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املنتدى العراقي ملنظامت حقوق االنسان يساند الحملة

الوطنية والدولية للكشف عن مصري املغيبني قرسياً 

 دعوة

تدعو أرسة تحرير مجلة املنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين 

والقانون لنرش مقاالتهم

 وبحوثهم يف املجلة .

ــادف  ــذي يص ــرسي ال ــاء الق ــا االختف ــدويل لضحاي ــوم ال ــرى الي ــبة ذك  مبناس

30 / آب مــن كل عــام ، مــن اجــل تســليط االنظــار عــى هــذا امللــف املأســاوي 

، واهميــة  العــامل  مــن دول  العديــد  االفــراد يف  الــذي ميــس آالف  الخطــري 

ــني  ــا املغيب ــري الضحاي ــن مص ــف ع ــراف للكش ــع االط ــن جمي ــاد م ــعي الج الس

ــات  ــود واالتفاقي ــزام بالعه ــال االلت ــن خ ــك م ــني، وذل ــن واملختطف واملفقودي

ــان  ــوق االنس ــادئ حق ــة ملب ــم املنافي ــذه الجرائ ــة به ــة الخاص ــق الدولي واملواثي

ــانية . ــم االنس والقي

عــى  قلقــه  شــديد  عــن  يعــرب  الــذي  الوقــت  يف  العراقــي  املنتــدى  ان 

مصــري اآلالف مــن املغيبــني يف العــراق ، يطالــب بالعمــل الجــاد مــن قبــل 

ــن  ــة ، م ــل الدول ــب مفاص ــى اغل ــة ع ــات املهيمن ــة والجه ــلطات الحكومي الس

خــال االرساع يف حســم هــذا امللــف الشــائك يف العــراق ، وانهــاء معانــاة آالف 

ــة  ــات الطائفي ــات واالختاف ــا يف الحــروب والنزاع ــدت معيله ــي فق ــل الت العوائ

ــي تضــم اكــر عــدد  ــدول الت ــني ال ــر مــن ب ــة ، خاصــًة ان العــراق يعت والفكري

ــامل . ــن يف الع ــن املفقودي م

ــراً مفصــاً  ــدى العراقــي ملنظــامت حقــوق االنســان تقري وســبق واصــدر املنت

عــن ملــف ضحايــا املغيبــني واملفقوديــن واملختطفــني يف العــراق يف اوائــل شــهر 

آب / 2020 ، و وزع بنطــاق واســع بهــذه املناســبة .

املنتــدى العراقي ملنظامت حقوق االنســان

                             30 / آب / 2020
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 حــني متــر األزمــات والظــروف العصيبــة عــى الشــعوب 
تصبــح دافعــاً للتوحــد واملوقــف املنســجم ، وســبباً يدعــو 
تضــع  أن  والشــخصيات  السياســية  والكتــل  األحــزاب 
مصالــح الشــعب وترصــني الجبهــة الداخليــة فــوق كل 

ــح .  ــارات واملصال االعتب
 ، متعــددة  حرجــة  بظــروف  ميــر  اليــوم  العــراق 
والحكومــة تســعى وتجاهــد مــن أجــل تجــاوز كل ظــرف 
ــزداد  ــي ت ــروف الت ــذه الظ ــال ه ــا ، وخ ــق إمكانياته وف

نكــون بحاجــة لوقفــة وطنيــة تتطلــب تأجيــل كل الخافــات ، والــرشوع بالعمــل 
ــوب  ــة السياســية، مطل ــم العملي ــم وترمي ــاس وضــامن مســتقبلهم ، وتقوي ــة الن لخدم
مــن الســلطة الترشيعيــة أن تضاعــف جهودهــا يف إنجــاز مشــاريع القوانــني املطلوبــة ، 
ومطلــوب مــن الســلطة التنفيذيــة أن تقــف بأمانــة وإخــاص لتنفيــذ تفاصيــل خطــة 
ــدين ،  ــة والفاس ــبة القتل ــرة ومحاس ــات املبك ــوال اىل االنتخاب ــة ، وص ــاج الحكوم منه
ومطلــوب مــن الســلطة القضائيــة أن تقــف موقفــا يليــق بتأريخهــا وســمعتها ودورهــا 
ــام ، وأال  ــال الع ــاة ورساق امل ــدين والجن ــة الفاس ــوق ومعاقب ــات الحق ــل يف اثب الفاع
ــوم  ــراق الي ــع، فالع ــح واملناف ــات النظــر أو تقاطــع املصال ــاف يف وجه ننشــغل باالخت

ــف .  ــد املواق ــروف ونوح ــاوز الظ ــا أن نتج يطالبن
ــرك االنتصــار  ــي ، وت ــا الوطن ــي دنســت ترابن ــامت اإلرهــاب الت ــا عــى تنظي انترصن
مدنــا وبيوتــاً متهدمــة وخســائر كبــرية بــاألرواح وارساً مهجــرة، مــا يتطلــب منــا 
ــر  ــن أن تتوف ــي ميك ــرق الت ــعى بالط ــار ، ونس ــذا الدم ــن ه ــف م ــاون للتخفي أن نتع
ــن  ــاس م ــودة الن ــه، وع ــادة بنائ ــن اع ــا ميك ــم م ــامر وترمي ــادة االع ــاعدة يف إع للمس

املخيــامت اىل مســاكنها وأعاملهــا . 
السياســية  النخــب  توافــق  عــى  واضــح  بشــكل  تؤكــد  الشــعوب  تجــارب  إنَّ 
والشــخصيات الوطنيــة للتوصــل اىل حلــول تســاند عمليــة التصــدي للظــروف واألزمــات 
مبــا فيهــا األزمــة االقتصاديــة الخانقــة التــي ميــر بهــا العــراق، وهــذا املوقــف امتحــان 
ــذه النخــب والشــخصيات حــني تضــع مصلحــة الشــعب  ــخ بفخــر له سيســجله التاري
ــدي  ــكل ج ــر بش ــدأت تظه ــة ب ــرة الحكوم ــذه الف ــال ه ــارات ، خ ــوق كل االعتب ف
مواجهتهــا للفســاد وتصديهــا لإلرهــاب ، والعمــل عــى ســيادة منطــق القانــون ، ومنــع 
ــدأت  ــف ب ــي ولاس ــة الت ــع وجــود الجائح ــة ، م ــارج نطــاق الدول انتشــار الســاح خ
تنتــرش بــني العراقيــني لقلــة الوعــي وعــدم االلتــزام بالتعليــامت ، ومــع الضائقــة املاليــة، 
فاننــا نجــد أن العمــل التنفيــذي للحكومــة بــكل األشــكال ال ميكــن أن ينعكــس بشــكل 

ــا مل يجــد املســاندة والتعاطــف مــن كل األحــزاب والشــخصيات .  ايجــايب وفعــال م
مجلــس النــواب يشــكل الســلطة الترشيعيَّــة، وكل نائــب عليــه أن يضــع أمــام ضمــريه 
وحســبانه أنــه ميثــل كل عراقــي بغــض النظــر عــن قوميتــه أو دينــه أو مذهبــه ، ووفــق 
هــذا االعتبــار يتــم الحــرص عــى ترشيــع القوانــني ، وكل عنــرص يف الســلطة التنفيذيــة 
ــى أصغــر موظــف أو عامــل مطالبــني مبضاعفــة الجهــد،  ــة وحت مــن رئيــس الجمهوري
والتفــاين بإخــاص للعمــل مــن اجــل ســيادة دولــة القانــون ، ودون ذلــك ســنبقى أرسى 
ــي  ــة وه ــى الســلطة القضائي ــام ان ع ــون ، ك ــن القان ــة ع ــال الخارج ــات واألفع االنف
تتمســك باســتقاليتها أن تكــون كــام عهدناهــا شــجاعة يف قراراتهــا، وأمينــة يف تطبيــق 
ــق  ــار ميكــن أن يخل ــني األخي ــف ب ــا، وان التحال ــا ونظرته ــة يف عمله ــني ، وحيادي القوان

حائــط الصــد لتجــاوز الصعــاب . 
ــروي  ــة وال ــن الحكم ــاً م ــم وساســتهم قلي ــن قياداته ــراق م ــه أهــل الع ــا يطلب  م
واملــروءة، واالبتعــاد عــن الخطابــات اإلعاميــة التــي تزيــد نــار االختــاف ، وان تكــون 
ــدة تجمعــت خــال هــذا  ــه العــراق مــن هــزات عدي ــا تعــرض ل ــا مبســتوى م قياداتن
الظــرف ونغصــت حيــاة العراقيــني ، فاعينــوا النــاس عــى تجــاوز املحنــة، وانتــم أهــل 

ألن تقفــوا مثــل هــذا املوقــف .
ــا اليــوم هــي قضيــة العــراق ، وال ســبيل لنــا جميعــا غــري أن  القضيــة التــي تجمعن
يعــود العــراق ســاملا ومعــاىف، ولــذا علينــا أن نختــزل الزمــن ونحــرق املراحــل وصــوال اىل 
املوقــف الصحيــح والحيــاة التــي نتشــارك بهــا ، وحتــى يذكرنــا التاريــخ بــرشف وبأمانــة، 

فــإْن مل يوحدنــا العــراق فــامذا يوحدنــا بعــد اليــوم ؟

 متى يوحدنا العراق ؟

زهري كاظم عبود 

الجرميــة  ملواجهــة  األمنــي  التحــرك   
ــس  ــاالت لي ــى االغتي ــاء ع ــة والقض املنظّم
حتــى  وال   ، السياســية  للتزجيــة  شــعارا 
ــة يف ادارة  ــود ازم ــن وج ــري ع ــا للتعب خطاب
امللفــني األمنــي والســيايس، بقــدر مــا أّن 
ــة  ــا، وحاج ــرا واقع ــات أم ــه ب ــذا التوّج ه
رضوريــة ملواجهــة تحديــات كبــرية ، تخــّص 
ــة  ــّص مواجه ــام تخ ــع، مثل ــة واملجتم الدول

ــي . ــلم األه ــي والس ــن املجتمع ــدد األم ــذي يه ــف، ال ــات العن جامع

ــب  ــياق، يتطل ــذا الس ــل يف ه ــل والتفاع ــاة للتواص ــبه مدع ــا احس م
عمــا مؤسســاتيا كبــريا، وجهــدا يســتند اىل خطــط وبرامــج، واىل آليــات 
عمــل، واىل إرادة أمنيــة وسياســية، فضــا عــن تأمــني الفعاليــات 
اللوجســتية واالســتخباراتية، والتــي مــن شــأنها أن تجعــل ذلــك التحــرّك 

ــي ناجحــا وفاعــا . األمن

كــام أن العمــل االطــاري إلنجــاح الفعاليــات األمنيــة يتطلــب وعيــا 
مبســؤوليات التخطيــط والعمــل واملتابعــة مــن جانــب، مثلــام يتطلــب 
دعــام سياســيا واضحــا عــى املســتوى الحكومــي و املســتوى النيــايب و 
عــى املســتوى القضــايئ، ألّن هــذا الدعــم هــو الــذي ســيجعل املامرســة 
ــة،  ــة املنظم ــن الجرمي ــّد م ــع، ويف الح ــر يف الواق ــة األث ــة عميق األمني
وباتجــاه الكشــف عــن االغتيــاالت التــي تنــال عديــدا مــن االشــخاص، 
ــامد  ــي تقــف وراءهــا، وأعتقــد أّن اعت ــع الت بقطــع النظــر عــن الدواف
ــات، فضــا  ــني املعلوم ــة ويف تأم ــة يف الرصــد واملراقب االســاليب الحديث
ــض  ــر يف بع ــؤر التوت ــى ب ــيطرة ع ــاح والس ــط الس ــات ضب ــن عملي ع
ــا النجــاح هــذا املامرســة،  ــا واقعي املناطــق العشــائرية ســيكون منطلق
واليجــاد بيئــة مجتمعيــة أمنيــة بعيــدة عــن مخاطــر التهديــد والعنــف .

ــف  ــت تق ــاالت ، إْن كان ــم االغتي ــف جرائ ــا توصي ــدو صعب ــد يب  ق
وراءهــا أهــداف سياســية أو جنائيــة ، وبالطريقــة التــي تجعــل تعريفهــا 
قانونــا يســتدعي جهــدا قضائيــا وتدخــا أمنيــا ، وجهــدا يتقــّى الجرمية 
حــال وقوعهــا، ومتابعــة حيثياتهــا، و كذلــك التعــرّف عــى ماتحملــه من 
أبعــاد وأهــداف، وهــو مــا اصبــح حديثــا مفتوحــا يف كثــري مــن املحافــل، 
عــى املســتوى النيــايب واملســتوى األمنــي، ولعــل الدعــوة لتشــكيل قــوة 
أمنيــة خاصــة ملكافحــة االغتيــاالت، تعــّد مــن اكــر الخيــارات والقــرارات 
ــراءات  ــاذ االج ــة، واتخ ــة املنظم ــب الجرمي ــن نس ــل م ــة ، للتقلي فاعلي
الازمــة الرضوريــة والرسيعــة بصــدد الكشــف عنهــا، وهــذا األمــر 
يتطلــب وجــود بيئــة أمنيــة وسياســية تكفــل عمليــة االســناد، والدعــم 
ــة، الســيام يف مجــال التنســيق  ــات االمني ــذي يخــّص اجــراءات الجه ال
ــات  ــع جه ــال م ــم االغتي ــوط لجرائ ــود خي ــال وج ــول يف ح ــع االنرب م
ــدات  ــة بأجن ــا عاق ــا له ــرة للحــدود ، أو تكــون دوافعه ــة، وعاب خارجي

تتطلــب جهــدا دوليــا واقليميــا .

التعاطــي مــع موضــوع جرائــم االغتيــال، ليســت بعيــدة ايضــا 
ــد  ــدف اىل تهدي ــم ته ــذه الجرائ ــل ه ــاب ، ألن مث ــم االره ــن جرائ ع
أمــن الدولــة ، وامــن النــاس وارواحهــم ، وأن رسعــة التصــّدي لهــا 
والكشــف عنهــا سُيســهم يف تحقيــق األمــان االجتامعــي، مثلــام ســيجعل 
ــا يف الحصــول  ــون معه ــة ويتعاون ــني يثقــون مبؤسســاتهم األمني املواطن
ــايب  ــق االيج ــك املؤسســات للتحقي ــي تســاعد تل ــات ، الت ــى املعلوم ع
ــك  ــى تل ــيطرة ع ــي الس ــا يعن ــو م ــة ، وه ــاة برسع ــول اىل الجن وللوص
الجرائــم ومنــع تحّولهــا اىل ظاهــرة تهــدد الســلم املجتمعــي ، ألن 
النجــاح األمنــي ســيلعب دورا كبــريا يف دعــم البيئــة السياســية ، وعمليــة 
املشــاركة الدميقراطيــة والحــق يف التظاهــر والتعبــري عــن الــرأي ، وهــي 
قضايــا تشــكّل واحــدة مــن اكــر تحديــات العمليــة السياســية العراقيــة 

ــاركة . ــل واملش ــة والتواص ــاج اىل الثق ــي تحت الت

عي حسن الفواز

 املجتمع العراقي

 ومسؤوليَّات حاميته
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1( تأييــد الشــعب 
االنتفاضــة  وقــوى 
ــة  ــزاب الوطني واألح

والدميقراطية 
ومنظــامت املجتمــع 
املــدين لهــذا اإلجــراء 
ومتابعــة تنفيــذه .

2( تأمــني مشــارة 
ــني  ــني العراقي ــن الحقوقي ــة م ــرة مجموع خ
الخــرة  إىل  إضافــة  النزيهــني،  والقضــاة 
الدوليــة يف مجــال التحقيــق بقضايــا الفســاد 
املــايل، وقضيــة اجتيــاح املوصــل ونينــوى، 
وشــهداء معســكر ســپايكر، وأحــداث األنبــار 
ترشيــن  انتفاضــة  وشــهداء   ،2011 عــام 
ــني  ــني واملختطف ــا املغيب األول 2019، وقضاي

ــخ . ــاالت، …ال واالغتي

التحقيــق  مــن  الهــدف  ليــس   )3
ــاد  ــرش األحق ــام ون ــو االنتق ــامت ه واملحاك
والكراهيــة يف صفــوف املجتمــع، بــل تحقيــق 
ــن  ــا وم ــدروس منه ــتخاص ال ــة واس العدال
تجــارب الســنوات املنرصمــة والخــرات التــي 
التــي  واألســس  منهــا  االســتفادة  يفــرض 
ــع،  ــة واملجتم ــود يف الدول ــتوجب أن تس يس
ومنــع  الدولــة  وهيبــة  القانــون  وســيادة 
التجــاوز عــى الدســتور وحاميــة حقــوق 

اإلنســان واملجتمــع وثــروة البــاد .

نــرش  خــال  مــن  الشــعب  إرشاك   )4
مــع  التعامــل  يف  والشــفافية  الوثائــق 
ــة الشــعب ومنظــامت  امللفــات وتأمــني رقاب
ــوق  ــامت حق ــا منظ ــدين، ومنه ــع امل املجتم
اإلنســان، والنقابــات، عــى مجــرى التحقيــق 
ــة  ــة ودق ــامم برسع ــع االهت ــامت، م واملحاك
طويــاً  متتــد  االَّ  بهــدف  امللفــات  إنجــاز 
الهــروب مــن  بحيــث يتســنى للفاســدين 
وجــه العدالــة أو متييــع القضايــا، الســيام 
ألولئــك الذيــن مــا زالــوا يلعبــون دوراً كبــرياً 
ــم  ــاد والتحك ــة يف الب ــة السياس يف إدارة دف
ــد  ــة والحش ــزة الدول ــواب وأجه ــس الن مبجل

 . الشــعبي…الخ 

التحقيقيــة  باللجنــة  الثقــة  إن   )5
وإال  جــداً،  رضوري  أمــر  وشــخوصها 
ــة  ــن رقاب ــر، ولك ــتحق الذك ــة ال تس فالعملي
ــه لهــا هــي األجــود، التــي  الشــعب ومتابعت
ــة  ــول إىل النتائــج العادل ــا للوص ــد منه ال ب

. واملرجــوة 

مكافحة الفساد : الثقة جيدة ، لكن رقابة الشعب أجود ! 

النــواب والقضــاء( التــي تحميهــم، كــام لهــم 
ــال  ــوط إلفش ــارس كل الضغ ــن مي ــارج م يف الخ
الكبــار  الحيتــان  ملفــات  لفتــح  محاولــة  كل 
ــن  ــارات م ــات امللي ــى مئ ــس ع ــت لي ــي أت الت
الــدوالرات األمريكيــة ورسقــت الخبــز واللقمــة 
وأوقفــت  واملعوزيــن  الفقــراء  أفــواه  مــن 
عمليــة التنميــة الوطنيــة وزورت بتلــك األمــوال 
ــت  ــة وغطّ ــة واملحلي ــة العام ــات النيابي االنتخاب
عــى القتلــة واملزوريــن ..الــخ, فحســب، بــل أن 
نظــام الفســاد املــايل واإلداري والســيايس قــد 
صــادر كامــل حقــوق اإلنســان املثبتــة يف الئحــة 
ــة  ــام 1948 وبقي ــة لع ــان الدولي ــوق اإلنس حق
ــة الخاصــة  ــة واإلقليمي ــح الدولي ــق واللوائ الوثائ

بحقــوق اإلنســان والرشعــة الدوليــة .

 مــن هنــا تــرز حقيقــة أن الفســاد يعتــر 
ــقط  ــب أالَّ تس ــي يج ــرى الت ــم الك ــن الجرائ م
ــى  ــا حت ــة مرتكبيه ــب ماحق ــل يج ــادم، ب بالتق
تحقيــق العدالــة. ومــن هنــا جــاءت املطالبــات 
بنــات  جانــب  مــن  واملســتمرة  الشــديدة 
الفســاد  مبحاربــة  املخلصــني  الشــعب  وأبنــاء 
املظاهــرات  أغلــب  يف  وتجلــت  والفاســدين 
والتحــركات املدنيــة خــال الســنوات املنرصمــة، 
تبلــورت يف هتافــني صارخــني “باســم  والتــي 
الديــن  باســم  الحراميــة”،  باگونــة  الديــن 
يف  تبلــورت  ثــم  وطنــه”،  باعــوا  واملذهــب 
و  حقــي”،  أخــذ  “نــازل  مهمــني:  شــعارين 
ــه  ــعب في ــون الش ــتقل، يك ــن” مس ــد وط “أري

. العليــا واملصلحــة  الكلمــة  هــو صاحــب 

ــة  ــام العراقي ــائل اإلع ــرشت وس ــام ن ــل اي قب
مجلــس  رئيــس  تشــكيل  مفــاده  مهــامً  خــراً 
يف  التحقيــق  عــن  مســؤولة  لجنــة  الــوزراء 
ــا الكــرى، التــي طاملــا  ملفــات الفســاد والقضاي
طالــب الشــعب بفتحهــا والتحقيــق بالحيتــان 
الكــرى التــي أذلــت الشــعب العراقــي وأفقرتــه 
وعطلــت عمليــة التنميــة والتقــدم وأشــاعت 
املجتمــع.  حيــاة  جوانــب  جميــع  يف  الرثاثــة 
الحقوقــي  الفريــق  إىل  اللجنــة  رئاســة  وأوكل 
بهــذا  معتمــداً  هاشــم،  طــه  أحمــد  الســيد 
بــه  ومعرفتــه  معــه  عملــه  عــى  التكليــف 
وثقتــه بأمانتــه، كــام وضعــت تحــت ترصفــه 
مــا يحتــاج لــه مــن إمكانيــات ماديــة وإداريــة 
ــت  ــم أوكل ــنوات. ث ــذ س ــة من ــات محفوظ وملف
للجــرال عبــد الوهــاب الســاعدي، رئيــس جهــاز 
ــرى  ــن ت ــال م ــة اعتق ــاب، مهم ــة اإلره مكافح

. للمحاكمــة  تقدميــه  اللجنــة رضورة 

ــدة  ــتحتاج إىل ع ــة س ــذه اللجن ــك إن ه ال ش
ــة : ــائل جوهري مس

د. كاظم حبيب
ظاهــرة  يعــد  مل  العــراق  يف  الفســاد   
أو  واآلخــر،  الحــني  بــني  ميــارس  ســطحية 
أو  الحــزب  هــذا  أو  الشــخص  هــذا  مــن 
ــن  ــة أو م ــة أو الخاص ــة الحكوم ــك الجه تل
ــاد  ــول الفس ــل تح ــك، ب ــة أو تل ــذه الدول ه
الســنوات املنرصمــة، منــذ االحتــال  عــر 
وتشــكيل  للعــراق  األمرييك-الريطــاين 
بــول  بقيــادة  االنتقــايل  الدولــة  مجلــس 
برميــر، الســيام يف الفــرة الواقعــة بــني 2006-

2014 ، وعــدم توقفهــا حتــى أالن، نظامــاً 
ــرأة  ــارس بج ــاً مي ــاً وفاع )System( متكام
ــاء واســتمرارية مــن قبــل ســلطات  ــا حي وب
وهيئاتهــا  ومؤسســاتها  الثــاث  الدولــة 
املدنيــة  األجهــزة  وعمــوم  املســتقلة 
ــا  ــكل صنوفه ــة ب ــلحة العراقي ــوات املس والق
بصــورة ســافرة مبشــاركة جميــع األحــزاب 
منهــا  الشــيعية  السياســية،  اإلســامية 
املعلــن  املســلحة  وتشــكياتها  والســنية، 
بشــكل خــاص  ومنهــا  املســترة،  أو  عنهــا 
الطائفيــة  وامليليشــيات  الشــعبي  الحشــد 
القوميــة،  األحــزاب  وكذلــك  املســلحة، 
ــاع  ــك القط ــة، وكذل ــا والكردي ــة منه العربي
االقتصــادي والتجــاري والعقــاري  الخــاص 
والحكوميــة،  الخاصــة  املحليــة  والبنــوك 
املجتمــع  جانــب  مــن  قرسيــة  ومبشــاركة 
ــة  ــة، إضاف ــة والعام ــؤونه الخاص ــيري ش لتس
إىل مشــاركة مســتمرة مــن جانــب الــدول 
ــوار،  ــيام دول الج ــة، الس ــرشكات األجنبي وال
وكذلــك الــدول الكــرى وتلــك التــي يتعامــل 
ــا العــراق. هــذا التشــخيص الواقعــي ال  معه
ــر يف  ــخاص أو دوائ ــود أش ــدم وج ــي ع يعن
ــة  هــذا النظــام ال يتســمون بالنزاهــة والعف
والضمــري والحــس الوطنــي. إال إن هــؤالء 
يشــكلون  ال  املجموعــات  أو  األشــخاص 
ــاً  ــة جانب ــرة واملركون ــري املؤث ــة غ ــوى القل س
الفاســدة  الغالبيــة  قبــل  مــن  واملكروهــة 
واملــال  الحكــم  عــى  واملهيمنــة  الفاعلــة 

. االجتامعــي  والنفــوذ 

مهمــة  حقيقــة  يؤكــد  الواقــع  هــذا 
غــري  كان  وأن  النظــام،  هــذا  محاربــة  إن 
مســتحيل، ولكــن صعــب للغايــة ومصحــوب 
مبحــاوالت جــادة لإلجهــاز عــى مــن يحــاول 
التحــرش بهــذا النظــام أو اســتدعاء شــخوصه 
عــدة  أســلحة  ميلكــن  فهــم  ومحاســبتهم، 
وليــس ســاحاً واحــداً، ليــس امليليشــيات 
والتهديــد  والتغييــب  للخطــف  املســتعدة 
لهــم  وأيضــا  بــل  لحظــة،  كل  يف  والقتــل 
ــة ومجلــس  ــة )الســلطة التنفيذي قــوى الدول
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الخطــف  وجرائــم 
واالبتــزاز والتغيــب 
يف االماكــن املجهولة 
واملعتقــات الرسية، 
مــن  وحرمانهــم 
وحــق  الحريــة 
والقتــل  الحيــاة، 

ــار  ــم بإجب ــب قيامه ــة، اىل جان ــى الهوي ع
املواطنــني عــى التهجــري واملغــادرة، وقمــع 

. الســلميني  املتظاهريــن 

ــدويل  ــوم ال ــامل بالي ــل الع ــوم يحتف والي
لضحايــا االختفــاء القــرسي الــذي يصــادف 
يف 30 مــن آب مــن كل عــام مــن اجــل 
تســليط الضــوء عــى االشــخاص الذيــن 
جــرى تغيبهــم وعــدم معرفــة مصريهــم 
الــذي اصبــح مجهــوال ً، وهنــا ال بــد ان 
ــذي  ــي ال ــاة الشــعب العراق نســتذكر معان
قبــل  مــن  فضــه  اعتــداءات  اىل  تعــرض 
كان   !!  ً عامــا   ”99“ وملــدة  الحكومــات 
باملعايــر  االلتــزام  بالحكومــات  االجــدر 
الحريــات  لتعزيــز  والدوليــة  الوطنيــة 
يف  العــام  واالســتقرار  والعدالــة  العامــة 
الدولــة ال ان تخلــق املــررات والذرائــع 
عــن  مواطنيهــا  لقمــع  القانونيــة  غــري 
طريــق اجهزتهــا االمنيــة الفاشــية التــي 
يف  الدائــم  والقلــق  الخــوف  زرعــت 

. املجتمــع  صفــوف 

ويف هــذه املرحلــة الراهنــة هنــاك آالف 
واملغيبــني  واملفقوديــن  املعتقلــني  مــن 
نتيجــة  الحقيقيــة  اعدادهــم  تحــدد  مل 
ــات  ــل جه ــن قب ــوائية م ــاالت العش االعتق
بالوقــوف  لهــم  يســمح  ومل  متعــددة، 
او  براءتهــم  إلثبــات  املحاكــم  امــام 
مجلــس  مــن  يتطلــب  لــذا  ادانتهــم، 
الوطنيــة  والقــوى  العراقــي  النــواب 
مناهضــة  املــدين  املجتمــع  ومنظــامت 
عــى  والضغــط  القــرسي  االختفــاء 
ــة  ــؤولياتها القانوني ــل مس ــة لتتحم الحكوم
الخطــري،  امللــف  هــذا  ازاء  واألخاقيــة 
والكشــف عــن مصــري العراقيــني املعتقلــني 
املفقوديــن  مصــري  وتحديــد  واملغيبــني، 

. غامضــة  ظــروف  يف  اختفــوا  الذيــن 

 الدولة العراقية واالختفاء القرسي

ــاته  ــي ومؤسس ــع العراق ــاول املجتم  يتن
بقلــق  الدوليــة  واملنظومــة  الوطنيــة 
ــراق  ــاء القــرسي يف الع ــف االختف ــري مل كب
عــى  لخطورتــه  طويلــة  ســنوات  ومنــذ 
ــة  ــات العام ــة والحري ــرد والعائل ــاة الف حي
الشــخصية  املصالــح  لكــن  للمواطنــني، 
والحزبيــة تدفعهــم اىل ارتــكاب االنتهاكات 
عــى  الســيطرة  اجــل  مــن  الجســيمة 
ــوص  ــم النص ــة، رغ ــور يف الدول ــام االم زم
يف  بهــا  املعمولــة  الثامنيــة  الدســتورية 
العراقيــة،  الدولــة  تأســيس  منــذ  البــاد 
والقانــون  املتحــدة  األمــم  وميثــاق 
الــدويل،  الجنــايئ  والقانــون  اإلنســاين 
وخاصــة ً االعــان املتعلــق بحاميــة جميــع 
األشــخاص مــن االختفــاء القــرسي التــي 
ــم لســنة  ــة لألم ــة العام ــا الجمعي اعتمدته
ــدول  ــع ال ــى جمي ــرض ع ــي تف 1992، الت
ــوق اإلنســان  ــز احــرام حق ــزام بتعزي االلت
 ” بــان  ويطالــب  األساســية  والحريــات 
لاختفــاء  أي شــخص  تعريــض  يجــوز  ال 
االتفاقيــة  تدعــو  كــام   ..  ” القــرسي 
الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن 
التــي   2006 لســنة  القــرسي  االختفــاء 
تحــدد وتعــرف االختفــاء القــرسي عــى 
ــا أو ســجنه  ــم اختطــاف شــخص م ــه يت ان
مــن قبــل دولــة أو منظمــة سياســية أو 
مــن قبــل طــرف ثالــث بتفويــض أو دعــم 
أو موافقــة مــن دولــة أو منظمــة سياســية، 
يتبعــه مــن خــال رفــض االعــراف مبصــري 
ــع  ــد وض ــوده، بقص ــكان وج ــخص وم الش
الضحيــة خــارج نطــاق حاميــة القانــون« .

تعتــر  القــرسي  االختفــاء  جرميــة  ان 
القانــون  يحددهــا  التــي  الجرائــم  مــن 
اإلنســانية،  ضــد  جرميــة  بأنهــا  الــدويل، 
ــان،  ــوق اإلنس ــاً لحق ــاكاً صارخ ــل انته ومتث
مــن  الوســائل  كافــة  تحشــيد  ويتطلــب 
جرميــة  مرتكبــي  إفــات  عــدم  اجــل 
االختفــاء القــرسي مــن العقــاب، وحــق 

. والتعويــض  العدالــة  يف  الضحايــا 

ويف العــراق اصبــح موضــوع االعتقــاالت 
ــث  ــل ب ــن اج ــي م ــلوك يوم ــب س والتغي
الخــوف والرعــب يف صفــوف املواطنــني 
ــة  ــاده القومي ــه ابع ــلوك ل ــذا الس وكان ه
والدينيــة واملذهبيــة والحزبيــة والفكريــة، 
وقــد نفــذ ضــد مئــات اآلالف مــن النســاء 

ممــن  الســن  وكبــار  والشــباب  واالطفــال 
ــم،  ــزب الحاك ــلطة او الح ــس الس ــوا رئ عارض
اصعــب  مــن  وكانــت  الحكومــة،  نهــج  او 
املراحــل يف هــذا املجــال عــى العراقيــني .. 
عــر  مراحــل  خمــس  اىل  انقســمت  والتــي 

تاريخــه املعــارص :-

– املرحلة االوىل :

بــدأت عمليــات القتــل يف العهــد امللــيك 
بعــد مجــزرة ســميل عــام 1933، واخــذت 
ــا بالتصاعــد ضــد العســكريني  ــم طريقه الجرائ

والسياســيني. واملدنيــني 

– واملرحلــة الثانية :

عــام  الجمهوريــة  اعــان  بعــد  جــاءت 
الســحل  القتــل و  1958 مورســت عمليــات 
بحــق العراقيــني وكانــت ابرزهــا مــا حــدث يف 
ــوك . ــل وكرك ــداث املوص ــاب واح ــرص الرح ق

– واملرحلــة الثالثة:

ــام 1963  ــن ع ــباط م ــاب 8/ش ــب انق عق
نفســه،  العــام  مــن  ترشيــن  شــهر  لغايــة 
قــوات الحــرس القومــي تطــارد املعارضــني، 
وتعذيبهــم  باعتقاالتهــم  ويقومــون 
وتصفيتهــم يف مامرســة غريبــة وجديــدة عــى 
ــاق االوىل  ــر االنط ــية، وتعت ــاحة السياس الس

العــراق. يف  القــرسي  االختفــاء  لعمليــات 

– واملرحلــة الرابعة:

مــن عــام 1968 ولغايــة ســقوط النظــام 
ونهــج  العامــة  الثقافــة  كانــت   ..  2003 يف 
ــاالت  ــة هــي االغتي الســلطات يف هــذه املرحل
واالعدامــات  والتعذيــب  واالعتقــاالت 
الجامعيــة والفرديــة والتغيــب التــام، والرحيل 
الكيميــاوي  الســاح  واســتخدام  والتهجــري، 
ــا مناطــق الحــزام  ــال، وضحاي ــات االنف وعملي
ــل  ــكن والعم ــد والس ــع التواج ــي اي مين االمن
 َ فضــا  البــاد،  مــن  معينــة  مناطــق  مــن 
ــوار  ــد ث ــتخدم ض ــوي املس ــع الدم ــن القم ع
رفــاة  عــى  والعثــور  الشــعبية،  االنتفاضــة 
ــة  ــر الجامعي ــنوات يف املقاب ــد س ــا بع الضحاي

. العراقيــة  املنتــرشة يف املــدن 

– واملرحلة الخامســة :

مــن عــام 2004 ولغايــة االن والتــي امتازت 
يف  ســبقهم  ملــن  وتقليــد  الطائفــي  بالنهــج 
العشــوايئ  االعتقــال  عمليــات  مــن  الحكــم 

حميد مراد
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ــن  ــخاص الذي ــة لألش ــة املتابع ــري رعاي توف
الدعــم  وتوفــري  االنتحــار  عــى  أقدمــوا 

. لهــم  املجتمعــي 

يعتــر االنتحــار مــن القضايــا املعقــدة، 
مــن  الوقايــة  جهــود  تتطلــب  وبالتــايل 
ــد  ــني العدي ــاون ب ــيق والتع ــار التنس االنتح
مــن قطاعــات املجتمــع، مبــا يف ذلــك القطــاع 
الصحــي والقطاعــات األخــرى مثــل التعليــم 
والقانــون،  والعــدل  والزراعــة  والعمــل 
وينبغــي  واإلعــام.  والسياســة،  والدفــاع، 
ــة  ــود شــاملة ومتكامل أن تكــون هــذه الجه
يؤثــر  أن  نهــج  ميكــن ألي  ال  انــه  حيــث 
ــة  ــل قضي ــدة مث ــة معق ــى قضي ــرده ع مبف

. االنتحــار 

وصمــة  والعقبــات  التحديــات   #
واملحظــورات العــار 

تحيــط  التــي  العــار  وصمــة  إن 
تعنــي  واالنتحــار  النفســية  باالضطرابــات 
أن كثــري ممــن يفكــرون يف وضــع نهايــة 
ســيتعذر  االنتحــار  حاولــوا  أو  لحياتهــم 
لــن  وبالتــايل  املســاعدة،  طلــب  عليهــم 
متــس  التــي  املســاعدة  عــى  يحصلــوا 
مــن  الوقايــة  قضيــة  إن  إليهــا.  حاجتهــم 
بســبب  كاف  بشــكل  تعالــج  مل  االنتحــار 
ــة  ــكلة صح ــار كمش ــي باالنتح ــف الوع ضع
ــه مــن املحظــورات  ــة رئيســية ولكون عمومي
ــول دون  ــام يح ــات م ــن املجتمع ــري م يف كث
ــم ســوى  ــى اآلن، مل يق ــا. فحت مناقشــته علن
ــة  ــإدراج الوقاي ــدان ب ــن البل ــل م ــدد قلي ع
مــن االنتحــار ضمــن أولوياتهــا الصحيــة، 
وجــود  فقــط  بلــدا   38 ســوى  يذكــر  ومل 
اســراتيجية وطنيــة للوقايــة مــن االنتحــار .

الوعــي  إذكاء  للبلــدان  املهــم  ومــن 
إلحــراز  املحظــورات  وكــرس  املجتمعــي 

. االنتحــار  مــن  الوقايــة  يف  تقــدم 

عــى الصعيــد العاملــي، هنالــك ضعــف 
باالنتحــار  الخاصــة  البيانــات  إتاحــة  يف 
واإلقــدام عليــه ونوعيــة هــذه البيانــات، 
مــن  فقــط  دولــة   80 ســوى  يوجــد  فــا 
ــن  ــدة ع ــات جي ــا بيان ــدول األعضــاء لديه ال
تســجيل األحــوال املدنيــة ميكــن اســتخدامها 
مبــارشة لتقديــر معــدالت االنتحــار. مشــكلة 
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 يف كل عــام يضــع مايقــارب 800 الــف 
عــن  لحياتــه، هــذا فضــا  نهايــة  شــخص 
ــل  ــار. ومتث ــون االنتح ــن يحاول ــن مم الكثريي
كل حالــة انتحــار مأســاة تؤثــر عــى األرس 
ــه  ــا تحدث ــا مب ــدان بأكمله ــات والبل واملجتمع
ــة األمــد عــى مــن تركوهــم  ــار طويل مــن آث
مختلــف  يف  االنتحــار  يحــدث  وراءهــم. 
أهــم  ثــاين  ســجل  وقــد  العمــر،  مراحــل 
ــراوح أعامرهــم  ــني مــن ت ــات ب ســبب للوفي
بــني 15 و29 عامــاً عــى الصعيــد العاملــي يف 

عــام 2016 .

ــة  ــدان املرتفع ــدث يف البل ــار ال يح االنتح
الدخــل فحســب، بــل هــو ظاهــرة عامليــة يف 
ــر،  ــة األم ــامل ، ويف حقيق ــم الع ــع أقالي جمي
إن أكــر مــن 79% مــن حــاالت االنتحــار 
ــدان  ــت يف البل ــام 2016 حدث ــة يف ع العاملي

املنخفضــة واملتوســطة الدخــل .

ــة  ــرية للصح ــكلة خط ــار مش ــل االنتح وميث
العموميــة بيــد أنــه ميكــن توقيــه بفضــل 
والتــي  بالبينــات  مســندة  آنيــة  تدخــات 
التكاليــف.  منخفضــة  تكــون  مــا  عــادة 
الوطنيــة  االســتجابة  فعاليــة  ولضــامن 
ــددة  ــاملة متع ــراتيجية ش ــري اس ــني توف يتع

. االنتحــار  مــن  للوقايــة  القطاعــات 

# من هــم املعرضون للخطر ؟

عــى الرغــم مــن أن العاقــة بــني االنتحــار 
واالضطرابــات النفســية )خاصــة االكتئــاب 
تعاطــي  عــن  الناجمــة  واالضطرابــات 
الكحــول( معلومــة متامــا يف البلــدان املرتفعــة 
ــاالت  ــن ح ــد م ــاك العدي ــل، إال أن هن الدخ
االنتحــار التــي تحــدث فجــأة يف لحظــات 
األزمــة نتيجــة انهيــار القــدرة عــى التعامــل 
مــع ضغــوط الحيــاة، مثــل املشــاكل املاليــة، 
أو انهيــار عاقــة مــا أو غريهــا مــن األآلم 
ذلــك،  إىل  باإلضافــة   ، املزمنــة  واألمــراض 
تقــرن النزاعــات والكــوارث والعنــف وســوء 
بالعزلــة  والشــعور  الفقــدان  أو  املعاملــة 
وترتفــع   ، االنتحــاري  بالســلوك  بقــوة 
الفئــات  بــني  كذلــك  االنتحــار  معــدالت 
التمييــز  مــن  تعــاين  التــي  املســتضعفة 
والشــعوب  واملهاجريــن؛  الاجئــني  مثــل 
ــني  ــني، واملخنث ــة؛ والســحاقيات واملثلي األصلي
الجنــس،  وثنائيــي  جنســيا،  واملتحولــني 
االنتحــار  محاولــة  وتعتــر   ، والســجناء 

الســابقة أقــوى عامــل خطــر لانتحــار .

# طرق االنتحار

ــار  ــن حــاالت االنتح ــدر أن حــوايل 20% م يق
العامليــة تنجــم عــن التســمم الــذايت باملبيــدات، 
الزراعيــة  املناطــق  يف  معظمهــا  يقــع  والتــي 
واملتوســطة  املنخفضــة  البلــدان  يف  الريفيــة 
الدخــل. ويعتــر الشــنق واألســلحة الناريــة مــن 

ــار . ــائعة لانتح ــرى الش ــرق األخ الط

إن معرفــة أكــر طــرق االنتحــار شــيوعا مــن 
ايل  االســراتيجيات  وضــع  يف  املهمــة  األمــور 
أثبتــت فعاليتهــا يف الوقايــة مــن االنتحــار مثــل 

ــار. ــائل االنتح ــول إىل وس ــد الوص تقيي

# الوقايــة واملكافحة

التــي ميكــن  األمــور  مــن  االنتحــار  يعتــر 
التدابــري  مــن  عــدد  فهنــاك   ، منهــا  الوقايــة 
ــكان،  ــتوى الس ــى مس ــا ع ــن اتخاذه ــي ميك الت
والســكان الفرعيــني واملســتويات الفرديــة ملنــع 
االنتحــار ومحــاوالت االنتحــار ، وتشــمل هــذه 

ــي : ــا ي ــور م األم

وســائل  إىل  الوصــول  فــرص  مــن  الحــد 
األســلحة  اآلفــات،  مبيــدات  )مثــل  االنتحــار 

. األدويــة(  وبعــض  الناريــة، 

للتقاريــر بطريقــة  إعــداد وســائل اإلعــام 
. مســؤولة 

التدخات املدرســية :

مــن  للحــد  الكحــول  سياســات  تطبيــق 
ضــار؛ نحــو  عــى  الكحــول  اســتخدام 

املبكــرة  والرعايــة  والعــاج  التشــخيص 
ــات  ــات نفســية أو االضطراب ــني باضطراب للمصاب
الناجمــة عــن تعاطــي مــواد اإلدمــان واآلالم 

. الحــادة  العاطفيــة  واالضطرابــات  املزمنــة 

تدريــب العاملــني الصحيــني غــري املتخصصــني 
يف تقييــم وإدارة الســلوك االنتحــاري .
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 بالعــادة أيــة قضيــة تحــدث يف العــراق ويكــون أحــد أطرافهــا 
شــخصية حزبيــة ســواء كانــت متنفــذة أو غــري ذلــك ويستشــكل 
عليهــا رجــال القانــون والدولــة واملواطــن نجــد أن يف ثناياهــا 
ــب الدراســة والفحــص  ــي تتطل ــا أيضــاً الت مجموعــة مــن القضاي
والتمحيــص ملــا تحملــه مــن خطورة تهــدد كيــان الدولــة واملجتمع 

وخصوصــاً إذا كانــت قضيــة فســاد .

ــري  ــة النظ ــوة منقطع ــاد ق ــة الفس ــة مكافح ــب قضي ــد تتطل ق
ــة  ــلطة الدول ــه س ــت في ــراق ضعف ــل الع ــة مث ــاً يف دول خصوص

ــن  ــاٍل م ــراق خ ــت لع ــت وهندس ــمت وخطط ــي رس ــزاب الت ــلطة األح ــل س ــون مقاب والقان
الكفــاءات واالمكانيــات بعــد أن تــم اســتهدافهم بشــكل مبــارش أم غــري مبــارش، يعــد الفســاد 
واحــد مــن األســباب التــي جعلــت مــن العــراق يتذيــل القوائــم يف التعليــم واألمــن واالقتصــاد 
ــارض ويف أي  ــت الح ــة يف الوق ــل الدول ــة عم ــتقبله وطريق ــص مس ــام يخ ــاً في ــة وأيض والسياس
وقــت، باملحصلــة الفســاد أصبــح حاجــزاً أو قــد نســميه جــداراً صلبــاً يحتمــي بــه العديــد مــن 
األحــزاب والشــخصيات الحزبيــة بعــد أن اســتمكنوا مــن أن تكــون ادواتــه الوصفــة التــي ترهــم 

ــري الشــكوك . ــة تث ــة انتخابي ــا بعــد كل مرحل ــم صياغته ــكل طبخــة سياســية تت ل

أمــا مــا يخــص لجــان مكافحــة الفســاد فهــي بالحقيقــة ســواء باألمــس أو اليــوم هــي تشــكل 
مــن أجــل كشــف ملفــات معقــدة متشــابكة يحيطهــا الشــك والريبــة وأساســها تبديــد األمــوال 
وتبييضهــا الــخ، بالتــايل فــإن العمــل الــذي عــى أساســه تشــكل هــذه اللجــان قــد يتعــارض مــع 
تطلعــات األحــزاب وخطواتهــا التــي تنتهجهــا يف العــراق منــذ العــام 2003 ولغايــة اللحظــة عــى 
اعتبارهــا هــي مــن عــززت هــذه الثقافــة التــي نخــرت بجســد الدولــة إىل أن جعلتــه خــاٍو مــن 
ــة  ــان ملكافح ــة او لج ــكيل لجن ــة يف تش ــري الحكوم ــل أن تس ــا وكل يشء، فقب ــا وكفاءته أمواله
الفســاد عليهــا أوالً النظــر يف حــال الســلطتني الترشيعيــة والقضائيــة بعــد ان عملــت األحــزاب 
عــى جعلهــام مؤسســتني غــري قــادرة عــى تحقيــق تطلعــات النــاس وطيلــة هــذه الفــرة كان 
أداء هاتــني املؤسســتني غــري مجــٍد بعــد أن ســيطرت األحــزاب عــى الدولــة وبســطت نفوذهــام 
وســيطرتهام عــى الوضــع الســيايس واالقتصــادي، فمــن غــري املمكــن ان تحــاول تشــكيل لجنــة 
ــاع ارض دون أن تكــون قــد  ــد أمــوال او ضي ــة عــى تبدي تحاســب جهــات او شــخصيات حزبي
اســتندت عــى أرضيــة صلبــة تحيطهــا القوانــني والترشيعــات التــي تســاهم يف تقويــة كل مــا لــه 
ــة، ومــن غــري املمكــن أن تحاســب مــن كان مســؤوالً عــن خــراب العــراق  عاقــة مبصــري الدول
مــن دون نــزع دون نــزع الســاح وفــرض القانــون عــى الجميــع دون اســتثناء، فهــم يــرون أن 
هــذه الدولــة هــي ومواردهــا مــن حقهــم وال ميســح ألي كائــن كان أن يتعــدى عــن هــذا الحــق .

ــل أو  ــواء بالفع ــام س ــح الع ــن أرض بالصال ــي أن كل م ــة ه ــر أهمي ــرى واألك ــة األخ القضي
ــر أنهــم متــت محاســبتهم أو ســؤالهم  ــاين والثالــث مل ن القــول مــن مســؤويل الخــط األول والث
عــى األقــل عــى مــا اقرفــوه ، الــذي حصــل متــت مكافئتهــم عــى كل عمــل قامــوا بــه ابتــداًء 
مــن اختاســاتهم وتاعبهــم مبقــدرات الدولــة واملواطــن انتهــاء باألعــامل الغــري منطقيــة التــي 
ــال  ــن خ ــة م ــات الحزبي ــت الجه ــاً قام ــل أيض ــذي حص ــاتهم، ال ــونها يف مؤسس ــوا ميارس كان
متنفذيهــم يف الســلطتني الترشيعيــة والقضائيــة بترئــة مــن قامــت بترئته والقســم اآلخــر عزلهم 
عــن مناصبهــم والحاقهــم بالســفارات وامللحقيــات لــيك يســتجم املســؤول ويرفــع عــن عاتقــه 
حمــل العــراق وعمــل مؤسســاته، والشــواهد كثــرية مــن وزراء ومحافظــني ووكاء وزارات ووزراء 
ومــدراء عامــني ومــدراء وحــدات إداريــة وقانونيــة الــخ فالقامئــة تطــول إذا مــا أي مواطن بســيط 
رسد األســامء وأفعالهــا يف العــراق وخارجــه، أيضــاً أن الطبقــة الحزبيــة الحاكمــة للعــراق اليــوم 
عــززت الفســاد وســاهمت يف انتشــاره يف ســائر أرجــاء العــراق حتــى أصبــح ثقافــة ترســخت يف 
ــي أســهمت يف  ــة والت ــوا جــرساً لألفعــال الغــري منطقي ــن كان ــن الذي أفعــال وســلوكيات الكثريي

عــدم اســتقرار العــراق .

ــل  ــة تشــكل مــن قب ــات عــى يقــني مــن أن أي لجن ــي ب األكــر ســخرية أن املواطــن العراق
ــع وتســر  ــة متيي ــة عملي ــي بالحقيق ــة أخــرى فه ــة فســاد أو أي قضي ــت يف قضي ــة للب الحكوم
تصاحــب هــذه القضيــة مــام يــؤدي إىل أن هــذه اللجــان ســتعمل عــى أن تكــون القضايــا التــي 
شــكلت عــى أساســها قضايــا أقــل مــن الثانويــة إذا مــا قلنــا تــزول مبجــرد اإلعــان عــن تشــكيل 
تلــك اللجنــة أو اللجــان، هــذا التفكــري الجمعــي عــن شــكل اللجــان وتشــكيلها وعملهــا ســيجعل 
مــن أي قــرار يصــدر عنهــا مصــدر ســخرية وعدم اكــراث من قبــل املواطنني ويســتمر التشــكيك، 
إىل جانــب أن هــذه اللجــان ال تســتطيع أن تعمــل يف أجــواء الســيطرة الحزبيــة والســاح املنفلت 
الذيــن يف كل محاولــة للتصحيــح يعرضــون ويعارضــون أي مــن هــذه الخطــوات، إن عمــل هــذه 
اللجــان محــاط ليــس فقــط بالشــك والريبــة واحتــامالت الفشــل إمنــا أيضــاً محــاط باملخاطــر 
والضغوطــات التــي يتعرضــون لهــا أعضائهــا، بالتــايل فــإن تشــكيل لجــان ملكافحــة الفســاد يجــب 
أن يســبقها خطــوات لتفعيــل القوانــني والعمــل عــى أن يكــون للقانــون مكانــة عنــد املســؤول 

قبــل املواطــن وأن يعمــل الجميــع وفــق قاعــدة املصلحــة العامــة .

ضعــف البيانــات حــول الوفيــات ال تقتــرص عــى 
االنتحــار، ولكــن نظــرا لحساســية االنتحــار – وعــدم 
رشعيــة الســلوك االنتحــاري يف بعــض البلــدان - فمــن 
ــف  ــوء التصني ــاغ وس ــف اإلب ــون ضع ــح أن يك املرج
بالنســبة لانتحــار أكــر منــه بكثــري مــع ســائر أســباب 

ــرى . ــات األخ الوفي

وينبغــي االرتقــاء مبســتوى الرصــد ورصــد االنتحــار 
ومحــاوالت اإلقــدام عى االنتحــار لوضع اســراتيجيات 
فعالــة للوقايــة مــن االنتحــار. فالفــروق بــني البلــدان 
يف أمنــاط االنتحــار، والتغــريات يف معــدالت وخصائــص 
ــد إىل تحســني  ــرز حاجــة كل بل وأســاليب االنتحــار ت
املتعلقــة  البيانــات  وتوقيــت  وجــودة  شــمولية 
باالنتحــار. هــذا يشــمل تســجيل األحــوال املدنيــة 
املتعلقــة باالنتحــار، وســجات املستشــفيات الخاصــة 
وطنيــا  املمثلــة  واملســوحات  االنتحــار  مبحــاوالت 
والتــي تقــوم بجمــع املعلومــات حــول محــاوالت 

ــا . ــا ذاتي ــغ عنه ــار املبل االنتح

# استجابة املنظمة

تقــر منظمــة الصحــة العامليــة باالنتحــار كأحــد 
ــة.  ــى باألولوي ــي تحظ ــة الت ــة العمومي ــا الصح قضاي
حيــث كان أول تقريــر ملنظمــة الصحــة العامليــة حــول 
االنتحــار بعنــوان »الوقايــة مــن االنتحــار: رضورة 
عامليــة« والــذي نــرش يف عــام 2014، يهــدف إىل زيادة 
ــه  ــدام علي ــاوالت اإلق ــار ومح ــة االنتح ــي بأهمي الوع
ــة  ــة، وإىل جعــل الوقاي مــن منظــور الصحــة العمومي
ــامل  ــدول أع ــى ج ــوى ع ــة قص ــار أولوي ــن االنتح م
الصحــة العموميــة العاملــي. كــام يهــدف التقريــر إىل 
تشــجيع البلــدان ومســاعدتها يف تطويــر أو تعزيــز 
اســراتيجيات شــاملة للوقايــة مــن االنتحــار يف ســياق 

ــة . ــة العمومي ــات للصح ــدد القطاع ــج متع نه

تحظــى  التــي  األمــراض  مــن  االنتحــار  ويعتــر 
العامليــة  الصحــة  منظمــة  برنامــج  يف  باألولويــة 
النفســية  الصحــة  يف  الفجــوة  رأب  عــى  للعمــل 
ــه  ــر التوجي ــام 2008 ، ليوف ــه يف ع ــم إطاق ــذي ت وال
لرفــع مســتوى تقديــم  بالبينــات  التقنــي املســند 
ــة  ــات النفســية والعصبي ــة االضطراب ــات ورعاي الخدم
ــت  ــد التزم ــان ، وق ــواد اإلدم ــي م ــة بتعاط واملتعلق
الــدول األعضــاء يف املنظمــة مبوجــب خطــة عمــل 
منظمــة الصحــة العامليــة للصحــة النفســية 2013-

ــي  ــدف العامل ــق اله ــل تحقي ــن أج ــل م 2020 بالعم
ــدان بنســبة  املتعلــق بخفــض معــدل االنتحــار يف البل

10% بحلــول عــام 2020 .

عــن  الناجمــة  الوفيــات  معــدالت  تُعــد  كذلــك 
مــن   4-3 الغايــة  مــؤرشات  مــن  مــؤرشاً  االنتحــار 
الوفيــات  تخفيــض  املســتدامة:  التنميــة  أهــداف 
الســارية  غــري  األمــراض  عــن  الناجمــة  املبكــرة 
مبقــدار الثلــث مــن خــال الوقايــة والعــاج وتعزيــز 
ــام  2030 . ــول ع ــني بحل ــامة العقليت ــة والس الصح

* منظمة انســانيون لحقوق االنســان

 لجان مكافحة الفساد
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وتوصيات قرارات 

املتحــدة  واألمــم    1963 العــام  ومنــذ 
والتوصيــات  القــرارات  مــن  العديــد  تتخــذ 
الخاصــة باإلرهــاب واإلرهــاب الــدويل، وقــد 
صــدر نحــو 13  قــراراً وإعانــاً ملــا قبــل 11  
ــة   ــد جرمي ــام 2001  وبع ــول(  الع ــبتمر )أيل س
تفجــري برجــي التجــارة العامليــة يف الواليــات 
نحــو  ضحيتــه  راح  إرهــايب  بعمــل  املتحــدة 
  3 املتحــدة  األمــم  أصــدرت  إنســان،    3000
أخطرهــا هــو  لعــل  دوليــة مهمــة،  قــرارات 
ــام  ــول( الع ــادر يف 28  )أيل ــرار 1373  الص الق
2001 ألن مــا تضمنــه يعتــر عــودة إىل قواعــد 
إىل  وخصوصــاً  التقليــدي،  الــدويل  القانــون 
مفهــوم “الحــرب االســتباقية” أو “الوقائيــة” 
ملنــع أي عمــل إرهــايب، بســبب احتــامل وشــيك 
ــو  ــا، وه ــأة م ــا أو منش ــة م ــد دول ــوع ض الوق
األمــر الــذي أثــار التباســات وزاد مــن موضــوع 
تحديــد  الســّيام  تعقيــداً،  اإلرهــاب  تعريــف 

. االجتامعيــة  وخلفياتــه  وأشــكاله  ماهيتــه 

القانون فقهاء 

ومــا يــزال تعريــف اإلرهــاب الــدويل يشــغل  
ــني،  ــدويل املعني ــون ال ــاء القان ــد مــن فقه العدي
  16 يف  الصــادر   1390 القــرار  وأن  خصوصــاً 
إىل  ذهــب  قــد  كان    2002 الثــاين(  )كانــون 
الحملــة  يف  تشــارك  مل  التــي  الدولــة  اعتبــار 
قادتهــا  التــي  اإلرهــاب  ملكافحــة  الدوليــة 
القاعــدة   تنظيــم  ضــد  املتحــدة  الواليــات 
اتخــاذ  واســتوجب  اإلرهــاب،  يف  رشيــكاً 

. بحقهــا  عقوبــات 

كــام صــدرت 4  قــرارات دوليــة بعــد احتــال 
تنظيــم داعــش للموصــل ومتّددهــا يف نحــو ثلــث 
اعتبــار  العراقيــة )2014( إضافــة إىل  األرايض 
” الرقــة” الســورية عاصمــة لدولــة الخافــة؛ 
ــار  ــب يف إط ــرارات  تص ــذه الق ــت ه وإذا كان
“االســراتيجية الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب”، إاّل 
ــت  ــا زال ــري أســئلة م ــة أخــرى  تث ــا مــن جه أنه
مل تحســم حــول مفهــوم اإلرهــاب وتعريفــه 
وأشــكاله واســتخداماته، كــام أنهــا تغــض النظــر 
ــامل  ــن أع ــل” م ــه ” إرسائي ــوم ب ــا  تق ــن م ع
ــة بحــق الفلســطينيني، وخصوصــاً  ــة يومي إرهابي
 ، الغربيــة  الضفــة  يف عمليــات االســتيطان يف 
والتــي تعتــر جرائــم دوليــة ضــد اإلنســانية، 

محاولــة  الســّيام 
الطابــع  تغيــري 

الدميوغرايف 
لألماكــن املقدســة 
ــدس  ــا الق ــا فيه مب
ــة  ــف، إضاف الرشي
عدوانهــا  إىل 
عــى  املتكــرر 

ــام  2007 . ــذ الع ــارص من ــزة املح ــاع غ قط

ولذلــك فــإن االحتفــال بذكــرى ضحايــا 
ــم  ــة، إْذ أنه ــة األهمي ــٌر يف غاي ــاب أم اإلره
غالبــاً مــا يشــعرون باإلهــامل ملجــرد تــايش 
ــة، األمــر  التأثــري املبــارش للهجــامت اإلرهابي
يســتوجب مــن املجتمــع الــدويل والــدول 
ــص  ــة بشــكل خــاص تخصي ــة والغني املتقّدم
ملســاعدة  الازمــة  والقــدرات  املــوارد 
ــن  ــل م ــكل كام ــوا بش ــيك يتعاف ــا ل الضحاي
يتــم  ولــيك  اإلرهابيــة،  العمليــات  آثــار 
باملجتمــع  ودمجهــم  تأهيلهــم  إعــادة 
قيــد  عــى  منهــم  بقــي  مــن  )بالطبــع 
الحيــاة وكذلــك أرسهــم(، وذلــك عــر عمــل 
مراكــم  جســدياً ونفســياً واجتامعيــاً وماليــاً 
ــة،  ــش بكرام ــن العي ــوا م ــاً، ليتمكن ومعنوي
والصحيــة  والنفســية  املاديــة  فالعواقــب 
والبيئيــة ال ميكــن محوهــا بســهولة وســترك 

ندوبــاً خطــرية عــى الفــرد واملجتمــع .

ــت  ــد قام ــدة ق ــم املتح ــت األم وإذا كان
ــم  ــراراً برق ــدرت ق ــادرات، فأص ــض املب ببع
ــد  ــران( 2014  أي بع 276/68 يف 13  )حزي
ــد  ــال داعــش للموصــل واســتكملته بع احت
بإصــدار    2017 العــام  نهايــة  تحريرهــا  
ــخ 2018/6/26   ــم 284/72  بتاري ــرار برق ق
فــإن  إســراتيجيتها،  واســتعراض  بتدقيــق 
مــن واجــب كل دولــة ، إضافــة إىل املجتمــع 
الــدويل  أن يضــع برنامجــاً خاصــاً طويــل 
األمــد ملســاعدة الضحايــا، مثلــام يقتــي 
توفــري ســبل الوقايــة والحاميــة والتأهيــل 
بالنســبة للضحايــا، وقبــل كل يشء توفــري 
ــدان  ــم، خصوصــاً لبل مســتلزمات عيــش كري
ــات  ــام العاق ــاح نظ ــك بإص ــوب، وذل الجن

الدوليــة ليكــون أقــرب إىل العدالــة .

 عن اإلرهاب وضحاياه

د. عبد الحسني شعبان 

أشــكاله  بجميــع  اإلرهــاب  زال  مــا   
ــو يلحــق  ــاً، فه ــاً عاملي ــل تحّدي ومظاهــره ميّث
واملجتمعــات  واألرس  باألفــراد  باقيــاً  أذى 
ــر  ــد تف ــة ق ــاً عميق ــف ندوب ــة، ويخلّ املحلي
مــع مــرور الوقــت، ولكنهــا ال تختفــي أبــداً” 
ــني  ــش األم ــو غوتريي ــه أنطوني ــا قال ــذا م ه
اليــوم  مبناســبة  املتحــدة  لألمــم  العــام 
اإلرهــاب  ذكــرى ضحايــا  العاملــي إلحيــاء 
ــطس )آب(  ــادف يف 21 أغس ــم املص وإجاله
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  قررتــه  والــذي 
   2017 العــام   165/72 املتحــدة يف قرارهــا 
الضحايــا  اســتذكار  عــام  كل  يتــم  حيــث 
الحيــاة  مقومــات  مــن  يحرمــون  الذيــن 
ــتقرار  ــن واس ــن أم ــانية، م ــة واإلنس الطبيعي
ــه  ــوا ل ــا تعّرض ــبب م ــك بس ــة، وذل وطأمنين
مــن أعــامل إرهابيــة، األمــر الــذي يســتدعي 
الوقــوف معهــم للتخفيــف مــن معاناتهــم 
ــم إىل  ــامع أصواته ــم وإس ــة احتياجاته وتلبي

العــامل أجمــع .

إرهــاب،  عنــف  كل  أن  القــول  ميكــن 
وهــذا األخــري ناجــم عــن التطــّرف ألســباب 
أو  سياســية  أو  اقتصاديــة  أو  اجتامعيــة 
دينيــة أو عنرصيــة أو فكريــة أو ألســباب 
أخــرى، والتطــرف هــو ابــن التعّصــب، فــكّل 
ــا  ــب، وإذا م ــرضورة هــو متعّص متطــّرف بال
ــاً،  ــح تطّرف ــه يصب ــب ســلوكاً فإن صــار التعّص
ــدف  ــل به ــل إىل الفع ــا انتق ــّرف إذا م والتط
ــه أو تهميشــه أصبــح  إلغــاء اآلخــر أو إقصائ
الضحيــة  يســتهدف  األخــري  وهــذا  عنفــاً، 
ــف  ــني إذا رضب العن ــا، يف ح ــا ولذاته بذاته
 ، اإلرهــاب  دائــرة  إىل  ينتقــل  عشــوائياً 
وخصوصــاً إذا كان عابــراً للحــدود، فســيصبح 

ــاً . ــاً دولي إرهاب

ــة(  ــة )الوطني ــني الجنائي ــت القوان وإذا كان
تعاقــب عــى أعــامل العنــف التــي تســتهدف 
ميــارس  ملــن  بالنســبة  املعلومــة  الضحيــة 
معنيــة  الدوليــة  القوانــني  فــإن  العنــف، 
ــامت  ــات أو املنظ ــراد أو الجه ــبة األف مبحاس
ــا  ــا فيه ــاب ، مب ــة اإلره ــوم مبامرس ــي تق الت
ــن  ــم ع ــي تنج ــال الت ــات، ألن األفع الحكوم
ــم  ــار الجرائ ــدرج يف إط ــدويل تن ــاب ال اإلره
ــة  ــادة الجامعي ــم اإلب ــانية وجرائ ــد اإلنس ض
وجرائــم الحــروب، مبــا فيهــا جرائــم العــدوان 

ــني . ــن الدولي ــلم واألم ــّدد الس ــي ته الت
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ــرض ان  ــه تف ــض( مبوجب ــط –منخف ــيناريو )متوس س
مدخــوالت العاملــني يف القطــاع العــام، والعاملــني 
ــة، يف  ــر باألزم ــة ال تتأث ــق الريفي ــهم يف املناط ألنفس
حــني تشــهد مدخــوالت العاملــني يف بقيــة القطاعــات 
ــة.  ــل االزم ــم قب ــة مبدخوالته ــا مقارن ــا جزئي انخفاض
املبــارشة  االســتجابة  بســيناريو  الدراســة  وتبــدأ 
يؤثــر  الشــامل، حيــث  الحظــر  بفــرض  للحكومــة 
ــة  ــطة االقتصادي ــى االنش ــة ع ــام للحرك ــاف الت االيق
ــامل(.  ــر الش ــيناريو الحظ ــري )س ــكل كب ــد بش يف البل
بعــد ذلــك تتعامــل الدراســة مــع حالــة الرفــع الجــزيئ 
للحظــر خــال ايــام االســبوع، ســيناريو )رفــع الحظــر 
الجــزيئ -نشــاط اقتصــادي منخفــض( وســيناريو )رفــع 
الحظــر الجــزيئ -نشــاط اقتصــادي عــايل( لإلشــارة اىل 

ــة . ــطة االقتصادي ــن االنش ــة م ــتويات املمكن املس

معدالت الهشاشة

تعتمــد دراســة أثــر الهشاشــة عــى مقيــاس متعــدد 
ــاس الراجــع  ــة لقي ــر منهجي ــم تطوي ــد ت ــاد، وق االبع
الخدمــات  كراجــع  باألزمــة،  متأثــرا  االجتامعــي 
قــدرة االرسة وصمودهــا يف  االجتامعيــة، وضعــف 
التعاطــي مــع االزمــة. وتتضمــن منهجيــة تقديــر 
دليــل الهشاشــة اربعــة ابعــاد محســوبة عــى مســتوى 
ــل  ــا متث ــم والصحــة كونه ــدي التعلي االرسة، وهــي بُع
امكانيــة الحصــول عــى الخدمــات، وبُعــدي الظــروف 
ــدرة االرسة  ــل ق ــا متث ــايل كونه ــن امل ــية، واالم املعيش
عــى تامــني متطلبــات الحيــاة الصعبــة والصمــود 
ملواجهــة الوضــع القائــم. ويضــم كل بعــد عــدد مــن 
ــد االرسة  ــدد. وتع ــؤرش وزن مح ــكل م ــؤرشات ول امل
هشــة اذا كانــت محرومــة مبــا يقابــل اكــر مــن ربــع 

ــة . ــؤرشات املوزون امل

النتائج املتعلقة بالفقر يف العراق

1- ازداد الفقــر عــام 2020 بنســبة )11.7%( ليصبــح 
ــام 2018  ــدل ع ــه املع ــا كان علي ــة مب )31.7%( مقارن
والبالــغ )20%(، لتضيــف االزمــة الراهنــة قرابــة )4.5( 
مليــون فــرد اىل فقــراء العــراق واملقــدر عددهــم قبــل 

االزمــة بـــقرابة )7( مليــون قــرد .

2- حســب الفئــات العمريــة ارتفعــت نســبة الفقــر 
بــني االطفــال دون ســن الـــ )18( بـــ )15.8%( ليصبــح 

معــدل الفقــر بــني االطفــال )%37.9(.

3- ُســجلت اعــى معــدالت الفقــر املضافــة بســبب 
تليهــا   ،)%43( الشــاملية  املحافظــات  يف  االزمــة 
محافظــات الجنــوب )36.9%(، يف حــني بلغــت نســب 
الفقــر يف محافظــات الوســط واقليــم كوردســتان 

)26%( و )11%(، عــى التــوايل .

)بعــد  الفقــرية حديثــا  االرس  مــن   )%42( ان   -4
االزمــة( هــي تلــك االرس التــي تعرضــت لصدمــة 
ومل تتعــاف منهــا، او انهــا تعافــت جزئيــا، او انهــا 
ــني  ــر ب ــبة االك ــني ان النس ــزوح. يف ح ــن ن ــت م عان
االرس الفقــرية حديثــا )58%( فإنهــا امــا مل تعــاين مــن 

صدمــات او انهــا تعافــت منهــا متامــا .

5- ان غالبيــة الفقــراء الجــدد يعيشــون يف ارس 
يرأســها شــخص، امــا يكــون عاطــل عــن العمــل 

او   ،)%44.7( بنســبة 
ــه يعمــل يف القطــاع  ان
الخــاص بنســبة )%32(.

ــة  ــج املتعلق النتائ
بالهشاشــة يف العراق

قرابــة  يعــاين   -1
)42%( مــن العراقيــني 
أكــر  يقابــل  حرمانــا 

ــدد  ــة متع ــل الهشاش ــاد دلي ــن ابع ــد م ــن بع م
االبعــاد )التعليــم، الصحــة، ظــروف املعيشــة، 
عرضــة  أكــر  يجعلهــم  مــام  املــايل(  االمــن 
ــاة أكــر مــن الحرمــان  ــة باألمــراض وملعان لإلصاب
نتيجــة لازمــة الراهنــة ومــا رافقهــا مــن تراجــع 
يف الخدمــات االجتامعيــة. وقــد بلغــت نســبة 
ــديدة  ــة الش ــون للهشاش ــن يتعرض ــكان الذي الس
ــال  ــني االطف ــة ب ــبة الهشاش ــع نس )15%(. وترتف
دون ســن الـــ )18( عــام اىل معــدل )48.8%( نظــرا 
ــا  ــات وتأثره ــى الخدم ــة ع ــذه الفئ ــامد ه العت

الحــاد باألزمــة الراهنــة .

يف  الهشاشــة  مســتويات  اعــى  ظهــرت   -2
ــا املحافظــات  املحافظــات الشــاملية )46%(، تلته
الجنوبيــة بنســبة )45%( ثــم املحافظات الوســطى 
كوردســتان  اقليــم  محافظــات  واخــريا   )%39(

بنســبة )%33(.

3- عنــد اخــذ حجــم ســكان كل محافظــة بنظــر 
االعتبــار، ياحــظ ان أكــر مــن ثلــث الســكان 
الوســطى  املحافظــات  يف  للهشاشــة  معرضــني 
كالتــايل،  البقيــة  ويتــوزع   ،)%34.9( بنســبة 
منطقــة   ،)%23( الجنوبيــة   ،)%31( الشــاملية 

.  )%10( كوردســتان 

ــى  ــا ع ــدد افراده ــد ع ــي يزي 4- ان االرس الت
ــر  ــي تضــم أك ــك الت )7( اشــخاص، وخصوصــا تل
مــن طفــل، تكــون أكــر عرضــة للهشاشــة، ويزيــد 

ــن )%46( . ــذه االرس ع ــة يف ه ــدل الهشاش مع

5- عنــد مقارنــة الفقــر املــادي مــع دليــل 
ــظ ان )%13.5(  ــاد، ياح ــدد االبع ــة متع الهشاش
ــرض  ــادي والتع ــر امل ــون الفق ــكان يعان ــن الس م
ــذه  ــل ه ــام يجع ــه، م ــت ذات ــة يف الوق للهشاش
املعيشــية  مســتوياتها  لراجــع  عرضــة  الفئــة 
واالجتامعيــة، وتــزداد هــذه النســبة يف محافظــات 
ــل اىل )%23(  ــاملية لتص ــة والش ــق الجنوبي املناط

و)18%( عــى التــوايل .

الهشاشــة  الســكان  مــن   )%28( يعــاين   -6
ولكنهــم ال يعانــون مــن الفقــر املــادي، وتتطلــب 
ــدم  ــامن ع ــة لض ــات اجتامعي ــة خدم ــذه الفئ ه
تفاقــم املعانــاة مــن الحرمــان االجتامعــي او/

وانزالقهــم صــوب الفقــر املــادي .

* عــن مركز الفرات للتنمية والدراســات 
اإلسراتيجية

 أثر جائحة كورونا عى الفقر والهشاشة يف العراق *

د. حيدر حسني آل طعمة 
ــار  ــا نتيجــة انهي ــار جائحــة كورون  تفاقمــت اث
وتراجــع  العامليــة  االســواق  يف  النفــط  اســعار 
للعــراق يف مواجهــة تحديــات  املاليــة  القــدرة 
ــاع  ــازم للقط ــل ال ــري التموي ــا توف ــدة اهمه عدي
الصحــي وقطــاع الخدمــات الرضوريــة فضــا عــى 
تأمــني رواتــب املوظفــني يف القطــاع العــام وادامــة 
ــة الســتيعاب  ــة االجتامعي وتوســيع برامــج الحامي
الفئــات املتــرضرة، نظــرا ملــا فرضتــه اجــراءات 
ــد لألعــامل  الحظــر والحــد مــن التنقــل مــن تقيي
اقتصاديــة  اثــار  مــن  خلفتــه  ومــا  التجاريــة 
املعيشــية  الظــروف  عــى  ســلبية  واجتامعيــة 
للســكان. ويتوقــع ان يتحمــل الســكان االكــر 
فقــرا العــبء االكــر للصدمــة املزدوجــة )انتشــار 
كورونــا وانهيــار اســعار النفــط( التــي طالــت 

العــراق يف الربــع الثــاين مــن العــام 2020 . 

يف هــذا الســياق، وبطلــب مــن وزارة التخطيــط، 
قــدم البنــك الــدويل ومنظمــة االمــم املتحــدة 
للطفولــة )يونســيف( مؤخــرا دراســة مشــركة 
بعنــوان » تقويــم أثــر جائحــة كورونــا عــى الفقــر 
والهشاشــة يف العــراق« ركــزت عــى اجــراء تقييــم 
ــن  ــر والهشاشــة م ــى الفق ــة ع ــر االزم ــع ألث رسي
خــال ســيناريوهات مختلفــة، مــع رصــد ملــؤرشات 
ــبة  ــات املناس ــم املقرح ــة وتقوي ــر والهشاش الفق
لتخفيــف اثــار االزمــة الراهنــة ، وفيــام يــي ايجــازا 

ألبــرز نتائــج الدراســة .

معدالت الفقر

اىل جانــب االثــار الحــادة لجائحــة كورونــا عــى 
الصحــة العامــة، فــان الســلوك الوقــايئ الــذي 
ــواء  ــة الحت ــات الحكومي ــه االرس، والسياس اعتمدت
تفــي الفــريوس أثــر بشــكل واضــح عــى معيشــة 
ــال  ــن خ ــا م ــتوى رفاهيته ــة ومس االرسة العراقي

ــا : ــارات اهمه ــدة مس ع

االنشــطة  يف  الحــاد  االنخفــاض  يــؤدي   -1
االقتصاديــة اىل تقليــص مدخــوالت األرس، خصوصــا 
ــاص  ــل الخ ــي والعم ــر يوم ــل باج ــبة للعم بالنس

)العمــل الــذايت( .

2- يخفــض الراجــع االقتصــادي مــن التحويــات 
املحليــة والخارجيــة، مــام يضعــف مــن مدخــوالت 
ــن  ــدال م ــات ب ــى التحوي ــد ع ــي تعتم االرس الت

اشــتغال افرادهــا .

ــط  ــرادات النف ــري يف اي ــع الكب ــرض الراج 3- يف
ــة  ــة التمويني ــام البطاق ــى نظ ــادة ع ــا ح ضغوط
والتحويــات النقديــة مــام ســيؤثر ســلبا عــى 

مســتويات التغذيــة للطبقــات الفقــرية .

4- ان االضطــراب يف عمليــة التســويق الداخــي 
والخارجــي قــد يــؤدي اىل زيادة يف االســعار الســيام 
املــواد الغذائيــة، يرافــق ذلــك تراجــع يف الخدمــات 
ــات اخــرى  ــة، وخدم ــة الصحي ــة، والرعاي التعليمي

ســترك اثارهــا عــى رفــاه املواطــن العراقــي .

لقــد انطلقــت دراســة »تقويــم أثــر جائحــة 
ــن  ــراق« م ــر والهشاشــة يف الع ــا عــى الفق كورون
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- الدكتــور برهم صالــح رئيس الجمهوريــة العراقية املحرم.

- الســيد مصطفــى الكاظمــي رئيس مجلس الــوزراء العراقي املحرم.

- الســيد محمــد الحلبويس رئيس الرملــان العراقي املحرم.

- الســيد أنطونيــو غوترييــس األمني العام  لألمــم املتحدة املحرم.

- الســيد أحمــد أبو الغيظ األمــني العام للجامعــة العربية املحرم.

- الســيد شــارل ميشــيل رئيس االتحاد األوريب املحرم.

- الســيد يوســف بــن العثيمني األمــني العام ملنظمة التعاون اإلســامي املحرم .

يُنــذر بعواقــب وخيمــة، موجــُة  اتســعت يف األســابيع األخــرية بشــكل خطــري، 
الحركــة  نشــطاء  طالــت  التــي  والقمــع  واالعتقــال  واالختطــاف  االغتيــاالت 
ــدت كل املــؤرشات  ــث أك ــة، حي ــة واملرشوع ــم العادل ــني بحقوقه ــة، املطالب االحتجاجي
ــا  ــا م ــي غالب ــم، الت ــك الجرائ ــلحة يف تل ــة املس ــة واإلرهابي ــيات الطائفي أدوار امليليش

تــمَّ تســجلها قضائيــا ضــد مجهــول ! 

ــق  ــي بقل ــعب العراق ــاء الش ــات وأبن ــع بن ــة، يتاب ــة الداكن ــذه اللوح ــل ه ويف مقاب
واســتنكار كبرييــن كيــف تقــف الســلطات الحكوميــة بضمنهــا األجهــزة األمنيــة 
املتعــددة املســؤولة عــن أمــن وحاميــة املواطنــات واملواطنــني متفرجــة، ورمبــا بعضهــا 
ــن  ــري م ــا يج ــى م ــة، ع ــاكات اإلجرامي ــذه االنته ــذي ه ــع منف ــاً م ــقاً ومتعاون منس
ــا والئحــة  ــني املعمــول به ــي والقوان ــاكات فظــة ومســتمرة عــى الدســتور العراق انته

ــان . ــوق اإلنس حق

ويف ذات اإلطــار فإنــه ال ميكــن اســتيعاب أو قبــول املوقــف املراخــي ملمثليــة 
ــذه  ــة له ــا املطلوب ــن إدانته ــر، ع ــت متأخ ــى وق ــن حت ــي مل تعل ــدة الت ــم املتح األم
ــا  ــي عليه ــراق مي ــا يف الع ــب وجوده ــني واج ــتمرة، يف ح ــة واملس ــاكات الصارخ االنته

ــك. ذل

ــة الشــديدة  ــاج واالســتنكار واإلدان ــع صــوت االحتج ــاه نرف ــني يف أدن  نحــن املوقع
لهــذه العمليــات اإلجراميــة التــي تســتهدف حــق اإلنســان العراقــي يف الحيــاة وحقــه 
يف التعبــري عــن رأيــه ويف التجمــع والتظاهــر الســلميني،  وتصــادر حقوقــه يف اإلعــان 
عــن مطالبــه بــكل حريــة وأمــان مــن جهــة، ونديــن ذاك الصمــت مــن جانــب 

ــة . ــة ثاني ــن جه ــة م ــم املروع ــاث إزاء هــذه الجرائ الســلطات الث

الدوليــة  املنظــامت  أدوار  الرســمية وكذلــك  الســلطات  أدوار  بــأن  نؤمــن  إننــا 
ــوق  ــل حق ــن مجم ــاع ع ــاة والدف ــق الحي ــامن ح ــن ض ــؤول ع ــتبقى املس ــة س املعني
ــذا الخصــوص ،  ــة به ــة والدولي ــني الوطني ــه القوان ــا نصــت علي اإلنســان عــى وفــق م

ــتوى املســؤولية القانونيــة .   ونأمــل ارتقــاء جميــع تلــك الجهــات ملس

عــدد املنظــامت املوقعــة عى املذكرة ) 40 ( منظمــة وجمعية .

عدد الشــخصيات املوقعة عى املذكرة ) 680 ( شــخص .

26 / آب / 2020

يف  االنســان  حقــوق  مفوضيــة  مــع  لقــاء  يف 
ــع  ــامت املجتم ــن منظ ــطون م ــى ناش ــراق التق الع
املــدين مــع نائــب رئيــس املفوضيــة العليــا لحقــوق 
ــايت أمــس الخميــس 10  االنســان الدكتــور عــي البي
ايلــول 2020 لبحــث آخــر التطــورات بشــأن متابعــة 
ــع  ــف القم ــن ووق ــة املتظاهري ــة قتل ــف محاكم مل
ــني . ــطاء املدني ــني والنش ــد املنتفض ــاالت ض واالغتي

وتنــاول وفــد حملة »اوقفــوا القمــع واالغتياالت«، 
التــي اطلقتهــا املبــادرة الوطنيــة ملنظــامت املجتمــع 
وأهميــة  الحملــة  مطالــب  العراقــي،  املــدين 
ــف  ــة لوق ــات املعني ــن الجه ــة م االســتجابة الرسيع
ــة  ــن قتل ــف ع ــاالت والكش ــم االغتي ــع وجرائ القم
ــل دور  ــر تفعي ــوراً، ع ــبتهم ف ــن ومحاس املتظاهري
ــة  ــان التحقيقي ــن اللج ــاء م ــام، واالنته ــي الع املدع
ــكيلها لهــذا الغــرض وقــت  التــي مــى عــى تش

ــه . ــت الي ــا توصل ــان م ــل دون إع طوي

مــن جانبــه عــرض الســيد عــي البيــايت نشــاطات 
ــة  ــاالت وانتفاض ــف االغتي ــة مل ــة يف متابع املفوضي
ــي  ــر الت ــات والتقاري ــة امللف ــداً إحال ــن، مؤك ترشي
صــدرت عــن املفوضيــة اىل املدعــي العــام وانهــا 

ــة . ــم املختص ــى املحاك ــا ع ــار عرضه بانتظ

وقــدم الوفــد عــدداً مــن املقرحــات تضمنــت  
تشــكيل لجــان مشــركة مــع املفوضيــة، وعقــد 
ــة اىل  ــكاوى املقدم ــة الش ــة، ومتابع ــاءات دوري لق
االدعــاء العــام، وتقديــم طلــب لتعديــل قانــون 
املفوضيــة لتمكينهــا مــن انجــاز عملهــا وحاميــة 
حقــوق اإلنســان. باإلضافــة اىل متابعــة ملفــات 
ــادل  ــة ع ــق للجــان املشــكلة يف زمــن حكوم التحقي
ــه بشــأن القناصــني  ــت إلي ــا توصل ــدي وم ــد امله عب
وقتلــة املتظاهريــن إبــان انــدالع انتفاضــة ترشيــن. 
الــوزراء  رئيــس  شــكلها  التــي  اللجنــة  ومتابعــة 
ــاالت  ــم االغتي ــق بجرائ ــي للتحقي ــى الكاظم مصطف

ــرصا ً. ح

ــة »اوقفــوا القمــع« لقاءاتهــا  هــذا وتواصــل حمل
مــع الجهــات املعنيــة ملتابعــة ملــف االغتيــاالت 
ــطاء  ــني والنش ــد املنتفض ــورس ض ــذي م ــع ال والقم

ــني . املدني

* شــارك يف اللقــاء الزميــل مهــدي العيــى ممثــا 
ــوق االنســان  ــي ملنظــامت حق ــدى العراق ــن املنت ع

واالختطــاف  االغتيــاالت  ادانــة  مذكــرة  وقــرأ 

والقتــل يف العــراق امــام املفوضيــة .

مذكرة املنظامت والشخصيات العراقية من الداخل واملهجر

 الدانة االغتياالت واالختطاف والقتل يف العراق
املبادرة الوطنية ملنظامت 

املجتمع املدين العراقي
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العامــة والخاصــة باالختفــاء القــرسي مــن اجل بيــان فاعليتهــا يف حامية األشــخاص 
و االطفــال مــن هــذه الجرميــة .

ثانيــا: انشــاء مركــز وطنــي للمعلومــات عــن املفقوديــن واملغيــن واملفقوديــن 
باالضافــة اىل تفعيــل قرارمجلــس األمــن الــدويل املرقــم 2474، لعــام 2019 والــذي 
ــن  ــم املفقودي ــري أقربائه ــة مص ــراد األرس مبعرف ــامح ألف ــة الس ــى أهمي ــد ع يؤك

وأماكــن وجودهــم. والتمكــني مــن إعــادة رفــاة مــن لقــوا حتفهــم منهــم.

ثالثــا: انضــامم العــراق إىل نظــام رومــا األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لعــام, 1998مــن أجــل ضــامن عــدم إفــات املتهمــني بجرميــة االختفــاء القــرسي . 

رابعــا: انشــاء قاعــدة بيانــات وراثيــة, مــن اجــل جمــع وتخزين عينــات الحمض 
النــووي مــن ذوي األطفــال و األشــخاص مــن ضحايــا االختفــاء القــرسي ومقارنتهــا 

مــع الحــاالت التــي يشــتبه بهــا لغــرض العثــور املختفــني واملغيبني.

خامســا: عمــل الرامــج الخاصــة بحقوق االنســان مع تنشــيط اليــات البحث عن 
املغيبــني واملفقوديــن و بيان القواعــد و القوانني الدولية و االتفاقيــات و الصكوك و 
العمــل عــى تطبيقهــا مــن اجل الحد مــن حــاالت االختفــاء القــرسي واملفقودين .

يف الختام ايها الحضور الكريم  ..
يف هــذه اللحظــة التــي اتحــدث اليكــم اليــزل 2887 شــخص ايزيــدي » انــاث 
وذكــور » مصريهــم مجهــول منــذ 3 اغســططس 2014 حينــام اختطفتهــم ارهابيي 
داعــش وبــني األمــل واليــأس، تتنــوع أســئلة ذويهــم كل يــوم دون إجابــة واضحــة 

مــن ايــة جهــة كانــت« وطنيــة او دوليــة ». 

ومــع طــول مــدة الغيــاب ، يتفاقــم األمل وتتزايــد لهفــة النــاس عــى أحبابهــم 
متســاءلني: هــل مــازال حيــا؟ 

هل دفنوا جثته يف مقابر جامعية مع خرين ؟

هل مات من االمل أم من الحزن؟ 

هــل ســيمر العيــد بدونــه كحــال العــام املــايض أم ســنحتفل معــه تحــت تحــت 
خيمتنــا املتهالكة ؟ 

ــة  ــة والقانوني ــل االجتامعي ــن العل ــري م ــطح الكث ــت للس ــد طفح ــة ق حقيق
واالقتصاديــة ،فالكثــري مــن الشــابات االرامــل أختفــى أزواجهــن مــا زلــن ينتظــرن 

ــزري . ــب وم ــي صع ــي واجتامع ــوين ورشع ــع قان ــن يف وض ــيئ وه ــر الس الخ

نعــم فأهــايل املفقوديــن مــا زالــوا يطالبــون بايجــاد آليــة دوليــة للكشــف عــن 
مصــري ابنائهــم .

الحريــة لجميــع ضحايــا االختفــاء القــرسي يف يومهــم الــدويل واخــص بالذكــر 
الكاتــب والنــارش العراقــي الصديــق مــازن لطيــف الــذي اختفــى يف شــارع املتنبــي 

يف بغــداد ،يــوم الجمعــة 31 ينايــر مــن العــام الجــاري واليــزل مجهــول املصــري .

 ندوة مبناســبة اليوم الدويل لضحايــا االختفاء القرسي لامم املتحدة

 كلمة السيد حسو هورمي يف الندوة :
يف البــدء أقــدم جزيــل الشــكر للقامئــني عــى هــذه الفعاليــة الحواريــة املفيــدة 
واخــص بالذكــر الدكتــورة انتصــار ســليم رئيســة املجلــس الــدويل األعــى ملنظــامت 
املجتمــع املــدين والدكتــور محمــد حميــد مديــر الندوة وكل من ســاهم يف تشــكيل 
هــذه التوليفــة الجميلــة مــن العقــول النــرية بغيــة البحــث واملناقشــة يف تأطــري 
افــكار ورؤى اســراتيجية تخــص الشــعوب االصيلــة واالقليــات تحــت مظلــة الهوية 

واملواطنــة الحقــة الحاضنــة للتنوع.

وأرجــو أن تكــون ورقــة عمــي محــل رضاكــم وأن يســتفاد منهــا عمليــا . ســوف 
أتطــرق إىل ظاهــرة االختفــاء القــرسي و املفقوديــن واملختطفــني املنتــرشة يف الكثري 
مــن بلــدان العــامل ،حيــث تقــف القوانــني والدســاتري ازائهــا قــارصة وغــري فعالــة 
للحــد منهــا وســوف اخــذ مــا اركتبــه تنظيــم داعــش االرهــايب بحــق االيزيديــني 
ضمــن ابــادة جامعيــة بتاريــخ 2014.08.03 اقــرب امنــوذج لهــذه الجرميــة وان كان 
مصطلــح االختفــاء القــرسي اليشــمل املختطفــني املفقودين مــن االيزيديــني وباقي 

االقليــات . 

اعتمدنــا يف ورقتنــا هــذه عــى تقريــر ميــداين مــن اعــداد الناشــطة الحقوقيــة : 
اســامء عبداللــه بالتنســيق مــع مؤسســتنا قدمنــاه لامــم املتحــدة يف عــام 2019، 
ــوا مــن الشــباب و النســاء  إِنَّ ظاهــرة االختفــاء القــرسي و املفقوديــن ســواء كان
ــة مــن الحقــوق  ــار و حتــى لألطفــال, تنتهــك منظومــة متكامل و الرجــال و الكب
األساســية لإلنســان ,التــي ضمنتهــا لهــم الصكــوك الدوليــة, والدســاتري, والقوانــني 
الوطنيــة. كالحــق يف الحريــة واالمــن الشــخيص والحــق يف الحيــاة, و عــدم التعرض 
للتعذيــب وســوء املعاملــة, والحق يف حيــاة ارسية طبيعيــة, واالعراف بالشــخصية 

القانونيــة ...الــخ.

ــة  ــة الجنائي ــايس للمحكم ــا األس ــام روم ــا لنظ ــرسي وفق ــاء الق ــر االختف يعت
الدوليــة، جرميــة ضــد اإلنســانية، وبالتــايل، ال يخضــع لقانــون التقــادم وبالرغــم من 
وجــود العديــد مــن القوانــني والقــرارات والصكــوك والروتوكــوالت اال ان املجتمــع 
الــدويل اليــزل يواجــه تحديــات وصعوبــات جمــة للقضــاء اوالتخفيــف مــن ظاهرة 
»االختفــاء القــرسي« الــذي هــو االعتقــال أو االحتجــاز أو االختطــاف أو أي شــكل 
مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم عــى أيــدي موظفــي الدولــة، أو أشــخاص 
ــا،  ــة أو مبوافقته ــإذن أو دعــم مــن الدول ــون ب ــراد يترصف أو مجموعــات مــن األف
ويعقبــه رفــض االعــراف بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصــري الشــخص 
املختفــي أو مــكان وجــوده، مــام يحرمــه مــن حاميــة القانــون. )تعريــف املــادة 2 

مــن االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــرسي(.

بالرغــم مــن مصادقــة العــراق مبوجــب القانــون رقــم )17( لســنة 2010 عــى 
االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع االشــخاص مــن االختفــاء القــرسي عــام 2006 
ــا  ــة مرتكبيه ــك الظاهــرة, وماحق ــراق مبكافحــة تل ــد الع ــذي بوســاطته تعه , ال
وانصــاف ضحايــاه.... لكــن ايــن التطبيــق يف العــراق االن ؟ و ايــن متابعــة األمــم 

املتحــدة و املجتمــع الــدويل لذلــك ؟! 

الترشيعات العراقية مل تجرم االختفاء القرسي بنصوص رصيحة :
مئــات اآلالف مــن املفقوديــن بالعــراق بســبب النزاعــات وأعــامل العنــف وكل 
أرسة عراقيــة لديهــا إمــا تأثــري مبــارش مبلــف املفقوديــن واملغيبــني ،فمنــذ الحــرب 
العراقيــة اإليرانيــة )1980-1988(. اليــزال مصــري 375 ألــف ومليــون شــخص و182 
ــة املفقوديــن الكويتــني خــال غــزو  مــن املؤنفلــني الكــورد مجهــوال وايضــا قضي

صــدام للكويــت عــام 1990«.

واخــريا نتيجــة جرائــم داعش بحــق االقليــات العراقية يف منتصــف 2014 مبنطقة 
ســهل نينــوى وســنجار ، فانــه عــدد املختطفــني مــن االيزيديــني وصــل اىل 6417 
منهــم ) االنــاث 3548 ، و الذكــور 2869 ( و الركــامن 1300 مختطــف او مفقــود .

ماهو املطلوب ..
اوال: ال بــد مــن عمــل برامــج و دراســات ملامئــة مــا موجــود مــن نصــوص غــري 
مبــارشة يف الترشيعــات العراقيــة مــع االحــكام التــي تضمنتهــا الصكــوك الدوليــة 
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نراس املعموري
 عكــس خطــاب املبعوثــة االمميــة للعــراق جينــني 
ــس  ــه يف 26 اب 2020 يف مجل ــذي القت باســخارت ال
ــراق،  ــورات يف الع ــر التط ــأن آخ ــدويل، بش ــن ال االم
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــوات حكوم ــة بخط ــادة واضح اش
مصطفــى الكاظمــي يف مواجهــة التحديــات التــي 
ــة؛  ــات خارجي ــاء عاق ــعيه لبن ــراق، وس ــا الع يواجهه

ــدول. ــع ال تراعــي لغــة الحــوار م

كلمــة  يف  النقــاط  الهــم  رسيعــة  قــراءة  يف 
ــراق  ــا الع ــي يواجهه ــة الت ــات االقتصادي ــارت اىل التحدي ــا اش ــخارات.. نجده باس
بعــد ارتفــاع نســبة الفقــر وانخفــاض الناتــج املحــي، وتأثــر القطــاع الخــاص بفقــدان 
فــرص العمــل وانخفــاض املداخيــل، يف ظــل اســترشاء الفســاد املــايل واالداري يف اغلب 
مفاصــل مؤسســات الدولــة، وحرمــان رشيحــة كبــرية مــن الحصــول عــى الخدمــات، 
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــة اىل التحدي ــم، اضاف ــية والتعلي ــة األساس ــوق االجتامعي والحق

ــون . ــم 1.4 ملي ــغ عدده ــني البال النازح

كــام انهــا اســتعرضت ارتفــاع العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي دون ايجــاد 
ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــطني واملدافع ــل الناش ــتهداف وقت ــة، واس ــول رسيع حل
ووســائل اإلعــام، مؤكــدة ان هنــاك قلــق واضــح مــن تغييــب الفــرص التــي اتاحهــا 
الدســتور يف مجــال الحقــوق والحريــات والحاميــة التــي كفلهــا الدســتور العراقــي.

ــم  ــخارت اىل حج ــارت باس ــي.. اش ــيايس واالمن ــب الس ــق بالجان ــا يتعل ــا م ام
اإلربــاك الــذي يكتنــف املشــهد العراقــي، و ســعي العديــد مــن األطــراف واالحــزاب 
إىل تحقيــق مصالحهــا الضيقــة، مــام ادى إىل إضعــاف الدولــة، واســتمرار الجامعــات 
املســلحة يف خلــق بيئــة مــن الرهيــب والخــوف، اضافــة اىل ضعــف دور الرملــان يف 
حســم ملــف االنتخابــات مــن حيــث توزيــع املقاعــد وتحديــد الدوائــر االنتخابيــة 
ــدل  ــع الج ــن م ــذي يتزام ــة، وال ــل الرملاني ــدة للكت ــة املوح ــاف الرؤي ــبب اخت بس
ــى  ــاق ع ــتان دون اتف ــم كردس ــة إقلي ــة وحكوم ــة االتحادي ــني الحكوم ــتمر ب املس
التعزيــز التدريجــي للنظــام االتحــادي، اال انها مل تســتثني اقليم كردســتان يف اشــارتها 
ــية،  ــات األساس ــري واإلصاح ــة التعب ــاد وحري ــة الفس ــفافية ومحارب اىل رضورة الش

باعتبارهــا أهميــة قصــوى؛ حالهــا حــال أي مــكان آخــر يف العــراق.

مــا يلفــت االنتبــاه ان اكــر القضايــا التــي كانــت محــل تشــديد وتركيــز واطالــة 
يف خطــاب باســخارات هــي قضيــة االنتخابــات الحــرة والنزيهــة باعتبارهــا أهميــة 
ــه، وميكــن أن تفتــح صفحــة جديــدة  ــه بحكومت حاســمة يف اســتعادة املواطــن ثقت
ومهمــة للعــراق، وذلــك لــن يتحقــق مــا مل يتــم تعضيــد املفوضيــة العليــا املســتقلة 
ــق  ــا يتعل ــة م ــتمرة، حاص ــية املس ــوط السياس ــن الضغ ــا م ــات، وتحريره لانتخاب
ــن خــال  ــا، م ــة وتنفيذه ــراءات االنتخابي ــة اإلج ــة صياغ ــني وكيفي ــار املوظف باختي
منظومــة رصينــة إلدارة نتائجهــا متتــاز باملوثوقيــة والشــفافية يف إطار قضــايئ ملعالجة 

الشــكاوى والطعــون.

خطــاب باســخارات كــرر عــر فقراتــه كثــري مــن امللفــات التــي اعتــادت ذكرهــا 
واثارتهــا خــال االســتعراض الــدوري الــذي يتــم داخــل مجلــس االمــن الــدويل؛ اال ان 
الخطــاب االخــري لهــا ركــز وبشــكل كبــري عــى ملــف االنتخابــات مــن كافــة جوانبــه 
القانونيــة واالداريــة، والتوقيتــات الواجــب ان تحــرم ارادة الشــعب العراقــي مبطالبــه 
املرشوعــة املتعلقــة بانتخابــات مبكــرة ونزيهــة، واشــارتها اىل املشــاكل التــي تعــرض 
هــذا امللــف بالــذات، وآليــة ايجــاد الحلــول مبــا يضمــن تلــك املطالــب وحاميتهــا، 
وهــذا يعكــس ان البعثــة االمميــة تــدرك جيــدا ان الحــل االســايس والجــذري لركــة 
ال 15 عــام بعــد التغيــري، ومــا ترتــب عليهــا مــن مشــاكل سياســية وامنيــة واقتصادية 
واجتامعيــة وثقافيــة؛ ال ميكــن ان يتحقــق اال بظهــور طبقــة سياســية وطنيــة مهنيــة 
متثــل الشــعب بشــكل حقيقــي، و متنــح االولويــة ملصلحــة البلــد مــن خــال بنــاء 
ــا رشوط  ــر فيه ــتقرة تتوف ــة مس ــق بيئ ــات، وخل ــة االزم ــتدامة ملواجه ــول مس حل
الســامة واالمــان، ورفــض اســتغال الدولــة كســاحة تتصــارع عليهــا مختلــف القــوى 

املحليــة واالجنبيــة .

يف النهايــة كل الحلــول مرهونــة بــارادة التغيــري املرتبطــة بحجــم الوعــي االنتخــايب 
للمواطــن/ة العراقــي/ة ، ومــدى جديــة املنظومــة االمميــة والدوليــة واالقليميــة، يف 
اخــراج العــراق مــن مــأزق مــا ترتــب عــن جعله ســاحة لــرصاع قــوى سياســية محلية 

واجنبيــة مختلفــة التوجهــات واملصالح.

 خطاب باسخارت .. االنتخابات القادمة
 تفتح صفحة جديدة للعراق

ــة األمــم املتحــدة ملســاعدة العــراق  ــب حقــوق اإلنســان يف بعث ــد مكت أك
)يونامــي(، يــوم الخميــس، وجــود انتهــاكات وتجــاوزات بحــق املتظاهريــن 
ــزال بعيــدة  ــة فيــام أشــار إىل ان املســاءلة ال ت يف عــدد مــن املــدن العراقي
املنــال عــى الرغــم مــن الخطــوات الواعــدة التــي اتخذتهــا الحكومــة 

ــة . الحالي
وســلط تقريــر لألمــم املتحــدة صــدر يف 27 آب 2020، الضــوء عــى 
مــع  التعامــل  يف  اتخاذهــا  عــن  امتنــع  والتــي  املتخــذة  اإلجــراءات 
االحتجاجــات الشــعبية التــي شــهدتها املــدن العراقيــة يف الفــرة بــني ترشيــن 
األول 2019 ونيســان 2020، كــام ســلط الضــوء عــى انتهــاكات وتجــاوزات 
ــة،  ــق العدال ــة لتحقي ــراءات فوري ــاذ إج ــا إىل اتخ ــان، ودع ــوق اإلنس حق

وأوىص بإجــراءات حاميــة للمتظاهريــن وإنصــاف الضحايــا .
واســتند مكتــب حقــوق اإلنســان يف بعثــة األمــم املتحــدة ملســاعدة العــراق 
ــم  ــا وأقاربه ــع ضحاي ــة م ــن 900 مقابل ــر م ــره إىل أك ــي( يف تقري )يونام

ــني وسياســيني . ــني وناشــطني مدني وشــهود وصحفي
وأشــار التقريــر إىل اســتخدام القــوة غــري الرضوريــة واملفرطــة، مبــا يف ذلــك 
الذخــرية الحيــة، عنــد التعامــل مــع املتظاهريــن، كــام تطــرق إىل الهجــامت 
التــي تشــنها جهــات مســلحة مجهولــة الهويــة وكذلــك عمليــات االختطــاف، 
ــأن  ــاوف بش ــاف مخ ــام أض ــر م ــارب 3000 متظاه ــا يق ــال م ــدا اعتق مؤك

اعتقــاالت تعســفية وســوء معاملــة . 
ــال  ــن خ ــدة، م ــري بش ــة التعب ــق يف حري ــد الح ــم تقيي ــه »ت ــح ان وأوض
الحجــب املتكــرر لخدمــة اإلنرنــت، ومداهمــة مكاتــب القنــوات اإلخباريــة، 
واالعتــداء عــى صحفيــني، ومضايقتهــم واحتجازهــم تعســفيا ومصــادرة أو 

حــذف موادهــم « .
وأفــادت املفوضــة الســامية لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان ميشــيل 
ــة  ــوء املعامل ــب وس ــة والتعذي ــل واإلصاب ــاس للقت ــرض أن ــليه، ان »تع باش
ــال التعســفي ملامرســتهم حقهــم يف التجمــع  ــاء واالعتق والخطــف واالختف
ــر  ــق يف التظاه ــرد الح ــكل ف ــول، ول ــري مقب ــري، غ ــة التعب ــلمي وحري الس
الســلمي والتعبــري علنــا عــن إحباطــه مــن عــدم قدرتــه عــى إعالــة نفســه 

ــه «. وأرُست
ــراق  ــدة يف الع ــم املتح ــام لألم ــني الع ــة لألم ــة الخاص ــت املمثل ــام بين  في
ــتمرار  ــديد اس ــق الش ــي القل ــن دواع ــه »م ــخارت ان ــني هينيس-باس جين
اســتهداف وقتــل الناشــطني واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان .. هــذا ليــس 
ــا  ــلمية، مقرن ــوات الس ــد لألص ــكات متعم ــو إس ــا ه ــوائيا، إمن ــا عش عنف
باإلفــات التــام مــن العقــاب الــذي يتمتــع بــه الجنــاة ، مــن دون مســاءلة، 
ســتبقى الجرائــم املرتكبــة مجــرد إحصائيــات وأرقــام عــى الــورق«، الفتــة 
إىل ان تقريــر مكتــب حقــوق االنســان يســلط الضــوء عــى املعانــاة، ويقــدم 

ــاء ثقــة الجمهــور .  ــات ملموســة للمســاعدة يف إعــادة بن توصي
وختــم التقريــر بالقــول إن »الحكومــة العراقيــة الحاليــة ومنــذ توليهــا 
املســؤولية يف أيــار  املــايض، اتخــذت خطــوات مرحــب بهــا إلنشــاء هيئــة 
تحقيــق مســتقلة وتقديــم بعــض اإلنصــاف للضحايــا وأرسهــم، لكــن مــا زال 

ــه « . ــام ب ــذي يتعــني القي ــري ال ــاك الكث هن

 

مكتب حقوق االنسان باالمم املتحدة 
يقدم تقريره عن االنتهاكات بالعراق 
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جلــد الــذات التــي يجــد 
الكثــري مــن النــاس أنهــا 
ضالّتهــم يف التأكيــد عــى 
الــوالء، وترســيخاً لإلميان، 
للأمســاة،  وتوضيحــاً 
للمعانــاة،  ورســامً 
للمواصلــة،  وطريقــاً 
وإعانــا للتحــّدي، لــذا 
فإنهــا حملــت شــعاراٍت 
وهتافــاٍت  مختلفــًة 

متنقلــًة مــا بــني املــايض الــذي أىت بــه األّولــون، والتــي 
كانــت شــعارات أو أدعيــٌة تذكرييــٌة متســاوقٌة مــع 
عظــم الفاجعــة وتهويــل اللغــة.. وبــني الشــعارات 
ــاس أن  ــى أس ــاس اآلن ع ــا الن ــي يرّدده ــارضة الت الح
االرتبــاط مســتمرٌّ يف اســتثامر الثــورة الحســينية التــي 
ــام الحســني  ــا مــن لحظــة رفــض اإلم انطلقــت رشارته
)ع( للمبايعــة، يف تلــك الجملــة املشــهورة التــي حملت 
، وتأكيــد إنســاين  )الءهــا( الكبــرية بعنــواٍن ســامويٍّ
وتربيــٌة أرسيــٌة ومســرية إميانيــٌة يف بيــت النبــوة، حتــى 
لــكأن املشــاركة يف االحتفــاالت يف عنوانهــا األســمى، ان 
تلــك الـــ )ال( كانــت أثــراً ملواصلــة االحتجــاج، وإن كان 
أحــد أوجهــه هــو جلــد الــذات، ألنهــا تعطــي مدلــوالً 
ــم أن  ــكاًء، رغ ــاً وب ــا حزن ــورة يف احتفاالته ــى أن الث ع
الكثــري يحملــون بعــض املامرســات عــى أنهــا مغــاالٌة أو 
أنهــا حملــت معهــا مــا هــو خــارج ســياق الثــورة، ومــا 
هــو مــزاٌح عن الهــدف األســمى لإلميــان، فدخلت عليها 
تلــك املامرســات الوالئيــة، ما ال ميكــن أن يتقّبلها العقل، 
ومــا رفضتهــا املراجــع الدينيــة، ألننــا نــدرك أن الحقيقــة 
دامئــاً يحــوم حولهــا املنافقــون مــن أجــل تشــويهها، وال 
ميكــن ترئــة أعــداء الثــورة ذاتها مــن صهيونيــة وكراهية 
دينيــة مــن محاولــة غــرس هــذه املخالفــات عــى أنهــا 
ــن  ــال الشــعبي م ــا املخي ــي أســهم فيه ــة، والت الحقيق
جهــٍة ومــا تلقفــه بعــض الخطبــاء مــن جهــٍة أخــرى يف 
ترديــد املخالفــات عــى أنهــا حقائــق مســلٌم بهــا، وهــو 
األمــر الــذي دعــا فيــه املرجــع الدينــي األعــى الســيد 
عــي السيســتاين اىل اصــدار تعليــامت أو فقــرات داخــل 
ــورة  ــى الث ــاظ ع ــو رضورة الحف ــدا وه ــمٍّ ج ــاٍن مه بي
ــويه  ــد تش ــي تري ــل الت ــك الدواخ ــن تل ــينية م الحس
ــاً  ــاً عادي الحقيقــة وتنــزع ثــوب التحــدي وتجعلــه ثوب
أو مهلهــاً، ومــن ثــم تكــون الثــورة مزاحــًة عــن هدفهــا 
يف مقاومــة الســلطة الدكتاتوريــة أو الفاســدة وجعلهــا 

مجــرّد مناســباٍت للذكــرى .
ــيك  ــيٍّ ل ــٍل عق ــاج اىل فع إن مامرســة الشــعائر تحت
يتحــّول الشــعار اىل مامرســٍة واقعيــٍة تخرج مــن إطارها 
االحتفــايئ اىل نطاقهــا العمــي يف عــدم القبــول بالظلــم 
ــت اىل  ــّول الصم ــاد، وإن يتح ــون اىل الفس ــدم الرك وع
لغــة تغيــري يف الواقــع، ليــس بالــرضورة أن يكــون ضــّد 
ــع  ــراً للواق ــرياً وتطوي ــراً وتغي ــل تثوي ــط ب ــلطة فق الس
املعــاش، ســواء يف مجاالتــه العلميــة أو الثقافيــة أو 
االنســانية، ألن الهــدف مــن الثــورة مل يكــن فقــط 
مواجهــة الظلــم، بــل مــا خلّفــه الظلــم مــن واقــعٍ مريــٍر 
ــني )ع(  ــام الحس ــورة اإلم ــإن ث ــذا ف ــان، ول ــى االنس ع
ــّول  ــا أن نح ــري، علين ــًة للتغي ــون ملهم ــا أن تك إن أردن
الشــعارات مــن ترديــٍد وقتــّي اىل منهــاج عمــٍل رشيطــة 
ــص مــن تلــك الدخيلــة عليهــا مــن مغــاالٍة أو  أن نتخلّ
حتــى خزعبــات، كــام يســّميها البعــض، ألن الحســني 
)ع( أســمى مــن أن ينطلــق بثورتــه الكبــرية التــي كتــب 
لهــا الخلــود من أجــل أن تبقى أســرية املخيال الشــعبي، 
الــذي صــّدق مــا قالــه األعــداء.. ولــذا فقــد حــان الوقت 
لــيك نقوم بعمليــة مراجعــٍة حقيقيٍة لألســس الصحيحة 
للثــورة، لنأخــذ بهــا ومــا عداهــا نشــري إىل أنهــا خــارج 

نطــاق االســتلهام واإلميــان .

بناء الدولة : أسئلة أسرية وأجوبة حرة 

واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة فإنهــا ال تســتقيم مــن 
دون ان يكــون للدولــة املنشــود بناؤهــا حامــل ســيايس 
يتمثــل بعقــد اجتامعــي موصــوف يعتمــد دســتورا يتمتــع 
بالعلويــة عــى كل توافــق وتوافقيــة وتحــرم أحكامــه 
ــة  ــدأ التعددي ــات – مب ــل باالنتخاب ــدأ التمثي ــه )مب ومبادئ
ــرأي –  ــة ال ــة وتعددي ــة السياســية الحزبي بشــقيها التعددي
مبــدأ اســتقال القضــاء – احــرام حقــوق االنســان – مبــدأ 

ــلطة( . ــلمي للس ــداول الس الت
كذلــك اليســتقيم بنــاء الدولــة املنشــودة مــن دون 
ان يكــون حاملهــا االجتامعــي فئــات وســطى مســتنرية 
وميســورة .. وال تســتقيم عمليــة البنــاء ايضــاً مــن دون ان 
يكــون حاملهــا االقتصــادي اقتصــادا مســتقرا ومتوازنا، مبعنى 
أنــه اقتصــاد يلبــي االحتياجــات االساســية التــي تحافظ عى 
ــارصار عــى  ــادر ب ــه اقتصــاد ق ــى أن ــة املواطــن ومبعن كرام
ــتهاكية  ــة االس ــي والخصوب ــم االنتاج ــة العق ــادرة حال مغ
ــاد  ــوالً القتص ــراق. وص ــاد الع ــام اقتص ــاين منه ــن يع اللذي

ــاج واالســتهاك . ــني االنت ــوازن نســبياً ب مت
وكذلــك ايضــا التســتقيم عمليــة بنــاء الدولــة الحديثة يف 

عــامل اليــوم مــن دون ان يكــون حاملهــا الثقــايف قامئــا عــى:
- ســيادة النزعــة الفرديــة )املواطنــة( عــى النزعــة 
والفعــل. الفكــر  يف  )املكوناتيــة(  التقليديــة  الجامعيــة 

ــة  ــات الاعقاني ــى النزع ــة ع ــة العقاني ــيادة النزع - س
ــراً وســلوكا ً. فك

- ســيادة النزعــة املدنيــة عــى النزعــات الــا مدنيــة يف 
الحيــاة السياســية فكــراً وســلوكاً.

ــذه  ــة( له ــاة )رجــال الدول ــإن البن ــك ف يصاحــب كل ذل
الدولــة املنشــودة ســيعملون مــن خــال وبصحبــة عنــارص 
ــاع  ــن االتب ــن )ال م ــرد مواط ــم: ف ــاء ه ــة البن ــة لعملي ثاث
وال الرعايــا وال الزبانيــة(، وجامعــة او جامعــات عرصيــة 
التقليدية )عشــائرية – مذهبية جهوية ضيقة(، ومؤسســات 
ســلطة تتمتــع بالرشعيــة القامئــة عــى املقبوليــة والرضــا عر 
االنتخابــات للبــدء بعمليــة البنــاء من جهــة وعــى االنجازية 
لاســتمرار بالرشعيــة يف طريــق عمليــة البنــاء. مــع الحــذر 
– مــن أطروحــات شــيطنة الدولــة الوطنيــة لتريــر تدمريهــا 
والعــودة بهــا اىل مرحلــة مــا قبــل الدولتيــة، ومــع االنتبــاه 
ــه وال يســتحق  ان شــعب العــراق املتحــد اليســتحق ماضي
حــارضه بــل يســتحق مســتقبا أفضــل منهــام. بأخــرى 
وبطريقــٍة أو أخــرى باســتغال املنطلــق العاطفــي مــرّة، أو 
اســتغال املنطــق العقــاين الــذي يتخــذ مــن الذكــرى ذاكــرًة 
وهدفــا.. ويف كّل عــام نبحــث عــن أنفســنا يف خضــم الضيــاع 
ــة  ــبات الديني ــذه املناس ــل ه ــد يف مث ــه، فنج ــذي نعيش ال
ــا  ــرى، م ــارًة أخ ــاجٍ ت ــة احتج ــارًة، ولحظ ــٍر ت ــة تنوي لحظ
دامــت الذكــرى ِعــرًة وَعــرًة يف امتــزاج الحالــة الوجدانية مع 
العقليــة إلنتــاج واقــعٍ ال يســري بحذافــري مــا يــراد، بقــدر مــا 
نريــد أن نســري نحــن إليــه، ألننــا نبحــث عــن أنفســنا وســط 
ضــوء املناســبة التــي تعــّد واحــدًة مــن أكــر املناســبات التي 
تشــهد احتفــاالت ومامرســات طقــوس رمبــا عــى مســتوى 

العــامل .
يف كّل عــاٍم حــني تحــني ذكــرى استشــهاد اإلمــام الحســني 
ــذات  ــني البحــث عــن ال ــٍة مزدوجــٍة ب )ع( نــرشع اىل عملي
املفقــودة، والبحــث عــن خيــارات االلتصــاق باإلميــان، وبــني 
البحــث عــن فرصــة التامهــي مــع الثــورة بهــدف مواصلــة 
عمليــة التغيــري التــي يحتاجهــا الواقــع الراهــن، وبــني داللــة 
الرفــض التــي أطلقهــا اإلمــام الحســني )ع( يف وجــه الســلطة 
حــني رفــض املبايعــة عى أســاس أال مســايرة مع الفاســدين، 
وبــني أن نجــد تلــك النقطــة الغيبيــة التــي تحّولت اىل مســاٍر 
وهمــيٍّ ضبــايبٍّ ال ميلك الولــوج اىل حيثياته وال ميكــن الوثوق 
بالوصــول إىل التفاصيــل، مثلــام ال ميكــن الركــون اىل أن مــا 
هــو حاصــٌل اآلن قــادٌر عى اإلتيــان بتفاصيل املــايض، فنبقى 
ــي ســلّطت  ــة الت يف محــاوالت البحــث عــن النقطــة املهم
عليهــا الثــورة الحســينية الضــوء، أال وهــي مقاومــة الظلــم.. 
ولكــن رغــم هــذا ظلّــت هــذه املقاومــة محصــورًة يف عملية 

أ.د. عامر حسن فياض
ــة  ــدى العقــاء يف العــراق منســوب العناي  ارتفــع ل
برســم خرائــط واطــاق دعــوات وتبنــي طروحــات 
وإثــارة جــدل واســتنباط دروس تتصــل ببنــاء وإعــادة 
ــة  ــؤال الدول ــوم أن س ــة ، واملعل ــة الحديث ــاء الدول بن
عــيص االجابــة مــا مل يفــكك اىل اســئلة، كذلــك جــواب 
ســؤال الدولــة هــو اآلخــر عســري االنجــاز مــا مل يفــكك 
اىل أجوبــة ليعــاد تركيبهــا تفاعليــا، ال تنضيديــا لتكــون 
ــة تقابلهــا  ــاء الدول الحصيلــة مجموعــة اســئلة عــن بن

ــة . ــة اجوب مجموع
هــذا النهــج يحتــاج اىل رســالة غــري مقيــدة ورؤيــة 
ــان او  ــاء ككي ــراق مــن خطــر البق ــال بالع حــرة لانتق
كيانــات سياســية اىل دولــة وطــن ومواطنة، دولــة قانون 
ــعب  ــادم لش ــي خ ــام دميقراط ــة نظ ــات، دول ومؤسس
ســيد ووطــن مســتقل. وتلــك الرســالة وهــذه الرؤيــة 
ينبغــي أن يرســمها وينفذهــا ويطبقهــا )اســطوات( 
يســميهم العقــاء رجــال الدولــة، منهــم مــن يجيد فهم 
واســتيعاب القوانــني الجدليــة املتحكمــة يف بنــاء الدولة 
)اي دولــة( عــر االزمنــة والعصــور ، وكذلــك فهــم 
واســتيعاب ملســتلزمات بنــاء الدولة.. وفهم واســتيعاب 
لعنــارص بنــاء الدولــة.. وفهــم واســتيعاب ملعوقــات بناء 

الدولــة.. وفهــم واســتيعاب ملســتقبل هــذا البنــاء.
العــراق  دولــة  ببنــاء  املتحكمــة  القوانــني  عــن 
الحديــث فإنهــا قوانــني جدليــة ســجالية تتلخــص بثاثة 

ــي : ــني ه قوان
ــة التعــارض بــني االرادة الداخليــة  - قانــون او جدلي
ــأي  ــة الداخــل والخــارج(.. ف ــة )جدلي واالرادة الخارجي
كيــان ســيايس يــراد االنتقــال بــه اىل دولــة فــإن اإلرادتني 
الداخليــة والخارجيــة تتحكــم يف عمليــة االنتقــال. 
ــذ  ــاء من ــة لصيقــة بصــريورة البن وتبقــى هــذه الجدلي
التأســيس اىل مــا بعــده وهــذا مــا ملســناه يف التعــارض 
بــني االرادتــني االجنبيــة الريطانيــة والوطنيــة العراقيــة 
ــة  ــة الحديث ــة العرشيني ــة العراقي ــكيل الدول ــذ تش من
وصــوالً اىل نهايــة العهــد امللــيك، وكذلــك مازلنــا نتلمس 
ــة  ــة االمريكي ــني االجنبي ــني االرادت ــارض ب ــة التع جدلي

والوطنيــة العراقيــة حتــى يومنــا هــذا.
ــان  ــأي كي ــد، ف ــة والتوحي ــة التجزئ ــون جدلي - قان
ســيايس يــراد انتقالــه اىل دولــة فــإن الحصيلــة املتمثلــة 
بالدولــة، امــا ان تكــون حصيلــة تجزئة اقليــم او حصيلة 
توحيــد أكــر مــن اقليــم. وهــذا مــا تلمســناه كتجزئــة 
ــدء  ــد الب ــا عن ــارة مشــكلة اقتطــاع املوصــل لركي يف اث
ــة العرشينيــة للعــراق، كذلــك نتلمســه يف  ــاء الدول ببن
اجــراءات ومطالبــات انفصــال وفدرلــة زعامــات تريــد 
أن تتســلط عــى/ وتتحكــم يف مصــري وثــروات جمهــور 
تنوعهــا القومــي او املذهبــي او املناطقــي بذريعــة 
)االســتقال والتحــرر( املصحــوب بالعــزف الادميقراطي 
املنفــرد عــى حجــج املظلوميــة )الشــيعية( او املنبوذيــة 

ــة( ! ــة )الكوردي )الســنية( او املغبوني
- قانــون جدليــة تنــازع الهويــات السياســية الدولتية 
ــان  ــأي كي ــية ، ف ــري السياس ــة غ ــات الفرعي ــع الهوي م
ــة  ــة الدول ــإن هوي ــة ف ــه اىل دول ــراد انتقال ــيايس ي س
يف مجتمــع ســيايس متنــوع الهويــات الفرعيــة تصبــح 
محــل تنــازع بــني الهويــة السياســية الوطنيــة الجامعــة 
والهويــات الفرعيــة غــري السياســية )قوميــة حضاريــة 
ــة او عشــائرية او  ــة قبيل ــة – اجتامعي ــة مذهبي – ديني
أرسيــة – جغرافيــة مناطقيــة(، وهــذا القانــون الجــديل 
يبقــى متحكــامً يف عمليــة البنــاء طاملــا أن القابضني عى 
الســلطة اليحســنون ادارة التنــوع القامئــة عــى قــدرة 
النظــام عــى االنتقــال بالتنــوع مــن تنــوع غري منســجم 
اىل تنــوع منســجم عــى رأي مونتســيكو يف كتابــه )روح 

ــني( . القوان
واملقومــات  باملســتلزمات  االمــر  تعلــق  وبقــدر 
ــة الحديثــة بأبعادهــا السياســية  ــاء الدول ــة لبن املطلوب
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ــة  ــني املفوضي ــار، تباينــت بشــكل واســع ب ق
ــني  ــة وب ــن جه ــان م ــوق االنس ــا لحق العلي
ومســؤويل  النارصيــة  يف  العــديل  الطــب 

حكومتهــا املحليــة مــن جانــب اخــر .

لحقــوق  العليــا  املفوضيــة  فبحســب 
االنســان، 225 شــخصاً لقــوا حتفهــم نتيجــة 
يف  و2018،   2017 عامــي  خــال  االنتحــار 
عمــوم محافظــة ذي قــار، أي مبعــدل 9.3 
ــة  ــا 142 حال ــكل شــهر، منه ــة انتحــار ل حال

. و83 يف 2018  عــام 2017، 

وبتفصيــل جنــدري فــإن عــام 2017 شــهد 
ــور، و )92(  ــن الذك ــخصا م ــار )50( ش انتح
ــت  ــد انخفض ــا يف 2018 فق ــاث، ام ــن االن م
ــور و )47(  ــن الذك ــجل )36( م ــام لتس األرق

ــاث . مــن االن

الطــب  دائــرة  احصائيــة  جــاءت  فيــام 
ــة  ــار واحصائي العــديل التابعــة لصحــة ذي ق
الحكومــة املحليــة الرســمية التــي حصــل 
ــن  ــل م ــب أق ــق، بنس ــب التحقي ــا كات عليه
مفوضيــة حقــوق االنســان، حيــث ســجل 
انتحــار خــال  حالــة  العــديل 97  الطــب 
عامــي 2017 و2018، بواقــع 43 حالــة خــال 

2017 و54 حالــة خــال 2018 .

االرقام أكر من املعلنة

باســم  املتحــدث  أكــده،  مــا  وهــذا 
الزهــرة  عبــد  العراقيــة  التخطيــط  وزارة 
الجهــاز  أن  إىل  أشــار  والــذي  الهنــداوي، 
املركــزي لإلحصاء-املعنــي بإجــراء العمليــات 
ــاة  ــة والحي ــة لكافــة مفاصــل الدول االحصائي
ميتلــك  “ال  للــوزارة  والتابــع  البــاد-  يف 
حــول  موثقــة  وإحصــاءات  بيانــات  أي 
حــاالت االنتحــار يف العــراق”، فيــام يشــكك 
ــد اي  ــق عن ــداوي بوجــود “إحصــاء دقي الهن
جهــة حــول االنتحــار”، مؤكــداً أن “مــا ينــرش 
مــن أرقــام وإحصــاءات هــو أقــل بكثــري مــام 

يحــدث عــى أرض الواقــع”.

 االنتحار يف العراق … ستار جرائم قتل النساء وملجأ الهاربني من الفقر واالبتزاز *

انتحــار، تاهــا عــام 2012 بـــ276 حالــة انتحــار، 
ثــم عــام 2011 بواقــع 253 حالــة، و2010 بـ161 
حالــة، وعــام 2008 بـــ103 حــاالت، و2009 بـ95 
بـــ64 حالــة، و2006  عــام 2007  ثــم  حالــة، 
ــة، و2004  ــة، و2005 بـــ46 حال ــع 51 حال بواق

بـــ31 حالــة، و2003 بواقــع 13 حالــة .

وبلــغ مجمــوع حــاالت االنتحــار، بحســب 
إحصــاء وزارة الداخليــة، وفــق مــا نرشتــه دراســة 
مجلــس النــواب، 906 حــاالت للفــرة ذاتهــا 

.  )2013-2003(

ومبقاربــة تلــك األرقــام مــع إحصــاءات حاالت 
ــذ  ــع أخ ــاورة كاألردن، وم ــار يف دول مج االنتح
عــدد الســكان بنظــر االعتبــار )40 مليونــاً يف 
العــراق، 10.5 مليــون يف األردن( فتظــل األرقــام 
العــراق أعــى بأكــر مــن ضعفــني. فقــد  يف 
ســجلت 283 حالــة انتحــار يف األردن للفــرة مــا 
ــمية  ــة رس ــب احصائي ــني 2015 و2017، بحس ب
إلدارة املعلومــات الجنائيــة يف األمــن العــام، 
حالــة  و40   ،2015 لعــام  حالــة   113 بواقــع 
ــام 2017.  ــة لع ــام 2016، و130 حال ــار ع انتح

“ذي قار” نقطة ساخنة

ــوب  ــم جن ــار )375 كل ــة ذي ق ــد محافظ تع
العاصمــة بغــداد( والتــي يقــرب تعــداد ســكانها 
ــدى  ــمة، إح ــون نس ــف امللي ــوين ونص ــن ملي م
املحافظــات التــي متتــاز بالطابــع العشــائري 
ــة  ــا محافظــة نفطي ــي، وعــى رغــم كونه والدين
تضــم عــدداً مــن الحقــول الكبــرية، فإنهــا تعــاين 
ــة مرتفعــة، ووصــل معــدل  مــن معــدالت بطال
الفقــر فيهــا إىل 44 يف املئــة، قبــل أزمــة “كورونا” 
ــام  ــي فاقمــت األوضــاع ســوءاً، بحســب أرق الت

وزارة التخطيــط .

كاتــب  عليهــا  حصــل  التــي  االحصــاءات 
التحقيــق حــول أعــداد حــاالت االنتحــار يف ذي 

اعداد : الصحفيني أحمد الربيعي وحسن النارصي 
يف مــدن الجنــوب العراقــي حيــث تتجــاوز 
معــدالت البطالــة والفقــر الـــ40 يف املئة، ويف 
ظــل العــادات والقيــود االجتامعيــة والــزواج 
املبكــر، تســجل مئــات حــاالت االنتحــار، 
الظــروف  ضغــط  تحــت  تقــع  معظمهــا 
املعيشــية والنفســية الصعبــة، لكــن بعضهــا 
حــاالت قتــل بدوافــع مختلفــة بينهــا جرائــم 
قتــل النســاء )أو مــا يعــرف بغســل العــار أو 
جرائــم الــرشف( وتــدون يف خانــة االنتحــار، 
ــزاز اإللكــروين لبعــض  وأخــرى ترتبــط باالبت
النســاء، بحســب باحثــني ونشــطاء مدنيــني .

ــن  ــواردة م ــات ال ــر والبيان ــر التقاري تظه
جهــات رســمية وغــري رســمية يف العــراق 
يف  االنتحــار  بحــاالت  ملحوظــاً  ارتفاعــاً 
الســنوات األخــرية يف ظــل تفاقــم املشــكات 
مــع  وبالتزامــن  واملعيشــية،  االجتامعيــة 
غيــاب ســلطة القانــون بشــكل فاعــل، مقابــل 
صعــود القــوى القبليــة والعشــائرية بعــد 

عــام 2003 .

يف  اإلنســان  لحقــوق  العليــا  املفوضيــة 
ــجيل  ــا تس ــة له ــدت يف احصائي ــراق، أك الع
ــي  ــني عام ــار ب ــة انتح ــن 3000 حال ــر م أك
البــاد  2015 و2017 يف مختلــف مناطــق 
ــة  ــجلت محافظ ــتان. وس ــم كردس ــدا إقلي ع
ذي قــار، التــي يركــز عليهــا هــذا التحقيــق، 
أعــى معــدالت االنتحــار خــال الفــرة ذاتها، 
والعــام الــذي تاهــا )2018( مرتفعــة بنســبة 

ــابقة . ــوام الس ــن األع ــة( ع )60 يف املئ

أرقام قليلة إمنا مقلقة

التابــع  البحــوث  ملركــز  دراســة  تظهــر 
ملجلــس النــواب العراقــي نــرشت عــام 2014 
تحــت عنــوان “انتشــار االنتحــار يف العــراق – 
ــة  اســباب، ومقرحــات” تســجيل 1532 حال
انتحــار بــني عامــي 2003 و2013، باالعتــامد 
ــى”.  ــاء األع ــس القض ــة “مجل ــى إحصائي ع
ومبقارنــة تلــك األرقــام مــع مــا ســجلته 
ــرة  ــان للف ــوق اإلنس ــا لحق ــة العلي املفوضي
بــني 2015 و2017 والبالغــة أكــر مــن 3000 
ــة، نكتشــف تضاعــف حــاالت االنتحــار  حال

ــرات عــدة . م

وبحســب إحصــاء مجلــس القضــاء األعــى، 
ــن تصاعدهــا  ــداد املنتحري ــت أع ــد واصل فق
عامــاً بعــد آخــر، إذ ســجل عام 2013 النســبة 
حالــة  بـــ439  االنتحــار  لحــاالت  األعــى 
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ــا يف  ــر ممثله ــف، وع ــيعية” يف النج ــة “الش ــة الديني املرجعي
ــة الجمعــة  ــايئ، أكــدت خــال خطب ــد املهــدي الكرب ــاء عب كرب
يف الســابع مــن حزيــران 2019، أن “شــيوع ظاهــرة االنتحــار يف 
العــراق يــؤرش إىل خلــل يف املجتمــع ومؤسســات الدولــة”، داعيــة 
“النظــام الســيايس وحــكام البــاد للرحمــة بالشــعب”، مشــرية إىل 
أن “ظاهــرة االنتحــار مســؤولية الجميــع وينبغــي بنــاء املجتمــع 

وحفظــه مــن املهالــك”.

يف كردستان مشهد مكرر

ــوب  ــدن جن ــى م ــة ع ــار املرتفع ــدالت االنتح ــرص مع ال تقت
العــراق حيــث البطالــة والفقــر واالنغــاق املجتمعــي، أو يف 
الوســط، ففــي إقليــم كردســتان العــراق ال تختلــف الصــورة 
كثــرياً، عــى رغــم الوضــع االقتصــادي األفضــل وحصــول نــوع مــن 

االنفتــاح االجتامعــي .

ــرأة يف  ــد امل ــف ض ــة العن ــة ملناهض ــة العام ــجلت املديري س
ــني النســاء فقــط عــام 2018 يف  ــة انتحــار ب كردســتان، 328 حال
ــة  ــدت 73 حال ــا رص ــاً فإنه ــاث، وتفصي ــم الث ــات اإلقلي محافظ
انتحــار بآلــة حــادة أو شــنق أو تنــاول جرعــات مــن الســم، فيــام 
ــن أســبابها،  ــد م ــم التأك ــة حــرق لنســاء مل يت ســجلت 145 حال
ــال  ــار، خ ــع االنتح ــهن بداف ــاء ألنفس ــرق نس ــاالت ح و110 ح

ــرة نفســها . الف

وســجل يف النصــف األول مــن عــام 2019 مــن قبــل املديريــة 
189 حالــة، بينهــا 32 حالــة انتحــار بطرائــق مختلفــة، و99 حالــة 

حــرق، و58 حالــة حــرق للنفــس .

فيــام أفــاد إحصــاء لـ”اتحــاد رجــال كردســتان”، أن عــام 2018 
ــة انتحــار بــني صفــوف الرجــال، بســبب  شــهد تســجيل115 حال

األزمــات االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي يشــهدها اإلقليــم .

عــدا حــاالت االنتحــار، أوردت منظــامت محلية معنيــة بأوضاع 
ــن  ــر م ــاً عــن انتحــار أك ــات، أرقام ــر وبيان ــني، يف تقاري االيزيدي
ــن  ــس( ملواجهته ــريات يف ال ــريات وصغ ــة )كب ــرأة ايزيدي 150 ام
عنفــاً جنســياً مروعــاً عــى أيــدي عنــارص تنظيــم “داعــش” عقــب 
اجتياحــه مناطــق االيزيديــة يف ســنجار )80 كلــم غــرب املوصــل( 

يف الثالــث مــن آب/ أغســطس  2014 . 

ويف غيــاب أي أرقــام رســمية، يقــدر نشــطاء يتابعــون حــاالت 
االنتحــار يف املجتمــع االيزيــدي عــدد مــن أقدمــوا عــى االنتحــار 
ــي اعقبــت هجــوم داعــش بأكــر مــن 200  خــال الســنوات الت
شــخص “بســبب أوضاعهــم املعيشــية والنفســية الصعبــة عقــب 

اإلبــادة والنــزوح” .

وعــى رغــم ارتفــاع مــؤرش االنتحــار يف العــراق، بــدءاً مــن عــام 
ــود،  ــب الحم ــك، بحس ــام 2019، إال أن ذل ــوداً إىل ع 2003 صع
ــاً  ــض قياس ــو منخف ــل ه ــي ب ــد الطبيع ــار الح ــن إط ــى ضم يبق
مبــؤرش االنتحــار يف دول العــامل، والــذي يصــل يف أوروبــا إىل 11.4 

لــكل 100 ألــف شــخص .

ــي 2015 و2017 يف  ــني عام ــار ب ــة انتح ــن 3000 حال ــر م أك
ــتان . ــم كردس ــدا إقلي ــاد ع ــق الب ــف مناط مختل

وربــط الحمــود تســليط الضــوء عــى حــاالت االنتحــار يف 
الســنوات االخــرية، بتعــدد وســائل اإلعــام وانتشــار مواقــع 
ــرشه.  ــدث وتن ــق كل ح ــت توث ــي بات ــي الت ــل االجتامع التواص

ــة  ــج” للصحاف ــبكة “نريي ــم ش ــق بدع ــز التحقي * أنج
ــا . ــت إرشافه ــتقصائية وتح االس

جاليــات عراقيــة تتشــّبث بهويتهــا يف املهجــر، لكنهــا ترفــض 
العــودة اىل البلــد األم. يبــدو يف املوضــوع مفارقــة، ألّن الــذي 
ــه،  ــودة الي ــدوام يف الع ــى ال ــر ع ــي، يفكّ ــده األص ــادر بل يغ
لكــن تعاقــب األجيــال، والعيــش يف ظــروف حياتيــة إيجابيــة، 
ــدوام، إن مل  ــى ال ــة ع ــرة مؤّجل ــوع، فك ــرشوع الرج ــل م يجع

ــة، متامــا . تكــن ملغّي

نحــن ال نتحــدث عــن عقــول عراقيــة مهاجــرة شــهرية، 
فذلــك أصبــح حديثــا عتيقــا، لكــن املســتجّد يــدور حــول جيــل 

ــب . ــة النخ ــح يف طليع ــر، وأصب ــرع يف املهج ــي ترع عراق

ــه  ــراق، لكن ــاة يف الع ــوال الحي ــب أح ــه مل يواك ــذي يف أغلب ــل، ال ــذا الجي ــتطيع ه يس
ــة،  ــوم املختلف ــل تجــارب ناجحــة، يف الهندســة والطــب والخدمــات، والعل ــا، اْن ينق يدركه

ــاث. ــز األبح ــة، ومراك ــة واألمريكي ــات األوروبي ــارف يف الجامع ــف املع وأْن يوظّ

ال يحــدث ذلــك اال بتعزيــز عوامــل الجــذب اىل الداخــل، واالســتفادة مــن مشــاريع الدول 
املتقدمــة التــي وظّفــت اإلمكانيــات الهائلــة والظــروف املامئــة، إلغــراء الكــوادر »الجاهــزة« 
بالهجــرة اليهــا، ورسقــة العقــول التــي أنفــق عليهــا البلــد األصــي، األمــوال الطائلــة، والزمــن.

تعالــوا نحــيص اآلالف مــن األطبــاء العراقيــني واملهندســني، ورجــال األعــامل والرســامني، 
والتجــار، الذيــن تفخــر بهــم دول أوربــا والواليــات املتحــدة .

التقيــت مهندســا عراقيــا، مــن الجيــل الثــاين يف هولنــدا، حائــز عــى الدكتوراه يف الهندســة 
ــة  ــة الهولندي ــع الرشك ــة، م ــرة الثاني ــراق، للم ــفر اىل الع ــك الس ــى وش ــو ع ــة، وه املدني

املتعاقــدة يف العــراق .

ــفرة  ــد س ــراق، بع ــد الع ــوف يقص ــة، س ــة الكياموي ــوراه يف الهندس ــر، دكت ــدس آخ مهن
ــة ــة إنكليزي ــع رشك ــوب م ــن مــرشوع نفطــي يف الجن ــل ضم ــاك، للعم ــه اىل هن مســبقة ل

لكــن كاهــام، ال يــود البقــاء الدائــم يف الوطــن األم، بســبب الصــورة الســلبية املتخّيلــة 
يف الذهــن .

ويف حــني ان الــدول التــي انفقــت عــى تعليــم وتأهيــل هــؤالء، ضمنــت ان هــؤالء لــن 
يعــودوا اىل بلدانهــم، فإنهــا يف ذات الوقــت، كســبت العقــول املهاجــرة، مــن دون ان تنفــق 

عــى تنشــئتها، ِفلســا واحــدا .

شــاب عراقــي آخــر يعمــل يف أكــر رشكــة ماليــة تبحــث عــن مصــادر األمــوال املســتثمرة 
والعابــرة للحــدود، يتحــدث عــن ان العــراق يف جوهــر ملــف البحــث عــن أصــول األمــوال، 
واملتابعــة، مرجحــا صعوبــة االســتقرار املــايل واالقتصــادي بســبب تجاذبــات السياســة 
ــي  ــات الت ــة األولي ــب خاص ــوال بحس ــق األم ــى تدف ــر ع ــذي يؤث ــي ال ــرصاع اإلقليم وال

ــه .   اســتنبطها خــال عمل

وإذا كان الرســام يفشــل يف بلــده، وينــزوي تــارة اىل مهــن أخــرى فــان رســامني عراقيــني، 
تحتفــي بهــم مؤسســات الفــن العامليــة، ومتكنــوا مــن تحويــل الفــن اىل جهــد ربحــي، يــدّر 

عليهــم باألمــوال الوفــرية .

ــه  ــم دنكــور يف لنــدن، منحت ــل نعي ــاّن رجــل مــال عراقــي مث ــل األول، ف ــزوال اىل الجي ن
ــرب يف  ــرات الع ــث امللياردي ــام ثال ــه، في ــاً النجازات ــري، إكرام ــب الس ــث لق ــة إليزابي امللك
 )GMH( بريطانيــا، رجــل األعــامل العراقــي املعــروف نظمــي أوجــي الــذي ميتلــك ويديــر
ــراق،  ــودة اىل الع ــرروا الع ــن يق ــؤالء ل ــاّن ه ــار دوالر، ف ــه 2.2 ملي ــغ ثروت ــة، وتبل القابض

ــد . ــكل تأكي ب

األمــر يتعــدى خســارة العقــول اىل األمــوال، اذ ال تتوفــر إحصائيــة عــن حجــم األمــوال 
التــي بحــوزة النخــب العراقيــة املقيمــة يف الغــرب، لكنهــا تتجــاوز ومــن دون شــك مئــات 
املايــني مــن الــدوالرات يف البنــوك األجنبيــة، والتــي يصعــب جذبهــا لاســتثامر يف الداخــل، 
فيــام األفظــع مــن ذلــك، انــه حتــى رأس املــال يف الداخــل يســتقر يف خــارج الباد، ويُســتثمر 

يف مشــاريع هنــاك .

مــن أمثلــة الدوافــع لهــذه املعادلــة غــري املتوازنــة، بــني وطــن طــارد، ومْهجــر جــاذب، اّن 
املهاجــر مل يعــد ذلــك األّمــي والفقــري، والعامــل يف االشــغال الشــاقة يف املصانــع واملــزارع، 
بــل أتــاح لــه التســامح واالقتصــاد القــوي، والوعــي بأهميــة التنــوع، فــرص هائلــة للتأهيــل 
ــدع  ــا، واملب ــة للمهاجــر املتفــوِّق علمي والتدريــب، فيــام رســمت النجاحــات صــورة إيجابي

ـــل لــإلدارة والقيــادة . حياتيــا، واملخلــص عمليــا، واملؤهَّ

ملاذا ال يرغب املهاجر العراقي يف العودة اىل بلده؟ 

عدنان أبوزيد 
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والتحصينــات هــام 
العاليــة  الكثافــة 
لــه ) 1.7 مــرة قــدر 
الرصــاص(،  كثافــة 
حيــث تــزن كميــة 
كــرة  بحجــم 
 ½ منــه  املنضــدة 

كغــم، وكذلــك الطاقــة الحراريــة الهائلــة 
ــه  ــر ارتطام ــه اث ــن احراق ــق م ــي تنطل الت
املعــدن  صهــر  عــى  قــادرة   ، بالهــدف 

. الهــدف  مابداخــل  وحــرق 

اليورانيــوم  قذائــف  اثبتــت  لقــد 
ــروب  ــة يف كل الح ــة عالي ــب” فعالي “املنض
الســاح  هــذا  فيــه  اســتخدمت  التــي 
الخليــج/ حــرب  مــن  بــدءاً  الرهيــب 

ــان واخــريا الحــرب  ــت و حــرب البلق الكوي
ان   .2003 العــراق يف  عــى  شــنت  التــي 
ارتطــام  مــن  املنبثقــة  العاليــة  الحــرارة 
الدبابــة  جــدار  مــع  اليورانيــوم  قذيفــة 
يجعــل اخــراق القذيفــة للدبابــة كمثــل 
ــل  ــن مايحص ــد. ولك ــكني للزب ــراق الس اخ
ــي  ــع الصناع ــم ادارة املجم ــك اليه ــد ذل بع
بســحق  املهتــم  االمريــيك  العســكري 

. فحســب  “العــدو” 

اليورانيــوم  قذيفــة  تصطــدم  عندمــا 
مــن   %70 يحــرق  الهــدف  بجســم 
مــن  غبــريات  اىل  متحــوال  اليورانيــوم 
ــر  ــوف تتطاي ــي س ــوم الت ــيد اليوراني اوكس
يف الهــواء بســبب االنفجــار مــام يســاعد 
. واســعة  مناطــق  عــى  انتشــارها  عــى 

ــيك  ــش االمري ــق الجي ورد يف احــدى وثائ
انفجــار  عــن  الناتجــة  الســحابة  بــان 
تحتــوي  “املنضــب”  اليورانيــوم  قذيفــة 
ــة  ــوم القابل ــيد اليوراني ــريات اوكس ــى غب ع
لاستنشــاق والدخــول اىل الجهــاز الهضمــي 

. التســمم  التنفــي مســببة  وكذلــك 

ــون  ــوم يك ــريات اليوراني ــن غب ان 60% م
5 ميكــرون وان قطــر  قطرهــا اقــل مــن 
اقــل  لاستنشــاق هــو  القابلــة  الغبــريات 

مــن 10 ميكــرون .

ملصلحة من يتم تجاهل التلوث االشعاعي يف العراق ! 

عزام محمد ميك

لقــد اســتخدمت يف الحــروب التــي شــنت 
ضــد العــراق 1991 و 2003 كميــات كبــرية 
مــن اليورانيــوم “املنضــب” اكــر بكثــري مــن 
ــنت  ــي ش ــروب الت ــتخدمت يف الح ــام اس م
عــى كل مــن افغانســتان و البلقــان، مــع 
اهتــامم  البلقــان  منطقــة  اســرعت  ذلــك 
وتدخــل اكــر مــن قبــل االمــم املتحــدة 
ــث  ــة، حي ــة النووي ــة للطاق ــة الدولي والوكال
الجــراء  خرائهــا  املتحــدة  االمــم  بعثــت 
يخــص  فيــام  الرضوريــة  املســح  عمليــات 
باليورانيــوم  التلــوث  مناطــق  تحديــد 
خطورتــه  ومــدى  التلــوث  ومســتوى 
التوصيــات  ووضــع  والبيئــة  النــاس  عــى 
الرضوريــة لتنظيــف املناطــق امللوثــة ، لقــد 
تــم ارســال بعثــات متخصصــة اىل جميــع 
بيوغســافيا،  تســمى  ماكانــت  مناطــق 
مــن  الكبــرية  الكميــة  رغــم  بانــه  أقــول 
العــراق  عــى  القيــت  التــي  اليورانيــوم 
ــه يف حــرب 2003 تــم تركيــز  ــة وان وخاص
الــرضب عــى املناطــق الســكنية، مــع ذلــك 
ــم لحــد اآلن اي مســعى جــدي جــدي  مل يت
يتناســب مــع الحجــم الكبــري للخطــر الــذي 
تعيــش يف ظلــه املايــني مــن ابنــاء الشــعب 
العراقــي، ســوى ماتضمنــه تقريــر االمــم 

 .  2003 يف  املتحــدة 

املتعلــق  القســم  بــان  العلــم  مــع 
باليورانيــوم يف هــذا التقريــر مل يســتند عــى 
ــني،  ــراء او اختصاصي ــن خ ــداين م ــث مي بح
وامنــا اســتند عــى عــى مــاورد يف الصحافــة 
ــي  ــة الت ــة امليداني ــاورد يف الدراس ــى م وع
اجراهــا فريــق االمــم املتحــدة عــى االرايض 
ــة،  ــة الكويتي ــة بدعــوة مــن الحكوم الكويتي
لدراســة عواقــب اســتخدام اليورانيــوم يف 
ــاء عــى هــذه  ــك وبن حــرب 1991. مــع ذل
املتحــدة  االمــم  تقريــر  اوىص  املعلومــات 
الخطــوات    باتخــاذ  االرساع  بــرضورة 
ــة  ــورة الناجم ــي بالخط ــع الوع ــة لرف الازم
اىل  باالضافــة  باليورانيــوم  التلــوث  عــن 

تحديــد مناطــق التلــوث ومســتواه .

ــوم “املنضــب” وهــل  ماهــو اليوراني
هــو منضــب حقــاً ؟

ــل  ــدن ثقي ــب” مع ــوم “املنض ان اليوراني
عــايل الســمية وهــو منتــوج ثانــوي لعمليــة 
مثــل  مثلــه  وهــو  اليورانيــوم.  تخصيــب 

ــوم الطبيعــي واملخصــب، مــادة ســامة  اليوراني
واالشــعاعية،  الكيميائيــة  الناحيتــني  مــن 
ــك %60  ــى ميتل ــب يبق ــميته باملنض ــم تس ورغ
ــوم الطبيعــي.  ــة االشــعاعية لليوراني ــن الطاق م
فــان  االمريكيــة،  الطاقــة  مديريــة  وحســب 
كميــة اليورانيــوم “املنضــب” املخــزن حاليــا 
تقــدر بحــوايل 700,000 طــن مــري وتقــوم 
ــوىل  ــادارة مــرشوع ضخــم يت ــة ب هــذه املديري
ــوزع  ــل وامل االرشاف عــى هــذا املخــزون الهائ
ــة،  ــى االرايض االمريكي ــق ع ــدة مناط ــى ع ع
مــن خــال برنامــج صيانــة يف منتهــى التشــدد.   
حيــث يتــم خــزن اليورانيــوم “املنضــب” يف 
ــم،  ــمكها 0.79 س ــوالذ س ــن الف ــطوانات م اس
وتحتــوي كل اســطوانة عــى 12 طــن مــري مــن 
اليورانيــوم املنضــب، رغــم التشــدد يف برنامــج 
االســطوانات،  عــى هــذه  الــدوري  الفحــص 
ــري  ــطوانات وتغ ــف االس ــادة تغلي ــه اع املتضمن
ــرسب،  ــدوث ت ــدم ح ــامن ع ــل ض ــا الج اماكنه
مــع ذلــك فقــد اثــار وجودهــا الكثــري مــن 
ــبيل  ــى س ــي ع ــة تين ــي والي االعراضــات. فف
تحويــل كل  امــا عــى  االتفــاق  تــم  املثــال، 
قبــل  ازالتــه  او  الواليــة،  هــذه  املخــزون يف 
31 كانــون اول 2009 مــن الواليــة بالكامــل، 
وبنــاء عــى توصيــات مقدمــة مــن مجلــس 
قامــت  النوويــة،  للوســائل  الدفاعــي  االمــن 
ــج  ــق برنام ــة بتطبي ــة االمريكي ــة الطاق مديري
االســطوانات  وامــن  ســامة  لتأمــني  مشــدد 
ــة  ــى ان عملي ــة ع ــت املصادق ــا مت ــى اثره وع
مــادام  االمــن  متطلبــات  تلبــي  الخــزن 
ــذه  ــريف، ان كل ه ــكل ح ــق بش ــج مطب الرنام
مــن  بالتاكيــد  نابعــة  املكلفــة  االجــراءات 
يشــكلها  التــي  الكبــرية  بالخطــورة  االقــرار 
ــه  ــال خصائص ــن خ ــب” م ــوم “املنض اليوراني

. والكيميائيــة  االشــعاعية 

تتطلبهــا  التــي  العاليــة  الكلفــة  وبســبب 
عمليــات الخــزن واملراقبــة والصيانــه، تقــود 
للتعامــل  برنامــج  اىل  االمريكيــة  االدارة 
مــع هــذه الكميــة الهائلــة مــن اليورانيــوم 
بدائــل  ايجــاد  اىل  باالضافــة  املنضــب”،   ”
ــة. ومــن ضمــن هــذه  ــات الخــزن الحالي لعملي
“املنضــب”  اليورانيــوم  اســتخدام  البدائــل 

. العســكرية  لاغــراض 

عليهــام  تأســس  اساســيتان  ميزتــان 
ــادن  ــى مع ــب” ع ــوم “املنض ــل اليوراني تفضي
ــدروع  ــادة لل ــف املض ــة القذائ ــرى، لصناع اخ
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ــة  ــتكون قوي ــه س ــة ل ــق. فاملعارض والتطبي
ــي التعــرف  ــال الت ــوات االحت ــل ق مــن قب
حكوماتهــا بعواقــب اســتخدام هــذا الســاح 
مــن  يكــون  قــد  والبيئــة.  الصحــة  عــى 
واالخاقيــة  السياســية  الخلفيــة  الواضــح 
التــي تقــف خلــف هــذه املعارضــة مــن 
والريطانيــة،  االمريكيــة  االدارتــني  قبــل 
ــي  ــرشكات الت ــن ال ــدد م ــاط ع ــة ارتب خاص
ــر  ــني بتطوي ــني االدارت ــى هات ــوذ ع ــا نف له
“املنضــب”.  اليورانيــوم  اســلحة  صناعــة 
ــدم  ــبب ع ــا س ــح ايض ــن الواض ــك م وكذل
مــن  ايــة  قبــل  مــن  الحــازم  التصــدي 
تعاقبــت  التــي  “العراقيــة”  الحكومــات 
وانهــا  خاصــة  اآلن،  ولحــد  الغــزو  منــذ 

. الخــرضاء  املنطقــة  تتمــرس يف 

واملعقــول  الواضــح  مــن  هــل  ولكــن 
ونحــن نواجــه واحــده مــن ابشــع االعــامل 
يتــم  مل  ملــاذا  العــرص،  هــذا  يف  بربريــة 
لحــد اآلن املبــادرة بحملــة ضغــط تقــوم 
مبســاعدة ضحايــا هــذا التلــوث البشــع.. 
“الرملــان  عــى  بالضغــط  تقــوم  حملــة 
ــب  ــادرة تطال ــام مبب ــل القي ــي” الج العراق
مســؤليتها  بتحمــل  العراقيــة  الحكومــة 
تقــوم  حملــة   .. املشــكلة  معالجــة  يف 
مــن  العامليــة  املنظــامت  مــع  بالتعــاون 
اجــل الضغــط عــى االدارتــني االمريكيــة 

؟؟؟ مســؤوليتهام  لتحمــل  والريطانيــة 

االخاقيــة  و  السياســية  املســؤولية  ان 
التجمعــات  و  االحــزاب  عــى  تحتــم 
تلــك  باالخــص  العراقيــة  السياســية 
النــواب  تحتــل مقاعــد يف مجلــس  التــي 
التــي  الشــعب  باعتبارهــا متثــل جامهــري 
القضيــة  هــذه  تفــرض  ان  انتخبتهــا، 
ــاف  ــل انص ــن اج ــامل م ــدول االع ــى ج ع
. املقبلــة  االجيــال  حاميــة  و  الضحايــا 

البيئــة  يتحتــم عــى منظــامت حاميــة 
ترفــع  ان  املــدين  املجتمــع  منظــامت  و 
الكارثــة  الوعــي مبخاطــر هــذه  مســتوى 
البيئــة  عــى  خطورتهــا  مــدى  و  البيئيــة 
البدايــة  نقطــة  تكــون  رمبــا  االنســان.  و 
و  امللّوثــة  املناطــق  بتحديــد  الــرشوع  يف 

. منهــا  التحذيــر 

قضيــة  املســالة  تلــك  تصبــح  لــيك  و 
ــة و شــعبية يجــب العمــل مــن اجــل  وطني
ــن اجــل  ــود شــعبية للضغــط م تشــكيل وف

. الحقيقــة  معرفــة 

امليدانيــة  االختبــارات  اثبتــت  لقــد 
االكــر  التلــوث  بــان  االمريــيك  للجيــش 
7 مــر مــن منطقــة  5 اىل  يحــدث ضمــن 
االنفجــار ولكــن ســحابة الغبــريات املتكونــة 
بســبب االنفجــار الــذي يقذفهــا عاليــا يف 
اىل  الريــح  مــع  تحمــل  ان  ميكــن  الهــواء 
مســافه حــوايل 40 كــم. ورغــم نفــي االدارة 
وامــريكا  بريطانيــا  مــن  كل  يف  العســكرية 
هــذه  كل  اليورانيــوم  انتشــار  امكانيــة 
املســافة، خرجــت دراســة علميــة حديثــة 
تكــون  ان  امكانيــة  عــى  الضــؤ  تســلط 
باليورانيــوم  تلوثــت  قــد  اوربــا  اجــواء 
جــراء حملــة “الرويــع والصدمــة” التــي 
ــة  ــا 1500 قنبل ــة واحــدة منه ــت يف ليل القي

عــى بغــداد وحدهــا .

دقائــق الفا والشــفرة الوراثية

التجــارب  مــن  الكثــري  اكــدت  لقــد 
ــة  ــه للخلي ــكيلة الوراثي ــر التش ــة تأث املختري
الطاقــة  ذو  لاشــعاع  تعرضهــا  عنــدد 
املنخفضــة ) دقائــق الفــا( مســببة مايعــرف 
ــات  ــرت دراس ــام اضه ــة ، ك ــرة الوراثي الطف
الحاصــل  الــرضر  انتقــال  امكانيــة  اخــرى 
بالخليــة  الخاصــة  الوراثيــة  للركيبــة 
اخــرى  خايــا  اىل  لاشــعاع  املتعرضــة 
كــام  لاشــعاع.  تتعــرض  ومل  بهــا  محيطــة 
ــرض  ــواهد تف ــرية ش ــة االخ ــرزت يف االون ب
امكانيــة ان تقــوم الخصائــص الكيمياويــة 
ــم  ــب” يف الجس ــوم “املنض ــمية لليوراني الس
مبضاعفــة التأثــري االشــعاعي لــه مــام قــد 
الجينــي  التخريــب  مضاعفــة  اىل  يــؤدي 

. للمتوقــع  بالنســبة 

ان نتائــج التخريــب الجينــي تعتمــد عــى 
ــا. ان  ــعة الف ــة الش ــجة املتعرض ــوع االنس ن
ــب  ــارشة للتخري ــة املب ــو النتيج ــان ه الرسط
يتنــوع  والــذي   ، الخليــة  يف  الحاصــل 
باالشــعاع.  يتاثــر  الــذي  النســيج  حســب 
اليورانيــوم يف  ترســبت دقائــق  اذا  ولكــن 
فــان  التناســلية  للخايــا  االنســجةاملولدة 
االجنــة  اىل  ســينتقل  الــورايث  التخريــب 

. الوالديــة  التشــوهات  مســببا 

االطفــال ضحايــا اليورانيوم االوائل

ان االطفــال هــم اكــر فئــات الشــعب 
رسعــة  ان  باليورانيــوم،  للتاثــر  عرضــه 
االطفــال،  عنــد  العاليــة  االمتصــاص 
وكــون كميــة كبــرية مــن الــدم تســتخدم 
ــرة وجــود  ــة اىل ك ــة العظــام باالضاف لتغذي

ــل  ــل تجع ــذه العوام ــة كل ه ــجة الرقيق االنس
للرسطانــات  االســهل  الهــدف  االطفــال  مــن 
ــوم “املنضــب”، ان اكــر  ــي يســببها اليوراني الت
هــذه الرسطانــات التــي تصيــب االطفــال هــي 
ــة اىل اىل  ــا باالضاف ــام والليوكيمي ــان العظ رسط
مــن  كان  الــذي  اللمفاويــة  الغــدد  رسطــان 
ــن 12. ــال دون س ــد االطف ــه عن ــادر حدوث الن

ــوم  ــة اليوراني ــى عاق ــة ع ــواهد امليداني الش
ــة ــات الرسطاني ــب” باالصاب “املنض

ــوم “املنضــب” )اوكســيد  ــال اليوراني ان انتق
اليورانيــوم الناتــج مــن احــراق اليورانيــوم(

ان  عديــدة،  اشــكال  يأخــذ  االنســان  اىل 
لتجميــع  تســتخدم  التــي  املســتودعات 
ــف  ــل قذائ ــرة بفع ــكرية املدم ــات العس العرب
خطــري  تلــوث  مصــدر  تصبــح  اليورانيــوم، 
لافــراد الذيــن ياتــون اىل هــذه املناطــق. لقــد 
اصبحــت مناطــق الســكراب هــذه مصــدر رزق 
ــون عــن لقمــة  ــن يبحث ــاس الذي ــري مــن الن لكث
خبــز الطفالهــم ، ان هــؤالء الكادحــني حــني 
ــك  ــون بتفكي ــش يقوم ــبل العي ــم س ــت به ضاق
ــات العســكرية ليبيعوهــا خــردة يف  ــا اآللي بقاي
ــر  ــور جــواد العــي مدي ــد الدكت االســواق. يؤك
ــى  ــرصة ع ــة يف الب ــات الرسطاني ــز الدراس مرك
ــراد  ــني االف ــدم ب ــات برسطــان ال حــدوث اصاب
خــور  يف  الدبابــات  بتفكيــك  قامــوا  الذيــن 
ــاس  ــؤالء الن ــا، ان ه ــزن حق ــن املح ــري. م الزب
ــم  ــاح له ــد اليت ــش، ق ــب العي ــعيهم لكس يف س

رؤيــة اطفالهــم يكــرون !!

املنفــذ  هــي  الجــروح  ان  اىل  باالضافــة 
فــان  الجســم،  لداخــل  اليورانيــوم  لتغلغــل 
“املنضــب”  لليورانيــوم  الخارجــي  التعــرض 
الفــا  الشــعاعات  هــدف  الجســم  يجعــل 
وبيتــا و غامــا ، ان الجلــد قــادر عــى منــع 
تغلغــل اشــعة الفــا، لكــن تســتطيع كل مــن 
التغلغــل خــال  بيتــا و غامــا عــى  اشــعتي 
ــبب  ــد لتس ــة( للجل ــة )املتقرن ــة الخارجي الطبق

. الداخليــة  الحيــة  لانســجة  التخريــب 

الجنــود  مــن  االلــوف  العــرشات  ان 
مبــرض  اصيبــوا  والريطانيــني  االمريــكان 
تعرضهــم  بســبب  الخليــج  حــرب  متازمــة 
الشــعاعات اليورانيــوم بســبب متاســهم مــع 

. املدمــرة  العســكرية  االليــات 

لكــن مــن الواضــح جــدا هــو ان اي برنامــج 
مشــكلة  معالجــة  يســتهدف  وشــامل  جــدي 
اليورانيــوم “املنضــب” وعواقبهــا يف العــراق 
النــور  يــرى  الن  ســها  الطريــق  يجــد  لــن 
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مســتلزمات العمــل 
املناســب  الكريــم 

واالستغال 
لإلمكانــات  االمثــل 
التخصيصــات  و 
ــا  ــرة له ــة املتوف املالي
تشــغيل  يحظــر  و 
املودعــني  النــزالء و 
باعــامل الســخرة يف 

االقســام االصاحيــة و يكــون العمــل مــن مقومــات 
ــة  ــت عقوب ــة و ليس ــة و التأهيلي ــة االصاحي العملي
ــار  ــودع باختي ــل و امل ــة النزي ــاة رغب ــا و مراع بذاته
مايتــاءم منــه مــع قدرتــه و مؤهاتــه و تتــوىل دائــرة 
االصــاح العراقيــة و إصــاح االحــداث مهمــة التعاقد 
ــغيل  ــاج اىل تش ــي تحت ــة الت ــات الحكومي ــع الجه م
ــي  ــم االصاح ــل القس ــل ورش و معام ــل داخ النزي
ــد أمــى  ــل أن يكــون ق و يشــرط يف تشــغيل النزي
عــرشة مــن املئــة مــن مــدة محكوميتــه و يســتثنى 
املحكومــون بجرائــم القتــل العمــد غــري املتنــازل عنه 
و جرائــم الرسقــة و اختــاس أمــوال الدولــة و جرائــم 
ــم الخطــف و  ــم املخــدرات و جرائ االرهــاب و جرائ
االغتصــاب و جرائــم غســيل االمــوال مــن التشــغيل 
الخارجــي و تطبــق احــكام قانــون العمــل النافــذ يف 
مــا يتعلــق باالجــور و تحديدهــا واوقــات وســاعات 
ــة  ــاد و حامي ــل و االعي ــازات و العط ــل و االج العم
الســامة  و  االحــداث  حاميــة  و  العاملــة  املــرأة 
املهنيــة و مــن حقــوق املودعــني و النــزالء حــق تلقي 
ــون  ــن قان ــادة ) 26 ( م ــت امل ــث نص ــارات حي الزي
اصــاح النــزالء و املودعــني بــان للنزيــل و املوقــوف 
ــل  ــرة واحــدة عــى االق ــه م ــه وأرست اســتقبال زائري
لــكل منهــام يف الشــهر وتوفــري مــكان مناســب والئــق 
للزيــارات األرسيــة و للمــودع اســتقبال زائريــه مــرة 
واحــدة يف االســبوع  إذا كانــت الزيــارة يف مصلحتــه 
ــل او  ــأ النزي ــه و تقوميــه و يكاف ــر يف تأهيل ــا أث و له

ــارات .  ــدد الزي ــادة ع ــودع بزي امل

اذا ثبــت تفوقــا يف عملــه أو دراســته أو أبــدى 
ســلوكا متميــزا و يســمح ببقــاء االطفــال الرضــع 
ــري  ــم توف ــم و يت ــع أمهاته ــف م يف الســجن أو املوق
حضانــة لاطفــال يــرشف عليهــا طاقــم مــن املوظفني 
املؤهلــني يكــون فيهــا االطفــال تحــت رعايتهــم 
عندمــا ال يكونــون يف رعايــة أمهاتهــم و ملديــر عــام 
ــد  ــداث بع ــاح االح ــة و اص ــاح العراقي ــرة االص دائ
موافقــة الوزيــر املختــص منــح اجــازة منزليــة ال 
تزيــد عــى خمســة ايــام كل ثاثــة اشــهر للنزيــل و 
ــا  ــون محكوم ــى ان ال يك ــني ع ــن العراقي ــودع م امل
عــن جرائــم االرهــاب أو الجرائــم املاســة بامــن 
القتــل  الخارجــي أو جرائــم  او  الداخــي  الدولــة 
العمــد غــري املتنــازل عنــه و أي جرميــة معاقــب 
عليهــا باالعــدام أو الســجن املؤبــد و للنزيــل و 
املــودع حــق مراســلة مــن يشــاء و تســلم الرســائل 
ــد  ــد العــادي أو الري ــق الري ممــن يشــاء عــن طري
االلكــروين الرســمي للســجن و للنزيــل و املــودع 
العــام  الشــكاوى اىل املديــر  الطلبــات و  تقديــم 
املختــص يف دائــريت االصــاح أواىل مفتــش الســجن او 
املوقــف و يراعــى عنــد نقــل النزيــل أو املــودع عــدم 
تعرضهــم اىل انظــار الجمهــور و االهانــة و التشــهري و 

ــدي . ــاء جس أي عن

حقوق النزالء و املودعني يف الترشيع 

ــع .   ــى املجتم ــه ع خطورت

ــة يف  ــري الــرشوط الصحي ــاح توف ــى دوائــر االص وع
ــة و  ــف والتهوي ــث التنظي ــن حي ــة م ــام االصاحي االقس
ــودع او  ــل او م ــكل نزي ــوم ل ــر ن ــري رسي ــاءة و توف االض
موقــوف وتوفــري العــاج الطبــي املجــاين للنزيــل و املودع 
ــم و  ــة لفحصه ــان الطبي ــن اللج ــة م ــارات الدوري والزي
ــوث  ــد بح ــوىل معه ــم و يت ــة له ــة الصحي ــة الحال مراقب
التغذيــة يف وزارة الصحــة تحديــد كميــة و نوعيــة طعــام 
للنزيــل أو املــودع ويشــرط يف الطعــام أن يكــون صحيــا 
ــم  ــل و أن يت ــد النزي ــة و معتق ــبا لديان ــا و مناس و كافي
ــات  ــح للــرشب لهــم باســتمرار وبكمي توفــري املــاء الصال
كافيــة و لــكل نزيــل و مــودع و موقــوف التعــرض للهــواء 
الطلــق و أشــعة الشــمس مبــا ال يقــل عــن ســاعة واحــدة 
يوميــا ملامرســة التامريــن الرياضيــة املناســبة أو التعــرض 
ألشــعة الشــمس و يشــرط يف االماكــن املخصصــة لنــوم 
ــر رشوط  ــني توف ــني و املوقوف ــزالء و املودع ــة الن و راح
قانونيــة و صحيــة فــاذا كانــت موزعــة عــى شــكل غــرف 
لشــخص واحــد ينبغــي أن يشــغل كل ســجني غرفــة 
ــص  ــر الســجن تخصي ــل و يجــوز ملدي ــاء اللي ــرده أثن مبف
الغرفــة الكــر مــن نزيــل أو مــودع عــى ان ال يزيــد 
عــى ثاثــة يف االزدحــام املؤقــت يف الســجن و ان تكــون 
مســتوفية ألقــى رشوط الســامة و الرعايــة الصحيــة و 
مناســبة للظــروف املناخيــة و أن تكــون النوافــذ واســعة 
و محصنــة و أن تكــون أحــواض الغســل و الوضــوء و 
املرافــق الصحيــة كافيــة لتمكــني كل ســجني مــن الغســل 
و الوضــوء و توفــري حاممــات مناســبة لاســتحامم و 
يراعــى فيهــا أن تتناســب درجــة الحــرارة فيهــا مــع املنــاخ 
و  أن تتيــح فرصــة االســتحامم مــا ال يقــل عــن مــرة 
واحــدة يف االســبوع لــكل النــزالء و املودعــني و املوقوفــني 
ــة و  ــة العام ــة الصحي ــى النظاف ــة ع ــل املحافظ ــن أج م
يوفــر لــكل نزيــل و مــودع و موقــوف رسيــر خــاص مــع 
اللــوازم الكافيــة الخاصــة بفراشــه التــي يجــب أن تكــون 
نظيفــة و يجــب نقــل النــزالء املــرىض الذيــن يحتاجــون 
للعــاج اىل املستشــفيات و االطبــاء املتخصصــني وان 
تكــون املراكــز الصحيــة يف الســجون و املواقــف  و للنزيل 
ــة الدراســة داخــل  ــم و مواصل و املــودع الحــق يف التعلي
دائــرة االصــاح خــال مــدة محكوميتهــم و عــى الدائــرة 
ــوم اىل  ــال املحك ــة و إيص ــني الدراس ــى تام ــل ع أن تعم
داخــل قاعــة االمتحانــات ألداء االمتحانــات النهائيــة 
حيــث تضمــن الفصــل الســادس مــن قانــون اصــاح 
النــزالء و املودعــني العراقــي رقــم )14 ( لســنة 2018 عى 
ــل و مــودع  ــكل نزي ــث ل ــزالء و املودعــني حي ــم الن تعلي
الحــق يف التعليــم و مواصلــة الدراســة و لــكل املراحــل  و 
تتــوىل وزارة الربيــة بالتنســيق مــع وزارة العــدل تحقيــق 
ــاح  ــريت االص ــج دائ ــذ برام ــة لتنفي ــات املوضوعي املتطلب
ــزالء  ــل الن ــم وتأهي ــداث لتعلي ــاح االح ــة و إص العراقي
ــع  ــة بجمي ــة و املهني ــدارس العام ــح امل ــني بفت و املودع

ــة .  ــا داخــل أقســام االصاحي مراحله

أو  الدراســية  الشــهادة  يف  بيــان  أي  ذكــر  مينــع  و 
املهنيــة التــي يحصــل عليهــا النزيــل و املــودع أثنــاء 
ــريت  ــا يف دائ ــه حصــل عليه ــة يشــري اىل أن ــذ العقوب تنفي
ــا  ــل دائرت ــة أو إصــاح االحــداث و تكف االصــاح العراقي
االصــاح لــكل نزيــل ومــودع أتــم الخامســة عــرشة مــن 
العمــر حــق أو تدريبــه مهنيــا و تهيئــة أســباب العيــش 
لــه بعــد انقضــاء محكوميتــه و مســاعدته عــى االندمــاج 
يف املجتمــع وانشــاء الــورش و املعامــل و املنشــآت و 

القايض  كاظم عبد جاسم الزيدي
ــة مبفهومهــا الحديــث مل تعــد وســيلة   إن العقوب
لــاذى و االنتقــام مــن الجــاين وأمنــا وســيلة الصاحــه 
ــودة اىل  ــن الع ــايل م ــه بالت ــلوكه و منع ــم س و تقدي
ــة  ــون بالشــؤون الجنائي ــد أدرك املعني الجرميــة  و ق
ــرش  ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاين م ــف الث ــذ النص و من
حقيقــة ظاهــرة االجــرام كمشــكلة اجتامعيــة ال 
ميكــن التخفيــف مــن حدوثهــا اال باســتخدام الطــرق 
العلميــة الحديثــة يف معالجــة املجرمــني فأصبــح 
هــدف العقــاب إصــاح املجرمــني و تأهليهــم حيــث 
مل يعــد املجــرم بنظــر املجتمــع انســانا منحرفــا 
ــح  ــل أصب ــه ب ــام من ــه أو االنتق ــي القضــاء علي ينبغ

ــق . ــن الطري ــه كانســان منحــرف ع ــر الي ينظ

وأصبــح دور الســجن هــو االصــاح و التقويــم 
للعــودة اىل املجتمــع شــخصا مؤتلفــا  و تأهليــه 
مــع نظمــه ومحرمــا لقوانينــه فالســجني انســان 
ــز  ــه ع ــل الل ــن قب ــررة م ــه املق ــه و حريت ــه كرامت ل
وجــل مايلــزم االقتصــار عــى الســجن يف أقــل قــدر 
ممكــن فهــو رضورة وليــس أصــاً و الــرضورة تقــدر 
بقدرهــا و هــذه رؤيــة واقعيــة تتفــق مــع روح 
ــتور  ــص الدس ــد ن ــانية و ق ــادئ االنس ــام و املب االس
العراقــي النافــذ  لعــام 2005 بــان لــكل فــرد الحــق 
مــع  انســجاما  و  الحريــة  و  االمــن  و  الحيــاة  يف 
القواعــد النموذجيــة للحــد األدىن ملعاملة املســجونني 
ــا  ــي أقرته ــان الت ــوق االنس ــة لحق ــري الدولي و املعاي
ــد  ــة توحي ــام 1977 و بغي ــدة ع ــم املتح ــة االم هيئ
ــاح  ــريت أص ــل دائ ــة لعم ــة املنظم ــد القانوني القواع
الكبــار واصــاح االحــداث و مراكــز التوقيــف و توفري 
قــدر أكــر مــن إجــراءات و تدابــري الرعايــة و التأهيل 
للنــزالء واملودعــني لكونهــا الوســائل الرضوريــة التــي 
ــه يف املجتمــع  تســهم يف إعــادة دمــج املحكــوم علي
ــكام  ــع اح ــجمة م ــة املنس ــروف املامئ ــق الظ و خل
ــؤدي اىل أن  ــي ت ــد الت ــري و القواع ــون و املعاي القان
تغــرس يف نفــس املتهــم و املحكــوم عليــه اتبــاع 
الطريــق الســوي و تنميــة الشــعور باملســؤولية لديــه 
ــدف  ــق اله ــة تحقي ــع و بغي ــه و املجتم ــاه نفس تج
االســمى و هــو االصــاح و التهذيــب و توفــري الحيــاة 
ــه  ــاء محكوميت ــد إنه ــودع بع ــل و امل ــة للنزي الكرمي
رشع املــرشع العراقــي قانــون إصــاح النــزالء و 
املودعــني املرقــم ) 14 ( لســنة 2018 و نــرش يف 
الجريــدة الرســمية »الوقائــع العراقيــة« بالعــدد 
) 4499 ( يف 16 /7  /2018 و يتــم الفصــل بــني 
ــن مل يحاكمــوا  ــني الذي ــزالء و املودعــني و املوقوف الن
ــت  ــن بلغ ــزالء الذي ــودع الن ــة و ي ــكاوى مدني يف ش
أعامرهــم مثانيــة عــرش عامــاً دعــاوى جنائيــة أو 
شــكاوى مدنيــة أو الذيــن حكمــوا يف دعــوى جنائيــة 
عامــا يف قســم منفصــل عــن النــزالء البالغــني الذيــن 
بلغــت أعامرهــم إثنــني و عرشيــن عامــا و يخصــص 
مــكان يف االصاحيــة يســمى مركــز االســتقبال و 
يتــم مســك ســجل خــاص باملحكومــني يشــخص كل 
حاالتهــم االجتامعيــة واالقتصاديــة وتفاصيــل الهويــة 
و أســباب دخــول االصاحيــة و يــوم و ســاعة الدخول 
و تقســيم النــزالء و املودعــني اىل قســمني الذيــن 
يدخلــون اول مــرة والعائــدون اىل الجرميــة و تنظيــم 
ــوي عــى  ــودع تحت ــل و م ــكل نزي ــارة خاصــة ل اضب
ــه النفســية  ــة و صحت ــه الفردي ــة لحالت ــة كامل دراس
ــدى  ــا و م ــي ارتكبه ــم الت ــدد الجرائ ــة وع و العقلي



19

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )93( أيلول 2020

عاديــة بــا دافع ســيايس 
مفضــوح .

االتســاع  وبحــال 
فــإن  وللتفصيــل، 
ــاركة  ــدم املش ــي ع دواع
قــد  االنتخــاب،  يف 
تعــود لســيادة العنــف 
والقهــر  الســيايس 
ســبب  ألي  والحرمــان 

بتوجهــات  تتحكــم  يجعلهــا  مبــا  الســلطة  ادعتــه 
مخرجــات العمليــة االنتخابيــة مــن قوانــني وترشيعــات 
ــة وفضــاء  ــر البيئ ــات أداء، فضــا عــن عــدم تواف وآلي
املشــاركة مــن دوافــع تتــأىت مــن جســور عاقــة صحيــة 
ــواء  ــك األج ــر تل ــل تتواف ــن، فه ــلطة واملواط ــني الس ب

؟ اليــوم  عراقيــاً 

إن إطــاق ترصيحــات غــري فاعلــة وال تــؤدي مهــام 
توفــري رشوط االنتخــاب، هــي جزئيــة رئيســة وخطــرية 
مــن إشــكالية التكييــف القانــوين، تدحــض ]محــاوالت[ 
حتــى ذوي النيــات الحســنة، عندمــا تفشــل بــأداء 
ــا ألي  ــي توافره ــي ينبغ ــراطات الت ــري االش ــام توف مه

ــة.. انتخابــات شــفافة منصفــة نزيهــة وعادل

لكننــا ال نقــف عنــد حــدود اإلجــراءات املخصوصــة 
ــا  ــية ولكنه ــلطة السياس ــن الس ــرة ع ــة املع بالحكوم
متتــد إىل أنــه ال مجــال للحديــث عــن ســامة انتخابيــة 
مــن دون وعــي كاف مبعنــى قضايــا مــن قبيــل التعليــم 
ــم  ــويش التعلي ــية. إن تش ــور املعاش ــل أو األم والدخ
ــام  ــاركة ك ــاض املش ــع النخف ــه يدف ــه أو تراجع وتخلف
ــات  ــاف الفئ ــؤدي الخت ــة ت ــرد املختلف ــوارد الف أن م
بحســب الدخــول املتحققــة بــني الفقــر والفقــراء 

ــاء . ــى واألغني والغن

وددت يف إطــار التكييــف القانوين أن أشــري إىل النظم 
االنتخابيــة وكيــف توفــر دافعــا للمشــاركة الفاعلــة أو 
تحــدد تلــك املشــاركة وتضيــق دائرتهــا وتحــرم فئــات 
كبــرية مــن دافــع املشــاركة. عــى ســبيل املثــال: قضيــة 
ــي  ــرف العراق ــى الظ ــا ع ــني تطبيقه ــر ب ــدد الدوائ تع
ومعنــى  الواحــدة..  االنتخابيــة  الدائــرة  أو  القائــم 
شــمولها مواطنــي الدولــة بــا متييــز أو تجاوزهــا عــى 
ظــرف مجموعــة قوميــة أو إثنيــة أو مذهبيــة… أذكّــر 
ــع  ــا الجم ــا فيه ــة وجدن ــة ومرحل ــون إدارة الدول بقان
بــني الدائــرة الوطنيــة الواحــدة وبــني دوائــر مبســتوى 
املحافظــات، فيــام اليــوم يرســمون للدوائــر املتعددة يف 
ظــل نفــس اللعبــة مــن عــدم توفــري اإلحصــاء الرســمي 
وعــدم االنتهــاء مــن ترســيم التقســيامت اإلداريــة 
ــودة  ــة املقص ــر االنتخابي ــة والدوائ ــة لألقضي الفديرالي

وهــي بالعــرشات !؟

كــام أود هنــا أن أشــري إىل ســانت ليغــو رسيعــا 
بوصفــه نظامــاً و\أو آليــة بعينهــا بخاصــة هنــا عراقيــاً 
ــع النســبة إىل 1.9  ــة رف ــّدل عــى طريق ــون املع بالقان
مبــا جــار ويجــور عــى فئــات وأحــزاب بعينهــا… مثــا 
أحــزاب املياديــن الناشــئة وتلــك الفقــرية ماديــاً مقابــل 
حيتــان الفســاد واللصوصيــة مــن طبقــة الكربتوقــراط 
التــي منــت وتفاقــم أمرهــا طــوال 17 ســنة مــن النهــب 
والقرصنــة واليــوم تدخــل التنافــس بأســامء تتســر بهــا 
ــي  ــة الت ــة الزائف ــة والوطني ــمية املدني ــل تس ــن قبي م
ال يهــم املتاجريــن بهــا التســمية، قــدر اهتاممهــم 

ــة الســائدة . ــا الذهني ــاورون به ــي ين باملخرجــات الت

كيف نقرأ التكييف القانوين لانتخاب يف الوضع العراقي؟ 
وحقوق الناخب يف املشاركة الحرة تعبرياً عن إرادته من عدمها؟ 

د. تيسري عبدالجبار اآللويس 
 األســاس يف الدميقراطيــة أن تحتكــم الســلطة إىل 
ــا  ــى أصــوات املواطنــني املعــر عنه إرادة الشــعب مبعن
يف انتخابــات حــرة ينبثــق عنهــا نظــام ســيايس تتحــدد 
العاقــة فيــه بــني الحاكــم واملحكــوم وعليــه فاالنتخــاب 
أداة أو وســيلة للبنــاء املؤســي وليــس غايــة ومبعنــى 
آخــر فــإنَّ الرشعيــة الحقيقيــة تقــوم عــى الوصــول إىل 
الرضــا الشــعبي، مــا ال يتحقــق بــأي تزييــف )انتخــايب( 
ــة  ــود حري ــر وج ــق ع ــا يتحق ــد م ــكل أكي ــا بش وإمن
ــار وكفالتهــا وضامنهــا بتوافــر املســاواة والعــدل  االختي
اللذيــن ميــران مبنطقــة حاميــة التنــوع والتعدديــة 

ــة . ــة والعام ــاس الخاص ــات األس ــوع الحري ومجم

ــا أن نرصــد  ــار ســيكون علين ــة االختي ــد حري ولتوكي
ــي  ــا وتنته ــراءات تنظيمه ــدأ بإج ــات تب ــد انتخاب ونج
بنتائجهــا املعتمــدة دســتوريا .. وســيكون أّي خلــل 
يف أطــر تنظيــم تلــك اإلجــراءات إخــال مبخرجــات 
االنتخــاب ومــن ثــم تزييــف لنتائجهــا بالطريقــة التــي 
قــد تكــون بقصديــة وتعّمــد ملصلحــة ســلطة أو نظــام 
بعينــه، أشــري عــى ســبيل املثــال إىل إشــكالية املحكمــة 
االتحاديــة وإىل قانــون االنتخابــات دع عنــك األمــور 
اإلجرائيــة مــن قبيــل نزاهــة املفوضيــة وصيغــة قانــون 
األحــزاب والتجــاوز عليــه وعــى نصوصــه وروحــه علنــاً 
وبصــورة ســافرة تســتغفل بشــكل فاضــح املواطــن مثال 
تأكيدهــا عــى عــدم ترشــيح زعامــات املجموعــات 
املســلحة وهــم أعضــاء حاليــني وغــريه كثــري مــام يخــص 

ــة .. ــون والنظــم الحزبي هــذا القان

ــف  ــى التكيي ــي معن ــد أن نع ــك، الب ــل ذل ــن أج م
ــعب  ــه الش ــا يجابه ــاب وم ــي لانتخ ــوين الحقوق القان
العراقــي اليــوم عــى ســبيل املثــال بتوجهــه نحــو 
انتخابــات يريــد منهــا تغيــري النظــام.. وإذا كان الشــعُب 
قــد امتنــع عــن التصويــت يف االنتخابــات األخــرية 
ــن  ــرياً ع ــة تعب ــى املقاطع ــت الـــ80% مبعن ــبة فاق بنس
رفضــه رشوط األداء ومــا أحــاط بهــا فإننــا شــاهدنا 
مكامــن االعــراض واالحتجــاج الشــعبي يف الحجــم 
الحقيقــي للتزييــف والتزويــر الــذي انتهــى كعــادة 
اللعبــة االنتخابيــة العراقيــة بــأن كانــت الصناديــق 
مبنطقــة والنتائــج يف أخــرى؛ دع عنــك مراحــل األداء 
وإجراءاتهــا مــام تــم تفصيلــه عــى مقــاس أحــزاب 
الســلطة ونظامهــا ســواء برشوطــه القانونيــة أم الفنيــة 
ــها  ــلطة نفس ــري والس ــأيت التغي ــف ي ــة.. فكي املخصوص
هــي مــن يحــدد العقــد االجتامعــي برمتــه الحــظ 
ــة الدســتور املعطــل التعديــل منــذ نهائيــة 2007  قضي
ل عى  حتــى يومنــا؟ وكيــف يــأيت التغيــري والقوانــني تفصَّ
مقــاس بعينــه ويتــم التحكــم بهــا عــى وفــق املنتظــر 
منهــم وزعاماتهــم مبــا يعيــد إنتاجهــم.. بوقــت نــدرك 
أن الحكومــات االنتقاليــة واملراحــل االنتقاليــة تتضمــن 
إعانــا دســتوريا بديــا عندمــا يختــار صاحــب الســمو 
الدســتوري أي الشــعب تغيــري عقــده االجتامعــي\ 

دســتوره ونظامــه الســيايس ..؟

وعليــه، فابــد هنــا مــن أن نشــيع الوعــي املتخصــص 
لنفــرض إرادة املواطــن يف صياغــة العقــد بــني الحاكــم 
واملحكــوم ونظامه الســيايس الــذي يختــاره دميوقراطيا.. 
وألجــل ذلــك نذكــر بــأنَّ صيــغ التكييــف القانــوين 

لانتخــاب تقــع بــني ثاثــة توجهــات للفقــه القانــوين:

ــرد  ــاً شــخصياً للف ــون االنتخــاب حق اعتمــد األول ك
بوصفــه عضــواً مجتمعيــا بدولــة بعينهــا ال ميلــك طــرف 
مــا أيــاً كان، حرمانــه منــه … وألنــه حــق شــخيص 

فإنــه ميلــك حــق مامرســته أو عدمــه، ومــن ثــّم فهــو ليــس 
ــه  ــو حــق ميكــن تداول ــه شــخيص فه ــاري األداء .. وألن إجب
أو التــرصف بــه باالتفــاق مــع آخــر\ آخريــن، األمــر الــذي 
يتنــاىف مــع حقيقــة االنتخــاب واجبــاً يعــود للشــأن العــام 
تنظُّمــُه الكينونــة املجتمعيــة لألمــة \ الدولــة …. عــى أننــا 
نتذكــر وضــع املواطــن العراقــي واســتابه حقوقــه وحرياتــه 
حــداً مل يتمكــن فيــه مــن حريــة التعبــري واالشــتغال 
املجتمعــي يف الشــأن العــام إال بحــدود خدمــة طغــاة جــدد 
يحكمونــه باســوار التضليــل الدينــي مــرة وتكفــريه بذرائــع 
متناقضــة لكنهــا تــرر وجودهــا ويف أحيــان أخرى بســاحهم 
امليليشــياوي املنفلــت املرشعــن وغــري املرشعــن فضــا عــن 
العبــث باملــال الســيايس الفاســد واملفســد املتــأيت لصوصياً..

ــون  ــى ك ــد ع ــد اعتم ــر فق ــي اآلخ ــاه الفقه ــا االتج أم
االنتخــاب حــق ألداء الحــق العــام وظيفــة اجتامعيــة 
سياســية عامــة حيــث األمــة \ الشــعب شــخصية قانونيــة 
واحــدة ال تتجــزأ وال تتــوزع ســيادتها عــى األفــراد وبينهــم 
وإمنــا يُكلَّفــون بواجــب أو وظيفــة )الحــق العــام( اختيــار 
ممثــي الشــعب\األمة.. مــع انتبــاه عــى أن هــذا االتجــاه 
يقســم املواطنــني بــني إيجابيــني يتمتعــون باألهليــة يف 
ــق  ــون ح ــلبيني ال ميتلك ــية وس ــوق السياس ــة الحق مامرس
االنتخــاب وإن امتلكــوا حقوقهــم املدنيــة.. مبعنــى أن 
االقــراع ليــس كــام االتجــاه الســابق اقراعــاً عامــاً وإمنــا هنــا 

ــاً .. ــت إجباري ــأن التصوي ــرشوط وب ــد ب ــراع مقي االق

إّن هــذا يرتّــب إمــكان إلــزام املشــمولني باالنتخــاب 
بالتصويــت ورمبــا ترتبــت عليهــم غرامــات بحــال التخلــف 
عنــه وألنــه وظيفــة مبعنــى اختصــاص دســتوري فهــو 
ــق  ــأترك التطبي ــم .. وس ــمولني بعينه ــدد مبش ــف مح تكلي

ــار . ــذا الخي ــأن ه ــي بش العراق

ولكــن األمــور قــد تكــون مؤاتيــة وأكــر نضجــا وســامة 
ــلطة  ــاب س ــون االنتخ ــد ك ــذي يعتم ــث ال ــار الثال يف الخي
قانونيــة مقــررة عــى الناخــب كوظيفــة؛ تحقيقــا للمصلحــة 
هــذا  إىل  واســتناداً  الشــخصية..  للمصلحــة  ال  العامــة 
ــواد  ــدده امل ــن تح ع، مم ــرشِّ ــإن للم ــوين ف ــف القان التكيي
ــرشوط،  ــدل ب ــه أْن يع ــة، ل ــراف القانوني ــد أو األع والقواع
مامرســة االنتخــاب عــى وفــق مقتضيــات املصلحــة العامة. 
ــف أيضــاً  أال يتمكــن الشــخص مــن  ــث يفــرض التكيي حي
تــداول الحــق و\أو التنــازل عنــه أو االتفــاق بشــأنه وعليــه 
ــاه األول..  ــه يف االتج ــار إلي ــام يش ــن؛ ك ــر\ آخري ــع آخ م
مبعنــى الجمــع بــني الحــق الشــخيص والحــق العــام وتوفــري 

ــي . ــا الوظيف ــمل يف تكامله ــات أداء أش آلي

ــن  ــات وألن املواط ــوين يف االنتخاب ــد القان ــاً للبع وتكييف
ميكنــه اإلحجــام عــن التصويــت بحــال اختــار رفــض نظــام 
التصويــت ذاتــه أو أراد التعبــري عــن عــدم رضــاه عــن كل 
الخيــارات املطروحــة وعــن رفضــه النظــام الســيايس ذاتــه، 
ميكــن للناخــب أن ميتنــع عــن التصويــت حتــى ملجــرد 
أنــه رأى عــدم امتاكــه معرفــة كافيــة مبســارات االنتخــاب 
املطروحــة أو وجــد أنــه تــم اســتبعاد رؤاه مــام تــّم ترشيعه  
قانــون  بالترشيــع،  الكافيــة  القناعــة  لــه  مبــا مل يوفــر 
ــر هنــا بــأن )مجلــس  االنتخــاب، أو أيٍّ مــن إجراءاتــه.. أذكّ
ــدى  ــواب( الســلطة يفصــل األمــور عــى مرامــه كــام يتب ن
مــن ســري النقاشــات ويســتبعد ممثــي الصــوت الشــعبي 
ــة  ــورة الشــعبية الســلمية املحمل ــن الث ــي ميادي ــن ممث م
ــدد  ــن يح ــا م ــارا ب ــة أنه ــاء نازف ــرة وبدم ــات فاغ بجراح
ــه للمقاضــاة أال وهــو  ــارا ويجلب ــارا نه د جه املجــرم املحــدَّ
الســلطة وأجنحتهــا امليليشــياوية فيــام الســلطة بحكومتهــا 
الحاليــة تبحــث عــن منفذيــن باالســم وكأن القضيــة جنائية 
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 يف ضــوء االزمتــني املاليــة واالقتصاديــة التــي يعيشــها العــراق حاليــا فقــد آن االون العــادة عــرض بعــض 
التفاصيــل املتعلقــة بركيــب الديــن العــام العراقــي والــذي يصنــف عــى النحــو االيت :

اوالً : 25 مليــار دوالر ديــون خارجيــة اغلبهــا ســيادية واجبــة الدفــع خــال االعــوام 2020-2028 وهــي 
مــن بقايــا تســوية ديــون نــادي باريــس  مضافــا  اليهــا ديــون حصلــت عــام 2016 ومل تتعــدى 12 مليــار 
دوالر مــن اصــل 25 مليــار دوالر يف اعــاه بســبب ازمــة النفــط وقــت ذاك والحــرب عــى داعــش مقدمــة 

مــن مجموعــة الســبعة الكبــار والصــني واقــراض مــن ســوق راس املــال .

ثانيــاً : هنالــك ديــون ســيادية ملجموعــة دول مــن خــارج اتفاقيــة نــادي باريــس /2004 وتخضــع لــرشوط 
االتفــاق مــع النــادي وتظهــر برقــم اجــاميل قبــل الشــطب وتعــود العــوام قبــل 1990 مــا يقتــي شــطبها  

بنســبة 80 % فاكــر  اذا كان الديــن صحيــح وحســاباته وفــق معتقــدات نــادي باريــس وتعــاد جدولــة بقايــا الديــن ومنهــا : اربعــة 
دول  خليجيــة )الســعودية والكويــت وقطــر واالمــارات (ومثانيــة دول مثــل بولنــدا والرازيــل وتركيــا وغريهــا .

وان احــاميل ذلــك  الديــن مــن دون شــطب مــازال بنحــو بنحــو 43 مليــار دوالر )ولكــن البــد ان تشــطب مبوجــب اتفــاق نــادي 
باريــس واال فــان الديــن معلــق( .

ثالثــاً : بالرغــم مــام تقــدم فــان الجانــب االكــر مــن الديــون يف اعتقــادي والــذي يبلــغ اليــوم قرابــة 60 مليــار دوالر هــو )الديــن 
الداخــي ســواء نقــدا  او لقــاء كفالــة بدفــع الديــن مــن قبــل وزارة املاليــة( .

وهــذا الديــن )الداخــي ( هــو بــني وزارة املاليــة والجهــاز املــرصيف الحكومــي حــرصاً )رافديــن رشــيد املــرصف العراقــي للتجــارة 
والبنــك املركــزي العراقــي( .

ختاماً عند جمع الدين أعاه)60+43+25(=128 مليار دوالر .

ورمبــا جــرى  ســحب قــروض دوليــة كانــت تنتظــر دورهــا يف عــام 2020 كالتزامــات او تعهــدات ســابقة وهــي مازالــت تحــت 
الســحب ســواء مــن اليابــان اواملانيــا وغريهــا وملصلحــة بعــض املشــاريع االســتثامرية املتعهــد بتمويلهــا وقدرهــا رمبــا 6 مليــارات 
دوالر 2020، لــذا ســيبلغ املجمــوع الــكي للديــون )الداخليــة والخارجيــة (برقــم هــو قريــب مــن الرقــم الــذي اعلنــه الســيد وزيــر 

ــار دوالر . املاليــة البالــغ 134،4 ملي

االستنتاجات:
1-لكــون الناتــج املحــي اإلجــاميل للعــام 2020 رمبــا فقــد او ســيفقد قرابــة 30% مــن قيمتــه يف اعتقــادي بســبب االزمــة النفطيــة  
والركــود االقتصــادي الــذي متــر بــه البــاد ، فــان نســبة ديــون العــراق والتــي )ارتفعــت ( حقــا مقســومة عــى الناتــج املحــي اإلجــاميل  
)املنخفــض ( ســرتفع بالنســبة والتناســب قطعــا ، لذلــك فقــد ارتفعــت عــن النســبة املعياريــة الدوليــة املقبولــة البالغــة 60% )ديــن 

عــام  اىل الناتــج املحــي االجــاميل( .

2- ان دق ناقــوس مخاطــر الديــون جــاء باتجهــني ، االول ،حصــول زيــادة يف االقــراض الداخــي بنســبة عاليــة ، واالخــر ، ) احتــامل 
تحصيــل بعــض القــروض الخارجيــة )اضافــة اىل املتحصــل منهــا حاليــا باتفاقــات حكوميــة ســابقة( املمكنــة مــع املؤسســات املاليــة 
الدوليــة مثــل الصنــدوق والبنــك الدوليــني ومبــا يســوغه قانــون االقــراض للعــام 2020  ، منوهــني ان ارتفــاع االقــراض الداخــي جــاء 
هــذا العــام بزيــادة بلغــت نســبتها ابتــداًء 20% مــن اجــاميل رصيــد الديــن الداخــي ذلــك بســبب عجــز املوازنــة التشــغيلية وقيــد 
ــة  ــذ االزم ــا من ــاد حالي ــها الب ــي تعيش ــة الت ــة واالقتصادي ــة املالي ــراء الضائق ــع ج ــة الدف ــات الواجب ــب وااللتزام الروات

ــابقة 2017-2014 . ــة الس املالي

* باحث وكاتب اقتصادي ، ناب محافظ البنك املركزي العراقي سابقاً


