
المقاالت السياسية





المقاالت السياسية

الدكتور 

عبد اللطيف جمال رشيد

الطبعة األوىل
بغداد - 2018



اسم العمل: املقاالت السياسية
تأليف: الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد

 مجيع احلقوق حمفوظة للكاتب

دار احلكمة – لندن
الطبعة األوىل : بغداد 2018

ISBN :  978-9933-590-04-8

اإلخراج الفني : عيل حجازي

ال يسمح بإعادة طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه أو ختزينه يف نطاق استعادة املعلومات أو نقله 
بأي وسيلة من الوسائل سواًء تصويرية أم إلكرتونية أم ميكانيكية، بام يف ذلك النسخ الفوتوغرايف 

والتسجيل عىل أرشطة أو سواها، وحفظ املعلومات واسرتجاعها دون إذن خطي من النارش.

يمنع التصوير أو حتميل أو توزيع الكتاب إلكرتونيًا أو التسهيل لذلك بأي شكل من األشكال دون 
موافقة النارش.

يرجى االستحصال عىل النسخ اإللكرتونية املرّصح هبا من قبل النارش فقط، وعدم املشاركة يف 
قرصنة املواد اإللكرتونية املحمية بموجب حقوق النرش أو التشجيع هلا.

نقدر دعمكم حلقوق املؤلف. 
القرصنة اإللكرتونية جريمة ُيعاقب عليها القانون، ال تكن جمرمًا.



اإلهداء

إىل ُشهداِء العراِق، ِمّن اْرتقت أْرواُحهم عاليًا ِمْن أْجِل احلُرّية 
يمقراطيِة وُحقوِق اإلنسان..  والدِّ

فاِع َعِن احلُقوِق  هداِء الُكرِد اّلذين َضّحوا ِمن أْجِل الدِّ وحَتّية إىل الشُّ
امَلرْشوعِة لَشْعِب ُكْردستان.
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املقدمة

تغّط�ي املق�االت الواردة يف هذا الكتاب مس�احة زمنية واس�عة ترجع إىل 
أكثر من ربع قرن؛ أي منذ أيام معارضة النظام الديكتاتوري، وبطبيعة احلال 
كان هن�اك تف�اوت يف تواريخ ن�رش معظمه�ام؛ نتيجة االنقطاع ع�ن الكتابة؛ 
بسبب ظروف العمل احلكومي، وما يرتتب عليه من مسؤولية، اليكاد يتبقى 

معها الوقت الكايف لكتابات أخرى. 
وم�ن ه�ذه املقاالت، م�ا هو مكت�وب باللغت�ن العربي�ة والكردية، وقد 
ن�رشت يف خمتل�ف الصح�ف العراقي�ة والكردي�ة وإع�ام االحت�اد الوطني 
الكردس�تاين. وق�د طلب مني بع�ض األصدق�اء، واملهتمن بالش�أن العام، 
أن أقوم بجمع املنش�ور باللغة العربي�ة يف كتاب وتوزيعه؛ خصوصًا مع بقاء 
الوضع الس�يايس عىل ما هو عليه وعدم حل مش�كات الباد الرئيس�ة؛ إذ 
تناول�ت املقاالت بالتش�خيص وطرح احلل�ول، أغلب املفاص�ل احليوية يف 
بن�اء املجتم�ع، واملعرق�ات التي فاقم�ت تأخ�ر التنمية والبن�اء؛ كالتقصري 
يف ترشي�ع القوان�ن، والتلك�ؤ يف تقديم أبس�ط اخلدم�ات، أو إرصار بعض 
الكت�ل السياس�ية والكثري من املس�ؤولن ع�ىل االهتامم بمصاحله�م احلزبية 
والش�خصية، دون مراع�اة مطالبات اجلامه�ري امللّحة، يف النه�وض وتطوير 
البلد وانتشاله من واقعه املرتّدي. ومع أننا جتاوزنا ما عانيناه مجيعًا من مآيس 
االره�اب والتفرق�ة وأخريًا أزم�ة اإلس�تفتاء؛ إالّ أن مس�ؤولية احلل كانت 
– والت�زال- تق�ع عىل عاتق اجلميع س�واء يف حكومة اإلقليم أو احلكومة 
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االحتادية، وحل املشكات السياسية هو وارد دائاًم وغري مستحيل؛ إذا ما تم 
اعتامد هنج احل�وار الوطني اهلادئ واملفاوضات اجلدية بن خمتلف األطراف 
السياس�ية؛ فالعراق ال يعاين من الكوارث الطبيعي�ة كالزالزل والرباكن أو 
قل�ة امل�وارد مع ع�دد كبري من الس�كان لكي نق�ول أن احللم بوط�ن متعاٍف 
مس�تقر وق�وي ال يمك�ن أن جيد طريق�ًا للتحقي�ق. بل عىل العك�س، يتمتع 
الع�راق بغنى يف موارده الطبيعية واملناخ املائم واملوارد البرشية، وما ينقصه 
فقط هو إدارة سليمة خملصة وكفوءة كي تدير البلد بشكل مهني يمكن معه 
أن يتنعم الشعب فيه بالرفاهية بمستوى ال يقل عن الدول املستقرة وأن نصل 
باخلدمات اىل مصاف الدول املتقدمة. ولألس�ف الش�ديد، معظم مشكاتنا 
هي من السياس�ين أنفسهم، وحلوهلا سهلة ويف متناول اليد، ولكن املشكلة 
االك�رب، ه�ي أن بعض�ًا من الق�ادة السياس�ين، يك�ون مس�توى انتامئهم اىل 
العراق أقل بكثري من مس�توى أنتامئهم اىل غري العراق، وترصفاهتم بثروات 
الشعب غري مسؤولة وفيها الكثري من التعّدي عىل ميزانية الدولة ووارداهتا، 
منتهكن القوانن النافذة والترشيعات املعمول هبا يف التصدي للفساد واحلد 

من سطوة املتنفذين احلزبين.
 إّن ال�دول املتقدم�ة تتوّج�ه يف عامل الي�وم، اىل إلغاء املس�افة التقليدية بن 
احلاك�م واملحك�وم؛ إذ أن الش�عوب املتط�ورة تفرض إرادهتا ع�ىل حكامها، 
وترف�ض هيمن�ة احلكام ع�ىل مقدراهتا ومصريه�ا، واحلكومة ه�ي يف خدمة 
الش�عب ولي�س بالعكس ك�ام حيصل عندن�ا؛ حيث يك�ون صنع الق�رار بيد 
ش�خص واحد أو جمموعة أش�خاص بدون الرجوع او التش�اور مع مندويب 
الشعب، حتى وصل احلال اىل قطع رواتب وأرزاق الناس يف إقليم كردستان 

لفرتة طويلة. 
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 ه�ذا باختصار بعض ما حاولُت مناقش�ته يف املق�االت، وأن أجلب انتباه 
املس�ؤولن اىل ما أثبته من ماحظ�ات وحلول ملعاجلة األزمات التي تعصف 
بنا بن حن وآخر. ولكن – مع ش�ديد األس�ف- املش�كات باقية كام هي، 
وال يبدو أّن لدى اجلهات الرسمية أية رؤية واضحة لتحسن الوضع العام. 
 إّن م�ا كتبت�ه من مقاالت هو –عىل األقل- تس�جيل موق�ف من القضايا 
االدارية واالقتصادية والسياس�ية التي مّر هب�ا البلد. ويف هذا الصدد حتديدًا، 
وأعني اجلانب الس�يايس، قمت بإضافة بعض املقاالت باجلوانب الفنية التي 
تتح�دث ع�ن عاقاتنا م�ع دول اجلوار في�ام يتعلق بامل�وارد املائي�ة والطاقة، 
واالتفاق�ات القانونية التي كانت جي�ب أن تربم؛ من أجل ضامن حصة عادلة 
من املياه للعراق. كام أن املاحظات واإلنتقادات التي ثبتها يف مجيع املقاالت، 
هو من أجل املصلحة العامة وحتسن موقع العراق بن دول العامل والنهوض 
بوض�ع أبنائ�ه املعييش والتعليم�ي والصحي، فأن�ا من املؤمنن بأّن الش�عب 
العراق�ي بكافة قومياتِه وأديانِه ومذاهبِه يس�تحّق وضع�ًا أفضل بكثري ما هو 

عليه اآلن. 





- 11 -

إنتخابات جملس النواب 2018

د. عبد اللطيف مجال رشيد
27 آيار 2018

إنته�ت قب�ل أيام العملي�ة االنتخابية يف عم�وم مناطق الع�راق النتخاب 
329 مثًا ألبناء الشعب يف جملس النواب القادم، وتّم إعان النتائج النهائية 
للكتل واإلئتافات السياسية الفائزة وأسامء الذين حازوا عىل املقاعد النيابية 
للدورة الربملانية القادمة والتي س�تمتد ألربع س�نوات ترشيعية، وجيب علينا 
إنتظ�ار نتائج الطع�ون والش�كاوى املقدمة اىل جملس املفوض�ن كي نحصل 

بعدها عىل النتائج النهائية املصادق عليها رسميًا من قبل رئيس اجلمهورية.
   وع�ىل الرغ�م من كثرة املاحظات التي س�جلت خ�ال املدة املنرصمة 
إال أّن ال�يشء الاف�ت كان يف ضعف محات ترويج الربامج السياس�ية، ربام 
لعدم وجودها أساس�ًا عن�د بعض القوائم االنتخابية؛ م�ا يعني عدم وضوح 
االلتزامات املرتتبة عىل املرتش�حن يف حال وصوهل�م اىل جملس النواب. فإّن 
أغلب ما شهدناه هو اعانات كثرية ألحزاب وقوائم وكتل سياسية، وصور 
ملرتشحن بأحجام خمتلفة ال حرص وال عّد هلا، انترشت يف اجلزرات الوسطية 

للشوارع واتشحت هبا احليطان واألبنية والساحات العامة.
   إن تق�ّدم م�ا قرب من س�بعة آالف اىل الرتش�يح اىل االنتخابات النيابية 
جعل مهمة املواطن صعبة يف متييز األصلح فيام بينهم؛ خاصة مع عدم وجود 
برامج إنتخابية لدى اجلميع كام أس�لفنا، فضًا عن أن أكثر املتقدمن من غري 
املعروف�ن للناخ�ب. وعىل الرغم مع وج�ود هذه املآخذ ع�ىل جممل العملية 
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اإلنتخابية، إاّل أنه يوجد هناك أمران مهامن ال بّد من اإلشادة هبام، ومها:
1- أن اإلنتخاب�ات جرت يف موعدها املح�ّدد هلا من قبل احلكومة، وهو 
أمر حمل تقدير من قبل أغلب االطراف السياسية يف العراق واملهتمن بالشأن 
العراق�ي من دول العامل؛ إذ إن اإللتزام بالتوقيتات الدس�تورية بحد ذاته، هو 
مكس�ب ديمقراط�ي، يضمن املس�ار الصحيح ال�ذي متيش علي�ه الباد، من 
خال التبادل الس�لمي للسلطة، وعدم إستئثار القائمن عليها، وهو ما يعزز 

فرص حتقيق النمو واإلزدهار يف املستقبل.  
2- ال�دور الافت لاعام احلر املفتوح؛ الذي قامت به خمتلف وس�ائل 
االع�ام، ع�ىل الرغم م�ن    نقص املقابات واللق�اءات يف الصحف، إال أن 
حري�ة التعب�ري كانت ح�ارضة، وإن مل حُيس�ن اس�تخدامها يف بعض األحاين 

ولألسف الشديد.
     واآلن وبع�د أن وضع�ت االنتخابات نتائجه�ا، أصبح من الرضوري 
العمل عىل تش�كيل حكومة وطنية جتمع ما بن االطراف السياس�ية، حكومة 
ال تق�ي اح�دًا. وما هو مطل�وب يف هذه الفرتة ه�و التعاون والتنس�يق بن 
الكت�ل السياس�ية؛ من أج�ل حتقيق برنام�ج وطني موّحد، يعم�ل عىل حتقيق 
األمن واالس�تقرار يف الباد؛ ع�ن طريق جيش وطني وعدم إفس�اح املجال 
لإلرهاب وحرص الس�اح بيد الدولة. والقيام بخطوات ترشيعية عاجلة من 
أجل حتسن احلالة املعيشية للمواطنن وتقديم اخلدمات وتنويع اقتصاد البلد، 
وعدم االعتامد فقط عىل املوارد املالية املتحققة عن تصدير النفط. إّن تشجيع 
الصناع�ة الوطنية والزراعة وترشيع القوانن الرضورية وأمهها: قانون النفط 
والغاز بش�كل تفصييل، س�يمكن معه حتقيق الرفاهية ألبناء الش�عب وضامن 

حقوق األجيال القادمة.
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    وينبغ�ي القيام هبذه املهمة بالتزامن مع تش�جيع القطاع اخلاص ودعمه 
بغي�ة ختفيف الضغط عن ميزانية الدولة واالهتامم بتقوية مؤسس�اهتا والعمل 
ع�ىل التمييز بن الصاحيات السياس�ية واإلدارية يف احلكم وحماربة الفس�اد 

وتقليل امتيازات املسؤولن.
    جيب أن يكون ضمن برنامج احلكومة القادم حتس�ن العاقة بن اقليم 
كردس�تان واحلكوم�ة االحتادية وحل اخلاف�ات وتعزيز الفدرالية وتوس�يع 
صاحيات املحافظات. وهو كذلك واجب االطراف السياسية الكردية؛ من 
أج�ل طي صفحة اخلاف�ات الداخلية ولألبد، كم أّن م�ن واجب األحزاب 
الكردية صياغة برنامج موّحد حلل املش�كات والدفاع عن املصالح الوطنية 
والقومي�ة وعدم االنجرار نحو املصال�ح احلزبية والفئوية. ينبغي الرتكيز عىل 
اجياد معادلة عملية لتنظيم واردات النفط بش�كل معلن ويتم حتس�ن اإلدارة 
يف خمتل�ف مفاص�ل احلكوم�ة، وأن تك�ون الش�فافية ه�ي األس�اس يف اختاذ 
القرارات الربملانية املهمة بشكل يرتقي اىل حجم املسؤولية التي تقع عاتقهم، 

وبالشكل الذي يستحقه أبناء إقليم كردستان وكل شعب العراق.
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االحتاد الوطني الكردستاين .. مسّببات األزمة وسبل احلل

د. عبد اللطيف مجال رشيد
آذار 2018

متّر األحزاب واحلركات السياس�ية بمراحل قوة وضعف خال مس�ريهتا 
الساعية اىل حتقيق املبادئ التي من أجلها تشّكلت تلك األحزاب واحلركات، 
وس�واٌء ذل�ك يف فرتة املعارض�ة أو يف فرتة احلكم. وه�ذا التأرجح - إن جاز 
التعبري- هو أمٌر طبيعي، إذا ما تّم يف ظل ظروفه املوضوعية. وحزب االحتاد 
الوطني الكردستاين ليس بدعًا من هذا، وهو يمّر بفرتة عصيبة حقيقية؛ إذ من 
املفروض أّنه يتحّول من حركة ثورية اىل مسهم فّعال يف بناء دولة املؤسسات. 
ولكن ما هو غري طبيعي بالنسبة إليه، الظروف التي أّدت اىل احلالة التي عليها 
احلزب اليوم. لقد أّثر غياب فخامة الرئيس مام جال بشكل واضح للجميع 
عىل مسار احلياة السياسية يف العراق عمومًا وكردستان عىل وجِه اخلصوص، 
وهو غياب يصعب تعويضه. وقد توّقعنا أن تضطرب األمور بعد رحيل مام 
جال وفراغ منصبه كأمن عام للحزب. وكنّا نخّمن أن أكرب الرضبات التي 
يمك�ن أن يتلقاها احلزب س�تأيت من خارجه، وإذا م�ا أتت من داخل احلزب 
س�تكون بس�بب ضعف وعدم كفاءة قياداته. ولكن ولألس�ف الش�ديد ما مل 
نك�ن نتوقع�ه أن تأيت حماوالت إضعاف املوقف الس�يايس للحزب من بعض 
القيادات القديمة، وخاصة من املكتب الس�يايس. ترصفات ومواقف هؤالء 
مل تع�د كام كان�ت زمن مام جال، وحماوالهتم يف توجيه الرضبات السياس�ية 

اىل االحتاد من أجل إضعافه، وصلت عند بعضهم اىل حد االنشقاق عنه.
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 إن املبادئ التي تأسس عىل وفقها حزب االحتاد الوطني الكردستاين هي 
مبادئ س�امية، وكان يف�رتض باجلميع أن جيتمعوا حوهل�ا وأن يدفعوا هبا اىل 
األم�ام. كذلك كان من املفرتض إس�تبعاد َمْن ختىّل ع�ن مبادئه وأصبح عائقًا 
أمام تطبيقها؛ وخصوصًا القيادات املس�ّببة للمشكات الداخلية. وال سبيل 
اىل حل املشكات الراهنة؛ إال بعقد مؤمتر عام وحسب النظام الداخيل؛ ألّن 
عدم انعقاد املؤمتر س�يؤّدي اىل أن تفقد قيادته رشعيتها، وكذلك من أجل أن 
خيرج االحت�اد الوطني من هذه األزمة بقيادة مجاعي�ة موّحدة وبربنامج كامل 
يس�توعب املش�كات القائمة، بعيدًا عن أي مطامع ش�خصية أو طموحات 
فردي�ة، خل�وض االنتخاب�ات يف االقلي�م والع�راق، هبدف تش�كيل حكومة 
لاقليم قادرة عىل استيعاب املشكات واجياد احللول الناجعة هلا؛ من خال 
توفري األمن وتقديم خدمات التعليم والصحة وتنش�يط عجلة التنمية ورفع 
املستوى املعايش للمواطن الكردستاين. ولكن ولألسف الشديد ما الحظناه 
أّن معظ�م القوائ�م االنتخابي�ة مل تقدم برناجمًا واضحًا ي�رشح أهدافها ملا تريد 
حتقيقه بعد أن تظهر نتائج االنتخابات، بل ّأّن قس�اًم من هذه القوائم تشّكلت 
من�ذ ف�رتة قصرية وعىل عج�ل، ما يؤّكد فرضي�ة أّن أغلبه�ا ال يمتلك برناجمًا 

حمّددًا وواضح املعامل. 
 كمهت�م وحري�ص عىل اس�تمرار ال�دور القيادي حلزب االحت�اد الوطني 
وسياس�ته ع�ىل الصعيدي�ن الوطن�ي وال�دويل وخاص�ة يف املرحل�ة الراهن�ة 
احلّساس�ة، أرى أن انعقاد املؤمتر العام للحزب لتشكيل قيادة سياسية جديدة 
كفوءة لتنفيذ الربنامج األس�ايس للحزب، هي الطريق السليم الذي جيب أن 
يس�لكه االحتاد كي يتع�اىف ما أصابه ِم�ْن أبنائه. وأن يعقد إس�تثنائيًا وبأرسع 
وق�ت مكن وبحضور اجلمي�ع، قيادة احلزب بام فيهم املكتب الس�يايس )من 
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غ�ري االعض�اء الذين ترك�وا العمل( واملجل�س الوطني باإلضاف�ة اىل مثلن 
ع�ن فروع ومكاتب احلزب والكوادر املتقدمة وكذلك مثيل احلزب يف برملان 
اإلقليم وبرملان املركز، والش�خصيات الكفوءة واملخلصة يف االحتاد الوطني 
من أعضاءه القدامى. وأن يقوم املؤمتر بتش�كيل قيادة سياس�ية جديدة تتألف 
من 20 اىل 30 عضو تتوزع عليها املس�ؤوليات احلزبية بش�كل دوري داخل 

القيادة اجلديدة.
 إّن الوضع السيايس يف كردستان يسء؛ نتيجة األخطاء السياسية املتكررة 
من حكومة االقليم والتي سببت الكثري من املشكات مع احلكومة االحتادية، 
وهي مش�كات يام فيها الطرفان؛ إذ أس�هام يف تراكمها لترتك دون معاجلة 
جذرية. كام أّن عدم دفع الرواتب »املزمن« ملوظفي االقليم، فضًا عن انعدام 
اخلدمات، هي بعض األس�باب هلذا الوضع املرتّدي. وجيب عىل أي حكومة 
ترتك�ب أخطاء مثل أخطاء حكومة االقليم، فس�ح املجال أمام اآلخرين كي 
يقوم�وا بدورهم. ويفرتض بالقي�ادة الكردية خاصة قيادة االحتاد الوطني أن 
تقوم بمطالبة القادة السياس�ين املسؤولن عن تشكيل حكومة االقليم جتديد 
نفسها بالكوادر الكفوءة واملخلصة بعد سلسلة النتائج السلبية التي حصلت 

بعد االستفتاء.
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إستحقاقات مرحلة ما بعد االستفتاء

د.عبد اللطيف مجال رشيد 
10 آذار 2018

 جتاوزن�ا مرحل�ة االس�تفتاء وأصبح�ت وراء ظهورن�ا، ودخلن�ا يف فرتة 
االنتخاب�ات الترشيعي�ة املزم�ع عقدها يف آي�ار القادم، وه�ي مرحلة تفرض 
علين�ا مجيع�ا التفكري والس�عي احلثي�ث الجياد عاق�ات متوازن�ة بن خمتلف 
أطياف الشعب العراقي، خصوصًا بعد خمتلف التداعيات التي شهدها إقليم 

كردستان وعىل مجيع األصعدة بعد يوم 25 أيلول املايض.
 صحي�ح أن اإلس�تفتاء ه�و حق مرشوٌع للش�عب الكردي ك�ام لغريه من 
الشعوب، وكان مؤّيدًا من قبل اجلامهري الكردية، ولكن املشكلة كانت تكمن 
يف اآلليات والظروف املوضوعية التي كان ينبغي أن تتوّفر إلمتامه، وقد نّبهنا 
إىل هذا األمر املهم يف مقال س�ابق نرشناه قبل إجرائه بنحو ش�هرين وقلنا يف 
حين�ه »ال ينبغي إضاعة فرص�ة تارخيية أخرى بدون أخذ األس�باب الضامنة 
للوصول اىل ما يتمناه الشعب الكردي منذ أمٍد بعيد ملجرد حتقيق أجماد حزبية 
أو طموحات شخصية لفرد أو جمموعة عىل حساب شعب كردستان وحلمه 
امل�رشوع«.. ولك�ن حصل ال�ذي حص�ل، وأّدت الق�رارات الفردية لبعض 
الق�وى السياس�ية اىل م�ا نحن علي�ه اليوم من ضياع ش�به تام حلقوق ش�عب 
كردستان وتراجع الثقل الكردي يف الساحة العراقية. وأرشنا يف مّراٍت سابقة 
كذل�ك اىل أن ه�ذه احلقوق هي مس�تغّلًة من قبل أط�راف يف حكومة االقليم 

وبعض االحزاب السياسية ومل يتنعم هبا الشعب الكردي كام ينبغي. 
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 ولألس�ف الش�ديد ما زالت نف�س هذه االطراف تعم�ل عىل أن تبقى 
كث�ري م�ن األمور معلقًة مث�ل واردات النف�ط وانعدام الش�فافية والتنّصل 
من تنفي�ذ املادة 140 الدس�تورية وعدم انتخاب جمل�س حمافظة لكركوك 
لس�نوات عديدة واس�تغال ظروف املدين�ة من قبل بعض الش�خصيات 
السياس�ية، وقط�ع الروات�ب وس�حب أموال التج�ار واملص�ارف املحلية 
واخلارجي�ة، فض�ًا ع�ن تقيي�د حري�ة القض�اء والصحاف�ة واهلجوم عىل 
االعامين والشخصيات التي تنادي بالشفافية .. كل هذا أّدى اىل ضغط 
اقتصادي واجتامعي ونفيس كبري عىل الشعب الكردي وأساءت اىل سمعة 

اإلقليم.
 يق�ع اللوم عىل مجيع األطراف السياس�ية س�واء يف اإلقليم أو يف العراق؛ 
إلفس�احهم املج�ال لكثري من الش�خصيات يف القيام باألعامل غ�ري القانونية 
وت�رك املجال هلم كل هذه امل�دة الطويلة. وقد كان األوىل باحلكومة االحتادية 
»املركزية« اختاذ االجراءات التي من شأهنا أن تردع الفاسدين وسالبي حقوق 
الناس، ولكن الوجوه بقت هي نفس�ها، واألمور بقت بيد نفس األش�خاص 

املسّببن هلذه الفوىض العارمة. 
 كان م�ن املف�رتض بع�د انته�اء مرحل�ة االس�تفتاء أن يك�ون جتاوب 
احلكومة االحتادية مع مطالبات الناس املرشوعة بجدية أكرب وبوترية أكثر 
رسعًة، تتناس�ب مع ما يمّر به الشعب الذي قطعت الرواتب عن معظمه 
ومنذ ش�هور عديدة، وما س�ّببه ذلك من معاناة حقيقية لرشائح كبرية من 
املجتمع، خصوصًا وأن ذريعة »اإلنفصال« قد انتهت، وأصبحنا يف وقت 
حيّتم عىل أصحاب القرار التفكري بجدية أكرب يف إستحقاقات هذه املرحلة 

التارخيية املهمة يف شكل ونوع العاقة بن احلكومة االحتادية واإلقليم.
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 نح�ن الي�وم فعًا يف مرحلة أس�وأ ما كنّ�ا نتوقعه، وقوائ�م اإلنتخابات 
بش�كلها احلايل ال ت�ؤرّش عىل تفاؤل مرجو يف املس�تقبل، وخاص�ة يف إقليم 
كردس�تان وكرك�وك، وق�د ب�دأت الرصاع�ات الش�خصية واملادي�ة داخل 
األحزاب الكردية واملسؤولن احلكومين. وسيكون املستقبل أكثر سوءًا إذا 
ما مل يتم حماسبة الفاسدين وبكل وضوح، ال أن يرتك الفاسدون ليكونوا هم 
من حياس�ب الفاس�دين! جيب أن يتم إفراز قيادات مسؤولة جديدة ونظيفة 
م�ن خال عقد مؤمترات لألح�زاب وهذه مهمة وطني�ة ملّحة ورضورية، 

وبغري هذا ستكون األمور أخطر وأصعب عىل الشعب الكردي.
 وجي�ب عىل احلكوم�ة االحتادي�ة أن تقوم بالدف�اع عن حق�وق العراقين 
مجيع�ًا والك�رد منهم، واح�رتام هذه احلقوق حس�ب الدس�تور. واذا تطلب 
األمر إجراء بعض التعديات عىل الدستور من أجل توطيد التوافق الوطني 
بن العراقين، فليكن. جيب عدم اس�تغال أخطاء املسؤولن ملعاقبة الشعب 
الك�ردي، وإهن�اء احلص�ار ع�ىل اجلامه�ري يف إقليم كردس�تان ودف�ع رواتب 
املوظف�ن؛ خصوصًا بعد انتهاء احلرب مع داعش وانتعاش أس�عار النفط ما 

ال يبقى معه أّي مرّبر الستمرار مثل هكذا سياسات. 
 إن العمل الوطني احلقيقي هو الضامن األكيد حلقوق العراقين مجيعًا دون 
متييز، وه�و ما جيعلنا نؤّكد رضورة قيام احلكوم�ة االحتادية والربملان بالعمل 
عىل النقاط التالية - وس�واها كثري- التي تش�كل يف رأينا اللبنة األساس�ية يف 
بناء مرشوع وطني يس�هم يف توطيد دولة املؤسس�ات التي نطمح اليها مجيعًا، 

دون أن تقي أحدًا أو تضيِّع حقوق أيٍّ من مكونات الشعب العراقي:
- وض�ع خط�ة فنية جدية لتش�كيل جي�ش عراقي وطني حس�ب معايري 

الكفاءة واملهنية والنزاهة؛ يعمل عىل محاية أمن العراق يف كافة أنحاءه.
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- ترشي�ع قانون تفصييل للنفط والغ�از )Hydrocarbon( يوضع من 
قبل متخصصن ملصلحة الش�عب العراقي وحس�ب الدستور، وإناطة عمل 
املؤسس�ات النفطي�ة بي�د ذوي اإلختصاص�ات الفني�ة واإلقتصادي�ة حرصًا 
وعدم ترك القرارات اخلاصة هبذا احلقل املهم لألحزاب السياس�ية التي دائاًم 

ما يستغلوهنا ملصاحلهم الفئوية.
- ال�رشوع بتقوي�ة املؤسس�ات احلكومي�ة واالعت�امد ع�ىل النزهي�ن م�ن 
الكفاءات واحلد من سطوة االحزاب السياسية عىل مقّدرات الدولة، وحماربة 
الفس�اد الذي جيب أن يتحول من مرحلة الشعارات اىل مرحلة التنفيذ الفعيل 
وع�ىل خمتلف األصعدة بدءًا من س�وء األداء اىل اإلس�تغال الوظيفي وليس 

انتهاًء هبدر أموال الشعب.
- العمل عىل ان تكون االنتخابات القادمة ش�فافة وأن يتم فس�ح املجال 
أم�ام الق�درات الكف�وءة واملخلص�ة لتحم�ل املس�ؤولية يف بناء البل�د، وهنا 
نس�تغرب عدم تقديم أيٍّ من االطراف السياس�ية برناجمها اإلنتخايب، كام أننا 
ناحظ الدفع بالشخصيات املحسوبة عىل بعض القيادات أو االحزاب فقط 

مللء الفراغ وليس ملصلحة البلد. 
 ل�ن تتمّك�ن حكوم�ة االقليم بوضعها احل�ايل من القيام بدورها كس�لطة 
قانوني�ة أو فعلية؛ بس�بب س�يطرة احل�زب الديمقراطي الكردس�تاين عليها. 
وقي�ام بع�ض االح�زاب املش�اركة يف احلكوم�ة بس�حب ي�د وزرائه�ا م�ن 
اإلئت�اف. وكذلك عدم حضور معظم الوزراء يف مكاتبهم ملبارشة مهامهم. 
وتفيد بعض املعلومات بأن هناك وزارء مّن تس�نموا حقائب حساس�ة ليسوا 

موجودين ال يف أربيل وال يف بغداد ولفرتات طويلة.
 حيدث هذا يف ظل أجواء من )التخادم الس�يايس( بن املتطرفن احلزبين 
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يف الس�لطتن، ببغ�داد وأربي�ل. فكلُّ منهام يفّك�ر بأّن املزيد من التش�ّدد ضد 
الطرف اآلخر يس�اعده ويس�تفيد منه انتخابيًا، وهبذا ف�إّن املتطرفن خيدمون 
بعضهم البعض عىل حس�اب معاناة املاين من الكرد، وعىل حس�اب البناء 

الوطني للسلطة يف العراق. 
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إستفتاء 25 أيلول واحللم الكردي

د.عبد اللطيف مجال رشيد
1 آب 2017

يعلمن�ا التاريخ أن الفرص السياس�ية عادًة ما تؤايت الش�عوب يف ظروف 
معين�ة ومفصلي�ة يمكن اإلس�تفادة منها يف خل�ق جمتمع�ات ودول يكون هلا 
دور وتأث�ري يف حركة التاريخ. ولكن املش�كلة العس�رية يف ه�ذه الفرص أهنا 
ال تأيت بوترية مائمة أومتساوقة مع إرادات وهنضة هذه الشعوب أو قدرهتا 
يف التعبري عن ذاهتا. بل قد تأيت أحيانًا بعد أن سلبت منها اإلرادة أو أختطف 

منها القرار املصريي.
 يص�دق م�ا تقدم عىل ح�ال الش�عب العراقي وع�ىل الكرد حتدي�دًا؛ فقد 
أضاعت أو ُضّيعت - ولألس�ف الشديد- العديد من الفرص التارخيية التي 

مرت خال فرتات عدة من الزمن.
 نعم، لقد استفاد الكرد من فرصة تغيري نظام احلكم يف العراق. وجتىل ذلك 
يف كتاب�ة وتثبيت الدس�تور، إضاف�ة اىل الرشاكة يف احلك�م ويف أجهزة الدولة 
التنفيذي�ة والترشيعي�ة وأخذ مس�ؤوليات كربى ب�ام فيها رئاس�ة اجلمهورية، 
فضًا عن إعامر املناطق الكردية وتطويرها اىل املس�توى الذي أصبحت عليه 
اليوم. نعم لقد إس�تفدنا من حتول العراق من بلد دكتاتوري متعس�ف اىل بلد 
بنظ�ام ديمقراطي تعددي. وهذه كلها منجزات حتس�ب للع�راق والعراقين 
بجمي�ع أطيافه�م وقومياهت�م. مع ه�ذا ال جيب أن ننس�ى أو نتناس�ى وجود 
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مشكات سياسية واقتص�ادية حقيقية حتت�اج اىل حل�ول سرتاتيجي�ة تضطلع 
هبا الدولة العراقية من خال إقامة إدارة قوية تعمل عىل حتس�ن األوضاع يف 
عموم الباد، ويمكن القول أن أول وأهم هذه املشكات حماربة الفساد بكل 
أش�كاله، وهذه مس�ؤولية اجلميع احلكومة واألطراف السياسية، وهي ذات 

املشكات املزمنة التي يعاين منها إقليم كردستان.
أق�ول جي�ب أن نعي بأن م�ا حتقق من منج�زات يمكن أن يذه�ب أدراج 
الرياح بس�بب أهواء أو رغبات بعض السياس�ين. لقد عانينا مجيعًا من مآيس 
اإلره�اب وجرائمه وهناية جمرمي داعش باتت وش�يكة. وبداهًة فإن اندحار 
اإلره�اب يعد أيضًا فرصة تارخيي�ة جديدة ينبغي أن نس�تفيد منها يف التوجه 
نح�و اإلعامر والتطوي�ر وإقامة املش�اريع الس�رتاتيجية وانتش�ال العراق من 
واقعه اإلقتصادي املرتدي والسري بالباد نحو التنمية والبناء. كام ينبغي علينا 
العمل عىل ترميم عاقاتنا السياسية الداخلية واخلارجية مع حميطنا اإلقليمي 

والدويل. 
وقد يرى »البعض« من السياسين أن يف هزيمة اإلرهاب فرصة للحصول 
ع�ىل مكاس�ب جدي�دة أو حتقيق منجزات أك�رب من خال تنظيم اس�تفتاء يف 
اقلي�م كردس�تان لتقرير ح�ق املصري. إن تقرير املصري ح�ق ال غبار عليه وهو 
حق مرشوع ال شك يف ذلك. ولكن اختاذ القرار بتحديد يوم لإلستفتاء بدون 
الرجوع اىل الش�عب، أي اىل نواب الش�عب وهو برملان كردس�تان، هو تأكيد 
عىل أن القضية برمتها حزبية ال تس�تند اىل األصول والقواعد املتعارف عليها 
يف اخت�اذ القرارت الكربى واملصريية كقرار اإلس�تفتاء ومن ثم اإلس�تقال، 
فضًا عن أن القرار مبهم لدى أغلب فئات الشعب الكردي إن مل نقل مجيعها 
باإلضافة اىل بقية األطراف السياس�ية العراقية األخرى. س�يام وأن القرار تم 
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اخت�اذه حت�ى بدون تقدي�م برنامج يوض�ح اآلليات التي س�تطبق عند ظهور 
نتائج اإلستفتاء.

ما يدعو لإلس�تغراب حقًا هو أن الدعوة اىل اإلس�تفتاء جرت يف فرتة تم 
فيه�ا تعطيل الس�لطة الترشيعية يف كردس�تان من قبل رئاس�ة اإلقليم، وقطع 
رواتب الناس والتعمية عىل واردات اإلقليم من بيع النفط، إذ ال شفافية وال 
حماس�بة، وال يشء س�وى قرارت فردية أدت اىل عهد متش�نج من العاقات 
ب�ن حكومة املركز ورئاس�ة اإلقليم، حت�ى أن األخرية باتت تق�وم بزيارات 
خارجية بدون تنسيق او مشاورة مع األطراف السياسية داخل اإلقليم فضًا 

عن االطراف العراقية األخرى.
 نؤك�د م�رًة أخ�رى أن اإلس�تفتاء هو حٌق للش�عب الك�ردي - كام لغريه 
من الش�عوب - يف التعبري عن طموح�ات�ه املرشوعة. ليس هذا حمل خاف. 
اخلاف هو حول مرجعية اختاذ هذا القرار، وهو الش�عب ونوابه املمثلون يف 
برملان إقليم كردس�تان. إذ يفرتض أن تكون اإلرادة ش�عبية خالصة وليس�ت 

حزبية أو فئوية.
إن األحقي�ة القانونية تعود اىل برملان كردس�تان وح�ده الختاذ قرار إجراء 
اإلس�تفتاء بعد دراس�ة املوضوع مع األطراف ذات العاقة. وأن التوافق مع 
مجي�ع ه�ذه االط�راف واحلصول ع�ىل موافقتها هو الس�بيل األمث�ل إلنجاح 
جترب�ة كب�رية وتارخيية كاإلس�تقال. إذ جيب أن تك�ون مجيع النتائ�ج املرتتبة 
عىل اإلس�تفتاء يف صالح الش�عب الكردي وحده من خ�ال توفري الظروف 
املوضوعية لتحقيق هدف كبري كهذا. فا ُبّد من مش�اورة اجلهات السياس�ية 
يف بغ�داد واإلتف�اق معها عىل رس�م خارط�ة طريق واضح�ة تضمن حقوق 

اجلميع. وال ُبّد كذلك من مراعاة موقف الدول املجاورة واملجتمع الدويل.
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مثلو الش�عب الك�ردي هم وحده�م أصحاب ال�دور احلقيقي يف وضع 
برنامج مدروس وشفاف، متر من خاله قضية اإلستقال بمراحلها الطبيعية 
م�ن الفدرالي�ة اىل الكونفدرالي�ة اىل اإلس�تقال الت�ام وفق ظروف سياس�ية 
واقتصادي�ة طبيعي�ة وتواف�ق دويل يش�جع ويضمن نجاح التجرب�ة ويمنحها 

الرشعية واملقبولية من قبل اجلميع.
والت�رع يف اختاذ القرارات، كل القرارات وخاصة املصريية منها قد يأيت 
بنتائج عكس�ية وعىل غري ما تش�تهي األنفس. وبدون االستعداد الكامل من 
النواح�ي االقتصادية وبدون اإلس�تقرار الس�يايس واألمن�ي وتأييد اجلامهري 
ال يمك�ن اإلقبال ع�ىل مثل هكذا خطوات مصريية. واحل�ل يكمن يف تفعيل 
دور نواب الش�عب يف برملان كردس�تان والعودة اىل مارس�ة واجباهتم يف جوٍّ 
ديمقراطي وحر، إضافة اىل اعتامد مبدأ الش�فافية يف اإليرادات املتحصلة عن 
بيع نفط كردستان واملبارشة بدفع الرواتب املقطوعة من قبل حكومة االقليم 
والعمل اجلّدي عىل حل املشاكل العالقة بن حكومة اإلقليم وحكومة املركز.

 
 ال ينبغ�ي إضاع�ة فرص�ة تارخيي�ة أخرى ب�دون أخذ األس�باب الضامنة 
للوصول اىل ما يتمناه الشعب الكردي منذ أمٍد بعيد ملجرد حتقيق أجماد حزبية 
أو طموحات شخصية لفرد أو جمموعة عىل حساب شعب كردستان وحلمه 

املرشوع. 
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من أجل حتسني أوضاعنا الداخلية

د.عبد اللطيف مجال رشيد
ترشين ثاين 2016

يم�ر العراق منذ س�قوط النظام الس�ابق بالعديد من األزمات السياس�ية 
واإلقتصادي�ة واإلداري�ة واإلجتامعي�ة والت�ي عم�ت معظ�م مراف�ق احلياة، 
ووصلت اىل حالة باتت هتدد جممل العملية السياسية جّراء تداعياهتا اخلطرية 
عىل األوضاع املعيش�ية واألمنية للمواطن العراقي. ومن الرضوري أن نشري 
اىل بعض األس�باب األساسية التي أدت اىل إستفحال تلك األزمات وبقائها 
ب�ا حلول؛ يف مقدمتها مس�ألة املحاصص�ة التي بنيت عىل أساس�ها العملية 
السياسية يف العراق. فهذا األسلوب الفاشل بإدارة الدولة حتت ذريعة حتقيق 
التواف�ق الوطني، أف�رز الفرقة بدل التوافق بن املكون�ات العراقية، فالرصاع 
ع�ىل الس�لطة من قبل الذي�ن مثل�وا املكون�ات أّدى اىل أن يعمل ال�كل وفقًا 
ملصلحة حزبه أو طائفته، وهذا خلق نوعا من التصادم بينها جّر معه تدخات 
خارجية وإقليمية أثرت عىل إرادة العراق السياسية، ومازال الرصاع تتجاذبه 
املصال�ح اإلقليمي�ة م�ا أدى اىل انع�دام الثقة ب�ن معظم األطراف السياس�ية 

وحال دون إستقرار البلد وبناء نظام ديمقراطي.

 م�ن الناحية اإلقتصادي�ة ورغم اإلمكانيات املادية للع�راق كدولة نفطية 
غني�ة وزراعي�ة مع كاف�ة اإلمكانيات األخ�رى، تراجع الوض�ع اإلقتصادي 
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بنس�بة كبرية؛ بس�بب الفس�اد وعدم وجود خطة اقتصادية مفصلة وواضحة 
وإدارة جي�دة، وه�و ما ع�ّم أغلب مراف�ق الدولة، فهدرت مئ�ات املليارات 
وذه�ب ج�زء كب�ري منه�ا اىل جي�وب بع�ض التج�ار السياس�ين وقي�ادات 
األحزاب، وتراجعت مش�اريع التنمية احلقيقية واخلدمات، وفش�لت جهود 
التحول اإلقتصادي، فبات الكثري من املواطنن عىل عتبة الفقر يف واحدة من 

كربيات الدول النفطية.
 

 أم�ا من الناحية اإلدارية فقد كان�ت إدارة الدولة وفقًا لصيغة املحاصصة 
التي تم جتميلها بمصطلح التوافق الس�يايس؛ وهو مصطلح غري موجود عىل 
أرض الواق�ع أدت اىل تعين أش�خاص غري مناس�بن إلدارة ش�ؤون الدولة 
اإلدارية، وساهم ذلك بتفاقم الفساد اإلداري من خال سيطرة جمموعة من 
املس�ؤولن غري املؤهل�ن إلدارة الدولة مقابل إمهال العن�ارص الكفوءة رغم 
حاجة العراق اجلديد اىل أصحاب الكفاءات واخلربات قبل حاجتها اىل قادة 

ورؤوساء أحزاب ومجاعات.

 ومن الناحية اإلجتامعية، فقد خلف اإلرهاب والرصاعات الطائفية التي 
ش�هدها العراق خال الس�نوات الثاث عرشة الس�ابقة جيش�ًا من األرامل 
واليتام�ى دون أن تتمكن الدولة من إس�تيعاهبم أو توفري احلياة الكريمة هلم، 
وأّثر الوضع اإلقتصادي املتدهور وفش�ل التنمية ع�ىل اجلانب اإلجتامعي يف 

العراق دون التمكن من إجياد احللول املناسبة.
 كل هذه اإلخفاقات ويف ش�تى املرافق أدى اىل زيادة أطامع أعداء العراق 
والس�عي إلفشال العملية الديمقراطية الناشئة من خال التدخات السافرة 
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يف ش�ؤون البلد دون رادع قوي من املكونات العراقية التي أصبح قس�م منها 
ولألسف أداة بأيدي اولئك.

 وعىل الرغم من تشكيل عدة حكومات وبعناوين خمتلفة خال السنوات 
املاضية، لكن حلد اآلن مل تظهر حكومة قوية ق��ادرة عىل إدارة شؤون الدولة 

كم��ا جيب؛ من أجل وضع حد للتدهور احلاص�ل يف 
خمتل�ف املجاالت، فقد كان بعض املس�ؤولن يراع�ون مصالح فئة معينة 
ويعمل�ون عىل صفقات متبادلة لإلس�تحواذ عىل الثروة ومتش�ية األمور دون 
اإللتف�ات اىل مصال�ح الش�عب، فأصبح�ت العاق�ات ب�ن بع�ض الق�وى 

السياسية تتحكم هبا الصفقات وعقود الرشاكة.

 فل�و أخذنا الثروة النفطية وهي الثروة الكبرية الرئيس�ة التي تس�تند إليها 
موازن�ة الدولة، س�نجد بأن هن�اك جهات حم�ددة تترصف هب�ا. فبالرغم من 
أن الدس�تور العراق�ي ينص ع�ىل أن النفط هو ملك للش�عب العراقي؛ لكن 
احلكوم�ة املركزي�ة وخ�ال الس�نوات الث�امن الس�ابقة، غض�ت الطرف عن 
ع�دد م�ن املس�ؤولن يف حكومة إقليم كردس�تان عن إس�تحواذ جه�ة معينة 
داخل حكوم�ة اإلقليم عىل عمليات تصديره والت�رصف بعوائده عىل مرأى 
ومس�مع من احلكوم�ة اإلحتادية التي لزمت جانب الصم�ت املطبق جتاه هذا 
اخلرق الدس�توري الفاضح وبدون علم الربملان. وإكتفت كرّد فعل عىل هذا 
الترصف بقطع حصة إقليم كردس�تان م�ن املوازنة؛ وهذا ما جر كارثة كربى 
عىل الشعب الكردي بإفقاره وقطع رواتبه من دون أن يقدم هذا اإلجراء حًا 

موفقًا إلستئثار تلك اجلهة بالثروة النفطية بكردستان.
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 إن احلكوم�ة اإلحتادي�ة ت�درك جي�دًا ب�أن بع�ض االطراف السياس�ية يف 
كردس�تان س�وف لن تتخىل عن سياس�اهتا اإلنفرادية بمجال تس�ويق النفط 
الك�ردي، وهي تعل�م جيدا بأن هذه األطراف لن تس�مح بتس�يلم نفطها اىل 
بغ�داد وال تترصف به بام يوافق الدس�تور العراقي، ولذلك فإن املطلوب هو 
البحث عن بدائل أخرى حلل املش�كات النامجة ع�ن رصاع اإلقليم واملركز 
ح�ول النف�ط، وأعتقد بأن احلكوم�ة اإلحتادية من املمكن هل�ا - إذا هتيأت هلا 
اإلدارة اجليدة - أن حتل مشكلة النفط مع إقليم كردستان، وبالتايل حتل جزءًا 
من األزمة املالية املس�تفحلة، والت�ي وصلت اىل حد جتويع رشائح خمتلفة من 

الشعب الكردي .
 

 فعىل الرغم من أن األزمة املعيش�ية الصعب�ة وصلت اىل بيت كل مواطن 
يف كردستان، وعىل الرغم من مظاهر اإلحتجاج واسعة النطاق التي تشهدها 
مدهن�ا، والت�ي وصلت اىل ح�د إع�ان اإلرضاب الش�امل وتعطيل مصالح 
الن�اس، وكذل�ك توقف عملي�ة التعليم بس�بب إرضاب املعلم�ن، وإرتباك 
أوض�اع األغلبي�ة الغالبة من املوظفن واملواطنن، وعىل الرغم من إس�تمرار 
هذه األزمة املالية ألكثر من سنتن بسبب سياسة النفط املستقلة الفاشلة، فإن 
املسؤولن الكرد يف بغداد وأربيل مل حيركوا ساكنًا للقيام بواجباهتم األساسية 
يف متثيل الش�عب الك�ردي يف املركز؛ فم�ن صلب واجباهت�م أن يدافعوا عن 
حق�وق املواطنن الت�ي نص عليه�ا الدس�تور العراقي، وكذل�ك كان واجبًا 
بح�ث هذه املش�كلة مع الرئاس�ات الثاث لكي يت�م اإلرساع بإجياد احللول 
للكارثة املالية يف كردس�تان.. وحتى املس�ؤولن والوزراء الكرد يف احلكومة 
اإلحتادي�ة وحكوم�ة االقليم - باس�تثناء بعض الن�واب - مل يقوموا بواجبهم 
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األساس يف حل هذه املشكلة ويتحملون بدورهم مسؤولية التدهور احلاصل 
يف اإلقليم. فلم يقم - معظمهم - بأي دور حلث احلكومة اإلحتادية عىل إهناء 
احلظر املايل عىل كردس�تان، وكأن املناصب الت�ي حيتلوهنا جاءت هلم هبة من 
السامء وليس عىل أس�اس أصوات الشعب الكردي الذي إختارهم ليدافعوا 
عن حقوقه الدستورية. وكل ما نسمعه من حن اىل آخر هو ترصحيات بعض 
املس�ؤولن يف اإلقليم بأهنم مهتمون بمعاناة الش�عب الكردي وأن املش�اكل 
املادية س�وف حتل ب�دون أن يقدموا أية تفاصيل أو إب�داء اجلدية يف املوضوع 

وهي ترصحيات ال يتعدى تأثريها شاشات التلفاز.

 م�ع غياب ال�دور الكردي حلل األزم�ة املالية يف كردس�تان فمن واجب 
احلكوم�ة اإلحتادي�ة أن تراع�ي مصاحله�م وتوف�ر هلم س�بل العي�ش الكريم 
واإلس�تفادة من م�وارد الدولة. فليس معق�والً أن تعاقب الس�لطة اإلحتادية 
ش�عب إقليم كردس�تان بس�بب رغب�ة طرف س�يايس معن لإلس�تحواذ عىل 
مقدرات�ه، فك�ام أن لبع�ض املحافظ�ات غري املنتج�ة للنفط احل�ق وكل احلق 
يف اإلنتف�اع من خ�ريات البلد وأن يس�تلم موظفوها رواتبهم الش�هرية دون 
زي�ادة أو نقص�ان؛ حي�ق ملواطن�ي حمافظ�ات كردس�تان أيض�ا أن ينتفعوا من 
أموال الدولة وفقًا للدس�تور. لنفرتض أن حكومة اإلقليم مل تتقدم بخطوات 
حلل مش�اكلها العالقة م�ع بغداد وإمتنعت عن اإللتزام ب�أي إتفاق نفطي مع 
احلكوم�ة املركزي�ة كام فعلت حل�د االن، فهل يعقل أن ي�رتك مواطنو اإلقليم 
برمتهم أس�ارى بيد هذه السياس�ة اإلقتصادية القاتلة؟ إن احلكومة اإلحتادية 
متث�ل الع�راق بمجمله، ورئيس�ه ه�و رئي�س وزراء جلميع حمافظ�ات العراق 
وعليه أن يؤدي دوره وفق الدستور، ال أن يرتك مصري شعب بأكمله حتت يد 
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حزب واحد أو جهة معينة تتاعب به، فا جيوز حرص عاقة املركز باإلقليم 
بشخص أو زعيم حزب سيايس واحد. بالنسبة إلقليم كردستان الذي يعاين 
اليوم من أكرب مش�كلة إقتصادية بسبب قطع رواتب موظفيها وتوقف حركة 
أس�واقها، يفرتض باحلكومة اإلحتادية أن تبادر فورًا بمعاجلة تلك األزمة من 

خال النقاط التالية:

 - إعادة إقرار حصة إقليم كردس�تان من موازنة الدولة اإلحتادية وتأمن 
روات�ب موظفيها وختصيص األموال الازمة ملش�اريع اخلدمات، وذلك عرب 
إعتامد الصيغة املقرتحة بدفع حصة اإلقليم عىل أس�اس حصص املحافظات، 
وتك�ون ه�ذه احلصة ثابتة عىل األق�ل فيام يتعلق برواتب املوظفن ومش�اريع 

اخلدمات الرضورية.
 -إس�تعادة الس�يطرة عىل نفط كرك�وك بإعتبار كرك�وك مازالت مرتبطة 
باحلكوم�ة اإلحتادي�ة، والت�رصف بثروهت�ا النفطية ب�ام يتوافق مع الدس�تور، 
وختصي�ص ج�زء م�ن م�وارد نف�ط املحافظ�ة ألبنائه�ا ضمن إط�ار مرشوع 

البرتودوالر، وتسويق نفط املحافظة عرب الرشكات احلكومية اإلحتادية.
 - تفعيل دور احلكومة اإلحتادية يف إجياد احللول لألزمات السياسية التي 
يش�هدها إقلي�م كردس�تان فليس معق�وال أن تتدخل دولة كرتكيا يف ش�ؤون 
اإلدارة واإلقتص�اد باإلقليم حتى تتجرأ بأن تطالب بدور هلا يف معركة حترير 
املوص�ل وهو ش�أن عراقي خال�ص، وتقف احلكومة اإلحتادية املس�ؤلة وفق 
الدستور عن مجيع أنحاء العراق عاجزة جتاه مسألة كبرية مثل تعطيل الربملان 
الكردس�تاين. ولي�س معقوال أن تقف احلكومة اإلحتادية وهي املس�ؤولة عن 
تنفيذ الدس�تور موقف املتفرج الصامت جتاه إتفاق نفطي بن إقليم كردستان 



- 35 -

وتركي�ا والذي هي�در ثروة الع�راق.. وكان يف�رتض باحلكوم�ة اإلحتادية أن 
تتدخ�ل بش�كل مب�ارش يف مس�ألة إنته�اء والية رئي�س اإلقليم الت�ي أفرزت 
مش�اكل يف كردس�تان وأوصلها اىل حافة اإلهنيار، ك�ام كان عليها أن تتدخل 
عن�د تعطي�ل الربمل�ان وطرد ال�وزراء، وأن تتدخ�ل لدى املحكم�ة اإلحتادية 
حلس�م اخلاف�ات النفطي�ة ووضع ح�د إلس�تئثار جه�ة معينة بتل�ك الثروة 

اململوكة للشعب العراقي.

 ه�ذه جممل األمور التي يف�رتض بالقادة العراقين أن يعي�دوا النظر فيها 
وأن يستعيدوا زمام املبادرة حلل مشاكل الباد بام فيها مشاكل إقليم كردستان 
املستفحلة، حتى ال يأيت يوم ينفرط فيه عقد الرشاكة واألخوة التي نص عليها 

الدستور الذي وافق عليه العراقيون بأغلبيتهم املطلقة.
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أزمات تنتج أزمات

د. عبد اللطيف مجال رشيد
ترشين أول 2016

مل تبلغ العملية السياسية اجلارية يف العراق منذ 2003 مستوى من التأزيم 
بقدر ما تعانيها اآلن.

غ�ري خاف عىل اجلميع بأن هناك أزمة سياس�ية ح�ادة قوامها التنازع عىل 
الس�لطة وفقدان الثقة بن اجلميع وغياب التزام مجاعي باس�رتاتيجية سياسية 

واضحة للبلد.
ويف ظل هذه األزمة نمت واس�تفحلت أزمات كثرية أخرى، يف مقدمتها 
األزمة املالية املتفاقمة ومشكات األمن وغياب اخلدمات وانعدام التنمية يف 
خمتلف حقول احلياة واالدارة واالقتصاد وهي نتائج مبارشة لس�وء أو انعدام 

التخطيط يف اإلدارة السياسية للبلد.
فام هو متاح من ثروات طبيعية كبرية جرى وجيري اهدارها يف غمرة هذه 

الفوىض الضاربة من األزمات.
إن الزي�ادة احلاصل�ة يف انتاج النفط عام كانت عليه، مل يعد هلا من قيمة مع 
فق�ر الصناع�ات النفطية من جانب وانخفاض اس�عار النفط من جانب مهم 
آخر. يف الواقع فإن هذا االنخفاض أسهم يف كشف حجم اخلراب الكبري يف 
السياس�ة النفطية، إن كانت هناك فعا سياس�ة نفطية، وكشف املسؤولية عن 
تغييب الترشيعات الازمة لتطوير قطاع النفط، ناهيك عن تفاقم املشكات 
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الت�ي مل حتل بن احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردس�تان وأثرها يف خلق 
مشكات تعّدت املجال النفطي إىل جماالت سياسية واقتصادية كثرية للعراق 
ككل وللصلة الواهية بن العاصمة بغداد وأربيل مركز اإلقليم، وأفضت اىل 
احلال اليسء كام يف اإلقليم حيث اختذت إجراءات ال قانونية وغري مس�ؤولة 
من قبل حكومة اإلقليم بقطع رواتب مجيع رشائح املجمتع وسحب األموال 
م�ن املصارف وع�دم دف�ع مس�تحقات املش�اريع واخلدمات؛ بس�بب تعّمد 
تغلي�ب املصلح�ة احلزبي�ة عىل مصلحة ش�عب كردس�تان وكذل�ك النعدام 
كفاءة حكومة اإلقليم وخصوص�ًا يف عدم مراعاة مطالب اجلامهري املرشوعة 
وامهال تلبية احتياجاهتم األساسية، فضًا عن اإلرصار عىل امليض يف سياسة 
اإلبتع�اد عن »العمق الس�رتاتيجي« يف بغ�داد والتقارب م�ن تركيا أردوغان 
يف الس�نوات األخ�رية حتدي�دًا. وهو م�ا أّدى اىل ضعف حكوم�ة اإلقليم من 
النواح�ي السياس�ية واإلقتصادي�ة والوص�ول اىل خلق حاجز ب�ن املواطنن 
وبن املس�ؤولن املرّصين عىل اختاذ القرارات اإلنعزالية والسري باجتاه التقليل 

من دور احلكومة اإلحتادية املركزية. 
يف ض�وء ما تق�دم، تتأكد القناع�ة لدينا بأن دور بغ�داد كمركز للقرارات 
مه�م جدًا لش�عب كردس�تان وعىل خمتل�ف الصع�د السياس�ية واإلقتصادية 
واإلجتامعي�ة ..ال�خ، كام أنن�ا الحظنا - والح�ظ الكث�ريون- كيف حظيت 
ق�رارات الش�عب الكردي ومثلي�ه يف الربملان باالحرتام الكام�ل وألكثر من 
عق�د م�ن الزمن من�ذ التغي�ري ولغاية ع�ام 2014، حن بدأت تتغري سياس�ة 
اإلقليم وتم تصدير النفط بش�كل إنفرادي من قبل احلكومة هناك، فقبل هذا 
التاري�خ كنا نتمتع ب�واردات النفط ضمن احلصة املق�ررة والتي كانت توّجه 
للخدمات والتنمية يف كردستان. وهنا نأمل يف حصول تغيري جذري لسياسة 
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احلكوم�ة يف اإلقلي�م والعمل عىل التنس�يق والتعاون م�ع احلكومة اإلحتادية 
وإجياد مشرتكات من شأهنا خدمة الشعب يف كل من اإلقليم والعراق.

 ف�ام لدينا من ث�روة نفطية كان يمكن هلا حتى مع انخفاض اس�عار النفط 
أن تس�تمر كعامل قوة للبلد والش�عب، وذلك يف حال وجود تنمية تصنيعية 
يف املج�ال النفطي وضبط معقول للترصف بعائدات النفط وخضوع اجلميع 
لترشيع�ات عادل�ة ومتقدمة، وكل م�ا ذكرته هو ما نفتقد إليه لألس�ف حتى 

اآلن.

الثروة املائية هي األخرى جرى إخراجها من عوامل قوة اقتصاد البلد.
 السياسة يف هذا املجال، حطمت كل يشء؛ مرة بسوء التخطيط واإلمهال، 
وم�رة أخ�رى بفوىض العاق�ات اإلقليمية التي مل تعد ترب�ح يف كل يشء من 

أجل حتطيم كل فرص التفاهم والسام يف هذه املنطقة.

 ويف الواق�ع ف�إن األزم�ات اإلقتصادي�ة العاصف�ة جي�ري اس�تخدامها 
بوجه�ن؛ فه�ي مفيدة يف تربي�ر التلكؤ والعج�ز عن عم�ل أي يشء يف جمال 
اخلدمات والتنمية وحتى هتيئة الترشيعات الازمة لبعضها، وهي من جانب 
آخ�ر مرضة م�ا دامت باتت تدفع باملش�كات كلها دفعة واحدة إىل الس�طح 

لتنفجر بن خمتلفن ال جييدون سوى تنمية اخلافات والرصاعات.
املشكات يف العراق من صنع البرش وخلقت من قبل العراقين، وأعتقد 
ان ع�ىل العراقي�ن تقبل اللوم عىل هذا الفش�ل؛ وعندما أق�ول العراقين فأنا 

أقصد القيادة العراقية املتمثلة باحلكومة والقوى السياسية.
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إذا ألقين�ا نظ�رة ع�ىل الوضع املايل العراق�ي احلايل نرى بأنه لدينا مش�اكل 
يف اإلقتص�اد وامل�ال واخلدم�ات واإلع�امر والصناع�ة وحت�ى ضم�ن احلياة 

اإلجتامعية هناك مشاكل.
وم�ن خال خربيت وكوين بمنص�ب حكومي ولتجربتي طوال فرتة ثاثة 
ع�رشة عامًا األخرية بعد إزاحة نظام حزب البعث، أرى أن س�بب املش�اكل 

الرئيسة تتمثل باآليت:
- ضعف حس اإلنتامء الوطني.

- حصول القادة السياس�ين يف احلكومة وخارجه�ا عىل إمتيازات طائلة 
يمكن أن توصف بأهنا مبالغ فيها، وهذا ما شجع التفرقة املذهبية يف املجتمع.

- اإلدارة السيئة وإقصاء األفراد املؤهلن واألمناء والنزهيين عن أعامهلم 
واإلتيان بغري املؤهلن لتسلم خمتلف املناصب يف الدولة.

- منح الس�لطات والصاحيات للقادة السياسين )غري املؤهلن( الختاذ 
قرارات الدولة.

- اإلبقاء عىل الترشيعات القديمة، وأكثرها إستبدادية تعود لنظام البعث 
وبعضه�ا يعود ألزمنة أقدم من نظ�ام البعث. وكان يفرتض هبذه الترشيعات 

والقوانن أن هتدف لبناء النظام العراقي الامركزي اجلديد.
- إختاذ القوى اخلارجية يف عام 2003 قرارين من قبل الواليات املتحدة 
األمريكي�ة واململكة املتحدة حتدي�دًا، وكان هلذين القرارين تأثريات س�لبية. 
األول ه�و حل اهليئات واملؤسس�ات العراقية املرتبطة بش�كل رئيس باألمن 
واحلدود والس�يطرة عليها والثاين هو تغي�ري دور التدخل الدويل من حمرر اىل 

حمتل.
لقد ذكرت أن املش�كلة من صنع البرش، والذي أعنيه أن العراق بلد غني 
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وال يع�اين من أية مش�اكل متعلق�ة بالك�وارث الطبيعية، غني باملي�اه والنفط 
واملوارد الطبيعية والزراعة، وكثافة سكانية منخفضة وتاريخ عريق. 

يف الواق�ع حص�ل فش�ل كبري يف اس�تثامر امكان�ات القوة املالي�ة يف وقتها 
فكيف نتوقع حاليًا النجاح يف مقاومة حتديات غياب قوة املال؟

الن�زاع الفاضح حتت قبة الربملان خال األس�ابيع األخرية يكش�ف جانبًا 
من أزمات اإلحباط النفيس للجميع وانعدام فرص احللول والتفاهم.

الربمل�ان ال�ذي يفتقد إىل كتل�ة معارضة رصحية هو اآلن مي�دان اصطراع 
لق�وى الس�لطة. وه�ذا وج�ه من وج�وه األزم�ة السياس�ية العاصف�ة بالبلد 

وبالعملية السياسية اجلارية فيه منذ 2003.

 قد تشهد األشهر املتبقية عىل االنتخابات املقبلة مزيدا من هذا االصطراع، 
ولكنه�ا يف املقاب�ل ستش�هد مزي�دا م�ن )التفاهم( العاب�ر عىل التص�ارع، إنه 
التفاه�م بن مجي�ع الذين كانوا س�ببا يف هذا املصري من أجل إبق�اء البلد أمام 

املصري املنغلق عىل نفسه حتى ولو إىل حن.
بناًء عىل كل ما أرشنا إليه س�ابقًا ومن أجل حتس�ن جممل الوضع العراقي 

نرى اآليت:

- عىل العراق أن يطور قوة أمنية وطنية موحدة تتضمن اجليش والرشطة 
.. الخ.

- ك�ون النف�ط هو املصدر الرئي�س للموارد املالية يف الع�راق؛ فمن املهم 
أن يكون هناك قانون صحيح ومفصل للكاربوهيدرات هبدف حل املش�اكل 

املالية واإلقتصادية للبلد مع حكومة إقليم كردستان و املحافظات.
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- وض�ع برنام�ج حكومي صحيح بعي�د عن املركزي�ة يف احلكم وتطبيق 
مبدأ األقاليم وحل مشاكل املناطق املتنازع عليها.

- العمل عىل تقليل قوى وامتيازات الش�خصيات السياسية واألحزاب، 
كام جيب تشجيع املهنية وتأهيل أفراد دولة ذوو كفاءة. وحماربة الفساد وسوء 
اس�تخدام الق�وى واإلعتامد ع�ىل إدارة جدي�دة لكل جماالت احلي�اة وحماولة 

توفري اخلدمات األساسية للمواطنن وبمستويات معقولة.
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كلمة الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد التي ألقيت
يف »الندوة الدولية الثانية اخلاصة بجرائم إبادة األرمن«

يومي 23-24 نيسان 2016. وذلك تلبيًة للدعوة الرسمية
التي وجهت اىل سيادته من قبل رئاسة اجلمهورية األرمينية

سيادة رئيس مجهورية أرمينيا املحرتم
السادة الرؤساء وأصحاب اجلاللة واملعايل والسمو املحرتمون

السيدات والسادة احلضور الكرام

السالم عليكم ..
 بدءًا يرنا ان ننقل لكم حتيات فخامة رئيس اجلهورية العراقية والشعب 

العراقي.
 لقد كان من دواعي الرشف أن نلّبي الدعوَة الكريمة للحضور واالسهاُم 
يف هذه الفعاليِة املهمة التي تستعيُد ذكرى ضحايا جريمِة اإلبادة التي تعرض 
هلا الشعب األرمني، وهي واحدٌة من أسوأ جرائِم التاريخ، إهنا من املناسباِت 

املؤملة التي تنتكُس فيها اإلنسانيُة حتت وطأِة العار.
 اس�تعادُة هذه الذكرى هي فرصٌة لإلنسانيِة للتخفيف من بشاعة اجلريمة 
وذل�ك بإنصاِف الضحاي�ا وإدانِة مرتكبيها من جانِب وباس�تيحاء العربة من 

جانٍب ثاٍن بحيث ال نسمح بتكراِر هذه الفظائع.
 وم�ا يزي�ُد األس�َف أن جريم�َة إبادة األرم�ن مل تكن األخ�ريَة. حصلت 
جرائ�ُم تالي�ة ألن إب�ادَة األرمن وما س�بقتها و م�ا حلقتها من إب�اداٍت مل حتَظ 
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باالهتامِم الذي تس�تحُقه، لقد مّرت هذه اجلرائم، ومل تس�تلهم اإلنسانيُة منها 
املوعظ�َة واخلربَة. لذلك وخال املئِة عام املاضية حصلت جرائُم يف أكثر من 

مكاٍن عىل األرض، يف أوربا وإفريقيا وآسيا والقاراِت األخرى..
 تكررت البشاعاُت كثريًا وُأهينت اإلنسانيُة مرارًا عىل أيدي جمرمن قتلة، 
ذلك ألن املجتمَع اإلنساين مل يتخذ املوقَف احلاسَم واحلازم ضد جرائِم القتل 
واإلب�ادِة والتدمري برغ�م كلِّ الترشيع�اِت واللوائِح الت�ي وضعتها املنظامُت 

األمية والدول.
 اجلرائ�ُم ما زالت مس�تمرًة.. عىل عتب�اِت األلفيَة الثالثة م�ا زال املجتمُع 
اإلنس�اين يواجه اجلريمة، وما زالت اجلريمُة تتكرر بفظاعاٍت أبشع، وما زال 

الضحايا يرزحون رهَن إرادِة اإلجرام.
 خ�ال العقوِد األربعِة األخرية يف األقل عان�ت باُدنا من جرائَم منظمة 
قامت هبا دكتاتوريُة صدام حس�ن ضد ماين العراقين يف كردستاِن العراق 
ويف جنوِب ووسِط الباد، إهنا جرائُم إبادٍة مجاعية اسُتخِدمت فيها األسلحُة 
الكيمياوي�ة واملقاب�ُر اجلامعية ناهي�ك عن جرائِم التهج�رِي والترشيِد والتغيري 

الديموغرايف.
 لك�ن الس�نواِت األخ�ريَة وحتى ه�ذه اللحظة ش�هد بلُدنا جرائَم بش�عًة 
قامت هبا عصاباُت القاعدة وداعش واملجرمن التكفريين وعصاباُت القتل 

األخرى.
 أكث�ر من جريم�ِة إبادٍة مجاعي�ة، أكثُر من محل�ِة قتٍل وترشيٍد عىل أس�اٍس 
طائف�ي وديني تعرض هلا عراقيون من خمتل�ِف األدياِن والطوائِف عىل أيدي 
االرهاب. وأشري هنا إىل املعاناِة اخلاصة ألبناِء الديانات اإليزيدية واملسيحية 

والصابئية.
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 إن بلَدنا خيوض حربًا ضارية منذ أكثر من عقٍد ضد املجرمن االرهابين. 
ويف ه�ذه احلرِب ننتظُر دائاًم دعاًم دوليًا ملس�اعدتِنا يف ختليِص العامل من رشوِر 
االره�اب. وكان م�ن املؤملِ وما يث�ري الغضَب أن ه�ؤالء املجرمن وبدالً من 
أن حُيارَصوا وُيطاَردوا فإهنم جيدون طريقًا س�الكة وتسهياٍت لتمريِرهم إىل 

مدنِنا وتيسرِي إيصال االمداداِت إليهم من أكثر من جهة جماورة.
 نعتقد أن املجتمَع اإلنساين مهدٌد بمخاطر االرهاب، وأن فرَص املجرمن 

لتكراِر جرائم اإلبادِة ما زالت قائمًة يف كثرٍي من أنحاِء كوكبنا.
 حماس�بُة مرتكب�ي اجلرائ�م الس�ابقة وحتقيُق العدال�ة خط�واٌت البد منها 
لل�ردِع وإلنص�اِف الضحايا.. ومعه�ا ال بدَّ من عمٍل متضام�نٍ وحثيٍث عىل 
أكثر من مستوى ملحارصِة االرهاِب واجلريمة والقضاِء عليهام هنائيًا. ما مل نِع 

مسؤولياتِنا مجيعًا فإن الكرامَة واحلياَة البرشية تظل مهددة.
 الوف�اُء األعظم هل�ؤالِء الضحايا هو يف اإلخاِص حلفِظ الس�اِم وحرية 
ه يف العيِش واالختاِف والتنوع، وهو يف منِع املجرمن  اإلنسان وكرامتِه وحقِّ

عن انتهاك قيِم االنسانية.
سامًا ألرواح الضحايا األرمن وجلميِع ضحايا الطغياِن والدكتاتورياِت 

واالرهاب.
والساُم عليكم.

 الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية
يرييفان / 23 نيسان 2016
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العالقة بني احلكومة اإلحتادية وحكومة إقليم كردستان..
أزمة لقاءات أم أزمة تفامهات !؟

د. عبد اللطيف مجال رشيد
شباط 2016

 لعل اللقاءات التي جتمع املس�ؤولن يف احلكومة االحتادية مع املس�ؤولن 
يف حكومة إقليم كردستان سواء التي تتم يف بغداد أو أربيل أو خارج العراق 
ه�ي تعب�ري عميل عن أزم�ة تفاهم حقيقية ب�ن احلكومة االحتادية وس�لطات 

اإلقليم.
 ويف الواق�ع ف�إن م�ؤرشات انع�دام فرص التفاه�م تبدو أك�رب بكثري من 
جمرد مناس�بة اللق�اء. فخال األعوام القليلة املاضي�ة وصلت تلك األزمات 
إىل م�دى ظهر مع�ه أن فرص التفاهم انعدمت، وكانت املش�كلة أعمق حن 
كان يت�م التوص�ل يف تل�ك األزم�ات إىل حل�ول ومهية ال تصم�د طويا بل 
رسعان ما تنهار يف ظل غياب التفاهم احلقيقي وتنحية العمل املؤسيس جانبًا 
والعمل بمبدأ احللول السياسية الوقتية. فاحللول املؤقتة حلول طارئة تسمح 
هبا املصالح والضغوط السياس�ية ولكن تلغيها املشكات العملية التي تزداد 

عىل أرض الواقع يف العاقة بن الطرفن.
 إن اللق�اءات وخاص�ة تل�ك التي جت�ري يف بغداد بن خمتل�ف األطراف 
السياسية واحلكومية رضورية ومهمة جدًا للجميع سيام لإلقليم الذي ينبغي 
أن يرت�ب وضعه املايل يف ضوء اإلتفاقات السياس�ية واإلقتصادية املربمة بن 
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الطرفن لكون بغداد هي عاصمة العراق ومركز الدولة اإلحتادية. لكننا نرى 
أن بع�ض اللقاءات تكش�ف من جانب آخر عن حاج�ة الطرفن فعًا إىل أية 
مناس�بة للتفاه�م بغض النظ�ر عام يبعث به اللقاء من رس�ائل يري�د الطرفان 
إرس�اهلا أو أحدمه�ا يف األق�ل. األمر حيت�اج اىل اجلدية يف معاجلة املش�كات 

والدخول يف التفاصيل إلجياد احللول املناسبة هلا.
 لقد كانت احلكومة اإلحتادية تتس�رت عىل اخلاف�ات ومتيّش احلال من خال 
الوفرة املالية التي كانت بن أيدهيا. لكن هذا االستخدام السيايس للامل العام هو 
بعض من املش�كات العاصفة التي وجدت احلكومة نفسها فيها بعدما عصفت 
أزمة أس�عار النفط هبشاش�ة البناء املايل واالقتصادي للدولة العراقية ولسلطاهتا 
الت�ي باتت مكش�وفة الظه�ر يف ظل وضع أمني وس�يايس ومايل ال يس�مح بأي 
متاهل. أما يف اإلقليم فاملشكات ال تقل رضاوة عام تعانيه الدولة العراقية ككل.
 أزم�ة الروات�ب ه�ي املظه�ر األويل، وهو مظهر ش�ديد اخلط�ورة، لكثري 
م�ن األزمات التي ما زال�ت اىل حٍد ما قيد التحكم بضغط القوى السياس�ية 
النافذة يف االقليم، وال أحد يدري متى تفقد هذه القوى القدرة عىل مواصلة 
االنضب�اط. والغري�ب أن البع�ض يرّوج األكاذي�ب ويوجه إهتام�ات باطلة 

لشخصيات معروفة بأهنا هي املسؤولة عن قطع الرواتب يف اإلقليم!
 يف احلقيق�ة يبدو املظه�ر اآلخر املتعلق بالرتاخي أو تقليل فرص مارس�ة 
احلي�اة الديمقراطي�ة داخ�ل أكث�ر من ح�زب رئي�س يف اإلقليم ه�و ما يضع 
الديمقراطي�ة يف االقلي�م ع�ىل املح�ك وأم�ام تس�اؤالت ال تريح كث�ريًا من 

األطراف يف كردستان.
 إن تعطي�ل الربمل�ان بموجب مبدأ وصاحيات غري دس�تورية هو التعبري 
األش�د دراماتيكي�ة ع�ن مش�كلة الديمقراطية ومأسس�تها يف اإلقلي�م. هذه 
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مش�كلة عملية صارخة تعرب عن أزمة التفاه�م داخل اإلقليم، فضًا عن اهنا 
تفضح تعطيل العمل املؤس�يس والدس�توري. لكن حكوم�ة االقليم معطلة 
ه�ي األخ�رى، وم�ا يترب ع�ن توفر أغلبي�ة برملانية تس�مح بس�حب الثقة 
م�ن احلكومة وتعمل عىل تش�كيل حكومة جديدة ه�و واحد من وجوه توتر 
الرصاع واش�تداد األزمات بن أطراف الربمل�ان املنتخبة، فيام الربملان معطل. 
إن�ه رصاع حقيقي وحس�اس ج�دًا يف ظروف مث�ل ظروف االقلي�م وتاريخ 
تصارع�ات الق�وى في�ه، وإن حقيقة خط�ورة الرصاع تكم�ن يف كونه خافًا 
جذري�ًا يب�دأ من املوقف من رئاس�ة االقليم وال ينتهي عن�د طبيعة بناء احلياة 

احلزبية داخل كل حزب من األحزاب.
 مع هذا يظل املواطن معنيًا أوال بخبز أطفاله وحياة عائلته املهددة. وليس 
م�ن املعق�ول إزاء هذا التهديد اليومي باملعيش�ة الذي يتع�رض له املواطن يف 
كردس�تان أن تس�تمر بعض القوى السياس�ية يف مراعاهتا للتفاهم الس�يايس 
اهل�ش يف م�ا بينه�ا، وليس م�ن املعق�ول أيضا أن تس�تمر احلكوم�ة االحتادية 
بالصمت يف مواجهة مس�ؤولياهتا الدس�تورية عن حياة وعي�ش مواطنيها يف 

إقليم كردستان.
 إن احل�رص ع�ىل الصمت الذي يمكن أن تت�ذرع به بغداد من أجل إبقاء 
صلة هي هش�ة سلفًا بن احلكومة االحتادية وس�لطات االقليم هو غري مكن 
وغري مقبول من منظور دستوري وحتى إنساين مهام كانت الظروف العاصفة 

التي حتيط بالعاقة بن الطرفن وبالبلد بشكل عام.
 فح�ن تعجر احلكومتان عن التفاهم ينبغ�ي فتح قنوات أخرى للتفاهم، 
والب�أس يف أن يبادر جملس الن�واب العراقي بالتفاهم مع الربملان املنتخب يف 
اإلقليم والوصول إىل خارطة طريق أولية تكون خط رشوع لعمل حقيقي بن 
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احلكومتن. وهذا يتطلب عودة برملان االقليم ليامرس مس�ؤولياته ويستأنف 
نشاطه من حيث توقف.

إن من مس�ؤولية جملس النواب العراقي الضغط من أجل استئناف احلياة 
الديمقراطي�ة يف االقلي�م، وم�ن مس�ؤولية احلكوم�ة اإلحتادية اإلهت�امم أكثر 
بمش�كلة ع�دم دف�ع الرواتب م�ن قبل حكوم�ة اإلقليم والعمل ع�ىل تدقيق 
صادرات النفط واعتامد مبدأ الش�فافية يف عملي�ات بيع النفط وكيفية رصف 
الواردات املالية من أجل حتقيق مبدأ العدالة اإلجتامعية وإهناء معاناة الشعب 
يف اإلقلي�م. ومنذ البداية اقرتحنا عىل احلكومة يف اإلقليم عدم بيع أو تصدير 
النف�ط بدون وج�ود قانون تفصييل ينظم هذه العملي�ة )قانون النفط والغاز( 
ك�ام طالبن�ا بالرتكيز عىل بناء البنية التحتية وتدوي�ر عجلة الصناعة يف اإلقليم 
وخاصة الصناعة النفطية ولكن مع األس�ف مل تؤخذ االقرتاحات عىل حممل 
اجل�د ب�ل كان اجل�واب يف كل احل�االت واحدًا وه�و الرتكيز عىل إس�تقالية 
اإلقليم املالية بدون التقيد بالضوابط واألطر القانونية اإلقتصادية أو اإلدراية.

 إن مس�ؤلية معاجلة اخلروقات الدس�تورية تقع عىل عاتق اجلميع إذ ليس 
من صالح أي أحد إستمرار احلال عىل ما هو عليه، مثلام األمر بالنسبة لوضع 
رئاس�ة اإلقليم وتعطيل الربملان واجله�از التنفيذي للحكومة، خصوصًا وأن 
بع�ض املس�ؤولن احلكومين ومعظم السياس�ين ق�د انتهت م�دد والياهتم 
الدستورية، وبذلك انتهت رشعية حكومتهم يف احلكم أو رشعية مسؤولياهتم 

احلزبية. ال ينبغي ألي جهة اإلكتفاء بدور املتفرج.
 حين�ام تش�تعل الن�ار، ال س�مح اهلل، يف أي مكان فإن احلري�ق ال يميز بن 

العب بالنار وآخر يتفرج عليها.
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رؤية يف الوضع السيايس إلقليم كردستان

د.عبد اللطيف مجال رشيد
1 ترشين الثاين 2015

تث�ري التداعي�ات والتط�ورات األخ�رية يف إقلي�م كردس�تان إمكانية فتح 
الكث�ري م�ن امللفات دفعة واح�دة، وهي ملفات متداخلة م�ع بعضها، كام أن 

طول تأجيلها سابقًا كان من األسباب التي جعلتها تتفجر هبذه الطريقة.
 ال يمكن مثًا عزل مش�كات املال واالقتصاد عن املش�كات السياسية 
س�واء داخ�ل االقلي�م أو بصلت�ه م�ع احلكوم�ة االحتادي�ة. وح�ن تتداخ�ل 
املشكات وتدخل يف خانق ضيق فإن احلراك اجلامهريي يكون متوقعا حتام.

 ال يمكن للجامهري أن يطول صربها وال يمكن هلا أن تس�تمر هبذا الصرب 
حن متس املشكات السياسية واالقتصادية واإلجتامعية قدراهتا عىل املعيشة 

وعىل إدامة حياهتا بكرامة وبأمان.
 لقد مّر االقليم بفرتة قاس�ية من العوز املايل خال التس�عينيات بعد حتّرر 
االقليم من سيطرة الدكتاتور لكن الشعب حينها كان أكثر صربًا وحتمًا حتى 
من الطبقة السياسية وذلك ألنه كان مقتنعًا مبدئيًا بقيمة ذلك الصرب وجدواه 
يف مقاومة ضغوط الدكتاتورية الصدامية، فتحمل جّراء ذلك الصرب الكثري.

 الظ�رف اآلن ه�و غري ذلك وإمكانات اإلقلي�م هي غري تلك االمكانات 
الت�ي كان عليه�ا، ولذلك كان ال ب�ّد من توقع حصول حترك ش�عبي ضاغط 
من أجل مطالب عادلة ومرشوعة خصوصًا يف ظل الفس�اد املايل واس�تغال 
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واردات النفط لصالح بعض األطراف السياس�ية واحلزبية، تلك املوارد التي 
كان من املفرتض توجيهها خلدمة الشعب واألجيال القادمة.

 لق�د كان األوىل باإلقلي�م العم�ل اجل�اد م�ن أج�ل إصدار قان�ون للنفط 
والغ�از مقبول وطنيًا كي يتمكن من تصدير النفط يف ظل قانون رصيح حيّدد 
آليات إس�تخراجه وبيعه بحس�ب توصيات اخلرباء واملعنين بالشأن النفطي 
إضافة اىل الرتكيز عىل الصناعة النفطية يف اإلقليم بدالً من عمليات البيع غري 

الشفافة التي أّدت اىل ما نحن عليه اآلن.
 ومهم�ة مجي�ع الق�وى السياس�ية املمثل�ة بالربمل�ان واحلكوم�ة ومنظامت 
املجتمع املدين هي أن تكون مع ارادة الش�عب وتلبية املطالب املرشوعة التي 

ترفعها تظاهرات سلمية وحرة.
 اإلس�تجابة والتفاع�ل إجيابي�ًا م�ع املطال�ب وم�ع إرادة املتظاهرين يمنع 
وحيول دون حصول تطورات مؤس�فة من قبيل إس�تخدام العنف والفوىض 
والتخري�ب الت�ي يمك�ن أن تدف�ع إليها بع�ض االط�راف املندس�ة باحلراك 

اجلامهريي.
 إن قيادات التظاهرات مطالبة هي األخرى بتحصن حتركها من أن جيري 

استغاله وبام يسيئ أوالً إىل املتظاهرين أنفسهم وإىل مطالبهم املرشوعة.
 ويف مواجهة أية تطورات حمتملة أخرى البد من النظر إىل مجيع املش�اكل 
ب�روح إجيابية من قبل األطراف السياس�ية األساس�ية كله�ا، وتفادي تأجيل 
احلل�ول، وجت�اوز ح�االت اإلختن�اق احلاصل�ة يف احل�وار والتفاه�م بش�أن 

املشكات التي ما عادت حتتمل التأجيل.
 وس�يكون احلوار والتفاهم مع السلطات اإلحتادية يف املقدمة من املهامت 
الت�ي تقع عىل عاتق الس�لطة يف اإلقلي�م. ال بد من حل�ول واضحة وجذرية 
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تنظ�م الصل�ة بش�أن الثروة النفطي�ة وعائداهتا وتس�ويقها وع�ىل وفق مبادئ 
الدس�تور العراقي الذي صوتت عليه كردس�تان أيضًا، ال عىل أساس الفئوية 

أو احلزبية وهو ما ُبنيْت عليه معظم القرارات املتعلقة بالشأن اإلقتصادي!
 إن العاق�ة ب�ن األط�راف العراقي�ة املختلف�ة س�واء كان�ت أح�زاب أم 
ش�خصيات وب�ن الط�رف الكردي كان�ت مت�ازة ومل يتعّكر صف�و األجواء 
السياسية منذ أيام املعارضة وحتى سنوات 2011 و 2012 مرورًا بمجلس 
احلكم واحلكومات التي تشّكلت بعده وكان اإلقليم يتمتع بحقه من امليزانية. 
ولكن ولألس�ف الش�ديد تدهورت األمور مع تصدي�ر النفط والترصحيات 
غري الواقعية من قبل قسم من املسؤولن والسياسين التي أّدت اىل التشنّج يف 

اآلراء واملواقف وبالتايل اىل ضعف العاقة بن اإلقليم واحلكومة يف بغداد.
 لق�د أرشن�ا س�ابقًا اىل أن العاق�ة اإلجيابية مع احلكوم�ة اإلحتادية هي يف 
صالح اإلقليم وخصوصًا ما يتعلق بالقرارات السياسية واإلقتصادية التي هلا 
تأثري كبري يف حتقيق طموحات الش�عب الكردي. كام دعونا يف مناس�بة أخرى 
اىل رضورة توطيد العاقة مع احلكومة املركزية وخمتلف األطراف السياس�ية 
حل�ل املش�كات الداخلي�ة والتمّس�ك باخلي�ار الوطني للخروج م�ن كل ما 
يمكن أن يصادفه اإلقليم من أزمات ومش�كات سياس�ية واقتصادية سواًء 
داخ�ل اإلقليم أو مع احلكومة اإلحتادية فهي أه�م وأفضل بكثري من البحث 

عن احلل عند االطراف اخلارجية.
 والب�د من العم�ل املخلص من أجل أن يكون برمل�ان اإلقليم خيمة حلل 
املش�كات وال يك�ون وضعه جزءًا معقدًا من املش�اكل الت�ي تواجه اإلقليم 
والش�عب يف كردس�تان خصوصًا مع عدم وجود دستور لإلقليم. وهلذا البد 
من عودة الربملانين ليجتمعوا يف برملاهنم بأربيل وبا اس�تثناءات، والبد من 
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تأكيد مرشوعية أن سلطة الربملان هي السلطة األعىل املنتخبة يف اإلقليم وهي 
مصدر الترشيع واملراقبة عىل األداء احلكومي.

 والب�د أيضا من اس�تئناف مجيع ال�وزراء لعمله�م يف احلكومة وبام يؤمن 
انس�يابية اخلدم�ات للمواطن�ن وملحافظ�ات وإدارات اإلقليم بكل ش�عور 
باملس�ؤولية التي تستطيع أن تقدر خطورة الظرف الذي نعيشه مجيعا سواء يف 

االقليم او يف العراق ككل ونحن نواجه حتديات اإلرهاب الداعيش.
 ح�ن نس�تطيع جتاوز ه�ذه االختناقات الت�ي حصلت بفع�ل التداعيات 
األخرية نكون قد توفرنا عىل بيئة تفاهم مكنة حلل مش�كلة رئاس�ة اإلقليم يف 
ض�وء القوان�ن واالتفاقات والتفامهات النافذة حاليًا، وهي مش�كلة جذرية 
وقد تكون من األس�باب الرئيسة حلصول التداعيات والتطورات األخرية يف 

اإلقليم.
 إن إقليم كردس�تان الذي نجح خال س�نوات يف تأكيده حس�ن التفاهم 
والتعايش والتس�امح وبام جعل منه مثاالً طيبًا حُيتذى به ال ينبغي له أن خير 
هذه الصفة يف ظروف الديمقراطية والس�ام الراهنة. وإن ش�عب كردستان 
ال�ذي ناضل طوي�ًا ضد الدكتاتوري�ة ال يفرتض أن جُي�ازى بحكٍم مركزي 
يعي�ق خطواته نحو الديمقراطية والتنمية اإلقتصادية والرفاه وحتقيق العدالة 

اإلجتامعية.
 الديمقراطي�ة تتعزز دائ�اًم باملزيد من الديمقراطي�ة واحلرية وقبول اآلخر 

وباملزيد من قيم احلوار اإلجيايب البنّاء.
 ديمقراطية كردس�تان وس�ام احلي�اة فيها وعدالة العي�ش يف مجيع مدهنا 

وحرية أهلها هي مبادئ فوق كل اعتبار.
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املسؤولون عن الفشل والفساد

د.عبد اللطيف مجال رشيد
آب 2015

م�ّرت عىل س�قوط النظام الدكتاتوري يف ع�ام 2003 أكثر من 12 عامًا، 
واىل م�ا يتج�اوز العقد قبل ذلك التاريخ حتّرر إقليم كردس�تان من ربقة ذلك 
النظ�ام اإلس�تبدادي، ومل تزل القوى والش�خصيات السياس�ية التي وصلت 
إىل الس�لطة تواصل بقاءها يف املواقع املتقدم�ة يف إدارة الدولة يف الربملان ويف 

احلكومات املتعاقبة.
 مل حتصل س�وى تغريات نس�بية ال تأث�ري فعيل هلا يف احلياة السياس�ية، ومل 
تؤثر كثريا يف نوعية املشهد السيايس ومل حتدث تغيريا نوعيا يف مستوى األداء 

والتفكري العميل.
 إن معظ�م الذي�ن غادروا مواقعه�م غادروها مرغمن، س�واء عرب نتائج 
االنتخابات أو نتيجة تغري موازين وطبيعة العاقات داخل القوى السياسية.

 مل نجد من يغادر احلياة السياس�ية بقرار منه ألنه ال يس�تطيع أن يستمر يف 
عمله ألي س�بٍب كان، أو من حزبه ألنه فش�ل يف أدائه احلكومي أو الربملاين، 
بينام تؤكد طبيعة نتائج األداء احلكومي والربملاين خال الس�نوات املاضية أن 

مساحة الفشل أكرب من أن يمكن تغطيتها والتسرت عليها.
 واملشكلة األسوأ التي تواجه جدّية الطبقة السياسية بمختلف تشكياهتا 
ومراجعها هي أهنا طبقة تعمل مع األس�ف الش�ديد وس�ط بيئة فساد مصنفة 
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عىل أهنا من أخطر وأتعس بيئات الفساد يف العامل، ومل تنجح هذه الطبقة يف أن 
حتصن نفس�ها ومتنع س�وء الظن هبا من التفاقم وذلك ألهنا مل تقدم حتى اآلن 
مفس�دين كبارًا إىل القض�اء ومل تتخذ اجراءات فعلية ضد هؤالء املفس�دين، 
بل عىل العكس من ذلك نرى ونس�مع بمطالبات الفاس�دين وعىل شاش�ات 
التلفزي�ون بإجراءات حماربة الفس�اد كي يعطوا إنطباع�ًا لدى اجلمهور بأهنم 

ليسوا فاسدين. 
 ال يقترص الفس�اد عىل اجلانب املايل، فالفساد يف البناء السيايس واإلداري 
للدولة هو من األسس الكبرية التي قام عليها الفساد املايل بعد 2003. ولعلنا 
مجيعا مس�ؤولن عن فس�اد بناء الدولة، وهو فساد إن شئنا ختفيف هلجته فهو 
فش�ل يف البناء واالدارة والقيادة، فش�لنا مجيعا نحن الذي�ن أتيح لنا أن نكون 
بمواق�ع القيادة يف ادارة الدول�ة والتحول نحو البن�اء الديمقراطي االحتادي 
للدولة. لقد انش�أنا نظاما حتاصصيا ضاعت معه املسؤوليات. إنه نظام حيمي 

الفشل، وجيعل الفاشلن بمنأى عن طائلة القانون.
 لي�س هن�اك ما ه�و أكثر م�ن الرقابات املوج�ودة يف نظ�ام إدارتنا احلكم 
والدول�ة، ولكنن�ا جعلنا م�ن هذه الرقاب�ات غطاء متر من حتته مجيع أش�كال 
الفش�ل والفس�اد الذي نخ�ر وما زال ينخر هي�كل الدولة ويش�وه األهداف 

املبدئية لبناء دولة ديمقراطية وحرة وعادلة.
 ولعلن�ا وبعد هذه التجارب اإلنتخابية العديدة التي خضناها خال هذه 
الس�نوات ما بع�د 2003 ومن دون قان�ون لألحزاب، قدمن�ا التعبري األكثر 
مب�ارشًة ووضوح�ًا ع�ن تازم الفس�اد والفش�ل، وإال كي�ف نتق�دم إىل بناء 
ديمقراطية من دون قانون ينظم احلياة احلزبية؟ لقد استمر تأجيل ترشيع هذا 
القانون وسيس�تمر تأجيله طويًا ما دام الفساد يتحكم بكل يشء وما دام أن 
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ليس هنا من إرادة حقيقية وجادة لانتهاء من الفشل الذي حطم كل يشء.
أي�ن قان�ون النفط والغاز؟ هل ه�ذا مكن يف بلد نفطي يري�د االنتهاء من 

الدكتاتورية الشمولية؟
 لق�د وضعتن�ا أزم�ة اس�عار النفط األخ�رية أمام بش�اعة ما فعله الفس�اد 
والفش�ل بامللي�ارات من دوالرات النف�ط، وها نحن نس�تعن بالتضييق عىل 
الشعب من أجل انقاذنا من هذه املحنة التي جرى بموجبها اتاف املليارات 
وهنبها وسوء الترصف هبا. إن املحنة احلالية هي تعبري بالغ القسوة عن الفشل 

السيايس الذي وقعنا فيه مجيعًا. 
 وأي�ن خ�رباء النف�ط يف ب�اد أغل�ب مدخوهلا املايل م�ن بيع النف�ط، وأين 
صناع�ة النفط الذي نحتاج�ه يف كل مفاصل احلياة اليومية، تلك الصناعة التي 
تلعب دورًا هامًا يف تقليل التوتر بن املركز واإلقليم. لكن هل يكفي االعرتاف 
بالفش�ل لنتخلص أخاقيا وقانونيا من التبعات التي جيب أن نكون مسؤولن 
عنها مجيعا أمام الش�عب والقانون؟ هل من جديد يف هذا االعرتاف الذين بتنا 
ال نرتدد يف االقدام عليه؟ ماذا يضيف من معلومات لشعب يعرف كل يشء؟

 لقد خلقنا االزمات، ومسؤوليتنا اآلن تشخيص هذه األزمات قبل العمل 
احلقيقي لتجاوز ما يمكن جتاوزه منها.. ولكن الس�ؤال األكثر جوهرية: هل 
هذا مكن من طبقة سياس�ية هي التي صنعت الفش�ل ومعه انتفع بعضها من 

الفساد؟ 
 فف�ي بع�ض احل�االت ن�رى بع�ض الش�خصيات احلزبية ت�رتك املناصب 
الت�ي فرضته�ا سياس�ة  لل�رشوط  إمتث�االً  الدول�ة  والتنفيذي�ة يف  احلكومي�ة 
املحاصص�ة، وه�م يف واقع احلال الس�بب الرئي�س املعرق�ل للحكومة لتطبيق 
برناجمها يف التنمية، وحتاول هذه الشخصيات إهيام اآلخرين بأن وجودههم يف 
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مفاصل الدولة هو حل ملش�اكلها وال جيرؤون عىل اإلعرتاف بفشلهم يف القيام 
بأعباء مسؤولياهتم، وهذه احلالة موجودة يف اإلقليم وبقية العراق. واختذ كثرٌي 
منهم قراراٍت سياس�ية واستثامرية وتنموية س�رتاتيجية بدون القيام بدراسات 
جدي�ة تاخذ املس�تقبل بعن اإلعتبار، كام فش�ل البعض اآلخ�ر يف اإلنتخابات 
وحصل�وا ع�ىل نتائ�ج قليلة ج�دًا ألحزاهب�م نتيجة هنجه�م ال�يسء يف اإلدارة 

وطموحهم الشخي ومع ذلك يعتربون أنفسهم قد نجحوا يف قيادة الدولة.
 ويمك�ن إمج�ال ما تقدم م�ن حدي�ث بامل�ؤرشات التالية والت�ي نرى أن 
الوقوف عند س�لبيات املرحلة احلالية وتأشري مواقع اخللل فيها وإعادة النظر 
بمجم�ل األح�داث واملواقف ه�و خطوة مهمة م�ن أجل جتاوزه�ا والتقدم 

بالباد واملجمتع برغم من أن هذه املشكات حتتاج اىل مزيد من التفصيل:
- عدم نجاح قيادة االحزاب العراقية يف ادارة الدولة اجلديدة من ناحية – 
الديمقراطي�ة – الامركزي�ة – العدالة االجتامعية – توزيع الثروات الطبيعية 
– حماربة الفساد بكل اشكاله. – تثبيت الوضع االمني  – تقديم اخلدمات 

- م�ن العوامل املهمة يف حياة املجتم�ع: االدارة الكفوءة وميزانية الدولة 
والعدالة اإلجتامعية.

- إن آف�ات الطائفي�ة واملحس�وبية ومن�ح اإلمتيازات غري املس�تحقة هي 
األس�باب الرئيسة يف عدم معاجلة مش�اكل الدولة املتفاقمة والسبب احلقيقي 

يف تأخري تقديم اخلدمات للمواطنن.
- جيب عدم إفساح املجال للتدخات اخلارجية يف شؤون الدولة والشعب 
وخصوصًا من خال جلوء بعض السياسين واملسؤولن احلكومين اىل دول 
اجل�وار وطلب احل�ل عندهم دون اإلجتامع عىل مش�رتك وطن�ي يتوحد حتته 

اجلميع واللجوء اىل احلل العراقي دون الوصاية اإلقليمية.
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- رضورة العم�ل ع�ىل تطبيق او تنفي�ذ برنامج املصاحلة الوطنية بش�كل 
جدي وواضح بن خمتلف رشائح املجتمع العراقي.

- رضورة اعرتاف قادة العراق بفش�لهم وإفس�اح املج�ال إلدارة جديدة 
قادرة عىل حل املشكات.

- وجوب تغيري هنج األحزاب واملؤسس�ات السياس�ية بشكل يتوائم مع 
الع�امل اجلدي�د والعمل عىل االخذ بمب�ادئ التس�امح والديمقراطية احلقيقية 

والعدالة اإلجتامعية وعىل كافة الصعد.
- التأكي�د ع�ىل أّن املناص�ب وج�دت خلدم�ة املجمت�ع وليس�ت إمتيازًا 

للحكام واملسؤولن.
- تش�جيع الكف�اءات يف إدارة الدول�ة ومؤسس�اهتا وإناطة املس�ؤوليات 

بذوي اإلختصاص وأصحاب اخلربة وإلغاء اإلمتيازات للمسؤولن.
- رضورة توزيع الصاحيات داخل مؤسسات الدولة بشكل خيدم إدارة 

الدولة ويسهم يف تقديم اخلدمات بشكل أفضل وأرسع.
- إلغ�اء القوانن القديمة واملعرقلة حلرك�ة اإلقتصاد واخلدمات والعمل 
وترشي�ع قوانن جديدة تتي�ح الفرصة لتنمية دور القط�اع اخلاص والصناعة 

املحلية وكذلك قطاع الزراعة.
- تغيري هنج األحزاب والسياس�ين من تركيبة القي�ادة املتفردة اىل اإلدارة 
اجلامعية لتطبيق الربنامج الس�يايس واحلكومي وتوزيع املسؤوليات ولفرتات 
حمدودة بعكس األطر الكاسيكية يف إدارة االحزاب وشؤون الدولة واحلكم.

- تثبيت مب�ادئ الديمقراطية ألن الديمقراطية احلقيقية ال تكمن فقط يف 
نتائج صناديق اإلنتخابات، بل حتتاج اىل أن ترتس�خ ثقافتها يف وعي وضمري 

املجتمع وعىل مستوياته كافة.
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كلمة د. عبد اللطيف مجال رشيد / املستشار االقددم لرئيس 
اجلمهورية - وزير املوارد املائية االسبق يف مؤمتر بريوت عن 
االقتصاد العراقي )مناقشة االسرتاتيجية االقتصادية العامة: 

ميزانيات الدولة– وضع االقتصاد النفطي– القطاع املرصيف– 
اآلثار االجتامعية االقتصادية(

لبنان – بريوت / للفرتة من 30- 31 آذار 2015

السيدات والسادة احلضور..

طابت أوقاتكم.. اس�محوا يل ان أحي�ي األخ والصديق فالح عبد اجلبار 
والسادة املسهمن يف هذا املؤمتر واملشاركة يف أعامله؛ ألمهية مثل هذه الفعاليات 
أوالً وللقيم�ة العملي�ة ثانيًا للجه�ود املبذولة يف جمال اإلع�داد والتنظيم ويف 
جمال البحث اجلاد والرصن الذي هيدف اىل التشخيص والبحث عن حلول.  
ويف احلقيق�ة ف�إن إقامة ه�ذه الفعالية يف ظرف مثل هذا الظ�رف الذي يواجه 
في�ه العراق حتديًا ماليًا واقتصاديًا خطريًا، ف�إن املهامت التي من املفروض أن 
يضطل�ع هب�ا ذوو التخصص واخل�رباء والباحث�ون واملفك�رون، هي مهامت 
كبرية وأساس�ية يف فحص وتش�خيص أس�باب األزمات ويف اقرتاح احللول 

عىل السلطات ودوائر الدولة املختصة.
 لكن مس�ؤولية هذه الس�لطات تظل هي األكرب، فهي مطالبة باالصغاء 
احل�ر واإلف�ادة م�ن اخل�ربات  التفك�ري  وباستش�ارة رج�ال ومؤسس�ات 
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واملقرتح�ات وقب�ول النق�د مه�ام كان قاس�يًا م�ن أج�ل تقوي�م املس�ارات 
وتصحيح السياس�ات وتعديل اخلطط، وذل�ك إذا كانت هناك طبعًا خطط 
وسياس�ات. ومن املؤس�ف أن كثريًا من مؤسس�ات الدولة ليس يف القطاع 
امل�ايل واالقتص�ادي فق�ط وإنام أيض�ًا يف خمتل�ف املجاالت تط�ل تعاين من 
مش�كلة اإلنغ�اق عىل املراك�ز الدراس�ات واملنظامت واملؤسس�ات املدنية 
القريب�ة يف عمله�ا من عمل ال�وزارة والقط�اع املختص وع�دم اإلفادة من 

جهود هي أحوج ما تكون اليها.
 وواقع�ًا ف�إن الس�بب الرئيس يف ما نواج�ه حاليًا من حتدي�ات أزمة تأثري 
هبوط أس�عار النفط عىل جممل الوضع املايل واالقتصادي للبلد )وحتاًم تتأثر 
املج�االت األخ�رى بذلك( هو يف غياب وانعدام التخطي�ط القائم عىل رؤية 
عملي�ة وخب�رية، وهو يف اعت�امد السياس�ات التنفيذية القائمة ع�ىل االرجتال 
ومتش�ية األمور من دون أدنى حتس�ب وش�عور باملس�ؤولية إزاء قيمة التفكري 
العلمي الذي يأخذ باحلسبان دينامية اخليارات املعارصة يف بناء االقتصادات 
ويف تس�يري أنظمة إدارة الدول�ة بطرق منهجية وبخيارات س�رتاتيجية. وكل 
هذا هو نتاج لتغييب روح العمل املشرتك مع اخلربات والكفاءات واإلرهتان 

اىل منطق التفكري املتخلف.
 س�ناحظ مث�ًا أن القطاع املايل يف العراق نج�ح يف جوانب كثرية خال 
هذه الس�نوات وليس من الصعب أن نعزو النجاحات فيه اىل وجود خربات 
وكف�اءات وطنية متط�ورة ظلت توجه ه�ذا القطاع برغم اخلط�وات البطيئة 
وغري الطموحة للقطاع املرصيف اخلاص وبرغم مظاهر الفس�اد التي مل يتحرر 

منها قطاع من قطاعات الدولة الكثرية.
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السيدات والسادة احلضور..
 يف مواجه�ة مش�كات االقتص�اد العراق�ي، وبع�د ه�ذه الس�نوات عىل 
سقوط النظام الشمويل الدكتاتوري، سيكون من العبث أن نظل نعزو الفشل 
واملش�كات اىل النظام الدكتاتوري البائ�د مع كل خطورة ما فعل باالقتصاد 
وامل�ال وأنظمة وهياكل ومؤسس�ات الدولة األخرى، لك�ن مواصلة التربير 
بعد هذي الس�نوات هو تعبري عميل عن فش�ل وعجز عن فعل أي يشء كان 

يمكن فعله فيام لو أردنا فعا أن نعمل بحرص وبمسؤولية.
 لك�ن التبري بمش�كات األم�ن وحتديات اإلرهاب ه�و اآلخر تعبري عن 
فش�ل وعجز واضحن. من يريد أن يعمل ال ينش�غل باملربرات اال من أجل 
حتدهي�ا وجتاوزه�ا.. وإال فإن مواصلة التش�كي واعتامد التربي�رات هو تعبري 

صارخ عن فقدان مفاتيح احلل.
 ومفاتيح احلل هي يف تفكري علمي رصن يش�عر باملس�ؤولية ويعمل من 
ه�ذه األزمة مناس�بة خللق احللول والعم�ل عىل بناء اقتصاد ح�ر ومتطور ال 
يتوق�ف عند ح�دود االعتامد عىل النف�ط وإنام جيعل من عائ�دات هذه الثروة 
هامش�ًا حتت متن ق�وي ورصن من مص�ادر أخرى للامل، وم�ا أكثرها حن 

ختلص النيات وحن تكون مقاليد األمور بيد العقل واحلكمة واخلربة.
 وم�ن هنا يتع�ّن عىل القائم�ن بأعباء املس�ؤولية الرئيس�ية وضع اهلدف 
األه�م وهو بن�اء الدول�ة احلديثة نص�ب أعينهم، وأه�م أركان ه�ذه الدولة 
ه�و ضامن اح�رتام احلريات لكافة فئات الش�عب والعمل ع�ىل تثبيت األمن 
واالس�تقرار وس�يادة حكم القانون ال�ذي ينبغي أن يتس�اوى أمامه اجلميع، 
وكذل�ك بذل أقىص اجلهود إلقام�ة البنى التحتية وتقدي�م اخلدمات املرتبطة 
ارتباطًا مبارشًا بحياة الناس اليومية وخصوصًا يف قطاعات التعليم والصحة 
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فضًا عن توفري السكن املائم والطاقة واملاء الصالح للرشب وغريها، وهي 
رشوط أساسية لرفاهية املجتمع بغية تطويره اقتصاديًا واجتامعيًا.

 ل�ذا نجد من الواجب عىل الدولة إبداء االهتامم الازم بدراس�ة ومعاجلة 
االسباب الكفيلة هبدف حتريك عجلة التنمية والنهوض بالواقع االقتصادي 
وإدارة االي�رادات املالي�ة، وخصوص�ًا ملا هل�ا من مبارش عىل املرك�ز واإلقليم 
وبقية املحافظات.. ويف هذا الصدد نش�ري اىل عدة نقاط نرى أهنا ستس�هم يف 

حتسن الوضع املايل واالقتصادي: 
1- العمل عىل ترشيع قوانن جديدة جديدة تناسب املرحلة الراهنة التي 
متر هبا الباد ويف نفس الوقت إلغاء الكثري من القوانن الروتينية القديمة التي 
تتس�بب يف عرقل�ة حركة االس�تثامر والبناء وذلك هب�دف اإلرساع يف إنعاش 

الوضع االقتصادي.
2- قيام الدولة بوضع سياس�ات مالية قصرية ومتوس�طة املدى بالتعاون 
ب�ن مؤسس�ات الدول�ة وب�ن الكف�اءات ذات االختص�اص م�ن اخل�رباء 

واملستشارين.
3- اإلرساع بترشي�ع قان�ون النفط والغاز بعد إجراء دراس�ة ش�املة يتم 
هبا االس�تعانة بآراء اخلرباء واملستشارين واخلروج برؤية سرتاتيجية واضحة 
تضم�ن املحافظ�ة عىل ث�روة النفط من خال اس�تثامر ايرادات�ه املالية بصورة 

تضمن حقوق الشعب للجيل احلايل ولألجيال القادمة كذلك.
4- اإلتفاق الشامل والكامل بن املركز واالقليم وكذلك بقية املحافظات 
عىل السياس�ة املالية واالقتصادية والنفطية وبحس�ب ما نص عليه الدس�تور 
بش�كل يتحق�ق فيه مبدأ العدال�ة االجتامعية وتوزع االي�رادات املالية فيه بن 

اجلميع بالتساوي ويتم تثبيت ذلك يف ميزانية الدولة سنويًا.
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5- القي�ام بدراس�ة جدي�ة ح�ول األخط�ار املمكن�ة ع�ىل امل�وارد املائي�ة 
والوض�ع الزراع�ي يف الع�راق من أجل النه�وض هبذا القط�اع املهم وتعزيز 
االنت�اج الزراعي بش�كل نضمن معه األم�ن الغذائي ويقل�ل حاجة البلد اىل 

االسترياد من بقية الدول.
6- دراس�ة وض�ع االي�رادات املالية بص�ورة تفصيلي�ة وواقعي�ة وكيفية 
إنفاقها من قبل احلكومة واجلهاز التنفيذي وإعان بنود امليزانية حسب خطة 

مدروسة بتوزيع رصفياهتا وأبواب النفقات فيها.
باملس�توى اخلدم�ي واملعي�يش  7- حتس�ن الوض�ع األمن�ي واالرتق�اء 

للمواطن.
8- منع املس�ؤولن من الترصف الكيفي باملال الع�ام واملمتلكات العامة 

للدولة.
9- اعت�امد الكفاءة واملهنية كرشط اس�اس لتويل املس�ؤوليات واملناصب 
املهمة يف إدارة الدولة بالتوازي مع حماربة الفس�اد ومعاجلة جذوره، والعمل 

اجلاد عىل مكافحة مجيع صوره املالية واالدارية والثقافية أينام وجد.
10- تعزي�ز م�وارد الدول�ة املائية داخليا بوضع دراس�ة ش�املة وواقعية 
للرضائ�ب عىل املواطنن وكذلك عىل الرشكات املحلية واألجنبية فضًا عن 

املستثمرين.
11- النه�وض بواق�ع القط�اع امل�رصيف العراق�ي وتفعي�ل دوره يف دعم 

التنمية االقتصادية.
 إن م�ا تق�دم م�ن رؤى وأفكار حتت�اج اىل برنامج عم�ل حكومي حقيقي 
ينهض به املسؤولون ويعملون عىل تنفيذه، وإال فبدون اإلجراءات التنفيذية 
الريعة واملبارشة س�تبقى مجيع هذه التوصيات جمرد تقارير تشخص مكامن 
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اخلل�ل يف اهلي�كل االداري والتنفيذي للدولة دون أن حتظ�ى بفرصة التطبيق 
وبالتايل الرشوع بعملية تنمية حقيقية.

 ختامًا .. نأمل ان تكون نتائج هذا اجلهد الذي تضطلعون به جرًا حيويًا 
يفي�د يف خل�ق تقاليد عم�ل جديدة توصل ما ب�ن العمل البحث�ي والفكري 
وبن متطلبات جياتنا وبنائنا للدولة الديمقراطية احلرة والراس�خة يف نظامها 

االقتصادي والسيايس والثقايف.

شكرًا جزيًا 
 



- 67 -

النفط يف العراق.. مشاكل وحلول

د.عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

وزير املوارد املائية األسبق 
شباط 2015

أع�اد إنخف�اض أس�عار النف�ط وما رافق�ه من مش�اكل اقتصادي�ة ومالية 
خصوص�ا يف بل�د مث�ل العراق احلدي�ث عن النف�ط كثروة ناضب�ة وحتديات 

الطاقة البديلة.
 واذا ركزن�ا ال�كام ع�ن النفط بوصف�ه ث�روة ناضبة تق�رتن بعمر زمني 
حم�دد لكل بلد منت�ج للنفط فاننا يف العراق نبقى آخر املهتمن بنضوب النفط 

وباملصري الذي ال نريد مواجهته حينام ينتهي النفط.
 فع�ىل م�دى عق�ود بق�ي اخل�رباء املختص�ون وبق�ي معه�م السياس�يون 
باخت�اف انظم�ة احلكم يرددون إن آخ�ر برميل نفط ينتج يف العامل س�يكون 
عراقيًا وذلك اعتامدا عىل ان العراق سيظل حيتفظ بآخر خزين نفطي يف العامل 
حتت أرضه. وكام ذكر وزير النفط الدكتور عادل عبد املهدي يف مؤمتر الطاقة 
ال�ذي عق�د يف الكوي�ت يف 2015/1/21 إذ قال )بغض النظر عن النس�بة 
التي حتتله�ا مصادر الطاقة االحفورية لكن معدالت الطلب عليها س�رتتفع 
خال الس�نوات العرش القادم�ة .. وبناًء عىل التقدي�رات احلالية فإن الطلب 
عىل النفط سيس�تمر باإلرتف�اع بمعدل 1،2-1،5 س�نويًا وقد يصل الطلب 
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اىل 105-110 ملي�ون برمي�ل يوميًا يف 2025. وإن قطاع النقل وس�يارات 
الش�حن والس�يارات اخلاص�ة س�تلعب دورًا مه�اًم يف زي�ادة اإلس�تهاك .. 
فحس�ب تقديرات سابقة س�تتضاعف ففي الصن بمفردها ملكية السيارات 
بخمس�ة أضعاف خال الفرتة 2010 – 2025 وهذا يعني أن 220 مليون 

سيارة ستدخل السوق للفرتة املذكورة(. 
 وس�واء نض�ب النفط غدًا او بعد غ�د أو بعد قرن فالس�ؤال االكثر امهية 
ه�و م�اذا فعلنا من اجل خلق بدائل؟ آخذين أيض�ًا باإلعتبار ترصحيًا آخر يف 
الكلمة نفسها حن أشار اىل أن )أسعار النفط العاملية شهدت انخفاضًا كبريًا، 
ه�و االول من نوعه منذ مخس�ة اع�وام، ما ادى اىل ترضر العدي�د من البلدان 

بينها العراق(.
 والبدائل التي نبحث عنها بالسؤال اعاه هي ليست بدائل الطاقة البديلة 
الت�ي يكث�ر الكام عنها وانام نبح�ث عن البدائل االقتصادي�ة واملالية التي ال 
جتع�ل اقتص�اد الدولة ريعيا معتمدا يف كل يشء عىل ثروة طبيعية س�تنتهي ان 

اجا ام عاجا.
 فف�ي الغرب ويف انحاء العامل املتق�دم الذي اليملك معظمه البرتول كان 
ال�كام طيل�ة عقود يرتكز عىل البحث عن مصادر اخ�رى للطاقة غري الطاقة 
النفطي�ة التي يتمركز احلص�ول عليها يف مناطق حمددة من الكوكب االريض، 
وهي مناط�ق تصدر النفط لتلك الدول املتقدمة ولغريها من الدول االخرى 

بأكثر ما تستهلكه منه حمليا.
 وبرغ�م التق�دم يف بعض املجاالت التي متكن العلم فيها من حتقيق تقدم 
ملح�وظ يف جم�ال صنع الطاقة البديلة ويف اكتش�اف مص�ادر جديدة هلا غري 
مس�بوقة كاعتامد الطاق�ة النووية وطاق�ة الرياح والطاقة الشمس�ية أو اعتامد 
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الكهرباء بديا عن الوقود يف حركة السيارات فإن هذا التقدم الذي تواصل 
ع�ىل م�دى عق�ود مل ينجح حت�ى االن يف ان يك�ون طاقة تفرض االس�تغناء 
هنائيا عن طاقة البرتول ومش�تقاته التي مل تزل هي الطاقة االساس�ية يف عاملنا 

املعارص.
 ولذل�ك فان ال�كام االن ويف ه�ذه اللحظة التي نواجه فيه�ا ازمة حادة 
يف ت�دين اس�عار النفط هو كام يف معظم االحيان غ�ري عميل ويمكن تصوره 
كوس�يلة للتخلص من مس�ؤولية مواجه�ة حقائق اكثر امهي�ة واكثر خطورة 
مت�س جوهر النظ�ام االقتصادي واملايل القائم عىل االعت�امد كليا عىل البرتول 
كمص�در اس�اس للدخ�ل. وكان األج�دى البح�ث ع�ن حل�ول جذرية يف 

مواجهة مثل هكذا أزمات وفق تصورات بعيدة املدى.
 ويف احلقيق�ة نح�ن النملك املس�توى العلم�ي والصناعي املتق�دم الذي 
يؤهلن�ا لانش�غال يف هذه الظروف بكام غري مناس�ب عن الطاق�ة البديلة. 
س�واء كان هذا الكام يريد لنا مصادر جديدة للطاقة او انه يريد حتذيرنا من 

اخلطر الذي هيدد نفطنا واعتامدنا عليه.
 ان الس�ؤال االكثر امهية االن هو س�ؤال اقتصادي وليس سؤاال صناعيا. 
وحتى اذا بقي الرتكيز عىل السؤال الصناعي فاننا سنظل ندور يف اطار سؤال 
اقتصادي حن نتساءل وجيب ان نتساءل: ماذا عملنا من اجل تطوير الصناعة 

النفطية نفسها؟
 انتجن�ا النفط ولكن م�اذا عملنا من اجل تكرير النفط؟ ومن اجل تطوير 
صناعة نفطية مل نتقدم فيها خال عقود وها نحن نعود اخريا لنعتمد من اجل 
س�د حاجتنا اليومية عىل اس�ترياد مش�تقات النفط من دول جماورة لنا وذلك 

بسبب توقفنا يف جمال هذه الصناعة عند ما بنيناه قبل عقود بعيدة نسبيا.
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 ان ه�ذا التس�اؤل عن تاخر الصناعة له نتائجه ع�ىل االقتصاد وذلك عىل 
اكثر من مس�توى س�واء ب�ام هندره م�ن اموال الس�ترياد حاجتن�ا اليومية من 
مشتقات البرتول ونقلها وتوزيعها أو بتعطيل الكثري من االيدي العاملة التي 

كان يمكن هلا ان تعمل يف هذه الصناعات وتؤمن عيشها من دخلها فيه.
 واقتصاديا مل نعمل حتى بام عملت به بعض من دول اجلوار املنتجة للنفط 
ح�ن فكرت بمحدودية عمر خزي�ن النفط واحتامل نضوبه وانش�غلت هذه 
ال�دول بتأمن حقوق االجي�ال املقبلة من هذه الطاق�ة وعملت عىل اكثر من 
مس�توى من اجل حف�ظ حق االجيال وذل�ك بالتوفري املايل هل�ا من عائدات 
النف�ط او بتطوير االقتص�اد وتنويعه وبام جيعل ثروة النف�ط املحدودة واالنية 
اقتصادي�ا ث�روة دائم�ة عرب حتويلها اىل مش�اريع مالي�ة وصناعي�ة واقتصادية 

دائمة.
 من املمكن ان نجعل من هذه االزمة املالية مناس�بة للمراجعة، وستكون 
الس�لطات النفطية مطالبة بالعمل عىل تطوير الصناعة النفطية، يف ما سيكون 
ع�ىل الربمل�ان العم�ل اجلاد م�ن أجل ترشي�ع قانون النف�ط والغ�از، بينام عىل 
احلكومة العمل بمختلف مؤسس�اهتا لغرض فتح افاق االس�تثامر وتش�جيع 
القطاع اخلاص باحلقل الصناعي وكذلك تطوير ادائها يف جمال تنويع مصادر 

الدخل وعدم االبقاء عىل اقتصاد قائم عىل النفط.
 إن اعت�امد الع�راق وكذل�ك إقلي�م كردس�تان ع�ىل النفط فيها مس�ؤولية 
سياس�ية واقتصادية ومالية ويفرتض اإلعتامد عىل نصائح وتوصيات اخلرباء 
يف هذا املجال، ونظرًا ألمهية النفط كعامل أسايس يف اقتصادنا فينبغي إرشاك 
عدد كبري من املستش�ارين واخلرباء يف املجاالت اإلقتصادية املتعلقة بالسوق 

النفطي فضًا عن األمور الفنية األخرى.
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 وكام أرشنا سابقا ويف اكثر من مناسبة فإن النفط ملك الشعب واألجيال 
القادمة وإن الترصف به ليس من حق جمموعة من املس�ؤولن أو جيٍل بعينه، 
بل جيب ان تكون مجيع القرارات الس�رتاتيجية املتخذة من قبل مثيل الش�عب 
مدروسًة بشكل يضمن حقوق اجلميع وتأخذ يف نظر اإلعتبار مصالح اجليل 

احلارض واألجيال املستقبلية.
 إن الرتكيز عىل الصناعة النفطية ويف كافة املجاالت مسالة يف غاية األمهية 
من أجل حتس�ن اإلقتص�اد الوطني وتوف�ري فرص العمل لرشحي�ة كبرية من 
املواطن�ن. كام جيب الرتكري عىل ترشيع قانون النفط والغاز بش�كل مدروس 
وتفصييل وبشكٍل تتساوى فيه حقوق العراقين مجيعًا فضًا عن ضامن حقوق 

األقاليم واملحافظات كافة بدالً عن اإلتفاقيات اآلنية والترشيعات املؤقتة.
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مشكالت ال حيلها إال التفاهم الوطني املسؤول

د. عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية 

وزير املوارد املائية األسبق
ترشين الثاين 2014

 يف جانب أس�ايس من املشكات بن حكومة إقليم كردستان وبن املركز 
أن معظمها مل يكن من نتاج اليوم. ومن الصحيح القول أهنا تضخمت مؤخرًا 

وتفاقمت إىل احلد الذي وصلت إليه.
 ويمك�ن ألي متابع أن يش�خص جانبا من العوام�ل التي جعلت األزمة 
تصل إىل ما وصلت إليه من طبيعة تبعث عىل األس�ى واألسف، وهي طبيعة 
تعي�ق التفاهم الذي ما زال مكنًا رغم ذل�ك، بل جيب أن يظل مكنا ومتاحا، 
حي�ث ال حل�ول وال نتائ�ج ت�ريض اجلميع م�ن دون أن يتفاه�م اجلميع عىل 

أسس الرشاكة احلقيقية والوحدة الوطنية واملصالح املشرتكة.
 يمك�ن أن نع�زو بعض جوانب املش�كات إىل طابع عام خي�ص العملية 
السياس�ية واسلوب ترصيف املش�كات فيها، وهو طابع عام ألن الطرفن، 
حكوم�ة املرك�ز وحكوم�ة اإلقلي�م، مها ج�زء اس�ايس يف العملية السياس�ية 

ومسامهون عمليون وفعليون يف صنعها ويف تقدمها ويف مشكاهتا أيضًا.
 لقد كانت العملية السياس�ية من حيث هي عملية توافقية بش�كل مبدئي 
أو حتاصصية كام هي بطبيعتها العملية الواقعية مدعاة لصنع ومواجهة الكثري 
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م�ن املعض�ات الت�ي كان يفرزها الواق�ع وتضع حتدياهتا أمام املش�اركن يف 
العملي�ة نفس�ها. وكان من اجراءات هؤالء املش�اركن العم�ل بمبدأ تأجيل 
املش�كات وإزاحته�ا إىل األم�ام ب�دال من البح�ث عن حل�ول رسيعة تنهي 
املشكلة وتستأصل عوامل نموها وتفاقمها. وهذا التأجيل هو طبيعة يتحمل 
مسؤوليتها اجلميع وال تقع عىل عاتق طرف معن وذلك بفعل تركيبة العملية 

السياسية وبفعل اإلجراءات التي كان تعتمد يف املعاجلة.
 فم�ن الرضوري أن يت�م التوافق ب�ن مكونات املجتمع عىل الش�عارات 
السياس�ية التي جيب ان تصب يف صالح الش�عب وتلبي طموحاته واإلهتامم 
ب�دور اجلامه�ري وكذل�ك ش�عوب املنطق�ة ودراس�ة كل جوان�ب األه�داف 
السياس�ية س�واًء كان ش�عارات أو مطلب ح�ق تقرير املصري أو اإلس�تقال 
الذي هو حق من حقوق مجيع الشعوب وخاصة شعب كردستان، وحتى يف 
بعض األحيان للكيانات األخرى. ولكن حالة التشنج بن حكومتي اإلقليم 
واملرك�ز كان هلا مع األس�ف تأثري س�لبي ع�ىل الوضع الكردي بش�كل عام، 
لذلك ينبغي أن ترفع الش�عارات السياس�ية من قبل السلطة بشكل مدروس 

ومن قبل األطراف السياسية واإلجتامعية الرئيسة.
 من املهم جدًا أن يتم التوصل إىل تفاهم وطني بشأن قانون النفط والغاز 
الذي يش�كل عدم ترشيعه حتى اآلن واحدة من أهم املعضات اإلقتصادية 
ب�ن املرك�ز واإلقلي�م واملحافظات وايض�ًا يف السياس�ة النفطي�ة واقتصادها 
وعمليته�ا االنتاجية والتصنيعية. وهنا جيب اإلش�ارة اىل رضورة اعتامد مبدأ 
الش�فافية يف السياس�ة العامة للدولة والسياس�ة النفطية خصوصًا وكام أرشنا 
س�ابقًا فإن النفط واملوارد الطبيعية ليست ملكًا للحكومة أو شخص أو جيل 
بعينه بل هي ملك للش�عب واألجيال كافة. كام جيب إقرار قوانن مدروس�ة 
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م�ن قبل جمل�س الن�واب وبقية املؤسس�ات احلكومي�ة حول ملكية الش�عب 
ملوارده املالية وبشفافية عالية.

 يف النظ�ام الديمقراط�ي دائ�ام م�ا يكون نق�ص الترشيع�ات يف أي حقل 
من حق�ول احلياة والعمل والعاقات دافعا ملش�كات متوقعة وغري متوقعة 
ومقص�ودة وغ�ري مقصودة، وكان تأجيل البت يف ه�ذا القانون املهم ويف بلد 
نفطي كبري مثل العراق من أسباب األزمة يف جمال النفط بن املركز واإلقليم.

 إّن اإللت�زام بتنفي�ذ امل�واد الدس�تورية املرشعة يف الدس�تور والتي ختص 
مس�تقبل الع�راق هو م�ن أولي�ات الواج�ب الوطني ل�كل العراقي�ن، وإن 
التأخري والتلكؤ يف تطبيق هذه املواد س�يكون الس�بب املبارش ملشاكل العراق 

وكام حصل مع املادة 140 وهي مادة حساسة كام يعرفها اجلميع.
 ال يمكن القاء اللوم يف هذا التأخري عىل طرف سيايس أو حكومي بعينه، 
ولكن يمكن القول إن بعض األطراف السياسية كانت تدفع باجتاه التأجيل. 

وكان جيري تعليل ذلك بالظروف األمنية.
 وواقعي�ًا فإن فرص التفاهم بن املركز واإلقليم يف ظل هذه األجواء كان 
مأموالً هلا أن تكون أكثر يرًا وساس�ة، ولكن كان حيصل ذلك فقط عندما 
جي�ري الفص�ل بن اخلاف�ات السياس�ية اآلنية )ب�ن املرك�ز واإلقليم( وبن 

مشكات ذات مساس بالدستور وبالترشيعات الناقصة أو املؤجلة.
 إن ح�ق تقري�ر املصري مقٌر يف األمم املتحدة، وبالنس�بة للش�عب الكردي 
ه�و ح�ٌق قائ�م حتى من قبل تقس�يم كردس�تان بع�د احلرب العاملي�ة األوىل، 
وش�عارات األحزاب الكردية ويف بعض األوق�ات األحزاب العراقية نادت 
مجيعه�ا بح�ق تقرير املص�ري، وأفض�ل مثال للوض�ع الك�ردي يف العراق هو 
إس�كوتلندا، مع العلم بأن الس�كوتلندين يتمتعون بكافة احلقوق أما احلزب 



- 76 -

القومي الس�كوتلندي فهم يطالبون باإلس�تقال.. واملشكلة الرئيسة لشعب 
كردس�تان يف الع�راق ه�ي احلكوم�ات الديكتاتورية يف املنطق�ة. وبرغم كل 
العقبات التي واجهت اإلقليم يف املراحل الس�ابقة فإن الوضع يف كردس�تان 
الع�راق وص�ل اىل مرحلة أفضل م�ا كان عليه يف أية ف�رتة تارخيية أخرى من 
مجيع النواحي السياس�ية واإلقتصادية واحرتام املكونات األخرى وش�عوب 

املنطقة املختلفة. 
 إن مش�كات الترشي�ع وتطبي�ق القوانن والدس�تور ال حت�ل بغري اعتامد 
مب�ادئ الدس�تور ب�ام ه�و عليه م�ا دام ه�و حت�ى اآلن وثيقة وطني�ة مرشعة 
ديمقراطي�ًا ومس�تفتى عليه�ا.. ولعل أي خل�ل فيه أو نقص يف م�واده أو يف 
الترشيع�ات املكمل�ة ل�ه ال يمك�ن حل�ه وجت�اوزه م�ن دون عمل دس�توري 
وديمقراطي وبآليات العملية الديمقراطية الربملانية، بينام اخلافات السياسية 
يمك�ن ترصيفه�ا بآليات احل�وار والرصاع الس�يايس بمختلف أش�كاله التي 

يسمح هبا النظام الديمقراطي.
 ال يمك�ن ألي طرف أن يعمل بمبدأ اس�تثامر األزم�ات إلحراج الطرف 
اآلخ�ر، وال بد من إقرار حقيق�ة أّن التفاهم الوطني املنطلق من احلرص عىل 
الوح�دة الوطنية والرشاكة باقتس�ام اخلريات وبمواجهة الرشور هو الس�بيل 
الوحيد حلل املش�كات واالنطاق نحو آفاق أكثر رحابة من اخلانق الضيق 

الذي نضع أنفسنا فيه حيث تطوقنا املشكات وتثقل علينا بكاهلها.
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قوانني مل تتغري وأخرى مل ُترّشع

د. عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

وزير املوارد املائية األسبق
متوز 2014

 بدءًا وبمناسبة انعقاد الدورة الربملانية اجلديدة، نتقدم بالتهنئة احلارة لكل 
السادة النواب يف الربملان العراقي اجلديد. وتزامنا مع هذا احلدث املهم نورد 
بع�ض املاحظات اخلاصة بالقوانن النافذة والتي نرى من املناس�ب طرحها 

للمناقشة بغية اإلستفادة من جتربتنا السياسية ما بعد عام 2003. 
 فق�د بقي�ت مش�كلة القوان�ن املتوارثة وحتّكمه�ا باحلي�اة والتعامات 
واح�دة م�ن أعقد املش�كات الت�ي تواجه فرص بن�اء الدول�ة اجلديدة يف 
الع�راق بعد س�قوط النظ�ام الدكتات�وري ع�ام 2003 وال�رشوع بالنظام 

الديمقراطي.
 ولع�ل م�ن البدهيي�ات القول إن طبيع�ة النظام الس�يايس يف كل مكان يف 
الع�امل تقرره طبيعة القوانن والترشيع�ات التي تضبط العاقة ما بن املواطن 
والدولة ومن ثم يأيت دور أس�لوب تطبيق القوانن ونظام إدارة السلطات يف 

تقرير طبيعة النظام السيايس للدولة.
 فمبدئي�ًا ال يمك�ن أن نقول عن دولة إهنا ديمقراطية ملجرد أن دس�تورها 

النافذ يؤكد عىل اخليار الديمقراطي.
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 الديمقراطية هي جمموعة قوانن وترشيعات تنظم إدارة الدولة وأسلوب 
حكمه�ا وصلة مواطنيها بالس�لطات، ومن دون هذه القوانن التي تس�تلهم 
قيم الديمقراطية ولو بدرجات متفاوتة حسب طبيعة النظام ومدى التقدم يف 

الديمقراطية ال يمكن القول إن البلد يف املسار الديمقراطي الصحيح.
 لك�ن احلي�اة، س�واء يف دول�ة ديمقراطي�ة أو غ�ري ديمقراطي�ة، ال جيري 
تنظيمه�ا بمجرد توفر القوان�ن العامة للصلة بن املواطن والدولة وإنام هناك 
الكثري من القوانن والترشيع�ات التي تنظم حياة املواطنن وتنتظم بموجبها 
حقوقهم ومس�ؤولياهتم إزاء بعضهم البع�ض وإزاء الدولة، وهي قوانن من 

األمهية بحيث تستحيل احلياة إىل جمرد فوىض من دوهنا.
 وال يكف�ي للدول�ة واملجتمع واألفراد أن تتوفر هن�اك مثل هذه القوانن 
وأن جيري العمل بموجبها مهام كانت تلك القوانن يف ظرفها عادلة وصاحلة 
لتنظيم العاقات عىل اس�س العدالة، فا بد ل�كل الترشيعات والقوانن من 
مراجعات دائمة للوقوف عىل مدى صاحيتها ومدى قدرهتا عىل اس�تيعاب 

التغيريات والتحوالت اجلارية يف املجتمع واحلياة.
 تك�ون املس�ؤولية يف معظم األحي�ان أكثر تعقيدًا حن يك�ون املجتمع يف 
طور االنتقال من نظام س�يايس شمويل واس�تبدادي إىل نظام ديمقراطي قائم 
ع�ىل احلريات والع�دل االجتامع�ي، فقد تكون مس�ؤولية املراجع�ة اجلذرية 
للقوان�ن من أعظم أولويات س�لطات العهد اجلديد الذي من املس�تحيل أن 
يك�ون ديمقراطيا فع�ا من دون قوانن جديدة تنظ�م احلياة واملعامات عىل 

هذا األساس وباالعتامد عىل هذه الطبيعة للنظام السيايس اجلديد للدولة.
 وقد واجهنا يف العراق اجلديد وما زلنا نواجه هذه املشكلة وما ينتج عنها 
عن مش�كات كثرية نعيشها يوميا ونتابعها لكن التحرك من أجل وضع حد 
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هلا هو أقل ما مطلوب حتى اآلن.
 واجلان�ب الكب�ري يف مش�كلة العراقي�ن، كإدارات حكومي�ة وترشيعي�ة 
وقضائي�ة ومواطنن، هي يف أن ه�ذه الرتكة القانونية الثقيلة هي تركة بعضها 
ه�رم وم�رت عليه عق�ود وبعضها مر علي�ه أكثر من قرن م�ن دون أن جتري 
مراجعت�ه أو تعديل�ه، كام يف بعض القوان�ن والتعالي�م ذات األصل العثامين 

خصوصًا يف األرايض.
 ويف احلقيق�ة، مل تك�ن هن�اك حاج�ة ملث�ل ه�ذه املراجع�ات والتعديات 
الترشيعية الرضورية يف فرتة النظام الدكتاتوري، وذلك ألن )قرارات جملس 
قي�ادة الث�ورة املنحل( حل�ت حمل الترشيع، ومن املس�تغرب حق�ًا أن العبارة 
اآلنفة التزال س�ارية يف أغلب القرارات الصادرة عن أعىل اهليئات يف الدولة 
لتؤك�د رسيان مفعول هذا )املجلس املنحل( يف جس�م الدولة. فضًا عن أن 
الكث�ري من ق�رارات العهود الس�ابقة كالعثامني�ة، امللكية، اجلمهوري�ة وطبعًا 

البعثية التزال نافذة لغاية اآلن. 
 وإىل جنب القوانن والقرارات املوروثة التي مل تلغ ومل تعدل والتي تعيق 
الكث�ري من التعامات اليومية وتؤثِّر س�لبًا عىل أهم املفاص�ل احلياتية كإدارة 
املوارد املالية والتجارة وحركة املال يف األسواق ومعامات التجار واملقاولن 
وتغمط الكثري من احلقوق، فإن احلاجة املستمرة إىل ترشيعات كثرية مستحدثة 
فرضته�ا احلياة وتقدمها وفرضتها طبيعة النظام الديمقراطي مل تزل هي أيضا 
دون مس�توى االهت�امم املطل�وب من اجله�ات الترشيعية. وهن�ا نلفت النظر 
اىل التخل�ف الكبري الذي تش�هده املعامات املرصفية واعت�امد أنظمة البنوك 
األس�اليب البدائي�ة القديم�ة ماخلق فرقًا شاس�عًا بيننا وب�ن املجتمع املتقدم 
ال�ذي قطع أش�واطًا هائلة يف جمال احلوكمة األلكرتوني�ة وحتويل أغلب إن مل 



- 80 -

نقل مجيع التداوالت املالية وما يتصل باحلسابات املرصفية اىل عامل الرقميات.
 نطال�ب الكت�ل السياس�ية إياء اإلهت�امم اجل�دي بقضية إلغ�اء القوانن 
املعرقل�ة لعم�ل خمتل�ف إدارات الدولة ويف مقدمتها رئاس�ة جمل�س الوزراء 
من خال تش�كيل جلنة أو هيئة مش�رتكة من خمتصن وخرباء عن الس�لطات 
الربملانية والتنفيذية والقضائية تتوىل مهمة حرص القوانن وتأثرياهتا عىل احلياة 
العام�ة وعىل اعاقة عمل الس�لطات أو إعاقة تأمن حق�وق املواطنن لتعمل 
هذه اللجنة املقرتحة ع�ىل وضع احللول البديلة وتقديمها للترشيع وبموافقة 
الربملان عرب إطاٍر دستوري هو جزء من حل عميل ملشكلة إن مل نتجاوزها فإن 

الرضر واملعاناة سيستمران وسنفقد الكثري من فرص العمل والبناء.
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تفامهات ما بعد االنتخابات

د. عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

وزير املوارد املائية السابق
حــزيــران 2014

 بات مؤكدًا أن االنتخابات الترشيعية الوطنية التي أجريت هي انتخابات 
من املؤمل أن خترج بنتائج مهمة ومؤثرة يف مس�ار العملية السياس�ية وعملية 

بناء مؤسسات الدولة وتطور الديمقراطية يف العراق.
 ومه�ام تك�ن نتائ�ج االنتخابات ف�إن طبيعة ال�رصاع بن الق�وى الفائزة 
وسعي كل منها إىل تشكيل حكومة وسلطات أخرى يف ضوء فهمها وبراجمها 
وتوجهاهت�ا هو رصاع حيم�ل الكثري من النتائج التي ترتب�ت عىل العاقة بن 

القوى والكتل خال السنوات األربع املاضية.
 لقد انتهت السنوات األربع املاضية وكان االنقسام واالختاف فيها أكرب 
من عوامل االلتقاء واالنسجام بن األطراف الربملانية التي تشكلت احلكومة 
م�ن معظمه�ا، ولن يك�ون متوقع�ًا أن تنطوي ه�ذه اخلافات واملش�كات 
بانطواء تلك السنوات وإنام ستمتد اخلافات لتلقي بظاهلا عىل اجلدل الذي 
س�يجري من أجل تشكيل احلكومة التي نتمنى أن تقوم عىل إختيار العنارص 
الكف�وءة والنزهية وأن تبتع�د عن املحاصصة وتوزيع املقاع�د، وكنا نأمل أن 
ال يتصدر مواقع املس�ؤولية من مل يقدم�وا اخلدمات يف الفرتة املاضية. واليوم 
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ينبغ�ي عىل الكتل السياس�ية ومجيع األطراف املش�اركة يف العملية السياس�ية 
الرتكيز عىل برنامج احلكومة للمرحلة القادمة لتثبيت االمن وحماربة الفس�اد 
بكاف�ة أش�كاله وان تص�ب الق�رارات احلكومي�ة والترشيع�ات يف مصلح�ة 
اجلامه�ري وبحس�ب ما أق�ّره الدس�تور العراقي م�ن أجل النه�وض بالوضع 
املعي�يش للفرد وحتقي�ق العدالة اإلجتامعية بن املواطن�ن ال عىل ملء املقاعد 

القيادية يف الدولة وتوزيع املناصب فقط. 
النتائ�ج االنتخابي�ة نفس�ها مل ت�أت لتك�ون حاس�مة لصال�ح ط�رف من 
األط�راف، وه�ذا أيضًا ما ل�ن حيص�ل يف أي انتخابات أخ�رى مقبلة يف ظل 
طبيع�ة تركيبة املكونات والقوى السياس�ية األساس�ية يف البلد، لكن هذا هو 
ما سيجعل عملية االتفاق عىل توزيع السلطات وتشكيل احلكومة عبارة عن 

مسار معقد وصعب وميلء بالتوقعات املختلفة.
 لق�د انته�ت الس�نوات األرب�ع املاضي�ة بخاف�ات كانت ع�ىل أكثر من 
مس�توى، فهن�اك اخلاف ب�ن مكون�ات التحال�ف الوطني الذي تش�كلت 
احلكوم�ة منه، وهناك خاف أس�اس ب�ن احلكومة املركزي�ة وحكومة إقليم 
كردس�تان وهناك خاف ثالث بن احلكومة وبن أطراف متثل املكون السني 

يف الربملان.
 ولعل املشكلة األعقد هي يف ما ترتب من نتائج عىل تلك اخلافات التي 
تطورت من مس�توى خاف بن قوى سياس�ية بش�أن املش�اركة يف احلكومة 
والربمل�ان إىل خافات ذات طابع عميل تعلق�ت بخصوص الصلة بن بغداد 
وكردستان بقضايا اسرتاتيجية حول املناطق املتنازع عليها وانتاج وبيع النفط 
وملف البيش�مركة وميزانية اإلقلي�م، وهذا نموذج واحد وهو مفصيل ومهم 
ألشكال اخلافات ليس بن املركز واإلقليم وإنام بن خمتلف األطراف والتي 
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أخفت يف طياهتا خافات أخرى جوهرية كالتفاهم عىل الدس�تور وتعدياته 
املطلوبة والوضع األمني واخلدمي والترشيعات األساسية التي ظلت معطلة.

 وم�ن الصحي�ح أن طبيع�ة نظ�ام املحاصص�ة كان�ت س�ببًا يف الكثري من 
املش�كات لكن من الصحيح أيض�ًا أن ال يشء يف األفق يوحي باالنتهاء من 
هذا النظام التحاصي، وه�ذا ما جيعل التفكري والثقة بإمكانية إجياد احللول 

العملية تفكريًا غري واقعي وثقة يف غري حملها.
 ولعل الكام عن حكومة أغلبية سياس�ية هو حماولة إلجياد حلول عملية 
وس�عي للخ�روج من أزم�ة. فلن يك�ون باإلم�كان احلصول ع�ىل مثل هذه 
األغلبي�ة من دون )حتالفات( وهي التس�مية الرقيق�ة للمحاصصة، ولكن يف 
مقابل هذا الفهم الواقعي لكام األغلبية السياس�ية فإن من الواقعية أيضًا أن 
ال جيري إمهال أمهية هذا الكام الذي يؤكد أبعاد األزمة يف النظام الس�يايس 
وإدارة احلك�م يف الب�اد ويبحث عن حل عنها. وهذه ه�ي مهمة )التحالف 
ل للحكومة، يف  الوطن�ي( نفس�ه، إذا فع�ًا اس�تمر التحالف كط�رف مش�كِّ
صياغ�ة برنامج مقنع للجميع يأخذ باحلس�بان عثرات الفرتة الس�ابقة ويضع 
احللول الصحيحة هلا والتي تتناسب وقناعات اجلميع ومصاحلهم املشرتكة.

إقلي�م  الربملاني�ة عموم�ًا وخصوص�ًا يف  متابعتن�ا اإلنتخاب�ات   خ�ال 
كوردس�تان حيث جرت أوالً إنتخابات برملان كوردستان والحقًا إنتخابات 
الربمل�ان العراق�ي إضافة اىل انتخاب�ات جمالس املحافظ�ات لإلقليم، الحظنا 
ان النتائ�ج يف املرحلة االوىل )إنتخابات برملان كوردس�تان( مل تكن يف صالح 
اإلحت�اد الوطن�ي الكوردس�تاين الن�د الس�ابق الق�وي للح�زب الديمقراطي 
الكوردس�تاين وحصول حركة التغيري عىل ع�دد مقاعد أكثر من اإلحتاد، لقد 
كانت أس�باب هذا الرتاجع واضحة ومنها بعض السياسات اخلاطئة لإلحتاد 
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وعدم مراعاة القيادات السياس�ية الستقالية القرار السيايس فضًا عن اختاذ 
القرارت الريعة والغري مدروسة لرتضية األطراف السياسية االخرى. 

 ويف اإلنتخاب�ات الربملانية األخ�رية تعّززت فرص اإلحتاد الوطني بالفوز 
ورج�ع منافس�ًا قوي�ًا للح�زب الديمقراطي الكوردس�تاين بع�د أن حصد ما 
يق�ارب ضعف األص�وات التي حصل عليه�ا يف ال�دورة االنتخابية املاضية 
بفضل دعم اجلامهري الكوردية وكفاءة الكوادر اجلديدة وعدم اشرتاك الكثري 
م�ن القيادات احلزبية )وخاصة عدد من أعضاء املكتب الس�يايس( يف احلملة 
اإلنتخابية ويكفي أن نذكر أن اإلحتاد الوطني يف عام 2010 مل حيصل س�وى 

عىل 13 مقعد فقط. 
 التفاه�م اإلجي�ايب بن خمتل�ف األطراف يتطل�ب أوالً أن يفهم كل طرف 
من األطراف بواقعية وبروح إجيابية طبيعة صلته ومشكاته مع اآلخرين من 
رشكاء الوط�ن والعملية السياس�ية، وهذا مبدأ أس�اس من مب�ادئ الرشاكة، 
وح�ن ننج�ح بالف�وز بمث�ل ه�ذه الروحي�ة م�ن التفاه�م نكون ق�د وضعنا 
األساس خللق قاعدة تفاهم وطني ختفف من تأثري العامل اإلقليمي والدويل 

يف مستويات احلراك املختلفة يف الباد. 
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احلوادث اجلنائية وحماوالت اإلستغالل السيايس

د. عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

وزير املوارد املائية السابق

بغداد / نيسان 2014
 كان احل�ادث املأس�اوي ال�ذي تعرض ل�ه الصحف�ي واالكاديمي حممد 
بديوي حادثًا مؤملًا عىل أكثر من مستوى، ليس ألن الفقيد كان دائام عىل صلة 
طيبة معنا فقط وإنام خس�ارته كمواطن عراقي خملص وصحفي له الكثري من 

اخلصال احلميدة جاءت لتجعل من احلادث خسارة أحزنتنا مجيعا.
 وفقدان هذا الصحفي املثابر جاءت أيضا بطابعها املأساوي لتؤكد الكثري 
من املشاكل املتعلقة بضعف التدريب يف جمال تعامل رجال رشطة وجيش مع 

املدنين وذلك أثناء تأدية واجباهتم يف ظروف أمنية غري سليمة.
 إن حال�ة االس�تقرار األمني ال تتطل�ب بالتأكيد أي تواجد أمني مس�لح 
كثيف أو بس�يط يف الش�وارع، لكن املش�كلة األمنية التي تواجهها الباد منذ 
2003 وحت�ى اآلن ه�ي التي تف�رض هذا التواج�د الذي كثريا م�ا أدى إىل 

مشكات بن اجلنود والرشطة وبن املواطنن املدنين.
 ال يمكن وال جيب تربير أي حادث عنف ضد أي مدين غري مسلح، فكيف 
بحال�ة العن�ف التي جي�ري معها اس�تخدام الس�اح وت�ؤدي إىل القتل، وهي 
جريمة حياس�ب عليه�ا القانون وحياس�ب كل تلكؤ يف حتقي�ق العدالة ومتابعة 
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تعقب اجلناة وتكثيف اجلهود حلسم امللفات وعدم تقييد اجلرائم واالعتداءات 
ضد جمهولن. فكل تس�اهل يف هذا املجال يش�جع عىل اجلريمة ويسبب األذى 

للمجتمع وللسلطات إذا أرادت حتقيق العدالة واألمان للجميع.
  وحادث�ة م�رصع الصحفي حممد بديوي كش�فت جانبا مؤمل�ا أيضا وهو 
املتعل�ق بالكيفي�ة الت�ي تك�ون عليه�ا ردود االفع�ال يف التعام�ل م�ع حدث 
مأساوي بعد حصوله. فمن طبائع البرش عادًة أن رد الفعل االنساين التلقائي 
واملب�ارش ه�و رد فع�ل يس�تنكر اجلريم�ة، أي جريمة، مه�ام كان�ت دوافعها 
وكائن�ا م�ن يكون مرتكبه�ا أو ضحيتها، لكن من املؤس�ف أن ه�ذه الطبيعة 
تراجعت كثريًا وكادت أن ختتفي وراء السحابة الثقيلة التي خيمت من أقوال 
وترصحيات وترصفات كان من حق بل ومن مسؤولية كل واحد منا أن يفكر 

بدوافعها ومراميها وأهدافها.
 رب�ام يك�ون من املأل�وف أن ينفعل البرش يف مثل ه�ذا الظرف ويتكلمون 
ب�كام مش�حون بالغض�ب وحتى ب�روح االنتقام، لك�ن الغري�ب أن يندفع 
البع�ض إىل اخت�اق أكاذي�ب، وأي أكاذيب، فقد كان بع�ض الكذب الذي 
سمعناه مسموما وكان يريد استثامر حادث مفجع واستغال دم الضحية من 

أجل إشباع عطشه للفتنة والدم.
 ما معنى أن ينربي أكثر من مسؤول ليقول إن هذه اجلريمة ذكرتنا بجرائم 
كثرية ارتكبتها وحدة من اللواء الرئايس يف نفس املنطقة بينام اجلميع يعرف أن 
هذا هو أول حادث من نوعه يرتكب وأن أول من أدانه وأول من أكد حتمية 

القبض عىل اجلاين وتسليمه للعدالة هو مكتب رئيس اجلمهورية.
 كي�ف نفر أن نائب�ا برملانيا وبعد مرور وقت طوي�ل عىل احلادث املؤمل 
يعود ليظهر يف التلفزيون ويتحدث بثقة مصطنعة عام يس�ميه تكرار اجلرائم 
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م�ن قبل نف�س القوة ويندف�ع أكثر ليؤك�د بالثق�ة املصطنعة نفس�ها إن هذا 
التك�رار دليل واضح عىل أن هناك حتام حاضن�ة لعمليات االغتيال يف هذه 
الق�وة! ه�ذا الكام قيل بعد مرور فرتة عىل احلادث كام ذكرنا، وبام يعني أن 
حلظ�ة الصدم�ة واالنفعال املبارش ق�د تم عبورها، ومن املف�رتض أن يرتفع 

صوت العقل.
 وص�وت العق�ل ال يعني التهوين من احلادث وإنام ه�و أن نضع اجلريمة 
يف س�ياقها الطبيعي حت�ى نفهم ما حدث وحتى نتمكن م�ن جتاوز حالة هي 
واحدة من عرشات احلاالت التي تكررت ولكن ليس يف املكان نفسه وليس 
م�ن القوة نفس�ها وإنام يف أماك�ن متفرقة ومن قوى أمنية خمتلفة وبمناس�بات 

خمتلفة أيضًا.
 مل يك�ن أم�رًا خطريًا ح�ن جرى وصف الل�واء الرئايس ب� )بيش�مركه(، 
فالبيش�مركه جزء من قوات ترشفت بالنضال ضد الدكتاتوية وهي جزء من 
ق�وات حتمي العراق اجلديد، ولكن اخلطري فيام س�معناه وفي�ام كان يراد هبذا 

التوصيف هو الرتكيز عىل اهلوية القومية للجاين من منطلق شوفيني.
 الل�واء الرئ�ايس هو خليط م�ن كل القوميات واألدي�ان واملذاهب، وهو 
ل�واء نج�ح يف حف�ظ أمن منطق�ة تواجده حتى بات�ت املنطقة مث�ًا، من أكثر 
مناط�ق العراق ارتفاعا يف أس�عار البيع واإلجيار بفعل األمان الذي يش�عر به 
مجيع الس�كان يف املنطقة، لكن تعمد اإلس�اءة للواء وتعم�د الرتكيز عىل نعته 
هبوية قومية معينة ويف ظرف س�يايس ملتبس بمش�كات بن إقليم كردستان 
واحلكومة االحتادية كان تعبريًا عن س�عي حمموم الس�تغال احلادث والدفع 
باملش�كات إىل مزي�د م�ن التأزيم ال�ذي ال خي�دم إال أعداء الع�راق اجلديد 

وأعداء وحدة نسيجه الوطني.
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 نحت�اج فع�ًا إىل مح�ات توعية مس�تمرة وإىل مراقبة ش�ديدة للحاالت 
التي يتم فيها التجاوز عىل حقوق اإلنس�ان، ولعل أي تساهل مع أي حادث 
سيكون س�ببا يف تكاثر احلوادث وتشجيع الس�لوك غري املنضبط، لكن واقع 
ما رأيناه عىل شاش�ات التلفزيون وما س�معناه منها من سياس�ين وصحفين 
يدعو إىل أن نعمل عىل أن يكون مثل هؤالء بمس�توى األحداث وبمس�توى 
املس�ؤولية املطلوبة من أجل حفظ احلقوق وسيادة القانون ومن أجل منع أية 
دعوة للكراهية وخلق املزيد من االحتقان من خال استغال حتى مصائب 

الناس واملتاجرة بمآسيهم.
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حني تعزز حلظة اإلمتحان خيارات الديمقراطية

د. عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

وزير املوارد املائية األسبق
شباط -2014 

 تشكل الديمقراطية املنهج الفكري والعميل الذي اختطه االحتاد الوطني 
الكردس�تاين منذ تأسيس�ه وخصوصا بعد التح�رر من الدكتاتورية البش�عة، 
حي�ث تع�زز اق�رتان مب�دأ الديمقراطي�ة بالنس�بة لإلحت�اد الوطني ب�ن كون 
الديمقراطية خيارًا أساس�يا من أجل بناء العراق الديمقراطي االحتادي وبن 
ك�ون الديمقراطية منهاج عمل داخل تنظيامت )االحتاد الوطني( عىل خمتلف 

املستويات ويف مجيع فعالياته.
 فمن املعروف واملسّلم به أنه ال يمكن بناء الديمقراطية من دون أحزاب 
ديمقراطي�ة، تعتم�د التقالي�د الديمقراطي�ة لي�س يف جمال الفك�ر والتخطيط 
لبن�اء دولة ديمقراطية وجمتم�ع ديمقراطي وإنام أيضا يف بناء اهليكل التنظيمي 
ويف تنظي�م فعالي�ات احلزب واختيار قياداته وترش�يحهم عىل أس�س العمل 
الديمقراط�ي املعروف�ة واملعم�ول هب�ا يف مجي�ع األح�زاب التي تؤم�ن بعمق 

بالديمقراطية كمنهج حياة وتعمل من أجل ترسيخ هذا املنهج.
 إن الديمقراطي�ة بإطارها الصحيح واجلاد هي ما يضمن التقدم والتطور 
س�واء لل�دول واملجتمع�ات أو لألح�زاب الت�ي تضب�ط الديمقراطي�ة فيه�ا 



- 90 -

اختاف�ات ال�رأي والتوجه�ات ك�ام حتافظ عىل متاس�ك التنظي�م من خال 
التمسك بتقاليد العمل الديمقراطي.

 الديمقراطي�ة نظ�ام حيم�ي نفس�ه بنفس�ه ويصوهنا م�ن أخط�ار االرتداد 
عليه�ا وحيفظه�ا من اجلم�ود والتكلس، ولك�ن كل هذا يبق�ي مقرتنا برشط 
توف�ر االرادة احليوية واملؤمنة إيامنا عميقا بالديمقراطية ليس كحل فقط وإنام 

كمنهاج عمل يف مواجهة التحديات.
عميق�ا  االي�امن  كان  الكردس�تاين  الوطن�ي  االحت�اد  مس�رية  وخ�ال   
بالديمقراطي�ة س�واء يف العم�ل التنظيمي الداخيل أو يف صل�ة االحتاد باحلياة 

السياسية ومؤسساهتا يف إقليم كردستان وعموم العراق.
 ومؤخ�را حن واجه االحتاد الوطني مس�ألة تباين وجه�ات النظر داخل 
قيادت�ه يف قضي�ة انعق�اد مؤمت�ره العام يف موع�ده املحدد أو تأجي�ل ذلك فإن 
)اإلحت�اد الوطن�ي( تعامل م�ع هذا املفصل امله�م بروح العم�ل الديمقراطي 
التي ترسخت يف تقاليد االحتاد وعززت العمل فيه، حيث جرى االستامع إىل 
رأي تنظيامت احلزب بمختلف املس�تويات واختاذ القرار املناسب والصحيح 

يف ضوء موقف شبه موحد وباألغلبية الساحقة.
 لق�د اختذ ه�ذا القرار يف ظرف اس�تثنائي يم�ر به )االحت�اد الوطني(، مع 
وجود الرئيس مام جال يف خارج البلد ملواصلة عاجه بعد أن مّن اهلل تعاىل 

بتشافيه من املرض املفاجئ.
 ويأيت هذا تعبريًا عن حكمة وحس�ن تدب�ري تنظيامت االحتاد الوطني ويف 
تفّه�م واضح وإجيايب للحظة التارخيية الت�ي يمر هبا االحتاد، كام هو تعبري عن 

ترسيخ تقاليد الديمقراطية واللجوء إليها يف املفاصل احلساسة.
 إن الف�رتة الفاصل�ة ب�ن الرتتي�ب النعق�اد املؤمت�ر العام الراب�ع للحزب 
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حت�ى اختتام�ه وتنفيذ القرارات التي س�تصدر عنه وبن إج�راء اإلنتخابات 
الربملانية العامة هي فرتة قصرية للغاية ال تس�مح بعمل التحضريات الازمة 
واإلس�تعداد خلوض اإلنتخابات الربملانية العامة فضًا عن انتخابات جمالس 
املحافظات يف إقليم كوردس�تان.. ويمكن الق�ول بثقة بأن نتائج اإلنتخابات 
املقبلة ستكون مهمة جدًا وخاصًة بالنسبة لدور اإلحتاد الوطني يف املستقبل. 
 إن الديمقراطي�ة م�ع وج�ود ثوابت أساس�ية فيها إال أهنا ليس�ت وصفة 
عم�ل جاه�زة للتطبيق يف كل زم�ان ومكان، فام يمكن أن يصح ويش�تغل يف 
مناسبة معينة وظرف ما قد ال يصح يف مناسبة وظرف آخر، وهذا من حماسن 
خيارات الديمقراطية كنظام عمل وحياة وتفكري ديناميكي وحيوي ال خيضع 
للثب�ات وملقايي�س املس�طرة. ويأيت خيار اعت�امد القيادة اجلامعي�ة يف ترصيف 
ش�ؤون العمل الس�يايس والتنظيمي، يف هذه الفرتة التي يعالج فيها أمن عام 
االحتاد، تعبريًا عمليًا عن االنس�جام والتفاهم عىل أس�س الديمقراطية وعىل 
الش�عور العايل باملس�ؤولية احلزبية والوطني�ة، مع أننا نميل إىل خيار توس�يع 
القي�ادة اجلامعية من ثاثة قيادين إىل مخس�ة أو س�بعة، وهذا ما يس�هل عمل 

القيادة وحيسم الكثري من املواقف يف إطارها.
 كذلك جيب العمل بشكل أكرب عىل تكثيف احلمات اإلنتخابية للعمليتن 
اإلنتخابيت�ن القادمت�ن، اإلنتخاب�ات الربملاني�ة العام�ة وانتخاب�ات جمال�س 
املحافظات يف اإلقليم، وتقديم برامج عمل واقعية تستجيب لتطلعات الناس 

ومهومهم وحتقق مطالبهم يف األمن واخلدمات والقضايا األخرى. 
 إن واح�دة م�ن أفض�ل النتائج التي يص�ل إليها أي تنظي�م حزيب هي أن 
تك�ون حلظات االمتحان مناس�بة للتوثب ولتعزيز التقالي�د اإلجيابية وصيانة 

وحدة املوقف واستقالية القرار السيايس.
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كيف نجعل حلظة الرتاجع فرصة للتقدم؟

د. عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

وزير املوارد املائية األسبق
كانون أول 2013

أفرزت نتائج اإلنتخابات الترشيعية األخرية يف إقليم كردستان الكثري من 
النتائج املبارشة واملتمثلة بعدد أصوات الناخبن التي حصل عليها كل طرف 

من األطراف التي شاركت يف االنتخابات.
 وعندما حتصد القوى السياسية النتائج املبارشة ألي انتخابات عىل شكل 
أص�وات ث�م مقاع�د يف الربملان ف�إن املهم هلا ه�و أن تتفه�م النتائج األخرى 
لانتخابات وأن تدرس�ها وتتأمل فيها قبل أن تأخذ اجراءات وتقرر أحكاما 

حول طبيعة عملها وسياساهتا وبراجمها.
 إن حصيل�ة اإلنتخاب�ات هي عبارة ع�ن نتائج مس�تخلصة لتقييم الرأي 
العام للناخبن وموقفهم من أداء القوة السياس�ية خال دورة سابقة وملوقف 
أولئ�ك الناخبن م�ن الربنامج املطروح ل�دورة مقبلة ثم املوق�ف املبارش من 

املرشحن أنفسهم باعتبارهم مثلن قادمن للقوة السياسية يف الربملان.
 اليمكن تصور نتائج أي اإلنتخابات أن تس�ري بوترية واحدة، وال يمكن 
حل�زب، أي ح�زب يف دول�ة ديمقراطي�ة أن حياف�ظ عىل خط بياين مس�تقر يف 
كل انتخاب�ات، وم�ن هنا يأيت تب�ادل األدوار بن القوى السياس�ية بن موقع 
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معارض مرة وموقع حكومي مرة أخرى يف الديمقراطيات املختلفة يف العامل 
وإال فأن الركود واالس�تقرار عىل حكومة دائمة من طيف س�يايس واحد هو 

أمر أشبه باملستحيل ديمقراطيًا.
 صع�ود أو هب�وط عدد مقاعد قوة سياس�ية يف الربملان يف انتخابات معينة 
ه�و نتيجة طبيعية يف حي�اة ديمقراطية، بل هو من مع�امل الديمقراطية ومدى 
تقدمها وتقدم الوعي الش�عبي بشأن استخدام االنتخابات للتعبري عن موقفه 

وعن ضغطه من أجل التغري.
 يف احلياة الديمقراطية وكام تستخدم الناس حقها يف التعبري عن الرأي فإهنا 
يف املحصلة األخرية تستخدم أصواهتا يف التأييد والرفض أو الثواب والعقاب 
إن ج�از التعب�ري. والديمقراطي�ة التي تري�د البقاء عىل موقف ثاب�ت وال تبّدل 
للنتائ�ج االنتخابية هي ديمقراطية مش�وهة، والقوى السياس�ية ال تكون قوى 
ديمقراطية ما مل تقبل أوالً بحكم الناخبن كام تعرب عنه أصواهتم االنتخابية وما 

مل تراجع نفسها ثانيًا وتراجع براجمها وسياساهتا يف ضوء نتائج االنتخابات.
 يف ضوء هذا يمكن هنا تشخيص جوانب ما أفرزته نتائج اإلحتاد الوطني 
الكردس�تاين يف االنتخاب�ات الترشيعية األخرية. وهي نتائ�ج ال يمكن عزهلا 
بأي حال من األحوال عن ظرف االحتاد وهو خيوض أول انتخابات من دون 
إرشاف وختطيط وعمل مبارش من أمينه العام فخامة الرئيس مام جال الذي 

كان يتابع االنتخابات من مشفاه يف أملانيا حيث تلقى نتائجها هناك.
 فف�ي الف�رتة األخرية التي س�بقت االنتخاب�ات، بدا اإلحت�اد الوطني كام 
ل�و أنه جمموع�ة قيادات يعمل كل منه�ا يف إطار مصلحت�ه اخلاصة، بدالً من 
العم�ل بروح القيادة اجلامعية واخت�اذ القرارات وفقًا لذل�ك، إذ رّكز البعض 
م�ن ه�ذه القيادات ومن�ذ فرتة م�ن الزمن ع�ىل الرتويج لذواهت�م عن طريق 
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وس�ائل اإلعام املختلفة والس�عي لرتضية بعض اإلعامين بكتابة مقاالت 
بعي�دة عن أرض الواقع ب�دالً من الرتكيز عىل هن�ج وبرنامج عمل اإلحتاد يف 

اإلستعداد لإلنتخابات وتشكيل احلكومة.
 قام قس�م من القيادات احلزبية يف بعض احلاالت بالتنصل من مس�ؤولية 
القي�ام بواجباهت�م وخدم�ة الناس واجلامه�ري يف تقديم اخلدمات الرئيس�ة يف 
املناط�ق املختلف�ة وخاص�ًة يف القرى واألري�اف خارج مراكز املدن الرئيس�ة 
كالسليامنية ودهوك وأربيل، فضًا عن عدم إختاذ اخلطوات اجلدية يف مكافحة 
الفس�اد واحلد اإلمتيازات التي يتمتع هبا البعض من القيادات واملس�ؤولن. 
لذلك فليس من املس�تغرب أن جتد الكثري من املواطنن يش�كون عدم اهتامم 
هؤالء املسؤولن بحل مشاكلهم الرئيسة وانعدام الزيارات امليدانية ملناطقهم 
عند توليهم للمناصب احلكومية ويف فرتاٍت خمتلفة، وكذلك حصول قناعة يف 
بعض امليادين بأن اإلحتاد الوطني الكوردس�تاين قد فقد استقاليته السياسية 
واإلداري�ة ووق�ع يف فخ اختاذ القرارات السياس�ية واإلداري�ة املتّرعة نتيجة 

للخافات الداخلية أو الرصاعات حول اإلمتيازات. 
 ومن املشاكل اجلديرة باالنتباه أن الرتشيح لانتخابات مل يفرز الكفاءات 
املوجودة داخل املجتمع، فاختيار املرشحن من دون مراعاة الكفاءة والشعبية 

خلق فجوة بن املرشحن وبن اجلمهور، سواء العام أو املؤيد لإلحتاد.
 كام أن عددًا من أعضاء قيادة اإلحتاد الوطني وحن تسلمهم للمسؤوليات 
احلزبية واحلكومية والربملانية يف اإلقليم فشل يف التواصل مع اجلامهري يف كثري 
م�ن املناطق وأيض�ًا يف تقديم اخلدمات املطلوبة هلم أو أداء واجباهتم بش�كل 
جي�د خلدم�ة اجلامهري، وهو فش�ل دفع ثمنه اإلحت�اد الوطني ال�ذي كان دائام 

األقرب إىل نبض الناس ومعاناهتم وحياهتا اليومية.
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 اإلحت�اد الوطن�ي ه�و تنظي�م يؤم�ن بقي�م الديمقراطي�ة وكان تارخيه عما 
متواصًا من أجل إرس�اء أس�س الديمقراطية يف العمل احلزيب، ويؤمن بآليات 
الديمقراطية يف العمل سواء عىل املستوى الوطني أو عىل مستوى التنظيم، وكل 
هذا اقتىض أن يعلن االحتاد بش�كل مبكر اعرتافه بالرتاجع يف هذه االنتخابات، 
ولك�ن الديمقراطي�ة يف احلي�اة احلزبي�ة تتطل�ب بع�د ذل�ك اس�تخدام اآلليات 
الديمقراطية يف إجراء مراجعات لتشخيص مواضع اخللل، والعمل عىل اجراء 
التغيري املطلوب هو تغيري لن يكون بعيدا عنه جتديد حيوية القيادة بدماء جديدة 
وتعزي�ز مب�دأ القيادة اجلامعي�ة عىل وفق قي�م الديمقراطية وب�ام جيعل من حلظة 
الرتاجع التي عاش�ها االحتاد وعاشتها مجاهريه فرصة مهمة للتقدم إىل أمام، من 

خال وضع برنامج عمل واقعي وشامل يستهدف حل املشاكل الرئيسة.
 تتحم�ل قي�ادة اإلحت�اد الوطني الكوردس�تاين املس�ؤولية عن م�ا حصل يف 
احلزب من تراجع وعدم القدرة عىل معاجلة األمور داخل احلزب وخارجه، كام 
جيب عليها إعان كامل املسؤولية عن نتائج اإلنتخابات املخيبة لآلمال جلامهريه 
واخت�اذ خط�وات فعلية من أجل العودة باحلزب اىل الطريق الذي إختطُه لنفس�ه 

منذ البداية، حزبًا سياسيًا يدافُع عن حقوق ومكتسبات الشعب الكوردي. 
إّن العم�ل ع�ىل تثبيت حكم القانون وترس�يخ مبدأ العدال�ة اإلجتامعية، 
ركيزت�ان أساس�يتان يف بناء جمتمٍع قوي تس�وده املس�اواة ويتمت�ع فيه اجلميع 
بتكافؤ الفرص وكذلك العمل املشرتك مع بقية األطراف السياسية ومنظامت 
املجتم�ع املدين هو ما س�يضمن لألجيال القادمة مس�تقبًا مرشقًا طاملا تطّلع 
الي�ه احلزب وهو ما يمك�ن حتقيقه بالعمل اجلاد والس�عي الدؤوب من أجل 
حتقي�ق مطالب اجلامه�ري يف الوقت احلارض واملس�تقبل، دون الركون فقط اىل 

التاريخ املرّشف حلزب اإلحتاد الوطني الكوردستاين. 
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الفساد الذي يرسق حتى املستقبل

د.عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

وزير املوارد املائية األسبق
أيلول 2013

 بات الفس�اد، بوجوهه املختلفة، عامًا ش�ديد التعويق للتقدم الس�يايس 
املنش�ود بعد كل هذه الس�نوات. لقد كان األمر متازمًا بن الفس�اد كمظهر 
لتعث�ر الوضع الس�يايس وارباكاته، وبن هذا التعثر الذي أس�همت يف تنميته 

عوامل الفساد وظروفه.
 وإذا كان الفس�اد آفة مسترشية، بحدود متفاوتة، يف مجيع النظم السياسية 
يف الع�امل املعارص، فإنه عادًة م�ا يصطدم بالكثري من االجراءات التي تتخذها 
احلكوم�ات للح�د من�ه، ويف املقدم�ة م�ن ه�ذه االج�راءات إش�اعة مبادئ 
الش�فافية، كام تتخذها املجتمعات حلامية أمواهلا العامة وإداراهتا ومؤسس�اهتا 
وذلك بالعمل عىل توفري أكرب مس�احة للحريات الصحفية وحقها يف املراقبة 

والوصول إىل املعلومات.
 ق�د ختتل�ف الصورة يف الع�راق عام هي عليه يف معظم دول العامل، س�واء 
منها الديمقراطية أو الشمولية، فالدول ذات األنظمة الشمولية عادًة ما تكون 
حمكوم�ة بنظام ص�ارم جيعل الثروات وف�رص الترصف هبا منوط�ة بمركزية 
ش�ديدة، يكون معها الفس�اد مقرتنًا بأعىل هرم السلطة، بينام يسترشي الفساد 
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يف أغلب مفاصل جس�د الس�لطة الش�مولية حن تكون هذه السلطة يف حالة 
ضع�ف واهنيار. إما يف ال�دول الديمقراطي�ة فإهنا وكلام متتن�ت الديمقراطية 
ختلق نظاما متش�ابكا من احلامية التي تصد الفس�اد، نظام يش�ارك فيه املجتمع 
والس�لطات املختلفة، م�ن القوانن إىل الربملان فالصحاف�ة واملواطن العادي 

املحصن ثقافيًا وقانونيًا وتربويًا ضد الفساد.
 يف العراق ورثنا تركات نظام شمويل احتكر السلطة واملال يف أوج قوته، 
بينم����ا نم�ت وكربت مظ��اه�ر الفس���اد يف اجله�از احلكوم�ي بمختلف 
حلقات�ه الدنيا والعلي�ا، يف العقدين األخريين من عمر الس�لطة مع احلروب 
واحلصار واشتداد طغيان السلطة ضد املجتمع وجتويعه ودفعه ملواجهة أسوأ 

األوضاع املعيشية يف كل املجاالت.
 ويف الظ�روف التي رافقت تغيري الس�لطة يف العراق كانت البيئة مناس�بة 
لنم�و مظاه�ر تقليدية للفس�اد يف اجله�از اإلداري للدولة وأيض�ًا عند بعض 
التكتات احلزبية إىل جنب مظاهر أخرى هي األخطر، استجدت مع حداثة 
جتربتنا يف النظام الديمقراطي الا مركزي من جانب ومع ما رافق التغيري من 
جانب آخر من مشكات تفكك بنى الدولة وإعادة بنائها يف أجواء من عدم 
االس�تقرار األمني املصحوب بمشكات سياس�ية واجتامعية ما زالت مل جتد 

احللول التي تضع الدولة عىل الطريق الصحيح.
 إن املظاه�ر التقليدي�ة للفس�اد قابل�ة للع�اج ع�ىل صعيدي�ن، ولكن يف 
ظروف أكثر اس�تقرارًا، وسيكون الصعيد األول تربويًا واقتصاديًا يكون معه 
املوظف�ون يف غنى عن فس�اد مايل وإداري يف عاقته�م بعملهم وباملواطنن، 
فيام يكون الصعيد الثاين قانونيًا ورقابيًا يمنع من تسول له نفسه من االنحدار 

بالوظيفة ملثل تلك املظاهر.
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 لكن املظاهر املستجدة هي األخطر، وهي التي توصف عادًة بأهنا الوجه 
اآلخر لإلرهاب، إهنا فساد احليتان الكبرية التي تضيع معها الثروات وفرص 
البناء ومعاجلة املشكات العاصفة باألداء احلكومي طيلة هذه السنوات التي 
أعقب�ت التغيري، ومعل�وم أن املعنين باحليتان هم بعض الش�خصيات داخل 

العراق ومن العائدين من اخلارج. 
 من املؤسف أن الصلة ليست جدلية فقط بن االرهاب وهذا الفساد وإنام 
أيضًا هي صلة عضوية بمظاهر مرضية رافقت العملية السياسية كاملحاصصة 

التي حتمي الفساد وتتغذى عليه.
 لقد حجب غياب الش�فافية الكثري ما يمكن االس�تدالل به عىل صفقات 
فس�اد كربى، وهذا من مظاه�ر نظام حتاصي يعيق ال�دور الرقايب للربملان، 
وه�و دور ال يكون فاعًا من دون مؤازرة جمتمعية تتيحها الش�فافية لإلعام 

واألفراد واملنظامت.
 وهنا نش�ري إىل حمدودية أدوار اهليئات الرقابية، املستقلة منها واحلكومية. 
فع�ادة م�ا تصط�دم ه�ذه األدوار بالتدخ�ات السياس�ية التي تعي�ق عملها 
ومتنعه، لتكتفي هذه اهليئات بتس�ليط األض�واء بن حن وآخر عىل احللقات 
)األضع�ف( يف هيكل الفس�اد الضخم. ومن املفارق�ات أن أحدًا مل يتحدث 
عام إذا كان ما تنفقه الدولة عىل هذه اهليئات يتوازى مع حجم ما تكشف عنه 

اهليئات من أموال منهوبة بالفساد ومع املعاد منه خلزينة الدولة.
 ومن بن أخطر مظاهر الفس�اد التي متتد تأثرياهتا ليس عىل األجيال اآلن 
فقط وإنام أيضًا عىل من سيأيت من أجيال مستقبًا، هي أشكال الفساد التي ال 
تسطو بشكل مبارش عىل األموال من خال صفقات عقود وسواها وإنام متتد 
إىل الت�رصف بالثروة الطبيعية العامة، كاألرايض، املياه اجلوفية، النفط والغاز 
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الطبيعي واس�تخدامها مرة يف مصالح عاقات عامة ومنافع سياسية ومرات 
يف التأسيس إلمرباطوريات مالية.

 ولع�ل الت�رصف ب�األرايض وتوزيعه�ا بطريق�ة عش�وائية غ�ري خاضعة 
العتبارات فنية وال اعتبارات حترص عىل املال العام كملكية للجميع، سواء 
األحياء اآلن أو من سيولدون هو الشكل األكثر كارثية يف هذا املظهر اخلطري 

للفساد.
وهذا شكل من أشكال اس�تغال املال العام يف الدعاية وترتيب املصالح 
السياسية، كام هو هنب مايل لثروات ال جيوز الترصف هبا بالطرق التي جرت 

وجتري اآلن.
 ولعل اس�تخدام الثروة النفطية والغاز الطبيعي يف هذا اإلطار هو ش�كل 
أكثر وضوحا للفساد، حيث جيري تبذير عوائدها الضخمة عن طريق إنفاقها 

ٍف منشؤه الفكر السلطوي وليس اإلدارة احلكيمة للثروات.  بجهل وتعسُّ
 وم�ن املهم هن�ا التأكيد عىل أّن مجي�ع الثروات النفطي�ة واملياه واألرايض 
ليس�ت مل�كًا ألحد، س�واء كانت احلكوم�ة أو الربملان أو حت�ى اجليل احلايل 
من الش�عب، وإنام هي ملٌك هل�ذا اجليل واألجيال القادم�ة التي تليه، وجيب 
الترصف بش�ديد احلكمة وبموافقة مندويب الشعب هبذه الثروات وخصوصًا 
الناضبة منها كالنفط وأن حُيسب حساب املستقبل املنظور والبعيد كام حيسب 
حس�اب احلارض، م�ن خال العمل ع�ىل املش�اريع اإلس�رتاتيجية العماقة 
وتقدي�م اخلدم�ات الطويلة األم�د التي تصب يف مصلح�ة املواطن العراقي، 
واإلبتعاد عن احللول الرتقيعية فيام خيص هذا امللف أي ملف اخلدمات الذي 
تش�ّبع باحللول اآلني�ة والوقتية وه�ي يف كثرٍي من حاالهتا جت�رّي ألجل املنفعة 
الش�خصية أو احلزبية، وال نكش�ف جديدًا حينام نقول بأن بعض السياسات 
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احلالية لو جرت يف البلدان التي تتمتع بش�فافية أكرب لكان حساب املسؤولن 
عن تقصريهم يف أداء واجباهتم عسريًا.

 إّن جتاهل املصلحة العامة ش�كٌل من أشكال الفساد اإلداري والسيايس، 
وإن�ام يتطور الفس�اد يف س�وء التعامل مع ه�ذه الثروات لصالح اس�تثامرات 
ش�خصية وليس للصالح العام، حن يقوم املسؤولون بترصفاٍت ذاتية تسمح 
هلم هبا مواقع املس�ؤولية والسلطة، جلمع أكرب قدٍر مكن من املال، وهو فساٌد 
يتس�رت بإطار قان�وين لتكوين الثروة وتأم�ن قوة النفوذ املس�تقبيل، وكل هذا 

جيري عىل حساب حقوق األجيال.
 إن ف�وىض احلي�اة السياس�ية وم�ا يرافقه�ا من مش�كات األم�ن وجهل 
الن�اس بحقوقه�م وضعف الش�عور باملس�ؤولية العامة هي مرات س�محت 
بمرور الكثري من حاالت الفس�اد، ولكن األشد خطورة أهنا سمحت بتطور 
أش�كال الفس�اد وتناميها، بحيث بات من متطلبات الفس�اد أن يس�تمر هذا 
الوضع املش�ن ع�ىل صعيد السياس�ة واألمن، ومع ش�ديد األس�ف أْن أّدى 
ذل�ك اىل إنحطاط األخاق واملنظومة القيمية إضافة اىل الناحيتن السياس�ية 
واإلقتصادية لدى نس�بة غري قليلة من املجتمع، والذي س�اعد عىل هذا األمر 
الرتاج�ع االمن�ي واس�تفحال دور اإلره�اب واملش�اكل املس�تمرة دونام أفق 
واضح. وهنا النس�تبعد إهتام القيادات والنخب السياس�ية بالتقصري وبالتايل 

الفشل يف حتقيق أدنى األهداف املرجّوة منهم.
 وال تب�دو احلل�ول الريع�ة مكن�ة يف مثل ه�ذه الظروف، لك�ن احللول 
املتوقع�ة ال ت�أيت إال م�ن خ�ال تنام�ي الوع�ي الش�عبي، من خ�ال معرفة 
الناس أهنا متتلك القوة، قوة اس�تخدامها حقها الديمقراطي بكيفية الترصف 
بأصواهت�ا يف االنتخاب�ات، ومن خال عمل حثيث م�ن النخب عىل التوعية 
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والتنبيه والتأس�يس لروح نقدية جريئة يف التصدي للمظاهر الس�يئة وعملية 
يف ط�رح البدائ�ل والضغ�ط م�ن أجل إص�اح مس�تويات األداء الس�يايس 
واالقتصادي واخلدمي.. وهذه بعض من مهام املجتمع يف تقويم السياسات 
العام�ة ويف احلفاظ عىل الثروات وحس�ن اس�تخدامها وتأم�ن فرص أفضل 

ألجيال املستقبل.
 إّن م�ن واجب الش�عب ه�و القيام بتغي�ريات جذرية للقي�ادات احلالية، 
واإلتي�ان بدم�اء جدي�دة كف�وءة وخملص�ة تضطلع باملس�ؤولية الكب�رية التي 
تنتظرها يف بناء دولة قادرة تس�تطيع مواكبة التطّور العاملي واللحاق بالركب 
األمي، من خال مكافحة كل أش�كال اخللل يف مفاصل الدولة سياسيًا كان 
أم إقتصادي�ًا. ك�ام جي�ب عىل املجتم�ع أن يدفع بالنخ�ب املثقف�ة اىل الواجهة 
السياسية، بغية إعطاء دور أكرب هلذه النخب يف صياغة برنامج سيايس شامل 
إلدارة الدولة وتشخيص مجيع حاالت الفساد املسترشية يف مرافقها، والعمل 
اجلاد عىل إقصاء الوجوه التي س�امهت يف إنتش�اره، وقامت بتضليل القضاء 

والرأي العام حن أّدعت بأهنا هي من حاربت الفساد!! 
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أزمة العراق بني الرتكة الثقيلة والتحديات املستقبلية

يف حمارضته التي التي قدمها يف املنتدى املشرتك يف جامعة بوسطن وكلية جون 
كنـدي يف جامعـة هارفـرد احلكومية يف نيسـان 2013 » يؤكـد الدكتور عبد 
اللطيف مجـال أن العراق يواجه تركة ثقيلة وكذلك حتديات مسـتقبلية هائلة 
سياسـيا واقتصاديا واجتامعيا. وجزء من هذه الرتكـة كانت احلروب املدمرة 
والعقوبـات االقتصادية الدولية القاسـية التـي دمرت اقتصاد العـراق وبنيته 
التحتيـة وقضت عـى الطبقة الوسـطى، ووفرت أيضا أرضـا خصبة لظهور 

التطرف السيايس والسياسة الطائفية«

د. عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقد لفخامة رئيس اجلمهورية

وزير للموارد املائية السابق
نيسان 2013

 ويقول الدكتور رشيد »وقد فشلت بعض قوى املعارضة العراقية يف فهم 
التتغري احلادث يف طبيعة املجتمع العراقي يف ظل الدكتاتورية وكيفية التعامل 

معه«.
 وبع�د اس�تعراض موس�ع لكثري م�ن اس�باب االخفاق�ات احلالية تطرق 
الدكتور رش�يد اىل احتامالت جتدد العنف الذي قد يكون طائفيا بن الش�يعة 
والسنة او عرقيا بن العرب واالكراد أو داخل الطائفة الشيعية نفسها. واشار 
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يف النهاية اىل قضيتن هلام تاثري كبري عىل مس�تقبل العراق واستقراره مها: ازمة 
املياه التي قال ان احلكومات املتعاقبة منذ احلرب العاملية الثانية مل توهلا اهتامما 
كافيا، وطبيعة احلكم الفيدرايل الذي جيب عىل العراقين التوافق عليه لينتقل 
العراق اىل مرحلة اكثر استقرارا وينزع فتيل بعض االزمات التي تعصف به.

احلروب والعقوبات االقتصادية
 من األمهية بمكان إجراء حتليل عميق للوضع املعقد الذي نشأ يف العراق 
طيلة السنوات ال� 10 املاضية من أجل أن يكون حتليا واقعيا ولتجنب اتباع 
هنج تبس�يطي. ويواجه العراق ترك�ة ثقيلة وكذلك حتديات مس�تقبلية هائلة 

سياسيا واقتصاديا واجتامعيا. 
 وم�ا يزال الع�راق يواجه ترك�ة ثقيلة خلفه�ا نظام صدام بع�د عقود من 
الدكتاتوري�ة. وج�زء م�ن ه�ذه الرتكة كان�ت احل�روب املدم�رة والعقوبات 
االقتصادي�ة الدولي�ة القاس�ية الت�ي دم�رت اقتص�اد الع�راق وبنيت�ه التحتية 
وقض�ت عىل الطبقة الوس�طى، ووفرت أيضا أرضا خصب�ة لظهور التطرف 

السيايس والسياسة الطائفية. 
 ولذل�ك، كان الع�راق بالفع�ل جمتمع�ا حُمَط�ام عندم�ا وقع�ت احل�رب 
والعملي�ات العس�كرية يف ع�ام 2003. وإضافة لكل ذل�ك فإن بعض قوى 
املعارضة العراقية فش�لت يف فهم التغيري احل�ادث يف طبيعة املجتمع العراقي 
يف ظ�ل الدكتاتورية وكيفية التعامل معه. ويمكن أن يكون عديد الذين ُقتِلوا 
أكثر بكثري من 100 ألف - بام يف ذلك ضحايا الرصاع الطائفي خال الفرتة 
2006-2007 وأع�امل اإلره�اب الوحش�ية م�ن قبل فلول ح�زب البعث 

واملتطرفن وامليليشيات. 



- 105 -

قرارات مدمرة
 وقد غريت القوات متعددة اجلنس�يات قواعد االش�تباك من التحرير إىل 
االحت�ال. وأصدرت س�لطة االئت�اف املؤقتة )CPA( ق�رارات مترعة 
مدم�رة كان من بينه�ا حل اجليش العراق�ي. وكان هلذه القرارات أثر س�لبي 
ق�وي للغاي�ة عىل احلي�اة السياس�ية وقوبلْت بالرف�ض القاطع م�ن قبل عامة 

اجلمهور. وتم استخدامها من قبل املتطرفن لتطوير وتوسيع اإلرهاب. 
 وهيمن إرث سياس�ات القوى السياسية احلاكمة عىل احلكومات العراقية 
املتعاقبة منذ عام 2004، وخصوصا السياسة الطائفية والفساد املسترشي وما 
تبقى من ترشيعات وقوانن النظام القديم. والس�بب اجلذري لألزمة العميقة 

املستمرة هو نظام تقاسم السلطة الطائفي الذي تم اجياده منذ عام 2003. 

سوء االدارة
 وتش�ري احلقائ�ق بش�أن الع�راق بعد عرش س�نوات من االحت�ال إىل أن 
واحدة من العقبات الرئيس�ة للتنمية االقتصادي�ة واالجتامعية يف العراق هي 
س�وء اإلدارة وعدم وجود إمدادات طاق�ة موثوقة والقوانن واالحكام التي 
عفا عليها الزمن. والعراق فيه حاجة ماسة للتحرر من قوانينه املاضية. وعىل 
الرغم من أن النفط يس�هم بش�كل كبري يف الناتج املحيل االمجايل للعراق، إال 
إن البل�د ال يمل�ك القدرة عىل تكري�ر النفط بام يكفي لتلبي�ة احتياجاته. ويف 
ح�ن تويف نح�و 4،488 م�ن موظفي اخلدم�ة االمريكية يف الع�راق منذ بدء 
عملي�ة حرية العراق يف 19 آذار/م�ارس 2003. لكن عرشات اآلالف من 
املدني�ن العراقين لق�وا حتفهم أيضا منذ عام 2003 نتيج�ة لعمليات القتل 

الطائفي والتمرد العنيف. 
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أوضاع سيئة
 وقال�ت املنظمة التي ُتعنى بتعداد جث�ث املوتى يف العراق »التزال الباد 
يف حال�ة حرب من مس�توى منخفض، ومن دون تغي�ري يذكر منذ مطلع عام 
2009، عىل خلفية العنف املسلح اليومي الذي يرتقي احيانا ليكون هجامت 

واسعة النطاق هتدف إىل قتل كثري من الناس«.
 وقال�ت هيومن رايتس ووتش )HRW( إن األوضاع يف العراق التزال 

سيئة، خاصة بالنسبة للمعتقلن، والصحفين، والناشطن، والنساء. 
 والعراق مكان حمفوف باملخاطر لوسائل اإلعام، بعد وفاة 151 صحفيا 
س�جلتهم جلنة محاي�ة الصحفين، عىل الرغ�م من أن اجلهة الت�ي تتوىل تعداد 
اجلث�ث يف الع�راق قالت إن العدد بل�غ 288 صحفيا وإعامي�ا مقابل 265 
مس�عفا وعاما يف جمال الرعاية الصحي�ة. وبات العراق يتصدر قائمة الدول 
التي ُيقتْل فيها الصحفيون بل إن عدد الصحفين القتىل فيه فاق ضعف عدد 

الصحفين الذين قتلوا يف الفلبن البلد الذي حيتل املرتبة الثانية يف القائمة.
 وعىل وفق مقياس الفس�اد العاملي الصادر من منظمة الش�فافية الدولية، 
ف�ان 56٪ م�ن الذين مت�ت مقابلته�م دفعوا رش�وة يف عام 2010. وتش�عر 
غالبي�ة الناس ونس�بتهم )63٪( ب�ان جهود احلكومة ملكافحة الفس�اد كانت 
غ�ري فعال�ة بل ان أكثر من هذه النس�بة م�ن الذين متت مقابلته�م اي بحدود 
)77٪( يش�عرون إن مس�توى الفس�اد ق�د زاد منذ ع�ام 2007. وقد اضطر 
قراب�ة 2.7 ملي�ون عراق�ي ل�رتك ديارهم بس�بب االضطراب�ات والعنف - 
ونصفه�م اصبحوا الجئن خارج العراق، يف حن ف�ر اآلخرون من منازهلم 
ولكنه�م بق�وا يف الباد. وال ي�زال العراقيون الذين يطلب�ون اللجوء يبلغون 
عرشات األلوف – وبلغت الطلبات نحو 23743 يف عام 2011، وأساس�ا 
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إىل البل�دان األوروبية. ويف حن أن رقم إمجايل عدد الوفيات املرتبطة بش�كل 
مب�ارش أو غ�ري مبارش مع الغزو يتفاوت من جه�ة الخرى، لكن يقال إنه بلغ 
1.5 ملي�ون حال�ة وف�اة م�ن 20 اذار 2003 إىل 31 كان�ون االول 2011 

عندما انسحبت ألوية الواليات املتحدة وحلفائها من العراق. 
 وع�ىل وف�ق اإلحص�اءات احلكومية العراقي�ة، قبل ح�رب الكويت عام 
1991، فق�د كان مع�دل ح�االت الرط�ان يف الع�راق 40 م�ن 100 الف 
ش�خص. وبحل�ول ع�ام 1995، ارتف�ع إىل 800 م�ن أص�ل 100أل�ف، 
وبحل�ول ع�ام 2005، تضاع�ف إىل ألف و600 من 100ألف ش�خص يف 
األقل. وتشري التقديرات احلالية إىل التزايد املستمر ». وإن كانت هناك بعض 
التحسنات هنا وهناك وخاصة يف مستوى املعيشة عند موظفي احلكومة، فا 
يزال العراقيون من متوسطي الدخل يكافحون من أجل تغطية نفقاهتم. وهذا 
الش�عب ال�ذي كان حيظى مرة بمرافق جيدة توفر ل�ه املياه النظيفة وإمدادات 
منتظم�ة م�ن الكهرب�اء واملستش�فيات وامل�دارس حس�نة االدارة لكنها كلها 
تراجعت. ويتخوف العراق من عودة احلرب الطائفية، وهذه املرة ُيضاف هلا 
البعد الس�يايس، حيث زاد الشيعة والس�نة من اهلجامت وسط خماوف من ان 
ترفع حرب سوريا العنف إىل مستويات الفرتة االكثر دموية يف تاريخ الباد. 
وعىل الرغم من إن حقوق املرأة منصوص عليها يف الدستور جزئيا يف مرحلة 
ما بعد صدام يف العراق. إال ان نس�اء العراق مهمشات سياسيا، وهن بشكل 
متزاي�د دون مس�توى التمثي�ل الصحي�ح. يف ع�ام 2005، كان هناك س�ت 
وزيرات. وهناك اآلن واحدة فقط –إهنا وزيرة النس�اء! وجيري هتميش املرأة 

يف املجتمع املدين كذلك.
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 جتدد العنف يف العراق
 يبق�ى الع�راق دولة هش�ة مصدومة وق�د مزقته ثاثون عام�ا من احلرب 
والعقوب�ات واالحتال واحلروب األهلية. وعىل الرغم من أن هناك العديد 
م�ن امل�ؤرشات اإلجيابية عن التق�دم يف العراق إال إن خماطر عدم االس�تقرار 

احلاد وجتدد الرصاع ال تزال قائمة. 
 وبالفعل، ويف أعقاب االنسحاب العسكري األمريكي يف كانون االول/

ديس�مرب 2011، ش�هد الع�راق رصاعا سياس�يا رشس�ا بن رئي�س الوزراء 
ن�وري املالك�ي والعدي�د م�ن منافس�يه يف ائت�اف »العراقي�ة« ال�ذي هييمن 
عليه الس�نة، إضاف�ة إىل زيادة التوتر م�ع حكومة إقليم كردس�تان. ولغرض 
اس�تمرار االجتاهات اإلجيابية، س�يحتاج العراق اىل احتواء شتى التهديدات 
عىل االس�تقرار الداخيل وجو االضطرابات اإلقليمية الذي يمكن أن يتفاقم 
بش�كل كبري يف األش�هر املقبلة. وللواليات املتحدة حصة كبرية يف مس�اعدة 

العراق لتجاوز هذه التحديات؛ والعراق حالة حرجة يف منطقة حرجة. 
 وأش�د املخاط�ر يف ع�دم االس�تقرار الداخ�يل يف الع�راق ت�أيت م�ن آثار 
التداخ�ل والتفاع�ل من جتدد الرصاع العرقي أو الطائف�ي، من جهة، واهنيار 
النظام الدستوري احلايل الذي الرجعة عنه، من جهة أخرى. واي واحد من 
هذه الرصاعات يمكن أن ينشأ عىل طول أي من خطوط التصدع الرئيسة يف 

العراق: الشيعة والسنة، العرب واألكراد، أو داخل الشيعة. 
 وتتأّت�ى املزيد من املخاطر من االس�تدالل م�ن ان العنف املدين املحتمل 
يظ�ل ايض�ا مصدر قل�ق كب�ري. وإن اس�تمرار التوت�رات بن حكوم�ة اقليم 
كردستان واحلكومة املركزية يف بغداد بشأن األرايض املتنازع عليها )املعروفة 
باس�م »احلدود الداخلية املتنازع عليها«( قد يش�عل العنف عىل احلدود التي 
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عمه�ا س�ام مؤقت منذ اإلطاحة بالنظام البعث�ي يف عام 2003. وأخريا، ما 
يزال العنف بن الشيعة احتامال حقيقيا.

 وقد تصاعدت حدة التوتر بن احلكومة املركزية العراقية وحكومة إقليم 
كردس�تان بس�بب خافات حول عائدات النفط وعدم وج�ود قانون للنفط 

والغاز )الكربوهيدرات( ما ترك التوتر دون حل.
 وم�ن بن مؤرشات اإلنذار بش�أن الوضع املعقد احل�ايل يمكن أن نذكر: 
س�وء أو ع�دم وج�ود إدارة مناس�بة يف مجيع جوان�ب احلياة تقريب�ا. وتدخل 
األح�زاب السياس�ية يف مجي�ع جوانب احلكوم�ة. وقد أدى ذلك إىل الفس�اد 
وانع�دام الكفاءة املهنية. وكذلك التدخ�ل من خارج احلكومة، كل عىل وفق 

اهدافه اخلاصة.

أزمة املياه والفدرالية
 وأخ�ريا أود تس�ليط الضوء باجي�از عىل موضوعن حاس�من: أزمة املياه 
والفيدرالي�ة يف الع�راق. يواجه الع�راق نقصا متفاقام يف املياه نامجا عن فش�ل 
احلكومات املتعاقبة بعد احلرب العاملية الثانية بضامن اإلمدادات وبسبب بناء 

سدود ضخمة يف الدول املجاورة. 
 وق�د حدت مش�اريع الس�دود من قبل ال�دول املجاورة بش�كل كبري من 
تدفق هنري دجلة والفرات وس�اعدت يف حتويل ما كان مرة ارضا خصبة اىل 
صح�راء. وفيام تتفاقم األزمة البيئية وتواصل القنابل متزيق القرى والضياع، 

فان العراق بات االن يف خناق أزمة بيئية. 
 وإذا استمرت وفرة املياه يف الباد باالنخفاض ومل يتحرك صناع السياسة 
يف بغ�داد برع�ة، فان املي�اه يمكن ان تكون مصدر ن�زاع متجدد، ليس فقط 
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بن بغداد وجريانه، ولكن بن سكان العراق املنقسمن بشدة بالفعل. ويقول 
مس�ؤولون إن البيانات الدقيقة عن املياه غري متوفرة، ما جيعل من املس�تحيل 
تقريبا حتقيق األمن املائي. وكان هذا فش�ا خطريا من قبل احلكومة السابقة. 
وق�د اختذت اإلجراءات جلمع ودراس�ة خطة ومش�اريع مس�تقبلية للموارد 

املائية يف الباد. 
 وفيام يتعلق باملبحث الثاين: الفدرالية، يمكن للمرء أن يقول أن احلكومة 
العراقية، طوال تارخيها، قد متسكت بمبدأ سلطة احلكومة املركزية ملنع تقاسم 
الس�لطة بن املكونات ما جعل نسيج س�كان العراق من جنس واحد. وقدم 
الدس�تور اجلديد الفيدرالية، والتي بموجبها تم منح حكومة إقليم كردستان 

السلطة الدارة منطقتها اقتصاديا وإداريا وترشيعيا. 
 لك�ن بقي امر ثاب�ت يعقد هذا الدوامة، ذلك هو الس�ؤال الذي بقي من 
دون اجابة حول نوع اهليكل االحتادي الذي س�يتوفر لامة اجلديدة أساس�ا، 
وماهي ترتيبات تقاس�م الس�لطة بن أولئك الذين حيكمون بغداد، وحكومة 

إقليم كردستان وقادة األقاليم يف الباد. 
 وكان النف�ط يف قلب الن�زاع الفيدرايل منذ البداي�ة. ويف الوقت احلارض، 
وم�ع املواجهة بش�أن الترشيعات التي تنظم الرقابة ع�ىل قطاع النفط والغاز، 
فهناك ش�عور بأن اتفاقا بن بغداد وأربيل بش�أن مس�ائل النفط ما يزال بعيد 
املنال. ولكن هناك عوامل يمكنها أن حتسن الثقة بن اجلانبن وتضع األساس 
لنظام فيدرايل أكثر اس�تقرارا. هناك ضغط م�ن اجل قانون مفصل عن قطاع 

النفط والغاز ومساءلة وإرشاف مناسب وشفافية. 
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جدلية املكان احلضارية والتأرخيية تفرض عى العرب والكرد ان 

يكونوا يف سلة واحدة اسمها العراق

التأريخ اثبت ان العطش اقسى من احلروب كان يف كل سنوات غربته ومنفاه 
حيمل هم اخلارطة العراقية هباجسها التضارييس واملناخي 

نعيم عبد مهلهل
18 كانون االول 2012 

ويف عرشات املقاالت واملحارضات واألنش�طة واملس�ؤوليات كنت أرى 
الدكتور عبد اللطيف مجال رش�يد أكثر املتحمس�ن والس�اعن واملنظرين يف 
ه�ذا األمر الذي ينبغ�ي أن ينظر له بجدية بالغة والذي يقرأ مقاالت الدكتور 
عبد اللطيف سيكتشف مدى خطورة األمر ومدى اتساع افق الرجل يف رسم 
ال�رؤى واملعاجلات حتى أين طرحت عليه مج�َع تلك املحارضات واملقاالت 
واحل�وارات يف كتاب ليتم اللجوء اليه من قبل الدولة واجلهات املعنية باألمر 

لتدارك ما حيدث. 

 فف�ي املقاالت مرجعية وأفكار ورؤى وطروحات حول مس�تقبل الثروة 
املائي�ة يف العراق وتداعيات كل هذا ح�ول االمن الوطني والغذائي للعراق. 
وأتذك�ر اين قب�ل ع�ام عىل م�ا أذكر حن ت�م ترش�يح الدكتور عب�د اللطيف 
لرئاس�ة منظمة الفاو بع�د انتهاء مهمته الوطني�ة يف وزارة املوارد املائية كتبت 
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مق�اال وان�ا أحاول فيه أن انّبه الدولة للوقوف بقوة اىل جانب هذا الرتش�يح؛ 
لعلم�ي وإداركي أن املنظم�ة األمية والعراق حتتاج اىل رج�ل كهذا يف قدرته 
عىل املعاجلات اآلنية واالس�رتاتيجية يف مس�ألة توفري امل�وارد الطبيعية للبرش 
وامهها حتديا مشكلة الغذاء واملاء حيث يمتلك املرشح العراقي دراية وخربة 
س�نوات طويلة يف هذا املعرتك وارشف بنفس�ه عىل الكثري من الربامج وكان 
يف كل سنوات غربته ومنفاه حيمل هم اخلارطة العراقية هباجسها التضارييس 
واملناخ�ي، وتع�رف املنظمة جي�دا أن الدكت�ور عبد اللطيف س�اهم يف دعم 
املنظوم�ة الغذائي�ة لباده يف رؤاها االس�رتاجيية وانه كان عىل رأس املؤسس�ة 
املائية واخذ عىل عاتقه منذ 2003 تطوير مناطق االهوار والسعي اىل اعادهتا 
اىل واقعه�ا قب�ل التجفي�ف وازمنة احل�روب وكذلك صيانة الس�دود واقامة 

مشاريع الري واالرواء واستصاح األرايض.

 اشتغلت مع الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد وتعلمت منه دقته وبساطته 
ومساحته الروحية الواعية بطيبتها ووعيها، وهو وحده من ساعدين يف إخراج 
كتب�ي عن االه�وار اىل النور ودعمنا يف اصدار عددي�ن من جملة االهوار قبل 
س�فري اىل أوربا ويف كل جلسايت مع الدكتور عبد اللطيف عندما كان وزيرا 
يف مكتب�ه ال�وزاري أو يف بيت�ه كن�ت اتعلم من�ه الكثري يف دقائ�ق االمور التي 
يكتش�فها بنباهة كبرية وكان يش�عرين انه يتحمل مس�ؤولية حضارية ووطنية 
يف جان�ب ال ي�درك امهيته اجلمي�ع عندما كان�ت تصوراته أنه علين�ا ان نوفر 
س�دادا ونواظم ومش�اريع ري أفضل ما نوفر لنا كتيب�ة دبابات، ألن التأريخ 
اثب�ت لنا أن العطش هو اقس�ى احلروب. وع�يل ان اختيله يف دوامه اليومي يف 
الوزارة بالرغم من خطورة شوارع بغداد عام 2006 و2007 حيث واظب 
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ع�ىل احلض�ور يف مكتبه.افرتق�ت عن الدكتور عب�د اللطيف رش�يد العوام. 
فق�د غ�ادر الوزارة وعاد ليعمل كبري مستش�اري الرئيس ليس بس�بب قرابته 
م�ع الرئيس بل ألن الرج�ل يمتلك تارخيًا طويًا يف مرافقة الرئيس يف حمطاته 
النضالي�ة واحلياتي�ة وامتل�ك خربة تارخيي�ة ومهنية وحزبي�ة يف احلزب الذي 
ينتمي اليه وأظن أن الرئيس كان يدرك أّن يف شبابية روح ووعي ونظرة رفيق 
درب�ه ما يمكن ان خيدم العراق وتطوره ليس يف اجلانب املائي والغذائي فقط 
ب�ل يف اجلانب الس�يايس فهام رفاق املكتب الس�يايس حلزب االحت�اد الوطني 
الكردستاين يمتلكان تصورا ودراية وفهام عميقا ولينا ودوبلوماسية ملا يمكن 
ان حي�دث يف العاقة اجلديدة بن العرب والكرد او لنقل بن املركز واالقليم 
وهذا ما اكتش�فته يف زياريت االخرية للدكتور لطيف رش�يد يف مكتبه الرئايس 
ال�ذي يعم�ل فيه مستش�ارا أقدم لرئي�س اجلمهورية عندما اخ�ربين الصديق 
الصحفي عبد املنعم االعسم هاتفيا أن السيد املستشار االقدم حيب أن تزوره 
يف الق�رص اجلمه�وري وتم حتديد املوعد وع�يل أن انتظر يف م�كان ما لتقلني 
سيارة أنا والسيد االعسم اىل القرص الرئايس وكان عيّل أْن اختيل ماذا سيكون 
ش�كل التحصن واحلذر والتفتيش يف املكان الذي يتواجد فيه الرئيس ولكن 
ال�ذي ح�دث كان عكس ذل�ك متاما. فلقد مَر االمر ببس�اطة حت�ى أن أحدًا 
مل يفت�ش حت�ى نظرتنا، اىل احلد الذي كانت فيه الس�يطرة العس�كرية تس�مح 
لنا باش�ارة ملجرد أّن س�ائق السيارة يقول هلم: االس�اتذة ضيوف كاكه دكتور 
لطي�ف املستش�ار االق�دم. اس�تقبلنا الدكت�ور عبد اللطي�ف يف بواب�ة البيت 
الرئ�ايس ك�ام تعودت�ه بشوش�ًا وبس�يطًا وبأناقته البس�يطة التي ترس�م املزيج 
ال�ذي تعود عليه من ثقافت�ه اآلرية العراقية االنكلوسكس�ونية إذ قال يل مرة 
أنه حرص كثريًا يف حياته وانش�طته أن يكون واعي�ًا ومنتميًا ملا تعلمه يف بيت 



- 114 -

والده وأن يظهر فهمه لكل ما يدور حوله وأن ُيفيد ويستفيد من املكان الذي 
يعي�ش في�ه. يف بواب�ة باحة القرص، مش�ينا قليًا م�ع كبري املستش�ارين الذي 
كان مهت�ام برتتيب زيارة عائلية لس�يدة كانت قبل س�نوات عضوًا يف الربملان 
الربيطاين ويرتبط السيد عبد اللطيف بعاقة عائلية مع السيدة وزوجها الذي 
تويف قبل فرتة وقد حرض مأمته يف مدينة بعيدة عن لندن ومل يزل يش�كو املا يف 
كتفه نتاج الس�ياقة الطويلة وهو يلّبي واجب حضور الوداع االخري لصديقه 
ال�ذي يمتل�ك هو وزوجت�ه تارخيا مرشف�ًا يف الدفاع عن القضي�ة الكردية يف 
الربمل�ان الربيط�اين وللرتويح ع�ن هم الس�يدة املفجوعة صديق�ة الكرد كان 
مقرتح الس�يد عبد اللطيف بزيارة مدينة الس�ليامنية ضيفة عزيزة عىل عائلته.

رشبن�ا القهوة يف مكتب املستش�ار، واس�تعدنا ما كان الرج�ل يقدمه يف عمله 
وطموح�ة وربام كنت اقرأ يف عيني�ه ذات االرصار الذي كنت اتابعه فيه وهو 
يس�تعيد مع احامي رغبة باحياء مرشوع جنة عدن االمي يف اهوار اجلنوب 
العراق�ي بالرغم من صعوبة الظروف األمنية وش�حة املوارد وقلة مناس�يب 
املياه يف النهرين فا يصل اىل االهوار احلصة التي كان يتمناها تصل. وبدأت 
أس�ال املستش�ار عن الذي حيدث هذه االيام بن املركز واالقليم فكان يؤكد 
ان الع�راق الواح�د يصنعه مجي�ع العراقين عربا وكردا وأن�ه ايام وزارته جل 
س�عادته ح�ن يزور اجلنوب لريى مش�اعر الناس يف مس�ؤول ك�ردي يكون 
بينه�م يتطل�ع اىل احامه�م ويس�عى اىل حتقيقه�ا. مل أر الدكت�ور مج�ال عب�د 
اللطي�ف رش�يد منفع�ا يف مش�اعره واجوبته حول ه�ذا األمر ك�ام اراها انا 
يف وج�وه املتحاورين يف القن�وات التلفازية من الطرف�ن وكأهنم يريدون أن 
يش�علوها حربا مثل حرب البس�وس أو داحس والغ�رباء عندما يضيفون اىل 
احلطب زيتا يف ترصحيات غري مسؤولة وال متتلك الوقائع والنباهة والتواريخ 
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.بين�ام كان كب�ري املستش�ارين يض�ع يف ح�ذره وحكمت�ه الرؤي�ا املجربة لكل 
الوقائ�ع وص�ار يتحدث لنا ع�ن مواقف وجتارب تعرض هلا ه�و وحزبه ايام 
املعارض�ة ول�ذا كان ينته�ي اىل أن احلكم�ة والعقل ينبغ�ي أن يتوقف عندها 
اجلمي�ع فحتى يف صورة تقرير املصري ف�إن جدلية املكان احلضارية والتارخيية 
والتضاريس�ية تفرض عىل العرب والكرد أن يكونوا يف س�لة واحدة اس�مها 
الع�راق. ب�دا مرحا وجديا وقلق�ا يف احيان اخرى لكن�ه يف النهاية يصل معنا 
اىل قناع�ة أن وج�ود الرئيس طالباين يمثل التوازن العق�اين واملهم يف املحنة 
بن االقليم واحلكومة فاجلميع يؤمن يف النهاية أن اللجوء اىل حكمة الرئيس 
هي البوابة التي سينفذ منها اجلميع، وهكذا اعادنا كبري املستشارين اىل املكان 
ال�ذي عىل اجلميع أن حيتمي به كونه حاميا لوحدة العراق ودس�توره وأش�ار 
يف معن�ى كام�ه: أن الرئيس بالرغم من وضعه الصحي يعي متاما حساس�ية 
املرحلة وانه س�اع لفعل يشء يرتتب عليه بفعل واجبه الوطني والدس�توري 
والتارخي�ي وكأنه يرد عىل تس�اؤل يس�كن يف داخيل يق�ول: ليتدخل الرئيس 
وحيس�مها ويعد للع�راق هدوءه كي يبني نفس�ه. أكثر من س�اعة ويف مكتب 
ه�ادئ وبس�يط موظفوه بع�دد اصابع الي�د قضينا ان�ا والصديق عب�د املنعم 
االعسم الذي كانت له حصة يف االسئلة والطروحات قد يعرب عنها هو نفسه 
يف مقال يكتبه. ساعة من اطراف احلديث الشيق لرجل يتخصص يف البحث 
عن اخلاص من اخلطر االيت يف املستقبل وهو نقص املياه، حتدثنا يف السياسة 
والتاريخ واحلياة وانتهينا يف امان مش�رتكة ومش�اريع ثقافي�ة وجمتمعية برغبة 
تس�كن يف قلب كبري مستش�اري الرئي�س لتوطيد العاق�ات العربية الكردية 
وكان�ت له ماحظات دقيقة وعميقة ووجهة نظ�ر يف وقائع املهرجان الثقايف 
الع�ريب الكردي الذي عقد مؤخرا يف البرصة وكان متابعا له ومس�توعبا متاما 
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لكل حديث املا بختيار يف حفل االفتتاح. غادرنا مكتب املستش�ار، وجتولنا 
يف باح�ة القرص الرئايس اهلادئ واش�ار لنا عىل مكتب الرئي�س املقابل ملكتبه 
فتعجب�ت م�ن ه�دوء امل�كان دون دربك�ة العس�اكر واحل�راس الت�ي تعودنا 
عليه�ا يف اماكن اعىل املناص�ب. تأملت جدران الق�رص ولوحاته واعدته اىل 
ذكريات ولعه الش�ديد بالفن التش�كييل وكيف كان يطلعني عىل آخر مقتنياته 
م�ن اللوح�ات عندما اق�ام معرضا دائام لاع�امل الفنية يف قاع�ة قرب مكتبه 
الوزاري يف املوارد املائية عن خمتلف اجلوانب احلياتية واحلضارية للعراق من 
الش�امل واجلن�وب وانه كان مهتام جدا باحلصول ع�ىل لوحات قديمة وصور 
فوتوغرافية توثق تاريخ وعمران البرصة وبيوهتا.اطلعنا منه عىل تفاصيل بناء 
الق�رص بعد 2003 ، ثم دخلنا قاعة االجتامعات التي كان الرئيس جيمع فيها 
الش�مل العراقي بكل اطيافه ومكوناته وكتله ليدعوهم اىل الوفاق والتصالح 
وبح�ث االمور هب�دوء واغلبها تل�ك االجتامع�ات التي كان ُي�راد هبا تقليل 
االحتدام بن االئتاف الوطني والقائمة العراقية . فطاملا شهدت هذه القاعة 
ح�ا ناجعا ومقنع�ا الش�كاليات كادت توصل العراق اىل احل�رب االهلية.

وثاني�ة عىل أم�ل أن نلتقي كبري مستش�اري رئي�س اجلمهوري�ة الدكتور عبد 
اللطيف مجال رش�يد يودعنا الرجل بذات البشاش�ة وبذات العجلة البسيطة 

نعود من حيث انطلقنا .
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اخليارات الفدرالية .. توزيع للسلطات ومحاية للديمقراطية

د. عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

وزير املوارد املائية األسبق
 ترشين ثاين 2012

تتباين جتارب الفيدراليات من دولة إىل أخرى، وغالبًا ما تتحكم ظروف 
البل�دان واملناطق املفدرل�ة بالطبيعة اخلاص�ة للفيدرالية، ف�ام تتطلبه جتربة ما 
قد ال يناس�ب س�واها.. لكن، ويف كل ح�ال، فإن الن�امذج املتاحة حتى اآلن 
تكفي ألن تكون معيارًا مناس�بًا لتشّكل الفيدراليات اجلديدة..إهنا نامذج من 
التنّوع والغنى يف التجربة ما يكفي ألن تكون دليًا مناسبًا للدول التي تسعى 
لتبني النظام الفيدرايل، وهي دول آخذة بالتزايد، يف ضوء ما قدمته التجارب 
م�ن نجاح يف اإلدارات وتوزيع الس�لطات والقدرة ع�ىل جتاوز اإلختناقات، 

خصوصًا يف الدول املتنوعة سكانيًا وذات الطبيعة اجلغرافية الكبرية.
 فعمليًا، هناك 28 دولة، يش�كل س�كاهنا مايقرب من 40٪ من جمموع 
س�كان الع�امل، تبنت النظ�ام الفي�درايل وتدعى ب�دول فيدرالي�ة، أو تعترب 
بش�كل ع�ام فيدرالي�ة.. ويف الغالب فان ه�ذه الدول هي م�ن الدول التي 
تبنت اخلي�ار الديمقراطي..فيام تطمح الدول التي تس�عى للحاق بالركب 
الديمقراطي إىل اعتامد النظام الفيدرايل وذلك بالتساوق مع عملية اإلنتقال 

اىل الديمقراطية.
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 وتارخيي�ًا يمك�ن ماحظ�ة أنه ت�ّم تبنّي النظ�ام الفيدرايل يف ال�دول التي 
ش�هدت رصاع�ات والتي اهتدت بعد جت�ارب عصيبة اىل اعت�امد الفيدرالية، 
وذل�ك كح�ل لألزم�ات من خ�ال االنتق�ال اىل نظام س�يايس تتقاس�م فيه 
احلكوم�ات املركزية صاحياهتا الدس�تورية وواجباهتا اإلدارية مع األقاليم، 
كام يمكن أْن تأخذ األقاليم مهام وصاحيات من املركز بحس�ب اإلتفاقات 

والدستور.
 وه�ي - أي الفيدرالية- إحدى الصيغ الدس�تورية والقانونية التي تنّظم 
وت�وزع اإلختصاص�ات والس�لطات ب�ن حكوم�ة املركز وحكوم�ة األقليم 
يف دول�ة واحدة، وتقوم بتثبيت اإلدارة والسياس�ة عىل نحٍو يس�مح حلكومة 

إلقليم التمّتع بقدٍر كبرٍي من الصاحيات والسلطات يف إدارة شؤوهنا.
 إّن أه�م إنجازات الفيدرالية ترتّكز يف دعم الديمقراطية وضامن مس�امهة 
األقالي�م يف إدارة مناطقهم وإفس�اح املجال للس�كان من خمتل�ف القوميات 
والديانات للتعبري عن تطلعاهتم واختيار مثليهم يف املجالس املحلية والنيابية 

يف اإلقليم واملركز.
 وم�ن الطبيع�ي أْن ختتل�ف األنظم�ة الفيدرالي�ة الواحدة ع�ن األخرى، 
وذلك حس�ب التكوين اإلقتصادي واإلجتامعي والقومي واملؤسس�ايت هلذه 
الدول�ة أو تل�ك، وهذا التنّوع أحد ركائز ق�وة الفيدرالية إذ اليمكن لنموذج 
في�درايٍل واح�د يمكن أْن يكون مائ�اًم جلميع األحوال والظ�روف يف بلدان 
خمتلفة، فهي تتضّمن دوالً كبرية ودوالً صغرية، غنية وفقرية، دول من قومية 
واحدة ودول متعّددة القوميات واملذاهب واألديان واألعراق، ويف معظمها 
يوجد رئيس وزراء وحكومة برملانية، ويف البعض اآلخر يوجد رئيس للباد 

ومؤسسات ترشيعية وتنفيذية.
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 نشأت الفيدرالية من خال هيكل أحادي شديد املركزية )سلطوي وغري 
ديمقراطي(، فاخليار الفيدرايل هو إستجابة للضغوط السياسية الديمقراطية، 
وعملية نقل للس�لطات )بس�بب التعددي�ة املوجودة يف الدولة س�واًء أكانت 
قومي�ًة أم ديني�ة أم لغ�ة( ضمن عملي�ة ديمقراطية من أجل إس�تغال املوارد 
بطريق�ة أمث�ل والتناف�س اإلجي�ايب ب�ن مؤسس�ات األقالي�م املختلفة هبدف 
الوصول اىل تقديم أفضل اخلدمات، كام تعمل عىل حل النزاعات والتوّترات 

بن مناطق األقاليم املختلفة والتمتع باحلقوق القومية والدينية واإلثنية.
 عىل سبيل املثال سكوتلندا- وهي جزء من بريطانيا - تتمتع بصاحيات 
كبرية وتش�ارك يف القرارات السياس�ية واإلدراية املهمة.. وبحس�ب ما ينص 
عليه الدس�تور السكوتلندي )Scotland Act( الذي يشتمل عىل أكثر من 
160 صفحة من القرارات والتعليامت اخلاصة باألمور التنفيذية والترشيعية 
وس�ن القوان�ن وق�رارات املحاك�م الس�كوتلندية، حت�ى إّن س�كوتلندا هلا 
احل�ق بطب�ع عملته�ا اخلاصة بموجب الدس�تور.. ومع كل ه�ذا، فإن رئيس 
الوزراء الربيطاين س�افر - منذ فرتة ليس�ت بعيدة- بنفسه للقاء الوزير االول 
اإلس�كوتلندي من أجل إب�رام اإلتفاقيات حول اإلس�تقال، علاًم بأّن ٪15 
من الشعب الس�كوتلندي فقط يؤيد اإلنفصال عن اململكة املتحدة، والكتلة 
الربملانية الس�كوتلندية هي من الكتل السياس�ية املهم�ة يف الربملان الربيطاين، 
ك�ام أّن املناص�ب الكبرية يف بريطاني�ا - وألحاين كثرية- م�ن نصيبهم، مثل 
منصب رئي�س الوزراء ووزارات الدفاع، واخلارجي�ة، واخلزانة.. إضافًة اىل 

الوزارات األخرى.
 ومن احلاالت األخرى تربز جتربة كيوبيك يف كندا، فهي تتمتع بمس�توى 
ماثل من الصاحيات واملشاركة يف القرار.. وكذلك دولة اإلمارات العربية 
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املتح�دة تعد إحدى الفيدراليات يف املنطقة العربية، كام توجد أمثلة عديدة يف 
العامل املتحرض حيث تتوّزع الصاحيات بن املركز واألقاليم، إذ إن الظروف 
واملتغ�ريات العاملي�ة اجلديدة فرضت ع�ىل املركز يف ال�دول االوربية والدول 
الكبرية مثل أمريكا وروس�يا أن حتتفظ بصاحيات أقل ما كانت عليه س�ابقًا 

لصالح األقاليم.
 وجيري اعتامد مبدأ األقلية واألكثرية داخل احلكومات املركزية الفيدرالية 
ذات التعددية القومية أو الدينية، عىل سبيل املثال، يوجد يف كندا نظام برملاين 
يق�وم ع�ىل األغلبية، غ�ري أّن األقلية الفرنس�ية الكندي�ة تلع�ب دورًا هاّمًا يف 
تش�كيل أية حكومة.. ويف حاالت أخرى كس�ويرا مثًا، فاهن�ا تتبع منهجًا 

يقوم عىل الرشاكة بن كافة األحزاب الرئيسة لتشكيل احلكومة املركزية.
 واألعمدة القانونية للفيدرالية ترّكز احلكم الفيدرايل عىل أس�اس الدس�تور 
وسيادة القانون، حيث يضع الدستور األطر واملبادئ األساسية للنظام الفدرايل.
 يف حاالت اخلاف، يتطلب األمر اعتامد َحَكٍم دستوري حلل النزاعات، 
وعادًة ما يس�ند هذا الدور اىل حماكم خاّصة تعمل عىل إجياد التفس�ري القانوين 
للدس�تور، كام أّن رشعية املحاكم قضية رئيسة فيام خيص تعين القضاة وفرتة 

والياهتم والتوازن بن اإلجراءات القضائية.
 م�ن ال�رضوري هن�ا اعت�امد تطبي�ق الدس�تور والقوانن بش�كل تفصييل 
وكام�ل بغية تثبيت الديمقراطية والفدرالي�ة، وكذلك العمل عىل تقوية الثقة 
بن املركز واألقاليم واملنافس�ة عىل حتسن وضع املجتمع من الناحية اخلدمية 
والتنموي�ة والعم�ران، وبالت�ايل حتس�ن وض�ع املجتم�ع إقتصادي�ًا، وتنفي�ذ 
الديمقراطية بدون تلك�ؤ وإنجاح عملية اإلنتخابات من خال اإلمتناع عن 

تزوير األصوات ومراعاة الدستور والقوانن يف مجيع نشاطات الدولة.
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يوم مع كبري مستشاري الرئيس الطلباين ...!

نعيم عبد مهلهل
بغداد 25 ترشين ثاين 2012

 أرتبط بالدكتور عبد اللطيف مجال رش�يد كبري مستش�اري الس�يد رئيس 
اجلمهورية بعاقة مودة وثقافة وعمل مش�رتك لعدة س�نوات يف األلتقاء عىل 
قلقنا املتبادل يف مس�تقبل االمكن�ة املغمورة يف اجلن�وب العراقي )األهوار(، 
فالرج�ل منذ أي�ام املعارضة يف لندن يمتلك س�معة دولية واس�عة وختصصا 
اكاديميا وفقها علميا وفكريا يف املس�ألة التي تقلق التأريخ املس�تقبيل لوجود 
الع�راق القائم عىل القلق يف نضوب او ش�حة موارده املائية ألس�باب يعرفها 
اجلمي�ع أمهه�ا أقام�ة دول�ة املنب�ع لنهري دجل�ة والف�رات )تركيا( للس�دود 
وكذل�ك تفاق�م الظواهر املناخية بس�بب األحتب�اس احل�راري وايضا احلالة 
الس�ورية اجلدي�دة وضعت زاوية جديدة ملثل هذا القلق وأش�كاليات أخرى 

تقودها السياسة واملصالح وما اىل ذلك.
 

 ويف ع�رشات املق�االت واملحارضات واالنش�طة واملس�ؤولية كنت أرى 
الدكتور عبد اللطيف مجال رش�يد أكثر املتحمس�ن والس�اعن واملنظرين يف 
ه�ذا األمر الذي ينبغ�ي أن ينظر له بجدية بالغة والذي يقرأ مقاالت الدكتور 
عبد اللطيف سيكتشف مدى خطورة األمر ومدى اتساع افق الرجل يف رسم 
ال�رؤى واملعاجلات حتى أين طرحت عليه مج�َع تلك املحارضات واملقاالت 
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واحل�وارات يف كتاب ليتم اللجوء اليه من قبل الدولة واجلهات املعنية باألمر 
لت�دارك ما حي�دث. ففي املقاالت مرجعية وأف�كار ورؤى وطروحات حول 
مس�تقبل الث�روة املائية يف الع�راق وتداعي�ات كل هذا حول االم�ن الوطني 
والغذائي للعراق. وأتذكر اين قبل عام عىل ما أذكر حن تم ترش�يج الدكتور 
عبد اللطيف لرئاس�ة منظمة الفاو بعد انته�اء مهمته الوطنية يف وزارة املوارد 
املائية كتبت مقاال وانا أحاول فيه أن انبه الدولة للوقوف بقوة اىل جانب هذا 
الرتشيح لعلمي وأداركي أن املنظمة األمية والعراق حتتاج اىل رجل كهذا يف 
قدرته عىل املعاجلات اآلنية واالس�رتاتيجية يف مس�ألة توف�ري املوارد الطبيعية 
للبرش وامهها حتديا مش�كلة الغذاء واملاء حيث يمتلك املرشح العراقي دراية 
وخربة سنوات طويلة يف هذا املعرتك وارشف بنفسه عىل الكثري من الربنامج 
وكان يف كل س�نوات غربت�ه ومنف�اه حيم�ل هم اخلارط�ة العراقية هباجس�ها 
التضارييس واملناخي، وتعرف املنظمة جيدا أن الدكتور عبد اللطيف س�اهم 
يف دع�م املنظوم�ة الغذائي�ة لباده يف رؤاها االس�رتاجيية وان�ه كان عىل رأس 
املؤسس�ة املائية واخذ عىل عاتقه منذ 2003 تطوير مناطق االهوار والس�عي 
اىل اعادهت�ا اىل واقعه�ا قبل التجفيف وازمنة احلروب كذلك صيانة الس�دود 

واقامة مشاريع الري واألرواء واستصاح األرايض.

 اشتغلت مع الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد وتعلمت منه دقته وبساطته 
ومس�احته الروحي�ة الواعي�ة بطيبته�ا ووعيها، وه�و وحده من س�اعدين يف 
اخراج كتبي عن االهوار اىل النور ودعمنا يف اصدار عددين من جملة االهوار 
قبل س�فري اىل اوربا ويف كل جلس�ايت مع الدكتور عب�د اللطيف عندما كان 
وزيرا يف مكتبه الوزاري أو يف بيته كنت اتعلم منه الكثري يف دقائق االمور التي 
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يكتشفها بنباهة كبرية وكان يشعرين انه يتحمل مسؤولية حضارية ووطنية يف 
جان�ب اليدرك�ه امهيته اجلميع عندم�ا كانت تصوراته تقع أن�ه علينا ان نوفر 
س�دادًا ونواظاًم ومش�اريع ري أفضل ما نوفر لنا كتيبة دبابات ، ألن التأريخ 
اثب�ت لنا أن العطش هو اقس�ى احلروب. وع�يل ان اختيله يف دوامه اليومي يف 
الوزارة بالرغم من خطورة شوارع بغداد عام 2006 و2007 حيث واظب 

احلضور يف مكتبه. 
 افرتقت عن الدكتور مجال عبد اللطيف رش�يد ألعوام. فقد غادر الوزارة 
وعاد ليعمل كبري مستش�اري الرئيس ليس بس�بب قرابت�ه مع الرئيس بل ألن 
الرج�ل يمتلك تارخيًا طوي�ًا يف مرافقة الرئيس يف حمطات�ه النضالية واحلياتية 
وامتل�ك خ�ربة تارخيية ومهنية وحزبي�ة يف اجلزب الذي ينتم�ي اليه وأظن أن 
الرئي�س كان ي�درك ان يف ش�بابية روح ووعي ونظرة رفي�ق دربه ما يمكن ان 
خي�دم الع�راق وتط�وره لي�س يف اجلانب املائ�ي والغذائي فقط ب�ل يف اجلانب 
السيايس فهام سوية ورفاق املكتب السيايس حلزب االحتاد الوطني الكردستاين 
يمتل�كان تص�ورا ودراية وفهام عميقا ولينا ودوبلامس�يا ملا يمكن ان حيدث يف 
العاق�ة اجلدي�دة بن الع�رب والك�رد او لنقل ب�ن املركز واالقلي�م وهذا ما 
اكتش�فته يف زياريت االخرية للدكتور رش�يد يف مكتبه الرئايس الذي يعمل فيه 
مستشارا أقدما لرئيس اجلمهورية عندما اخربين الصديق الصحفي عبد املنعم 
االعسم هاتفيا أن السيد املستشار االقدم حيب أن تزوره يف القرص اجلمهوري 
وتم حتديد املوعد وعيل أن انتظر يف مكان ما لتقلني سيارة انا والسيد االعسم 
اىل القرص الرئايس وكان عيل ان اختيل ماذا س�يكون ش�كل التحصن واحلذر 
والتفتي�ش يف امل�كان الذي يتواجد فيه الرئيس ولكن الذي حدث كان عكس 
ذل�ك متاما .فلقد مَر االمر ببس�اطة حت�ى أن احدا مل يفتش حت�ى نظرتنا، حد 
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الذي كان فيه الس�يطرة العس�كرية تسمح لنا بأش�ارة ملجرد ان سائق السيارة 
يقول هلم: األساتذة ضيوف كاكه دكتور لطيف املستشار االقدم.

 استقبلنا الدكتور عبد اللطيف يف بوابة البيت الرئايس كام تعودته بشوشا 
وبسيطا وبأناقته البسيطة التي ترسم املزيج الذي تعود عليه من ثقافته اآلرية 
العراقية االنكلوسكسونية التي قال يل مرة انه حرص كثريا يف حياته وانشطته 
أن يك�ون واعيًا ومنتميًا مل�ا تعلمه يف بيت والده وان يظهر فهمه لكل مايدور 

حوله وان ُيفيد ويستفيد من املكان الذي يعيش فيه.
 

 يف بواب�ة باحة القرص مش�ينا قليا مع كبري املستش�ارين ال�ذي كان مهتام 
برتتي�ب زيارة عائلية لس�يدة كانت قبل س�نوات عض�وا يف الربملان الربيطاين 
ويرتبط الس�يد عب�د اللطيف بعاقة عائلية مع الس�يدة وزوجه�ا الذي توىف 
قب�ل فرتة وقد حرض مأمته يف مدينة بعيدة هن لندن ومل يزل يش�كو امل يف كتفه 
نتاج الس�ياقة الطويلة وهو يلبي واجب حضور الوداع االخري لصديقه الذي 
يمتل�ك هو وزوجته تارخي�ا مرشفا يف الدفاع عن القضي�ة الكردية يف الربملان 
الربيط�اين وللرتوي�ح عن هم الس�يدة املفجوع�ة صديقة الك�رد كان مقرتح 

السيد عبد اللطيف بزيارة مدينة السليامنية ضيفة عزيزة عىل عائلته.
رشبنا القهوة يف مكتب املستشار، واستعدنا ما كان الرجل يقدمه يف عمله 
وطموح�ة وربام كنت اقرأ يف عيني�ه ذات االرصار الذي كنت اتابعه فيه وهو 
يس�تعيد مع احامي رغبة بأحياء مرشوع جنة عدن االمي يف اهوار اجلنوب 
العراق�ي بالرغم من صعوبة الظروف األمنية وش�حة املوارد وقلة مناس�يب 

املياه يف النهرين فا يصل اىل االهوار احلصة التي كان يتمناها ان تصل.
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 وبدأت أس�ال املستش�ار عن الذي حيدث هذه االيام بن املركز واالقليم 
ف�كان يؤك�د عىل ان العراق الواح�د يصنعه مجيع العراقين عرب�ا وكردا وأنه 
ايام وزارته جل س�عادته حن يزور اجلنوب لريى مش�اعر الناس يف مسؤول 

كردي يكون بينهم يتطلع اىل احامهم ويسعى اىل حتقيقها.

 مل أر الدكتور مجال عبد اللطيف رش�يد منفعا يف مشاعره واجوبته حول 
هذا األمر كام اراها انا يف وجوه املتحاورين يف القنوات التلفازية من الطرفن 
وكأهنم يريدون أن يش�علوها حربا مثل حرب البس�وس أو داحس والغرباء 
عندما يضيفون اىل احلطب زيتا يف ترصحيات غري مس�ؤولة والمتتلك الوقائع 
والنباه�ة والتواري�خ .بين�ام كان كب�ري املستش�ارين يضع يف ح�ذره وحكمته 
الرؤي�ا املجربة لكل الوقائع وصار يتح�دث لنا عن مواقف وجتارب تعرض 
هل�ا هو وحزبه اي�ام املعارضة وبالتايل كان ينتهي اىل أن احلكمة والعقل ينبغي 
أن يتوق�ف عنده�ا اجلمي�ع فحتى يف ص�ورة تقرير املصري ف�أن جدلية املكان 
احلضارية والتارخيية والتضاريس�ية تفرض عىل العرب والكرد أن يكونوا يف 

سلة واحدة اسمها العراق.
 ب�دا مرح�ًا وجدي�ًا وقلقًا يف أحيان أخ�رى لكنه يف النهاي�ة يصل معنا اىل 
قناع�ة أن وجود الرئيس الطلب�اين يمثل التوازن العقاين واملهم يف املحنة بن 
االقليم واحلكومة فاجلميع يؤمن يف النهاية أن اللجوء اىل حكمة الرئيس هي 
البواب�ة التي س�ينفذ منها اجلميع، وهك�ذا اعادنا كبري املستش�اري اىل املكان 
ال�ذي عىل اجلميع أن حيتمي به كونه حاميا لوحدة العراق ودس�توره وأش�ار 
يف معن�ى كام�ه: أن الرئيس بالرغم من وضعه الصحي يعي متاما حساس�ية 
املرحلة وانه س�اع لفع�ل يشء يرتب عليه بفعل واجبه الوطني والدس�توري 
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والتارخيي وكأنه يرد عىل تس�اءل يس�كنني يف داخيل يقول : ليتدخل الرئيس 
وحيسمها ويعيد للعراق هدوءه كي يبني نفسه.

اكث�ر من س�اعة ويف مكت�ب هاديء وبس�يط موظفي�ه بعدد اصاب�ع اليد 
قضين�ا ان�ا والصدي�ق عبد املنعم االعس�م ال�ذي كانت له حصة يف االس�ئلة 

والطروحات قد يعرب عنها هو نفسه يف مقال يكتبه.
 س�اعة م�ن اط�راف احلدي�ث الش�يق لرج�ل يتخص�ص يف البح�ث عن 
اخل�اص م�ن اخلطر االيت يف املس�تقبل وهو نق�ص املياه، حتدثنا يف السياس�ة 
والتاري�خ واحلياة وانتهينا يف اماين مش�رتكة ومش�اريع ثقافية وجمتمعية برغبة 
تس�كن يف قلب كبري مستش�اري الرئي�س لتوطيد العاق�ات العربية الكردية 
وكان�ت له ماحظات دقيقة وعميقة ووجهة نظ�ر يف وقائع املهرجان الثقايف 
الع�ريب الكردي الذي عقد مؤخرًا يف البرصة وكان متابعا له ومس�توعبا متاما 

لكل حديث املا بختيار يف حفل االفتتاح.
غادرن�ا مكتب املستش�ار جتولنا يف باحة القرص الرئ�ايس اهلادئ وارش لنا 
ع�ىل مكتب الرئي�س املقابل ملكتب�ه فتعجبت من هدوء امل�كان بدون دربكة 
العس�اكر واحل�راس الت�ي تعودن�ا عليه�ا يف اماكن اع�ىل املناص�ب. تأملت 
ج�دران القرص ولوحاته واعدته اىل ذكريات ولعه الش�ديد بالفن التش�كييل 
وكي�ف كان يطلعن�ي ع�ىل آخ�ر مقتنياته من اللوح�ات عندما اق�ام معرضا 
دائ�ام لاعامل فنية يف قاعة قرب مكتبه ال�وزاري يف املوارد املائية عن خمتلف 
اجلوان�ب احلياتي�ة واحلضارية للعراق من الش�امل واجلن�وب وانه كان مهتام 
ج�دا باحلصول عىل لوحات قديم�ة وصورا فوتغرافية توث�ق تاريخ ومعامر 

البرصة وبيوهتا. 
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 اطلعن�ا منه عىل تفاصيل بناء القرص بعد 2003 وأرانا الثريا الكبرية التي 
جيء هبا من مرص والتي سقطت اثناء تثبيتها. ثم دخلنا قاعة االجتامعات التي 
كان الرئيس يلم هبا الش�مل العراقي بكل اطياف�ه ومكوناته وكتله ليدعوهم 
اىل الوف�اق والتصالح وبحث االمور هبدوء واغلبه�ا تلك االجتامعات التي 
كان ي�راد هبا تقليل االحتدام بن االئتاف الوطت�ي والقائمة العراقية. فطاملا 
ش�هدت هذه القاعة حا ناجعًا ومقنعًا إلشكاليات كادت توصل العراق اىل 

احلرب االهلية.
 وثانية عىل أمل أن نلتقي كبري مستش�اري رئيس اجلمهورية الدكتور عبد 
اللطيف مجال رش�يد يودعنا الرجل بذات البشاش�ة وبذات العجلة البسيطة 

نعود من حيث انطلقنا....!
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أفكار حول سبل اخلروج من االستعصاء السيايس
»الفيدرالية نموذجًا«

د. عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

وزير املوارد املائية األسبق
أيلول 2012

 من�ذ س�قوط النظام ع�ام 2003 بقيت كث�ري من التص�ورات عن الدولة 
الديمقراطي�ة الت�ي متنّينا كعراقي�ن حتقيقها، تصورات عامة غ�ري حمّددة بأطر 
نظري�ة فكري�ة أو قانونية.. وكان الدافع إىل مثل ه�ذا التعميم هو احلفاظ عىل 
متاسٍك سيايس وشعبي يبقى داعاًم للتحول باجتاه الدولة الديمقراطية وحمافظًا 
عىل اإلرادة العامة التي مجعْت قوًى سياسية متباينة اإلجتاهات والتصورات، 
وه�ي إرادة االنته�اء م�ن الدكتاتورية والتأس�يس لدولة ديمقراطي�ة إحتادية 

فيدرالية عادلة وحّرة.
 م�ن بن الدول ال�� 193 املنضوية حت�ت مظّلة االمم املتح�دة توجد 28 
دول�ة تعتم�د الفيدرالية كنظام هلا ويش�ّكل جمموع س�ّكاهنا ح�وايل 40٪ من 
س�كان العامل، والفيدرالية يف هذه الدول ليس�ت نموذجا قياس�يًا واحدًا، إنام 
هي فيدراليات خمتلفة بحس�ب التكوين اإلقتصادي واإلجتامعي والس�يايس 
والقوم�ي لتل�ك الدول، لذا التوجد نس�خة م�ن الفيدرالية يمك�ن إعتبارها 
األفض�ل، ولكنه�ا -أي الفيدرالية- تناس�ب تلك الدول الت�ي هبا عدد كبري 
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السكان أو األقاليم، أو تعددية كبرية يف السكان تتمركز إقليميًا، ويتم إختيار 
الفدرالية كنظام من أجل مجع وحدات كانت منفصلة س�ابقًا يف دولة جديدة 

أو إلعادة ترتيب دول كانت متحدة وأحيانًا كنتاج للعمليتن معًا.
 وك�ام أن الفيدرالي�ة ختتل�ف م�ن دول�ة اىل أخ�رى فالعدل أيض�ًا خيتلف 
مفهوم�ًا وإجراءات من جمتم�ع ونظام إىل آخر باخت�اف التفكري والظروف 
واألنظم�ة.. وكذلك احلال بالنس�بة للحرية التي تتن�ّوع وختتلف حتى ما بن 
الدول الديمقراطية املتقدمة نفس�ها بل يف إطار الدولة الديمقراطية الواحدة، 
ك�ام يف الواليات املتحدة التي تتمتع فيها الواليات بمزايا وخصائص متنوعة 

وأحيانا متعارضة يف ما بينها.
 كان ال ب�ّد م�ن تأجي�ل اختافاتن�ا يف التفاصيل بش�أن كثري م�ن القضايا 
اجلوهري�ة من أجل اللقاء عىل أهداف عامة ومفصلية تس�مح بتعزيز التجمع 
وحتول دون انقسامت ومتّزقات ظّلت عىل مدى عقود عائقًا أمام وحدة اجلهد 
الوطني املعارض للدكتاتورية.. ومثل هذا التأجيل مل يكن وليد ما بعد 2003 
ح�رصًا وإنام ه�و نتاج ألس�اليب التفاهم للح�ركات التحررية والنش�اطات 
السياس�ية للكورد والعرب ومؤمترات املعارضة العراقية التي سبقت التغيري 
والتي مهدت لتأس�يس رؤية وطنية ش�املة وجامع�ة يف مواجهة الدكتاتورية 
من جانب ويف توحيد املوقف العراقي إزاء اإلرادة الدولية الداعمة إلسقاط 

النظام وتغيريه من جانب ثان.
 رب�ام كان�ت الثقة يف أّن حجم املعاناة م�ن الدكتاتورية ومدى التضحيات 
التي دفعها العراقيون س�تكون قادرة عىل حتصن اإلمجاع الوطني من التمزق 
واإلختاف�ات التناحرية التي هنش�ت اجلس�د الوطني كث�ريًا.. لكن تفكري ما 
قبل الوصول اىل السلطة يشء وتفكري ما بعد تسلم السلطة يشء آخر.. فدائاًم 
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ما يعمل هدف )التجميع والتوحيد( عىل إبراز )األهداف املشرتكة العامة(.. 
بين�ام يعمل الدخول يف تفاصيل تلك )األهداف املش�رتكة العامة( عىل هتديد 
)التجمي�ع والتوحيد( خصوص�ًا بن قوى خمتلفة فكري�ا وعقائديا وال يؤّطر 

حتالفاهتا واتفاقاهتا برنامج فكري نظري وعميل واضح وحمّدد. 
 لقد نجحت هذه اآللية يف تكريس التجّمع عىل ماهو عام لِقوى املعارضة 
دين  للدكتاتورية يف توفري قاعدة لقاء وطني ش�امل جئنا معه اىل 2003 موحَّ
ومتفقن عىل إسقاط الدكتاتورية وتغيري نظامها بنظام ديمقراطي إحتادي حر 
وعادل، وهو ما َوَعْدنا الشعب به كقوى سياسية معارضة وصاحبة مصلحة 

حقيقية يف التغيري.
 لك�ن اآللية نفس�ها التي اتفقْت عىل م�ا هو عام وأّجل�ت )التفاهم( عىل 
التفاصيل أضحْت ومنذ األيام األوىل للتغيري يف اختباٍر دائم ملدى قدرهتا عىل 
التامسك والبقاء ومدى جديتها يف توفري أرضية مناسبة للوصول إىل اتفاقات 
مطلوبة بش�أن التفاصيل، فاحلياة السياسية بإطارها اليومي كترصيف ألعامل 
دولة بكل بناها، وبإطارها الس�رتاتيجي املتعلق هبوية الدولة وش�كل نظامها 
وطبيعة الصلة بن س�لطاهتا، تتطلب دخوالً ال ب�دَّ منه يف التفاصيل، وكانت 
حمن�ة اإلتفاق عىل إدارة الدولة وتش�كيل س�لطة وطنية تق�ود البلد بعد اهنيار 
النظ�ام الديكتاتوري ومتزق هياكل الدولة ومؤسس�اهتا ه�و اإلختبار األول 
الذي مل َننْجح فيه يف التفاهم الوطني عىل صيغة حكم انتقايل ومن ثّم أدى إىل 
رشعنة اإلحتال وتشكيل جملس احلكم وكل ما جرَّ إليه ذلك من مشكات 
كان أساس�ها العجز عن إقام�ة حدٍّ أدنى مقبول من التفاه�م عىل التفاصيل، 
واإلضطرار إىل العمل بمبدأ التس�ويات اإلرضائية التي هي بدورها أخفقت 
يف انج�از م�ا يمك�ن االعتداد ب�ه والوثوق بصم�وده أمام الزم�ن واختباراته 
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وقدرته عىل جتاوز تلك اإلختبارات كام هو احلال يف كتابة الدستور الذي بقي 
يف كثري من أساس�ياته مطاطًا ورجراج�ًا ومّحال أوجه تتضمن اليشء ونقيضه 

بن مادة وأخرى.
 إن الدخ�ول يف التفاصي�ل ه�و الداف�ع الذي جع�ل من معظ�م القوانن 
املطلوبة لتفعيل املواد الدس�تورية واملطلوبة دستوريا هي قوانن قيد اإلرجاء 
والتأخري واملامطلة بن خمتلف القوى السياسية صاحبة النفوذ بعد تغيري 2003 
وانتخاباته، ذلك ألننا نختلف يف قضايا جوهرية هي أس�اس الدس�تور، كلٌّ 
ينظر من زاوية أفكاره وعقائده ومرجعياته ومصاحله، ومن املؤسف أن يقال 
إن التضارب واإلختافات أكرب بكثري من اجلوامع التي تس�اعد يف الوصول 
إىل اتفاق، وكان األسوأ بن كل هذا احلال الذي ال يدعو كثريا إىل التفاؤل هو 
وجود من يعمل بيننا بوجهن: وجٌه يؤكد اإللتزام بالدس�تور وثوابته ووجه 
آخ�ر يعمل فيه ع�ىل اإللتفاف عىل إتفاقات الدس�تور وحتى تأليب املواطنن 
ع�ىل بعض مبادئه وتبش�يعها هل�م أو حماولة فرض صورته هو ع�ن هذا املبدأ 

الدستوري أو ذاك.
 لق�د تكّرس مثل هذا الس�لوك يف التعامل مع إس�تحقاق دس�توري ومع 
مفصل أس�اس يف هوي�ة دولة الع�راق اجلديدة، وهو مفصل ج�رى اإلتفاق 
علي�ه أثن�اء مؤمت�رات املعارض�ة العراقية ما قب�ل 2003 وبع�د التغيري الذي 
ُل قوى املعارضة الس�ابقة قوام س�لطاته اجلديدة يف معظمها.. ذلك هو  ُتش�كِّ

مبدا الفيدرالية.
 كان احلدي�ث ع�ن الفيدرالي�ة مفتوح�ًا خال أع�وام ما بع�د التغيري عىل 
أق�ىص اإلحت�امالت والتصورات، وه�و حديٌث كان يب�دو منضبطًا بمفاهيم 
وحمكوم�ًا بتجارب حينًا، في�ام كان حينًا آخر كامًا عامًا قائاًم عىل الش�ائعات 
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واإلدعاءات التي ال تعرف أّي يشء وال تريد أن تعرف ش�يئًا س�وى رفضها 
للمب�دأ من األس�اس.. كام ج�رى تصوي�ر الفيدرالية م�ّراٍت كث�رية عىل أهنا 
تقس�يم عميل للبلد من جانب ومن جانب آخر جرى تبس�يط الفيدرالية عىل 
أهنا جمرد تقاس�م لصاحي�ات وإدارات.. بين�ام عمل معارض�ون للفيدرالية 
ع�ىل أن تكون صيغة غامضة من إتف�اق فيدرايل قابل للنكوص هبا إىل الدولة 
سون للفيدرالية بتصوراٍت ومطالب واجراءاٍت تكاد  املركزية وقاَبَلهْم متحمِّ
تكون معها الفيدرالية ش�كًا من أش�كال الكونفيدرالية التي ال تبقي إالّ عىل 

عاقة هشة بالدولة.
 فمث�ل غريه�ا م�ن املش�كات املعّقدة الت�ي واجه�ت الس�لطات اجلديدة 
وقواه�ا السياس�ية ومؤسس�اهتا الدس�تورية بقي�ت الفيدرالي�ة جم�االً خصب�ًا 
لإلنقسام، الصامت حينًا واملعلن أحيانًا كثرية، واإلختاف يف التفكري واملناهج 
والتصّورات، ومنها انقس�ام واختاف بقي حيكم كل مفاصل العمل الس�يايس 
واإلستعداد إلكامل بناء الدولة اجلديدة يف ظل غياب قاعدة التفاهم األساسية. 
 وع�ادًة ما جيري تغليف غياب هذه القاعدة األساس�ية للتفاهم باحلديث 
ع�ن )العودة للدس�تور واإلحت�كام إليه( وهو كاٌم عامٌّ ومط�اط، مع إدراك 
اجلميع أن هذا الدستور يوّفر للجميع فرص املحاججة، فهو دستور إرضائي 

كام قلنا، يعطي اليشء ونقيضه.
 وك�ام أس�لفنا فالفيدرالية كنظام هو فيدراليات متعددة وليس�ت نموذجًا 
واحدًا جاهزًا للتطبيق بالعودة اىل النموذج األصيل الواحد.. فتجربة سويرا 
ختتلف عن جتربة اإلمارات وهذه ختتلف عن النموذج األمريكي الذي خيتلف 
عن التجربة الكندية وعن نامذج كثرية أخرى يف مش�ارق األرض ومغارهبا.. 
ل�ذا فالفيدرالي�ات األكثر نجاح�ًا يف العامل ه�ي تلك التي تأيت كاس�تجابات 
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عملي�ة وطبيعي�ة حلاجات حقيقية وواقعية.. إس�تجابات تفه�م ما حتتاج إليه 
املجموعات السكانية ومناطقها وتقدم احللول يف ضوء ذلك الفهم.

 ومث�ل ه�ذه اإلج�راءات تتطلب فيام تتطل�ب أوالً وقب�ل كل يشء إرادة 
وطني�ة وقيادات دول�ة وأحزاب مؤمنة فع�ًا برضورة أن ننته�ي من مفصل 
إشكايل معّقد، هنايًة تفيد الدولة وتعزز بناءها اجلديد، هذه الدولة التي كانت 
يف ظ�ل األنظمة الدكتاتورية والش�وفينية قد خرت مرك�زًا وأطرافًا، الكثري 
م�ن ف�رص البناء والتق�دم والث�روات البرشية واملادي�ة جّراء غي�اب اإلرادة 
الوطنية املخلصة التي تتفّهم املش�كات وجترتح احللول اجلذرية املناسبة هلا، 

بدالً من إعطاء الوعود باحللول واملامطلة يف إنجازها. 
 لق�د أضاع علينا كثريون فرصًا لتمت�ن اإلرادة الوطنية التي تريد حلوالً 
هنائي�ة ألزمات قديمة كأزمة الفيدرالية، وقد جرى تش�ويه املفهوم كام جرى 
تش�ويه الغ�رض.. وتضامن املتطرفون يف س�عيهم احلثيث م�ن أجل تكريس 
هذا التش�ويه.. فقد عمل مناهضو الفيدرالية عىل التشويش وتقديم دعايات 
منظمة وعش�وائية ضد الفيدرالية، جرى معها تصويرها وتصوير املؤمنن هبا 
ع�ىل أهنا مؤامرة تريد تدمري البلد وتقس�يمه اىل كانتون�ات هزيلة أو دويات 
ضعيف�ة.. بينام ق�ام الس�اعون اىل التعجيل يف إقام�ة دولة مس�تقلة - وبدون 
دراس�ة واقعية- بمس�اعدة هؤالء املناهضن للفيدرالية من خال ترصحيات 
وإج�راءات تفيده�م يف تقدي�م ش�هادات ع�ن صدقي�ة ش�ائعاهتم.. وكانت 
املبالغة والتهويل يف استحصال الصاحيات وسوء إستخدامها من أبرز تلك 
املظاه�ر التي تش�حن األجواء وال ترتك جماالً لتنامي صف�اء النيات والتفاهم 
بام يعزز الش�عور لدى اجلميع ب�أن نجاح وقوة التجرب�ة الفيدرالية هو تعزيز 

ديمقراطي لقوة البلد ومنعته وترصن وحدته.
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 وربام يس�هم تأخر الكثري من القوانن امُلرتمِجة ملواد الدس�تور يف مضاعفة 
املش�كات احلادث�ة مثا بن الدولة وبن الس�لطات يف إقليم كردس�تان، كام 
أن التش�نّج املتبادل يف احلوارات والتنازع عىل ح�دوٍد للصاحيات ما زالت 
ضبابية، يس�هم هو اآلخر يف خلق مناخ نفيس س�لبي ال يساعد كثريًا يف خلق 
أرضي�ة مناس�بة للتفاهم وارس�اء قواعد واضح�ة لطبيعة العاق�ة بن املركز 

واإلقليم.
 إّن ع�دم وج�ود الثق�ة ب�ن األط�راف السياس�ية وتركيز قس�م م�ن هذه 
األط�راف ع�ىل تقوية املرك�ز وقراراته عىل حس�اب اإلقلي�م اىل الدرجة التي 
تصب�ح فيها بعض من ه�ذه القرارات إس�تبدادية، وكذلك طموحات بعض 
االط�راف يف اإلقلي�م يف احلص�ول ع�ىل احلقوق واملكتس�بات ب�دون مراعاة 
الواجب�ات وتطبي�ق الدس�تور، إضافة اىل ع�دم وجود قوان�ن تدعم فقرات 
الدستور أو ترشح مواده، هي مشكاٌت تتغّذى وتتفاقم يف ظل أجواء ملبدة 
بالغي�وم حمليًا واقليمي�ًا ودوليًا، ومن املفروض أن حيص�ل اإلقليم عىل كامل 
مكتس�باته وصاحيات�ه م�ع مراعاة املركز، وع�دم مانعة األخ�ري عىل إعطاء 
احلق�وق كاملًة لإلقليم وكل ذلك حس�ب الدس�تور، وهنا جي�ب العمل عىل 
تش�كيل جلاٍن تنس�يقية بغرض متابعة الربام�ج واألمور التنفيذي�ة بن املركز 

واإلقليم.

 إن التجرب�ة الفيدرالية العراقية هي جتربة ناش�ئة، مثل�ام ديمقراطيتنا التي 
ه�ي اإلطار العام للفيدرالية، وهي، كام الديمقراطية، موضع ش�كٍّ وارتياب 
يف منطق�ة تع�جُّ بمش�كاٍت إثني�ٍة وطائفي�ة.. ول�ذا كلام نجح�ت األطراف 
العراقي�ة يف حرص مش�كاهتا داخلي�ًا والبحث عن حلوهل�ا يف إطار املصلحة 
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الوطني�ة العلي�ا تك�ون قد نجح�ت يف تقلي�ل هوامش اإلخت�اف وتقليص 
مس�احة الش�كوك املتبادلة لصالح خلق نظام فيدرايل منيع يتمكن من إطاق 
طاق�ات الدولة ككل وكمحافظات وأقاليم، وه�ي الصيغة التي عّززت بناء 

دول عظيمة يف إمكاناهتا البرشية واإلقتصادية والسياسية.
 وإذا كن�ا عملي�ا ق�د جتاوزن�ا نم�وذج الدول�ة الدكتاتورية الش�وفينية بام 
خّلفن�اه وراءنا م�ن ماٍض مؤمل وبام نتطّلع إليه من مس�تقبل ح�ّر فإن احلارض 
ه�و الورش�ة التي جيري هب�ا التطّهر من ت�ركات املايض وهتيئة أس�باب بلوغ 
ذل�ك املس�تقبل بأق�ىص رسع�ة مكنة من خ�ال العمل ع�ىل إلغ�اء القوانن 
والتعليامت اإلستبدادية الاديمقراطية، وقوانن وإرشادات النظام السابق.. 
وكل هذا ال يمكن التحصل عليه وبلوغه من دون التعامل بروح ديمقراطية 
ح�ّرة ومنفتحة ومس�ؤولة وعادل�ة إزاء مصالح الش�عب والدولة من خال 
التعاون والتنس�يق بن مجيع األطراف بام يس�هم يف حتقي�ق األهداف املرجّوة 
ب�أرسع وقٍت مكن وكذلك العمل عىل إرس�اء مفاهي�م احلقوق والواجبات 
بحس�ب مايمليه الدستور والعدالة اإلجتامعية.. بمثل هذا يمكن جتاوز مجيع 
املش�كات والوصول اىل إتفاقات دس�تورية تضع احللول الواضحة لطبيعة 
العاقة والصاحيات واإللتزامات واحلقوق بإطار ترشيعي واضح وس�ليم 
وه�و ما ينبغي أن ال نرتّدد يف الوصول اليه يف هذا الظرف احلرج واحلّس�اس 

عىل أكثر من صعيد، وليس عىل صعيد الفيدرالية حرصًا.
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مشاكل العراق احلالية مرتبطة بإنعدام الثقة وعدم وجود برنامج 
سيايس واضح

اللقاء الصحفي الذي أجرته املجلة الكردية الشارع )شه قام( مع
 الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

31 كانون الثاين 2012 

ح�ّدد الدكت�ور عب�د اللطي�ف مجال رش�يد املستش�ار األق�دم لرئيس 
مجهوري�ة الع�راق، متطلب�ات الوض�ع احل�ايل بالب�اد وأولوياهت�ا يف ظل 
املش�اكل املرتاكم�ة واملتوارث�ة م�ن العه�ود الس�ابقة؛ بإس�تعادة الثقة بن 
القوى العراقية وأطرافها السياس�ية والتوافق عىل برنامج س�يايس ورؤية 
واضحة ملش�اكل العراق، »مؤكدًا« عىل أن مشاكل العراق التنحرص فقط 
بالرصاعات املذهبية أو اخلاف بن الكيانات السياس�ية فحس�ب؛ بل أن 
املسألة تتعلق بمجمل العاقات بن القوى واألحزاب السياسية جمتمعة، 
م�ا يتطلب حًا مجاعيًا وتوافقًا وطنيًا. جاء ذلك يف اللقاء الصحفي الذي 
أجرت�ه معه جملة )ش�ه قام( أي الش�ارع، وقد ترّكز ح�ول تقييم األوضاع 
احلالية ورؤيته ملس�تقبل الرصاع�ات املتفاقمة يف العراق، وفيام ييل الرتمجة 

الكاملة لنص اللقاء..
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* بدءًا، نود أن نتعرف عى الدور الكردي يف العملية السياسـية يف العراق يف 
الظرف احلايل؟

- ك�ام هو معل�وم فإن العراق يعي�ش اآلن يف مرحلة جديدة منذ س�قوط 
النظام السابق عام 2003، ولذلك أسميناه بالعراق اجلديد. وتطّلع العراقيون 
خال الفرتة التي أعقبت سقوط النظام الدكتاتوري الشمويل السابق، اىل أن 
يعاد بناء العراق عىل أسس جديدة تستند عىل الديمقراطية وحتقيق احلريات، 
ويؤس�س نظام يمثل اجلميع وحيقق أماين الش�عب املقهور الذي ذاق املر عىل 
يد النظام الس�ابق. والش�عب الكردي كأحد املكونات األساس�ية يف العراق 
اجلدي�د، تطل�ع اىل أن يكون ل�ه دور يف بناء الدولة، وخاصة أن هذا الش�عب 
عانى من مجيع احلكومات الس�ابقة منذ تأس�يس الدولة العراقية، وبنى آماله 
ع�ىل التغيري وجميء نظام جديد حيقق له حقوق�ه القومية املرشوعة ويعطى له 
الدور الذي يس�تحقه؛ ألن الكرد لعبوا دورًا كبريًا وميزًا قبل س�قوط النظام 
يف قيادة قوى املعارضة وكذلك عىل مس�توى التحرك الدبلومايس اخلارجي، 
وتق�دم ع�ىل كل القوى املعارض�ة األخرى التي كان بعضه�ا متواجدًا داخل 
كردس�تان آنذاك. ولذلك كنا نتوقع أن يكون دورنا يف العراق اجلديد موازيًا 
للجهود والتضحيات اجلس�يمة التي قدمناها م�ن أجل احلرية والديمقراطية 

ودورنا املؤثر يف عملية حترير العراق وإسقاط النظام الدكتاتوري السابق.

* وكيف تقّيمون أداء األحزاب الشيعية يف احلكم؛ حتديدًا أثناء والية نوري 
املالكي وموقفها جتاه الكرد؟

- أس�تطيع القول بأن عاقاتنا مع مجيع األحزاب والقوى الشيعية كانت 
مت�ازة، فمنذ القدم كان�ت هناك عاقة قوية بيننا م�ع املراجع الدينية ورجال 
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الدين الشيعة، وقمنا خال سنوات النضال ضد النظام الدكتاتوري بالعديد 
من العمليات والفعاليات املش�رتكة عىل س�وح النضال املس�لح، وهذا يعني 
ب�أن عاقتن�ا هلا جذور تارخيية وهي ليس�ت وليدة اليوم أو مرتبطة بش�خص 
الس�يد املالكي، فكنا قبل س�قوط النظ�ام منضوين حتت راي�ة اجلبهة الوطنية 
املؤقتة وتش�اركنا العديد من الفعاليات السياس�ية والعس�كرية، وإس�تمرت 
ه�ذه العاقة األخوية حتى بعد س�قوط النظام، وتعاونن�ا معًا يف احلكومات 
العراقي�ة املتعاقب�ة، وكانت ثمرة هذه العاقة أن القوى الش�يعية ككل وليس 
جناح الس�يد نوري املالك�ي أو حزب الدعوة أو املجلس اإلس�امي األعىل 
س�اندوا حقوقنا القومية، وإعرتفوا بوضعنا احلايل يف إقليم كردس�تان وأقروه 
يف الدس�تور، ودعموا مطالبنا بالفدرالية واحلري�ة والديمقراطية، ثم حلقتهم 

األطراف السياسية األخرى هبذا املوقف.

* وأي من الطرفني السني أو الشيعي هو األكثر تأييدا حلقوق الشعب 
الكردي؟

- املس�ألة ليس�ت تقس�ياًم طائفيًا بن الس�نة والش�يعة، ونحن ال ننظر اىل 
األمر عىل هذا املنوال، بل ننظر اىل مجيع القوى واملكونات بأهنا متثل الش�عب 
العراقي، فالش�يعة والس�نة والرتك�امن واملس�يحين واآلش�ورين والكلدان 
والصابئ�ة واإليزيدي�ن، ه�م مجيعه�ا أخوتن�ا وجيب أن نس�عى لنبن�ي معهم 
عاقات متوازنة وطيبة با إس�تثناء؛ لكي نحّقق فعا األهداف والشعارات 

التي طرحناها لبناء العراق من جديد.
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* يف خضم احلديث عن العالقات مع األطراف العراقية األخرى، هناك 
الكثري من أبناء الكرد يعيشون يف املناطق املتنازعة جنبًا اىل جنب الشيعة 

والسنة، فأي الطائفتني حتبذ أن يتعاون معه الكرد من سكان هذه املناطق؟
- الحاج�ة لتحدي�د التعامل م�ع أيٍّ من اجلهت�ن، فنحن نري�د أن تكون 
عاقتن�ا م�ع مجي�ع األطراف متوازن�ة وحس�نة، ودعنا نتح�دث برصاحة عن 
املناطق التي أرشت إليها، فمش�كلة املناطق املتنازع عليها التشكل فقط تعين 
حدود كردس�تان فحس�ب، بل مش�كلة احل�دود اإلدارية تتعل�ق بالعديد من 
املحافظ�ات العراقية م�ن كركوك واملوصل ودياىل م�رورًا بتكريت والرمادي 
ووص�والً حتى اىل كرب�اء والنجف؛ فقد تاعبت األنظمة الس�ابقة باحلدود 
اإلداري�ة جلميع هذه املحافظات، وسياس�ات النظام الس�ابق هي التي ولدت 
هذه املش�اكل والت�ي أّدت اىل هذا النف�ور بن املكونات العراقية، فسياس�ات 
النظ�ام القمعي�ة وتنفيذ عملي�ات األنف�ال والقصف الكيمياوي وسياس�ات 
الرتحيل والتهجري هي التي فرقت بن املكونات العراقية، واليوم نحن بحاجة 
اىل حتل هذه اخلافات وفقًا للدستور واإلتفاقات املوقعة بيننًا وبخاصة تطبيق 
املادة الدستورية 140 التي ستعالج معظم مشكات احلدود بن املحافظات.

* وهل تعتقدون بأن الوالية احلالية ملجلس النواب واحلكومة املركزية 
ستشهد تطبيق هذه املادة من الدستور؟

- جم�رد وض�ع ه�ذه امل�ادة يف الدس�تور يعن�ي أن هن�اك إعرتاف�ًا قانوني�ًا 
ودس�توريًا بوجد خافات حول مناطق متن�ازع عليها، وبعض فقرات تلك 
امل�ادة تم تنفيذه�ا فعًا، وهناك فقرتان من املادة تم تش�كيل اللجان للرشوع 
هبا، ولكن ال أقول بأن هذه املادة طبقت وإنتهت، بل أن بعض فقراهتا نفذت 
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وبقيت النقاط األساس�ية، وكان فخامة الرئيس جال طالباين سبق وأن دعا 
الربملان اىل تطبيع أوضاع بعض املناطق التي إستقطعت أو أحتلت أو تسببت 
يف ح�دوث هذه اخلافات كمقدمة لل�رشوع الفعيل بتنفيذ مجيع فقرات املادة 

.140

* بجهود القيادة الكردية ورئيس اإلقليم، ُعقد اجتامع تشكيل احلكومة 
العراقية يف أربيل بني القوى الشيعية والكردية، وقدم اجلانب الكردي عدة 

مطالب تتضمن 19 فقرة تم اإلتفاق عليها، وكان يفرتض باحلكومة أن 
تنفذها، فهل تعتقد بأن تلك املطالب ستنفذ أم أن الوضع يتجه نحو أزمة 

أخرى؟
- احلكوم�ة مل تتش�كل بن�اًء ع�ىل إتف�اق ثنائي أو وفق�ًا للمطال�ب ال�19 

املذكورة، إنام تشكلت وفقًا لنتائج اإلنتخابات النيابية.

* ولكن لوكان األمر كام تقولون، فإن القائمة العراقية هي التي فازت 
باألكثرية !

- ال لي�س األم�ر كذلك. لق�د كان عدد مقاعدها أكث�ر، ولكن اإلئتاف 
الش�يعي إستطاع أن يكس�ب تأييد نواب الربملان، والتحالف الكردستاين أيد 
اإلئت�اف، وإلنتخاب رئيس الوزراء جيب أن ين�ال أصوات أكثرية النواب، 
وكان�ت األكثري�ة من نصيب مرش�ح اإلئت�اف وهكذا تش�كلت احلكومة، 
ونحن مازلنا جزء مشارك يف السلطة سواء عرب مثلينا باحلكومة أو من خال 
نائ�ب رئيس الربملان أو الوزراء واملؤسس�ات احلكومي�ة األخرى، وال أدعي 
بأن كل يشء وفق ما نتمناه، لكننا يف احلقيقة جزء من السلطة اليوم، ولنا دور 
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رئييس يف احلكم بالعراق، وآمل أن نتمكن من تنفيذ بقية املطالب عرب احلوار 
والتوافق، ففي احلكومة لدينا حقوق وعلينا واجبات أيضا، نقوم بواجبنا ثم 

نطالب بحقوقنا وهكذا يتم األمر.

* ماهو موقف الكرد من مسألة األغلبية السياسية يف العراق، وماهي منافع 
وأرضار هذه الصيغة املقرتحة لإلنتخابات القادمة؟

- مازال�ت معظ�م الق�وى العراقي�ة ب�ام فيه�ا الكردية ت�رى ب�أن التوافق 
الس�يايس هو الطري�ق األمثل إلدارة احلك�م يف العراق. واإلتف�اق هو إلتزام 
مجي�ع األطراف واملكونات عىل برنامج وس�رتاتيجية حم�ددة يلتزم هبا اجلميع 
كربنامج س�يايس، هذا يش�مل الش�عب الك�ردي أيضًا، وأس�تطيع القول أنه 
هناك قناعة تشكلت اآلن بن مجيع القوى السياسية الكردية ونواهبا يف جملس 
الن�واب التف�اق رشاكة نعم�ل مجيعنًا م�ن أجل صياغت�ه ونحّدد في�ه رؤيتنا 
السياس�ية الواضحة بام حيقق فعليًا الدولة الديمقراطية التي نتطلع إليها. فأنا 
أعتقد بأن مش�اكل العراق احلالية مرتبطة بإنع�دام الثقة وعدم وجود برنامج 

سيايس واضح

* برأيكم ماهي أسباب عدم تنفيذ إتفاقية أربيل؟
- اإلتفاق بحد ذاته تضمن بعض التوصيات للحكومة والقوى السياسية 
لإللت�زام هبا. وقد تم اإللت�زام ببعضها، وبعضها اآلخر مل ينفذ، ولكن جوهر 
اإلتف�اق ال�ذي تم اإللتزام به ه�و احلكومة التوافقية احلالي�ة، وبناًء عىل ذلك 
جي�ب أن تك�ون احلكومة حكومة متثل مجيع القوى بمعن�ى أن تكون حكومة 

تشاركية من مجيع األطراف واملكونات.
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* بعد ساعات من اإلنسحاب األمريكي من العراق طفت مشكلة كبرية 
بني أطراف احلكومة العراقية، أال تعتقد بأن إحتامالت إندالع القتال 

الداخيل وتقسيم العراق سينتج عن هذه األزمة؟
- ال أح�ب أن يتح�دث املرء عن ه�ذه األمور بمثل هذه الس�طحية، فقد 
وقعت مشاكل أكرب بن سنوات 2006-2008، وكنا يف ذلك الوقت نعيش 
يف أج�واء وخماطر تقس�يم الع�راق وإندالع احل�رب الداخلية ب�ن املكونات 
ولك�ن مل حي�دث هذا ومل ينقس�م العراق، صحي�ح أننا اليوم نش�هد املزيد من 
القت�ل والتفجريات واملفخخ�ات واإلغتياالت وأحداث مؤس�فة كثرية تقع 
هن�ا وهن�اك، فام حيدث اليوم مل تش�هد مثل�ه أي دولة أخرى بالع�امل، ولذلك 
جي�ب ع�ىل املكون�ات العراقية كافة أن تعم�ل إلهناء هذا الوض�ع وأن تواجه 
اإلرهاب والتطرف، وأعتقد بأن مجيع األطراف السياسية يف العراق بام فيهم 
الكرد يس�عون حلل هذه املسائل والسعي للقضاء عىل اإلرهاب وبناء الدولة 
الديمقراطي�ة املوح�دة حتكمه س�يادة القانون والدس�تور لك�ي نحقق األمن 

والرفاه للمجتمع العراقي ككل.

* ماهو اهلدف من عقد املؤمتر الوطني يف بغداد؟ وما هو الدور الكردي 
فيه؟ وهل تعتقدون بأن هذا املؤمتر سيتمخض عنه مصاحلة وطنية شاملة 

وحتقيق التعايش بني مجيع أفراد الشعب العراقي؟
- لي�س هن�اك مؤمتر يس�تطيع أن حيقق كل يشء ويعالج مجيع مش�كات 
البل�د، لدين�ا بع�ض املش�اكل الت�ي أّدت اىل أزم�ة، وهن�اك مش�اكل جدي�ة 
وس�رتاتيجية، جي�ب أوالً أن يس�عى املؤمتر اىل حله�ا وأن جيم�ع القوى كافة 
لتعمل معًا من أجل حل اخلافات القائمة. فلو عاجلنا مش�كاتنا األساس�ية 
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ل�ن نواجه أي�ة أزمة خطرية، ولك�ن لو غضضن�ا النظر عن مش�اكلنا اليومية 
فإهنا س�ترتاكم وتتحول اىل أزمات يصعب علينا حله�ا أو مواجهتها الحقًا، 
علين�ا أن نبحث عن جذور أزماتنا لكي النتعرض اىل ماالحيمد عقباه، وهذا 
سيتحقق عرب احلوار والتفاهم داخل وخارج جملس النواب ووفقًا للسياقات 
الدس�تورية. كام جيب أن نس�عى من خال جملس النواب اىل تغيري الدس�تور 
احلايل وأن نضع س�رتاتيجيات جديدة؛ لكي يش�عر مجي�ع األفراد واملكونات 
واألحزاب السياس�ية بأهنم أصحاب هذا البلد وأهنم ليسوا مهمشن وبأهنم 

جزء من هذا البلد وأمامهم فرصة إلعادة بنائه وحتقيق الرفاهية لشعبه.
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كلمة د.عبد اللطيف مجال رشيد يف اجللسة النقاشية املوسومة 
»إضاءات عى املايض القريب« املقامة يف جملس صفيه السهيل 

الثقايف يوم اجلمعة املصادف 22 شباط 2012

يف الب�دء أود أن أش�كر األخ�ت صفي�ه الس�هيل ع�ىل تنظيم ه�ذا اللقاء 
وجهودها يف كثري من النش�اطات املهمة.. كام أشكر األستاذ العزيز د.مهدي 
احلاف�ظ عىل كلمته وطرح�ه جزءًا مهاًم من تاريخ احلركة السياس�ية العراقية. 
ولك�وين كنت ح�ارضًا يف تلك املرحلة وبصفتنا جزءًا م�ن املعارضة العراقية 

والكردية، إسمحوا يل أقدم بعض املاحظات.
 قام�ت الدولة املوحدة يف أوائل العرشينات م�ن القرن املايض بعد مؤمتر 
القاهرة الذي بحثت فيه ش�ؤون الرشق األوسط وطرحت فيه قضايا العراق 
ورؤيتها اخلاصة بتوحيد الواليات الثاث املوصل والبرصة وبغداد وتنصيب 

فيصل بن احلسن ملكًا عىل العراق.
 بع�د تش�كيل احلكوم�ة العراقي�ة أوائ�ل العرشينات، دخل�ت األطراف 
الكردي�ة يف املفاوض�ات واالتصاالت م�ع احلكومات العراقي�ة املتعاقبة، يف 
البداية من قبل املرحوم الش�يخ حممود احلفيد وبعد ذلك من قبل شخصيات 
كردي�ة أخرى. وحس�بام أذكر ف�إّن االتصاالت احلزبية اجلدي�ة بن األطراف 
الكردية واحلكومة العراقية بدأت بعد ثورة 14 متوز 1958 أي بعد ستينات 
الق�رن امل�ايض وم�ا تاه�ا. ويف كل احلاالت كان�ت األطراف الكردس�تانية 
واألح�زاب الكردية تعترب نفس�ها جزءًا من اجلس�م الس�يايس العراقي. نعم، 
كان�وا يطالبون باحلقوق القومية املرشوعة للكرد ولكن تركيزهم انصب عىل 
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حتقي�ق الديمقراطية واحلريات لكافة العراقين إضافة اىل مطالبتهم بتحس�ن 
الوضع السيايس وإهناء الديكتاتوريات يف العراق.

 م�ّرت احلرك�ة الكردي�ة بمراحل عدة، فب�دأت باملطالب السياس�ية التي 
تط�ورت الحق�ًا اىل مظاه�رات حت�ى وصل�ت اىل مرحل�ة الث�ورة والعم�ل 
املسّلح من أجل أهداف الشعب الكردي، وصارت لقاءات ومفاوضات مع 
احلكوم�ات العراقية املتعاقبة، اىل أن وصلنا اىل الثامنينات بعد قصف حلبجة 
وعملي�ات األنف�ال. ويف بداي�ة التس�عينات يف الف�رتة التي تل�ت االنتفاضة 
الش�عبانية كان وضع الش�عب الكردي صعبًا جدًا نتيجة اهلجامت العسكرية 
الت�ي ش�نها النظ�ام الديكتاتوري ع�ىل املدني�ن اآلمنن يف مس�اكنهم يف كل 
املحافظ�ات الكردية والتي أّدت اىل قتل اآلالف وترشيد الناس من مناطقهم 
حت�ى بلغت أعداد النازحن يف جبال كردس�تان ويف الش�تاء الق�ارس أرقامًا 

كبرية جاوزت أكثر من مليون نازح.
 وخ�ال زيارة الوفد الكردس�تاين اىل بغداد يف ش�هر نيس�ان عام 1991 
بغي�ة التف�اوض مع احلكومة العراقي�ة، بعث الزعيم الك�ردي جال طالباين 
برس�الة اىل اجت�امع املعارض�ة العراقية، حّدد فيه�ا املواقف العامة والرئيس�ة 
للجبهة الكردس�تانية بعد املفاوضات الت�ي أجراها مع النظام البائد. وخال 
هذه الفرتة كنت يف واش�نطن مع األس�تاذ هوش�يار زيباري مث�ًا عن اجلبهة 
 ،)INC( الكردس�تانية م�ع املعارض�ة العراقي�ة حتت مظل�ة املؤمتر العراق�ي
وأذك�ر من ب�ن حضور اجت�امع املؤمتر م�ع االدراة االمريكي�ة والكونجرس 
س�امحة الس�يد بحر العل�وم، املرحوم ه�اين الفكيكي، الدكت�ور أمحد اجللبي 
وغريه�م م�ن الش�خصيات العراقي�ة، وفيام ييل أه�م النقاط الت�ي وردت يف 

رسالة مام جال:
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- أّكدت اجلبهة الكردس�تانية منذ اللحظة األوىل مع مثيل النظام العراقي 
ع�ىل مطالب الش�عب العراقي كل�ه ومل تتوق�ف عند مطالب الك�رد خاصة. 
وكان يف مقدمة تلك املطالب: إطاق رساح الس�جناء السياس�ين واملعتقلن 
والتخيّل عن مقولة احلزب القائد وضامن التعددية السياس�ية ومتهيد األجواء 
الج�راء انتخابات حّرة. ه�ذا باالضافة غالبية الق�رارات التي تم االتفاق يف 

اجتامع املعارضة العراقية يف بريوت 1990.
- مفاوضات اجلبهة الكردستانية مع النظام العراقي مل تنتِه )يف حينه( بعد 
لرفض�ه املرشوع الذي قّدمته اجلبهة، وحيتوي املرشوع باإلضافة عىل مطالب 
احلك�م الذايت لألك�راد، مطالب ديمقراطي�ة مثل الدع�وة اىل انتخاب جملس 

تأسييس يقوم باعداد مرشوع دستور دائم يعرض بعد استفتاء شعبي.
- مازالت اجلبهة الكردس�تانية تعترب نفسها قوة معارضة وستظل مرتبطة 
باملعارض�ة حت�ى لو وصلت اىل اتف�اق مع النظام العراق�ي، من أجل حتريك 

الوضع بالعراق يف اجتاه اجيايب يتفق مع طموحات الشعب.
- يدع�و ج�ال طالب�اين وف�دًا من املعارض�ة العراقي�ة لزيارة كردس�تان 
للت�داول يف املس�ائل املطروح�ة وتبادل وجه�ات النظر ح�ول نقاط اخلاف 

الذي نشأ عند دخول اجلبهة الكردستانية يف مفاوضات النظام العراقي.
- يؤّك�د )م�ام ج�ال( يف رس�الته الت�زام الك�رد بكامل حقوق الش�عب 
العراقي دون متييز، مع أن احلركة الكردية ترى ان احلل الصحيح ملش�كلة أية 

قومية بام فيها الكردية هو االعرتاف بحق تقرير مصري الشعب.
- وتتمس�ك اجلبه�ة الكردس�تانية هب�ذا احل�ل، ولكنها ترى م�ع ذلك أن 
احل�ل األمث�ل يف الوق�ت احل�ارض للمس�ألة الكردي�ة يف الع�راق يت�م ضمن 
إط�ار مجهورية فدرالية يف الع�راق. ومثل هذا النظام موج�ود يف أنحاء كثرية 
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م�ن العامل ويف بلدان ال تتش�كل بالرضورة م�ن قوميات متع�ددة مثل: أملانيا 
االحتادية والنمسا.

 أما عن الدوافع وراء متس�ك الكرد هبذه املطالب الديمقراطية املرشوعة؛ 
فهو أن العراق قد حكم لعقود طويلة بأنظمة رجعية وأخرى شوفينية حاربت 
الشعب الكردي ومل تعرتف بحقوقه القومية، وال حل للمسألة الكردية إال يف 

حتقيق الديمقراطية جلميع أبناء الشعب العراقي.
 ومن جانب آخر أّكد العرب بأهنم مع أخوهتم الكرد بقلوهبم وأفكارهم 
وكل ما يملكون، ومل يتخلفوا يومًا واحدًا عن الدفاع عنهم أساسًا وذلك من 
منطل�ق: أّن القضية الكردية ج�زء من القضية العراقية. وإن موقف املعارضة 
سيكون التمس�ك بحقوق الكرد وس�تكون املعارضة وليس النظام هي التي 

تعطي حقوق الكرد ألن النظام البائد خاهنم عّدة مّرات.
 إن م�ن األس�باب الرئيس�ة الت�ي محلت اجلبه�ة الكردس�تانية واالطراف 
الكردية عىل دخول املفاوضات هو احلصول عىل احلقوق من النظام العراقي. 
ولقد كان هناك سبب آخر، هو أن الشعب الكردي كان يمر بساعات حرجة 
يف حي�اة املاين من أبنائه، وكان من الصعب أن تدخل اجلبهة الكردس�تانية 
املفاوض�ات ع�ن طريق اللق�اءات مع قوى املعارض�ة، علاًم ب�أن معظم قادة 
املعارضة كانوا يف اخلارج، وكنا نتوقع ان يطول أمر املشاورات لفرتة طويلة، 
مّ�ا ال تتحم�ل مع�ه األوض�اع أّي تس�ويف خصوص�ًا وأن أحوال الش�عب 

الكردي كانت سيئة للغاية وال تتحمل أي تأخري.
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الديمقراطية التبنى باعتامد قوانني وتعليامت اإلستبداد

د. عبد اللطيف مجال رشيد 
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

وزير املوارد املائية األسبق
27 أيلول 2011

 كان الع�راق عىل مدى التأريخ حْلب�ًة للرصاعات واإلحتاالت من قبل 
العدي�د م�ن اإلمرباطوريات والتي كانت تعنِّ هلا يف بغ�داد حاكاًم أجنبيًا تلو 
آخ�ْر دون أْن يكون للش�عب ح�قَّ إبداء ال�رأي فيمن َس�يْحُكمهْم، ومل تكن 
قرارات هذه القوى امُلس�تْعِمرة حتس�ب أيَّ حس��اب حلق���وق وواجب��ات 
الش�عب وال لتكويناته القومي�ة الدي�نية واملذهبية... الخ، ومل يكن للش�عب 
الُق�ْدرة ع�ىل التعبري ع�ن طموحاته يف املس�ائل الت�ي ختصُّ أموره السياس�ية 
واملعيش�ية.. وإس�تمرت هذه احلال حتى س�قوط الدول�ة العثامنية يف احلرب 

العاملية األوىل وَوْضِع العراق حتت اإلنتداب الربيطاين.
 ومل خيتلف األمر كثريًا عند تأسيس اململكة العراقية بداية العرشينات من 
القرن املايض والحتى بعد س�قوطها ونش�وء احلكوم�ات الديكتاتورية التي 
َوَصل�ْت اىل احلُْكم باإلنقابات الدامية وقوة الس�اح .. فلم ُيفَس�ح املجال 
للش�عب العراق�ي باملش�اركة يف احلك�م وُصنْ�ع الق�رارات التي هت�مُّ مصريه 
يايس واإلقتصادي ما أّدى اىل َضْعف الشعور باإلنتامء الوطني لدى الفرد  السِّ

العراقي وتراجع إيامنه بدوره يف املسامهة يف بناِء مؤسسات الدولة. 
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 وَصل�ْت حالة اإلس�تبداد والديكتاتورية اىل ذْروهِت�ا يف فرتة ُحْكم صدام 
حس�ن حتى أصبحت الب�اد ِحْكرًا عليه وع�ىل قراراتِ�ه اإلنفرادية اهلوجاء 
الت�ي دفعْت بالع�راق اىل أْن خيوض غامَر حرٍب عقيمٍة لثامِن س�نوات أراقِت 
الكث�ري من الدم�اء وخلَّفت أع�دادًا كبريًة م�ن امُلعاقن واألرام�ل والَيتامى، 
�ْف  ومل ي�أُل النظ�ام الَقْمعي جْهدًا يف مارس�ة أْبَش�ع أنواع اإلضطهاد والتعسُّ
ْعب الكردي  �ْعب العراقي وخاّصًة الشَّ ومحات اإلعدامات ضدَّ أكثرية الشَّ
ب اآلمنن باألسلحة الكيمياوية يف كردستان  من خال جرائم األنفال ورَضْ
الع�راق وكذل�ك عملياته الوحش�ية يف مناطق الع�راق اجلنوبية التي وصلت 
حّد القصف باملدافع الثقيلة ما أّدى اىل تعطيل الطاقة البرشية واخلدمية اهلائلة 
وتدمريها بدالً من إستغاهلا يف برامج التنمية والوصول بالعراق اىل مصاف 

الدول املتقدمة.
 ومل يكت�ِف نظ�ام الرج�ل الواح�د بذلك، ب�ل غامر بالدخ�ول يف حربن 
ُأخري�ن ومواجهة أكرب حتال�ٍف دويل، وُفِرَض عليه حصاٌر إقتصادٌي ش�امل 
ألكث�ر من إثنت�ي عرش س�نة أّدى اىل حتطيٍم كام�ٍل للُبنى التحتي�ة واخلدمات 
وإهني�ار اإلقتص�اد والدين�ار العراق�ي .. نتيج�ًة لذل�ك ف�إّن ف�رص العم�ل 
الش�حيحة أْرَغم�ِت العراقين عىل أْن يبحثوا ع�ن لقمة العيش يف غرْي بلدهم 

ولو عىل ِحساب كراَمتِهم الشخصّية ولألَسف الشديد. 
ه صدام كّل موارد الباد امُلْعتمدة عىل بْيع   وخ�ال فرتة ُحْكمه البائد وجَّ
النفط اىل رشاء وتصنيع الس��اح وعْسكرة املجتمع، وأمْهل الِقط���اع���اِت 
التنموي�ة والعلمّي�ة والثق���افية كام َش�ِمل إمهاَله رشحية العل�امء والكفاءات 
والنخب املثقفة، وش�ِهدت الباد تراجعًا ُمتسارعًا يف جماالت الّصحة والبيئة 
دت األمور أكثر  واملياه واإلتصاالت والرتبية والتعليم فكثرت املشاكل وتعقَّ
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وإرتفعت نس�ب البطال�ة واجلريمة وإنتهى الع�راق اىل أْن يتخلَّف عن رْكب 
التط�ّور العاملي ويعيش ُعزلًة ش�ْبه تاّم�ة أّدت اىل تغي�ريات إجتامعية وثقافية 
وإقتصادي�ة خط�رية إنعكس�ت س�لبًا ع�ىل الواقع اخلدم�ي لكاف�ة املجاالت 
احليوية يف حياة اإلنسان العراقي وأضعفِت البلد سياسيًا وإقتصاديًا وخلقت 
فج�وًة كب�ريًة بينه وب�ن املجتمع ال�دويل، ومل تُعد الكثري من ال�دول تأخذ يف 
اهتا يف شؤونه  ُحس�باهنا العراق كدولة قوية ُمستقلة ذات سيادة فزادت تدخُّ

الداخلية وباألخص الدول اإلقليمية.
 إضاف�ًة اىل م�ا َس�بق فإنَّ تغي�ري النظام ع�ام 2003 وم�ا رافَق�ُه من بعض 
احلسابات األمريكّية اخلاطئة )بإعرتاف املسؤولن األمريكين( أنتجت مشاكل 
مّجة وكبرية ومنها من الناحية السياس�ية ،مثًا، التدخات احلزبية والطائفية يف 
عملي�ة بن�اء مفاصل الدول�ة - بعد التغي�ري- التي أّدت اىل اإلتيان بأش�خاص 
غ�ري كفوئن اىل مناصب مهّمة تش�رتط إدارهتا وج�ود أصحاب اإلختصاص 
ذوي اخلربة مّن يس�تطيعون قيادة تلك املؤّسس�ات ب�كل علمية ومهنية وعدم 
اإلس�تفادة من املؤسسات اإلختصاصية واإلستشارية املحلية والدولية بتقديم 
وختطي�ط اإلدارة واإلقتص�اد والتنمية الفعلية وكذلك رعاي�ة التعليم والثقافة 
واإلبداع بكل أشكاله واحلّث عىل إنتقاء الكتاب وتشجيع التعليم كعامٍل مهٍم 
وأساس يف بناء اإلنسان املتحرّض ونامء وعيه اجلَْمعي يف أمهية الوطن واملواطنة.

 والُيْمك�ن بأيِّ ح�اٍل من األحوال تنفيذ كّل ماس�بق دون دراس�ٍة كاملة 
وختطي�ط جيد، إّما عن طريق املش�اريع احلكومية أو اإلس�تثامر ومتابعة تنفيذ 
ية  تلك املش�اريع متابع�ة فنية جدي�ة.. ويف كا احلالتن فالع�راق بحاجة جدِّ
إلع�ادة النظر يف القوانن والتعلي�امت احلكومية اخلدمي�ة والتنموية فبعضها 
قدي�ٌم جدًا ومرتبٌط بنظام مركزٍي وإس�تبدادي غري متط�ّور، وبعضها اآلخر 
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يرجع اىل عْهد احلكومات السابقة والنُُظم الديكتاتورية التي َحكَمِت العراق 
والتتاءم بتاتًا مع الوضع اجلديد.. ومع التطور احلاصل يف مجيع املجاالت، 
فنح�ن بحاج�ة اىل تغي�ري وحتس�ن القوان�ن والتعلي�امت وخاّصًة م�ا يتعّلق 
باألم�ور السياس�ية واإلجتامعي�ة التي خت�صُّ القوميات والديان�ات وكذلك 
اإلج�راءات اإلداري�ة واملالي�ة يف الدول�ة م�ن معام�ات البن�وك وخطابات 
الضامن والتحويات وكذلك ما يتعلق بالنظام الرضيبي وإدارة املوارد املالية 
وقوانن اإلستثامر... الخ، فكلها حتتاج اىل حتديث وليس جديدًا أن نقول إنَّ 
ِقْس�اًم من هذه التعليامت التنفيذية املوجودة يف مؤسس�ات الدولة قد عْرقلِت 
الكثري من املش�اريع وحتسن اخلدمات وس�ّببت هلا التأخري يف اإلنجاز كام إّن 

هذه التعليامت هي بوابة إلسترشاء التفرقة والفساد املايل واإلداري.
 وال خْيف�ى إّن أحد أهمِّ املطالب العام�ة الوطنيًة هو الرتكيز عىل موضوع 
اإلس�تثامر واإلعت�امد عليه كعامٍل فّعال يف عملية اإلعامر من خال إس�تقدام 
رؤوس األم�وال الكبرية وعدم اإلكتفاء بام توفِّره الدولة من أموال تش�غيلية 
التكاد تسدُّ جزءًا بسيطًا من حاجة الباد الفعلية من اخلدمات، هذا وبالتزامن 
مع حتسن صناعة النفط ووضع اخلطط الكفيلة برفع إنتاجه كي نْضمن أكرب 
ق�ْدٍر مك�ن من املوارد املالية خلزينة الدولة وإجياد حلول س�رتاتيجية مُلش�كلة 
التنمي�ة والزراعة والطاق�ة باإلبتعاد عن احللول الوقتي�ة وذلك ببناء حمطات 
كبرية ُتغني املواطن عن املولدات األهلية التي أصبحت تش�ّكل له عبئًا ماليًا 

ل خطرًا بيئيًا ببعثها الغازات الّسامة. مثلام تشكِّ
 ومن الرضورة بمكان اإلهتامم اجلاد بمسألة املياه والزراعة والبحث عن 
حلوٍل ناجعٍة لقضية تقاس�م املياه مع دول املنْبع والوصول معها اىل إتفاقيات 

هنائية وحّل مجيع مشاكل احلدود العالقة منذ زمٍن بعيد. 
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 وكذل�ك من املطالب اجلامهريية الرضورية حتس�ن واق�ع التعليم وذلك 
بوضع مناهج دراس�ية متطورة تواكب التقّدم احلاصل يف أس�اليب التدريس 
يف ال�دول املج�اورة عىل األقل، وكذل�ك النهوض بالواق�ِع الصّحي والقيام 
بمس�ؤولية حتسن أداء املستش�فيات واملس�توصفات الصحية وتوفري الدواء 
يف املستش�فيات والصيدليات العامة واخلاصة، والقيام بثورة يف جمال السكن 
والقضاء عىل هذه املشكلة املتجذرة واملتفاقمة عن طريق بناء وحدات سكنية 
واطئة الُكْلفة لفئات الش�عب املختلفة حسب تصاميم وخمططات توضع من 
كان  قبل مستشارين ذوي كفاءة وجتربة تراعي تطور املدن ومعدالت نمو السُّ

واخلدمات فيها.
 ويمك�ن إمجاالً أْن نش�ري اىل أّن أهم ما حيتاجه الع�راق يف املرحلة الراهنة 

هو اآليت:
- التخطيط االسرتاتيجي يف بناء املشاريع العماقة واإلستفادة القصوى 
من الرشكات اإلستشارية الكفوءة وصاحبة التجربة إضافة اىل اإلستفادة من 

اخلربة املحلية. 
- حماربة الفس�اد بكل أشكاله وعرض نتائج التحقيقات يف قضايا الفساد 

عىل الرأي العام وعدم التسرّت عىل امُلفسدين مهام كانت مرجعيتهم.
- تش�جيع الكفاءات العراقية وباألخص املهاجرة منها وإس�تقدامها من 

دول امَلْهجر وذلك بتقديم حوافز جمزية وتأمن حياة كريمة هلم ولعوائلهم.
- العم�ل ع�ىل إحياء الش�عور باإلنت�امء الوطني وتغلي�ب مصلحة الباد 

العليا عىل املصالح الفردية واحلزبية واملذهبية.
- حتقي�ق العدالة اإلجتامعي�ة يف توزيع فرص العم�ل والرواتب وكذلك 
إنج�از معام�ات املواطن�ن برع�ة دون الدخ�ول يف دّوام�ة الروتن وهذا 
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يتطّلب من املوظفن وعيًا وإلتزامًا بأوقات الدوام الرس�مي وإس�تثامر وقت 
مؤسس�ات الدولة لتنفي�ذ برامج اخلدمات والتنمية ومتش�ية أم�ور املواطنن 

بحسٍّ وطنٍي عال.
- تقوية مؤسس�ات الدولة وعدم فْس�ح املجال الس�تغاهلا م�ن قبل أيِّ 
جه�ٍة كان�ت، والتأكيد عىل أّن واجب تلك املؤسس�ات ه�و تقديم اخلدمات 

لكافة املواطنن دون متييز.
- العمل عىل تقوية النْهج الديموقراطي يف البلد وعدم فسح املجال لكل 

أشكال الرصاعات عىل املناصب واملكاسب حزبية كانت أم شخصية.
- العمل اجلاد عىل تطبيق اخلطط التنموية من أجل تقديم أفضل اخلدمات 
للمواطن�ن، وال يتّم ذل�ك إال عرب إداراٍت كفوءة تدي�ر مفاصل الدولة بكل 
ش�فافية خاّصة وأّن الع�راق لديه م�ن اإلمكانيات املادي�ة والبرشية واملوارد 

الطبيعية ما يمّكنه من إنجاز تلك اخلطط بوقٍت قيايس.
- القيام بإصاحات ترشيعية ومؤّسساتية شاملة ومراجعة دقيقة للكم اهلائل 
من القوانن الروتينية القديمة التي ال تساير تطور الفلسفة السياسية واالقتصادية 
اجلديدة للبلد وال تنس�جم مع متطلبات حركة اإلقتصاد العاملي اجلديد من نواٍح 
عدي�دة، لع�لَّ أمهها القوان�ن اخلاّصة باإلس�تثامر وما يلزمها م�ن إدخال تقنيات 
مرصفي�ة حديثة تس�ّهل حرك�ة رؤوس األموال من أجل إجياد بيئ�ة عمل حقيقية 
تس�اعد عىل تطوير البنية األساس�ية لإلقتصاد العراقي وتنمية النش�اط التجاري 

وتؤدي اىل إجياد فرص جديدة للعمل وتساهم يف القضاء عىل البطالة.
 ومعلوم إّن ما أوردناه سابقًا ال يمثل كل الطموح العراقي يف رؤية عراٍق 
ديمقراطي جديد ينعُم بخرياته عىل أحسن الوجوه، ولكنه يمثل احلّد األدنى 

ملا جيب القيام به وبأرسع وقت مكن ألجل حارض العراقين ومستقبلهم.
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د. عبد اللطيف مجال رشيد يضع النقاط عى احلروف
البطالة وسوء اخلدمات وراء األزمات واالرهاب يف البالد..

29 آب 2005

قال وزير املوارد املائية الدكتور عبد اللطيف مجال رش�يد إن رس�الته التي 
وّجهه�ا اىل رئي�س واعض�اء جملس ال�وزراء أخريًا ح�ول االوض�اع األمنية 
واالقتصادي�ة املرتتب�ة يف الع�راق وتداعياهتا ع�ىل حارض ومس�تقبل املواطن 
نال�ت تأيي�د وم�ؤازرة معظم زمائي�ه ال�وزراء اآلخرين والذي�ن وجدوا يف 
الرس�الة عنوانا مهام ملا يكتنف حياة املواطنن من مصاعب واضاف ان مازاد 
الط�ن بل�ه هو عزلة املس�ؤولن يف الدولة عن ابناء الش�عب ج�راء تداعيات 
االنف�ات االمني حتى ب�ات عدد كبري منهم يس�كن املنطقة اخلرضاء ويقلل 
من حضوره اىل مركز العمل واكد ان هذا الكام ورد يف مستهل ذكر الرسالة 
لتفاصي�ل مال�ت اليه االوض�اع وإن أكثر م�ن وزير اّكد له تقدي�ره ملضموهنا 
وباعتبارها ايضا رس�الة صادرة عنه ومعربه افكاره ولفت رش�يد يف رس�الته 
اىل الواق�ع اخلدم�ي الذي قال انه يعيش خمتلف االزمات فهو يس�ري من ازمة 
كهرباء اىل ازمة ماء اىل ازمة مشتقات وقود كام تزداد رداءة اخلدمات الصحية 
وضع�ف اداء اجه�زة تصفية املي�اه واملج�اري وانعدام النظاف�ة خصوصًا يف 
العاصم�ة اىل جانب املعضلة التي ابتىل هب�ا املواطن واملتمثلة باخللل الواضح 
يف توزي�ع البطاقات التموينية ورداءة نوعيتها. وش�دد الوزير عىل ان البطالة 
التي يعانيها املجتمع هي احد االس�باب التي تقف وراء اس�ترشاء االرهاب 
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يف ش�كل مبارش او غري مبارش وعىل رغم ذلك مل نلمس حتى االن اجراءات 
حم�ددة عىل هذا الصعي�د وتوفري فرص عمل تس�توعب العاطلن من العمل 
مؤك�دا ان نب�ض الش�ارع العراق�ي يعكس بوض�وح انه مل يكس�ب من زوال 
الديكتاتورية س�وى حري�ة التعبري عن الراي، فضا ع�ن الزيادة احلاصلة يف 
روات�ب املوظفن. لكن الناس يتحدثون عن عجز واضح يف اجهزة احلكومة 
وادائها ملواجهة التحدي وختطي االزمات التي يمر هبا العراق واش�ار لطيف 
اىل انه دعا يف رسالته احلكومة اىل وضع خطة فاعلة لتجاوز االزمات االمنية 
واالقتصادية وخصوصا الوض�ع املعييش واالقتصادي للفرد العراقي فهناك 
ارتفاع يف االسعار يف شكل عام من دون دخل اضايف للفرد باستثناء املوظفن 
م�ا فاق�م االزم�ة االقتصادي�ة التي ع�ىل احلكومة اجي�اد احلل�ول الازمة هلا. 
واشار الوزير العراقي اىل غياب معايري لتحديد الرواتب يف املرافق احلكومية 
املختلفة مايدعو بعيدًا من االس�تثناءات معربا عن ثقته بان تبادر احلكومة اىل 
دراس�ة ماورد يف رسالته املوجهة اليها بامعان ورؤية وحتديد االولويات فيها 

بوضوح ومسؤولية كل وزارة عن أّي جانب منها.
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يف مذكرة قدمها لرئيس واعضاء جملس الوزراء
وزير املوارد املائية يطالب بخطة فاعلة لتجاوز االزمات

وتدهور األوضاع

السيد رئيس جملس الوزراء 
السيدات والسادة نواب واعضاء جملس الوزراء

حتية طيبة..
إن املتابع لاوضاع يف الباد يعترصه األمل وتنتابه الدهش�ة ملا وصلت اليه 
، وخطة معاجلتها من اخفاقات، جّراء ما تقوم بيه قوى  احلال�ة االمنية من تردٍّ
االره�اب من أزالم الدكتاتور والعنارص املجرم�ة القتلة القادمن من خارج 
احلدود من اعامل بشعة يذهب ضحيتها العرشات من أبناء شعبنا يوميا اضافة 
اىل ماتتعرض له مؤسس�ات الدولة م�ن هجامت انتحارية وقصف باهلاونات 
والس�يارات املفخخ�ة. ومازاد الطن بل�ة هو عزلة املس�ؤولن يف الدولة عن 
ابن�اء ش�عبنا جراء تداعي�ات االنفات األمن�ي حتى بات بع�ض منهم وهم 
ليس�وا بالع�دد القليل يس�كن املنطقة اخلرضاء ويقلل من حض�وره اىل مراكز 
العم�ل. وال خيتل�ف الواق�ع اخلدم�ي للباد يف س�وئه عن الواق�ع االمني إذ 
يعيش الش�ارع العراقي خمتلف االزمات فهو يس�ري من ازمة كهرباء اىل ازمة 
ماء اىل ازمة مشتقات الوقود، وفوق كل ذلك تزداد رداءة اخلدمات الصحية 
وضع�ف اداء اجهزة تصفية املياه واملجاري وانع�دام النظافة يف مدننا خاصة 
العاصم�ة، والختفى عليكم املعضلة اجلديدة التي ابت�ىل هبا املواطن واملتمثلة 

باخللل الواضح يف توزيع مفردات البطاقة التموينية ورداءة نوعيتها.
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 إن البطال�ة الت�ي يعانيها جمتمعنا هي من دون ش�ك أحد االس�باب التي 
تقف وراء اس�ترشاء االرهاب بش�كل مبارش أو غري مبارش. برغم ذلك كله، 
مل نلم�س حت�ى االن إجراءات حمددة ع�ىل هذا الصعيد وتوف�ري فرص عمل 
تس�توعب العاطلن من أبناء ش�عبنا. إّن نبض الش�ارع العراقي اليوم يعكس 
بوضوح أنه مل يكسب من زوال الدكتاتورية سوى حرية التعبري عن الرأي يف 
الكام ويف الصحافة ووس�ائل االعام االخ�رى فضًا عن الزيادة احلاصلة 
يف روات�ب املوظف�ن لكن الناس يتحدثون اليوم ع�ن عجز واضح يف أجهزة 
احلكوم�ة وادائه�ا ملواجه�ة التح�دي وختط�ي األزم�ات التي متر هب�ا الباد. 
الزمي�ات والزماء أعض�اء جملس الوزراء.. إّن اع�ان خطة فاعلة لتجاوز 
كل ه�ذه االزم�ات وايق�اف تده�ور األوض�اع يف بادنا بات أم�رًا رضوريًا 

وملّحًا عىل أن تقوم عىل مجلة مرتكزات لعّل من أمهها:
1- اع�ادة النظ�ر يف اخلطة االمنية بام يؤمن للمس�ؤولن وللمواطنن عىل 
حد س�واء حرية احلركة واداء الواجب�ات وهو مااليمكن ان يتحقق من دون 
معاف�اة الوضع واجتثاث ج�ذور االرهاب عرب اجراءات متازمة: سياس�ية 
وامني�ة واقتصادي�ة واالنط�اق يف ذل�ك كله من اس�تيعاب لعنارص املش�هد 
الس�يايس والطابع املوضوع�ي ملختلف جوانبها، وجتنب اختزاهلا وتبس�يطها 
والت�درج يف معاجلته�ا باالعتامد عىل كل قوى املجتمع احلية وبش�كل خاص 
االح�زاب والق�وى السياس�ية املمثل�ة لنب�ض الش�ارع والفاعل�ة يف العملية 

السياسية.

2- تفعي�ل االجهزة اخلدمية احلكومية وحثها ع�ىل القيام بواجباهتا وزج 
كل مالدهي�ا م�ن امكانيات خلدم�ة املواط�ن كل يف مي�دان اختصاصها، عىل 
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أن يتحم�ل الوزي�ر املخت�ص املس�ؤولية االوىل يف حتدي�د التوجه�ات العامة 
ومفرداهت�ا وس�لم اولوياهتا واملتابع�ة امليدانية )لتنفيذها( كي يش�عر املواطن 
ب�ان احلكومة مل ولن تتخىل عنه يف احل�ك الظروف، وهنا جيب التنبه اىل أبرز 
املش�اكل اخلدمية التي تايت الكهرباء يف الصدارة منها ورصد املوازنة الكفيلة 
بتعزيز امكاناهتا، وكذلك األمر فيام يتعلق بتأمن تصفية املياه وتكرير الوقود. 
وجيب أن ننتبه اىل اّن خدمات وزارة الصحة التسد حاجة الناس عىل مستوى 
اخلدمة العاجية واالدوية كام جيب ان تنتقل اجلهات املعنية باخلدمات البلدية 

اىل العمل الريع بعد أْن توفر هلا التخصيصات املطلوبة.

3-  عىل احلكومة اْن تتنبه ملشكلة كبرية وهي الوضع املعييش واالقتصادي 
للفرد العراقي، ألّن هناك ارتفاعا يف األسعار بشكل عام من دون توفري دخل 
اضايف للفرد باس�تثناء املوظفن، ما شدد ووس�ع مظاهر االزمة االقتصادية، 

وعىل احلكومة أن جتد احللول االزمة هلذه املعضلة.

4- هن�اك حديث متواص�ل عن غياب معايري حتدي�د الرواتب يف املرافق 
احلكومية املختلفة، وهذا االمر يدعو اىل صياغة قانون لتنظيم الرواتب بعيدًا 

عن االستثناءات.

5- إّن اس�تمرار تعويم الوضع االمني، وتعميق االختاطات السياس�ية 
واملزي�د من تده�ور االوضاع املعيش�ية للمواطنن، يفاقمه م�ن جانب آخر، 
بقاء قضايا سياس�ية وانس�انية اخرى من دون معاجلة جدية ما يؤدي يف حالة 
استمراره اىل اضعاف ثقة اوساط سياسية واجتامعية مؤثرة باحلكومة والقوى 
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السياسية املعنية بالعملية السياسية، وهذا ما ينطبق بوضوح عىل قضية كركوك 
والتعام�ل معها بميوعة. وللوهل�ة االوىل تبدو هذه القضية امللتهبة كام لو اهنا 
جمرد تغيري سكاين يرتبط بحق االختيار احلر الي مواطن عراقي ملنطقة اقامته 
وعمل�ه، يف حن أن ما أقدم عليه صدام حس�ن يعترب وفق�ا للمعايري الدولية 
واملواثيق املعتمدة يف املحافل الدولية، جريمة ذات طابع انساين. إّن ماهيمني 
تأكي�ده يف ه�ذا االطار، إّن عدم التقدم بحزم وجدية يف حل مش�كلة كركوك 
باالمتث�ال اىل قانون ادارة الدولة من حيث اجلوه�ر، والفقرة 58 الواردة فيه 
يضفي اش�كالية جدية عىل االزمة الراهنة يف الب�اد ويفاقمها، ويرهق كاهل 
ع�رشات اآلالف م�ن املواطنن من س�كنة هذه املدينة العريق�ة الذين هجرو 
ق�رًا بغي�ة تغيري الطابع الس�كاين هلا م�ن منطلقات ش�وفينية ضيقة ال تأخذ 
باالعتب�ار تعزي�ز الوح�دة الوطني�ة واللحم�ة االجتامعية للش�عب العراقي. 

وباالنطاق من كل ماتقدم أرى أن يبادر جملس الوزراء اىل ماييل: 

أوالً: حتدي�د االولوي�ات السياس�ية واالقتصادي�ة واالمني�ة، بمف�ردات 
واضحة ومسؤولية كل وزارة عن أي جانب منها.

ثاني�ًا: ادراج القضاي�ا امللتهب�ة، وفقًا المهيته�ا وبالتتاب�ع يف جدول عمل 
جمل�س ال�وزراء، ع�ىل أْن يكرس املجل�س لكل منه�ا اجتامعا نوعي�ا لبحثها 

واقرار املعاجلات امللموسة هلا.

ثالثًا: تش�كيل جلان متابعة يف كل وزارة وفقًا لاختصاص، لتنفيذ اخلطط 
املعدة من الوزارة املعنية يف ضوء توجهات وقرارات جملسنا.
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رابع�ًا: ختصيص االم�وال املطلوبة لكل جانب من جوان�ب اخلطة املعدة 
لتنفيذها.

خامسًا: وضع جدول زمني حمدد لانتهاء من تطبيق ما يتم التفاق عليه.

مع التقدير..

د. عبد اللطيف مجال رشيد
وزير املوارد املائية
2 آب 2005
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عى الدول الغربية أْن تعطينا الفرصة لكي نقوم بإدارة بلدنا
عبد اللطيف مجال رشيد

24 آب 2003

 ق�د ال تب�دو األم�ور عىل حقيقتها عندم�ا ننظر اىل املذبح�ة التي حصلت 
يف األس�بوع املايض، ولك�ن التزال هناك فرصة يف العراق لبناء دولة مس�املة 
ومس�تقرة، والرتاجع عن األخطاء الت�ي اقرتفت خال القرن املايض؛ عندما 
تم تقسيم العراق اىل دول من قبل دول االحتال بعد احلرب العاملية األوىل.

 أن�ا ك�ردي والتقس�يم بالنس�بة يل كان وعىل الدوام مس�ألة مؤمل�ة، الكرد 
مّهش�وا وحرموا م�ن عوامل الق�وة يف النظ�ام العاملي اجلديد ال�ذي بني عىل 
أس�اس الدولة القومي�ة وهتم هتميش الكرد سياس�يًا وجغرافي�ًا. أجربنا عىل 
حمارب�ة األنظمة العراقية املتعاقبة للحفاظ ع�ىل ثقافتنا وكرامتنا ولتوفري لقمة 
العيش. يف األس�بوع املايض ش�هدنا اعتقال أكثر الناس ال�ذي أوقع الرش بنا 
وه�و عيل حس�ن املجيد املع�روف ب� ع�يل الكيمياوي الس�تخدامه الوحيش 

لألسلحة الكيميائية ضد شعبي.
 ولك�ن ه�ذا االم�ر يتج�اوز الك�رد ويم�س األم�ة العراقي�ة، أوال ع�ىل 
األمريكين أن يعوا بأهنم أن أرادوا حتقيق السام فعليهم أن يعطوا للعراقين 

دورًا يف حفظ أمنهم شاءوا ذلك أم أبوا.
 اآلن يت�م مهامج�ة األمريكي�ن م�ن قب�ل قل�ة م�ن العراقي�ن، حفن�ة من 
األش�خاص واملتطرف�ن يف التنظيامت اإلرهابية، بينام تبق�ى األغلبية العراقية 
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تراق�ب الوض�ع، علي�ه أعط�وا العراقي�ن دورًا يف حفظ األمن وسيش�عرون 
آنذاك بأن املوالن للنظام السابق هيامجوهنم ويتعرضون لرفاهيتهم.

 كك�رد نحن متنون بعم�ق للحلفاء لقيامهم بتخليصنا م�ن صدام والقاء 
القب�ض عىل اش�خاص مثل ع�يل الكيمياوي�� عليهم االن ان يتأك�دوا من أن 
القوى احلاقدة والرجعية مل تعد قادرة عىل الوصول إىل الس�لطة، واس�تخدام 
هذه القوة يف السعي وراء تبني وتنفيذ السياسات العنرصية واإلبادة اجلامعية.

 الطريق�ة الوحيدة لضامن أن ش�خصيات بش�عة كصدام حس�ن ال تصل 
م�رة أخرى للحكم وتنتهي اىل مزبل�ة التاريخ هي من خال تبني نظام متثييل 

للحكم يكرس وحيفظ حقوق مجيع الشعوب.
 نح�ن كرد ولكنن�ا أيضا عراقي�ون ورشكاء كاملن يف املجتمع الس�يايس 
العراق�ي، ونعتق�د أن حكومتنا يف كردس�تان العراق هي بمثاب�ة تذكري للعامل 
أنه يمكن للعراقين أن يعيش�وا بحرية ومن دون أن تكدر حياهتم باإلرهاب 
والقم�ع، وأهنم يقّرون ويدعمون املبادئ الديمقراطي�ة والفيدرالية وحقوق 

اإلنسان والعدل.
نح�ن كعراقين مقبلون عىل مس�تقبل مثري وجديد، ولك�ن علينا أن ندير 
أمورن�ا بعناي�ة ونحتاج إىل املس�اعدة يف املراح�ل األوىل، الع�راق بحاجة إىل 

إصاح البنية التحتية واملجتمع.
لق�د كان املجتمع الدويل رشيكًا ملتزما مع املعارض�ة العراقية، وبالتأكيد 
م�ع الكرد، ولكننا بحاجة إىل تناط الثقة بنا إلدارة ش�ؤون بادنا، وأن ال يتم 

التعامل معنا كاألطفال املشاغبن.
نح�ن كعراقين فخورون ومن املهم أن تناط بنا س�لطة اختاذ القرارات التي 
متس حياتنا بالدرجة األساس واألهم من ذلك القرارات التي متس حياة أبنائنا.
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االلتزام بمستقبل العراق

د.عبد اللطيف مجال رشيد 
املمثل االقدم حلزب االحتاد الوطني الكردستاين 

آب 2003

بين�ام نلقي نظرة عىل اخلراب الذي وقع هذا األس�بوع، تبقى هناك فرصة 
يف العراق لتايف االخطاء التي مر عليها قرن من الزمن وإن اعتقدنا العكس، 
وذل�ك عندم�ا كانت قوى االحتال قد قس�مت منطقة الرشق االوس�ط اىل 

دول يف اعقاب احلرب العاملية األوىل لبناء بلد يسوده السلم واالستقرار.
 أن�ا مواط�ن ك�ردي، وبالنس�بة يل ع�ىل وجه اخلص�وص كان دائ�اًم ذلك 
االنقس�ام يمثل أمل�ًا. حيث تم ترحيل الكرد وتم إضعافه�م يف النظام الدويل 
اجلديد القائم عىل أس�اس دول قومية وتم هتميش�هم سياسيًا وجغرافيًا. فقد 
أرغمن�ا ع�ىل حمارب�ة األنظمة العراقي�ة املتعاقب�ة لنحافظ ع�ىل ثقافتنا ورشفنا 
وقوتنا وس�بل عيشنا. وقد ش�هدنا االس�بوع املايض عملية القاء القبض عىل 
الرج�ل األكث�ر رشًا ال�ذي كان يعيث بنا كيفام يش�اء وهو عيل حس�ن املجيد 
واملعروف لدى اجلميع بعيل كيمياوي نس�بة اىل أعامله الوحش�ية باستخدامه 

لألسلحة الكيميائية ضد أبناء جلديت. 
 وال ينح�رص ذل�ك بن�ا كك�رد بل يتع�داه اىل ش�عب الع�راق. ينبغي عىل 
الوالي�ات املتح�دة أن ت�درك اوالً إذا ما أرادت اس�تقرار الباد س�واء كانت 
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راغب�ة أم ال، أن�ه جيب أن يعطى العراقيون ال�دور يف إدارة ملفهم األمني. يف 
الوق�ت الذي تتم فيه مهامج�ة القوات األمريكية من قب�ل أقلية من العراقين 
وجمرد حفنة قليلة من االفراد واجلامعات املتطرفة اإلرهابية بينام األكثرية يقف 
موقف املتفرج. إن إعطاء الدور للعراقين حلفظ األمن س�يجعلهم يشعرون 
بأن أي شخص خملص للنظام السابق سيهامجهم ويعرض سامتهم للخطر.
 نح�ن ككرد وعراقين نش�عر بعمق االمتنان لق�وات التحالف للتخلص 
من صدام حس�ن والقاء القبض عىل شخص مثل عيل كيمياوي. واآلن جيب 
عليه�م أن يطمئنوا ب�أن القوى الرشي�رة والرجعية مل تعد قادره عىل إس�تعادة 
الس�لطة واستعامل تلك السلطة يف السعي وراء السياسات العنرصية واإلبادة 
اجلامعية. ومن خال تبني نظام حكم نيايب حيمي ويرسخ حقوق مجيع الشعب 
سنضمن بأن شخصيه بشعة مثل صدام حسن قد أودعت يف صفحات اخلزي 
والع�ار من التاري�خ. نحن كرد، وعراقي�ون أيضا ورشيك كام�ل يف املجتمع 
الس�يايس العراقي. ونحن نؤمن بأن حكومتنا يف كردستان العراق تذكر العامل 
بأن العراقين يس�تطيعون العيش بحرية غري متأثرين بالرعب والقمع ويعون 

ويدعمون مبادئ الديمقراطية والعدل والفدرالية وحقوق االنسان.
 وأنن�ا كعراقي�ن، نبدأ بمس�تقبل حاف�ل جديد وال�ذي ينبغي أدارت�ه بعناية 
وحيت�اج أن تقدم له املس�اعدة يف املراحل األوىل. إن الع�راق حيتاج اىل االصاح 
م�ن ناحية إعادة البني�ة التحتية واملجتمعية. لقد تعه�د املجتمع الدويل بالرشاكة 
م�ع املعارض�ة العراقية وبالتأكيد مع الكرد، ولكنن�ا نحتاج اىل أن نكون حمل ثقة 
إلدارة شؤون بلدنا وأن ال نعامل معاملة األطفال الذين يمكن أن يتجاوزوا كل 
حد. إن العراقين فخورون وإنه من الرضوري أن نمنح السلطة لصنع القرارات 
والتي سيكون هلا تأثري جوهري عىل حياتنا واألهم من ذلك عىل حياة أوالدنا. 
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مستقبل العراق

كلمة الدكتورعبد اللطيف مجال رشيد ممثل حزب اإلحتاد الوطني 
الكردستاين وحكومة اقليم كردستان يف لندن أمام املؤسسة 

اإلسبانية العراقية.

25-27 نيسان 2003 

الس�يدات والس�ادة، اس�محوا يل أن أعرب عن ش�كري وامتناين لكم عىل 
دعويت للتحدث أمامكم. ويس�عدين أن أكون معك�م ضيفًا يف مدريد؛ حيث 
إن اس�بانيا حكومًة وش�عبًا منارصون حقيقيون لعملية اإلطاحة بنظام صدام 
حس�ن الدكتات�وري، خدمًة ملصلحة ورفاه الش�عب العراقي، وس�لم وأمن 
املجتم�ع ال�دويل. آخذين هذا بنظ�ر اإلعتبار، فإنه ملن املناس�ب أن يعقد هذا 
االجتامع املهم حول مس�تقبل العراق يف العاصمة اإلس�بانية يف ظل الصداقة 
بن الشعبن. خال تاريخ العراق احلديث، أمسى الشعب الكردي الضحية 
الدائمة املعرضة لاضطهاد من قبل حكومة بغداد. كان نظام صدام حس�ن 
احللقة األخرية من سلس�لة األنظمة التي قمعت التطلعات القومية للش�عب 

الكردي من خال استعامل العنف ضدها.
 نع�م، كان نظام صدام األكثر عنفًا، ولكن علينا أن نعرتف أيضا بس�جل 
األعامل الوحش�ية لألنظمة السابقة األخرى. هبذه الطريقة فقط يمكننا حترير 
الك�رد من تارخيهم كضحية لنظام بغداد اجلائ�ر. تم ترويع الكرد حتت حكم 
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ص�دام. م�ن ب�ن جرائم النظ�ام؛ فإن محل�ة األنفال ه�ي األب�رز، حيث راح 
ضحيتها مئات اآلالف من القتىل واملفقودين، الذين مل يعثر عليهم اىل يومنا. 
 إس�تخدم صدام حس�ن األس�لحة الكيامئية ضد أبناء الش�عب الكردي، 
وهاج�م العديد من قراهم. وال تزال املعاناة م�ن آثار هذه اهلجامت موجودة 
حت�ى ه�ذا الي�وم. جي�ب أن نضمن عدم تك�رار ه�ذا اإلضطهاد. من�ذ العام 
1991 أظه�ر الكرد قدرهتم عىل إدارة ش�ؤوهنم يف العراق. صحيح أننا كرد 
ولكنن�ا أيضا عراقيون، وح�زب اإلحتاد الوطني الكردس�تاين والديمقراطي 
رشيكان أساس�يان يف العملية السياس�ية، ونؤمن بأن حكومة اقليم كردستان 
تذكر شعوب املنطقة والعامل بأننا نستطيع أن نعيش بحرية ومطمئني البال من 
الرعب واإلضطهاد، ونستطيع ان نوظف ونقبل وندعم مبادئ الديمقراطية 
وحق�وق اإلنس�ان. كانت حكومة اقليم كردس�تان تدير مناط�ق اإلقليم منذ 
عقدي�ن من الزمن. نحن نس�يطر ع�ىل مستش�فياتنا وندير جامعاتن�ا، ونظام 
التعليم قائم، والش�عب له احلق يف الوص�ول اىل اإلعام الدويل، وتم تطوير 
مؤسس�ات املجتم�ع املدين، ونعي أنه علينا أن نق�دم املزيد، ولكننا قد أنجزنا 

الكثري. 
 كك�رد تربطنا ص�ات قوية مع القوى السياس�ية الديمقراطية التي دائام 
م�ا قاتلت الدكتاتورية. نتطلع اىل املس�اعدة يف بناء وتطوير مس�تقبل العراق 
ال�ذي نأم�ل أن يأخذ موقع�ه الطبيع�ي يف املجتمع الدويل. نتوق�ع أن تصان 
حق�وق الكرد وحقوق مجي�ع العراقين يف عراق املس�تقبل، ونأمل أن تكون 
أح�داث الثاثن س�نة املاضية جزءًا من التاريخ. نحن بحاجة اىل املس�اعدة 
والدع�م ال�دويل ككرد وعراقين. نح�ن الكرد وضعنا ه�ش وضعيف. إننا 
نعي�ش يف بيئة يت�م فيها احلكم ع�ىل كل افعالنا من زاوية الدوافع السياس�ية 
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وهتديد الدول املجاورة. نعرتف بحساسية موقعنا اجلغرايف للدول املجاورة، 
ونحتاج اىل مس�اعدة املجتمع الدويل يف تعزيز احلوار مع دول اجلوار لنظمن 
ب�أن ليس هنالك من يعترب حقوق الكرد الطبيعية يف تواجدهم يف كردس�تان 
العراق هتدد مصاحله القومية. كعراقين نرشع بمس�تقبل باهر جديد. ولكن 
جي�ب أن ت�دار ه�ذه العملية بعناي�ة ونحن بحاج�ة اىل املس�اعدة يف املراحل 

األوىل. 
 حيت�اج الع�راق اىل اص�اح بناه التحتي�ة، واملجتمع ال�ذي دمر عىل مدى 
عقدين بسبب احلروب ونظام صدام. لقد أوىف املجتمع الدويل بالتزاماته جتاه 
رشاكت�ه مع األح�زاب العراقية املعارضة وبالتأكيد م�ع الكرد، ولكن نحتاج 
أن نك�ون موضع ثقة يف إدارة ش�ؤون بلدن�ا، ال أن يتم معاملتنا مثل األطفال 
املش�اغبن. العراقي�ن فخورون بأنفس�هم، جيب أن نتخذ الق�رارات التي هلا 

تأثري جذري عىل حياتنا واألهم عىل مستقبل اطفالنا. 
 إذا اخذنا هذه املس�الة يف اإلعتبار فيمكن أن يكون إقليم كردس�تان نقطة 
اإلنطال�ق. نح�ن أثبتنا قدرتنا ع�ىل الترصف وفق متطلب�ات الوضع، وقواتنا 
املس�لحة تعمل م�ع قوات التحالف بطريق�ة منتظمة، ومدنن�ا مازالت هادئة 
ويسود فيها القانون. سوف نستمر بالكفاح من أجل حقنا للعيش يف العراق 
احلر اجلديد، وادارتنا ألمورنا وش�ؤوننا يف ظل نظام فدرايل ديمقراطي حيرتم 
حق�وق مجي�ع اإلقلي�ات. خاف ذلك يعني ببس�اطة الس�امح خللف�اء صدام 
بالظه�ور م�رة أخ�رى، ويف املرة املقبل�ة ربام لن يك�ون التخل�ص منهم هبذه 
الس�هولة. باختصار إن حزب اإلحتاد الوطني الكردس�تاين كمكّون رئيس يف 
املعارض�ة العراقية ومثل عن العراقين يف املنفى )املهجر( يرى األمور التالية 

بمثابة مسائل حيوية ملستقبل العراق:
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1- ال يمك�ن أن حيكم العراق من قب�ل نظام دكتاتوري، جيب أن يتحول 
الع�راق اىل بل�د في�درايل ديمقراط�ي يتبن�ى الديمقراطي�ة ويبع�د املؤسس�ة 
العس�كرية عن احلياة السياس�ية، ويعي أمهية حقوق اإلنس�ان، ويكون عامل 

أسايس للسلم واألمن يف املنطقة.
2- بعد إهناء العمليات العس�كرية علينا تس�مية س�لطة انتقالية للسيطرة 

عىل املشاكل الداخلية واخلارجية التي تؤثر عىل الباد
أ- جيب فرض الس�لم واألمن والقان�ون والنظام العام منذ البداية، وهذا 

بحاجة اىل احلامية ولذا فإننا نحتاج اىل مساعدة قوات التحالف. 
ب- إعادة إعامر البنية التحتية املدنية يف عموم العراق بمس�اعدة املجتمع 
ال�دويل وق�وات التحال�ف. إن مل�ن امله�م أن تك�ون لن�ا رشاكة م�ع املجتمع 
ال�دويل كعراقين ملنع التدخل االقليمي يف ش�ؤوننا الداخلية، ومس�اعدتنا يف 
تعزيز الس�لم واألمن عىل حدود وطننا. بجب تنس�يق هذه املهام مع أحزاب 
املعارضة العراقية والعراقين عىل األرض. وجيب أن ال تكون هناك إماءات 

)املهام( من قبل قوى اإلحتال، وعليها أن تظهر بمظهر الرشاكة.
ت- باعتقادن�ا، أن ع�ىل دول التحالف خال هذه الف�رتة أن تقوم بتعبئة 
منظ�امت املجتمع الدويل املختصة، بام فيها اإلحت�اد األوريب، للقيام بدور بنّاء 
ومائم يف دعم املصاحلة السياسية واملجتمعية واإلقتصادية يف العراق. أعلم 
بأن هناك إش�كال، حيث ن�رى بأن دور ااملم املتحدة أصب�ح اآلن حمل نقاش 
مس�تمر. إن س�محتم يل، هنالك اس�تياء حول دور األمم املتح�دة يف العراق 
م�ن قبل العراقين يف العراق واملنفى )املهجر(. هذا النفور متجّذر منذ الفرتة 
التي س�بقت التدخل العس�كري، واشتد خال اجلدل الس�يايس الذي رافق 

النقاشات حول اإلطاحة بنظام صدام يف جملس األمن.
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 باختصار نحن قلقون من التايل:
1- جيب أن ترشعن األمم املتحدة سلطة احلكومة القادمة يف العراق بدالً 

من مساعدهتا يف إضعاف هذه احلكومة.
2- جيب أن يك�ون لألمم املتحدة احلد األدنى من الصاحيات التنفيذية 
لتنفي�ذ برامج إع�ادة األعامل، وبالتأكيد جيب أن ال يكون لدهيا أي س�لطات 
تنفيذي�ة سياس�ية قدر تعل�ق األمر ب�إدارة الباد. نح�ن نرى بأن الس�لطات 
املمنوح�ة اىل وكاالت األمم املتحدة يف ش�امل الع�راق بموجب برامج النفط 
مقاب�ل الغ�ذاء ق�د عفا عليه�ا الزمن، وجي�ب أن تأخذ األمم املتح�دة مكاهنا 

الطبيعي حتت سيادة السلطات يف العراق.
3- األمم املتحدة يف العراق ومنذ العام 1991 حمل نقد العراقين والكرد 
بس�بب اجراءاهتا ومعايريها، هناك عدم ثقة مطلقة وتامة بدور األمم املتحدة 

يف العراق.
4- توجد مس�ائل أخاقية ومبدئية مهمة طرحت خال التسعينيات من 
قب�ل الك�رد والعراقين مثلام نرى ح�ول دور األمم املتح�دة يف العراق ودور 

االمن العام لألمم املتحدة حول العديد من القضايا:
أ- مل تقم األمم املتحدة حتى بمحاولة محاية العراقين من وحش�ية النظام 
الدكتات�وري. ق�رار جملس األمن املرق�م 688 فّوض مقرر حقوق اإلنس�ان 
التاب�ع لألمم املتح�دة بالتحقيق يف الدعاوى املوثقة حول أبش�ع أنواع الظلم 
واالضطهاد ضد الس�كان املدنين الذي عرفه املجتمع الدويل؛ ومع ذلك فإن 
مقرر حقوق اإلنس�ان مل يس�تطع أن يصل اىل بغداد، ويقال أنه مل حياول جديًا 

يف الوصول اليها.
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ب- األم�م املتح�دة ملزم�ة بتطبيق ميث�اق األمم املتحدة ولكنها فش�لت 
يف مناقش�ة اخلروقات املتعلقة بحقوق اإلنس�ان يف العراق ومل تدين اس�تعامل 
العراق لألسلحة الكيامئية وغاز األعصاب ضد أبناء الشعب العراقي، وهذه 

وصمة عار دائمة عىل األمم املتحدة.
ت- رغم اجلرائم املوثق�ة تواطأت األمم املتحدة وفروعها الدولية حول 
العامل وذلك بس�كوهتا عن صدام حس�ن، والس�امح له وجلاوزته بالتاعب 
بنظ�ام العقوبات واحلص�ول عىل املوارد إلدامة النظ�ام. ختلت األمم املتحدة 
عن السيطرة عىل برنامج النفط مقابل الغذاء لتضعه حتت رمحة أجهزة صدام 
للكذب واخلداع وتضليل احلقائق، وهذا يعني حرمان الش�عب العراقي من 

اإلحتياجات اإلنسانية األساسية وتقوية صدام.
ث- حت�ى عندم�ا كان لدى الش�عب العراق�ي مصدر دخل م�ن برنامج 
النف�ط مقابل الغذاء، فإن الش�عب عان�ى من القصور التقن�ي ملوظفي األمم 
املتح�دة الذي�ن كان من املف�رتض أن حياول�وا جتنب وقوع كوارث انس�انية. 
كان�ت املعاي�ري املهنية ل�وكاالت األم�م املتحدة حمل ش�ك الرتباطه�ا بنظام 
صدام حسن. بدا وكأن أولوية هيئات األمم املتحدة هي تنفذ أجندة تتقاطع 
م�ع برامج الواليات املتحدة األمريكية بدالً من تنفيذ مهامها وقيام موظفيها 

بعملهم كمهنين نزهاء، ونعتقد بأن الوضع مل يتغري.
ج- ت�م اي�داع مبالغ كبرية تص�ل اىل مليارات الدوالرات م�ن ايرادات النفط 
العراق�ي حتت مراقبة األمم املتحدة حس�اب ضامن )حس�اب معلق عىل رشوط(، 
بينام ُترك الشعب العراقي يعاين من العوز. إن مل تتمكن وكاالت األمم املتحدة من 
رصف األم�وال وه�ي متيرة، وأماكن احلاجة للرصف واضح�ة، فا نرى فائدة 

مرجوة من مثل هؤالء اإلنتهازين والغري فعالن واملكلفن يف العراق اجلديد.
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5- بع�د انقض�اء الف�رتة اإلنتقالي�ة علين�ا أن نب�دأ بخطط عامة وش�فافة 
لتطبي�ق الديمقراطي�ة واجراءاهت�ا يف الع�راق. يمكن أن تكل�ف هذه جهود 
ش�اقة ومضنية ووقت طوي�ل، اال أن هذه إحدى األم�ور التي جيب أن نقوم 
هب�ا؛ وبإمكان املجتمع الدويل أن يقدم لنا املس�اعدة يف هذا املجال. لقد عانى 
العراق من العنف واملآيس، والطريق الوحيد ألنقاذ العراقين من مشكاهتم 
هو حفظ قدس�ية وحرمة حقوق اإلنس�ان يف الدس�تور، وتشجيع شعبنا عىل 
تبنّ�ي احلري�ات األساس�ية يف التعبري وصيان�ة احلقوق التي حرم�وا منها عىل 
مدى )30( عامًا من الزمن. ال نس�تطيع أن نش�دد بام في�ه الكفاية عىل التايل، 
العراق للعراقين هم وحدهم لدهيم احلق يف إدارة ش�ؤوهنم، عىل الرغم من 
امتناننا باجلميل لتحرير العراق. علينا يف هناية املطاف أن نكون أس�ياد أنفسنا 
ومس�تقبلنا يف دولة تس�اهم وبشكل كبري يف الس�لم واإلستقرار عىل املستوى 

اإلقليمي والدويل.
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محلة األنفال ضد أكراد العراق

الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد
ممثل حزب االحتاد الوطني الكردستاين يف لندن

آيار 2002

إننا نش�هد ثورًة من نوٍع ما يف الش�ؤون الدولية، وهي رغبُة املجتمع الدويل 
التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول، خاصًة عندما يتعّلق األمر بحقوق االنسان، 
وانتشار أسلحة الدمار الشامل، واجلرائم املرتكبة بحق االنسانية. وأبرز األمثلة 
عىل هذه السياس�ات هو التدّخل يف دول البلقان والعمليات العس�كرية للقوى 
الغربية حتت مظلة منظمة حلف الش�امل األطليس )الناتو( ضد اجلرائم الشنيعة 
التي ارتكبها س�لوبودان ميلوس�يفيتش، أو العمل العس�كري بقيادة الواليات 
املتحدة االمريكية يف افغانس�تان ض�د نظام طالبان وضد تنظيامت القاعدة. ربام 
أفضل مثال للتدخل اإلجيايب لقوى اجنبية تقوم بتقديم املس�اعدة وتطيح بنظام 
دكتات�وري وتأس�س للديمقراطية هو يف س�رياليون، حيث أجري�ت انتخابات 

ديمقراطية يف الباد بعد سنتن من التدخل الربيطاين. 
 نأمل بصدق أن يتم إضافة عراق صدام أيضا، حيث يقوم نظام دكتاتوري 

وحيش باقرتاف أبشع اجلرائم والتمييز واإلرهاب وهتديد املجتمع الدويل.
 إن الث�ورة جزئية ومتأخ�رة. نحن ككرد ليس لدينا دول�ة، وأصبحنا من 
األقلي�ات يف الدول الت�ي نعيش فيها، وبنظر القانون ال�دويل. نحن نفتقر اىل 
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اعرتاف سيايس وطني. وما يزيد الطن بلة أننا حمرومون من احلقوق يف بلدنا 
الع�راق؛ كون احلكوم�ة املركزية تنظر اىل الكرد بعن الش�ك وبس�وء الظن. 
نحن ضعفاء من دون أّي نوٍع من االعرتاف وال نس�تطيع الدفاع عن أنفسنا. 
هلذا فإن الكرد مس�تهدفون وتتم ابادهتم بشكل منهجي من قبل نظام صدام، 
بين�ام تغضُّ ال�دول الغربية املتح�رضة النظر عن هذه األع�امل البغيضة وعىل 

مدى 30 سنة وتداهن مصاحلها.
 تغري هذا االمر بعد أن أخطأ صدام حس�ن وقرر احتال دولة الكويت. 
ومع ذلك مل يتحرك الغرب ومل يقيم مناطق آمنة للكرد إال بعد س�قوط آالف 

الضحايا من شعبنا يف جبال كردستان. 
 قبل هذا، مل هيتم أحد بالدمار الذي أصاب كردس�تان يف الس�بعينيات، 
وال باملج�ازر العش�وائية الت�ي كان�ت ترتك�ب بحق خ�رية أبناء ش�عبنا من 
الس�تينيات اىل الثامنينات، واستخدام األس�لحة الكيميائية ضد قرانا خال 
محلة األنفال، وتدمري أكثر من 4000 قرية، وتدمري أساليب احلياة املوروثة 
من األس�اف، وقصف حلبجة بالغازات السامة يف آذار من العام 1988، 
والتهديد املس�تمر الذي نعي�ش فيه منذ عام 1991 خوف�ًا من عودة قوات 
النظام ومن أسلحة الدمار الشامل التي قد عانينا منها بالفعل مسبقًا. ترقبنا 
ال�دول املتح�رضة التي انخرطت أكث�ر فأكثر يف قضية الرصاع الفلس�طيني 
والت�ي ناش�دت احلكوم�ة االرسائيلي�ة بضب�ط النف�س، ش�هدنا هج�امت 
عس�كرية واس�عة ضد نظام ميلوس�وفيتش أحد الطغاة املعروف�ن يف العامل 
والذي يضاهي ش�خصية صدام يف االس�تبداد والظلم، اس�تمرينا وواصلنا 
حياتن�ا خائفن ما يمكن لص�دام أن يفعله بنا أو يصيبنا من األمل والوجع ما 

ال طاقة لنا به.
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 إنن�ا ضحايا الرضورة السياس�ية واالعتبارات االقتصادية. كان الكرد 
يف السابق عىل اهلامش، كانوا أقرب اىل العائق، ورقة بيد الساعن للتعامل 
مع صدام واالس�تفادة من ثروته النفطية الكبرية. الشكوى ضد خروقات 
ص�دام حلقوق األنس�ان مل تكن مقبولة، أو حتى التس�اؤل ع�ن ما إذا كان 
يقتل ش�عبه أو حيك�م بالرتهي�ب، اىل أن أصبح صدام يمث�ل هتديدا للعامل 

املتحرض.
 لذل�ك كان�ت الث�ورة جزئي�ة. واس�تعداد ال�دول للتدخ�ل يف الش�ؤون 
الداخلي�ة لدول أخ�رى أكثر من قبل. لكن الثورة تكون كاملة فقط إن كانت 
دوافعه�ا أخاقية ومبدئية ومتعلقة بحقوق االنس�ان. ولكنها مل تكن كذلك. 
ظل�ت بدافع املصلحة، واآلن يبدو أن املصلحة تقتيض الوقوف مع احلركات 

املناهضة ضد حكومة صدام.
 جي�ب علين�ا الت�اميش م�ع التوّج�ه ال�دويل احل�ايل يف س�بيل امل�يض قدمًا 
بمس�تقبلنا يف أرضنا دون هتديدات. علينا أن نقرأ األحداث املريعة يف تارخينا 
املؤمل الذي سيرتك أثرًا يف نفسية مجيع الكرد. من املهم أيضًا أن يدرك املجتمع 
الدويل بأنه يتحمل املسؤولية األخاقية عن أرواح مئات اآلالف من األكراد 
والعراقي�ن. أن جتاه�ل االنته�اكات اإلنس�انية كسياس�ة متبع�ة للتعامل مع 
العراق من العام 1970م اىل غاية العام 1991 كانت بمثابة الضوء األخرض 
لريتكب نظام صدام أكثر اجلرائم بش�اعًة وتطرفًا ضد اإلنسانية التي شهدها 
العامل منذ النازية. وكام يف السابق فإن سياسات الغرب سمحت لرجل رشير 
أن يعيث فس�ادًا يف أّمة. إن جتاهل اجلرائم التي ترتكب ضد اإلنسانية وتبنّيها 
كسياس�ة للتعام�ل مع قضي�ا القتل اجلامعي ختلق وحوش�ًا قد تدم�ر يف هناية 

املطاف ما يعرف بالعامل املتحرض.
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 م�ن املؤكد إن عمليات األنفال س�يئة الصيت هي جريمة ضد اإلنس�انية 
مزق�ت قلب كردس�تان. لق�د تم تدم�ري املناطق الريفي�ة يف كردس�تان وبأكثر 
األس�اليب فظاعة للف�رتة من آذار عام 1987 اىل نيس�ان ع�ام 1989. يقول 
بع�ض السياس�ين حول ما حصل كيف يمكن للغ�رب أن يعلموا بام حصل، 
حيث تقع كردس�تان من املناطق التي يتعذر الوصول اليها يف اجلبال النائية يف 
الرشق األوسط، وكيف يمكن للسياسين أن يعرفوا ما حيصل يف الفناء اخللفي 
لص�دام؟ باإلضاف�ة اىل ذل�ك كان البعض يقول ب�أن الكرد متقلبون سياس�يًا 
ويس�عون باس�تمرار للحصول عىل الدع�م من إيران أو االحتاد الس�وفيتي أو 
أي جهة تقدم الدعم. حسنًا، بالنسبة لراسمي السياسات يف وزرارة اخلارجية 
األمريكي�ة أو وزرات اخلارجي�ة األخرى فقد أرض�وا ضامئرهم، حيث إن ما 

كان جيري ال يؤثر عليهم، وصدام بدوره كان يصدر النفط ويوقع العقود.
املتح�دة  للوالي�ات  البعث�ات اخلارجي�ة  أن  يعرف�ون،   ولكنه�م كان�وا 
االمريكي�ة واململك�ة املتح�دة ب�ن نظرياهت�ا عرف�وا باملجازر الت�ي حتدث يف 
ش�امل الع�راق. كان بعض املراس�لن الصحفي�ن حارضي�ن يف حلبجة مثل 
ريتشارد ستون الصحفي لدى صحيفة التايمز الربيطانية )يف الواقع استخدم 
اجلي�ش الربيط�اين رشيط فديو مصّور تظه�ر فيه عملي�ات القصف الكيامئي 
ع�ىل حلبجة كج�زٍء من دوراته التدريبية عىل األس�لحة الكيامئية(. إضافة اىل 
ذل�ك حاولت إي�ران أن تفضح النظام العراقي لتعلن للع�امل بأن نظام صدام 
اس�تعمل األسلحة الكيامئية ضدها يف احلرب، وكان األكاديميون املختصون 
يتجول�ون يف الع�راق. ولع�ل األه�م من كل ذلك ه�و الس�يل املتواصل من 
اجلرائم الوحش�ية الت�ي ارتكبها حزب البعث ضد الكرد والش�عب العراقي 

منذ توليه السلطة يف عام 1963.
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 أتذك�ر بوض�وح ف�رتة وص�ول حزب البع�ث اىل الس�لطة. أصب�ح قمع 
الش�عب الكردي وحش�يًا. س�أروي لك�م قصة واح�دة عام حص�ل يف تلك 
الفرتة: مارس حزب البعث بعد جميئه اىل الس�لطة مبارشًة التمييز ضد الكرد 
ليمنع الكرد من أن يكون لدهيم شعور بالفخر واالعتزاز بأنفسهم وبثقافتهم 
وبأرضه�م؛ لذل�ك قد تم اعدام نحو 100 من املدنين يف ش�هر حزيران عام 
1963يف مدينة الس�ليامنية. كان هذا س�يئًا بام يكفي، غري أن التفكري املنهجي 
وراء تربير حزب البعث ألعامله كان يتصف بالرش والش�يطانية، ولو مل أشهد 
ه�ذه االعامل بنفيس لكان من الصعوبة أن أصدقها. اختار النظام اس�تهداف 
املدنين بدالً من املقاتلن، واس�تهدف أيضًا الطبقة املثقفة ملحافظة الس�ليامنية 
ليب�ث اخلوف والرع�ب يف املدينة. هؤالء الضحايا كان�وا األفضل يف أعامهلم 
ومواهبهم كٌل من موقعه، حيث كان بينهم أفضل األس�اتذة وأمهر اخلبازين 
وأنج�ح أصح�اب املقاه�ي وأش�هر اخلياط�ن واق�وى وأرسع الرياضي�ن. 
وتعدت القائمة ال� 100 ش�خص. تم تنفيذ حكم اإلعدام فيهم دون حماكمة 
وبش�كل رسيع، ال لسبب إال ألهنم كانوا ناجحن يف أعامهلم ومهنهم وألهنم 
ك�رد. لقد أعلن القائد العس�كري ملحافظة الس�ليامنية وأمام امل�أل بأن عملية 

اإلعدام كانت درسًا للشعب الكردي، وكان مدركًا متامًا لكل ما يقوم به.
 احلبس واالعتقال والتعذيب والوحشية واالضطهاد اجلسدي واالغتصاب 
والقت�ل واالع�دام مزق كردس�تان العراق م�ع تويل حزب البعث الس�لطة عام 

1968، وبروز الرجل الذي جعل نفسه عدوًا للكرد وهو صدام حسن. 
 مل يك�ن الك�رد فق�ط ضحاي�ا خطط ص�دام وتواط�ؤ الغرب م�ع النظام. 
اس�تهدف ص�دام كل عراقي كان يعتقد أنه يش�كل هتديدًا لس�لطته، إن كانوا 
كردًا أو عربًا، سنة أو شيعة، ذلك ألن صدام مل يعترب نفسه حليفًا ألي من هذه 
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املجامي�ع، وكان عىل اجلميع أن خيضعوا له. يف نيس�ان ع�ام 1980 تم هتجري 
أكثر من 40،000 من العراقين الشيعة من مدهنم ونقلهم اىل احلدود اإليرانية 
لياقوا مصريًا جمهوالً. ويف أيلول من العام نفس�ه ش�ّن النظام الصدامي حربًا 
غ�ري مربرة ومنافية للامدة 2 )4( من ميثاق األمم املتحدة ضد اجلارة إيران. يف 
ه�ذه احلرب قاتل العراقيون الش�يعة بجانب العرب من أبناء وطنهم يف جبهة 

واحدة بالرغم من اهلجامت املروعة التي استهدفهم هبا النظام.
 كان صدام مس�ؤوالً عن أول هجوم عس�كري يشن باستخدام األسلحة 
الكيامئي�ة يف رصاع دويل من�ذ احلرب العاملية األوىل وب�ام يتناىف مع بروتوكول 
جني�ف للعام 1925. كان هناك أيضا قصف عش�وائي لأله�داف املدنية يف 
إي�ران وس�وء معاملة لس�جناء احل�رب والتي تتناىف م�ع اتفاقي�ة جنيف لعام 

 .1949
 كان�ت هذه جرائم ش�نيعة يف الواق�ع، إن اختيار املدني�ن األبرياء ليقتلوا 
لتحطيم معنويات ش�عٍب برمته جريمٌة مل يرتكبها حتى النظام النازي يف أيام 
حك�م هتل�ر ألملانيا. كان ينبغ�ي أن يقوم العامل املتح�رّض واألمم املتحدة عىل 
األق�ل بالتحقيق يف اس�تخدام األس�لحة الكيامئي�ة ضد إي�ران. مل يفعل أحد 
شيئًا، وعليه رأى صدام إن سياسة تدمري الكرد ومهامجة إيران واستخدام أي 
س�اح لتحقيق النرص يف املعرك�ة وبأي ثمن، كانت ع�ىل األقل مقبوالً لدى 
الغ�رب إن مل يكن الغرب يش�جع عىل اقرتاف هذه االع�امل. لذلك وقع كل 
م�ن الغرب واألمم املتحدة والعامل املتحرض عىل احلكم الذي أّدى اىل مرصع 
أكث�ر من 200،000 من املدنين األكراد واس�تخدام النظام لغاز االعصاب 
واألس�لحة الكيميائي�ة والبيولوجي�ة ض�د ش�عب مس�امل، إضاف�ة اىل تدمري 

البلدات واملدن وحمي العديد من القرى عن بكرة أبيها. 
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 إن األنفال معروفة جيدًا. لقد تقىّص العديد من اخلرباء القديرين احلقائق 
بخص�وص قضية األنفال. حيث أهنا حقائق تارخيية. كانت عمليات األنفال 
هجومًا عسكريًا ساحقًا نظم عىل شكل ثامنية هجامت عسكرية مكثفة جرت 

يف ستة مناطق جغرافية متميزة.
1- جرت العملية األوىل يف وادي جفايت الواقع يف شامل حمافظة السليامنية 

يف الفرتة ما بن 23 شباط اىل 19 آذار لسنة 1988.
2- اهلجوم الثاين يف قره داغ الواقعة غرب حمافظة السليامنية للفرتة ما بن 

22 آذار اىل 1 نيسان لسنة 1988. 
3- اهلج�وم الثال�ث يف منطق�ة كرمي�ان الواقعة ب�ن حمافظتي الس�ليامنية 

وكركوك للفرتة ما بن 7 اىل 20 من نيسان سنة 1988.
4- اهلج�وم الرابع يف منطقة الزاب األس�فل الواقعة ب�ن حمافظتي أربيل 

والسليامنية واستمر من 3 اىل 8 من أيار لسنة 1988.
5- جرى اهلجوم اخلامس والس�ادس والسابع يف األرايض اجلبلية ملنطقة 

شقاوه وراوندوز للفرتة ما بن 15 آيار اىل 26 آب لسنة 1988.
6- وق�ع اهلج�وم األخري قرب حمافظة دهوك بن 25 من ش�هر آب اىل 6 

من شهر أيلول من عام 1988.
 كان�ت العملي�ات واس�عة واخلط�ط دقيق�ة. وكان�ت تنفي�ذ الفعالي�ات 
اهلجومي�ة تتم بوحش�ية لتدمري الق�رى وإبادة املجتمعات الكردية وأس�لوب 
حياهت�م إضاف�ة اىل القضاء عىل ثقافته�م. ال نبالغ إذا قلن�ا أن هذه العمليات 

العسكرية تعترب فريدة من ناحية حجمها ونطاقها.
 بع�د مرور 23 عام�ًا من الظلم واجلور ضد ش�عب العراق اختذ املجتمع 
ال�دويل موقفًا ض�د النظام واألش�خاص املتورط�ن بارتكاب أكث�ر األعامل 
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الوحش�ية بشاعًة. الس�بب وراء ذلك وبكل بساطة يكمن يف أن العام 1980 
مل يك�ن الوقت املناس�ب ملعاقب�ة النظام العراق�ي. باملقابل نتج�ت عن اعامله 
االجرامي�ة مأس�اة ال تنس�ى حيث قد تم تدم�ري أكثر م�ن 4000 قرية كردية 
وقت�ل 20،000 م�ن املواطن�ن األبري�اء أو هجروا وم�ن ثم قتل�وا. لقد تم 
اقتياد ش�عبنا كقطيع املوايش اىل املستوطنات اجلامعية حيث عاشوا حياًة حتت 
االحت�ال كوهنا كانت حياة قاس�ية إن مل تكن أقس�ى من حياة الفلس�طينين 
الذي�ن عليه�م أن يواجه�وا االحتال اإلرسائي�يل كل يوم. ولك�ن الغرب مل 

يكرتث بام جرى مرة ثانية. 
 األسوأ من ذلك هو ما حدث الحقًا. يف الرابع عرش من آذار عام 1988 
يف مدين�ة حلبج�ة، التي كان�ت وعىل ال�دوام مدين�ة جتارية وفعالة ونش�يطة 
ومعروف�ة يف أرجاء العراق والرشق األوس�ط ملا تتمت�ع هبا من أرض خصبة 
باإلنت�اج وثقاف�ة مزدهرة إضاف�ة اىل مبانيها اجلميلة. كانت احل�رب العراقية 
اإليرانية قد وقعت إال أن احلياة فيها اس�تمرت كاملعتاد وعىل مدى قرون من 
الزمن. مل يعلم س�كان املدينة بأن اليوم التايل س�يصبح اس�م مدينتهم مرادف 

ألكثر األعامل شناعة ضد اجلنس البرشي منذ هناية احلرب العاملية الثانية. 
 يف خضم الرصاع العس�كري الدائر بن العراق وإيران أمر صدام اجليش 
العراق�ي بتدمري حلبجة بالكامل ليمنع اإليرانين من الس�يطرة عليها وليلّقن 
الكرد درس�ًا لن ومل ينسوه. كان اهلجوم خمطط ومنهجي. استخدم يف اهلجوم 
ساح املدفعية والقصف اجلوي والطائرات املروحية التي قصفت بالغازات 
الس�امة املميت�ة واحلاويات الت�ي تنبعث منها أفتك األس�لحة. أمط�ر النظام 
ف�وق املدينة خلي�ط قاتل من الغازات الكيميائية وغ�از االعصاب إضافة اىل 
الس�يانيد. ق�ام اآلب�اء بتغطي�ة أطفاهلم يف حماولة يائس�ة حلاميتهم من مش�اهد 
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اجلحي�م املرعب�ة التي كانت حوهلم. كان بعض البس�طاء م�ن الناس يبحثون 
ع�ن املاء يف حماولة إلطفاء النار التي يش�عرون هب�ا يف حناجرهم، ومل يدركوا 
بأن رشب املاء سوف يعجل بموهتم. كان الرعاة يف الصباح يرعون أغنامهم 
يف األرايض والتال اخلرضاء حول املدينة كام كان آباؤهم وأجدادهم قبلهم، 
وحينها ش�هدوا اهلجوم ع�ىل منازهلم القريب�ة والبعيدة. لق�د رأوا الطائرات 
املقاتل�ة واملروحيات العامودي�ة تلقي القنابل التي ال تنفج�ر وامُلريبة التأثري. 
رأوا عوائلهم وجرياهنم وأناسًا من جمتمعهم وهم يركضون يف الشوارع هبلع 
واضطراب ماس�كن حناجرهم ورقاهبم بس�ب احل�روق يف الرئة الناجتة عن 
استنشاق غاز اخلردل والتشنجات القوية التي أصابت املواطنن بسبب تأثري 
غ�از األعص�اب الذي وق�ع بصمت و ب�دون انفجارات أثناء اهلجوم. س�اد 
الصم�ت بعدها. لق�د كان املجتمع الدويل مدركًا ملا حصل ولكنه جتاهل هذا 
األعامل الوحشية مرة ثانية. لقد تم جتاهل ما حيصل للكرد للمرة الثانية وبدأ 
صدام بوضع اهلدف التايل نصب عينيه وهي دولة الكويت، حيث كان واثقًا 
يف اعتقاده بأن العامل املتحرض سيتغاىض مرة أخرى عن أعامله اإلجرامية. ويًف 
احلقيق�ة قد كان له كل احلق يف أن يكون واثقا. كان صدام قد نجح بقتله ربع 
مليون من املدنين األبرياء وعدد أكرب من اجلنود. أدرك الرأي العام ووسائل 
االع�ام برع�ة النواي�ا الرشي�رة لص�دام حس�ن ولك�ن املنظ�امت الدولية 
واحلكوم�ات وبضمنهم الواليات املتحدة واململكة املتحدة رفضت اختاذ أي 
اجراء ضد صدام أي كان األمر، واستمر التعامل مع صدام كاملعتاد. بالنسبة 

لصدام فكان يشعر بأنه ال يمكن املساس به.
 كان�ت العاق�ات العام�ة للنظام فعالة ونش�يطة جدًا بالرغ�م من هزيمة 
قوات صدام بعد احتاله لدولة الكويت، واستمرار هتديداته للسلم الدويل، 
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وعدم استجابته لقرارات جملس األمن الدويل، وعدم احرتام املجتمع الدويل، 
ورفضه السامح لعمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، واستمراره يف 
انتهاكات�ه الواس�عة حلقوق االنس�ان، وأعامله التهديدية املس�تمرة جتاه الكرد 
والدول اإلقليمية املجاورة، ودعمه وتش�جيعه لإلرهاب الدويل. بنى صدام 
وأزالم�ه احدى أقوى جماميع الضغط لكس�ب التأييد يف الع�امل بالرتكيز عىل 
الشخصيات لدى السياسين الغربين ما مكنه من ارتكاب مثل هذه األعامل 
الوحش�ية يف املقام األول. إن قدرة هؤالء الذين اس�تغلهم صدام عىل تسوية 
مجي�ع املس�ائل تكم�ن برشاء ذم�م صانعي القرار باملال. س�اعد ص�دام أيضا 
الضع�ف يف التخطي�ط وتنفيذ ق�رارات األم�م املتحدة والسياس�ات اخلرقاء 
املس�تعملة يف أغلب األحيان جتاه العراق. ونحن ندرك بأنه كان جيب عليهم 
القي�ام ب�يشء لردع ص�دام، ولكن كلنتون مل يكن مس�تعدًا ألخت�اد اجراء ذي 

أمهية ضد نظام صدام.
 لنتكلم عن معاناة الش�عب العراقي. يس�تند صدام يف جهوده عىل اليسار 
املع�ارض الذي س�يعارض أعامل الوالي�ات املتحدة باس�تمرار، وأصحاب 
الفكر امُلضللن الذين يصدقون الدعاية السياسية العراقية، والذين يستلمون 
األموال من النظام العراقي. أناشدكم مجيعًا وباسم شعب حلبجة، واآلالف 
الذي�ن مازال�وا يف ع�داد املفقودين منذ العام 1980، وباس�م أم�ة قد دّمرت 
من قبل الرطان املعروف بصدام حس�ن، افهم�وا طبيعة الدكتاتور ونظامه 

وشّجعوا الدول املتحرضة عىل اختاذ اجراء ضدهم. 
 هنال�ك العديد من الطرق لتحقي�ق ذلك منها دعم املجتمع الدويل الذي 
تقوده اإلدارة االمريكية لصياغة سياس�ة واضحة ومتس�قة لإلطاحة بالنظام 
الدكتات�وري وإع�ادة اندماج الع�راق يف املجتمع الدويل كبلد حمب للس�ام، 
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والتأك�د من املعلومات واالش�اعات التي يبثها النظ�ام، إضافة اىل حماوالت 
جواسيس�ه يف الغرب الرامي�ة اىل التأثري عىل صانعي القرار، وكش�ف هؤالء 
األش�خاص ع�ىل حقيقة كوهنم دجال�ن وخمادعن وانتهازي�ن. ودعم عمل 
)أن�دي كي�ت( وضامن حماكمة النظ�ام حماكمة عادلة ع�ىل جرائمه إما بصورة 
إمجالية أمام املحكمة الدولية أو عىل ش�كل قضايا منفردة يف املحاكم العراقية 

الوطنية. 
 إن مل نتخ�ذ مث�ل ه�ذه اإلج�راءات فإننا س�نعطي اإلذن لصدام حس�ن 
الجراء وارتكاب أعامل وحش�ية جديدة ربام تكون ذات هول أكرب ما كانت 
عليه من قبل، وربام سيس�تهدف الغرب وحلفائه مس�تخدمًا أس�لحة الدمار 
الش�امل. نكره بأن نكون من س�يقول وللم�رة الثانية بأننا ق�د حذرناكم منذ 
العام 1963 عندما قتل األبرياء العزل من أهايل حمافظة السليامنية وتغاضيتم 

عن موهتم.
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تسفري السكان وفرض سياسة إعادة التوطني

الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد
ممثل حزب االحتاد الوطني الكردستاين يف لندن

ايار 2002 

يب�دو أن عب�ارة )التطهري العرقي( قد أصبحت مع األس�ف عبارة مبهمة 
يف عام 1990؛ حيث تس�تخدم من قبل أمريكا وأروبا بش�كل دائم للتدخل 
يف ش�ؤون الدول ذات الس�يادة التي لدهيا س�جل حافل باس�تهداف شعوهبا 
والذي�ن خيتلفون ع�ن النخب احلاكمة م�ن ناحية أصوهلم اإلثني�ة والعرقية. 
كان التطهري العرقي حمور اهتامم الرصاعات يف البوسنة واهلرسك وكوسوفو 
واألح�داث يف أفريقي�ا. وعىل أي حال مل يكن هناك م�ن حيمي العراقين من 
سياس�ات التطهري العرق�ي املنهجية التي اتبعها النظ�ام الدكتاتوري يف بغداد 
ضد العراقين من أبناء الشعب الكردي يف األعوام 1960، 1970، 1980، 

 .1990
 إن تاري�خ اضطه�اد األك�راد العراقي�ن م�ن قبل ال�دول املج�اورة مؤمل 
وطوي�ل. وهو تاريخ معروف لدى اجلمي�ع، وخاصة فيام يتعلق بظلم وجور 
احلكومة الرتكية للشعب الكردي يف تركيا واستخدام أسلحة الدمار الشامل 
لقص�ف املناط�ق املدني�ة يف كردس�تان الع�راق، أو باإلعامل فائقة الوحش�ية 
واعدام مئات االالف من شعبنا خال األعوام املاضية دون أي مربر، سوى 



- 188 -

انكار احلقوق الثقافية والوطنية للشعب الكردي. وهنالك املزيد أو ربام أكثر 
من جانب مش�ؤوم من السياس�ات املناهضة ضد الش�عب الكردي وإحدى 

تلك السياسات واضحة يف العراق يف وقتنا احلايل.
 لق�د م�ارس نظام ص�دام حس�ن الدكتاتوري جه�ودًا مكثفة ومس�تمرة 
ومنهجية لكي حيرم اكراد العراق الذي يسكنون األرايض التي ختضع لسيطرة 
النظ�ام الدكتات�وري يف بغ�داد من أية حق�وق باإلقامة وحريتهم الش�خصية 
وحق التحرر من الظلم واالضطهاد، وكذلك حرماهنم من مارسة حقوقهم 

االنسانية يف املناطق التي عاش فيها الكرد مع عوائلهم قرونًا من الزمن. 
 ولس�وء احل�ظ، ربام يك�ون الك�رد الضحي�ة املس�تمرة األكثر تأث�ريًا بن 
الش�عب لسياسات التهجري الس�كاين واالس�تيعاب الثقايف والدمار من قبل 

الدولة. وسأستعرض موجزا عن التسلسل الزمني هلذه االحداث.
 بدأت أول عملية ترحيل س�كاين واس�ع النطاق للشعب الكردي خال 
حكم العثامنين وأثناء حكم السلطان سليامن العظيم. أعاد السلطان العثامين 
توط�ن القبائ�ل الكردية عىل ط�ول احلدود العثامنية مع باد فارس يف س�بيل 

محاية اإلمرباطورية.
 ب�دأ االمرباطور الفاريس ش�اه عباس يف عام 1596م تقريبا محلة تس�فري 
مجاعية للكرد نتيجة الرصاعات بن العثامنين والفرس. وقد أمر ش�اه عباس 
بتهج�ري 55000 عائل�ة كردي�ة من مناطقهم ليس�توطنوا مدينة خراس�ان يف 
رشق إيران. حيث ما زالت تعيش جاليات كردية كبرية يف هذه املنطقة وتقدر 

تعداد هذه اجلاليات يف وقتنا احلارض بمليون نسمة. 
 نفذ العثامنيون قبل ما يقرب من 250 عامًا برنامج هتجري س�كاين ش�امل 
يف كل م�ن املناط�ق الكردي�ة: دي�ار بك�ر واملوص�ل وأربيل وكرك�وك ودوز 
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وخانقن، واس�تبدل الكرد بقبائل تركية. وقامت احلكومة الرتكية يف غضون 
احلرب العاملية االوىل بتهجري حوايل700000 مواطن كردي اىل األناضول، 
ونتيجة للظروف املناخية القاس�ية والربد القارص تويف معظم املرحلن، وقد 

حدث هذا بعد املجازر املرتكبة بحق األرمن يف تركيا. 
 وكان س�تالن ق�د رحل ق�رًا اجلالي�ات الكردية اىل خمتل�ف مجهوريات 
االحتاد الس�وفيتي الس�ابقة يف عام 1930. أقر الربملان الرتكي يف عام 1932 
ترشيع�ًا يمك�ن احلكومة الرتكي�ة من إعادة توطن الس�كان االك�راد. حيث 
أن ه�ذ الترشي�ع جيرب الس�كان الك�رد عىل الرحي�ل الق�ري اىل االناضول. 
وبموجب هذا القانون ال يسمح للسكان األكراد أن يشكلوا أكثر من نسبة 5 

٪ من السكان يف أية منطقة من املناطق الرتكية.
 أصدرت احلكومة الرتكية يف شهر حزيران من العام 1934 قانونًا تضمن 
النق�اط التالية: “من أجل نرش الثقافة الرتكية س�تقوم احلكوم�ة بتنفيذ قانون 
وفق�ًا لبعض النق�اط ولتحقيق ه�ذه الغاية قس�مت وزارة الداخلي�ة الرتكية 

الباد اىل ثاثة مناطق:
1- املنطقة التي ترسخت فيها بشدة الثقافة الرتكية بن السكان.

2- املنطقة التي يكون فيها السكان األتراك عىل وشك االستقرار.
3- املناطق املرتبطة بالصحة والتي هلا صات اقتصادية وثقافية وأسباب 
عس�كرية وأمنية جيب أن خيىل س�كاهنا وال جيوز ألحد منهم االستقرار فيها. 
»وتتضمن هذه املناطق أغري وساسون ووان ... الخ. وتم االخاء السكاين 

وبشكل فعال ملراكز املدن ذات الطابع الكردي.
 أم�ا حديثًا، فف�ي س�نة 1987-1988 أعلنت احلكوم�ة الرتكية خططًا 

لنفي 50000 من أبناء القرى الكردية من جمموع 3912 قرية كردية.
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 ت�م يف الع�راق تنفي�ذ برنامج أطل�ق عليه تس�مية » التعريب« من�ذ العام 
1963. تضمن هذا الربنامج التهجري القري للسكان األكراد من مناطقهم 

الكردية وتوطن القبائل والعشائر العربية بدالً عنهم.
 رّدت احلكوم�ة العراقي�ة يف ش�هر أيل�ول عام 1971 ع�ىل احتال إيران 
لبع�ض اجلزر الصغرية الواقعة يف اخلليج الفاريس بطردها 50000 من محلة 
اجلنس�ية االيرانية اغلبهم من الكرد الفيلن حيث ش�كلوا 40000 ش�خص 

وما زالوا يعيشون لغاية اآلن يف معسكرات الاجئن عىل طول احلدود.
 أطلق�ت ق�وات املدفعي�ة العراقي�ة قذائفه�ا يف التاس�ع من ش�هر ش�باط 
ع�ام1973 ع�ىل قري�ة يوس�فان الواقعة يف س�نجار. ويف 26 ش�باط 1973 
أجربت األعامل الوحش�ية وعمليات التفتيش عن املواطنن األكراد من بيت 
اىل بي�ت والتي أجربت آالف األكراد اإليزيدين للبحث عن ماذ آمن هلم يف 
زاخو واملناطق املجاورة. ويف ش�هر آذار من العام نفس�ه ت�م اجبار املزارعن 
األكراد عىل ترك أراضيهم لتس�تويل عليها القبائل العربية. وعليه بدء النزوح 

اجلامعي.
 إخت�ذت احلكومة العراقية إجراءات حاس�مة لتنفيذ سياس�ة التعريب يف 
املناط�ق الكردي�ة احلدودي�ة والغنية بالنف�ط مثل كركوك وخانقن وس�نجار 
وح�دث ذلك بعد فرتة قصرية من اتفاقية اجلزائ�ر املوقعة بن العراق وإيران 
لتض�ع هناية للث�ورة الكردية يف الع�ام 1975م. وذكرت إح�دى التقديرات 
املعتدلة بأنه تم ترحيل مئات اآلالف من الشعب الكردي اىل جنوب العراق 
أو مناطق مقس�مة )منطق�ة حكم ذايت( خصصتها هل�م حكومة بغداد. حيث 
رحل املسؤولون االكراد يف الغالب اىل املناطق العربية واستبدلوا بمسؤولن 

اعتربوا بأهنم أوفياء للحكومة.
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 م�ن العام 1975 اىل الع�ام 1978 تم اخاء املناطق الكردية متامًا ضمن 
عم�ق 30 كل�م وعىل طول امت�داد احلدود الكردية م�ع دول اجلوار. وكانت 
مجي�ع القرى قد دمرت. وتم اعدام الذكور الذين ترتاوح اعامرهم ما بن 15 

اىل 70 سنة املتواجدين يف مناطقهم الكردية.
 ت�م تدمري أكثر م�ن 5000 من القرى الكردية و30 من مدهنم يف ش�امل 
العراق من قبل قوات صدام حس�ن العس�كرية يف سياسة مدروسة لرتهيب 

الشعب الكردي واجباره عىل ترك مناطقه وعدم العودة اليها.
 ورح�ل ع�دد م�ن املواطن�ن من تل�ك املناطق حي�ث توطينه�م قرًا يف 
خمي�امت تطلق عليها احلكومة العراقية تس�مية القرى احلديثة ويف احلقيقة هي 
ليس�ت أكثر من خميامت الجئن. ويف احدى خميامت الاجئن تم مجع واقتياد 
8000 من االكراد البارزانين حتت هتديد الس�اح ومل يعرف مصريهم حتى 

يومنا هذا إال أن مجيع املؤرشات تدل عىل أن النظام قد قام بقتلهم. 
 باإلضافة اىل ذلك، تشري التقديرات اىل ان ما بن 150000 اىل 300000 
مواط�ن ك�ردي اعتقلته�م ق�وات النظ�ام الصدامي�ة خ�ال عملي�ة األنف�ال 
االجرامي�ة. حيث عزمت قوات النظام حمارصة املدنين االكراد لرتحليهم اىل 
جنوب العراق. مرة أخرى، تشري األدلة اىل اليوم بام فيها ترصحيات املسؤولن 

احلكومين بأن املرحلن يف هذه العملية قد أبادهم النظام ايضُا.
 ويس�تمر نظ�ام البع�ث الدكتاتوري يف الع�راق حتى اآلن باتباع سياس�ة 
ترحيل الك�رد والرتكامن واآلش�ورين من مناطقهم الس�رتاتيجية يف العراق 
وحتدي�دًا ضواح�ي كرك�وك. ذكرت صحيف�ة دييل تلغراف يف 24 من ش�هر 
آي�ار القصة اآلتي�ة حول أح�د ضحايا قضي�ة تعريب حمافظة كرك�وك. وهو 
الس�يد فره�اد حممد كري�م البالغ من العمر 50 س�نة، فقد عين�ه اليرى بعد 
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حتمله لس�بعة أشهر من التعذيب املتواصل لقوات األمن الصدامية يف إحدى 
السجون العراقية. 

 ت�م طرد الس�يد فره�اد حممد كري�م من رشك�ة منتجات نفط الش�امل يف 
حمافظة كركوك يف ش�هر ش�باط بعد رفض�ه التوقيع عىل وثائ�ق تعريفية حتدد 
قوميت�ه كأحد عرب كركوك. وقال الس�يد فره�اد حممد »رضبوين وأجاعوين 
وه�ددوا بقتل اطف�ايل وأخريًا أصاب�وين بالعمى ولكني رفض�ت التخيل عن 
قوميتي. لقد ولدت كرديًا وس�أموت كرديًا.« توضح األرقام التالية الكارثة 

االنسانية التي يعاين منها الكرد يوميًا.

تم طرد 19870عائلة كردية من كركوك ما بن عام 1991، 1993.
شهد العام 1994 طرد 112 عائلة كردية.
شهد العام 1995 طرد 393 عائلة كردية.
شهد العام 1996 طرد 232 عائلة كردية.

شهد العام 1997م طرد 749 عائلة كردية.
شهد العام 1998 طرد 414 عائلة كردية.
شهد العام 1999 طرد 445 عائلة كردية.

 ش�هد الع�ام 2000 ط�رد 262 عائلة كردية، وتم ط�رد 29 عائلة كردية 
لغاي�ة ش�هر آب من الع�ام 2001. جمموع العوائ�ل التي هج�رت منذ العام 

1991 هي 13611عائلة وتعدادها نحو 71000 مواطن كردي.
 ويعتقد بأن هناك ما يقارب من 150 عائلة كردية تم هتجريها من حمافظة 
كرك�وك وحده�ا، حيث أن هذه التقديرات ال تش�مل املناط�ق األخرى مثل 
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املوص�ل وخممور وبغ�داد. ويعترب التعري�ب أحد الطرق االجرائي�ة التي يتم 
بموجبها ترحيل الس�كان من منازهلم طوعًا أو كرهًا. اعتمد النظام يف بغداد 
عىل أساليب وسياسات عديدة يف سبيل دعم وامتام تعريب املناطق الكردية. 
وحيث حيرم املواطنون من ذوي القوميات غري العربية من التوظيف احلكومي 
ومن فرص التعليم ومن حق مارسة احلريات األساسية. ويف أغلب األحيان 

يتم هتديدهم جسديًا. 
 ومل يع�د الك�رد م�ن الطبقة املتعلم�ة يف حمافظة كركوك، وحت�ى املعلمون 
الذي�ن حيتم�ل أن يكونوا كردًا يتم نقلهم اىل أماك�ن اخرى. ويف الوقت الذي 
طرد االكراد من حمافظة كركوك شجع العرب وبضمنهم الفلسطينين ليسكنوا 
فيها. وأصدر جملس قيادة الثورة قرارًا بان احلكومة العراقية س�توفر وحدات 
استيطانية جديدة وفرص عمل ألكثر من 300000 مواطن من العرب الذين 
اس�توطنوا حمافظ�ة كركوك. ت�م بناء مصانع ومب�اين حكومية جدي�دة إلعالة 
املس�توطنن اجلدد. فعىل س�بيل املثال ش�يدت احلكومة مس�توطنات الس�اير 
لقبائل هليب العربية والتي كانت س�ابقًا قرية هساري كاورا الكردية. قسمت 
حمافظ�ة كرك�وك مع الرب�ع املتبقي من الك�رد الذين تم اجائه�م اىل املكاتب 

احلكومية والرشكات التجارية وحيث أصبح الكرد يف احياء معزولة فعًا.
 رحل�ت حكومة بغ�داد مئات اآلالف من الكرد من حمافظة كركوك لكي 
حتدث متس�عًا للمس�توطنن اجلدد. ويف إحدى أوامر الرتحيل وحدها كانت 
احلكوم�ة املحلي�ة يف كرك�وك مس�ؤولة عن هتج�ري أكثر م�ن 545 عائلة من 
املنطق�ة. ومل يكن هلؤالء األش�خاص خيار س�وى البحث ع�ن ماذ آمن هلم 
يف املحافظات الكردية كالس�ليامنية وأربيل ودهوك حيث أن هذه املحافظات 

تضم زهاء 500000 من النازحن.
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 ومع ش�ديد األس�ف ت�م ترحيل بع�ض الك�رد اىل اجلنوب حي�ث يقدر 
أعداده�م بعرشات اآلالف. ومل يس�مح للكرد املرحل�ن بالعودة اىل كركوك 
ومل يس�مح هل�م أيضًا ببي�ع عقاراهتم ومتلكاهت�م وأيضًا حرموا من تس�جيل 
األرايض واملمتلكات بأس�امئهم ومل يس�تطيعوا أن يرثوا أي يشء. ويف ش�هر 
كانون الثاين من عام 1998 نصت املذكرة التي أصدرهتا جملس حمافظة دياىل 
ع�ىل االج�راءات العقابي�ة الواجب اختاذها ضد أي مس�ؤول حميل يفش�ل يف 
ايق�اف نزوح العوائل الكردية املرحلة اىل حمافظ�ة دياىل اضافة اىل اعتقال أي 
مواط�ن يوفر ف�رص العمل أو الطعام أو املاذ اآلم�ن اىل القادمن اجلدد من 

املرحلن.
 وهنال�ك املزي�د من املؤرشات ت�دل عىل أن التطهري العرقي ش�مل حتى 
تغيري االس�امء. فعىل س�بيل املثال تم تغري حمافظة كرك�وك اىل حمافظة التأميم. 
وتم حتديد املنطقة املحيطة بحقول نفط كركوك كمنطقة عسكرية وتم زراعة 

األلغام فيها وعسكرة املنطقة بكاملها بنرش املئات من نقاط التفتيش فيها.
 ويف اآلون�ة االخ�رية ط�رد النظام الدكتات�وري املقيم�ن يف قلعة كركوك 
القديم�ة وبدأ النظام بتدمري هذا املوقع األثري. لقد امتد تاريخ قلعة كركوك 

ملا يقر من 5000 سنه وكان موطنا ملئات العوائل الكردية.
 إن عملي�ات الرتحي�ل ه�ذه فضيع�ة جدًا. رحل�ت العوائ�ل وصودرت 
مدخراهت�م ومتلكاهت�م، واضمحل�ت قدرهت�م ع�ىل اعالة أنفس�هم، وحتى 
وثائقه�م التعريفي�ة الت�ي يتم تقديمه�ا اىل منظ�امت االمم املتح�دة للمطالبة 
)باحلصة التموينية( بحق امل�ؤن والطعام تم مصادرهتا. وقد وصل املرحلون 
اىل املحافظ�ات الكردي�ة املس�يطرة عليه�ا من قب�ل الك�رد وبالدرجة األوىل 
مناط�ق ضواحي مدينة الس�ليامنية بع�د أن جردوا من كل يشء. وس�كنوا يف 
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املس�توطنات العش�وائية وخمي�امت النازحن، ومل تعرتف هب�م مفوضية األمم 
املتحدة لش�ؤون الاجئن وفقًا للقوانن املفوضي�ة، كوهنم أي الكرد مازالوا 
داخ�ل ح�دود بلدهم )الع�راق(. كان�ت هذه املخي�امت عىل مس�توى فظيع 
بالنس�بة لل�رصف الصحي والنظاف�ة؛ حيث تفتقر اىل املي�اه الصاحلة للرشب 
وش�بكات ترصيف املياه الثقيل�ة، فضًا عن الظ�روف االجتامعية والصحية 

املشاهبة للمستوطنات الفقرية يف العامل الثالث.
 إن رفاهية هؤالء الناس هي مسؤولية حكومة اقليم كردستان. ولكن مع 
موازنات مالية حمدودة ومس�اعدات شحيحة من األمم املتحدة أمست قدرة 

إقليم كردستان لتخفيف مصاعب املرحلن حمدودة.

العواقب:
 من املهم جدًا ليس فقط للش�عب الكردي فحس�ب بل اىل كل الش�عوب 
الت�ي عانت من تأثريات النزوح القري أن يتم االعرتاف بام حدث لش�عبنا 
الك�ردي، وأن تلك اخلط�وات قد اختذت ملعاجلة هذا الظل�م التارخيي. ومن 
خال مواجهة املايض فإنه من املمكن أن نبني أساس�ًا متينًا للمس�تقبل. واذا 
أردن�ا أن ننجح فيجب علينا العمل بناًء عىل رضورة احرتام حقوق االنس�ان 
واملبادئ العاملية التي توحدنا. ويف هذا الصدد لدي مخس�ة اقرتاحات واعتقد 
أن االقرتاح�ات العملية تنفع الش�عب الكردي والش�عوب األخرى املهددة 

بالرتحيل السكاين القري.

1- قي�ام املنظامت الدولية بتحقيق ش�امل ومفص�ل بخصوص عمليات 
وعواقب الرتحيل القري للسكان األكراد.
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2- تعويض األفراد الذين عانوا نتيجة الرتحيل القري للسكان.
3- قي�ام املجتم�ع الدويل بتوف�ري احلامية للش�عب الك�ردي ملنع حدوث 

محات ترحيل قرية أخرى للسكان.
4- قيام األمم املتحدة بمراقبة تنفيذ اعامل حقوق االنسان يف كل املناطق 

التي تم هتديد وترحيل سكاهنا.
5- تفوي�ض مفوضي�ة األم�م املتح�دة لش�ؤون الاجئ�ن بالتحقي�ق يف 
سياس�ات الدول�ة القري�ة والداخلي�ة وهتج�ري الس�كان لكيا يق�ع هؤالء 

األشخاص يف شباك طبقة املوظفن.
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االيضاح الذي قدمه الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد ممثل حزب 
االحتاد الوطني الكردستاين اىل جملس االحتاد الدويل لألحزاب 

االشرتاكية بخصوص شؤون الكرد العراقيني

22 شباط 2002

من�ذ هناي�ة ح�رب اخلليج ع�ام 1991 نجح الك�رد العراقي�ون يف تطوير 
وضعهم الس�يايس واالقتصادي واألمني. كان هذا خال املرحلة التي تلت 
حرب اخلليج االوىل مبارشة والتي كانت املرحلة األوىل وأكثر املراحل ش�دة 
وقسوة، حيث خذل املجتمع الدويل الكرد أبان الفرتة التي كانوا فيها يقاومون 
نظ�ام ص�دام حس�ن وجاوزته. خت�ىل املجتمع ال�دويل عن الك�رد وتركهم 
يواجه�ون اهلج�امت املض�ادة املدم�رة، م�ا أجربهم ع�ىل اهل�روب اىل اجلبال 
وحتمل ظروف صعبة من املعاناة اإلنسانية؛ فعانوا من اجلوع، وماتت النساء 
واالطفال نتيجة الربد القارص يف اجلبال التي تفصل بن تركيا والعراق؛ وما 
زالت تلك املش�اهد املؤملة راسخة يف أذهان اولئك الذين شهدوا هذه املعاناة 
االنس�انية. أصاب الفق�ر والياس والدم�ار االقتصادي العديد م�ن العوائل 

الكردية إضافة اىل معاناهتم نتيجة لفقدان العديد من األقرباء.

 ب�دأت املرحل�ة الثاني�ة م�ع إقامة م�اذ آمن يف كردس�تان بعد انس�حاب 
حكوم�ة صدام حس�ن وقواته العس�كرية من أرايض كردس�تان، وتم إجراء 
أول انتخاب�ات ح�رة لتش�كيل الربمل�ان الكردس�تاين؛ والذي اح�رتم حقوق 
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االنس�ان وحق�وق مجي�ع أبناء كردس�تان العراق. تم تش�كيل حكوم�ة اقليم 
كردستان والبدء بإعادة تأهيل وبناء كردستان بعد سنن من االمهال والدمار. 
حتّس�ن الوضع االنساين ألبناء الشعب الكردي يف كردستان العراق، وكانت 
مس�اعدات وكاالت االغاث�ة الدولي�ة قّيم�ة ج�دًا. م�ع ذلك ظل�ت ظروف 
كردس�تان الع�راق صعبة بس�بب انعدام احلامي�ة اجلدية والدع�م املمنوح من 
قبل املجتمع الدويل حيث كانت مهمة الدول التي تكره وتبغض االس�تقرار 
الس�يايس يف كردس�تان العراق س�هلة جدًا؛ حيث كانت حتث ع�ىل التوتر يف 
املنطق�ة؛ واندل�ع يف هناية املطاف الرصاع بن القطبن الرئيس�ن يف كردس�تان 

ومها حزب االحتاد الوطني الكردستاين واحلزب الديمقراطي الكردستاين.

 لع�ل املرحل�ة الثالث�ة ه�ي األكثر مأس�اوية حيث ش�هدت اهني�ار وحدة 
احلكومة الكردية يف حمافظة أربيل وبدأت االشتباكات بن احلزبن الرئيسن يف 
كردستان. ربام يقع اللوم علينا ألننا مل نتخذ إجراءات جّدية وعاجلة لتجنب 
ه�ذه الرصاع�ات، كان االنتهاك الوحيش لقوات النظ�ام يف بغداد واجتياحه 
العاصمة الكردية أربيل يف العام 1996 يمثل قمة هذه الرصاع. كان بإمكان 
املجتمع الدويل أن يمنع حدوث هذا الرصاع بس�هولة من خال توفري محاية 
كافية وضامن أمن وس�امة الكرد من نفوذ وتأثري النظام الصدامي، والعمل 

عىل توفري الدعم االقتصادي ألهداف وغايات احلكومة الكردية املوحدة.
 

 واجه�ت احلكوم�ة أصعب املش�اكل، وما ي�زال حزب االحت�اد الوطني 
الكردس�تاين واحل�زب الديمقراط�ي الكردس�تاين يواجه�ان هذه املش�اكل. 
يع�زى ه�ذا اىل اخلاف حول تقس�يم العائدات املالية لإلقلي�م بن األطراف 
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التي حتكم كردس�تان، وهلذه األسباب كانت مهمة زعزعة استقرار احلكومة 
الكردية وتقسيمها وإحداث تغيري سيايس يف كردستان سهلة جدًا؛ وما زالت 

غري مستقرة لغاية يومنا هذا.

 وضعن�ا اليوم أكثر اس�تقرارًا وأمنًا من الس�ابق، والس�بب وراء ذلك هو 
اجله�ود املبذول�ة يف الع�ام 1997 م من احلزبن الرئيس�ن يف كردس�تان ملنع 
حدوث مواجهات عس�كرية بينهام، ولرعاي�ة الواليات املتحدة األمريكية يف 
دعم واستقرار االقليم، والتي جتلت باتفاقية واشنطن املربمة يف ايلول1998 
ولكن احلزبن املتنازعن بقيا يف حالة تأهب عسكري من دون مواجهات منذ 
العام1997 ، ونأمل أن يبقى وضعهم واىل األبد من دون نزاع واشتباكات.

 لق�د أصب�ح الوض�ع الس�يايس واألمني والعس�كري مس�تقرًا س�يام بعد 
ايق�اف النش�اط العس�كري يف كردس�تان م�ن قبل احلزب�ن، وتعزي�ز عملية 
الس�ام وتدخ�ل الوالي�ات املتحدة االمريكي�ة من خال اتفاقية واش�نطن. 
حيث أن االستقرار السيايس واألمني قد كان له الدور االساس يف ختصيص 
نسبة13٪ من واردات النفط العراقية للشعب الكردي ورفاهًا لإلقليم حتت 

رعاية األمم املتحدة وفقًا لربنامج النفط مقابل الغذاء.

 إن قضية تقاس�م الواردات النفطية وتوفري هذه املبالغ الكبرية حلكومات 
اقليم كردس�تان العراق، وقضية املس�تحقات املالية الواجب رصفها اىل ادارة 
ح�زب االحتاد الوطني الكردس�تاين الت�ي تعاين من الضع�ف االقتصادي يف 
حمافظة السليامنية كان هلا تأثري سلبي عىل عملية السام بن احلزبن الرئيسن 
يف كردس�تان الع�راق. إن هذه املبال�غ كافية لتقديم املس�اعدة جلميع مواطني 
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كردس�تان الع�راق وبالتس�اوي. نس�بة13 ٪ م�ن واردات النف�ط العراقي�ة 
املخصصة إلقليم كردستان مهمة جدًا للدور السيايس، فضًا عن أهنا تلعب 
دورًا جوهريًا وأساسيًا يف محاية وحتسن الظروف االنسانية واإلنامئية لشعب 

كردستان العراق.

 لق�د تط�ور الوض�ع وبش�كل ع�ام يف مجي�ع القطاع�ات يف كردس�تان. 
وأش�ارت االحصاءات التي أجرهتا )اليونيسيف( أن معّدل وفيات األطفال 
الذين تقل اعامرهم عن 5 س�نوات انخفض وبش�كل ملحوظ يف كردستان، 
بينام تدهورت األوضاع يف حمافظات العراق األخرى. نحن يف حزب االحتاد 
الوطني الكردس�تاين نقول بأن االهتاممات االنسانية حلكومة اقليم كردستان 
واالنج�ازات التي حققتها تس�تحق الثن�اء من قبل االط�راف األخرى، عىل 
الرغم م�ن اعرتافنا بالدور املهم لوكاالت االمم املتحدة يف حتقيق التطورات 

املتحققة يف االقليم.

 أهيا السيدات والسادة، يتم اآلن توفري الغذاء اىل شعب كردستان والقطاع 
الزراعي والصحي يف حتس�ن مطرد. نح�ن بصدد تطوير كافة مراحل التعليم 
والتأس�يس لربنام�ج رعاي�ة صحية، م�ع تركيزنا عىل حتس�ن الوضع األمني 
باس�تمرار. ولك�ن وم�ع كل ذلك، تبق�ى هنالك بعض القضاي�ا، منها ما هو 
س�يايس، معلقة بن احلزبن الرئيسن. جيب معاجلة هذه القضايا لكي نضمن 
الس�لم الس�يايس والتط�ور االقتصادي لكردس�تان الع�راق، خدمة ملصلحة 

الشعب الكردي بدالً من املصلحة الشخصية واحلزبية.
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إن األطر الرئيس�ة املؤثرة عىل الوضع الس�يايس والت�ي وضعت من أجل 
دع�م وتعزي�ز عملية الس�ام ب�ن احلزبن الرئيس�ن ظلت حمافظ�ة عىل بنود 
اتفاقية واش�نطن املربم�ة يف ايلول 1998، اس�تمرت املفاوض�ات وااللتزام 
بتنفي�ذ بنود هذه االتفاقية من قبل الطرفن وبس�بب الش�فافية التي تتمتع هبا 

االطراف السياسية املتفاوضة فيام بينها.

 م�ن ناحي�ة أخ�رى أعرض ع�ىل حرضاتكم النق�اط التالية الت�ي مل يتخذ 
حياهلا أي قرار والتي

ينبغي معاجلتها وتنفيذها:
- جي�ب أن تك�ون هناك جهود جّدي�ة وموّحدة إلخراج القوات العس�كرية 
التابع�ة للحزبن م�ن مراكز املدن يف كردس�تان. إن وجود قوات عس�كرية غري 
خاضعة رسميًا لسيطرة حكومة اقليم كردستان املوحدة ال تعزز األمن يف املنطقة 
أو تساهم يف هنوض املجتمع املدين يف كردستان. جيب إلزام الطرفن هبذا االمر.

- جي�ب نق�ل املعّدات العس�كرية الثقيلة مثل س�اح املدفعي�ة اىل مناطق 
حتددها هيئة األحزاب املختصة كبادرة حسن نية.

- ينبغ�ي االعرتاف بأجهزة األمن الداخ�يل مثل قوات الرشطة ومكاتب 
األم�ن الداخيل لنضمن بأن مثل ه�ذه القوات متثل حكومة اقليم كردس�تان 

ومصالح الشعب الكردي بدالً من متثيلها حلزب سيايس معن.
- جي�ب تعديل أنظمة وقوانن العاصم�ة أربيل ومجيع مراكز املدن لتقوية 
املجتمع املدين. وينبغي عىل مجيع األحزاب إنشاء مكاتب هلا باعتبارها خطوة 
إلج�راء انتخاب�ات تعددي�ة تش�ارك فيه�ا أحزاب خمتلف�ة. لتحقي�ق ذلك يف 

العاصمة ينبغي تنفيذ التايل:
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1- جيب االعرتاف بالقوات األمنية لضامن محاية مجيع األطراف.
2- جيب محاية مجيع الطرق املؤدية اىل أربيل.

3- جيب انسحاب القوات العسكرية.
4- رضورة إقام�ة جلنة مش�رتكة ب�ن حزب االحتاد الوطني الكردس�تاين 

واحلزب الديمقراطي الكردستاين لضامن مثل هذه التطورات.

- إن إعداد وتنمية جمتمع مدين معتدل يف كردستان العراق مهم للمستقبل. 
إن ترصفات نظام صدام األخرية تبن حماوالته زعزعة اس�تقرار أمن اإلقليم، 
وهتدف اىل تنمية التعصب والتطرف الديني. لذلك دعا حزب االحتاد الوطني 
لكردس�تاين اىل م�د جس�ور التع�اون م�ع احل�زب الديمقراطي الكردس�تاين 
والتع�اون أيضًا م�ع املجتمع املدين للقض�اء عىل مثل ه�ذا التطرف لتخليص 
كردستان احلرة من آفة االرهاب والقوى التي تنوي زعزعة استقرار اإلقليم، 

خصوصًا وإننا شهدنا املجازر التي ارتكبها ما يطلق عليهم )جند السامء(.

- ينبغي اس�تمرار املناطق الرئيس�ة موضع اخلاف بن احلزبن الرئيسن 
يف كردس�تان بتقديم مس�امهاهتا للعائ�دات املالية يف االقلي�م. وينبغي أن يتم 
اس�تخدام العائ�دات املالية املس�تحصلة م�ن املناط�ق احلدودية س�يام املعابر 
احلدودي�ة مع تركيا )ابراهيم اخلليل( لتعود بالفائدة عىل الش�عب العراقي يف 

اقليم كردستان.

- من�ذ اتفاقية واش�نطن املربمة يف أيل�ول 1998 واللق�اءات الاحقة يف 
عام�ي 1999 و 2000تم التأكيد باس�تمرار ع�ىل رضورة أن يعطي احلزب 
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الديمقراط�ي الكردس�تاين حص�ة املواطنن الك�رد املقيم�ن يف املناطق التي 
يديرها ويس�يطر عليه�ا حزب االحتاد الوطني الكردس�تاين من املس�تحقات 
املالية. لقد مر أكثر من 40 شهرًا، قدم الطرف املعني حلكومة اقليم كردستان 
يف الس�ليامنية جزًءا يسريًا من التزاماته املالية املتفق عليها. إن ما حيصل مسالة 
خطرية جدًا، وأحد األمور القليلة التي يمكن أن تزعزع االس�تقرار السيايس 

يف كردستان العراق ويمكن ان تقودنا اىل أخطر املراحل.

- ينبغ�ي وض�ع الصاحيات املمنوح�ة إلدارة الف�رتة االنتقالية حلكومة 
اقليم كردستان احلالية قيد التنفيذ وتشكيل حكومة موحدة، بمشاركة مثلن 
ع�ن مجيع مكونات األحزاب املش�اركة يف حكومة االقلي�م كام نّصت اتفاقية 
واش�نطن. إضافة اىل ذلك ينبغي أيضًا وضع اآلليات املالية لتمويل احلكومة 
املوحدة ونش�اطاهتا يف خمتلف املناطق الكردس�تانية بناًء ع�ىل احتياجات كل 
منطقة من هذه املناطق، وترشيع القوانن إلجراء االحصاء الس�كاين وإجراء 

انتخابات متعددة االحزاب.

- ت�م انج�از الكثري م�ن املس�ائل العالقة ب�ن الطرفن منذ تش�كيل جلنة 
التنس�يق العلي�ا ب�ن احلزب�ن احلاكمن يف كردس�تان وب�ام يصون الس�لم يف 
كردس�تان، م�ع ذلك ينبغي عىل اللجن�ة أن تكون أكثر فعالي�ة، وينبغي أيضًا 

تنفيذ قرارات وحتقيق أهداف اللجنة مبارشة بقناعة الطرفن املعنين.

- ينبغي تعزيز التنس�يق بن احلزبن الرئيس�ن يف اقليم كردستان وإعان 
هذا يف وس�ائل االعام العامة، س�يام أن اهتاممات املجتمع الدويل تتجه نحو 
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الشأن العراقي، وموقف رئيس الواليات املتحدة بوش ونيته يف تغيري النظام 
يف بغداد أصبحت واضحة. جيب إعام الشعب الكردي بأنه من غري املمكن 
االنحي�از اىل أي ط�رف م�ن األط�راف يف ه�ذه الظ�روف العصيب�ة. عليهم 
االدراك بأن االختافات التي يتم الرتويج عنها يف وس�ائل االعام تضعف 

املوقف السيايس الكردي يف املستقبل.

- س�يتم تش�كيل جل�ان مش�رتكة للنظ�ر يف ظ�روف ومص�ري املحتجزين 
السياسين.

- س�يتم اعادة النازحن اىل مناطقهم التي نزحوا منها، واعادة املمتلكات 
التي صودرت اىل أصحاهبا الرشعين وتعويضهم باملبالغ املستحقة، بحسب 

الرضر والدمار الذي أصاب املمتلكات.

- هيدف حزب االحتاد الوطني الكردستاين اىل إهناء وطي آخر صفحات 
الرصاع املس�لح الذي أرض بكردس�تان منذ الع�ام 1990 وينبغي فتح فصل 
جدي�د م�ن التعاون الذي هيدف اىل بناء اقليم وتش�كيل حكومة موحدة آمنة 
ومزدهرة. سيتم إدارة عائدات االقليم عىل قدم املساواة وعىل أسس عادلة يف 
س�بيل اعانة الطبقة االكثر احتياجا ورضرا من املجتمع الكردس�تاين، وسيتم 
توحي�د املناهج م�ع دول املجاورة واحلكوم�ات االقليمي�ة لتحقيق التعايش 

السلمي وتطوير االقليم وفقا للمبادئ الوطنية بدال من املصالح احلزبية.

- نح�ن يف ح�زب االحتاد الوطني الكردس�تاين نناضل يف س�بيل حتقيق 
تع�اون حقيقي ومفيد مع مجيع األطراف السياس�ية الكردية ولكن من دون 
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التدخ�ل يف ش�ؤوهنا الداخلي�ة وم�ن دون اس�تغال احل�االت أو الظروف 
للتوس�ع ع�ىل حس�اب األح�زاب الش�قيقة االخ�رى، أو ض�د احلكومات 
االقليمي�ة املج�اورة. إن ح�زب االحتاد الوطني الكردس�تاين ه�و جزء من 
املعارض�ة العراقية ويدعم الربامج السياس�ية اهلادفة اىل التغري الديمقراطي 

والفيدرايل يف العراق.

- حاولن�ا إقام�ة عاقات طيبة م�ع دول اجلوار كونن�ا حكومة متثل اقليم 
كردس�تان ونمثل حزبًا عريقا يف االقليم. نحن يف اقليم كردس�تان نحتاج اىل 
أن يق�وم املجتمع الدويل بتوفري احلامية الدولي�ة لإلقليم. وبالتأكيد نحن نعرّب 
ع�ن امتنانن�ا حلكومتي الواليات املتح�دة االمريكية وبريطاني�ا العظمى عىل 
توفري األمن ملناطقنا ومدننا من خال إقامة منطقة احلظر اجلوي فوق أرايض 
االقلي�م. إضافة اىل متتعنا بعاقات طيبة مع دول الرشق األوس�ط واملجتمع 

األوريب والدويل بشكل عام.

- نح�ن يف حزب االحت�اد الوطني الكردس�تاين نؤمن ب�أن احلل احلقيقي 
لقضي�ا الش�عب الكردي تكم�ن يف تغري النظ�ام يف بغداد واإلطاح�ة بالنظام 
الدكتات�وري وإزاحت�ه م�ن الس�لطة. إننا نناش�د االحت�اد ال�دويل لألحزاب 
االش�رتاكية دعم الش�عب الك�ردي والعراق�ي بصورة عام�ة لتحقيق اهلدف 
املنشود. جيب تغيري نظام احلكم يف بغداد وتشكيل حكومة عراقية ديمقراطية 
تعددي�ة فدرالية تعرتف وتدعم وتش�جع االقليات العرقي�ة وتعرتف بالتنوع 
العرق�ي يف الع�راق وال تس�تهدف األفراد وجتعله�م ضحاي�ا لقضاياها. أهيا 
الس�يدات والس�ادة، إن دولة مثل العراق من املمكن أن تكون منارة للسام 
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واالس�تقرار يف الع�امل لذل�ك نح�ن نطل�ب م�ن االحت�اد ال�دويل لألح�زاب 
االشرتاكية أن تدعم هذه االهداف.

- يع�رّب ح�زب االحت�اد الوطني الكردس�تاين عن ش�كره لاحت�اد الدويل 
لألحزاب االش�رتاكية الهتاممه ودعمه شعب كردستان. إننا نعرّب عن شكرنا 
لفري�ق العم�ل الدويل املهتم بالقضي�ة الكردية وملحاوالته التوس�ط وتقريب 
وجهات النظر بن حزب االحتاد الوطني الكردس�تاين واحلزب الديمقراطي 
الكردس�تاين. إننا نناش�د االحتاد بتكثيف اهتامماته بقضايان�ا ونود أن نوصيه 
إيض�ًا بتنظيم مؤمترات حول القضايا الكردية ليصبح القوى املحركة صاحبة 
الدور الريادي يف املجتمع الدويل لدعم احلقوق الوطنية للش�عب الكردي يف 

كل الدول.
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كلمة الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد
حول جرائم احلرب املرتكبة ضد الشعب يف مؤمتر معهد الرشق 

األوسط واملؤسسة العراقية 

18 أيلول 2000

أود أن أش�كر معهد واشنطن لسياسة الرشق األوسط، وخاصة الدكتور 
ديفيد ماك لتنظيمه هذا املؤمتر وألتاحته الفرصة يل للمشاركة فيه.

 عندم�ا طل�ب مني الس�يد ماك أن أقدم الربوفيس�ور كريس�تن كوس�دن 
لتتكلم عن اهلجامت باألس�لحة الكيميائية ضد الشعب الكردي، تيقنت بأن 

اخلرباء يف هذا املجال سيغطون املسألة بالتفصيل وال حاجة الكام.
 م�ن امله�م أن أذكر ب�أن كل قضية يتم التط�رق هلا هي ج�زٌء من الصورة 
العام�ة لطبيع�ة النظام العراق�ي احلايل ال�ذي اضطهد واعتدى عىل الش�عب 

العراقي عىل مدى سنن طويلة. 
 عان�ى الكرد كث�ريًا يف العراق حتت حكم األنظم�ة العراقية التي تعاقبت 
ع�ىل حكم العراق منذ تأس�يس العراق احلايل، وتعرض�وا اىل أقىص درجات 
القمع واالضطهاد وحرموا من حقوقهم القومية والديمقراطية؛ وبلغت هذه 
األعامل ذروة الوحش�ية التي مورس�ت بحق الكرد والشعب العراقي عمومًا 
خال س�يطرة هذا النظام ع�ىل احلكم ألكثر من 20 عامًا. لقد تم اس�تخدام 
األس�لحة الكيميائي�ة يف املناطق الكردي�ة عىل نحو واس�ع، ويف حلبجة وقع 

آالف الضحايا وكان هلذا األمر وقٌع كبري عىل املجتمع الدويل.
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 بدأ النظام باس�تخدام األس�لحة الكيميائية ضد الك�رد يف العام 1987. 
قصف�ت املراكز الس�كانية والقرى الكردية، وكانت اهلج�امت متتد عىل مدى 
أي�ام عدي�دة للفرتة من نيس�ان ع�ام 1987 اىل آب ع�ام 1988. كانت هذه 
اهلجامت جرائم حرب، حيث استخدمت أسلحة حمظورة دوليًا ضد املدنين.

 يف بداي�ة االم�ر كان غ�از اخل�ردل الس�اح الكيميائي األكثر اس�تخدامًا 
ضد أبناء كردس�تان، ومل يدم هذا طويًا حت�ى أطلق النظام عمليات األنفال 
التي اس�تخدم فيها غاز األعصاب األكثر سمية وبشكل واسع يف كردستان. 
واالنف�ال مصطلح ت�م ذكره يف القران خال احلقبة اإلس�امية األوىل ويدل 

عىل الغنائم والسبايا التي كان يأخذها املسلمن أثناء اجلهاد. 
 كانت هذه العمليات خمطط هلا ومدروسة بدقة وذات تنظيم عاٍل وكانت 
اهلج�امت عىل مراحل متعددة وبطريقة منهجية ض�د حركات املقاومة وأبناء 
الش�عب الكردي. التفاصيل البش�عة لعمليات األنفال تذكرنا باملحرقة التي 

تقشعر هلا االبدان التي قام هبا النازيون يف املانيا.
دام�ت العمليات العس�كرية حلمل�ة االنفال م�ن الثال�ث والعرشين من 

شباط اىل السادس من شهر أيلول لعام 1988.
 فّوض صدام حس�ن ابن عمه عىل حس�ن املجيد )املعروف ب� عيل انفال أو 
عيل الكيمياوي( صاحيات خاصة توازي صاحيات الرئيس نفسه، وسلطة 
مطلقة عىل كل األجهزة يف كردس�تان العراق خ�ال الفرتة ما بن آذار 1987 
اىل نيسان لعام 1989. وكان حتت إمرته القوات التي نفذت محلة األنفال وهي 
الفيلق األول واخلامس للجيش العراقي ومديرية األمن العام واالستخبارات 
العس�كرية وامليلش�يات املوالي�ة للنظام )اجل�اش(. ارتكب النظ�ام خال هذه 

احلملة جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية واالبادة اجلامعية. 



- 209 -

 ارتكب النظام خروقات جس�يمة حلقوق االنس�ان يف هذه احلملة ما بن 
1987 و1989 وكااليت:

- ح�االت اختف�اء واعدام�ات مجاعي�ة لع�رشات اآلالف م�ن املدني�ن 
األبرياء، بضمنهم نساء وأطفال. 

- استخدام واسع لألسلحة الكيميائية بام فيها غاز اخلردل وغاز السارين 
وأن�واع أخ�رى من غاز األعص�اب يف هجامت ضد املدن والق�رى الكردية. 

أدت هذه اهلجامت اىل مقتل االالف من املدنين أغلبهم نساء وأطفال. 
- تدمري 4000 قرية بام يف ذلك املدارس واجلوامع واملنشأت املدنية، مثل 

مصادر املياه وحمطات الطاقة الكهربائية الخ ....
- اعتق�االت وحبس عش�وائي لع�رشات النس�اء واألطفال والش�يوخ، 

حيث تويف العديد منهم جراء األمراض وسوء التغذية.
منازهل�م  وتدم�ري  القروي�ن  م�ن  اآلالف  ملئ�ات  الق�ري  التهج�ري   -

ومتلكاهتم.
- تدمري البنى التحتية واالقتصادية إضافة اىل املجتمعات الكردية.

 ب�دأت محلة األنفال هبجوم عس�كري ش�امل عىل مق�رات حزب االحتاد 
الوطن�ي الكردس�تاين يف الثال�ث والعرشون من ش�هر ش�باط ع�ام 1988، 
وكان�ت ه�ذه بداية لثامنية هج�امت عس�كرية مكثفة أجريت يف س�تة مناطق 
جغرافي�ة متمي�زة، حيث كانت س�بعة من تل�ك اهلجامت ض�د مناطق واقعة 
حتت س�يطرة حزب االحتاد الوطني الكردس�تاين. اس�تغرقت عملية األنفال 
األوىل أكثر من ثاثة أسابيع، بينام كانت املراحل الاحقة أقرص من سابقاهتا، 
وختللتها توقفات قصرية لتتمكن الوحدات العسكرية من االنتقال اىل مناطق 

العمليات الاحقة. 
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 جرت العملية األوىل يف وادي جفايت الواقع يف ش�امل حمافظة الس�ليامنية. 
كان اهلج�وم الثاين يف قره داغ الواقعة غرب حمافظة الس�ليامنية. نفذت عملية 
االنفال الثالثة يف منطقة كرميان الواقعة بن حمافظة كركوك والسليامنية، ونفذ 
اهلجوم الرابع يف منطقة الزاب األس�فل الواقع بن حمافظة أربيل والسليامنية. 
أما اهلجامت اخلامس�ة والسادس�ة والس�ابعة فقد نفذت يف املناطق اجلبلية يف 

شقاوه وراوندوز. ونفذت املرحلة األخرية قرب حمافظة دهوك.
 انته�ت عملي�ات األنفال العس�كرية رس�ميًا يف ايلول ع�ام 1988، بينام 
اس�تمرت االعتق�االت واالعدام�ات والدمار. مل يكن للنظام أي نية لفس�ح 
املجال امام الش�عب الكردي ملامرس�ة حقوقهم السياسية والقومية أو حقوق 
االنسان. حتى سكان القرى القليلة التي نجت من األنفال كوهنم من املوالن 
للنظام مل يكن هلم أي ضامن لنجاهتم من أيدي النظام. حرقت وازيلت أغلبية 
ه�ذه الق�رى يف أواخر عام 1988 وخال العام 1989. اس�تمرت سياس�ة 
األرض املحروق�ة والقت�ل والتعذي�ب كمس�ألة روتيني�ة يومية يف كردس�تان 
الع�راق. وحتى ونح�ن نتكلم ونجتمع هنا اليوم تتم مارس�ة جرائم التطهري 

العرقي والتهجري ضد الكرد من قبل سلطات النظام. 
 االلتزام القانوين الختاذ اإلجراءات املبنية عىل احلقائق واملعلومات ملعاقبة 
املجرمن أمر ال لبس فيه. جيب معاقبة املجرمن ملنع تكرار مثل هذه اجلرائم. 
ويمك�ن متابع�ة هذه القضايا إما م�ن خال حمكمة الع�دل الدولية أو جملس 
األمن. أود أن أش�ري ب�أن منظمة انديكيت بذلت الكثري م�ن اجلهود لتحقيق 

هذا اهلدف. 
 أخريًا، عانى الكرد لفرتات طويلة وجيب أن يس�مح هلم وان تتم محايتهم 
للعيش بس�ام وأمن. وينبغي الس�امح هلم أيض�ًا بالتمتع بحقوقه�م القومية 
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والسياس�ية والق�اء القب�ض عىل اجلن�اة وجمرمي احل�رب لتت�م معاقبتهم عىل 
جرائمهم. 

 واآلن أق�دم حلرضاتك�م ب�رور الربوفيس�ورة كريس�تن كودس�ن التي 
أنج�زت من الدراس�ات والبح�وث أكثر من غريها حول هج�امت الغازات 
الس�امة وتأثرياهتا احلالية واملس�تقبلية عىل األجيال يف كردس�تان العراق، كام 
وأجرت الربوفيس�ورة بحوث ودراس�ات حتليلية ح�ول القصف الكيميائي 

وأرضاره عىل االنسان والبيئة يف مدينة حلبجة.
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كلمة الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد أمام جملس العموم 
الربيطاين - جلنة حقوق االنسان

آذار 2000

 السيد رئيس اللجنة املحرتم.. السادة األعضاء املحرتمون
حتية طيبة..

نح�ن متن�ون التاح�ة ه�ذه الفرصة، واس�محوا لن�ا أن نعرب عن ش�كرنا 
وتقديرن�ا ملنظمي هذا اللق�اء املهم. نتحدث هنا نيابًة عن الش�عب الكردي، 
ونق�ول أن ش�عبنا مت�ن للجنتكم املوق�رة. إن العدي�د من الك�رد يعرفونكم 
بأس�امئكم، وهم يش�كرونكم ع�ىل رعايتكم املس�تمرة له.؛ فق�د دافعتم عن 
العديد من القضايا التي تتعلق بوضعه اإلنس�اين والسيايس. وأود أن أضيف 
بع�ض النق�اط، لقد تط�رق املتحدثون الس�ابقون اىل مجلة م�ن األمور؛ كون 

ترتيب هذا اللقاء سبق األزمة الراهنة.
أود أن أع�رض ع�ىل س�يادتكم وضع الش�عب الكردي يف الع�راق؛ كي 
أقدم صورة واضحة عن الوضع الس�يايس الكردي عىل مدى السنن املاضية 
وطريقة التعامل معه يف اقليم كردس�تان. مشّددًا عىل أننا مامل نرجع اىل بعض 

احلقائق واألرقام ؛ فإن قراراتنا قد ال تكون سديدة يف املستقبل.
تن�ص املادة االوىل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق السياس�ية واملدنية، 
ع�ىل أْن: ُيكفل حق تقرير املصري جلميع الش�عوب، وهي بمقتىض هذا احلق، 
ح�رة يف تقري�ر مركزه�ا الس�يايس ويف الس�عي لتحقي�ق نموه�ا االقتصادي 
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واالجتامع�ي والثق�ايف. ويف امل�ادة 27 من املعاهدة ذاهت�ا: ال جيوز، يف الدول 
التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن حُيرم األش�خاص املنتمن 
إىل األقلي�ات املذكورة م�ن حق التمتع بثقافتهم اخلاص�ة أو املجاهرة بدينهم 
وإقام�ة ش�عائره أو اس�تخدام لغتهم، باالش�رتاك مع األعض�اء اآلخرين يف 

مجاعتهم .

 تشّكلْت احلكومة العراقية األوىل يف عام 1920 ، ويف شهر كانون االول 
من عام 1923

أصدرت احلكومة الربيطانية بيانًا نّص عىل التايل:
 »تع�رتف حكومة صاح�ب اجلالة الربيطانية وحكوم�ة العراق بحقوق 
الشعب الكردي الذين يعيشون ضمن حدود العراق وبحقهم بإقامة حكومة 
كردي�ة، ونأمل من العنارص الكردية أن تصل اىل اتفاق فيام بينها بأرسع وقت 
مكن؛ لتش�كيل هذه احلكومة وحتديد احلدود التي يرغبون ببس�ط سيطرهتم 
عليه�ا. وسنرس�ل جلن�ة مفوض�ة اىل بغ�داد ملناقش�ة عاقاهت�م االقتصادي�ة 

والسياسية مع حكومة صاحب اجلالة وحكومة العراق.«

 مل يتمخض هذا عن أي نتيجة، حيث كان هذا يف عام 1923 منذ تشكيل 
الدول�ة العراقية، وأعطي الك�رد وعودًا عديدة من قب�ل احلكومات العراقية 

املتعاقبة، ولكن ظلت هذه الوعود حربًا عىل ورق.
 

 تدهور حال الكرد من س�ّيئ اىل أس�وأ، ووصل القمع اىل ذروة الوحشية 
حتت حكم نظام صدام حس�ن، واس�تمرت أنظمة احلكم يف بغداد بعملياهتا 
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العس�كرية وبش�كل متواص�ل ضد الك�رد إضاف�ة اىل احلرم�ان االقتصادي 
والسيايس الذي عاناه الشعب الكردي.

 كانت األس�اليب القمعية حتت نظام احلكم امللكي ولغاية عام 1958 أقّل 
وطئ�ًا مقارن�ًة مع الوقت احلايل. ولكن حتى يف العهد امللكي مل يكن مس�موحًا 
للش�عب الك�ردي أن يتمت�ع بحقوقه القومي�ة أو حيتفل بأعياده، ك�ام أن الكرد 
كانوا يس�جنون ألس�باب سياس�ية. بعد ثورة متوز ولفرتة قصرية من الزمن تم 
معاملة الشعب الكردي كمواطنن متساوين باحلقوق يف العراق ولكن الوضع 

رسعان ما تغرّي، وبدأت عملية جتريد احلمات العسكرية يف العام 1961.

 عندما تس�لم ح�زب البعث الس�لطة يف العراق يف الع�ام 1963، أصبح 
قمع الش�عب الكردي وحش�يًا. أروي لكم رواية عام ح�دث يف تلك الفرتة: 
أتذك�ر بوضوح يف ش�هر حزيران من تلك الس�نة عندما ت�م إطاق النار عىل 
أكثر من 100 من املدنين العّزل يف مدينة السليامنية ودفنهم وهم أحياء. كان 
أغلبه�م رجال أعامل وأصحاب مهن وحرف�ن. مل يتمكن أحد من الوصول 
اىل منطق�ة الدفن بس�بب حظر التج�وال. كانت جريمة ه�ؤالء الوحيدة هي 
أهنم مهرة وبارعون؛ إذ كانوا من أفضل الرياضين واملعلمن واخلياطن ومن 
أنجح أصحاب املقاهي واملطاعم. وقد أعلن قائد احدى الفرق العسكرية يف 

السليامنية، إنه ارتكب هذه اجلريمة ليلقن الشعب الكردي درسًا.

 خ�ال الس�نن الاحق�ة وصل القم�ع واحل�ال يف كردس�تان العراق اىل 
مرحل�ة اإلبادة اجلامعي�ة. ارتكب نظام ص�دام العديد من اجلرائ�م ضد أبناء 
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جل�ديت، واس�محوا يل أن أعرض عىل حرضاتكم خاص�ة للجرائم املرتكبة 
ضد ابناء شعب كردستان العراق:

 أوالً، اإلعدامات واإلعدامات اجلامعية: يطبق حكم االعدام عىل الذين 
هياج�رون من الع�راق وال يعودون، هذا ه�و القانون يف الع�راق، يتم إعدام 
الش�عب بس�بب هذه القوانن: اهلروب من اجليش، اهلج�رة اىل دولة أجنبية، 
تقدي�م طل�ب اللج�وء اىل دول�ة أجنبي�ة، االنض�امم اىل األح�زاب املعارضة 
االح�زاب السياس�ية الغ�ري املرشوعة، امتاك آل�ة كاتبة ب�دون ترخيص من 
احلكوم�ة، إفش�اء أرسار احلكومة (ب�ام يف ذلك التعذيب وانته�اكات حقوق 
االنسان)، شتم الرئيس عانية، عقوبة هذه »اجلرائم« يف العراق هي اإلعدام.

 تم الكشف عن جمازر وجرائم قتل مجاعية بحق العوائل واملجتمعات يف 
كردستان العراق وعىل مدى سنوات من الزمن ويف خمتلف أرايض كردستان 
الع�راق، وخري مثال ذلك هي محلة األنفال، التي فقد الش�عب الكردي أكثر 

من 180000 من املدنين األبرياء.
 

 كان الق�رار وبكل بس�اطة ترحيل ه�ؤالء املدنين م�ن قراهم اىل جنوب 
العراق، ولكن القادة العس�كرين بدالً من القي�ام برتحيلهم قّرروا إعدامهم 
وت�م دفنه�م يف االرايض الصحراوي�ة يف جن�وب الع�راق. وكان قائ�د ه�ذه 
العملية العسكرية عيل حسن املجيد والذي عرف فيام بعد ب� عيل الكيمياوي، 
وقد ُس�ئل عن اجلرائم املقرتفة بحق حلبجة والعدد الكبري من القرى التي تم 

تدمريها باألرقام.
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 نتف�ق مجيع�ا س�اديت ع�ىل أن الش�عب الك�ردي بحاج�ة اىل حل س�يايس 
حقيق�ي، وباإلم�كان اجي�اد ح�ل س�يايس، ولكن ال يمك�ن القي�ام بذلك يف 
ظ�ل حك�م األنظم�ة الدكتاتورية. عىل الش�عب الك�ردي أن يطال�ب بعراق 
ح�ر، وديمقراطي، وجمتم�ع منفتح يف الع�راق بحيث يس�تطيع التمتع بحياة 
ديمقراطي�ة وكيان فيدرايل لتحقيق تطلعاته القومي�ة. أعتقد بان ما نطالب به 
ينطبق أيضا عىل الش�عب الكردي يف إيران وتركيا وس�وريا وليس يف العراق 
فقط. إن تعداد الكرد هو ما بن 23 - 30 مليون نسمة، وسيكون ذلك حًا 

مائاًم. جيب إجياد حل لألمة الكردية.

 هن�اك خطوات بس�يطة من املمك�ن اختاذه�ا، وأود أن أضيف صويت اىل 
صوت الس�يد اجللب�ي بخصوص األزمة احلالية، يس�تطيع امل�رء حتليلها وقد 
تك�ون هناك طرق أخ�رى لتحقيق الغايات، ربام تك�ون بطيئة ولكن نتائجها 
أفضل، إحداها إدانة مرتكبي اجلرائم ضد اإلنسانية يف العراق، ودعم مناطق 
الش�عب الكردي، وتأمن مناطق آمنة للمعارضة العراقية يف جنوب وش�امل 

العراق للعمل بحرّية.
 

 أعتق�د بانه جي�ب أن يكون هناك تغي�ري حقيقي للنظام يف الع�راق، وبناء 
نظ�ام حيرتم حقوق اإلنس�ان واحلقوق الش�خصية، وإال فإننا س�نواجه نفس 

املشكلة واملتغري الوحيد سيكون هو الوجوه.
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كلمة الدكتور عبداللطيف مجال رشيد يف املؤمتر الدويل اخلاص 
بأبعاد حقوق االنسان يف مسألة ترحيل السكان والتي أقميت

يف مدينة تالني عاصمة استونيا

للفرتة من 3 – 10 كانون الثاين 1992

املقدمة 
 عّرفت األمم املتحدة حقوق االنس�ان عىل أهن�ا تلك احلقوق املتأصلة يف 
طبيعتنا وال نس�تطيع من دوهنا العيش عىل نحو الئق كبرش. إن انكار حقوق 
االنس�ان واحلريات األساس�ية هي ليست فقط مأساة ش�خصية أو ملجموعة 
أفراد فحس�ب، بل هي هتيئة الظروف لعدم االستقرار السيايس واالجتامعي 
وزرع لبذور العنف والرصاعات داخل وبن املجتمعات واالمم. إن احرتام 

حقوق وكرامة االنسان هي أساس احلرية والعدل والسام يف العامل.
 يف الع�ام 1993 دع�ت اجلمعي�ة العام�ة االم�م املتح�دة اىل االع�رتاف 

باحلقوق األساسية التالية للشعوب االصلين:
- احلف�اظ ع�ىل هذه احلقوق ضم�ن املناط�ق التي يعيش�ون فيها وضمن 
اهليكلية االقتصادية التقليدية وأس�لوب احلياة من أي وس�يلة يمكن أن توثر 
عىل حقوقهم يف املش�اركة بحرية، وعىل قدم املس�اواة، يف االنامء االقتصادي 

واالجتامعي والسيايس للباد.
- احلص�ول ع�ىل األرايض واملص�ادر الطبيعي�ة، س�يام يف ض�وء األمهي�ة 

األساسية لألرايض واملصادر الطبيعية لتقاليدهم وتطلعاهتم.
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تنص املادة 13 من االعان العاملي حلقوق االنسان عىل:
1- ل�كل ف�رد حق احلري�ة يف التنق�ل واالقامة داخل ح�دود الدولة التي 

يعيش فيها.
2- لكل فرد احلق يف مغادرة أي دولة بام يف ذلك موطنه األصيل والرجوع 

اىل بلده.

الرتحيل القرسي للسكان الكرد 
 إستوطن الشعب الكردي منطقة كردستان منذ أكثر من أربعة االف سنة، 
وتنحدر أصوهلم من امليدين وهم ورثة إحدى أعرق احلضارات اإلنس�انية، 
حيث تنتمي اللغة الكردية يف أصوهلا اىل اهلندو أوربية وهي ذات صلة وثيقة 

باللغة الفارسية.
 توس�عت أرايض الش�عب الكردي )كردس�تان( عرب الرشق االوسط من 
مرتفع�ات جب�ال طوروس يف الغ�رب وصوالً اىل اهلضب�ة اإليرانية يف الرشق 
ومن جبل أرارات يف الش�امل حتى س�هول باد الرافدي�ن يف اجلنوب. وتبلغ 
مساحة هذه االرايض نحو 500000 كليو مرت مربع، وهي مساحة مقاربة اىل 
مساحة فرنسا. تقسمت كردستان بن كل من تركيا وإيران والعراق وسوريا، 
وهنال�ك جالي�ات كردي�ة كبرية تعي�ش يف اجلمهوري�ات الش�املية جلمهورية 
االحتاد الس�وفيتي الس�ابقة ويف لبنان واليمن واألردن وافغانس�تان وباكستان 
ويف العدي�د من الدول األخرى. إن من الصعوبة بمكان احلصول عىل بيانات 
احصائية رس�مية دقيقة حول عدد س�كان الشعب الكردي. مع ذلك فالتقييم 
الواقعي للسكان الكرد يتوقع ان يكون ما بن 25- 30 مليون نسمة. ويشكل 

االكراد أكرب أمة يف العامل حرمت من إقامة دولتها أو االعرتاف السيايس هبا.
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ترحيل السكان 
 بدأت أول عملية ترحيل س�كاين واس�ع النطاق للش�عب الكردي حتت 
حكم العثامنين أثناء فرتة حكم الس�لطان س�ليامن العظيم )سليامن القانوين( 
ومعاه�دة اماس�يا مع ش�اه إي�ران. واعي�د توطن القبائ�ل الكردي�ة بأمر من 
االمرباط�ور العثامين س�ليامن القانوين عىل طول احلدود ب�ن الدول املجاورة 

حلامية االمرباطورية العثامنية من التهديد الفاريس. 
 نتيج�ة للرصاعات احلدودية بن العثامني�ن والفرس واالضطرابات بن 
القبائل الكردية واملخاوف الناش�ئة عن تقديم القبائل الكردية املسلمة السنية 
والئه�ا للعثامنين بدأ االمرباطور الفاريس ش�اه عب�اس تقريبا يف عام 1596 
محلة ترحيل واس�عة جدًا. أمر ش�اه عباس برتحيل 55000 عائلة كردية من 
مناطقه�م اىل خراس�ان يف الرشق. ونتيجة لذلك ف�أن هنالك جاليات كردية 
كب�رية ما زال�ت تعيش حتى يومنا هذا يف رشق إي�ران وهي كوجان ودراكاز 
ومش�هد. رغ�م اهن�م اس�تطاعوا احلف�اظ ع�ىل طابعه�م التقلي�دي الكردي 
واصلوهم اال ان مذهبهم اإلس�امي قد تغري من املذهب الس�ني اىل املذهب 

الشيعي ويقدر تعدادهم ما يقارب 1 مليون يف تلك املنطقة. 
 نف�ذ العثامني�ون منذ م�ا يقرب 250 عام�ًا تقريبا برنامج هتجري الس�كان 
الش�امل يف املناطق التي تش�مل ديار بك�ر )جنوب تركي�ا( واملوصل واربيل 
وكرك�وك وطوز وخانقن )يف ش�امل العراق( وكرمان ش�اه )يف إيران(. وتم 

ترحيل اعداد كبرية من الكرد من هذه املناطق واستبدلوا بقبائل تركية.
 ويف هناي�ة القرن التاس�ع ع�رش هجرت احلكوم�ة الرتكية قبائ�ل مها وند 
الكردية من مناطقهم يف مججامل قرب حمافظة كركوك يف العراق اىل طرابلس 

يف شامل افريقيا.
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 واثناء احلرب العاملية االوىل ويف ش�تاء سنة 1916-1917. وبعد جمزرة 
األرمن رحلت الس�لطات الرتكية 700000 مواط�ن كردي اىل االناضول. 
ت�وىف معظمهم بس�بب الظ�روف املناخية القاس�ية والربد القارص. يف س�نة 
1930، يف االحتاد السوفيتي رحل ستالن قرًا اجلاليات الكردية اىل خمتلف 

اجلمهوريات السوفيتية.
 يف س�نة 1932 مرر الربمل�ان الرتكي ترشيعا يمك�ن احلكومة الرتكية من 
اع�ادة التوطن القري للس�كان االكراد. حيث يلزم هذا الترشيع الس�كان 
الك�رد عىل الرتحيل القري اىل االناضول. وبموجب هذا القانون ال ينبغي 
الس�امح هلم بتكوين نس�بة 5 ٪ من نس�مة الس�كان يف اي منطق�ة من املناطق 

الرتكية.
 يف ش�هر حزي�ران م�ن الع�ام 1934 اص�درت احلكوم�ة الرتكي�ة قانونا 

يتضمن النقاط التالية:
» من أجل نرش الثقافة الرتكية س�تقوم احلكومة بتنفيذ قانون وفقًا لبعض 
النقاط وهلذه الغاية قد قسمت وزارة الداخلية الرتكية الباد اىل ثاثة مناطق:

1- املنطقة التي ترسخت فيها بشدة الثقافة الرتكية بن السكان.
2- املنطقة التي يكون فيها السكان االتراك عىل وشك االستقرار.

3- املناطق املرتبطة بالصحة والتي هلا صات اقتصادية وثقافية وأسباب 
عس�كرية وأمنية جيب أن خيىل س�كاهنا وال جيوز ألحد منهم االستقرار فيها. 
» تتضم�ن ه�ذه املناطق أغري وساس�ون ووان ... الخ. واالخاء الس�كاين 

وبشكل فعال ملراكز املدن ذات الطابع الكردي.
 إضاف�ة اىل فق�رات أخ�رى يف الترشيع نص�ت عىل ».. يتم إع�ادة توطن 
األف�راد الذي�ن ليس لدهي�م انت�امء اىل الثقافة الرتكي�ة واألف�راد الذين لغتهم 
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القومي�ة غ�ري اللغ�ة الرتكي�ة يف أي وق�ت بأم�ر م�ن وزارة الداخلي�ة املعني�ة 
باألسباب الثقافية والعس�كرية والسياسية واالجتامعية أو األمنية.« ومؤخرا 
أعلنت احلكومة الرتكية يف س�نة 1987- 1988، خططًا لنفي 50000 من 

ابناء القرى من جمموع 3192 قرية كردية.
 ت�م يف الع�راق تنفي�ذ برنامج أطل�ق عليه تس�مية » التعريب« من�ذ العام 
1963. تضمن هذا الربنامج التهجري القري للسكان األكراد من مناطقهم 

الكردية وتوطن القبائل والعشائر العربية بدالً عنهم.
 رّدت احلكوم�ة العراقي�ة يف ش�هر أيل�ول عام 1971 ع�ىل احتال إيران 
لبع�ض اجلزر الصغرية الواقعة يف اخلليج الفاريس بطردها 50000 من محلة 
اجلنس�ية االيرانية اغلبهم من الكرد الفيلن حيث ش�كلوا 40000 ش�خص 

وما زالوا يعيشون لغاية اآلن يف معسكرات الاجئن عىل طول احلدود.
 أطلقت قوات املدفعية العراقية قذائفها يف التاس�ع من ش�هر ش�باط عام 
1973 عىل قرية يوس�فان الواقعة يف سنجار. ويف 26 شباط 1973 أجربت 
األعامل الوحش�ية وعمليات التفتيش عن املواطنن األكراد من بيت اىل بيت 
والت�ي أج�ربت آالف األكراد اإليزيدين للبحث عن م�اذ آمن هلم يف زاخو 
واملناطق املجاورة. ويف ش�هر آذار من العام نفسه تم اجبار املزارعن األكراد 

عىل ترك أراضيهم لتستويل عليها القبائل العربية.
 إخت�ذت احلكومة العراقية إجراءات حاس�مة لتنفيذ سياس�ة التعريب يف 
املناط�ق الكردي�ة احلدودي�ة والغنية بالنف�ط مثل كركوك وخانقن وس�نجار 
وح�دث ذلك بعد فرتة قصرية من اتفاقية اجلزائ�ر املوقعة بن العراق وإيران 
لتض�ع هناية للث�ورة الكردية يف الع�ام 1975م. وذكرت إح�دى التقديرات 
املعتدلة بأنه تم ترحيل مئات اآلالف من الشعب الكردي اىل جنوب العراق 
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أو مناطق مقس�مة )منطق�ة حكم ذايت( خصصتها هل�م حكومة بغداد. حيث 
رحل املسؤولون االكراد يف الغالب اىل املناطق العربية واستبدلوا بمسؤولن 
اعت�ربوا بأهنم أوفياء للحكومة. ويمكن الق�ول بأن أكرب محلة يف تاريخ األمة 
الكردية لرتحيل س�كان الشعب الكردي قريًا تم شنها من قبل نظام البعث 

وصدام حسن. 
 ويف الفرتة ما بن عامي 1970 -1974 رشد النظام الصدامي الس�كان 
االكراد من مناطق كركوك وخانقن وزمار وسنجار وشمل الرتحيل مناطق 
عدي�دة اخرى. ومن العام 1975 اىل العام 1978 تم اخاء املناطق الكردية 
متامًا ضمن عمق 30 كلم وعىل طول امتداد احلدود الكردية مع دول اجلوار. 
وكان�ت مجيع القرى قد دمرت. وتم اعدام الذكور الذين ترتاوح اعامرهم ما 

بن 15 اىل 70 سنة املتواجدين يف مناطقهم الكردية.
 ت�م تدمري أكثر م�ن 5000 من القرى الكردية و30 من مدهنم يف ش�امل 
العراق من قبل قوات صدام حس�ن العس�كرية يف سياسة مدروسة لرتهيب 

الشعب الكردي واجباره عىل ترك مناطقه وعدم العودة اليها.
 ورح�ل ع�دد م�ن املواطن�ن من تل�ك املناطق حي�ث توطينه�م قرًا يف 
خمي�امت تطلق عليها احلكومة العراقية تس�مية القرى احلديثة ويف احلقيقة هي 
ليس�ت أكثر من خميامت الجئن. ويف احدى خميامت الاجئن تم مجع واقتياد 
8000 من االكراد البارزانين حتت هتديد الس�اح ومل يعرف مصريهم حتى 

يومنا هذا إال أن مجيع املؤرشات تدل عىل أن النظام قد قام بقتلهم. 
ان م�ا ب�ن 150000 اىل  التقدي�رات اىل   باإلضاف�ة اىل ذل�ك، تش�ري 
300000 مواط�ن ك�ردي اعتقلتهم ق�وات النظام الصدامي�ة خال عملية 
األنف�ال االجرامي�ة. حي�ث عزمت ق�وات النظام حم�ارصة املدني�ن االكراد 



- 225 -

لرتحليه�م اىل جن�وب الع�راق. م�رة أخرى، تش�ري األدل�ة اىل الي�وم بام فيها 
ترصحي�ات املس�ؤولن احلكومين ب�أن املرحلن يف ه�ذه العملية ق�د أبادهم 

النظام ايضُا.

العواقب 
 تم تفريق الشعب الكردي، نتيجة الرتحيل السكاين الشامل، عرب أرايض 
تركيا لتس�كن األناضول وأزمري وادانا وأس�طنبول وأنقرة. ويسكن األكراد 
يف إيران ضمن مناطق خراس�ان وزنجان ويف الكثري من املدن األخرى نتيجة 
لوط�أة الرتحيل الس�كاين القري للش�عب الك�ردي، والتمزي�ق والتعطيل 
ال�ذي ال يوص�ف حلياهت�م. ويف وقتنا احل�ارض فمن املمكن تواجد الس�كان 
من القومية الكردية ليس�توطنوا مدن عديدة من س�وريا واذربيجان وارمينيا 
وجورجيا وتركامنستان وافغانستان وباكستان ولبنان واألردن واليمن أيضًا.
 ان�ه يف غاي�ة األمهي�ة أنه قد تم االع�رتاف بام حصل لش�عبنا، وليس فقط 
للكرد فحسب بل اىل كل الشعوب التي عانت من تأثريات النزوح القري، 
وإن تل�ك اخلطوات ترمي ملعاجلة هذا الظل�م التارخيي. ومن خال مواجهة 
املايض فإنه من املمكن أن نبني أساس�ًا متينًا للمس�تقبل. واذا أردنا أن ننجح 
فيجب علينا العمل بناًء عىل رضورة احرتام حقوق االنسان واملبادئ العاملية 
التي توحدنا. ويف هذا الصدد لدي مخس�ة اقرتاحات واعتقد أن االقرتاحات 
العملية تنفع الشعب الكردي والشعوب األخرى املهددة بالرتحيل السكاين 

القري.
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االقرتاحات 
1- قي�ام املنظامت الدولية بتحقيق ش�امل ومفص�ل بخصوص عمليات 

وعواقب الرتحيل القري للسكان األكراد.
2- تعويض األفراد الذين عانوا نتيجة الرتحيل القري للسكان.

3- قي�ام املجتم�ع الدويل بتوف�ري احلامية للش�عب الك�ردي ملنع حدوث 
محات ترحيل قرية أخرى للسكان.

4- قيام األمم املتحدة بمراقبة تنفيذ اعامل حقوق االنسان يف كل املناطق 
التي تم هتديد وترحيل سكاهنا.

 )التعريب( : هو نزوح الس�كان االكراد من مناطقهم واس�تبداهلم بقبائل 
وعشائر عربية قرًا، ليستوطنوا فيها.

..........................................

املراجع 
1- تدمري اهلوية العرقية، تقرير هلسنكي وتش 1988.

2- ماذا حدث هلم؟ تقرير حول اختفاء 8000 مواطن كردي يف العراق. 
3- أسئلة واجوبة حقوق اإلنسان، منشور األمم املتحدة.

4- حقوق االنس�ان يف كردس�تان – مؤمتر بريمن من 14اىل 16 نيس�ان 
 .1989

5- ملحة تارخيية موجزة عن الشعب العريب، جون كلوب.
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كلمة الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد يف جملس العموم الربيطاين 

25 ترشين الثاين لعام 1992

السيدة آن كلويد، أهيا السيدات والسادة: 
 إن�ه مل�ن دواعي رسوري أن أحتدث اليكم يف هذه األمس�ية حول القضية 

الكردية، وسيكون حديثي مرّكزًا عىل الوضع يف كردستان العراق. 
 قد يتفق املطلعون معي عىل تاريخ الش�عب الكردي والسياس�ة الكردية بأن 
الكرد برمتهم يش�ّكلون ضحية تارخيية وجغرافية. تارخييًا، حيث يش�كل الكرد 
أك�رب أم�ة يف الع�امل م�ن دون دولة معرتف هب�ا، وحرم�وا من حقوقه�م الوطنية 
والسياسية. لقد تم استغال أرايض كردستان الكربى وعىل مرِّ التاريخ كميادين 
حرب للعديد من املعارك الدموية، لذلك تعّرض الكرد اىل معاناة إنسانية كبرية 

رت القوى الغازية قوهتم ومصادر رزقهم مرارًا وتكرارًا. جدًا، وَسلَبْت ودمَّ
 أم�ا م�ن الناحية اجلغرافي�ة، فالكرد حماط�ون بدول ال تكن الوّد للش�عب 
الكردي )العراق، إيران، س�وريا، تركي�ا( حيث يتواجد الكرد يف كل دولة من 
ه�ذه الدول. هذه األنظمة والدول دكتاتورية ومتعصبة. مل يعرتف أيٍّ من هذه 
احلكوم�ات بح�ق تقرير املصري للش�عب الك�ردي. بل عىل العك�س، فلقد تم 
اضطهاد ومنع الكرد من مارس�ة حقوقهم القومية واالنسانية األساسية أيضًا. 
لقد تفاوتت واختلفت الوس�ائل القمعية التي اس�تخدمت ضد أبناء الش�عب 
الكردي ابتداًء من حتريم اس�تخدام لغته�م القومية وصوالً اىل القتل اجلامعي، 
حيث وصلت العديد من اجلرائم املرتبكة بحقهم اىل مرحلة االبادة اجلامعية. 
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 وخ�ري دليل عىل ذل�ك ما حصل مؤّخ�رًا من اجلرائم الت�ي ارتكبها نظام 
صدام حسن الذي استخدم األسلحة الكيامئية يف حلبجة وباليسان والعديد 
من املناطق األخرى ومتثلت أيضًا بعمليات األنفال غري املقدس�ة، والتي راح 
ضحيتها زهاء 200000 من املدنين بينهم رجال ونس�اء وش�يوخ وش�باب 

وأطفال، تم هتجريهم وقتلهم وبأكثر األساليب بشاعة. 
 بالعودة اىل األحداث األخرية، ومثلام تعلمون بعد احتال نظام صدام لدولة 
الكويت لقيت حتلياتنا السياسية لألعامل اإلجرامية للنظام الصّدامي قبوالً من 
الرأي العام عمومًا، واإلعام، واملؤسسات احلكومية؛ حيث باتت هذه اجلهات 
أكث�ر قبوال لتحلياتنا لترصفات النظام العراقي االجرامية. طروحاتنا أصبحت 
م�ربرة. قب�ل االحتال العراق�ي للكويت كان الع�راق يعترب الدعامة السياس�ية 
األساس�ية للرشق األوس�ط وكانت مجي�ع حكومات دول الع�امل تبذل قصارى 
جهدها لنيل رىض واستحس�ان صدام حس�ن وأجهزته القمعية. ولكن رسعان 
م�ا تغري الوضع باحتال النظام لدولة الكوي�ت، والتي أفرزت غضبًا مجاهرييًا، 
وش�نّت ق�وات التحال�ف عملية مؤثرة وموجع�ه ضد جيش صدام م�ا أّدى اىل 

إذالل وانكسار قوته العسكرية، إال أن صدام ضل متمسكًا بالسلطة.
 بعد الكويت واحلرب، أّدت االنتفاضة التي قام هبا الش�عب العراقي اىل 
حترير مجيع مدن كردستان. لسوء احلظ مل يدم التحرير فرتة طويلة ولقد سمح 
لصدام باس�تخدام ماكنته العس�كرية الس�رتداد املدن الرئيس�ة يف كردس�تان 
وليع�اود مرة أخرى اس�تخدام أكثر األس�اليب وحش�ية ليحك�م قبضته عىل 

املدنين من أبناء الشعب.
 ق�رر الش�عب الك�ردي وبش�كل حتم�ي أن يتحدى حكم ص�دام حيث 
ترك املدن واملناطق الكردية التي س�يطر عليها النظام وقام بأكرب عملية نزوح 
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مجاعي�ة يف التاريخ اىل اجلبال الكردية. كان الثم�ن باهظًا، حيث أهنم هجروا 
منازهلم وتويف اآلالف من األطفال والشيوخ نتيجة الربد القارص. ما قد اثار 

غضب وسائل االعام والرأي العام.
 وعلي�ه أخ�ذت قوات التحالف املب�ادرة بقيادة رئيس ال�وزراء الربيطاين 
ج�ون ميج�ور، ال�ذي قرر إنش�اء م�اذ آم�ن لألك�راد املهجرين. بع�د هذه 
اخلط�وات اهلام�ة الت�ي قامت هبا ق�وات التحال�ف، أجربت حرك�ة املقاومة 
الكردي�ة قوات صدام عىل االنس�حاب من قس�م كبري م�ن األرايض الكردية 
واملقدرة )70٪ من مس�احة أرايض كردس�تان العراق(. ولس�وء احلظ ظلت 

بعض املدن الرئيسة حتت سيطرة قوات النظام القمعية.
 ومل يت�م الس�امح لعدد كبري م�ن النازحن بالعودة اىل ديارهم مثل س�كنة 
حمافظ�ة كرك�وك وخانق�ن وغريه�ا من امل�دن الكردي�ة، وما زال�ت املناطق 
املح�ررة تع�اين من آثار اجلرائم الت�ي ارتكبها بحقهم ق�وات النظام، وفرض 
ص�دام حصار اقتصادي عىل كردس�تان ومل يس�مح بدخول الغ�ذاء والوقود 

واملستلزمات الطبية اليها، وقد سّبب احلصار معاناة هائلة للسكان. 
 أرهب صدام الش�عب من خال العنارص احلكومية واإلرهابن وحياول 
تعطيل حياهتم الطبيعية. يف أجزاء العراق مازال الشعب العراقي حتت حكم 
ص�دام، وهناك تتكرر األحداث املأس�اوية بش�كل يومي. حي�ث يتم معاملة 
الطائفة الش�يعية بوحش�ية ج�دًا من خ�ال العمليات العس�كرية التي جتري 
يف جن�وب الع�راق ويعاين غالبية س�كان املناطق اجلنوبية م�ن االضطهادات 
واالعدام�ات وش�تى أن�واع التعذيب. وهنال�ك الكثري من األدل�ة عىل هذه 
اجلرائ�م مقدمة م�ن قبل مصادر مس�تقلة ووكاالت األمم املتحدة ووس�ائل 

االعام وأرشطة فديو مصورة وتسجيات.
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اسمحوا يل أن أوضح لكم الوضع يف كردستان:
- النض�ال واملعان�اة قبل أح�داث حلبجة، كانت املس�ألة الكردية مهملة 
متام�ًا. حاولت األحزاب السياس�ية وح�ركات املقاومة واملمثل�ن أن يبذلوا 
قص�ارى جهده�م لكي جيعلوا قضية الش�عب الكردي موض�ع اهتامم الرأي 

العام والعاملي ولكنهم فشلوا ومضت واستمرت املعاناة لسنن وسنن.
- أصب�ح الرأي العام ووس�ائل االعام مدركة ملأس�اة الش�عب الكردي 
بعد حلبجة، ولكن املنظامت الدولية والسيام األمم املتحدة وحكومات دول 
الع�امل مازال�وا رافضن اخت�اذ االج�راءات أو اجلهود حلامية الكرد، واس�تمر 

املجتمع الدويل وحكومات العامل بالتعامل كاملعتاد مع صدام حسن.
- أصب�ح صدام حس�ن والنظام العراقي غري مقبول بالنس�بة للش�عوب 
املتح�رضة، م�ا دفع املس�ألة الكردية لتك�ون موضع االهت�امم ولكن مازالت 
هذه املس�ألة اضافة اىل املسائل العراقية األخرى تعامل عىل أهنا قضية انسانية 
فقط. اقترصت اجلهود عىل اجبار القوات العراقية عىل االنس�حاب من دولة 
الكوي�ت. مل يتم تقديم املس�اعدة الفعلية للكرد أو العراقي�ن ملواجهة النظام 

الدكتاتوري.
 قام�ت األم�م املتح�دة والتحال�ف بتصنيف الث�ورة واهل�روب اجلامعي 
للش�عب الكردي والثورة التي غطت أجزاء كبرية من العراق والتي سحقت 
والاجئن عىل أهنا مس�الة إنس�انية. خ�ال هذه احلقبة القي�ادة الكردية وكام 
ه�و متوقع اختذت قرار املضطر بالتفاوض م�ع صدام، ولكن كالعادة مل تثمر 

املفاوضات عن أية نتائج.
 بدأ شعب كردستان العراق مرحلة جديدة من حياهتم بعد تأمن املاذات 
اآلمن�ة هلم يف كردس�تان بفضل قرار جملس األمن رق�م 688 والذي أّدى اىل 
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حترير مس�احات واس�عة من أرايض كردس�تان الع�راق من س�يطرة وهيمنة 
قوات النظام. اعتقد يف غضون تلك الفرتة اختذ اكراد العراق قرارات سليمة 

وحكيمة جدًا. أوّد أن أبّن بعضًا منها:
أ- تعزيز اجلبهة الكردس�تانية العراقية والتعاون بن األحزاب السياس�ية 

الكردية لدعم املصلحة الوطنية وحتدي النظام الدكتاتوري يف بغداد.
ب- تنظي�م انتخاب�ات دس�تورية يف مناط�ق كردس�تان املح�ررة ومن�ح 
الش�عب فرصتهم للتعبري ع�ن إرادهتم احلرة. كان هذا ق�رارًا يف غاية األمهية 
وحلس�ن احلظ ناجحًا ع�ىل الرغم من حم�اوالت صدام الفاش�لة لعرقلة هذه 
االنتخابات. تم مراقبة هذه االنتخابات من قبل العديد من اهليئات املس�تقلة 

والدولية وكانت انتخابات حرة وعادلة بكل املقاييس.
ت- ت�م تش�كيل حكومة وح�دة وطنية إلدارة ش�ؤون املناط�ق املحررة 
يف كردس�تان. وحتاول حكومة اقليم كردس�تان تنظيم املؤسس�ات احلكومية 
يف اإلقلي�م ولق�د تعاملت هبذا اخلص�وص وفقًا للقوانن واألنظمة الس�ائدة 
وحت�اول أيض�ًا إعادة احلياة يف كردس�تان اىل طبيعتها. إال أهنا تواجه مش�اكل 

اقتصادية رئيسة وكام ييل: 
أ- احلصار االقتصادي.

ب- العقوب�ات االقتصادية الت�ي تفرضها األمم املتحدة ع�ىل املواد التي 
متكن االقتصاد من النمو.

ت- عدم تقديم مساعدات مبارشة للحكومة.
ث- مل تقدم دول اجلوار املساعدة اىل كردستان وتم تقييد احلركة عرب احلدود.

وأشري هنا اىل بعض احلقائق القاسية عن االقتصاد يف كردستان: 
أ- شحة املؤن الغذائية وارتفاع أسعارها. 
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ب- اإلسكان: تم تدمري أكثر من 4000 قرية إضافة اىل العديد من املدن 
وأصبح زهاء نصف مليون مواطن بحاجة ماّسة اىل سكن. 

ت- املي�اه: ال تتوفر املي�اه الصاحلة للرشب يف أغل�ب املناطق التي قد تم 
ختصيصها للنازحن. 

ث-الكهرباء: يتم انقطاع التيار الكهربائي لفرتات طويلة بسبب األرضار 
اجلسيمة التي أصابت املنظومات الكهربائية والنقص يف قطع الغيار. 

ج- النق�ل: غ�ري ش�ّغال بس�بب النق�ص يف الوق�ود وامل�واد االحتياطية 
للعجات.

ح- االتصاالت: الوسائل والشبكات مترضرة وال تعمل.
خ- الزراعة: مترضرة بش�كل كبري، حي�ث تصحرت األرايض الزراعية، 
وتم إمهال ش�بكة الري، وعدم توفر البذور، وتدمري املكائن الزراعية ونقص 
الوقود، ومل تزرع مساحات شاسعة من أرايض كردستان بسبب شحة وسائل 

النقل واأللغام.
د- الصناعة: أصاب الشلل املصانع يف كردستان بسبب قلة املواد األولية 

والوقود وقطع غيار املكائن إضافة اىل صعوبة الصيانة.
ذ- الصحة: االس�تعدادات الصحية والعناية الطبية ضعيفة وهناك شحة 

يف الدواء والتجهيزات الطبية.
ر- التعلي�م: يع�اين قطاع التعليم م�ن قلة التجهيزات ونق�ص يف املوازنة 

املخصصة للنفقات.
ز- املؤسس�ات: تع�اين مجي�ع املؤسس�ات من قل�ة املوازنة املالية وش�حة 

التجهيزات.
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س- البيئ�ة: تع�اين البيئ�ة من دمار مدّب�ر وموازي اىل ما أصاب الش�عب 
الك�ردي من دمار م�ن قبل النظام الصدامي. لقد س�ممت النباتات وُلّغمت 
مساحات شاسعة من األرايض ودّمرت البساتن وقطعت وحرقت األشجار 

وتم صب الكثري من األرايض بالكونكريت.
ش- الكثري من النازحن مازالوا يعيشون حتت ظروف بدائية.

ص- التع�اون مع مجاعات املعارضة العراقية: تأخذ االحزاب السياس�ية 
الكردي�ة س�يام ح�زب االحت�اد الوطني الكردس�تاين بنظ�ر االعتبار التنس�يق 
والتع�اون م�ع اجلامع�ات املعارض�ة الوطني�ة العراقي�ة الرئيس�ة واألحزاب 
السياسية لإلطاحة بالنظام الدكتاتوري. استنادًا اىل هذا بادر وساهم احلزبان 
الرئيس�ان يف كردس�تان )االحتاد الوطن�ي والديمقراط�ي( بتوحيد اجلامعات 
السياس�ية العراقي�ة املعارضة ومتخض�ت اجلهود عن تش�كيل املؤمتر الوطني 
العراقي للمعارضة وعقد االجتامع األول يف فيينا يف ش�هر حزيران من العام 
1992م والث�اين يف ص�اح الدي�ن للف�رتة م�ن 27 اىل 30 من ش�هر ترشين 
األول للع�ام 1992 وضّم�ت االجتامعات سياس�ين من خمتل�ف مكونات 
الشعب العراقي عربًا وكردًا وتركامن وآشورين وسنة وشيعة وديمقراطيون 
وقوميون وإساميون وعلامنيون، ليتفق كل هؤالء عىل برنامٍج واحد ملستقبل 
العراق، وكان هذا انجازًا عظياًم للقيادة الكردية ولش�عب العراق. لقد تبنّت 

اجلمعية الوطنية العراقية برناجمًا سياسيًا ملستقبل العراق استنادًا اىل التايل:
1- اإلطاحة بالنظام الدكتاتوري.

2- تأسيس نظام ديمقراطي يف العراق.
3- االعرتاف باحلقوق القومية للشعب الكردي ضمن عراق فدرايل موحد. 

4- إحرتام حقوق اإلنسان واحلقوق الدينية.
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5- إحرتام احلدود والدول اإلقليمية واملجتمع الدويل.
ماذا يمكن أن تفعل املنظمة الدولية للكرد وللشعب العراقي: 

1- مارس�ة الضغط املناس�ب عىل النظام الدكتاتوري يف بغداد ومساعدة 
الشعب العراقي لإلطاحة بالنظام.

2- مطالب�ة وإجب�ار النظ�ام عىل تنفيذ ق�رارات االمم املتحدة س�يام قرار 
جمل�س األمن التابع لألمم املتحدة رقم 688 والذي هو أكثر القرارات أمهية 
قدر تعّلق االمر بالشعب العراقي وإجبار النظام عىل إهناء القمع الذي يامرسه 

ضد العراقين.
3- االعرتاف بالربملان الكردي وحكومة اقليم كردستان كسلطة رشعية 

لكردستان العراق.
4- زي�ادة املس�اعدات الدولي�ة إلقلي�م كردس�تان وللس�كان املدنين يف 

العراق ولكن من دون تدخل النظام فيها.
5- إجب�ار صدام عىل رف�ع احلصار املفروض والتخفي�ف من العقوبات 
املفروضة عىل كردس�تان والسامح بمرور التجهيزات التي تدخل يف الصناعة 

املحلية. 
6- االع�رتاف باملجل�س الوطن�ي العراقي كممّثل عن الش�عب العراقي 
وينبغ�ي أن يت�م إستش�ارة املجلس ح�ول املس�ائل املتعلقة بتجمي�د األموال 

العراقية واملعونات التي ترسل اىل العراق.
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استخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف إدارة 
املوارد املائية واألرايض

)ندوة نقاشية(

معايل وزير املوارد املائية الدكتور حسن اجلنايب املحرتم
السيدات والسادة احلضور املحرتمون

السالم عليكم مجيعًا ورمحة اهلل وبركاته ..
 أش�كر مس�اعيكم املخلص�ة يف عق�د الن�دوات واملؤمت�رات العلمي�ة يف 
ظ�ل ظ�روف سياس�ية واقتصادي�ة نع�رف مجيع�ًا م�دى صعوبتها م�ن أجل 
إجي�اد احللول التي من ش�أهنا ختفي�ف الرضر الناتح عن ش�ح املياه إن مل يكن 
القضاء عليه متامًا. فنحن كبلد مهم من بلدان الرشق األوس�ط لنا ارتباطات 
اقتصادية وسياس�ية وحتى مائية متش�ابكة مع أغلب دول اجلوار. وقد ألقت 
هذه االرتباطات بظاهلا الس�لبية عىل واقع املياه يف العراق وبالتايل عىل دورة 

احلياة يف الزراعة والصناعة واملعيشة املتعلقة بحياة الناس.
 ولك�ن الي�وم ويف ظ�ل املعطي�ات القديم�ة - اجلدي�دة م�ن نمو س�كاين 
مطرد ونمو الصناعة وازدياد املس�احات الزراعية فضًا عن سياس�ات دول 
اجلوار كبناء السدود واملنشآت التخزينية واملشاريع اإلروائية وبناء املحطات 
الكهربائية، وتغريات املناخ التي س�ببت احتباس األمطار، أصبح من الازم 
التفك�ري والعم�ل بجدية أكثر من قبل اجلميع، وأقص�د هنا الدولة واملنظامت 
احلكومي�ة واملدني�ة واملثقف�ن وحت�ى املواطن�ن العادين، جيب ع�ىل اجلميع 
املشاركة يف عمل وطني واسع يدفع أي خطر حمتمل جّراء نقص املياه املتوقع.
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 ش�خصيًا نرى أن هناك س�ببان رئيس�يان كان هلا التأثري األكرب يف مشكلة 
شح املياه من دون أن نغض النظر عن الكثري من األسباب الثانوية األخرى:

1- املن�اخ والطبيع�ة: حيث ش�هدت الس�نوات املاضية تغ�ريًا جذريًا يف 
ارتفاع درج�ات احلرارة فوق معدالهتا الطبيعية وازدياد مس�احات التصحر 

نتيجة اجلفاف املسترشي والنقص الكبري يف مستويات األمطار والثلوج.
2- مسار جريان األهنر والروافد من دول املصب اىل داخل العراق: وهو 
متعل�ق بعوامل داخلي�ة وإقليمية ودولية وترصفات هذه األطراف املس�يطرة 
ع�ىل هذا املس�ار وبالت�ايل التأثري املبارش ع�ىل واقعنا املائي، فيج�ب )كام أكدنا 
م�رارًا( الدخول م�ع الدول املجاورة لن�ا يف حوارات جادة وس�لمية لتحقيق 
اتفاقات لتقاسم املياه طويلة األمد عىل أساس حتقيق املصلحة املشرتكة جلميع 
االط�راف، وتب�ادل املعلومات حول اإلجراءات التش�غيلية للس�دود وزيادة 
إطاقات معدالت املياه اىل دول املصب، واشعار العراق عن اخلطة التشغيلية 

ملوارد املائية من دول اجلوار من أجل ضامن حصة مائية عادلة للعراق.
إن إعت�امد إدارة املوارد املائية الع�راق عىل قواعد فنية وتنظيمية واجتامعية 

وسياسية سيكون الفاعل األهم يف ختطي مشكلة.
- تشكيل هيئة عليا أو جملس أعىل للمياه يكون حتت قيادة رئاسة الوزارء 
ووزارة امل�وارد املائي�ة، يضم يف عضويته اخلرباء واملختص�ن يف املوارد املائية 

والقوانن الدولية من كافة اجلهات املعنية.
-  متك�ن الش�خصيات العلمي�ة الكف�وءة والنزهي�ة من قي�ادة اإلدارات 
واس�تام املفاصل احلساس�ة يف ه�ذا القطاع امله�م واملرتبط مب�ارشة باألمن 

الغذائي وحاجة الناس اليومية اىل خدمات املياه. 
- إدامة اللقاءات مع دول اجلوار للوصول اىل اتفاقات تقاسم مياه عادلة 
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جدًا لضامن وصول املياه يف الزمان واملكان املناس�بن، خصوصًا وأّن الزراعة 
بطرق الري التقليدية ال تزال هي املعتمدة يف أغلب مناطق العراق. 

- تثقيف املزارعن بعدم اإلعتامد عىل طرق الري التقليدية يف املقام األول 
والتي تسبب هدرًا كبريًا يف الواردات املائية، ومن الطبيعي أن يؤثر انخفاض 
امل�وارد املائية ع�ىل األمن الغذائ�ي بصورة مب�ارشة، وخاصة امل�واد الغذائية 

املنتجة حمليًا. ما يدفع باالعتامد عىل اإلسترياد اخلارجي. 
-  تطوي�ر الش�بكات اإلروائي�ة من الناحيت�ن الفني�ة والتكنولوجية وجيب 
الرتكي�ز ع�ىل إع�ادة التأهي�ل والبن�اء والتش�غيل والصيانة ملحط�ات الضخ يف 
مجي�ع أنحاء الباد التي تش�مل إع�ادة تأهيل أو إس�تبدال املضخات فضًا عن 
أعامل التش�غيل والصيان�ة، والقيام بأعامل تبطن القن�وات وكري قنوات الري 
وتوصيل شبكة الرصف الصحي بشبكة ترصيف املياه الرئيسة أو املصب العام.
ختامًا أس�جل أمامكم إعجايب بترصيح السيد وزير املوارد املائية د.حسن 
اجلن�ايب حن قال ما معن�اه )كان العراقيون تارخييًا كان�وا يتوافرون عىل ثقافة 
حفظ املياه وابتكار أساليب حفظ املياه، أما اليوم فالثقافة االجتامعية معكوسة 

متامًا وهي العمل عىل هدر املياه من قبل األفراد واجلامعات(

أمتنى لكم مجيعًا املوفقية والنجاح.. والسالم عليكم 

د. عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية
وزير املوارد املائية األسبق
3 كانون األول 2017
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كلمة الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد املستشار األقدم لرئيس 
اجلمهورية العراقية يف امللتقى اإلقتصادي املنعقد يف استانا / 

كازاخستان يومي 25-26 آيار 2016

االقتصاد العراقي .. التحديات واآلمال
د. عبد اللطيف مجال رشيد

25 آيار 2016
 يتمي�ز االقتص�اد العراقي يف وضع�ه الراهن بمجموعة م�ن موارد النمو 

ودعائم االنطاق يف طريق التنمية املتقدمة ومنها:
1- ث�روة معدني�ة كب�رية يف النف�ط والكربيت واملعادن األخ�رى. أصبح 
النفط مصدرًا أساس�يًا للفعاليات االقتصادية، س�يام متويل املوازنة احلكومية 
وتغطي�ة االس�ترياد من اخلارج وغري ذل�ك من مظاهر احلياة اليومية بالنس�بة 
للن�اس. وكان لانخف�اض الكب�ري احلاصل يف انخفاض أس�عار النفط تأثري 

سلبي عىل احلالة االقتصادية يف البلد، وهي مهمة كبرية تواجه الباد.
2- قوة عاملة وفرية وقابلة لانجاز لو توفرت هلا الوسائل الرضورية.

3- م�وارد مائي�ة غزيرة لدع�م اإلقتصاد يف جم�ال الزراع�ة والطاقة وإن 
كانت خاضعة للتأثريات االقليمية املجاورة.

 عدا ذلك نجد أن التحديات كثرية ومنها حتول االقتصاد برمته اىل اقتصاد 
مغل�ق وغري ق�ادر عىل النم�و الطبيعي م�امل تتوفر جمموعة م�ن االصاحات 
الرضوري�ة بمعن�ى أن االص�اح االقتص�ادي ه�و عن�وان املرحل�ة الراهن�ة 



- 240 -

والقادم�ة. أم�ا حماور االص�اح فترتك�ز يف اعادة هي�كل البن�اء االقتصادي 
وتأمن ازال�ة هيمنة القطاع العام عىل الفعالي�ات االقتصادية ومتكن القطاع 
اخلاص من أن يلعب دورًا رياديا يف االقتصاد الوطني، ويتبع ذلك أيضًا حل 
أزمة املصارف وفقًا القرتاحات البنك الدويل وكذلك انتهاج إدارة اقتصادية 

رشيدة. 
 كام ينبغي أن تعالج مشكات العمل والبطالة وسوء االحوال االجتامعية 
بام يضمن تقلص رقعة البطالة واستعادة عنارص النمو الطبيعي يف القطاعات 
االنتاجية األساسية يف الزراعة والصناعة والسياحة والرتكيز عىل حتقيق مبدأ 
العادلة اإلجتامعية. فحلُّ مش�كلة البطالة تكتس�ب أمهية خاصة؛ ألهنا تتعلق 
بحي�اة املاين من الش�باب الذين يتع�ذر عليهم توفري ف�رص جمزية للعمل. 
فتفي�د االحصاءات الرس�مية ب�أن عدد اخلرجي�ن من اجلامعات والس�اعن 
للعم�ل قد بلغ أكثر من ربع مليون بالس�نة، وهذا ي�دل عىل احتامل أن تكون 
البطالة قد توّسعت يف العراق نتيجة عامل الرتاكم السنوي وأصبح جمموعها 
يف�وق العرشين باملئة من القوى البرشية. إن إع�ادة التوازن يف بناء الدولة بام 
يضمن النهوض بالزراعة والصناعة وكل الفعاليات االنتاجية عنرص أساس 

لضامن تنمية مستدامة حقًا، وهذا يمثل التحدي األكرب يف الظرف الراهن. 
 إن الربنامج احلكومي الذي أعلنه رئيس الوزراء قبل أكثر من سنة يعطي 
األم�ل بإمكاني�ة جتاوز هذه التحدي�ات وفتح الطريق لتنمية إنس�انية متقدمة 
وفق التوصيات التي وردت يف الربنامج، ولكن مع األسف ال توجد خارطة 

طريق واضحة لتنفيذه.
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امللحق االول
إعادة هيكلة البناء االقتصادي

أوالً. مسح أويل لواقع الرشكات العراقية العامة: 
 هنالك 176 رشكة عامة تم دراسة 157 منها وهنالك 19 رشكة مل تتوفر 
معلوماهتا لغاية اآلن رغم كثرة املخاطبات، وتظهر الدراسة وجود 43 كانت 
رابح�ة ع�ام 2013، أو كان بامكاهن�ا أن تصب�ح رابحة لوال الظ�روف التي 
حصلت يف العراق س�نة 2014 وخوض املعارك مع تنظيم )داعش(، فضًا 

عن تأثر االقتصاد العراقي عمومًا بموجة ركود مصاحبة هلذه االحداث.

اجلدول أدناه خاصة بواقع الرشكات: 

عدد الوزارات 
الرشكات 

عدد 
العاملني 
باآلالف 

عدد العاملني باآلالف 
اكرب من 50 سنة 

وخدمتهم أكثر من 
15 سنة 

األجراء 
اليوميني 
باآلالف 

عدد الرشكات 
الرابحة حسب 

عام 2013

الرشكات التي 
مل تدرس لعد 

توفر معلومات 
عنها 

ـــ71145.450.70.912الصناعة 
ـــصفر248312.58.4 *الكهرباء
ــــ18143.686.19.817النفط 
ــــ103710.30.67النقل 

االعامر 
ـــصفر813.73.51.7واالسكان

ــ710.54.50.043التجارة 
ــ74.30.40.12الزراعة
ــصفرصفر620.59.3الدفاع 

ـــ32.80.30.93املوارد املائية
ــصفر318.34.10.02االتصاالت 

12ــــــــــاملالية 
4ــــــــــالثقافة 
2ــــــــــالصحة 
1ــــــــــالرتبية 

157479.1181.722.464419املجموع 

*حمولة اىل متويل مركزي 
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ثانيا. أهم التوصيات التي وردت يف الدراسة ملعاجلة وضع الرشكات:
1- اإلبق�اء عىل الرشكات الرابح�ة وهي )44( رشكة، منها )12( رشكة 
يف وزارة الصناع�ة و)17( رشك�ة يف وزارة النف�ط و )7( رشكات يف وزارة 
النق�ل و)3( رشكات يف وزارة التجارة و)3( رشكات يف وزارة املوارد املائية 
و)2( يف وزارة الزراع�ة، م�ع التوصية الخضاعها مجيع�ًا لإلصاح االداري 

واالقتصادي لتحسن انتاجيتها وحسب مامبن يف الدراسة.
2- تصفي�ة ال�رشكات اخل�ارسة وعدده�ا )17( رشك�ة، وه�ي التي مل 
تع�د جمدية بق�رار من جملس ال�وزراء وإحالتها اىل مصفى ال�رشكات، منها 
)12( رشكة يف وزارة الصناعة؛ كوهنا غري جمدية حتى بافرتاض رفع العاملة 
الزائدة عنها و)5( رشكات تصنيع عس�كري مرتبطة بوزارة الدفاع النعدام 

جدواها.
3- عرض )96( رشكة من خمتلف الوزارات لاستثامر املحيل واألجنبي 
وف�ق أس�اليب الرشاك�ة يف االدارة أو امللكي�ة، وكذل�ك عملي�ات بيع بعض 
املعامل للقطاع اخلاص أو حتويل بعض الرشكات اىل رشكات مس�امهة، بعد 
األخ�ذ بمنظومة االص�اح االداري ومعاجلات العامل�ة الفائضة وإجراءات 

حتسن االنتاجية لتصبح جاذبة للمستثمرين.
4- تنمية أعامل الرشكات وحتس�ن انتاجيته�ا من خال حزمة إجراءات 
تتعلق بالتمكن االداري والتحرر من بعض االجراءات احلكومية التي تعيق 

عملها وفق معايري جتارية، كام جاء يف الدراسة.
5- اس�تحداث مرك�ز تنمي�ة األعامل يف ال�وزارات الت�ي لدهيا رشكات، 
يت�وىل املرك�ز معاجلة ش�ؤون العاملة الفائضة وتس�تمر الدولة بدف�ع رواتبهم 

خال فرتة حلن قيام املركز باجراءات حمددة اجتاه كل منهم حالة بحالة.
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6- تويص الدراسة باحالة آالف املنتسبن من جتاوزت أعامرهم 50 سنة 
ولدهيم خدمة أكثر من 15 س�نة اىل مراكز تنمية االعامل يف الوزارات ملعاجلة 
أوضاعهم وفق حزمة من املعاجلات ذكرت يف الدراس�ة من بينها تش�جيعهم 
عىل التقاعد أو إعادة توزيعهم أو حتفيزهم للعمل يف القطاع اخلاص... الخ. 
وللرشكات اس�تثناء نس�بة منهم حمددة يف الدراس�ة لكل حالة حسب احلاجة 

واالختصاص.
7- النظر بمدى إمكانية التخيل أو تقليص عدد األجراء اليومين والذين 

يعّدون باآلالف. 
ثالثًا. آلية التنفيذ املقرتحة: 

1- بعد مناقش�ة وإقرار الدراس�ة، يوىص باختاذ االجراءات املناس�بة من 
أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف الدراسة، وعىل النحو اآليت:

2- تش�كيل جلنة علي�ا من الكف�اءات واإلقتصادي�ن وكذلك أصحاب 
اخل�ربة يف جم�ال الصناع�ة والقطاع اخل�اص تت�وىل متابعة تنفي�ذ االجراءات 
املوجهة نحو إصاح وإعادة هيكلة الرشكات العامة، ويكون نش�اطها رافدًا 

للنشاط املوجه نحو مراقبة ومتابعة تنفيذ الربنامج احلكومي.
3- صدور أمر ديواين بتشكيل مراكز تنمية األعامل يف الوزارات املعنية.

4- اس�تمرار الرشكات الرابحة بدفع رواتب منتس�بيها الذين سيحالون 
اىل مراكز تنمية األعامل. 

5- قيام اللجنة املشار اليها يف )2( اعاه بالتشاور مع وزارة املالية بتقديم 
مقرتحات اىل جملس الوزارء تتناول تغطية رواتب بقية املنتسبن خال الفرتة 

الزمنية املحولن اىل مراكز تنمية االعامل من الرشكات اخلارسة.
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امللحق الثاين
 ملخص لدراس�ة س�رتاتيجة تطوي�ر القطاع اخل�اص )2030-2014( 
أعّدهت�ا أيض�ًا »هيئ�ة املستش�ارين« التابعة لرئاس�ة جملس الوزراء يف نيس�ان 

.2014
1- أّدت عقود من السيطرة احلكومية املبارشة عىل كل جوانب االقتصاد 
العراق�ي تقريب�ًا اىل إضع�اف القطاع اخل�اص، فأغلقت الكث�ري من األعامل، 

وتقلصت فرص العمل التي يوفرها القطاع اخلاص.
2- ع�ىل الرغ�م م�ن الق�درة التمويلية الت�ي توفره�ا العائ�دات النفطية 
ملوازن�ات الدول�ة، فاالعت�امد املس�تمر ع�ىل هذه العائ�دات مص�درًا للدخل 
م�ن أج�ل إدامة االقتص�اد أمر غري مرغ�وب فيه واليمكن ادامت�ه عىل املدى 
الطويل. وأس�هم هذا االتكال عىل العائ�دات النفطية يف االعتامد املفرط عىل 
الس�لع واملعدات الرخيصة املس�توردة، غالبًا عىل حس�اب املنتجن ومقدمي 
اخلدمات املحلين غري القادرين عىل املنافسة بنجاح يف ظل البيئة االستثامرية 

واإلطار التنظيمي احلالين.
3- هنال�ك حاج�ة ملحة للس�ري باجتاه التن�وع االقتصادي ال�ذي يتحقق 
ويتق�دم باع�ادة إنعاش القط�اع اخلاص. لكن رغ�م الفرص العدي�دة املتاحة 
للتوس�ع، ف�إن القوانن واألنظم�ة احلالية التي حتكم القطاع اخل�اص غالبًا ما 
تشكل عقبات أمام تطوره. ويف حاالت عديدة، قيدت هذه القوانن واألنظمة 

إعادة تنشيط القطاع اخلاص وبالتايل عرقلت خلق فرص عمل جديدة.
4- الب�د من إصاح اإلطار العام للسياس�ات والترشيع�ات، عرب تنفيذ 
برنام�ج ترشيع�ي وحكوم�ي يس�تجيب للحاج�ات ذات األولوي�ة للقطاع 

اخلاص يف إطار حوار فّعال بن احلكومة والقطاع اخلاص.
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5- ستتش�اور احلكوم�ة مع القطاع اخلاص عىل نح�و منتظم ومنهج قبل 
صياغ�ة أو تعدي�ل أية قوان�ن تؤثر يف بيئة األع�امل. لذا فإن إقام�ة منرب دائم 
للح�وار بن احلكومة والقطاع اخلاص أمر جوه�ري إذا ما أريد لاجراءات 
التصحيحي�ة أن حتق�ق النج�اح ال�ذي يمّك�ن القط�اع اخلاص م�ن أن يعمل 

بكفاءة أكرب.
6- جعل�ت حمدودي�ة ف�رص احلص�ول عىل متوي�ل من الصع�ب حتديث 
القط�اع اخل�اص وتوس�يعه، لذا ال ب�د من اس�تحداث آليات متوي�ل جديدة 
تك�ون متاحة للج�زء األكرب من القطاع اخلاص، س�يام املؤسس�ات الصغرية 

واملتوسطة.
7- ينظ�ر اىل ال�رشكات العام�ة بأهنا غري ك�فء ذات انتاجي�ة منخفضة، 
وكلفة تش�غيل عالية، وتس�بب اس�تنزافا كب�ريًا يف موازنة الدول�ة، فضًا عن 

كوهنا منعزلة عن األسواق االقليمية والعاملية.
8- حتت�اج ال�رشكات العام�ة اىل حتدي�ث واىل تكامل أفضل م�ع القطاع 
اخل�اص من أج�ل زي�ادة انتاجيته�ا وقدرهتا التنافس�ية ولتس�تفيد من فرص 
األعامل اجلديدة التي تتحقق من خال تعزيز روابطها مع األسواق االقليمية 
والعاملية. فضًا عن ذلك، س�توفر إع�ادة هيكلة الرشكات العامة فرصًا أكرب 

للقطاع اخلاص.
9- ُنفذت خال العقد املنرصم العديد من الربامج فضًا عن التوصيات 
لدعم القطاع اخلاص يف العراق، لكن هذه كلها كانت ومل تزل اىل اليوم جمزأة 
والتن�درج ضم�ن اس�رتاتيجية مرتابطة أو خط�ة تتضمن اج�راءات متعاقبة 
يمك�ن أن تس�تخدمها احلكومة يف معاجلة املش�اكل التي تعرق�ل ظهور قطاع 

خاص فاعل.
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10 - هتدف اس�رتاتيجية تطوير القطاع اخلاص هذه اىل أن تكون خارطة 
طري�ق لتوطيد مس�اعي احلكوم�ة لتطوير القطاع اخل�اص يف الفرتة 2014-
2030 . وم�ن املتوق�ع أن ي�ؤدي تطبيق اس�رتاتيجية تطوي�ر القطاع اخلاص 
اىل أن حيق�ق الع�راق نتائج أفضل بكثري يف امل�ؤرشات العاملية التي تقيس بيئة 
األعامل يف أي بلد )مثل التقرير الس�نوي للبنك الدويل »مارس�ة األعامل«(، 
وأن ت�زداد انتاجية القط�اع اخلاص، وتتعزز قدرته ع�ىل التنافس، وأن يكون 
أكثر التزامًا اجتامعيًا وبيئيًا، وأقدر عىل توفري املزيد من فرص العمل اجلديدة.

11 – يتي�ح تنفيذ اس�رتاتيجية تطوير القطاع اخل�اص الفرصة للحكومة 
الجي�اد حلول تس�تهدف االحتياج�ات ذات االولوية ملجتم�ع األعامل. ويف 
حن س�تميض احلكومة قدم�ًا باالصاحات االقتصادية، ستس�عى اىل توفري 
بيئ�ة ودية لألع�امل وامل�وارد املالية من أجل: )A( حتس�ن القدرة التنافس�ية 
للمؤسس�ات الصغرية واملتوس�طة و)B( تأس�يس رشاكات بن املؤسس�ات 

الصغرية واملتوسطة والرشكات العامة.
12 – س�تقود احلكوم�ة عملية تطبيق اس�رتاتيجية تطوير القطاع اخلاص 
يف البداية ومن ثم تنتقل مهمة القيادة تدرجييًا اىل القطاع اخلاص. وس�يجري 

اعتامد هنج ال مركزي يف تنفيذ اسرتاتيجية القطاع اخلاص حيثام أمكن. 

امللحق الثالث
أزمة املصارف يف العراق 

 إن أزم�ة املص�ارف يف العراق هي جزء بارز من األزم�ة االقتصادية التي 
يعيش�ها الع�راق من�ذ س�نوات وتتطلب ب�ا ريب ح�ًا جذريًا يوف�ر للباد 
م�وردًا ماليًا ودعاًم اقتصادي�ًا جمديًا. ومع أن عدد املصارف اخلاصة يف العراق 
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اليتجاوز اخلمسن، اال أنه يمكن أن يكون قويًا معطاًء باملقارنة مع املصارف 
احلكومي�ة األساس�ية الت�ي بلغت س�تة مص�ارف وه�ي الرافدين، الرش�يد، 
امل�رصف العراقي للتج�ارة، املرصف العق�اري، املرصف الزراع�ي التعاوين 

واملرصف الصناعي.
 قبل أربع سنوات أصدر »البنك الدويل« بالتنسيق مع وزارة املالية والبنك 
املركزي العراقي تقري�رًا مفصًا عن حالة املصارف يف العراق وخرج بنتائج 
وتوصيات مهمة حول س�بل النهوض بالقطاع املرصيف اخلاص. واعترب أزمة 

القطاع املرصيف هي اجلانب األخطر يف عملية االصاح املنشودة. 
 إن نتائج وتوصيات هذا التقرير مل تأخذ سبيلها للتطبيق السليم واستمرت 
أزمة املصارف اخلاصة دون أي تعديل مهم عىل الرغم من اجلهود واملحاوالت 
الطيب�ة الت�ي بذلته�ا بعض اهليئ�ات الرس�مية. ويبدو األم�ر اآلن أصعب من 
الس�ابق؛ بسبب األزمات الداخلية وتعرض العراق اىل صعوبات واعتداءات 
خارجية واش�تداد الرتاجعات يف احلياة االقتصادية، س�يام يف مس�توى املعيشة 

وانتشار البطالة وتدهور اخلدمات وهيمنة الفساد يف احلياة العامة.
 يف تقري�ر »البن�ك ال�دويل« املش�ار اليه س�ابقًا، جي�ري التأكيد ع�ىل أمهية 
التعامل املتوازن والسليم بن املصارف احلكومية واملصارف اخلاصة، ويدعو 
اىل النه�وض باملص�ارف اخلاصة م�ن خال تقديم املعونة واخل�ربة والتطوير 
التقن�ي الش�امل، والتعام�ل معها بص�ورة منصفة م�ن حيث تقدي�م الودائع 

الرسمية وإتاحة املزيد من املرونة يف التعامات اليومية.
 ونقط�ة الب�دء يف اإلصاح هي أن تتغري العاقة ب�ن املصارف احلكومية 
واملص�ارف اخلاصة، وتتوفر حالة التوازن احلقيق�ي بينهام وتتوفر للمصارف 
اخلاص�ة ظروف جدية للنهوض الازم . إن عددًا من الوثائق قد أعدت هلذا 
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الغ�رض، إال أهن�ا مل تأيت ب�يشء اجيايب حلد اآلن س�يام مرشوع األم�م املتحدة 
و«هيئة مستشاري الدولة« الذي جرى اعانه قبل سنتن. أما نقاط الضعف 
يف املسار العميل فتتمثل بمراجعة بعض أوجه سياسة البنك املركزي العراقي 
وأمهه�ا إع�ادة النظر بام يس�مى بمزاد – أو بي�ع العملة، والتفك�ري بإجياد أداة 
اخ�رى للنه�وض هبذه املهم�ة. وهنالك من يدع�و ألن تك�ون وزارة املالية، 
اجلهة الرس�مية املس�ؤولة عن التعامل م�ع النقد اخلارج�ي وتكوين الرصيد 

االحتياطي للدولة للتقليل من خماطر النهب واإلستغال.
 إن التق�دم هب�ذا الطري�ق، يوف�ر امكاني�ة أخ�رى للمحافظة ع�ىل وحدة 
السياس�ة النقدية يف الع�راق. فإن وجود »البنك املرك�زي العراقي« هو تعبري 
ع�ن ح�ق س�يادي للبل�د وينبغي احل�رص ع�ىل تطوي�ره وجعله متائ�اًم مع 

احلاجات املختلفة للبلد بأمجعه. وهذا ماهو حاصل يف بلدان العامل.
 إن اهل�دف م�ن ه�ذا كله هو توفري ج�و مائم للس�ري يف طريق االصاح 
االقتصادي، كام جاء يف الوثائق والربامج الرس�مية للحكومة التي تؤكد عىل 
االلت�زام ب� »اقتصاد الس�وق«. واحلقيق�ة أن هذا االدعاء لي�س جديدًا. ففي 
الف�رتات األوىل الت�ي أعقبت التغي�ري الس�يايس )2003( كان هنالك ادعاء 
رس�مي بااللتزام هبذه الصيغة وصدرت بعض القوانن هلذا الغرض، اال أن 
السري العميل استمر وكأن البلد مل يتغري اقتصاديا ومل تتوفر عوامل االصاح. 
فالتمس�ك »باقتصاد الس�وق« هو ال�ذي يوفر للقطاع اخل�اص واملرصيف من 
األداة ألن يك�ون رائ�دًا لاص�اح املنش�ود. وهذه ه�ي اخل�ربة الثمينة التي 
يمك�ن الدع�وة هلا بغية حتقيق هذا اهل�دف. إن القطاع املرصيف اخلاص يمكن 
أن يكون له دور أكرب وفعالية أش�د يف احلياة االقتصادية واالستثامرية ويتقدم 

ألن يكون رائدًا فعاالً يف احلياة العامة.
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ويف اخلتام أود أن أبن بأن:
- إن اإلره�اب ل�ه تأثري كبري وس�لبي عىل تط�ور اإلقتص�اد العراقي؛ إذ 
يش�كل األمن اجلانب األس�اس يف عملي�ة النهضة وتدوير عجل�ة اإلقتصاد 

وخصوصًا يف جمال اإلستثامرات الكبرية واملشاريع العماقة.
- إن إنخف�اض أس�عار النف�ط له التأث�ري املبارش عىل ال�دورة اإلقتصادية 
وحج�م الس�يولة النقدي�ة، خاص�ة وأن الع�راق يعتم�د بأكثر م�ن 90٪ من 

إيراداته املالية عىل بيع النفط.
- م�ن املهم ج�دًا أن يت�م الرتكيز وبذل اجله�ود احلثيثة من أجل توس�يع 

الصناعة النفطية العراقية وبمختلف املجاالت.
- إن دعم وتشجيع الزراعة وحتديث طرق اإلنتاج الزراعية يشكل عامًا 
فعاالً يف حركة اإلقتصاد وتقليل اإلعتامد عىل اإلسترياد اخلارجي ما يسهم يف 

توفري األموال لصالح خزينة الدولة. 
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نص كلمة معايل الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد املستشار األقدم 
لرئيس اجلمهورية ووزير املــوارد املائية األسبق املتحدث الرئيس 

يف مؤمتر أسبوع املياه العريب الذي أقامته )اجلمعية العربية ملرافق 
Arab Countries Water Utilities Ass / املياه – أكوا
ociation- ACWUA(... للفرتة من 11-15 كانون ثاين 
2015 يف البحر امليت – األردن وبعنوان )اإلبتكارات واحللول 

املستدامة لقطاع املياه يف املنطقة العربية(.

 وبعـد الرتحيـب بكلـامت املشـاركني يف املؤمتـر والتـي تناولت قضايـا املياه 
ومشـاكلها والبحث عن معاجلات هلا وكذلك تطويـرهـا أشـار د. رشيد اىل 
أن املنطقـة تعـاين من نقـص املياه حيث يقـدر اخلرباء بأن عدد سـكان املنطقة 
يـرتاوح مــا بـني 12 اىل 15% من نسـبة سـكان العامل ونسـبة امليـاه الصاحلة 
للـرشب يف املنطقـة هي يف حـدود 1% من جممـوع املياه يف العامل لـذا فاحلاجة 
اىل حلـول فنية وقانونيـة داخلية واتفاقات إقليميـة ودولية هي رضورية حلل 
مشـكلة املياه والنقص املوجود حاليًا ويف املستقبل باإلضافة اىل اإلستفادة من 
إستخدام الطرق احلديثة يف تدوير مياه الرصف الصحي ومياه البحر يف بعض 

املجاالت وقد تركزت الكلمة عى حمورين رئيسني:

1- الرشاكـة وتقسـيم امليـاه بني الـدول املتشـاطئة واملتجاورة - هنـر الفرات 
أنموذجًا



- 252 -

 هن�ر الف�رات تكوي�ن مائي قدي�م ينبع منذ آالف الس�نن م�ن املرتفعات 
الواقع�ة اىل الش�امل من الع�راق وجيري - منذ ذلك احلن - بصورة مس�تقّرة 
نح�و اخللي�ج حتى ظهور التقنيات احلديثة التي مّكنت اإلنس�ان من التدخل 
اليسء وبالتايل تغيري اجلريان الطبيعي للنهر خاّصًة وأّن ميزان القوى يف القرن 
العرشين وما تبعه من بروز أنظمة سياسية جديدة يف املنطقة جعلت من جمرى 

هنر الفرات جمرًى دوليا وعابرًا لكل من تركيا سوريا والعراق. 
 وبالرغ�م من عدم حصول اي تغيري يف الصف�ات الطبيعية هلذا النهر فإن 
احلدود السياس�ية )ليس�ت حواجز طبيعية وإنام خطوط ومهية( جعلت النهر 

يبدو كمجموعة من األهنر حسب حاجة كل دولة وطبيعة إدارهتا له.
 لقد تشّكل العراق القديم واحلديث اجتامعيًا وثقافيًا واقتصاديًا بتاثري هنري 
الفرات ودجلة إذ إّن اإلنسان القديم وكام هو معروف قد نشأ يف وادي الرافدين 
مه�د احلض�ارات وق�د كان تدفق هنر الف�رات منذ ذلك احل�ن وحتى منتصف 
س�بعينات الق�رن امل�ايض وجريانه يف العراق ص�وب اخلليج عامًا أساس�يًا يف 
تنمي�ة املجموعات البرشي�ة وكذلك يف إنش�اء وتطوير النظ�ام البيئي األهم يف 

املنطقة اال وهي األهوار الواقعة يف باد ما بن النهرين جنوب العراق.
 متث�ل احل�دود السياس�ية العقب�ة األس�وء يف إدارة األهنر التي تتش�اطرها 
جمموع�ة م�ن ال�دول. ويف الوق�ت الذي ال تف�ّرق فيه هذه األهنر نفس�ها بن 
احل�دود، فالسياس�يون واملس�ؤولون ع�ن ادارة األهن�ر يف البلدان املتش�اطئة 

يعتربون أن املياه فيام خلف احلدود السياسية هي ذات قيمة أقل أمهية. 
 لق�د عان�ى العراق - كبلد مص�ب- وال زال يعاين اإلمه�ال وقلة املوارد 
املائي�ة ال�واردة من دول املنبع كام أن تدفق املياه اىل العراق يف تناقص مس�تمر 
بسبب بناء السدود يف كل من سوريا وتركيا. وي�احظ أن معدل تدفق مي�اه 
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هن�ر الف�رات يف الع�راق خ�ال ال�� 25 ع�ام االخ�رية هو اقل بنس�بة 45 ٪ 
من الفرتة ما قبل بناء الس�دود. وكان لش�حة املياه الش�ديدة وارتفاع مستوى 
امللوح�ة األثر الكبري الذي أّدى اىل ن�زوح مجاعي هائل من االرياف اىل املدن 
واىل قل�ة اإلنت�اج الزراعي فضًا عن التدهور البيئ�ي واىل انكامش يف غاف 
طبقة األرايض الصاحلة للزراعة وازدياد احتامالت التأثر الس�لبي بالتغيريات 

املناخية.
 وإرتب�ط االنخف�اض الكب�ري يف مناس�يب تدفق هن�ر الف�رات اىل العراق 
وبشكٍل مأساوي بالدمار الذي خلفته احلرب والعقوبات االقتصادية إضافة 
اىل س�وء اإلدارة من قبل النظام البائ�د وكان هلذا األمر األثر الكبري يف انعدام 
األم�ن الغذائي وازدياد أع�داد الفقراء وفقدان املزيد م�ن األرايض الصاحلة 
للزراعة وارتفاع نسب خماطر التلوث وانتشار األمراض املتنقلة بواسطة املياه 
وقد تس�ّببت تلك السياسات املتهورة بخس�ائر اجتامعية واقتصادية وأرضار 

بيئية خطرية.
 ويف الس�نوات األخرية قامت ال�دول املجاورة للعراق ببناء سلس�لة من 
الس�دود الكب�رية ع�ىل الرواف�د العليا لنه�ر الفرات وبس�عة خزن لكل س�د 
تتخطى املعدل الس�نوي جلريان النهر ملدة أربع سنوات. وواضٌح بأّن أيٍّ من 
املعاي�ري الدولي�ة الرصينة مل ُتراعى يف ه�ذه املوضوع، وقد أثب�َت علامء البيئة 
واملدافع�ون عنها م�ع علامء اإلقتصاد بام ال يدع جماالً للش�ك اآلثار الس�لبية 
النامج�ة عن خزن كميات مياه أكرب م�ن العائد الفعيل لتجمعات مياه األمطار 

بصورٍة تفوق املعدالت الطبيعية.
 يعدُّ هنر الفرات احلاجز االسايس ضد متّدد الصحراء يف العراق، وعملية 
التصح�ر ه�ي حت�ول األرض اخلصبة الصاحل�ة للزراعة اىل صح�راء ال حياة 
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فيها، وهو ما يساهم يف ارتفاع معدالت الفقر وانعدام األمن الغذائي. إضافة 
اىل ارتفاع معدالت درجات احلرارة املس�جلة يف العراق األعىل من متوس�ط 

سطح األرض فإّن التصحر أصبح العامل الرئيس يف تغرّي املناخ املتسارع.
 لق�د أّدى النمو الس�كاين اخل�ارج عن الس�يطرة واإلدارة غري املس�تدامة 
للم�وارد املائي�ة اىل رصاع�ات جّدي�ة يف املنطقة، ك�ام أّن غياب آلي�ات اتفاق 
متبادل لتس�وية النزاعات مثل اتفاقات تقاس�م املياه بن الدول والرصاعات 

عىل املياه تشكل هتديدًا خطريًا لإلستقرار والسلم الدولين.
 ويف الع�راق خيارنا اإلس�رتاتيجي هو الدخول مع ال�دول املجاورة لنا يف 
حوارات جادة وسلمية لتحقيق اتفاقات لتقاسم املياه طويلة األمد عىل أساس 
حتقيق املصلحة املشرتكة وقد وضعت احللول العملية لتحقيق اتفاقات تقاسم 
املياه وتشمل النقاشات اجلادة اتفاقات وتبادل املعلومات فيام خيص اإلجراءات 
التش�غيلية للسدود وزيادة إطاقات معدالت املياه اىل دول املصب إّن خريطة 
الطريق السياس�ية والتقنية س�تكون رضوري�ة لتحقيق اإلتفاق�ات النهائية بن 

الدول املتشاركة يف األهنر عمومًا وهنر الفرات عىل وجه اخلصوص.

1- اإلرهاب واستهداف املنشآت املائية أو اهلايدروليكية يف العراق
أوالً: احت�ل االرهابي�ون س�دة الفلوج�ة عىل الف�رات قبل ش�هرين وقد 
فاج�أ ذلك اجلميع مس�ؤولن ومواطنن ووضعهم ام�ام حقائق مل ختطر ببال 
اح�د من قبل. فقد اعت�اد الناس احلديث عن »حرب املياه« منذ التس�عينيات 
وكان يقصد هبا حروبا حمتملة بن دول تش�رتك باهن�ار دولية عابرة للحدود، 
نتيجة السيطرة غري املسبوقة عىل املوارد املائية يف املنابع واعايل االهنار وزيادة 

استخداماهتا املتنوعة وتلويثها.
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لكن االرهابين ذوي العقلية الرشيرة، جعلوا »حرب املياه« حربا داخلية 
تستخدم هبا املياه كساح لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية إنتهاكًا للحقوق 
االنس�انية والقوانن الدولية واعراف احلروب التي حترم اس�تخدام او تدمري 
املنشآت املدنية املائية وتعريض السكان خلطر العطش او املوت، وللعلم فإن 

املنشآت اهليدروليكية حتت هجوم اإلرهاب.
ثانيا: س�دة الفلوجة هي منشأ هيدروليكي كبريعىل هنر الفرات، تقع عىل 
مسافة )5( كم جنوب مدينة الفلوجة الفراتية، انشئت يف العام 1985 للتحكم 
بمياه الفرات وباالخص لتأمن ارواء مشاريع استصاح كربى تغطي مئات 
اآلالف م�ن الدونامت متثل س�لة غ�ذاء العاصمة بغداد وحمافظ�ة بابل، وهي 
مش�اريع ابو غريب والرضوانية واليوس�فية واللطيفية واالسكندرية، فضا 
عن التحكم بجريان هنر الفرات جنوبا، وبالتايل فان تشغيلها بعكس وظيفتها 
االصلية، او بقصد االس�اءة واحداث الرضر يع�رض حمافظات بغداد وبابل 
وكرب�اء والنج�ف والديوانية واملثن�ى والنارصية والب�رصة اىل ضغط مائي 

وغذائي. 
ثالثا: تضم قائمة البنى التحتية واملنش�آت املائية املهددة او املس�تهدفة من 
قبل االرهابين سلس�لة من املنشآت الكربى واحلرجة التي هتدد االمن املائي 

والغذائي يف العراق ومنها:
- س�دة الرمادي عىل هنر الفرات وتقع اىل الشامل من سدة الفلوجة، وقد 
انش�ئت يف اخلمس�ينيات للتحكم بجريان الفرات جنوب�ا اوبتحويل ترصيفه 

اىل بحرية احلبانية.
- س�د حديث�ة، وه�و ثاين أكرب س�د يف العراق بعد س�د املوص�ل عىل هنر 
دجل�ة، أنجز يف اواس�ط الثامنينيات وبامكانه ان يتحك�م بجريان هنر الفرات 
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جنوب�ا اىل درجة كبرية، وتبلغ س�عته اخلزنية نح�و )8( مليارات مرت مكعب، 
اي بح�دود 50 باملئ�ة من معدل جريان الفرات عند احلدود الس�ورية خال 
العرشي�ن عام�ا االخرية، ويس�هم يف تولي�د الطاق�ة الكهرومائي�ة التي ترفد 

العاصمة بغداد بجزء من احتياجاهتا للطاقة.
- منظومة بحرية الثرثار بدءا من سدة سامراء عىل هنر دجلة.

- س�د املوص�ل، وهو أكرب س�د يف العراق يتس�ع خل�زن )11( مليار مرت 
مكع�ب من املياه، اي اكث�ر من )50 باملئة( من معدل اي�رادات هنر دجلة من 
تركيا، اس�تكمل انش�اؤه يف اواس�ط الثامنينيات، ويعاين السد منذ ذلك احلن 
من مش�كات فنية يف اسسه نتيجة انش�ائه عىل تكوين صخري غري مناسب، 
تتس�بب باح�داث جتاويف وفراغات حتت اس�س الس�د وتعرض�ه اىل خطر 
االهني�ار خاص�ة اذا توقفت اعامل التحش�ية الكونكريتية اجلاري�ة منذ اكتامل 

السد وحتى هذه اللحظة.
رابعا: يتمثل اخلطر االرهايب اهلادف للسيطرة عىل املنشآت املتحكمة بمياه 
الرافدي�ن، يف القدرة ع�ىل احداث ارضار كربى تقارب يف حجمها التدمريي 

استخدام اسلحة الدمار الشامل. 
خامس�ا: إن السيطرة عىل منش�آت الري هدف من اهداف االرهاب 
ويط�رح حتدي�ات كربى عىل الدول�ة العراقية، اذ ان�ه يعكس ان الحدود 
لألعامل االرهابية يف اختيار االهداف املطلوب تدمريها، او اس�تخدامها 
يف النزاع�ات للحص�ول ع�ىل مكتس�بات يرج�ى منه�ا اضع�اف الدولة 
ورضب أسس�ها، وختريب النسيج االجتامعي، وتدمري الرشوط الساندة 
للحي�اة، وكل م�ا يس�بب الفوىض ويش�يع اخل�وف والرع�ب يف نفوس 

املواطنن.
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فاملنش�آت الكبرية املرتبطة عضوي�ا ببعضها، بحكم وظيفتها، كالس�دود 
واخلزانات، البد ان تتوفر عىل نظام محاية كاف يمنع س�قوطها من يد الدولة 
مهام كانت الظروف قاسية، لذلك فان سقوطها بيد االرهابين خيلخل اسس 
االس�تقرار ويضعف هيبة الدولة ويعرض املجتم�ع اىل خماطر كثرية، وجيعل 

النظام املائي هشا.
لذل�ك فالعديد من املختصن ي�رون ان افضل طريقة الدارة املوارد املائية 
هي يف احلفاظ عىل وضعها الطبيعي دون اللجوء اىل اقامة املنشآت الكربى.

لعبت منشآت الري العراقية ومنذ القدم دورا بارزا يف تقدم الباد وحتقيق 
اس�تقراره، ال يوج�د خيار آخر س�وى تكثي�ف اجلهد الوطن�ي للحفاظ عىل 
متلكات الش�عب من س�دود وخزانات وغريها وملنع وقوعها حتت س�يطرة 

االرهابين.
ختامًا، أود اإلش�ارة اىل اننا بحاجة اىل دراس�ات أكثر وتوصيات فنية من 

اجل محاية هذه املنشآت بصورة فاعلة وجدية.

 شكرًا لكم ..

د. عبد اللطيف مجال رشيد 
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية
وزير املــوارد املائية السابق
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 هنر الفرات وحماولة الوصول التفاقيات دائمية مع دول اجلوار

ترمجـة املحـارضة التي ألقاهـا د.عبـد اللطيف مجال رشـيد املستشـار األقدم 
لرئيـس اجلمهورية ووزير املــوارد املائية السـابق يف )املعهد امللكي للشـؤون 

)Chatham House( الذي أقام ورشة عمٍل ملجموعة خرباء )الدولية
للفرتة من 9-10 حزيران / 2014 يف العاصمة الربيطانية لندن.

د. عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

وزير املوارد املائية السابق

حزيران 2014

هن�ر الف�رات تكوين مائ�ي قديم ينب�ع منذ آالف الس�نن م�ن املرتفعات 
الواقع�ة اىل الش�امل من الع�راق وجيري - منذ ذلك احلن - بصورة مس�تقّرة 
نح�و اخللي�ج حتى ظهور التقنيات احلديثة التي مّكنت اإلنس�ان من التدخل 
ال�يسء وبالت�ايل تغيري اجلري�ان الطبيعي للنه�ر، خاّصًة وأّن مي�زان القوى يف 
الق�رن العرشين وما تبعه من بروز أنظمة سياس�ية جدي�دة يف املنطقة جعلت 

من جمرى هنر الفرات جمرًى دوليا وعابرًا لكل من تركيا، سوريا والعراق. 
 وبالرغ�م من عدم حصول اي تغيري يف الصفات الطبيعية هلذا النهر، فإن 
احلدود السياس�ية )ليس�ت حواجز طبيعية وإنام خطوط ومهية( جعلت النهر 

يبدو كمجموعة من األهنر حسب حاجة كل دولة وطبيعة إدارهتا له.
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 لقد تش�ّكل العراق القديم واحلدي�ث اجتامعيًا وثقافي�ًا واقتصاديًا بتاثري 
هنري الفرات ودجلة إذ إّن اإلنسان القديم وكام هو معروف قد نشأ يف وادي 
الرافدي�ن مهد احلضارات، وقد كان تدفق هنر الفرات منذ ذلك احلن وحتى 
منتص�ف س�بعينات القرن امل�ايض وجريانه يف العراق ص�وب اخلليج عامًا 
أساسيًا يف تنمية املجموعات البرشية، وكذلك يف إنشاء وتطوير النظام البيئي 
األه�م يف املنطق�ة اال وهي األه�وار الواقع�ة يف باد ما ب�ن النهرين جنوب 

العراق.
 متث�ل احل�دود السياس�ية العقب�ة األس�وء يف إدارة األهنر التي تتش�اطرها 
جمموع�ة م�ن ال�دول. ويف الوق�ت الذي ال تف�ّرق فيه هذه األهنر نفس�ها بن 
احل�دود، فالسياس�يون واملس�ؤولون ع�ن ادارة األهن�ر يف البلدان املتش�اطئة 

يعتربون أن املياه فيام خلف احلدود السياسية هي ذات قيمة أقل أمهية. 
 لقد عانى العراق – كبلد مصب- وال زال يعاين اإلمهال وقلة املوارد املائية 
الواردة من دول املنبع، كام أن تدفق املياه اىل العراق يف تناقص مس�تمر بس�بب 
بن�اء الس�دود يف كل م�ن س�وريا وتركيا. وي�اح�ظ أن معدل تدف�ق مي�اه هنر 
الفرات يف العراق خ�ال ال� 25 ع�ام االخرية هو اقل بنس�بة 45 ٪ من الفرتة 
ما قبل بناء الس�دود. وكان لشحة املياه الشديدة وارتفاع مستوى امللوحة األثر 
الكبري الذي أّدى اىل نزوح مجاعي هائل من االرياف اىل املدن واىل قلة اإلنتاج 
الزراع�ي فض�ًا ع�ن التده�ور البيئي واىل انك�امش يف غاف طبق�ة األرايض 

الصاحلة للزراعة وازدياد احتامالت التأثر السلبي بالتغيريات املناخية.
 وإرتب�ط االنخف�اض الكب�ري يف مناس�يب تدفق هن�ر الف�رات اىل العراق 
وبش�كٍل مأس�اوي بالدم�ار الذي خلفت�ه احل�رب والعقوب�ات االقتصادية، 
إضاف�ة اىل س�وء اإلدارة من قب�ل النظام البائد، وكان هل�ذا األمر األثر الكبري 
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يف انع�دام األم�ن الغذائي وازدياد أعداد الفق�راء وفقدان املزيد من األرايض 
الصاحل�ة للزراعة وارتفاع نس�ب خماطر التلوث وانتش�ار األم�راض املتنقلة 
بواس�طة املي�اه، وق�د تس�ّببت تل�ك السياس�ات املته�ورة بخس�ائر اجتامعية 

واقتصادية وأرضار بيئية خطرية.
 ويف الس�نوات األخرية قامت ال�دول املجاورة للعراق ببناء سلس�لة من 
الس�دود الكب�رية ع�ىل الرواف�د العليا لنه�ر الفرات وبس�عة خزن لكل س�د 
تتخطى املعدل الس�نوي جلريان النهر ملدة أربع سنوات. وواضٌح بأّن أيٍّ من 
املعاي�ري الدولي�ة الرصينة مل ُتراعى يف ه�ذه املوضوع، وقد أثب�َت علامء البيئة 
واملدافع�ون عنها م�ع علامء اإلقتصاد بام ال يدع جماالً للش�ك اآلثار الس�لبية 
النامج�ة عن خزن كميات مياه أكرب م�ن العائد الفعيل لتجمعات مياه األمطار 

بصورٍة تفوق املعدالت الطبيعية.
 يعدُّ هنر الفرات احلاجز االسايس ضد متّدد الصحراء يف العراق، وعملية 
التصح�ر ه�ي حت�ول األرض اخلصبة الصاحل�ة للزراعة اىل صح�راء ال حياة 
فيها، وهو ما يساهم يف ارتفاع معدالت الفقر وانعدام األمن الغذائي. إضافة 
اىل ارتفاع معدالت درجات احلرارة املس�جلة يف العراق األعىل من متوس�ط 

سطح األرض فإّن التصحر أصبح العامل الرئيس يف تغرّي املناخ املتسارع.
 لق�د أّدى النمو الس�كاين اخل�ارج عن الس�يطرة واإلدارة غري املس�تدامة 
للم�وارد املائي�ة اىل رصاع�ات جّدي�ة يف املنطقة، ك�ام أّن غياب آلي�ات اتفاق 
متبادل لتس�وية النزاعات مثل اتفاقات تقاس�م املياه بن الدول والرصاعات 

عىل املياه، تشكل هتديدًا خطريًا لإلستقرار والسلم الدولين.
 ويف الع�راق، خيارن�ا اإلس�رتاتيجي هو الدخول مع ال�دول املجاورة لنا 
يف حوارات جادة وس�لمية لتحقيق اتفاقات لتقاس�م املي�اه طويلة األمد عىل 
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أس�اس حتقي�ق املصلحة املش�رتكة، وق�د وضعت احلل�ول العملي�ة لتحقيق 
اتفاقات تقاس�م املياه وتش�مل النقاش�ات اجلادة اتفاقات وتبادل املعلومات 
فيام خيص اإلجراءات التش�غيلية للسدود وزيادة إطاقات معدالت املياه اىل 
دول املصب، إّن خريطة الطريق السياسية والتقنية ستكون رضورية لتحقيق 
اإلتفاق�ات النهائي�ة بن الدول املتش�اركة يف األهنر عموم�ًا وهنر الفرات عىل 

وجه اخلصوص.
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املؤمتر السادس جلمعية العربية ملرافق املياه )أكوا( للمامرسات 
الفضى املنعقد يف العاصمة اجلزائرية - اجلزائر حتت عنوان 

»اإلعتامد ومعايري ضبط اجلودة يف إدارة مرافق املياه يف املنطقة 
العربية« للفرتة من 3-5 كانون أول/ 2013.

)السياسات التي تؤثر عى استخدام الغذاء واملاء وحجم اخلربة املتوفرة
يف قطاع املياه(

د. عبد اللطيف مجال رشيد
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية 

وزير املــوارد املائية السابق

أحييكم مجيعًا وأتقّدم بالشكر للسادة منظمي املؤمتر وللسيد رئيس املؤمتر 
إلتاحتهم يل هذه الفرصة للحديث عن املاء واألمن الغذائي. 

 عاملي�ًا، يعت�رب امل�اء املصدر األكثر وف�رة عىل األرض، إذ يغطي ما نس�بته 
75٪ من س�طحه، وبرغم هذا، يوجد حتى هذا اليوم أكثر من مليار شخص 
ال يستطيعون احلصول عىل املياه الصاحلة للرشب بسبب التوزيع غري العادل 

للمياه وسوء اإلدارة فضًا عن التلوث البيئي.
 ومن أهم األس�باب الرئيس�ة هلذه املش�كلة، هي ظاه�رة الرصاعات من 
أج�ل التحك�م عىل مص�ادر املياه أو تقاس�مها وحت�ى إدارهتا، وه�ي ظاهرة 
جدي�دة نس�بيًا. ويف الواق�ع أّن ما يقرب من ثلث�ي املياه العذب�ة لكافة األهنار 
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يف العامل تتدفق عرب احلدود من أكثر من بلد واحد، وهذا الوضع يش�ّكل بيئًة 
خصبة لتفاقم الرصاعات.

 وفي�ام خيص جتربتنا يف العراق، فينبغي أن تس�تند احلل�ول عىل عّدة ركائز 
منها املفاوضات اجلّدية والنهج التقني واألخذ بنظر اإلعتبار حاجة الس�كان 
الفعلية من املياه بدل احلديث عن التلويح باس�تخدام القوة العسكرية أو عن 

طريق إختاذ القرارات اإلرجتالية الغري مدروسة. 
 إّن ارتفاع معدالت النمو السكاين وبالتايل زيادة الطلب عىل املياه الصاحلة 
لإلس�تخدام البرشي وعدم السيطرة عىل املوارد املائية من خال إنشاء البنى 
التحتية اإلس�رتاتيجية والشواغل البيئية وازدياد التنافس عىل الطلب حسب 
القطاع�ات االقتصادي�ة املختلف�ة يف الداخ�ل وب�ن البلدان املتش�اطئة، هي 
أس�باب حقيقة لنش�وب الرصاعات. و يف غياب آليات حل النزاعات املتفق 
عليها بصورة متبادلة، مثل اتفاق تقاسم املياه بن الدول، يبقى الرصاع حول 

املياه يشكل هتديدًا للسام واإلستقرار الدولين.

املاء واألمن الغذائي
من البدهيي القول بأّن أهم املكونات األساس�ية للحياة هي املاء والغذاء، 
فإذا ما وجد املاء، كان الناس أكثر إمكانية إلنتاج املزيد من الغذاء واحلصول 
ع�ىل حياة أفض�ل، وعىل العكس من ذلك، تكون ندرة املياه الس�بب الرئيس 

لشيوع اجلوع والفقر. 
ال يوجد تعريٌف رس�مي لألمن املائي، ولكن ماجاء يف اإلعان الوزاري 
للمنت�دى العامل�ي للمياه الثاين يف الهاي ع�ام 2000 هو تعريف مقبول عىل 
نطاق واسع، حيث جاء فيه أن االمن املائي يعني: »... التأكد باّن املياه العذبة 
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والس�احلية والنظ�م اإليكولوجي�ة املرتبط�ة هبا ه�ي حممية وحمّس�نة، وحيث 
تتحق�ق التنمية املس�تدامة واإلس�تقرار الس�يايس، وأن ُيضمن ح�ق كل فرد 
يف احلص�ول عىل مياه كافية صاحلة للرشب واإلس�تخدام البرشي وبأس�عار 
معقول�ة، م�ن أجل حييا حي�اًة صحية ومنتجة، وحيث يأم�ن الضعفاء من أية 

أخطار حمتملة تتعلق باملياه«. 
 م�ع ذلك، فقد تم االتفاق عىل تعريف لألمن الغذائي من قبل قادة العامل 
يف مناس�بات عدي�دة، وال س�يام خ�ال القمم الت�ي نظمتها منظم�ة األغذية 
والزراع�ة الغذائي�ة )فاو(، جاء في�ه ان األمن الغذائي يتحق�ق »عندما يتمتع 
الب�رش كاف�ة يف مجيع االوق�ات باالمكاني�ات املادية واالقتصادي�ة للحصول 
عىل اغذية كافية ومأمونة ومغذية تلبي حاجاهتم التغذوية وتناس�ب اذواقهم 

الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة«.
 إّن األمن الغذائي ليس مطلبًا كامليًا، بل هو حاجة إنس�انية أساس�ية، فا 
ش�ئ أكثر إيامًا من معدة خاوية أو أطفال يعانون ش�ّدة اجلوع بس�بب عدم 
إمتاكهم الوس�ائل التي تكفل هلم حتى وجبة طع�ام واحدة يف اليوم، نقص 

املياه يمكن أن يتسّبب يف هذه املعاناة اإلنسانية املأساوية. 
 كل إنس�ان ل�ه كامل احلق يف تأم�ن وإنتاج غذاءه اخل�اص به واحلصول 
ع�ىل املي�اه هو املفت�اح لضامن ذلك احلق. وع�ىل الرغم م�ن أن تقنية الري قد 
تك�ون م�رضة بالبيئة لبع�ض الوقت، إال إنه املامرس�ة اإلنس�انية األكثر عمقًا 
لضامن إنتاج الغذاء. يمكن للري أن يزيد إنتاجية الرتبة بنس�بة 400٪، وهلذا 

السبب، فإّن ضامن احلصول عىل املياه هو أمٌر حيوي جدًا.
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نظرة عى العراق
 يعت�رب العراق بل�د َمصبٍّ فيام بن النهرين العظيم�ن. تأرخييًا، كانت كل 
العائدات املائية يف حويض دجلة والفرات تتدفق اىل العراق، ويف استعراٍض 
رسيع نوجز بعض املنجزات التي أسهمت فيها حضارة الري القديمة لوادي 

الرافدين:
- أول دلي�ل ع�ىل وج�ود أنظمة للري وج�د يف حضارة أري�دو )جنوب 

النارصية( يف األلف اخلامس قبل املياد.
- قن�اة I-tu-rungal Canal )م�ن بغ�داد اىل النارصي�ة( يف ملكت�ي 

سومر وأكد مابن 4000 اىل 3000 قبل املياد.
- س�د نم�رود عىل هنر دجلة إضافة اىل س�دود أخرى يف ملك�ة بابل أيام 

امللك حامورايب من 1900 اىل 1600 قبل املياد.
- س�دود وقن�وات املل�ك س�نحاريب يف نينوى - العرص اآلش�وري من 

1700 اىل 1600 قبل املياد.
- س�دود وخزان�ات امللك نبوخذ نرص - الع�رص الذهبي 700 اىل 600 

قبل املياد.
- حضارت�ا فارس واليون�ان وحضارة الفرثين م�ن 600 قبل املياد اىل 

637 م.
- الطوفان العظيم مابن 627 – 628 م .الذي أنتج نظام األهوار .

 ويف الوق�ت احلارض، تبل�غ الطاقة التصميمة للس�دود والنواظم بحدود 
2500 ميغ�اواط وه�ي تغطي حوايل 25٪ م�ن حاجة الب�اد للطاقة خال 

تسعينات القرن املايض. 
 ومع ش�ديد األسف، فإّن ما خلفته احلروب من دمار وتراجع كمية املياه 
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املتدفقة إضافة اىل مش�اريع بناء السدود املكثفة يف كلٍّ من سوريا وتركيا أّدى 
بالع�راق اىل أن ينتج م�ا يقرب من 30٪ فقط من الطاقة التصميمة للس�دود 
والنواظم يف الس�نوات العرش املاضية، والطاقة الكهرومائية ال تنال إال مزيدًا 
من اإلمهال. وس�يكون ه�ذا النقص يف إنتاج الطاقة ملموس�ًا وبوضوح بعد 
االنتهاء من إنش�اء س�د اليس�و الرتكي عىل هنر دجلة الذي س�يقلل من املياه 

الداخلة إىل سد املوصل بام نسبته 50٪ من املعّدل السنوي عىل األقل.
 رشع�ت ال�دول املج�اورة للع�راق ابت�داًء من أواخ�ر س�بعينات القرن 
امل�ايض يف بن�اء الس�دود الكربى والقي�ام ب� »ث�ورة« من أج�ل خلق ظروف 
هيدرولوجي�ة مل تك�ن موجودة يف املايض، وقد بل�غ إنخفاض معدالت املياه 
يف هنر الفرات حّدًا مقلقًا بفعل اخلزانات املشيدة عىل سدود كيبان، كريكايا، 
أتاتورك يف تركيا، وس�د طبقة يف س�وريا عىل حدٍّ سواء. كام أّدى بناء السدود 
والتحويات املائية عىل هنري الكارون والكرخا يف إيران اىل تراجٍع مأساوي 
يف نوعي�ة املي�اه، وبالتايل اخلدم�ات البيئية واألرايض الرطبة يف ش�ط العرب 

وجنوب العراق.
 يعتم�د املزارعون يف الع�راق عىل طريقة الري التقليدي�ة يف املقام األول، 
وهي طريقة تس�بب ه�درًا كبريًا يف ال�واردات املائية، وم�ن الطبيعي أن يؤثر 
انخف�اض امل�وارد املائي�ة عىل األم�ن الغذائي بص�ورة هائلة، وخاص�ة املواد 
الغذائي�ة املنتج�ة حملي�ًا. ويف نفس الوق�ت، وعىل الرغ�م من أّن واق�ع إنتاج 
الغذاء يف العراق متدهوٌر أساس�ًا، فإّن حدود العراق مفتوحٌة عىل مرصاعيها 
الس�ترياد مجيع أنواع املواد الغذائية من الدول املجاورة بصورة غري حمدودة، 
متس�ببًة بحرمان عجل�ة اإلنتاج الزراعة العراقية من املنافس�ة العادلة وضامن 

زيادة األمن الغذائي يف الباد.
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 تش�ري تقديرات املنظم�ة الدولية )ف�او( إىل أن 20-30٪ من كلفة طعام 
العائل�ة اليومي مرتبط بالطاقة الكهربائية. ويف العراق ينبغي لنا مضاعفة هذا 
التقدير، إذ إّن الطاقة مكلفٌة للغاية وخاصة يف جمال اإلنتاج الزراعي، بس�بب 
آثار الدمار الناجتة عن احلروب وعدم قدرة السلطات عىل حل أزمة الكهرباء 
يف الباد عىل الرغم من إنفاق ما يقرب من 30 مليار دوالر منذ عام 2003.

 يعت�رب الع�راق خري مث�ال عىل ما يس�ّمى برتابط املي�اه والغ�ذاء والطاقة، 
وه�ذا الرتاب�ط موجود بش�كل كبري ج�دًا، وتاريخ العراق احلدي�ث أنموذٌج 
ح�يٌّ ع�ىل ه�ذا الرتابط. وه�ذا احلال صحي�ح، وال ينطبق فقط ع�ىل اجلانب 
اإلنتاج�ي حيث اإلنتاج الغذائي يعتمد كليًا عىل توافر املياه، وكامها يتأثران 
)اإلنتاج الغذائي وتوافر املياه( بش�كل مب�ارش بمدى توافر الطاقة الكهربائية 
أو عدم�ه، ولكن�ه يعتمد أيضًا عىل اجلانب االس�تهاكي وما يمكن للس�وق 
العراقية أن تس�توعبه. ومن أجل دعم نظام التوزيع العام عايل الكلفة، أو ما 
نسميه بالبطاقة التموينية باستخدام املال املتحّصل من عائدات النفط، أحّث 
ش�خصيًا احلكومة العراقية عىل املراجعة اجلذرية هلذا الربنامج املهم، والذي 

أعتقد بأّن املاين من الفقراء واجلياع قد استفادوا من فقراته.
 يعتم�د األم�ن املائ�ي يف الع�راق عىل عدد م�ن القضايا، تتص�ل بمحيطه 
اإلقليم�ي، ويف عرٍض رسيع لبعض األرقام اخلاص�ة بكمية املياه واألرايض 
الصاحل�ة للزراعة، نعرف أمهية الوصول إىل رشاكة عادلة وحقيقة للمياه بن 
دول املنبع ودول املصب وأيضًا املتشاطئة منها، ففي املنطقة العربية يبلغ عدد 
السكان حوايل 15٪ من سكان العامل، وكمية املياه العذبة فيها هو حوايل ٪1 
من جمموع املياه يف بقية أنحاء املعمورة. وبالنس�بة للمناطق الصاحلة للزراعة 
يف الع�امل أيض�ًا، فهي بح�دود 2.7 مليار هكتار، ويس�تخدم م�ن هذا الرقم 
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ح�وايل 1.5 هكت�ار فق�ط لإلنتاج الزراع�ي وما يقرب م�ن 2.5٪ من مياه 
العامل هي مياه عذبة و 0.4٪ هي مياه سطحية.

 إّن اتفاق�ات تقاس�م املياه م�ع دول اجلوار رضورية ج�دًا، وخاصًة تركيا 
وإي�ران لض�امن وصول املي�اه يف الزم�ان واملكان املناس�بن، خصوص�ًا وأّن 
الزراع�ة بطريق الري التقليدي�ة هي املصدر الرئيس للغ�ذاء يف العراق. وإذا 
م�ا كان�ت الدول املعنية غري قادرة عىل حل هذا املس�ألة، فإّن العراق مس�تعد 
لقبول وساطة دولية، يمكن من خاهلا االستعانة بتحكيم طرف ثالث حمايد، 

لبلورة خارطة طريق حتقق االتفاقات املناسبة لتقاسم املياه.
 وم�ن األمهي�ة القص�وى العم�ل ع�ىل تأس�يس إدارة مس�تدامة للموارد 
 Water Resources( املائية املتاحة، من خال تطبي�ق إدارة املوارد املائية
والنظ�م  البيئ�ة  محاي�ة  سياس�ات  بن�ود  م�ع  تنف�ذ   ،)Management
اإليكولوجية، مع األخذ بنظر االعتبار أّن للمناخ وهطول األمطار وتس�اقط 
الثل�وج واجلف�اف آث�ار خطرية. ويف ه�ذا الص�دد ينبغي تطوير إس�رتاتيجية 
طويلة املدى إلصاح قطاع املياه وإدارهتا، يف ظل ظروٍف تش�كو أساس�ًا من 
ندرة املياه الدائمة، س�واء كان ذلك بس�بب تأثريات تغري املناخ أو إدارة املياه 

واخلطط التنفيذية للبلدان املتشاطئة.

رسوم وأجور استخدام املياه:
 ب�دأت عملي�ة ف�رض الرس�وم عىل اس�تخدام املي�اه يف الع�راق قبل عام 
2003، فالس�عر املفروض عىل الدونم الواحد )2500م( يرتاوح بن 500 
إىل 2500 دين�ار عراقي حس�ب طريقة الري. وقد ب�ذل جهد كبري لتحصيل 
تل�ك املبالغ خال عام�ي 2004 و 2005 وبصعوبة كب�رية، علاًم أّن كلفتها 
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أق�ل بنس�بة 50٪ م�ن التكلف�ة احلقيقية الت�ي تتحملها الدول�ة. وخال عام 
2006 ت�م إرس�ال طلب إىل جمل�س ال�وزراء لتأجيل حتصيل تل�ك األموال 

حتى إشعار آخر، وال يزال هذا التأجيل ساري املفعول.
 وق�د اختذ العراق خطواٍت جادة من أجل إنش�اء املجلس الوطني للمياه 
بغية تعزيز قطاع املياه، وإدخال وتنفيذ إصاحات جذرية عىل هذا القطاع يف 

أنحاء الباد كافة.
 ختامًا، العراق بلد متطلع إىل املستقبل، وهو يفضل احلوار وتقاسم املنافع 
املتبادل�ة بن األط�راف املعنية باألمر، وحتقيق تس�وية يف قضايا املياه، لتحقيق 

حّصة عادلة منها وضامن أمنه الغذائي.
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لطيف رشيد: حوار املصالح املشرتكة مع تركيا وإيران
ينهي شحة املياه

جدد مطالبته باإلرساع يف تأسيس جملس أعى للمياه يف البالد

السليامنية الصباح اجلديد _ شؤون عراقية
عباس كاريزي

3 آذار 2018

اكد وزير املوارد املائية االس�بق يف العراق الدكتور لطيف رش�يد، ان ازمة 
ش�حة املي�اه التي تواجه الع�راق، نامجة عن عدم وج�ود اتفاقات او تفامهات 
مشرتكة مع تركيا وايران، تضمن حقوق العراق يف املياه مع هاتن الدولتن.

 وزير املوارد املائية االس�بق املستش�ار االقدم لرئيس اجلمهورية الدكتور 
عب�د اللطي�ف مجال رش�يد الذي التقته الصب�اح اجلديد، يف مكتب�ه بمحافظة 
الس�ليامنية، كان كعادت�ه حمم�ا باهلم�وم االدارية متش�عب االهتاممات متقد 
الفكر، ومن هنا ش�خص بكل رصاحة اهم املشكات والعراقيل التي كانت 
وراء ازمة املياه، والعراقيل التي تواجه حتسن واقعها، والتحديات التي تواجه 
استثامر املوارد املائيه. تناول احلوار عددًا من املحاور املهمة منها املياه الدولية 
الس�طحية واجلوفية املشرتكة، والتغريات املناخية وتأثرياهتا عىل املوارد املائية 
وإستثامر املياه اجلوفية، واالستعامل االمثل للسدود وتردي الواقع الزراعي.
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 اس�تهل الدكتور لطيف رشيد حديثه للصباح اجلديد، باالشارة اىل ثاثة 
اسباب رئيسة تؤثر عىل نسب وكميات املياه يف العراق وهي املناخ واملتغريات 
اجلوي�ة وترصفات دول اجلوار بالكميات التي تدخل الباد من املياه، اضافة 
اىل االس�تعامل البدائ�ي واهلدر الكب�ري احلاصل يف ادارة املي�اه التي تدخل اىل 

الباد.
 

 وتاب�ع أن مع�دالت تدف�ق املي�اه اىل الع�راق غري مس�تقرة وه�ي يف تناقص 
مستمر بسبب سياسة وترصفات دول اجلوار كبناء السدود واملنشآت التخزينية، 
واملشاريع اإلروائية وبناء املحطات الكهربائية، يف كل من تركيا وايران وسوريا، 
إضافة اىل احتب�اس األمطار وانخفاض هطوهلا يف العراق ودول أخرى عديدة، 
اس�همت كل تلك العوامل يف الشحة الشديدة يف املياه وادت اىل ارتفاع مستوى 
امللوحة وقلة اإلنتاج الزراعي، فضًا عن التدهور البيئي، الذي ادى اىل انحسار 

األرايض الصاحلة للزراعة وارتفاع تأثرها سلبًا بالتغيريات املناخية.
 

 رش�يد ق�ال يف مع�رض رده ع�ىل س�ؤال للصب�اح اجلديد، حول الس�بل 
الكفيل�ة بضامن نس�بة العراق من اطاق�ات املياه من دول اجل�وار، »إّن ازمة 
املي�اه يف الب�اد لن حت�ل بالتلويح بالق�وة مع دول اجل�وار، أنام احل�ل االمثل 
يكمن يف الدخول مع الدول املجاورة لنا يف حوارات جادة وس�لمية لتحقيق 

اتفاقات طويلة األمد لتقاسم املياه عىل أساس حتقيق املصالح املشرتكة.

 وأّك�د ان�ه جيب ع�ىل الع�راق التفاهم مع اي�ران وتركيا ع�ىل وضع خطة 
تش�غيلية الدارة املياه املش�رتكة والتفاه�م عىل الية الطاقها يف املواس�م التي 
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حيتاجه�ا الع�راق، وخزهن�ا يف االوق�ات التي تق�ل احلاجة اليها يف موس�مي 
الش�تاء واخلري�ف، وتابع » مع االس�ف حل�د اآلن ليس لدينا ال م�ع ايران او 
تركيا تفامهات عىل اطاق حصة مناسبة للعراق من املياه«، وأردف «عملت 
هات�ان الدولت�ان يف كث�ري من االحي�ان، عىل حتويل جم�رى كثري م�ن الروافد 
واقامت س�دودا ضخمة عىل جمرى هنري دجلة والفرات، من دون تفاهم او 

اتفاق مسبق معنا«.

 واوضح وزير املوارد املائية االس�بق »متكنا خال وجودنا يف الوزارة من 
تغيري الشعار الذي رفعته تركيا »النفط مقابل املياه« وحتويله اىل استعامل املياه 

لتحقيق االستقرار واالمن يف تلك املناطق.
 

 وأردف »حلد االن اليوجد اي ترشيع او قانون دويل لضامن حصة الدول 
املتش�اطئة من املياه، س�وى بعض االتفاقات املش�رتكة بن تلك الدول، وإّن 
م�ا يوجد يف االمم املتحدة عبارة عن بعض املب�ادئ والتوصيات، وال يوجد 
قانون واضح حيتم عىل الدول عدم التجاوز عىل حصص بعضها من املياه«.

 وزير املوارد املائية االسبق دعا يف سياق حديثه اىل البدء باجراء مباحثات 
ج�ادة م�ع دول اجل�وار ملعاجل�ة ازم�ة املي�اه، ب�ارشاك الش�خصيات العلمية 
الكف�وءة والنزهي�ة من قي�ادة اإلدارات يف هذا القطاع امله�م واملرتبط مبارشة 
باألمن الغذائي وحاجة الناس اليومية اىل خدمات املياه، وأردف ألننا بالقوة 
واحل�روب ل�ن نتمكن من معاجلة ازم�ة املياه وضامن حصصنا م�ن املياه التي 

تدخل اىل الباد من دول اجلوار.
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  وأّكد ان حل املش�كلة يكمن بعدم ربط املياه باملواقف السياسية والعمل 
عىل توقيع اتفاقات مع دول اجلوار، واردف » وإذا ماكانت الدول املعنية غري 
قادرة عىل حل هذه املس�ألة، فإّن العراق مس�تعد لقبول وساطة دولية، يمكن 
من خاهلا االس�تعانة بتحكيم طرف ثالث حمايد، لبلورة خارطة طريق حتقق 

االتفاقات املناسبة لتقاسم املياه.
 

 رش�يد وع�ىل صعي�د متص�ل طالب بتش�كيل هيئ�ة علي�ا أو جملس أعىل 
للمياه، تكون حتت قيادة رئاس�ة جملس الوزراء ووزارة املوارد املائية، ترشف 
عىل ادارة االهنر والس�دود واجلداول، تضم يف عضويتها اخلرباء واملختصن 
يف املوارد املائية والقوانن الدولية من وزارات اخلارجية والتخطيط والزراعة 

واألمن الوطني والكهرباء وجمالس املحافظات والبلديات.

 وأش�اد وزير املوارد املائية االس�بق يف س�ياق حديثه باجله�ود التي يبذهلا 
وزي�ر املوارد املائية احلايل يف العراق، الدكتور حس�ن اجلن�ايب لتحقيق التنمية 
املس�تدامة واالم�ن املائي يف العراق، مش�ريا اىل ان ضع�ف االمكانيات وقلة 
التخصيص�ات املالي�ة تقف حائا دون اقام�ة العديد من املش�اريع االروائية 
والس�دود واملشاريع الس�رتاتيجية، مبينًا ان العراق يمتلك إمكانية لإلستثامر 
يف أراضيه الزراعية بام ال يقل عن 15 مليون دونم، اال ان األرايض املزروعة 
س�واء وقتية أو س�نوية أقل من 4 ماين دونم، »أي إننا نس�تغل أقل من ربع 

املساحة الصاحلة للزراعة«.
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كام دعا اىل استعامل الطرق والتقنيات احلديثة يف الري، تضمن االستفادة 
القص�وى من املياه ومنع اهلدر الكبري، احلاصل نتيجة الس�تعامل طرق بدائية 
يف الزراع�ة، مؤكدا انه بق�در ما يتعلق توفري الكميات املناس�بة بضامن حصة 
مناس�بة للعراق من دول اجلوار، فانه يتعلق باالس�تعامل االمث�ل للمياه التي 

تدخل الباد من دول اجلوار.

 رش�يد عرب عن اسفه من تأثري الرصاعات السياسية عىل مستوى التنسيق 
والتع�اون ب�ن حكومت�ي االقلي�م واملرك�ز، وحتدي�دا يف ملف املي�اه وحتقيق 
االس�تفادة القص�وى منه�ا، مؤك�دا ان رفض مس�ؤولن رفيعي املس�توى يف 
االقليم اس�تكامل بناء س�د بيخمة، الذي اكد انه يف اثناء توزره للموارد املائية 
ب�ذل جهودا مضنية القن�اع االقليم باملوافقة عىل اس�تكامل بنائ�ه، ولكن من 
دون جدوى، عىل الرغم من موافقة رئيس حكومة اقليم كردس�تان نيجرفان 
ب�ارزاين ورغبت�ه يف امت�ام بنائ�ه، ال�ذي اك�د ان أنج�ازه كان س�يعد املرشوع 

االسرتاتيجي االول للمياه يف العراق.
الدكتور لطيف رشيد اكد، ان انجاز ذلك املرشوع مل يكن ليؤثر سلبا عىل 
العمق االس�رتاتيجي ألقليم كردس�تان، ومل يكن له ان يقسم كام كان يتصور 
بعض املسؤولن مناطق االقليم اىل شطرين، وانه كان سيضمن توليد 1500 
ميجا واط من الطاقة الكهربائية، فضًا عن تأمن مياه الري ملليوين دونم من 

االرايض الزراعية يف االقليم واملناطق املجاورة له.
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املوارد املائية والتطورات اإلقليمية 

د.عبد اللطيف مجال رشيد 
املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية

وزير املوارد املائية األسبق

متوز 2012

توجد إثنتان وعرشون دولة عربية يف منطقة الرشق األوسط، أربعة عرش 
دول�ة منه�ا أعضاء يف اللجن�ة اإلقتصادية - اإلجتامعية لغريب آس�يا يف األمم 
املتح�دة )ESCWA( وه�ي البحرين، م�رص، الع�راق، األردن، الكويت، 
لبنان، عامن، فلس�طن، قطر، الس�عودية، السودان، س�وريا ودولة االمارات 

العربية املتحدة واليمن.
  وال�دول العربية من بن أكث�ر دول العامل ندرة يف املياه، فاماليقل عن 12 
دولة عربية تعاين من نقص حاٍد يف املياه، إذ إن حصة الفرد الواحد من املوارد 
املائي�ة املتجددة التتجاوز 500م3 س�نويًا )FAO 2011(، وإن نس�بة عدد 
السكان يف منطقة الرشق األوسط التقل عن 10٪ من عدد السكان يف العامل 

ولكن نسبة املياه فيها التتجاوز 1٪ من املياه العذبة والصاحلة للرشب.
 تع�اين املنطقة العربية ولوقت طويل من قّلة املياه فقد إزدادت التحديات 
والضغ�وط عىل موارد املي�اه العذبة خال العقود األخرية كالنمو الس�كاين، 
اهلج�رة، تغ�ريُّ أنامط اإلس�تهاك، الرصاع�ات اإلقليمية، التغ�ريات املناخية 
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ل احلكومات، وزادت هذه الضغوطات من املخاطر والشكوك املرتبطة  وتبدُّ
بنوعي�ة وكمية املياه إضافة اىل إعتامد السياس�ات التي تس�عى اىل تعزيز احلياة 
الريفية وحتقيق التنمية واألمن الغذائي، وإدراكًا للوضع املائي يف املنطقة فقد 

بادرت احلكومات العربية اىل: 
1- إنش�اء املجل�س ال�وزاري الع�ريب للمي�اه )AMWC( حت�ت رعاية 

جامعة الدول العربية.
2-  السعي اىل التقليل من املخاطر عىل املستوى الوطني من خال وضع 

إسرتاتيجات خاصة بقطاع املياه.
3- العم�ل ع�ىل توحي�د اآلراء واملواق�ف يف اخلط�ط التنموي�ة الوطني�ة 
ومتابعة اإلصاحات املؤسس�اتية والقانونية وتبديد كل الشكوك واملخاوف 

املتعلقة بإدارة املوارد املائية املشرتكة. 

الرتكيبة السكانية، اهلجرة والتمّدن 
 بل�غ جمموع س�كان املنطقة العربية 352 مليون نس�مة ع�ام 2009 ومن 
 ،2009 ESCWA( 2025 املتوق�ع أن يص�ل الع�دد اىل 460 مليون ع�ام
ويف العق�ود القليلة األخرية زاد النمو الس�كاين الري�ع من الطلب عىل املياه 
العذبه، فضًا عن ندرة املياه املوجود أساس�ًا يف املناطق احلرضية والريفية كام 

إّن أكثر من 55٪ من سكان تلك املناطق يعيشون يف املدن. 
 وتع�د الزراعة أحد أهم األس�باب يف نقص املي�اه يف املنطقة العربية فهي 
تش�ّكل أكثر من 70٪ من إمجايل الطلب عىل املياه يف معظم بلدان اإلس�كوا، 
فف�ي دول العراق، عامن، س�وريا واليمن تس�تحوذ الزراع�ة فيها عىل حوايل 
90٪ من إستخدامات املياه، ومع ذلك فاملنطقة غري قادرة عىل إنتاج مايكفي 
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من الغذاء إلطعام س�كاهنا. وعىل هذا النحو ف�إّن عدم الوصول اىل اإلكتفاء 
الذايت يف املنطقة مل حيّقق األمن الغذائي عىل مستوييه الوطني أو اإلقليمي.

التغريات املناخية والظواهر املتطّرفة
 إن منطقة الرشق األوس�ط حّساس�ة وبش�كٍل خاص لآلث�ار النامجة عن 
التغ�ريات املناخية، خاص�ًة وأهنا تعاين من التقلبات املناخية الش�ديدة وندرة 
املياه، ويمكن أن تؤدي تغيريات صغرية يف األنامط مناخية اىل آثار دراماتيكية 
عىل مستوى قرشة األرض، وعىل الرغم من إن هذه اآلثار التزال غري مؤكدة 
ف�إن النتائ�ج املتوقع�ة للتغ�ريات املناخية تش�مل زي�ادة درجة ح�رارة الرتبة 
واجلفاف، والتحوالت يف أنامط سقوط األمطار املوسمية، ولكن عدم وجود 
بيانات موثقة ومنّس�قة للم�وارد املائية ومعلومات كافي�ة يعرقل عملية إختاذ 
الق�رارات كام يمنع من وضع أطر سياس�ٍة متامس�كة وتعاوني�ة إلدارة املوارد 

املائية املشرتكة ولتقييم التغريات والتقدم احلاصلن. 

 املؤسساتية واإلستجابات القانونية والتخطيطية
 ينبغ�ي اإلع�رتاف باحلاج�ة اىل مقارب�ة مش�رتكة لتحس�ن إدارة امل�وارد 
املائي�ة وحتقي�ق التنمي�ة املس�تدامة يف املنطق�ة العربي�ة، وق�د إعتم�د املجلس 
الوزاري العريب للمياه سرتاتيجية أمن املياه العربية يف املنطقة العربية ملواجهة 
التحديات واإلحتياجات املس�تقبلية للتنمية املستدامة )2010- 2030( يف 

عام 2011.
 وحت�ّدد الس�رتاتيجية أولويات العمل عىل املس�توى اإلقليمي مع الرتكيز 

عىل ماييل:
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1- إن أولوي�ات التنمي�ة اإلجتامعية-اإلقتصادي�ة )ب�ام يف ذلك احلصول 
عىل إمدادات املياه وخدمات الرصف الصحي واملياه ألغراض الزراعة( هي 
التمويل، اإلس�تثامر، التكنولوجيا، امل�وارد املائية غري التقليدية وإدارة املوارد 

املائية املتكاملة. 
2- األولوي�ات السياس�ية وتش�مل إدارة امل�وارد املائية املش�رتكة ومحاية 

احلقوق املائية. 
3- األولويات املؤسس�اتية املرتبطة ببناء القدرات، رفع مستوى الوعي، 
البح�وث والنه�ج التش�اركية التي تض�م املجتمع املدين واملؤسس�ات املهمة 

إلدارة املياه.
إّن املجل�س ال�وزاري ه�و جمل�س حكومي- دويل ُأنش�أ يف إط�ار جامعة 
ال�دول العربي�ة ومدعوٌم من قبل مكتب تنفيذي )جلنة فنية علمية إستش�ارية 

- أمانة عامة( 
 مثال آخر هو مجعية مستخدمي املياه للدول العربية )ACWUA( الذي 

يركز عىل احلوار وبناء القدرات لتوفري املياه وأعامل الرصف الصحي.
 تنّس�ق ه�ذه املؤسس�ات من ب�ن أمور أخرى ع�دة مبادرات ح�ول املياه 
اإلقليمية يف املنطقة ترّكز عىل تغريُّ املناخ كاملوارد املائية املشرتكة، إدارة املوارد 

املائية املتكاملة واألهداف اإلنامئية لأللفية. 
 وم�ن أجل تعزيز القدرة عىل التكّيف واإلس�تعداد بكل ما يتعلق باألمن 
الغذائ�ي، س�عت بعض ال�دول العربية اىل ض�امن األمن الغذائ�ي من خال 

ترتيبات التجارة واإلستثامر والتعاقد مع بلدان أخرى. 
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الرصاعات اإلقليمية والربيع العريب
 إتس�مت دورات الرصاع بعدم اإلس�تقرار واحل�روب األهلية واحلروب 
واإلحت�االت التي متّي�زت هبا املنطق�ة العربية وعىل مدى عق�ود، وقد أّدى 
كل ه�ذا اىل أع�داد كبرية من املرّشدين داخلي�ًا وزاد من معدالت اهلجرة عىل 

املستوين الوطني واإلقليمي. 
 ويف املحصلة، فام نسبته 36٪ من املرشدين داخليًا يف العامل موجودون اآلن 
يف منطق�ة اإلس�كوا مايفرض طلبات إضافية عىل ش�بكات املي�اه واملياه العذبة 
املتوت�رة أساس�ًا، فعىل س�بيل املث�ال أّدى اجلفاف احل�اد يف الصوم�ال اىل نزوح 
الاجئن اىل البلدان املجاورة، جيبويت واليمن عىل الرغم من النزاعات األهلية 
يف اليمن والتوقعات بأن صنعاء ستصبح أول عاصمة خالية من املياه يف العامل. 
 لقد عكس الرصاع وعدم اإلس�تقرار التقّدم باجتاه حتقيق أهداف إيصال 
املياه والقيام بمش�اريع الرصف الصحي، ففي الع�راق - مثًا- وعىل الرغم 
م�ن إّنه أح�د أغنى دول املنطق�ة مائيًا ونفطيًا فق�د واجه نقصًا ح�ادًا يف املياه 

وخدمات املياه التزال متقطعة يف مراكز املدن احلرضية وأطرافها.
 إن إنخف�اض تدفق املياه يف أهنر دجلة والفرات والكارون والكرخا جاء 
بس�بب الطلب املتزايد وتّرب املياه من منابعها، وأّدى تدّفق املياه املاحلة من 
دول إيران، س�وريا وتركيا يف ش�ط الع�رب اىل إنخفاض نس�بة املياه العذبة، 
وه�ذا ما أّثر عىل إمدادات املياه يف البرصة حيث ملوحة املاء اآلن -حتى بعد 
تصفيته�ا- تتجاوز معاي�ري املياه الصاحلة للرشب، كام تؤث�ر زيادة امللوحة يف 
اخلليج عىل عمليات تقطري مياه البحر والثروة السمكية، كام يمكن أن تساهم 
يف إع�ادة التوتر بن العراق والدول املجاورة ل�ه، كام أن البنى التحتية مدمرة 

بالكامل أو تكون قد دّمرت نتيجة للرصاعات العنيفة.
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التحديات واملخاطر 
 هناك أربعة حتديات تؤثر عىل إدارة املوارد املائية يف املنطقة: األمن املائي، 
عائدي�ة امل�وارد املائية املش�رتكة، التغ�ريات املناخية واألمن الغذائ�ي. القيود 
املالي�ة والتقنية فضًا عن قل�ة البيانات واملعلومات األكيدة عن نوعية وكمية 
املياه هي عوامل متشعبة تزيد من املخاطر وعدم الثقة بإدارة هذه التحديات. 
والتح�دي الكبري إلدارة املوارد املائي�ة يف املنطقة العربية هو إن أنظمة األهنار 

الدولية الرئيسة يف املنطقة هي مشرتكة من قبل بلدين أو أكثر.

تشمل أنظمة املياه السطحية الرئيسة املشرتكة يف املنطقة:
أ - حويض هنري الفرات ودجلة متشاركة مع إيران، العرق، تركيا وسوريا.

ب - هنر العايص ويتشارك فيه لبنان، سوريا وتركيا.
ج - هن�ر األردن )ب�ام يف ذل�ك هنر الريموك( يتش�ارك في�ه األردن، لبنان، 

فلسطن، سوريا وإرسائيل.
 د- يغط�ي ح�وض هنر الني�ل أحد عرش بل�دًا، بينها دولت�ان عربيتان مها 

مرص والسودان.
ذ - هنر الس�نغال الذي يتش�اطئ مع أربع دول هي غيني�ا، مايل، موريتانيا 

والسنغال.
ر -  بحرية تش�اد تتشارك مع ثامين دول هي اجلزائر، الكامريون، مجهورية 

إفريقيا الوسطى، تشاد، ليبيا، النيجر، نيجرييا والسودان. 
ز - تق�ّدر )س�رتاتيجية األم�ن املائي العريب( ب��أّن 60٪ من م�وارد املياه 
الس�طحية يف املنطقة العربية تنبع من خ�ارج املنطقة، وتدخل اليها من خال 

أهنر الفرات ودجلة والنيل والسنغال.
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تغريات املناخ
 يمك�ن لتغي�ريات صغرية يف أن�امط املناخ أن ت�ؤدي إىل تأث�ريات دراماتيكية 
عىل األرض، وتش�ري التوقعات املناخية اىل ح�دوث زيادة يف درجات احلرارة يف 
املنطقة، كام يمكن بحسب هذه التخمينات أن تساهم يف زيادة اجلفاف وانخفاض 
نسبة الرطوبة يف الرتبة، وارتفاع معدالت التبخر ونضوح النباتات وتغيريات يف 
أنامط سقوط األمطار املوسمية.  إن زيادة وترية اجلفاف هو حتٍد مهم جدًا تواجهه 
املنطق�ة، وعىل مدى الس�نوات العرشين املاضية ش�هدت دول اجلزائر، املغرب، 
الصومال، س�وريا وتونس جفاف�ًا كبريًا ويبدو أن وترية ه�ذه األحداث يف تزايد 

مستمر وقد شملت كذلك العراق وإيران وغريها من دول املنطقة.

 حتسني إدارة املوارد املائية
 - أولوي�ات التنمية اإلجتامعية واإلقتصادية ه�و احلصول عىل إمدادات 
املياه، خدمات الرصف الصحي، املاء ألغراض الزراعة، التمويل، اإلستثامر، 

التكنولوجيا، املوارد املائية غري التقليدية واإلدارة املتكاملة للموارد املائية. 
- األولوي�ات السياس�ية املتعلق�ة ب�إدارة امل�وارد املائية املش�رتكة ومحاية 

احلقوق املائية وخاصة يف البلدان التي هلا رشاكة يف األهنر.
- األولويات املؤسساتية املرتبطة ببناء القدرات والتوعية، البحوث، مجع 

املعلومات، النهج التشاركية وإرشاك املجتمع املدين. 
 أصب�ح اإلعت�امد عىل موارد املي�اه غري التقليدي�ة ردة فعل لن�درة املياه يف 
املنطق�ة العربي�ة، فتحلي�ة مياه البح�ر هي املص�در املياه األول ل�دول جملس 
التعاون اخلليجي، وإعادة إستخدام مياه الرصف الصحي هي مارسة شائعة 

يف األردن واإلمارات العربية املتحدة.



- 284 -

 حتلية املياه وإعادة إستخدام مياه الرصف الصحي
 تنتج دول األردن، الكويت، الس�عودية واإلمارات العربية املتحدة كمية 
كب�رية من مياه الرصف الصحي امُلعاَلج نس�بيًا، ومع اإلس�تخدام املبارش ملياه 
الرصف الصحي امُلعاَلج، تس�تخدم السعودية وُعامن عىل التوايل مايقرب من 
1٪ و 3٪ م�ن جمموع املياه امُلعاجَلة يف عام 2006 وتس�تخدم كل من األردن 

وقطر 9٪ و 10٪ من جمموع املياه وعىل التوايل أيضًا يف عام 2005.

حصاد املياه والضباب / اإلستنتاجات
 عىل الرغم من املخاطر والتش�كيكات التي متت مناقشتها يف هذا الفصل 
فإن املياه تتدفق يف صميم وعي وثقافة الش�عوب. ومع ذلك فإّن شحة املياه، 
نمو الس�كان، األمن الغذائ�ي، التغريات املناخية، الظواه�ر اجلوية املتطرفة، 
النزاع�ات اإلقليمية والرصاعات اجلديدة املحتملة عىل موارد املياه املش�رتكة 

تؤثر عىل قدرة إدارة موارد املياه السطحية واملياه اجلوفية يف املنطقة العربية.

 سيكش�ف املس�تقبل ع�ن كيفي�ة تقييم ه�ذه املخاط�ر وكي�ف إن إرشاك 
أصحاب املصلحة يف عمليات البناء واملش�اركة سيحفز العمل عىل املستوين 
الوطن�ي واإلقليم�ي للتغل�ب ع�ىل ه�ذه التحديات ع�ىل الرغم م�ن أجواء 

التشكيكات املستمرة.
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الوضع املائي يف العراق

د.عبد اللطيف مجال رشيد 
وزير املوارد املائية

ترشين أول 2009

يلعب املاء دورًا اساس�يًا يف جم�ال التنمية االجتامعية واالقتصادية يف مجيع 
انحاء العامل وكذلك احلال يف العراق حيث نشأت أوىل احلضارات السومرية 
والبابلي�ة واالش�ورية ع�ىل ضفاف هنري دجل�ة والفرات قبل آالف الس�نن 
ورافق تلك احلضارات انش�اء أوىل املنشآت اهليدروليكية والسدود وقنوات 
الري وس�ن القوانن التي تنظم اس�تخدام مياه االهنر . لقد كان املاء واليزال 
مه�اًم يف تأري�خ العراق وتنميته وألج�ل فهم ماحيمله املس�تقبل للعراق علينا 
ان ننظر اىل السياس�ات املائية يف العراق والتحديات التي تواجهه يف اس�تثامر 

املوارد املائيه .
 نتيج�ة لسياس�ة التخب�ط الت�ي انتهجه�ا النظ�ام الس�ابق والدخ�ول يف 
رصاع�ات داخلية وحروب اقليمية ودولية واحلص�ار االقتصادي اضافة اىل 
عدم ختصي�ص املبالغ الازمة العامر البنى التحتية وتنفيذ املش�اريع التنموية 
وغياب االس�رتاتيجيات الواضحة للنه�وض بالواقع االقتصادي والتنموي 
يف الب�اد ادى ذل�ك اىل ت�ردي كب�ري يف القطاع�ات اخلدمية املختلف�ة كام ان 
ق�رارات البت يف العديد من املش�اريع الس�رتاتيجية الضخم�ة كانت بدوافع 
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سياس�ية اكثر من كوهنا حلوالً فنية وكانت معايري املش�اركة العامة والتحليل 
االقتصادي مهملة يف عملية صنع القرار االمر الذي محل معه تأثريات سلبية 

كبرية عىل الواقع االقتصادي والتنموي يف الباد.
 ان عدم تطبيق الطرق التكنولوجية احلديثة يف ادارة املوارد املائية يف وزارة 
الري سابقًا ادت اىل ختلفها عن التطور العاملي بعدة عقود وان الامباالة التي 
ابداها النظام الس�ابق جتاه العلم واهلندس�ة مرتبطة مع )12( سنة من احلصار 
والعقوب�ات االقتصادي�ة املفروض�ة حرمت املهندس�ن والعل�امء من فرص 
التع�اون ونق�ل التكنولوجيا احلديثة وبالت�ايل ورثنا تركة ثقيل�ة من التخلف 
واالمه�ال يف املج�االت كافة ومنها املوارد املائية وه�ذه بحاجة اىل فرتة زمنية 
طويل�ة وختصيص مبالغ كافية من امليزانية االس�تثامرية للدولة للنهوض هبذا 

القطاع احليوي املهم.
 ك�ام مل تك�ن وزارة ال�ري س�ابقا متتلك اع�داد كافية من املكائ�ن واالليات 
الرضورية النجاز املشاريع واالعامل يف املجاالت االروائية املختلفة وبعد عام 
2003 س�عت وزارة امل�وارد املائي�ة احلالية اىل التعاقد واس�ترياد عدد كبري من 
االليات واملعدات احلديثة ومن مناش�ئ عاملية معروفة لتحس�ن الوضع املائي 
يف العراق خاصة فيام يتعلق بمعدات حفر االبار املائية وطواقم الضخ ومكائن 
قط�ع االعش�اب املائية ومعدات كري االهنر وخمتل�ف االليات االخرى حيث 
كان لدى الوزارة ماكنتن فقط للتحش�ية يف س�د املوصل وحاليا هنالك )36( 
ماكنة حتشية جديدة تعمل يف املوقع اضافة اىل عدم امتاك الوزارة اىل اي كراءة 
حديثة سوى عدد حمدود من الكراءات القديمة واملستهلكة يف حن االن توجد 
)58( ك�راءة حديث�ة خمتلف�ة االحجام بالرغم م�ن ان احلصول ع�ىل مثل هذه 

املعدات التخصصية )الكراءات( حيتاج اىل وقت طويل ومبالغ طائلة.
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 لقد مرت عىل العراق س�نوات ش�حيحه متعاقبه منذ العام 1933 وكان 
االس�وأ فيه�ا تعاق�ب ثاث س�نوات مائي�ه ه�ي 1999 و 2000 و 2001 
واآلن تتكرر الش�حه املتعاقبه منذ العام املنرصم 2008 والعام احلايل 2009 
مات�ؤرش هذه احلاله تأثري ظاهرة االنحباس احلراري الذي يش�هده العامل عىل 

ندرة سقوط االمطار والتغيري املناخي.
 لق�د س�امهت ع�دة عوامل يف نش�وء أزمه املي�اه احلالية وكان هل�ا تأثريها 

الكبري عىل املوارد املائية يف العراق .
- العام�ل االول التغي�ري املناخ�ي واالحتب�اس احل�راري ال�ذي ادى اىل 
ظاه�رة اجلفاف وش�مل منطقة الرشق األوس�ط برمتها ولي�س العراق فقط 
م�ا نتج عنها تناقص كبري يف كمية س�قوط االمطار والثلوج وتدين واضح يف 

االيرادات املائية لنهري دجله والفرات وروافدمها.

- العام�ل امله�م اآلخ�ر هوترصف�ات دول اجل�وار واملقص�ود هب�ا اخلطة 
التش�غيلية املائي�ة لرتكيا وس�وريا وايران فق�د كانت املياه العذبه تنس�اب من 
اجلب�ال يف تركي�ا عرب س�وريا ومن جب�ال اي�ران دون حواجز أو س�دود منذ 
األزل حت�ى أوائ�ل الس�بعينات م�ن القرن املايض ح�ن قام�ت دول اجلوار 
بأنش�اء الس�دود التخزينية واملش�اريع االروائية ومازالت مس�تمرة يف انش�اء 
املزي�د منها م�ن دون األخذ بنظر االعتب�ار مايرتتب من نق�ص يف الواردات 
املائي�ة املنس�ابه اىل الع�راق وتده�ور نوعيتها حي�ث توجد عدد من الس�دود 
املقام�ه ع�ىل هنر الف�رات داخ�ل تركيا وس�وريا ومن خ�ال خططهام يمكن 
الس�يطرة عىل كميات املياه الواردة اليها وخزهنا أما بالنس�به لروافد هنر دجله 
ف�أن اي�ران قامت بقطع مي�اه معظم الروافد التي تغذي هنر دجلة بش�كل تام 
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كرافدي الوند والكرخة وحتويل جمرى هنر الكارون الذي يغذي شط العرب 
اىل داخ�ل االرايض االيرانية ما ادى اىل ارتفاع نس�بة امللوحة بش�كل كبري يف 
ش�ط العرب وتأثر االرايض الزراعية ونوعي�ة مياه الرشب يف حمافظة البرصة 
نتيج�ة اعطاء جمال للمد الوصول اىل مدين�ة القرنة والفاو أحيانا لعدم وجود 

قوة دافعة للمياه املاحلة.

- العامل الثالث يتعلق بادارة املياه داخل العراق فس�وء التخطيط الذي 
اضطلعت به السياس�ات السابقة منذ تأس�يس الدولة العراقية احلديثة حتى 
س�قوط الكتاتوري�ة يف 2003/4/9 وكذل�ك احلص�ار االقتص�ادي ع�ىل 
الع�راق ادت اىل تعطي�ل العملي�ة التنموي�ة وتردي اخلدم�ات يف القطاعات 
املختلفة ومنها قطاع املوارد املائية وعدم وضع خطط واضحه الس�تخدامها 
ومل يويل النظام الس�ابق مش�اريع الري االهتامم ال�كاِف واصبحت االرايض 
ب�ور غ�ري صاحلة للزراع�ة وأمهل تنفي�ذ العديد من املش�اريع الت�ي كان من 
املمك�ن تنفيذها يف العهد الس�ابق واالس�تفادة منها كام أمه�ل وضع اخلطط 
الازمة لصيانتها وحس�ن تش�غيلها ومعظم تلك املش�اريع الت�ي أقيمت يف 
الباد حتتاج اىل صيانة واىل تطوير فاملش�كله املائية قديمه واليوم نمتلك اكثر 
من )126689( كيلومرت من القنوات واملبازل الرئيسية والثانوية واملجمعة 
واحلقلي�ة معظمه�ا حيتاج اىل صيانة واع�ادة تأهيل وك�ام موضح يف اجلدول 

التايل:-

القنوات املجمعةالقنوات الثانويةالقنوات الفرعيةالقنوات الرئيسية
7463،5
كم . ط

10737
كم . ط

9551
كم . ط

14773
كم . ط
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املبازل احلقليةاملبازل املجمعةاملبازل الثانويةاملبازل الفرعيةاملبازل الرئيسية
4288
كم . ط

8396
كم . ط

5711
كم . ط

13321
كم . ط

52448
كم . ط

وهن�اك ع�دد كب�ري من حمط�ات الضخ يف وض�ع يسء وحتت�اج اىل صيانه 
وإعادة تأهيل ثم ان االعش�اب املائية وعوامل التلوث البيئي تنترش يف االهنر 

الرئيسيه والفرعية.
 إن عملي�ة حتس�ن وتطوير واقع املوارد املائية وتنفيذ املش�اريع االروائية 
االس�رتاتيجيه املهم�ه هبدف اس�تغال املي�اه املتوفره بش�كل أمثل خاصة يف 
املرحل�ة االنتقالية احلالي�ة الصعبه يتطلب توفر الظروف االمنية املناس�به يف 
مواق�ع تنفيذ املش�اريع إضاف�ه اىل هتيئة املناخ املائم لتش�جيع االس�تثامر يف 
جم�االت امل�وارد املائية خاصة يف جم�االت تنفيذ املش�اريع االروائي�ة وتنفيذ 
الس�دود ذات االغراض املتعددة واالستفادة من نتائج كري االهنر وكذلك 
اس�تثامر املياه اجلوفية وانشاء مناطق س�ياحية وعائمة داخل االهنر اضافة اىل 
امكانية اس�تغال املصب الع�ام لاغراض املاحية وكذلك االس�تفادة من 
مياه املصب العام بعد التحلية الغراض الزراعة وتغذية االهوار كام يتطلب 
توفري التخصيص�ات املاليه املطلوبة ضمن امليزانية االس�تثامريه لتأمن تنفيذ 
املش�اريع اجلديدة ونش�اطات ال�وزارة املختلفة وتطوير وحتس�ن املش�اريع 

القائمة.
 لقد كانت االس�رتاتيجية املعدة من قبل وزارة الري يف النظام الس�ابق 
ه�ي لغاية العام 2000 ومل يتم تعديلها منذ اعدادها يف عام 1982 ويعترب 
ه�ذا خل�ل كبري وواضح ولكنن�ا حاولنا ومنذ تش�كيل وزارة املوارد املائية 
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الب�دء بوض�ع اس�رتاتيجيات واضح�ة ب�دءًا م�ن اس�رتاتيجية )2010- 
2014( ث�م اس�رتاتيجية لغاية ع�ام 2030 )وهي خارط�ة الطريق ( ومن 
الطبيع�ي ان مث�ل هذه االس�رتاتيجية حتت�اج اىل وقت وجهد وه�ي بمثابة 
السياس�ة املس�تقبلية للوضع املائي يف العراق بش�كل متكامل وستحال اىل 
اح�دى ال�رشكات االجنبية لتنفيذها والتي تتضم�ن املتغريات التي حتصل 
يف املنطقة والعامل وعىل اخلطة التش�غيلية لدى دول اجلوار وزيادة االستثامر 
يف تطوير املوارد املائية وذلك بانش�اء السدود الكبرية والصغرية واملشاريع 
االروائية والتي يتطلب تنفيذها لزيادة وتنظيم االرواء يف املش�اريع القائمة 
واملس�تقبلية واس�تصاح االرايض وادخال الطرق احلديثة يف الري )الري 
بالرش والتنقيط( يف العديد من املشاريع االروائية اذ أن هذه الطرق تؤدي 
اىل توفري املياه والتي نحن باشد احلاجة اليها يف ظروفنا احلالية واملستقبلية، 
ك�ام تعمل ال�وزارة وهبم�ة االن ويف اخلطط االس�تثامرية القادمة بتحس�ن 
ش�بكات ال�ري والبزل وتبط�ن القن�وات الرتابية وجعلها مبطن�ة ما يقلل 
الفاق�د املائ�ي وعدم التبذير يف اس�تعامل املياه وبخاص�ة وان العراق يواجه 

شحة يف املوارد املائية.
 ويف جم�ال االس�تفادة من املي�اه اجلوفية وضمن االس�رتاتيجية املوضوعة 
ف�ان خزينها يش�كل كميات حمدودة وباالمكان اس�تثامرها الغراض الرشب 
والزراعة ملس�احات حم�دودة يف املناطق البعيدة عن مصادر املياه الس�طحية، 
فف�ي ه�ذا املجال فقد تم حفر )3345( بئرًا مائي�ا منذ 2003/6/30 لغاية 
2009/8/31 وان املخط�ط ضم�ن اخلطط االس�رتاتيجية القادمة ان تقوم 
اهليئ�ة العامة للمي�اه اجلوفية بحف�ر )1000( بئر س�نويًا يف حمافظات العراق 

كافة اضافة حلفر آبار متعددة للقطاع اخلاص.
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 وتصل الدراسة اىل تأشري نسب التلوث يف مياه االهنر وتقديم التوجيهات 
بش�أن معاجلتها ونح�ن بدورنا ندع�و اىل توفري التخصيص�ات املالية الكافية 
لتنفيذ املش�اريع االروائية ونش�اطات الوزارة ضمن الس�رتاتيجية الرضورية 

واملهمة للنهوض بالواقع االروائي والزراعي يف العراق.
 ونود يف هذا الصدد ان نذكر عددًا من املشاريع املهمة التي ستقوم الوزارة 
باملب�ارشة بتنفيذه�ا ضمن اخلط�ة االس�رتاتيجية )2010- 2014( ففي جمال 
الس�دود الكبرية س�يتم بناء س�دود )بخمة وبادوش ومنداوة وعىل هنر اخلازر 
س�دي باكرم�ان وخليكان وس�د طق ط�ق وقره ع�يل وليتان( وتنفي�ذ املعاجلة 
اجلذرية والدائمية للمش�اكل اهلندس�ية واجليولوجية نتيجة التآكل احلاصل يف 
اس�س س�د املوصل الذي يعت�رب من اهم واكرب الس�دود يف الع�راق اضافة اىل 
تنفي�ذ عدد من الس�دود الصغ�رية يف الصح�راء الغربية مثل )الغ�دف وحامر 
وعرعر( ومن مش�اريع الري واالستصاح التي يتطلب االستمرار يف تنفيذها 
او املب�ارشة ببعضه�ا هي : م�رشوع رشق الغراف وغرب الغ�راف يف حمافظتي 
واس�ط وذي قار ومرشوع س�ارية ومرشوع مهروت يف حمافظة دياىل ومشاريع 
)الكف�ل- الش�نافية( وحرية- دغارة وديوانية – ش�افعية يف حمافظ�ة الديوانية 
ومش�اريع حلة- هاش�مية، وحل�ة ديواني�ة يف حمافظة بابل، وم�رشوع اجلزيرة 
اجلن�ويب والرشق�ي يف حمافظ�ة نين�وى ومرشوع احلوجي�ة واكامل م�رشوع ري 
كركوك، ومرشوع الرميثة واملثنى ومرشوع فلوجة- العامرية يف حمافظة االنبار 
ومرشوع ش�ط العرب ومش�اريع خممور وش�امموك يف حمافظة اربيل ومرشوع 

شهرزور يف حمافظة السليامنية ومرشوع اخلازر- كومل يف حمافظة دهوك.
 إن املس�احات املطلوب اس�تصاحها خال اخلطة االسرتاتيجية القادمة 
يبل�غ )7،2( مليون دونم وان املخطط لاس�تصاح خال اخلطة )2010- 
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2014( يبل�غ )4( ملي�ون دونم موزعة بن املحافظات وكام مبينة يف اجلدول 
االيت:-

املحافظة

املساحة املطلوب 
استصاحها من
2014 -2010

)الف دونم(

املحافظة

املساحة املطلوب 
استصاحها من
2014 -2010

)الف دونم(
100حمافظة بغداد200حمافظة واسط
100حمافظة صاح الدين100حمافظة دياىل

250حمافظة املثنى700حمافظة الديوانية
100حمافظة االنبار315حمافظة بابل

190حمافظة البرصة440حمافظة نينوى
150حمافظة اربيل100حمافظة كركوك
170حمافظة كرباء290حمافظة ذي قار
170حمافظة السليامنية370حمافظة ميسان
100حمافظة دهوك160حمافظة النجف

 لقد اكد العراق وبصورة مستمرة عىل امهية تفعيل التعاون الدويل وتوقيع 
االتفاقي�ات املش�رتكة ملعاجلة النقص يف املياه ال�واردة واحلد من التنافس عىل 
املي�اه وتغلي�ب لغة احل�وار والتعاون يف حل املش�اكل التي تنج�م عن نقص 
املياه وش�حتها يف الوقت احلارض ومستقبا واجياد طرق ناجحة يف ادارة املياه 
املش�رتكة بعد التوصل اىل قس�مة عادلة ومنصفة بن الدول املتشاطئة اخذين 
بنظ�ر االعتب�ار حقوقنا املكتس�بة يف املياه املش�رتكة كام ونوعًا وطبق�ًا لقواعد 
القان�ون والعرف الدويل، وكذل�ك رضورة حتقيق مايلزم لتب�ادل املعلومات 
اهليدرولوجية واملناخية بن الدول املتشاطئة ولوضع اخلطط العلمية لتشغيل 

السدود املقامة وكذلك للمشاريع املستقبلية.
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 إن وزارتن�ا تقيم عاقات جيدة مع دول اجلوار وحققت نجاحات كبرية 
يف هذا املجال بالرغم من انقطاع احلوار مع هذه الدول خال العهد الس�ابق 
الكثر من )20( س�نة وتس�عى باس�تمرار من اج�ل حتقيق تب�ادل املعلومات 
واخلربات السيام عىل مستوى اخلطط التشغيلية وحل املشاكل العالقة لضامن 
حص�ول الع�راق ونيل حصت�ه العادلة م�ن املياه املش�رتكة من خ�ال توقيع 

اتفاقيات ملزمة مع دول اجلوار لضامن قسمة عادلة يف املياه املشرتكة.
 ورغ�م وج�ود عدد من املعاه�دات والربوتوك�والت الثنائية ب�ن العراق 
ودول اجل�وار في�ام خيص القس�مة العادلة واملنصفة واحلقوق املكتس�بة لاهنار 
الدولي�ة املش�رتكة بغي�ة احلص�ول عىل حصصن�ا يف ه�ذه املياه اال ان�ه التوجد 
اتفاقيات ملزمة وفق القوانن واالعراف الدولية ما قد يسبب مشاكل بن هذه 

الدول يف املستقبل ونذكر يف هذا املجال املعاهدات والربوتوكوالت االتية:-
- ب�ن الع�راق وتركيا توجد معاهدة عقدت بن تركي�ا واحللف������اء يف 
ل�وزان 24/ مت�وز /1922 نصت يف مادهتا رق�م 109عىل )رضورة احلفاظ 
عىل احلقوق املكتس�بة لس�وريا والعراق يف مياه هنري دجلة والفرات( وهناك 
معاه�دة بن تركي�ا و الع�راق بتاري�خ 1946/3/29 تضم�ن الربوتوكول 
رق�م)1( امللح�ق هب�ذه املعاه�دة أحكاًما تنظ�م االنتف�اع بمياه هن�ري دجلة 
والف�رات وان امل�ادة الثالثة من بروتوك�ول التعاون االقتص�ادي والفني بن 
الع�راق و تركي�ا/ كان�ون الثاين 1971 تن�ص عىل )بحث الطرفان املش�اكل 
املتعلقة باملياه املش�رتكة للمنطقة( وهنالك بروتوكول بن العراق وتركيا عام 
1980 انضم�ت إلي�ه س�ورياعام 1983 نص عىل إنش�اء جلنة فنية مش�رتكة 
للمياه اإلقليمية الرتكية - السورية - العراقية مهمتها دراسة الشؤون املتعلقة 

باملياه اإلقليمية وخصوصًا حويض دجلة والفرات.
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- ب�ن العراق و س�وريا توجد معاه��دة بن الدولت�ن املنتدبتن بريطانيا 
وفرنسا نيابة عن سوريا والعراق عقدت بتاريخ 23/ 1920/12 نصت يف 
مادهتا الثالثة عىل تشكيل جلنة لدراسة أي مرشوع سوري قد يؤدي إىل نقص 

يف مياه الفرات بدرجة كبرية عند اجتيازه للحدود العراقية.

 كام انه بتاريخ 1989/4/17 عقد اتفاق بن العراق وس�وريا ينص عىل 
تقاس�م الوارد من مياه هنر الفرات عىل احلدود الرتكية - السورية بنسبة٪58 

للعراق و42٪ لسوريا .
 ك�ام يوجد اتفاق بن العراق وس�وريا عىل نصب حمطة ضخ س�ورية عىل 
هن�ر دجلة عام 2002 )اعتمد االتفاق عىل اتفاقية االمم املتحدة لعام 1997 
كمرجعية قانونية(، ينص عىل نصب سوريا ملحطة ضخ عىل هنر دجلة أسفل 
هنر اخلابور لس�حب كمية مي�اه قدرها 1.250 مليار م3 س�نويًا ، وان ذلك 
س�يكون عىل اجلانب االيمن لنهر دجلة للحدود الدولية املشرتكة بن سوريا 
وتركيا كام وان الرضورة تقتيض تعويض تلك الكمية من املياه اىل العراق من 

خال زيادة احلصة املائية يف هنر الفرات.

- وب�ن الع�راق وإي�ران ت�م توقيع بروتوك�ول القس�طنطينية ب�ن إيران 
والدول�ة العثامني�ة ع�ام 1913 بوس�اطة بريطانيا وروس�يا تضم�ن التوصل 

وحتديد تعريف للحدود العثامنية – الفارسية .
وبع�د ذلك عقدت معاه�دة 1937 بعد عرض الن�زاع عىل عصبة االمم 
واس�تنادًا اىل برتوكول االس�تانة 1913 وحمارض جلنة حتديد احلدود 1914، 

الغيت هذه املعاهدة من جانب ايران عام 1969 .



- 295 -

 ثم توصل العراق وايران اىل اتفاقية عام 1975 سميت )اتفاقية اجلزائر( 
نص�ت ع�ىل إج�راء ختطيط ش�امل للح�دود الربي�ة والنهرية املاحية )ش�ط 
العرب( وتنظيم االستفادة من األهنار احلدودية املشرتكة بن البلدين، اعتامدًا 
ع�ىل ما نص علي�ه بروتوكول األس�تانة 1913 وحمارض جلن�ة حتديد احلدود 
1914، اال ان ه�ذه االتفاقي�ة الغيت من اجلانب العراقي عند اندالع احلرب 

العراقية – اإليرانية عام 1980.
 ويتض�ح م�ا م�ر ب�ان اجلانب�ن الرتك�ي واالي�راين ورغ�م املناقش�ات 
واالجتامع�ات املس�تمرة معه�ام ان لي�س لدهيم رغب�ة يف اية اتفاقي�ات وترك 

االمور كام هي واستحواذ كل من تركيا وايران عىل املياه يف بلدهيام.
 ه�ذا وإن املياه الراجعة من االس�تخدامات الزراعي�ة والصناعية واملدنية 
تكون مصدرًا رئيس�يًا يف تلوث مياه االهنر وان التطوير الريع والواس�ع يف 
اعايل النهرين وبخاصة عىل هنر الفرات يف كل من تركيا وس�وريا وكذلك يف 

ايران تؤدي مجيعها اىل تردي نوعية املياه السطحية يف العراق.
 منذ عام 2003 وحلد االن قامت وزارة املوارد املائية من خال تشكياهتا 
املختلفة بمجموعة من النشاطات والفعاليات املختلفة من اجل حتسن واقع 
املوارد املائية ومعاجلة الشحه املائية التي تشهدها خال العام احلايل واالعوام 
الس�ابقة فق�د عملت ال�وزارة بكل جهده�ا عىل التخطيط لاس�تثامر االمثل 
للم�وارد املائي�ة يف الع�راق وتنمي�ة وتطوي�ر اس�تخدامها وادخ�ال التقنيات 
احلديث�ة يف طرق ال�ري كالري بال�رش والتنقيط وتعميمها ق�در االمكان يف 
املواق�ع املناس�بة م�ع اس�تخدام نظ�م املعلوم�ات اجلغرافي�ة )GIS( لتطوير 
اس�اليب عمل الوزارة من النواحي الفنية واالدارية والتنسيق مع القطاعات 
املس�تهلكة للمي�اه وبخاص�ة مايتعل�ق باالس�تخدامات الزراعي�ة والبلدي�ة 
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واالس�تخدامات البرشية وغريها واملحافظة عىل املياه السطحية واجلوفية من 
التلوث مع االهتامم بالناحية البيئية وتوفري االحتياجات املائية املطلوبة لتنفيذ 
اخلطط الزراعية للموسمن الشتوي والصيفي والرتكيز عىل اعامل استصاح 
االرايض الس�تغال اكرب مساحة مكنة مع انش�اء السدود الكبرية والصغرية 
لغرض خزن املياه وتوليد الطاقة الكهربائية وتنفيذ شبكات ري وبزل حديثة 
مع منش�أت الس�يطرة عىل املياه يف االهنر واجلداول وانشاء النواظم واجلسور 
وحمطات الضخ للري والبزل )وحس�ب اخلطط االستثامرية للدولة( وكذلك 
القيام بصيانة املش�اريع االروائية القائمة كل ذلك س�يؤدي اىل حتس�ن الري 
وختلي�ص االرايض م�ن امللوح�ة والتغدق وحتس�ن نوعية االنت�اج الزراعي 
وكذل�ك احلفاظ عىل كمي�ة املخزون املائي وفقا للس�عات اخلزنية للبحريات 
وخزان�ات الس�دود عىل هن�ر دجل�ة وروافده وهنر الف�رات البال�غ جمموعها 
)121،07( ملي�ار م3 عن�د املناس�يب التش�غيلية االعتيادي�ة بضمنها اخلزن 
املي�ت )عدا منخفض ال�رزازة كونه بح�رية صامء مغلقة تس�تخدم الغراض 
فيضانية( لضامن جتهيز املياه لاس�تخدامات املختلفة وكام موضح يف اجلدول 

االيت :-

سد 
املوصل

سد 
دوكان

سد 
سد سد محريندربندخان

العظيم
بحرية 
الثرثار

سد 
حديثة

بحرية 
احلبانية

 11،11
مليار م3

6،8 مليار 
م3

3 مليار 
م3

 2،06
مليار م3

1،5 مليار 
م3

85 مليار 
م3

 8،28
مليار م3

 3،32
مليار م3

 وكذل�ك القي�ام بدراس�ة التغي�ريات املناخي�ة يف عم�وم الع�راق وتأث�ري 
االحتباس احلراري عىل موضوع اجلفاف.
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 كام تس�عى الوزارة اىل رس�م سياسة جادة بشأن تقليل اهلدر عىل املستوى 
احلقيل وتأمن توزيعات املياه بشكل عادل لكافة املستفيدين .

 وخاص�ة القول ان االيرادات املائية احلالي�ة لنهري دجلة والفرات اقل 
بكث�ري من معدالهت�ا الطبيعية مقارنة بالس�نوات الس�ابقة حي�ث كان املعدل 
الس�نوي ل�واردات عمود هنر دج�لة )19،43( مليار م3 ويبلغ املعدل العام 
اليرادت�ه مع رواف�ده )49،48( مليار م3 ولنه�ر الف�رات )30،3( مليارم3 

قبل انشاء مرشوع الكاب الرتكي.
 أم�ا مع�������دل االي�رادات املتوقعة بعد اك�امل مرشوع ال�كاب فتقدر 
ب��)8،45( ملي�ار م3 لنه�ر الف�رات و)9،16( مليار م3 لنه�ر دجلة وذلك 
بفرضية اكامل املش�اريع اخلزنية واالروائية املخطط تنفيذها يف تركيا وسوريا 

وكذلك عند غياب اتفاقية حتدد احلصص املائية لكل بلد.
 ك�ام ان االحتياج�ات احلالي�ة ملختلف االس�تخدامات تبل�غ )60( مليار 
م3 عدا االحتياجات الغراض ادامة االهوار باملناس�يب املطلوبة والتي تبلغ 
)16( ملي�ار م3 اما االحتياجات املائية املس�تقبلية فتبلغ )76،952( ملي��ار 

م3.
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شحة املياه - االسباب .. واملعاجلات

 د.عبد اللطيف مجال رشيد
وزير املوارد املائية

متوز 2009

يعد موضوع شحة املياه من التحديات الكبرية التي تواجه العامل يف الوقت 
احلارض والعراق بوجه خاص بسبب النقص الشديد يف واردات هنري دجلة 

والفرات وقلة سقوط االمطاروالثلوج.
 ان العراق يعتمد بش�كل كبري عىل املياه السطحية وان معظم موارده تأيت 
من هنر دجلة وروافده وهنر الفرات وتستفيد من هذين النهرين البلدان الثاثة 
تركيا وسوريا والعراق وان لكل بلد خططه اخلاصة بأستثامر واستغال تلك 
املياه ولذلك يتطلب التنسيق بن الدول الثاثة وحتديد حصة كل بلد من مياه 
النهرين وهناك ثاثة عوامل رئيسة ساعدت يف نشوء أزمة املياه احلالية وكان 
هلا تأثريه�ا الكبريعىل املوارد املائية يف العراق. العام�ل االول التغيري املناخي 
واالحتب�اس احل�راري الذي ادى اىل ظاه�رة اجلفاف وش�مل منطقة الرشق 
االوس�ط برمتها وليس العراق فقط ما نتج عنها تناقص كبري يف كمية سقوط 

االمطار والثلوج وتدين واضح يف االيرادات املائية لنهري دجلة والفرات.
 والعامل الثاين واملهم هو ترصفات دول اجلوار املتش�اطئة معنا عىل هنري 
دجل�ة والفرات ونقصد هبا اخلطة التش�غيلية لرتكيا وس�وريا وايران بالنس�بة 
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للم�وارد املائية حيث توجد عدد من الس�دود املقامه عىل هن�ر الفرات داخل 
تركيا وس�وريا ومن خال خططهام يمكن السيطرة عىل كميات املياه الوارده 
اليه�ا وخزهنا اما بالنس�بة لرواف�د هنر دجلة فأن ايران قامت بأنش�اء عدد من 
الس�دود ما اثر عىل بع�ض روافد هنر دجله باالضاف�ه اىل حتويل جمرى هنري 
الكارون والكرخة التي تصب يف جمرى ش�ط العرب ومن خال لقاءاتنا مع 
املسؤولن يف كل من تركيا وسوريا وايران فاننا نركز عىل تأمن وزيادة احلصة 
املائي�ة الرضوري�ة للعراق وضامن الرشاكة العادل�ة يف املياه يف الوقت احلارض 
ويف املس�تقبل وبام ينس�جم مع التوس�ع احلاصل يف االرايض الزراعية وزيادة 
عدد الس�كان وكذلك تب�ادل املعلومات اهلايدرولوجي�ة وبنفس الوقت من 
اجل معرفة كاملة عن خططهم املستقبلية واالسرتاتيجية لبناء منشآت املوارد 
املائي�ة عىل اال هنر املش�رتكة ومن ال�رضوري اخذ موافقة الع�راق عىل اخلطة 
التش�غيلية للمشاريع املستقبلية عىل هنري دجلة والفرات وذلك لتأثريها عىل 

كمية ونوعية املياه.
 والعام�ل اآلخ�ر ال�ذي اليق�ل أمهية يتعل�ق ب�ادارة املياه داخ�ل العراق 
واضح�ة  خط�ط  تض�ع  ومل  املائي�ة  امل�وارد  امهل�ت  الس�ابقة  فاحلكوم�ات 
الستخدامها وان معظم مشاريعنا حتتاج اىل صيانة واىل تطوير فاملشكلة املائية 
قديم�ة والي�وم نمتلك أكثر م�ن )120( ألف كيلومرت م�ن القنوات واملبازل 
الرئيس�ية والثانوية واملجمعة واحلقلية معظمها حيت�اج اىل صيانة وهناك عدد 
كب�ري من حمطات الض�خ يف وضع يسء وحتتاج اىل صيانة واعادة تأهيل ثم ان 
االعش�اب املائية وعوام�ل التلوث البيئي تنترش يف االهنر الرئيس�ية والفرعية 
وق�د بدأنا يف الس�نوات االخرية نعم�ل بمواصفات علمي�ة وفنية واقتصادية 
الص�اح الوض�ع والب�د ان نعمل ايضًاع�ىل الرتكيز باس�تخدام طرق الري 
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احلديثة كالري بالرش والتنقيط وتبطن القنوات لكي نس�تغل املياه املوجودة 
بش�كل افضل وقد اختذت الوزارة خطوات جي�دة رغم صعوبة الظروف يف 
هذا املجال من ناحية الدراس�ات واملسوحات والتصاميم والقيام بالتنفيذ يف 
جم�ال بناء الس�دود وتبطن القنوات االروائية واع�امل كري االهنر واملجاري 
املائي�ة اضافة اىل االهتامم بصيانة الس�دود واملنش�ات اهليدروليكية مثل س�د 
املوص�ل وكذلك تنفيذ مرشوع املصب العام جلمع مياه البزل من مس�احات 
واس�عة يف وسط وجنوب العراق وغريها من املشاريع االسرتاتيجية واملهمة 

االخرى.
 والب�د الق�ول ان امل�وارد املائية يف الع�راق تتمثل باملياه الس�طحية واملياه 
اجلوفي�ة وتش�مل املياه الس�طحية حوض هن�ر دجلة ورواف�ده ومعظمها من 
خارج العراق ففي تركيا روافده الرئيس�ية )باط�امن( )وكارزان( وتصب فيه 
عىل الضفة اليرى عدة روافد تشكل اجلزء الرئييس من ايراداته املائية كام ان 

بعض االهنر احلدودية مع ايران تصب اما يف هنر دجلة اويف االهوار. 
 أم�ا هن�ر الفرات فل�ه فرعان يف تركيا مه�ا )فرات صو( و)م�راد صو( ثم 
يدخ�ل االرايض الس�ورية ويصب فيه رافد )الس�اجور( ع�ىل الضفة اليمنى 

وثم البليخ واخلابور عىل الضفة اليرى.
 أم�ا ش�ط الع�رب فيتك�ون من هن�ري دجل�ة والف�رات وله راف�دان مها 
)كارون( و)الكرخ�ة( وكامها ينبعان من داخل اي�ران . وفيام يتعلق بخزين 
املي�اه اجلوفية فأنه يش�كل كمي�ات حم�دودة وباالمكان اس�تثامرها الغراض 
ال�رشب وزراع�ة بعض املس�احات الزراعية وخاصة يف املناط�ق البعيدة عن 
مصادر املياه الس�طحية. وتش�كل املياه الراجعة من االس�تخدامات الزراعية 
والصناعية واملدنية مصدرًا رئيس�يًا يف تلوث مياه االهنر من خال زيادة نسبة 
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االم�اح والعن�ارص الثقيلة إضافة اىل التلوث البكت�ريي وان التطور الريع 
والواس�ع يف اعايل النهرين وخاصة هنر الفرات يف كل من تركيا وسوريا ادى 

اىل تردي نوعية املياه.
 إن توقعات الوزارة املستقبلية تؤكد ان مياه هنري دجلة والفرات والزاب 
الكبري والزاب الصغري وهنر العظيم وهنر دياىل س�تتأثر تأثريًا كبريًا كاًم ونوعًا 
بس�بب اقامة دول اعايل النهر )تركيا- س�وريا- ايران( للس�دود واملش�اريع 
اخلزنية والتوس�ع يف اس�تغال املس�احات الزراعية يف هذه الدول إذ س�تبلغ 
الزيادة يف نس�ب امللوح�ة يف مياه هنري دجلة والف�رات ضعف ماكانت عليه 
ع�ام 2006. ك�ام ان وضع الع�راق اجلغرايف بأعتباره دول�ة املصب يضعه يف 
موقف حرج ويتأثر سلبًا بأجراءات الدول الواقعة أعىل جمرى النهرين وتؤثر 

عىل كمية االيرادات الواردة اىل العراق.
 لق�د س�عى الع�راق ومن�ذ وق�ت مبك�ر اىل اس�تئناف احلوار م�ع الدول 
املتشاطئة وتم عقد عدة لقاءات واجتامعات ثنائية وثاثية بن العراق وتركيا 
وس�وريا عىل املستوى الوزاري وعىل مستوى اللجان الفنية يف الدول الثاثة 
تم خاهلا مناقش�ة العديد من املواضيع املتعلقة باملياه املش�رتكة بغية التوصل 
اىل اتف�اق يضم�ن احلصص املائية للعراق طبقًا للمواثي�ق واالعراف الدولية 
واالتفاقيات الثنائية كام دعا العراق وبش�كل مس�تمر وم�ن خال املؤمترات 
واملحاف�ل الدولية اىل تطوير قواعد القانون الدويل واالتفاقيات الدولية التي 
تنظم العمل يف قطاعات املياه املختلفة ويف مقدمتها اتفاقيات التقاسم العادل 
واملنص�ف للمي�اه والس�يطرة واحلد م�ن التلوث يف جم�اري املي�اه واتفاقيات 
التنوع البيئي من خال اس�تكامل اجراءات االنت�امء واملصادقة عليها لتدخل 
حيز التنفيذ حيث س�عى العراق اىل تكثيف جهوده السياس�ية والدبلوماسية 
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م�ن اجل حث واقناع الدول العربية ع�ىل املصادقة عىل اتفاقية االمم املتحدة 
الستخدام املجاري املائية لاغراض غري املاحية لعام 1997 لضامن دخوهلا 
حيز النفاذ حسب املادة )36( من االتفاقية والتي تنص عىل وجوب مصادقة 
)35( دولة حيث صادقت عىل االتفاقية حلد االن )16( دولة هي )العراق- 
االردن- لبن�ان- ليبيا- قطر- س�وريا- املانيا- فنلن�دا- النرويج- هنغاريا- 
هولندا- الس�ويد- الربتغال- اوزبكستان- افريقيا اجلنوبية- ناميبيا( وهناك 
)6( دول اخ�رى وقعت ع�ىل االتفاقية ومل تصادق عليه�ا ) اليمن- تونس- 

بارغواي- فنزويا- ساحل العاج- لوكسمبورغ(.
 إذ مثل�ت هذه االتفاقية تلخيص�ًا جيدًا جلميع حماوالت القوننة الس�ابقة 
واالجته�ادات القانونية ذات الصلة باملياه الدولية املش�رتكة، وقد اش�رتكت 
مجي�ع ال�دول االعض�اء يف االمم املتح�دة وغري االعض�اء فيه�ا بصياغة هذا 
القان�ون من�ذ عام )1970( حتى تاريخ التصدي�ق عليه من خال عمل جلنة 
القان�ون ال�دويل يف ال�دورة احلادي�ة واخلمس�ن اجللس�ة )99( بتاريخ 21/

اي�ار/1997 بموافق�ة )103( دول�ة وامتن�اع )27( دول�ة ع�ن التصوي�ت 
واع�رتاض )3( دول وبذلك اصبح هذا القانون )قانون املياه الدويل العريف( 
اتفاقي�ة ش�املة بن ال�دول التي تش�رتك فيام بينها بمي�اه دولية مش�رتكة، مع 
مراع�اة التنوع الذي تتس�م به املج�اري املائية واخلصائ�ص والظروف البيئية 
واجلغرافي�ة الت�ي متيز كل جمرى مائي دويل عن االخ�ر، لذلك جلأ القانون اىل 
أس�لوب )االتفاقية الش�املة( الذي يوفر للدول املتش�اطئة االطراف املبادئ 
والقواعد العامة التي حتكم اس�تخدامات املج�اري املائية الدولية لاغراض 
غري املاحية كام يوفر للدول االطراف املبادئ التوجيهية للتفاوض بش�أن ما 

ستعقده من اتفاقات ومعاهدات.
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 ك�ام اكد العراق ع�ىل امهية تفعيل التعاون ال�دويل مابن الدول للحد من 
نق�ص املياه واحل�د من التنافس ع�ىل املياه وتغلي�ب لغة احل�وار والتعاون يف 
حل املش�كات النامجة عن نقص املياه الراهنه واملس�تقبلية مع اجياد وس�ائل 
فعال�ة الدارة املياه املش�رتكة بعد التوصل لقس�مة عادل�ة ومنصفه بن الدول 
املتش�اطئة وانش�اء منظومة اقليميه الدارهتا ووضع االليات احلديثة والفعاله 
الس�تغال تلك املوارد وبام يضمن عدم حدوث مش�اكل مس�تقبًا وكذلك 
تب�ادل املعلومات اهليدرولوجية واملناخية بن دول احلوض من خال انش�اء 
منظومات ادارة االحواض املائية بعد التوصل اىل قسمة عادلة للمياه بن دول 
احلوض إضافة اىل خطط التش�غيل احلالية ملش�اريع الس�دود املقامة وكذلك 
تنفيذ املش�اريع املس�تقبلية ضمن احواض االهنر املش�رتكة )دجلة والفرات( 
ونح�ن بدورن�ا نقيم عاقات جي�دة مع دول اجلوار ونس�عى باس�تمرار من 
اجل حتقيق تبادل املعلومات واخلربات السيام عىل مستوى اخلطط التشغيلية 
واملعلوم�ات الفنية وحل املش�اكل العالقة لضامن حصول العراق عىل حصته 

العادلة من املياه.
 ورغ�م وج�ود ع�دد م�ن االتفاقي�ات الثنائية ب�ن الع�راق ودول اجلوار 
في�ام خيص القس�مة العادلة واملنصف�ة لاهنار الدولية اال ان ع�دم تفعيل هذه 
االتفاقيات وفق املواثيق واالعراف الدولية ادى اىل عدم العمل هبا وتعطيلها 
م�ا قد يس�بب مش�اكل حقيقية ب�ن هذه الدول يف املس�تقبل .وم�ن أهم هذه 

االتفاقي�ات هي :-
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العراق – تركيا
- معاهدة الصلح بن تركيا واحللفاء يف لوزان 24/ متوز /1923 نصت 
يف مادهت�ا رق�م 109 ع�ىل ) رضورة احلف�اظ عىل احلقوق املكتس�بة لس�وريا 
والع�راق يف مياه هن�ري دجلة والفرات(. معاهدة بن تركي�ا والعراق بتاريخ 
29\3\1946 تضم�ن الربوتوكول رقم واحد امللحق هبذه املعاهدة أحكاًما 

تنظم االنتفاع بمياه كلمن هنري دجلة والفرات .
- بروتوكول التعاون االقتصادي والفني بن العراق _ تركيا يناير 1971 
وتن�ص امل�ادة الثالثة منه عىل م�ا ييل )بحث الطرف�ان املش�اكل املتعلقة باملياه 

املشرتكة للمنطقة(.
- بروتوك�ول بن الع�راق وتركيا ع�ام 1980 انضمت إليه س�ورية عام 
1983 نص عىل إنشاء جلنة فنية مشرتكة للمياه اإلقليمية الرتكية- السورية- 
العراقية مهمتها دراس�ة الش�ؤون املتعلقة باملياه اإلقليمية وخصوصًا حويض 

دجلة والفرات .

 العراق – سوريا
- معاه��دة ب�ن الدولت�ن املنتدبت�ن بريطانيا وفرنس�ا نيابة عن س�ورية 
والعراق بتاريخ 23/ 12/ 1920 نصت يف مادهتا الثالثة عىل تش�كيل جلنة 
لدراس�ة أي مرشوع س�وري قد يؤدي إىل نقص يف مياه الفرات بدرجة كبرية 

عند اجتيازه للحدود العراقية .
- اتف�اق س�وري – عراقي مؤقت عقد يف بغ�داد بتاريخ 1989/4/17 
ينص عىل تقاس�م الوارد من مياه هنر الفرات عىل احلدود الس�ورية – الرتكية 

املشرتكة بنسبة 58 ٪ للعراق و 42 ٪ لسورية .
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- اتف�اق نص�ب حمطة ضخ س�ورية عىل هنر دجل�ة ع�ام 2002 ) اعتمد 
االتف�اق اتفاقي�ة االمم املتحدة لع�ام 1997 كمرجعية قانوني�ة ( ، ينص عىل 
نصب س�وريا ملحطة ضخ عىل هنر دجلة يف أس�فل هنر اخلابور لس�حب كمية 
مياه قدرها 1.250 مليار م3 سنويًا ، وان ذلك سيكون عىل اجلانب االيمن 
لنهر دجلة للحدود الدولية املشرتكة بن سوريا وتركيا كام ان الرضورة تقتيض 
تعويض تلك الكمية اىل العراق من خال زيادة احلصة املائية يف هنر الفرات.

العراق - إيران
بروتوكول القسطنطينية 1913 

 ت�م توقي�ع بروتوكول يف القس�طنطينية بن إي�ران والدول�ة العثامنية عام 
1913 بوس�اطة بريطانيا وروس�يا تضمن التوصل وحتديد إىل تضمن تعريفا 

للحدود العثامنية – الفارسية .

معاهدة 1937 
 ت�م عقد ه�ذه املعاهدة بعد ع�رض النزاع عىل عصبة االمم واس�تنادًا اىل 
برتوكول االس�تانة 1913 وحمارض جلنة حتدي�د احلدود 1914 ، الغيت هذه 

املعاهدة من جانب ايران عام 1969.

اتفاقية اجلزائر 1975 
 توصل العراق وإيران عام 1975اىل اتفاق نص عىل إجراء ختطيط شامل 
للحدود الربية والنهرية املاحية )شط العرب( وتنظيم االستفادة من األهنار 
احلدودية املش�رتكة بن البلدين، اعتامدًا عىل ما نص عليه بروتوكول األستانة 
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1913 وحم�ارض جلن�ة حتديد احل�دود 1914، تم إلغاء االتفاقي�ة من جانب 
العراق عند اندالع احلرب العراقية – اإليرانية عام 1980.

 وألمهي�ة موضوع املياه حاليًا نتيجة الش�حة الش�ديدة التي مت�ر هبا الباد 
ظهرت بعض الترصحيات يف وس�ائل االعام تفتقر اىل الدقة واملوضوعية يف 
نقل املعلومة الصحيحة عن الوضع املائي احلايل يف البلد وبالتايل قد تؤدي اىل 
س�وء فهم للوض�ع الراهن املتعلق باملوارد املائي�ة وعليه جيب توخي الدقة يف 
مث�ل هذه الترصحيات وباالمكان التنس�يق مع وزارة امل�وارد املائية بأعتبارها 
اجله�ه املعنية باملوارد املائي�ة لتزويدهم باملعلوم�ات واالحصائيات واالرقام 

احلقيقية وكل مايتعلق باملوقف املائي.
 ك�ام قام�ت الوزارة م�ن جانبه�ا بمجموعة م�ن النش�اطات والفعاليات 
املختلف�ة م�ن اجل حتس�ن واقع امل�وارد املائي�ة ومعاجلة الش�حه املائي�ة التي 
تش�هدها خ�ال الع�ام احل�ايل واالعوام الس�ابقة فق�د عملت ال�وزارة بكل 
جهده�ا عىل التخطي�ط لاس�تثامر االمثل للم�وارد املائية يف الع�راق وتنمية 
وتطوير اس�تخدامها وادخال التقنيات احلديث�ة يف طرق الري كالري بالرش 
والتنقي�ط وتعميمه�ا ق�در االم�كان يف املواق�ع املناس�بة م�ع اس�تخدام نظم 
املعلوم�ات اجلغرافي�ة )GIS( لتطوي�ر اس�اليب عمل الوزارة م�ن النواحي 
الفنية واالدارية والتنس�يق مع القطاعات املستهلكة للمياه وبخاصة مايتعلق 
باالستخامات الزراعية والبلدية واالستخدامات البرشية وغريها واملحافظة 
عىل املياه الس�طحية واجلوفية من التلوث م�ع االهتامم بالناحية البيئية وتوفري 
االحتياج�ات املائي�ة املطلوب�ة لتنفي�ذ اخلطط الزراعية للموس�من الش�توي 
والصيفي والرتكيز عىل اعامل اس�تصاح االرايض الس�تغال اكرب مس�احة 
مكنة مع انش�اء الس�دود الكبرية والصغرية لغرض خزن املياه وتوليد الطاقة 
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الكهربائية وتنفيذ ش�بكات ري وبزل حديثة مع منش�أت الس�يطرة عىل املياه 
يف االهنر واجلداول وانش�اء النواظم واجلس�ور وحمطات الضخ للري والبزل 
)وحس�ب اخلط�ط االس�تثامرية للدول�ة( وكذل�ك القي�ام بصيان�ة املش�اريع 
االروائية القائمة كل ذلك س�يؤدي اىل حتس�ن ال�ري وختليص االرايض من 
امللوحة والتغدق وحتس�ن نوعية االنتاج الزراعي وكذلك احلفاظ عىل كمية 
املخ�زون املائ�ي يف بح�ريات وخزانات الس�دود والقيام بدراس�ة التغيريات 

املناخية يف عموم العراق وتأثري االحتباس احلراري عىل موضوع اجلفاف .
 كام تس�عى الوزارة اىل رس�م سياسة جادة بشأن تقليل اهلدر عىل املستوى 

احلقيل وتأمن توزيعات املياه بشكل عادل لكافة املستفدين.
 وخاص�ة القول ان االيرادات املائية احلالي�ة لنهري دجلة والفرات اقل 
بكث�ري من معدالهت�ا الطبيعية مقارنة بالس�نوات الس�ابقة حي�ث كان املعدل 
السنوي ل�������واردات عمود هنر دج�لة )19،43( مليار م3 ويبلغ املعدل 
الع�ام اليرادت�ه م�ع رواف�ده )49،48( ملي�ار م3 ولنه�ر الف�رات )30،3( 

مليارم3 قبل انشاء مرشوع الكاب الرتكي.
 أما معدل االيرادات املتوقعة بعد اكامل مرشوع الكاب فتقدر ب�)8،45( 
ملي�ار م3 لنهر الفرات و)9،16( ملي�ار م3 لنهر دجلة وذلك بفرضية اكامل 
املش�اريع اخلزني�ة واالروائية املخطط تنفيذها يف تركيا وس�وريا وكذلك عند 

غياب اتفاقية حتدد احلصص املائية لكل بلد.
ك�ام ان االحتياجات احلالية ملختلف االس�تخدامات تبلغ )60( مليار م3 
عدا االحتياجات الغراض ادامة االهوار باملناسيب املطلوبة والتي تبلغ )16( 

مليار م3 . أما االحتياجات املائية املستقبلية فتبلغ )76،952( مليار م3.



املؤلف يف سطور

- من مواليد مدينة السليامنية وفيها أكمل تعليمه اإلبتدائي والثانوي.
- حص�ل عىل بعث�ة احلكومة العراقية أيام عبد الكريم قاس�م اىل اململك�ة املتحدة ليحصل 
ش�هادة البكالوري�وس من جامع�ة ليفربول وش�هاديت املاجس�تري والدكتوراه م�ن جامعة 

مانجسرت متخصصًا يف اهلندسة اهليدروليكية.
- بع�د ني�ل الدكت�وراه أرشف كمهن�دس ومدي�ر للمش�اريع م�ع الرشكات االستش�ارية 

الربيطانية عىل عدد كبري من مشاريع التنمية يف أوربا والرشق األوسط وأفريقيا.
- عم�ل مدي�رًا للمش�اريع م�ع منظم�ة الف�او  )FAO( التابع�ة لألم�م املتح�دة كام عمل 

كمستشار هنديس مع البنك الدويل.
- أح�د الناش�طن يف احلرك�ة الكوردية وقياديا ب�ارزًا يف احلزب الديمقراطي الكردس�تاين 
حتى تأسيس حزب االحتاد الوطني الكردستاين وأصبح مثًا للجبهة الكردية يف املعارضة 

العراقية يف اخلارج.
- أنتخب لعضوية قيادة املؤمتر الوطني العراق عام 1992 حتى سقوط نظام صدام حسن 

عام 2003.
- أصبح وزيرًا للموارد املائية يف العراق ما بن عامي 2003 و2010.

- تسنّم منصب املستشار األقدم لرئيس اجلمهورية منذ عام 2010 وحلد اآلن.


