد
الكويت  وان تـلتزم الدول الـعربية
سـاعدة الـفعـالة لـصيـانة بـتقـد ا
اســـــتـــــقالل الـــــكـــــويـت واتـــــخــــاذ
االجــراءات الـالزمــة  لــذلك . وعــلى
ضـــوء الــفـــقـــرة االخـــيــرة مـن هــذا
القـرار بـدأ االم الـعام مـرة اخرى
اتصاالته مع الدول االعـضاء بشأن
استـعدادهـا للـمشـاركة في  تـشكيل
قوات امن اجلامعة العربية . وبعد
ــشــاورات دعــا اســتـــكــمــال هـــذه ا
االمــ الـــعــام الى عــقـــد اجــتــمــاع
جملــــــــــلـس اجلــــــــــامــــــــــعــــــــــة وفي

1961/8/15. انعقد هـذا االجتماع
واصـدر اجمللس قـراره حـول اتـفاق
اجلــــامـــعـــة الــــعـــربـــيــــة مع كل من
الـــســـودان والـــســـعـــوديـــة واالردن
وتــونـس . بــشــأن وضع قــوات امن
اجلـامــعـة الــعـربــيـة في الــكـويت ..
ويـــنـــتـــظـــر ان يــتـم قـــريــبـــا احالل
اجلــنــود الــتـــابــعــ لــقــوات االمن
الـعـربــيـة مـحل اجلــنـود الـتــابـعـ

لـلقـوات الـبـريطـانـية  وفي 9/10/
 1961بدأ حترك هـذه القوات حتى
اكــتـــمـــلت عـــددا وعـــدة في 10/3/
 1961بعـد ان  عقد اتـفاق خاص
بـــــتــــاريخ 1961/8/21 ب االم
الـعام لـلجـامعـة وب امـير الـكويت
بهـذا الشـأن .و انسـحاب الـقوات
البريطانـية فعال بتاريخ 10/11من

نفس العام .
شـباط 1963وما وبـقـيـام حـركـة 8 
صدر من النظام اجلديد في العراق
حيـنذاك من تصـريحـات ودية جتاه
الكـويت  قامت احلـكومة الـكويـتية
بــأخــطــار اجلــامــعــة الــعـربــيــة عن
رغبتها في انـهاء مهمة قوات االمن
الــعــربــيــة لــتــغــيــر الـظــروف الــتي
اقتضت تشكيلها  فتم ســـحب تلك

القوات في 1963/2/20.
وفي 2 /1963/10 بدأ ولي الـعـهد
ووفـــد مــــرافق له زيــــارة رســـمـــيـــة
لـلـعـراق وبـعد يـومـ وقع اتـفـاقـية
تــاريــخـيــة اعــتــرف فـيــهــا الــعـراق
بــســيــادة الــكــويت الــكــامــلــة عــلى
اراضــيـه ضــمن حــدوده الــراهــنـة .
ووعـــدت . احلـــكـــومــتـــان بـــإقـــامــة
عـالقـات دبـلـومـاســيـة كـامـلـة . وقـد
ظهرت من خالل هذا اللـقاء نقطتان
اسـاسـيـتـان اولـهـمـا عـزم احلـكـومة
الـكــويــتـيــة عــلى اعـادة الــنــظـر في
االتفاقية التي عقدتها مع بريطانيا
سنة  1961 وثانيهما رغبة العراق
في تـنقـية اجلـو من الـرواسب التي
خـلقـــتهـا حكـومـة عبـدالكـر قاسم
.وبـــــعــــــد حـــــركـــــة  18 تــــــشـــــرين
الثاني 1963كان امـير الـكويت من
ـهـنـئـ لـلـرئـيس عـبدالـسالم بـ ا
عــارف  وزادت وتـــيـــرة الــعـالقــات
تـسـارعـا واعـلن الـعـراق اسـتـعداده
ـيــاه الـعـذبـة  لـتـزويـد الــكـويت بـا
وزار وفــد كـويـتـي بـرئـاســة صـبـاح
االحـمــد الــصــبـاح بــغــداد  وجـرت
مــفــاوضــات فـي وزارة اخلــارجــيــة
اســفــرت عن تـوقــيع اتــفـاق تــزويـد
ــيــاه الــعــذبــة . ووقع الــكــويت بـــا
االتـــفــاق في 2/11/ 1964وصــدق

ـــلــكي في بــدءاً من فـــتــرة احلــكم ا
العراق عنـدما حاول نوري الـسعيد
اشــــــراك الــــــكــــــويـت الـى االحتـــــاد
ــــكـــون من الـــعـــراق الــــهـــاشـــمي ا
واالردن عـارض الـبريـطـانـيـون هذه
الـفــكـرة  وقـبـيل ثـورة تـمـوز1958
بــشــهـــر واحــد فــقـط اتــصل نــوري
الــســعـيــد بــالـســفــيــر الـبــريــطـاني
وجــادله فـي مـوضــوع الــكــويت في
ـا اضـطـر جــلـسـتـ مـطــولـتـ  
الــسـفـيـر الـبـريـطـاني بـعـد اتـصـاله
بــحـكـومـتهِ ان يـعـد نـوري الـسـعـيـد
بالنظر في مطلبه عندما يسافر الى
 لنـدن في اواسط تمـوز وكان الـقدر
قـد هيـأ للـثورة فـقضي عـلى الفـكرة
من اســـاســـهـــا  بـــإقـــامــة عـالقــات
ســيـاسـيـة انـدمـاجـيـة بـ الـبـلـدين

آنذاك. 
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ظهرت حتوالت بالـعالقات العراقية
الــــكـــويــــتـــيــــة بـــعــــد اعالن قــــيـــام
لكي  اجلمهورية وانـتهاء احلكم ا
واول مـــبـــادرة هي من شـــيخ دولــة
الــكـويـت االمـيــر عــبــدالــله الــسـالم
الصباح وتهنئـته لعبدالكر قاسم
رئــــــيـس وزراء الــــــعـــــــراق آنــــــذاك
ـنـاســبـة قـيــام اجلـمــهـوريـة وفي
25/ اب\1958   بعث برقية اخرى
يـشـرح فيـهـا الـشـيخ مالحـظاته من
مــصـاعب الـتـنـقـل لألفـراد وانـتـقـال
الـبـضــائع   وقـرر مـجـلس الـوزراء
في الــعـراق تـشـكـيل جلـنـة لـدراسـة

سائل . تلك ا
فـقد قـام شيخ دولـة الـكويت بـزيارة
لـــلــعـــراق واجــرى مـــبــاحـــثــات مع
عــبـدالــكـر قــاسم  وبــادر االخـيـر
بـتـحـذير شـيخ دولـة الـكـويت فـجأة
من بعض االحـزاب السـياسـية ذات
الـتوجه الـقـومي والـتي يتم دعـمـها
مـن قــبل اجلـــمــهـــوريــة الـــعــربـــيــة
ــتـحــدة (مـصــر وسـوريــا)  وبـأن ا
لــديه مــعــلــومــات ان هــذه الــفــئـات
ــسـاعـدة ضـبـاط تــسـعى النـقالب 

كويتي وانه عارض اهدافهم .
WLN  l¹—UA

سارت العالقات شبه طبيعية خالل
الـعـام  1959 حـتى ان عــبـدالـكـر
همة في ـشاريع ا قاسم كان يؤيد ا
ــاء  الــكــويت ومــنــهــا مــوضــوع ا
ــوضـوع في مــجـلس وبــحث هـذا ا
الــــــوزراء مـن خـالل االطالع عـــــــلى
مـسـودة اتـفــاقـيـة جتـهــيـز الـكـويت
بالغ الرمزية التي حددتها اء وا با
االتـفـاقـيـة كمـــدفـوعـات لـلـعراق من
ــاء .خـالل الــعــام  1960 ظــهــرت ا
مـــســـألــة اخـــرى ومـــشــتـــركـــة بــ
الــقــطـريـن وهي الـنــفط  وحتــديـدا
ــيـة عـنــدمـا قــامت الـشــركـات الــعـا
بـتـخـفـيض اسـعـار الـنـفط  وارسل
ـا فـيـهـا ـصـدرة  الـعــراق لـلـدول ا
الــكــويت بــيــان مــوقــفــهــا . وطــلب
الـعـراق بـعـقـد اجـتـمـاع في بـغداد 
وحــدث االجـــتــمـــاع فــعـال وتــرأسه
عـــبــدالـــكــر قـــاسم  وعــنـــدمــا لم

كاتيوشا
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بغداد
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الناصرية

غيداء كمبش

أرجوكِ سـيدتي أال تتـعجلي احلـكم عليّ فأنـا ضد وزارةٍ للـمرأة ألسبـاب أوجزها
لك هـنـا  فـتـأريـخك ونـضـالك وتـضـحـيـاتك وثـقـافـتك وفـنك ومـهـنـيـتك وأنـوثـتك ال
ئة تسـتوعبه وزارة تـختزل كل ذلك وتـصغـرك وجتعلكِ حـصة بأقل من خـمسة بـا
ـــئــة من أربع وعـــشــريـن وزارة في حـــ أن حــصـــتك في الـــوطن خـــمــســـون بــا
تـتـقـاسـميـنـهـا مـعـنـا نـحن الـذين نـدّعـي الـعلـم والـسـيـاسة والـذكـاء والـفن واألدب
والـفطـنة والـدهاء وأفـشـلنـا دولة كـاملـة في ست عشـرة سنـة وضيـعنـا فيـها وطـنا

ومزقناه فهل ترض لنفسك ان تكوني جزءا من اجلناة ?  
عـتم الـذي أسـدلـنـا فيه الـظالم عـلـيك فـاسـتوردنـا كل تـقـلـيد إنه الـزمن األغـبـر وا
ظالمي وأرعبـناك من اآلخرة وأذقـناك ظلم الدنـيا بسطـوتنا ..ال تـتنازلي عن حقك
في احليـاة وصنع إنسان فـاعل وال تقبلي بـوزارة صورة فقط توقـيك شر الطنطل
وارفـضي كل مــا يـذلك  فـمــا أسـهل الــوزارة وتـوفـيــر بـنــايـة ومـكــتب وسـيـارات

وحمايات ولكن ... ماذا ستفعل بها ? 
هل تتقبل منّة من أحد ? 

ـضـحــكـة وصـدقـيــني فـإن ذكـورنـا كــرامـتك تـتـجــلى في رفـضك هــذه الـقـسـمــة ا
ينتـظرون مـنك هذا الـطلب لكي يـسكـتوك وأنت أكبـر منـهم معانـاة وعذابـا وسهرا
وجوعا وشـعورا بـالضـيم واحليف الـذي حلقك بـسبب تـخلفـنا وفـسادنـا وطيـشنا
ــرأة سـيــدة اجملـتـمـع وقـائـدته ـرأة ســتـقــتل فـيك ا وظــلـمــنـا .. سـيــدتي  وزارة ا
ـا طالبت وستـكون تـابعـة حلكومـة الذكور ودولـة الفـساد ولو كـانت ذات جدوى 
ـثقفـة د. أزهار الشـيخلي بـإلغائـها ألنهـا شعرت بـأنها وزارة وزيرتهـا األستاذة ا
كـتب وبنـاية وجـاهٍ كاذب .. علـيك أن تفـكري بـأكبـر من ذلك وأن تأخـذي مكانك
الية أو وزيرة لـلتعـليم العـالي أو الزراعة أو الـتخطـيط أو العمل أو الـصناعـة أو ا
حتى إحـدى الرئـاسات الثالث بـدال من وزارة صورية تـعقد الـندوات والورش بال
ميـزانـيـة لـتـمـنح أم الـشـهيـد حـقـوقـهـا وتـعـالج مـريضـة الـسـرطـان وتـعـ األرمـلة
ومطلـقة اجملتـمع اجلاهل وتـثقف ألسرة مـتعاونـة مكـتفيـة سعيـدة لذا أقتـرح عليك
ـبـادرة وزارة (شـؤون األسـرة) لكـي يكـون الـرجل ضـمن قـراراتك فال الـتـفـكـيـر 
ـطـالـبـة بـحـقـوقك أنت فـقط بل جـاهـدي لـضـمـان مـسـتقـبل تـسـتكـيـني في زاويـة ا

ـطالـبة الى رسم العـائلـة وبذلك تـكونـ قد جتـاوزتِ مرحـلة ا
ستـراتيـجـية احلـيـاة ولتـكـوني سيـدة الـوطن قائـدة اجملـتمع
وليـس صورة من صـور السـياسـة اجلامـدة باحملـاصصة
الــفـاشــلــة وال تــنــجـري وراء شــعــاراتــهم ذات اخلــطـوط
احلمـر وإبتـكري اخلط األصفـر فأنت أوسع فكـرا وأكثر

قابلية للتحاور واألحرص على الوطن وأبنائك.

الـــعـــراق االتـــفــاق في 1964\4\28
ـــيـــاه وتــــضـــمن االتـــفــــاق " نـــقل ا
ومــشــاريع االنــابــيب واســتــئــجــار
االراضـي وحـريــة تــنـقل الــشــركـات
ـنـفـذة وكـذلـك عـقـد اتـفاق الـفـنـيـة ا
الـتــعـاون االقــتـصــادي وبـرتــوكـول
تــشــجــيع انــتــقــال رؤوس االمــوال
واالستثمارات ب القطرين " ووقع
االتـفاق عن حـكـومة الـعـراق السـيد
عـزيز احلـافظ وزيـر االقتـصاد وعن
حكومة الـكويت السيد خـليفة خالد

الغنيم وزير االقتصاد .
…dzUD « WŁœUŠ

بعد وفاة الرئيس عبدالسالم عارف
في حادثـة الطائـرة بجنـوب العراق
واختيـار عبدالـرحمن عارف رئـيسا
لـلــجـمــهــوريـة  زار امــيـر الــكـويت
ضـــريح الـــرئــيس الـــراحل ونــصب
اجلـــــــنــــــــدي اجملـــــــهــــــــول  وادلى
ـنـدوب وكالـة االنـباء بـتصـريـحات 
العـراقيـة قال فيـها : " انـنا نأمل ان
نــتــوصل خالل زيــارتــنــا احلــالــيــة
إلزالة كل ماهو عالق بالصفاء الذي
تـتسم به روابـط البـلـدين " واضاف
يــــقـــول " ان مــــوضـــوع تـــخــــطـــيط
احلـــدود بــ الــكــويت والــعــراق ال
يـزال مــعــلــقـا حــتى االن وســنــبـذل
قـــصــــارى جـــهــــدنـــا ألنــــهـــاء هـــذا
وضوع " ونـفى االنباء الصـحفية ا
الــتي تــرددت عـن احــتــمــال صــرف
حــــكـــومـــته الـــنــــظـــر عن مـــشـــروع
ـيـاه الـعـذبـة من شط جـر(سـحـب) ا
العرب الى الكويت . و في ديوان
وزارة اخلــارجــيـة الــتــصـديـق عـلى
اتـــفـــاق الــــتـــعـــاون االقــــتـــصـــادي
ـعـقـود بـ الـعـراق والـبــرتـوكـول ا
والكويت في 25 /1964/10والذي
نص على حرية انتقال االشخاص 
وحرية االقامة والعمل واالستخدام
ــارســة الــنـــشــاط االقــتــصــادي و
حسب الترتـيبات التي تتـفق عليها
الـسـلـطـات اخملـتـصـة في الـبلـدين .
وقـد  االتفـاق ايـضـا على تـشـكيل
جلنـة احلدود برئـاسة نـوري جميل
وكــيل وزيــر اخلـــارجــيــة الــعــراقي
وعـــبــــدالـــرحــــمن الــــعـــــــــــتــــيـــقي
وكـــــــــــــــيل وزيــــــر اخلـــــارجـــــيـــــة
الـكـويــتي  وبـعــد انـتـهــاء الـزيـارة
اذيع في بــغــداد والـكــــــــــــويت في
ـشـتـرك الـذي 6/7/ 1966الـبـيـان ا
تــطـرق الى عـدة مــسـائل ســيـاسـيـة

عربية ودولية .
واشارت صحيفة صوت العرب الى
ان مــا بــ الـــعــراق والـــكــويت من
وشـائـج مـا يجـعـلـهـا بـحـكـم الـقـطر

الواحد .. 
وبعد تـغير النـظام السـياسي العام
 1968سـوّت دولة الـكـويت خالفـها
مع الــعــراق بـأن قــدمـت له تــأجــيـر
دة تسـعة وتسع جزيرة بوبـيان 
عـامــا  وفي الـعـام  1972بـلغ قـلق
العراق اقـصى مدى بسـبب سياسة
انـــفـــتـــاح الــــكـــويت عـــلى االحتـــاد
الـــســـوفــيـــتي (ســـابــقـــا) وتـــوقــيع
معـاهدات صداقـة وتعـاون وخاصة
في مــجـال الـنـقل الـبـحـري وتـكـريـر
ــيـاه  وكــان الـعــراق يـتــطـلع الى ا
ـيـاه الكـويـتـية ويـرغب بـان تـكون ا
ـائـية عـلى خـاتـمـة حـدود الـعـراق ا

حد وصف البعض .
اشـتــد الـنــزاع بـ الـبــلـديـن الـعـام
 1973ثم تــقـدم الـعــراق بـطـلب هـو
ان : " تــــمــــنـح الـــكــــويـت الــــعـــراق
الــســيــادة عــلى اجلــزيــرتــ وربــة
وبوبـيـان في مدخل مـرفأ ام قـصر "

وهــذا يــعـــني بــان الـــعــراق ســوف
يحصل على حصة كبيرة من النفط

في قاع اخلليج .
رفـــــضـت دولـــــة الــــــكـــــويـت طـــــلب
جـــمــهـــوريـــة الــعـــراق  وحـــصــلت
تـوتـرات في شـهـري مـارس وابـريل
من نـفس الـسنـة واغـلـقت احلدود 
ثم اعـيـد فتـحـهـا في تـموز (يـولـيو)
1977 وفي تـــــــشــــــريـن الــــــثـــــــاني
(نوفمبر) من نفس السنة  توقيع
اتفاق تعاون ب البلدين  وشهدت
ــاضي الــثــمــانــيـــنــات من الــقــرن ا
حتــــســــنــــا فـي الــــعالقــــات رغم ان
الــــعـــراق بــــقي يــــطـــالب الــــكـــويت
بتـسـهيالت عـلى اراضيـها من اجل
احلصـول على مـنفـذ افضل لـلعراق
عـلى اخللـيج  االمـر احليـوي الذي
تطلبته احلرب العراقية االيرانية .
  وبانتهاء احلرب  اخذ العراقيون
يـعـودون الى اعـمـالـهم  بـالـتـدرج 
وفي 1990/8/2 اجـــتـــاح احلــرس
اجلـمهـوري الـعـراقي الـكويت  ولم
تـسـتـمع حكـومـة الـعـراق لنـصـيـحة
ـغـادرة االراضي الـكــويـتـيـة احــد 
ولم تـكـتـرث جمليء اكـثـر من نـصف
مليون جندي امريكي وبضعة االف
من الــــطـــائـــرات احلــــربـــيـــة  وفي
حتــالف مـــكـــون من ثالثـــ دولــة 
بعـضـها عـربيـة يرابط في االراضي
الـسـعـوديـة  ولم يـكن هـنـاك مـجال
لالحـتـمـاالت . كـان اجلـيش الـعراق
مــنــهـــكــاً خـــرج من حــربٍ ضــرّوس
استمرت ثمانية اعوام واطبق عليه
احلـصار (االقـتـصادي) فـيـما بـعد 
ـا اندلـعت احلـرب شـنت طـائرات و
وصـواريخ التـحـالف غـارات كثـيـفة
دنـية – واقع الـعـسكـريـة وا عـلى ا
العراقية  واعـقبت ذلك بعد اربع
يـوما بـحرب بـرية تـمكـنت فيـها من
دخــول الــكــويت . وتــعـقـب اجلـيش

العراقي داخل اراضيه .
واخــيـراً..  نــتــأمـل زوال تــرســبـات
ـاضي والـتـطـلع لـلـتـسـامح مـرارة ا
والــوحـدة بـ الـقـطــرين ومـعـاجلـة
قضـايا مـهمـة  يضـاف لهـا تتـحّمل
تـعاقبـة بعد احلكـومات الـعراقيـة ا
الــعــام 2003 اجلـــزء الـــكــبـــيــر من
اهدار احلـقـوق العـراقيـة والقـصور
في بنـاء عالقـات عراقـية  –كويـتـية

ودوّدة . والله من وراء القصد . 
∫lł«d*«Ë —œUB*«

- حـــــيـــــدر زكـي عـــــبـــــدالـــــكـــــر 
اجلـمـهـوريـة الـعـراقيـة االولى  ط1

بغداد  2015.
- تــقـريـر االمـ الــعـام الى مـجـلس
جـامــعــة الـدول الــعــربـيــة  الـدورة

36(مصر) ايلول 1961.
- مــــجــــمــــوعــــة مــــؤلــــفــــ  االمن
اجلــــمـــاعي الـــعـــربي  ط1 بـــغـــداد

.1983
- د.ابــراهـيم خــلـيل احــمـد  تـاريخ
عاصر  الوطن العربي احلـديث وا

وصل 2005. ط 2 ا
- د.جـعـفـر عبـاس حـمـيـدي  تاريخ
الـــوزارات الــعـــراقـــيــة فـي الــعـــهــد
اجلــــمــــهـــوري 1968-1958 ج7-8

ط2004 1.
- د.مــحــمـد عي الــقــوزي  دراسـات
ــعــاصــر  ط1 فـي تــاريخ الــعــرب ا

.1999 بيروت 
- مــــــــحـــــــمـــــــد زكـي ابـــــــراهــــــــيم 
ـقراطيـة الغـائبة  ط1 لبنان  الد

.2004
- جريدة اجلمـهورية  العدد 8530

.1993/8/ 2
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كــشــفت الـنــائــبــة عن مـحــافــظـة
ديـــــالى غـــــيـــــداء كـــــمـــــبش  أن
احملـافـــــــــظة تـفـقـد سنـويـا ب

 ضـحـيـة اغـلـبـهم شـباب30-20
بسبب الغرق في انهر احملافظة
 فـيــمـا حــذرت مـنــظـمــة حـقـوق
االنــســان  من كــابــوس الـطالق
الــــذي ارتــــفــــعـت نــــســــبــــته في
الــســنــوات االخــيــرة إلى نــسب

صادمة.  
وقــــالت كــــمـــبش لـ ( الــــزمـــان )
امس إن  (الـــغــــرق في  االنـــهـــر
ائية بديالى لم تعد واجلداول ا
حـــــاالت فـــــرديــــة مـــــعـــــدودة بل

‚dG « Àœ«u×Ð ÎU¹uMÝ WO×{ ≥∞≠≤∞ bIHð v U¹œ
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صـــادمــة ألســـبـــاب عــدة نـــقــوم
بـدراسـتـهـا وتقـد احلـلـول لـها
ـــا ــــنــــظــــمــــة ( ). واضــــافت ا
يـــؤســفـــنـــا بــالـــرغم من حـــثـــنــا
شكلة ستـمر بهذه ا وتذكيرنا ا
ولـكن دون جـدوى فـلم جنـد من
يـــســـمـــعــــنـــا من اجلـــهـــات ذات
العالقة فيبادر لتطبيق احللول
ـشكـلة تـتـفاقم شـهريـا وسنـويا
ــــجــــتــــمع ديــــالـى ومن خالل
احــصـائــيــات مــجـلس الــقــضـاء
ـــيــــداني االعــــلى وعــــمـــلــــنــــا ا
ـــتـــابـــعــة حـــاالت الـــطالق في
مــــحــــافـــظــــة ديـــالـى نالحظ ان
نــسـبـة الـطالق مـا زالت مـقـلـقـة
وحتـتم عـلـيـنـا كـنـشـطـاء حـقوق
االنــســـان ومـــعــنـــا الـــبــاحـــثــ
واخملتص يجب علينا جميعا
شترك ألجل التوحد والتعاون ا

ايجاد احللول ). 
‚öÞ  ôUŠ

ـقـارنـة لـنـسـبـة وأوضــحت  (و
الـفــرق بـ الـنـصف االول لـعـام
1693 الذي سجلنا فيه 2018
حــالــة طالق مع الــنـصف االول
لـلعـام احلالي الـذي سجـلنـا فيه
 حـــــالــــــة طالق جنـــــد ان2369
عدل 676 الفـرق ايضا ارتـفع 
حـالـة وهـذا مؤشـر خـطـيـر جدا
ففي حال اسـتمرار هذه الـنسبة
نـــتـــوقـع ان مـــحـــافــــظـــة ديـــالى
ســتــتــجـاوز 4000 حــالـة طالق
ـنـظـمـة لـهـذا الـعـام ). ونـبـهت ا
ـــــتـــــضـــــرر االول من الـى ان  (ا
حـــــاالت الـــــطالق هـم االطـــــفــــال
وتتضرر الذين يشـكلون 65%  
الـــزوجـــة من الـــطالق بـــنــســـبــة

 اما الزوج يتضرر من30%
الطالق بنسبة 5%). 

ــــنـــــظـــــمـــــة اهم وشـــــخـــــصـت ا
االسـبـاب لكـثـرة حـاالت الطالق
وهي  (الـــتــدهــور االقـــتــصــادي
والــــفـــقــــر والـــبــــطـــالــــة ومـــرور
اجملتمع بوضع خطر متمثل في

مـشاريـعـها بـناء مـسـابح كبـيرة
في ديالى والـتي ستـشكل عامل
اخــــر فـي مـــنـع تــــكـــرار مــــاسي

الغرق). 
مـن جــانــبــهــا كـشــفـت مــنــظــمـة
ديـالـى حلـقــوق االنــســان الـتي
تـعـد احـدى مـنــظـمـات اجملـتـمع
ـــــــــــدنـي الـــــفــــــاعـــــلـــــــــــة في ا
ديـالـــــى فـي بـيـان تـلـقـتــــه الــ
(الزمـــان)   ( الحظنا ان األسر
الـــعـــراقــــيـــة بـــشــــكل عـــام وفي
مــحـافـظـة ديـالى بـشـكل خـاص
تـــعـــانـي من كـــابـــوس الـــطالق
الــــذي ارتــــفــــعت نــــســــبــــته في
الــسـنــوات االخــيــرة إلى نــسب

االنــــــــحـــــــدار االقــــــــتـــــــصـــــــادي
واالجتماعي والنـفسي ما أسفر
عــنه تـــفــكك أســري ســرعــان مــا
أصـــــبح مـــــدعــــاة لـــــلــــخـالفــــات

والنزاعات الزوجية ) . 
وتابعت (التـكنولوجـيا احلديثة
أثـرت بـشـكل كـبيـر عـلى الـنـساء
والـــــــــرجــــــــال مـن خـالل ســــــــوء
اســـتــخــدامـــهــا حـــيث أن أغــلب
حـــاالت الـــطالق كـــان ســـبـــبـــهــا
ـبـاشـر جـهاز ـبـاشـر أو غـيـر ا ا
الــــهـــاتـف ومــــواقع الــــتــــواصل
االجــتـــمــاعي واحـــدثت اخــتالال

نظومة القيم االجتماعية) . 
 «d UI « Ã«Ë“

وأشــــــــــــــارت إلـى  (األعـــــــــــــراف
الــعـشــائــريـة مــا زالت تــسـيــطـر
عــلـى بــعـض األهــالي كـــالــزواج
ــــبـــكــــر   زواج الــــقــــاصـــرات ا
( والـفارق الـعمـري ب الـزوج
 مـــــضــــيــــفــــة  (عــــدم االتــــفــــاق
واالنسجام ب الزوج كما أن
األشخاص الذين يتزوجون اآلن
أكـثـرهم غيـر مـؤهلـ لـلزواج) .
ولفـتت الى ( تأثـير الـفضـائيات
ـدبلجة سـلسالت األجنـبية ا وا
ا تضـمنته مـن أفكار وأحداث
عن حــاالت اخلــيــانــة الــزوجــيـة
ا جعل سلسالت  ضمن تلك ا

من الطالق ظاهرة عادية ) . 
ـنــظـمــة  (الـقــضـاء واقـتــرحت ا
عـلى الـبـطالـة ودعم االسـتـثـمار
والـقطـاع اخلـاص إليجـاد فرص
الـــــعـــــمـل لـــــعـــــشـــــرات االف من
اخلـــريـــجـــ والــــعـــاطـــلـــ عن
الــعـمـل). واكــدت عـلـى ( إعــطـاء
دور اكبر للباحث االجتماعي
ـراقبة من خالل زيادة أعدادهم 
حاالت الطالق ومعرفـة أسبابها
ووضع احلـلــول الـنــاجـحــة لـهـا
ـيـدانـية )  ـتـابـعـة ا من خالل ا
مــــــشـــــيــــــرة الـى ضـــــرورة  (زج
البـاحثـ االجتـماعـي بدورات
تـــدريـــبــــيـــة مــــكـــثــــفـــة واجـــراء

تـقـيـــــــــيم شـهــري لـعـمـلـهم ) .
وشدد عـلى مـحاولـة  (احلد من
حـــصـــول حـــاالت الـــطالق قـــدر
ــســـتـــطـــاع عن طـــريـق نـــشــر ا
الوعي ب النساء والشباب ) 
مــطـالــبـة احلــكــومـة االحتــاديـة
(بـتـوفـيـر الدعم لـلـمـــــــتـزوج
ـتـلكـون قطع اراضي الذين ال 
ــنــحـهـم مــســاحـة ارض 200
مـتــر ومـنـحــة مـالـيــة لـبـنـاء دار
سـكن عـلى ان تـسجل مـنـاصـفة

ب الزوج ) . 
ـــنــــظـــمــــة الـــســــلـــطـــة ودعـت ا
الـــقـــضـــائـــيـــة الى  (مـــنح وقت
كافي لـلبـاحث االجتـماعي ألداء
دوره من خالل تأخير اجراءات
الـطالق والـعـمل علـى احلد من
ظــاهــرة ايـــقــاع الــطالق خــارج

احملاكم اخملتصة) . 
ــطــالــبــة ــنــظــمــة  وخــتــمت ا
ـــدني مـــنـــظــــمـــات اجملـــتــــمع ا
واالعالمـــيــ  (بــنـــشــر الــوعي
القــــــــانوني الـذي يبـ مضار
ونـتـائج الـطالق وما يـؤديه من
خــــراب الـــــبــــيــــوت وحتـــــطــــيم

النفوس).

حتـــولـت الى مـــأســــاة كـــبــــيـــرة
ــسـجـلـة ـعـدالت ا خــاصـة وان ا
في الــسـنـوات االخـيـرة تـتـراوح
من 20 .30 حــالــة اغــلـــبــهم من

الشباب ).
 واضافت كمبش أن(نهر ديالى
يـسـتـحـوذ عــلى احلـصـة االكـبـر
من الــضـحــايــا مـؤكــدة ضـرورة
وجـود خطـة توعـيـة من مخـاطر
الـغــرق وتــامـ جنــادات انــقـاذ
عـلى االقل لـتـفـادي مـأسـاة غـرق
صـبـيـة واطـفـال وشـبـاب شـكلت
فــــــواجـــــع لــــــذويـــــهـم) . ودعت
كـــــــمــــــبـش وزارة الـــــــشـــــــبــــــاب
والـريـاضـة الى (ضـرورة احـياء
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في دعوة جـمعتـني مع الرجل الـذي  كان بـجواري داراحلديث بـينـنا عن الثـقافة
والـصـحافـة والـنشـر. .الخ حـ بادرني  بـالـسؤال عن اخـر كـتابـاتي ثم امـتد بـنا
عنـية بـالشأن ـؤسسـات ا احلديث الى جـوانب  مختـلفـة من بينـها اإلنـتماء الى ا
ؤسسات منتشياً مبتهجاً مع اني الثقـافي فاذا به يبرز هوية اإلنتماءإلحدى تلك ا
ا لم أعهـد ان للرجل شيـئا في عالم الـكتابة فـضال عن الثقـافة ومايتـصل بها...و
الحظ استـغرابي قال : األمـر بسيط  سـأكلم معـارفي حول انتـماءك للـمؤسسة ثم

حصولك على الهوية.
مـاأريــد ان أصل ألــيه هـو االشــارة الى ظــاهــرة من ظـواهــرواقــعـنــا وهي تــسـلل
ؤسـسة أو تلك بأسـاليب ووسائل مختـلفة سعـيا  وراء امتيازات الكثـيرالى هذه ا
ـقـــــــايـيـس وادخـال من لـيس اهال الى ـا ادى الى ضــيـاع ا او اسـتــحـقـاقـات 
ن يـعمل في نـطـاقهـا امـكانـية اوسـاط حتـتاج الى مـؤهالت وكـفاءة وجتـربـة تتـيح 
ا هـو مثـمر تـقــــــد الـنـتاج الـذي يسـاهم في اثراء احلـياة الـثقـافـية والـعلـميـة 

وفاعل. 
ان اول  النـتائج الـسلـبيـة التي تـؤدي اليـها هـذه الظـاهرة هي شـعورالـعامـل في
ا يـنعـكس على اداء هذه االوسـاط بالـغ واحلـيف والتـجاهل وانـعـدام التـقيـيم 
كـوادرهـا. في واقـعـنـا الـكـثـيـر من حـاالت الـتـسـلل حتـتـاج الى مـعـاجلـات ووضع
ـسؤولية ؤكد ان  ا ؤسسة الـثقافيـة والعلمـية.ا اجراءات وضوابـط  حتفظ هيبـة ا
تقع عـلى تلك الدوائر التي تـمنح كتب التأيـيد وتصادق على طـلبات اإلنتماء  دون
تقدم ؤهالت الكافية. ليس من الصعب البحث عن نتاج ذلك ا التـأكد من وجود ا
لنيل هـوية النقابة الثبـات  اهليته لالنتماء الى الوسط الـثقافي ..اما االعتماد على
ورقة تأيـيد او استمـارة روتينية قـد التكون هنـاك صعوبة في احلصـول عليها فال
يـــكـــفي ويـــجـــعل الـــبـــاب مــفـــتـــوحـــا عـــلى مـــصـــراعـــيه امـــام من هب ودب دون
قـدمـة لـنيل الـدرجـات الـعلـمـية اسـتحـقـاق.ليـس صعـبـاً معـرفـة أصـالة الـبـحـوث ا
ناقشة اجلادة من قبل والتـأكد من عدم وجود حاالت استالل او سرقـة ومن ثم ا
ـرورالى الوسط الـلـجان اخملـتـصة الـقـادرة على االـتـقيـيم الدقـيق واعـطاء جـواز ا
ن يستحقه فعالً.  أمام ظـواهر تسلل الى اوســــــاطنا الثـقافية والعلمية العلـمي 

بحاجة الى رصد ومعاجلة جــــــادة من قبل اجلهات ذات العالقة.
وفق. ن يعنيهم األمر ان جتد هذه الظاهرة عالجا.والله ا أملنا 
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الناصرية

عبد الكر قاسمعبدالرحمن عارفنوري السعيد

محامون يتداولون في قضايا في احدى محاكم حافظة ديالى

وقر يتعامل مع االعالم وفعاليات الراي العام يبدو ان حـكومتنا ومجلس نوابنا ا
. ثل الشعبي اذن من ط واخرى من عج  تيمنا با

حتــدث كل يـوم اعــتــصـامــات ومــظـاهــرات واحـتــجــاجـات تــصل حلــد االنـتــحـار
واضطـرابات ارهابـية وهـجمـات عشـائريـة وجرائم نـوعيـة وفسـاد اصبح مـضربا
لالمـثـال  كل هــذه الـقـضـايــا ال حتـرك مـشـاعــر صـنـاع الـقــرار وشـاغـلـهم االول
ـفـضلـة تـرتيب اوضـاع امـتيـازاتـهم ومنـاصـبهم فـرئـيس اجلمـهـورية واجـندتـهم ا
مـنـشـغل بـتـوسـيع دائـرة مـسـتـشـاريـه من الـنـواب (اكـسـبـايـر) لـتـامـ نـفـسه مع
ـسـائلـة عن تخـصـيصـات الرئـاسة كـيانـاتـهم السـياسـيـة لتـجنب دوخـة الراس وا
ونـفـقاته الـتي نـسـتطـيع ان نـعيـل  منـهـا عشـرات االالف من الـعـاطلـ عن الـعمل
ورئيس مـجلس الوزراء مشغول بتـوفير احتياجات االصـدقاء في اقليم كردستان
الـذين يـاخـذون كل شىء وال يـعـطـون اي شىء و يـهـتم بـتـامـ مـسـتـقـبـل الـنواب
ايضا والـتخفيف عن وطاة فشلهم اجلماهـيري وهو يعلم انهم ثروة وطنية وعقول
تصـاعدة لكل دول العالم... ـتراكمة وديـوننا ا ـشاكلنا ا فذة وضعـت لنا  حلوال 
وتـفعـيلـهم لـدور هيـئات االسـتـثمـار التي ابـتـلعت عـقارات الـعاصـمـة ومسـاحاتـها
ـراكـز تـرفـيـهـيـة وهي تـعـلم ان شـبـابـنـا جـلـهم اخلـضــر والـفـضـاءات وحـولـتـهـا  
واخـيـارهم عاطـلون عـن العـمل فمن ايـن لهم نـفقـات الـترفـيه ومشـاريـعه الفـاسدة
دن واسـتـبـاحت حـرمـة االحيـاء الـسـكـنـية  وتـسـبـبت  بـازدحـامات الـتي خـنـقت ا
شـاريع استـهالكيـة وليس انتـاجية والت شيـدت في االماكن اخلـطا  و مروريـة 

او ثقافية لتاهيل جيوب اللصوص من احليتان الكبار.
اين االستثـمار الذي ينهض بالتنـمية الشاملة ويوفـر فرص عمل للخريج ونحن
نسـتـثـمـر طـاقـات الـعـمـالـة االجـنبـيـة واوالدنـا  بـتـسـكـعـون في الـشـوارع تـغويـهم
ليارات والوظائف في مشاريعكم الفاشلة باالنحراف والضياع  وقد اختلستم  ا
ـفوضـيات وتـركتم البـناء الـشعب الرئـاسات والـوزارات والسـفارات والـهيـئات وا
ـطبـاتها وت في مـستشـفيـات خاويـة وشوارع ومـدن غيـر امنة وطـرقات تـقتل  ا
كل يوم الـعشـرات  واالتي اسـوء وليس هـنالك من بـصيص امل وانـتم تمـارسون
تدويـر الـفاشـلـ في مواقع صـنع الـقرار وكـان الـعراق خال اال مـن هذه الـوجوه
زعجـة عبر وسائل احلالكـة التي كرهـها الشعب وسـام من اكاذيبـها وثرثراتـها ا
اعالم ومواقع الكـترونية ماجورة... ايها السادة ان استثـماراتكم الترفيهية تنمية
لثـرواتكم ورصاصات اغتيال لـكل العراقي الذي يـراقبون موت وطنهم واحتالله
من االجنـبي والصديق وحثاالتهم من ابناء جلدتنـا ملياديرية اخر زمان..واعلموا
ـسار اليوم او غدا ان فشلـكم سيكون اسـتثمارا لـثورة شعبـية كبرى لـتصحيح ا

وال يصح اال الصحيح.
 } } }

ـهنـة وعنـدما يـحدث حتريف الـوقـائع خروج عن اخالقـيات ا
ذلك في رئاسـة اجلـمهـوريـة والتـعمـد بـعدم االشـارة لـكلـمة
اساسـية في وقـائع االحتـفـاليـة للـزميل احـمد عـبد اجملـيد
يعـد خرقا لـلمـهنـة واخالقيـاتهـا نعـبر عن تـضامـننـا التام

كتب االعالمي للرئيس باالعتذار. ونطالب ا


