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الــرأي العام يطالب بــاالرسع لوقف االغتياالت والخطف والقتل
املســتمرة والكشــف عن مصري املغيبني يف العراق

املنتدى العراقي ملنظامت حقوق االنسان يساند الحملة
الوطنية والدولية للكشف عن مصري املغيبني قرسياً
مبناســبة ذكــرى اليــوم الــدويل لضحايــا االختفــاء القــري الــذي يصــادف
 / 30آب مــن كل عــام  ،مــن اجــل تســليط االنظــار عــى هــذا امللــف املأســاوي
الخطــر الــذي ميــس آالف االفــراد يف العديــد مــن دول العــامل  ،واهميــة
الســعي الجــاد مــن جميــع االطــراف للكشــف عــن مصــر الضحايــا املغيبــن
واملفقوديــن واملختطفــن ،وذلــك مــن خــال االلتــزام بالعهــود واالتفاقيــات
واملواثيــق الدوليــة الخاصــة بهــذه الجرائــم املنافيــة ملبــادئ حقــوق االنســان
والقيــم االنســانية .
ان املنتــدى العراقــي يف الوقــت الــذي يعــرب عــن شــديد قلقــه عــى
مصــر اآلالف مــن املغيبــن يف العــراق  ،يطالــب بالعمــل الجــاد مــن قبــل
الســلطات الحكوميــة والجهــات املهيمنــة عــى اغلــب مفاصــل الدولــة  ،مــن
خــال االرساع يف حســم هــذا امللــف الشــائك يف العــراق  ،وانهــاء معانــاة آالف
العوائــل التــي فقــدت معيلهــا يف الحــروب والنزاعــات واالختالفــات الطائفيــة
والفكريــة  ،خاص ـ ًة ان العــراق يعتــر مــن بــن الــدول التــي تضــم اكــر عــدد
مــن املفقوديــن يف العــامل .
وســبق واصــدر املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان تقريــراً مفص ـاً
عــن ملــف ضحايــا املغيبــن واملفقوديــن واملختطفــن يف العــراق يف اوائــل شــهر
آب  ، 2020 /و وزع بنطــاق واســع بهــذه املناســبة .
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متى يوحدنا العراق ؟
زهري كاظم عبود
حــن متــر األزمــات والظــروف العصيبــة عــى الشــعوب
تصبــح دافعـاً للتوحــد واملوقــف املنســجم  ،وســبباً يدعــو
األحــزاب والكتــل السياســية والشــخصيات أن تضــع
مصالــح الشــعب وترصــن الجبهــة الداخليــة فــوق كل
االعتبــارات واملصالــح .
العــراق اليــوم ميــر بظــروف حرجــة متعــددة ،
والحكومــة تســعى وتجاهــد مــن أجــل تجــاوز كل ظــرف
وفــق إمكانياتهــا  ،وخــال هــذه الظــروف التــي تــزداد
نكــون بحاجــة لوقفــة وطنيــة تتطلــب تأجيــل كل الخالفــات  ،والــروع بالعمــل
لخدمــة النــاس وضــان مســتقبلهم  ،وتقويــم وترميــم العمليــة السياســية ،مطلــوب
مــن الســلطة الترشيعيــة أن تضاعــف جهودهــا يف إنجــاز مشــاريع القوانــن املطلوبــة ،
ومطلــوب مــن الســلطة التنفيذيــة أن تقــف بأمانــة وإخــاص لتنفيــذ تفاصيــل خطــة
منهــاج الحكومــة  ،وصــوال اىل االنتخابــات املبكــرة ومحاســبة القتلــة والفاســدين ،
ومطلــوب مــن الســلطة القضائيــة أن تقــف موقفــا يليــق بتأريخهــا وســمعتها ودورهــا
الفاعــل يف اثبــات الحقــوق ومعاقبــة الفاســدين والجنــاة ورساق املــال العــام  ،وأال
ننشــغل باالختــاف يف وجهــات النظــر أو تقاطــع املصالــح واملنافــع ،فالع ـراق اليــوم
يطالبنــا أن نتجــاوز الظــروف ونوحــد املواقــف .
انترصنــا عــى تنظيــات اإلرهــاب التــي دنســت ترابنــا الوطنــي  ،وتــرك االنتصــار
مدنــا وبيوتــاً متهدمــة وخســائر كبــرة بــاألرواح وارساً مهجــرة ،مــا يتطلــب منــا
أن نتعــاون للتخفيــف مــن هــذا الدمــار  ،ونســعى بالطــرق التــي ميكــن أن تتوفــر
للمســاعدة يف إعــادة االعــار وترميــم مــا ميكــن اعــادة بنائــه ،وعــودة النــاس مــن
املخيــات اىل مســاكنها وأعاملهــا .
إنَّ تجــارب الشــعوب تؤكــد بشــكل واضــح عــى توافــق النخــب السياســية
والشــخصيات الوطنيــة للتوصــل اىل حلــول تســاند عمليــة التصــدي للظــروف واألزمــات
مبــا فيهــا األزمــة االقتصاديــة الخانقــة التــي ميــر بهــا الع ـراق ،وهــذا املوقــف امتحــان
سيســجله التاريــخ بفخــر لهــذه النخــب والشــخصيات حــن تضــع مصلحــة الشــعب
فــوق كل االعتبــارات  ،خــال هــذه الفــرة الحكومــة بــدأت تظهــر بشــكل جــدي
مواجهتهــا للفســاد وتصديهــا لإلرهــاب  ،والعمــل عــى ســيادة منطــق القانــون  ،ومنــع
انتشــار الســاح خــارج نطــاق الدولــة  ،مــع وجــود الجائحــة التــي ولالســف بــدأت
تنتــر بــن العراقيــن لقلــة الوعــي وعــدم االلتـزام بالتعليــات  ،ومــع الضائقــة املاليــة،
فاننــا نجــد أن العمــل التنفيــذي للحكومــة بــكل األشــكال ال ميكــن أن ينعكــس بشــكل
ايجــايب وفعــال مــا مل يجــد املســاندة والتعاطــف مــن كل األح ـزاب والشــخصيات .
مجلــس النــواب يشــكل الســلطة الترشيع َّيــة ،وكل نائــب عليــه أن يضــع أمــام ضمــره
وحســبانه أنــه ميثــل كل عراقــي بغــض النظــر عــن قوميتــه أو دينــه أو مذهبــه  ،ووفــق
هــذا االعتبــار يتــم الحــرص عــى ترشيــع القوانــن  ،وكل عنــر يف الســلطة التنفيذيــة
مــن رئيــس الجمهوريــة وحتــى أصغــر موظــف أو عامــل مطالبــن مبضاعفــة الجهــد،
والتفــاين بإخــاص للعمــل مــن اجــل ســيادة دولــة القانــون  ،ودون ذلــك ســنبقى أرسى
االنفــات واألفعــال الخارجــة عــن القانــون  ،كــا ان عــى الســلطة القضائيــة وهــي
تتمســك باســتقالليتها أن تكــون كــا عهدناهــا شــجاعة يف قراراتهــا ،وأمينــة يف تطبيــق
القوانــن  ،وحياديــة يف عملهــا ونظرتهــا ،وان التحالــف بــن األخيــار ميكــن أن يخلــق
حائــط الصــد لتجــاوز الصعــاب .
مــا يطلبــه أهــل الع ـراق مــن قياداتهــم وساســتهم قلي ـاً مــن الحكمــة والــروي
واملــروءة ،واالبتعــاد عــن الخطابــات اإلعالميــة التــي تزيــد نــار االختــاف  ،وان تكــون
قياداتنــا مبســتوى مــا تعــرض لــه الع ـراق مــن ه ـزات عديــدة تجمعــت خــال هــذا
الظــرف ونغصــت حيــاة العراقيــن  ،فاعينــوا النــاس عــى تجــاوز املحنــة ،وانتــم أهــل
ألن تقفــوا مثــل هــذا املوقــف .
القضيــة التــي تجمعنــا اليــوم هــي قضيــة الع ـراق  ،وال ســبيل لنــا جميعــا غــر أن
يعــود العـراق ســاملا ومعــاىف ،ولــذا علينــا أن نختــزل الزمــن ونحــرق املراحــل وصــوال اىل
املوقــف الصحيــح والحيــاة التــي نتشــارك بهــا  ،وحتــى يذكرنــا التاريــخ بــرف وبأمانــة،
فــإنْ مل يوحدنــا العـراق فــاذا يوحدنــا بعــد اليــوم ؟
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املجتمع العراقي
ومسؤول َّيات حاميته

عيل حسن الفواز

التحــرك األمنــي ملواجهــة الجرميــة
املنظّمــة والقضــاء عــى االغتيــاالت ليــس
شــعارا للتزجيــة السياســية  ،وال حتــى
خطابــا للتعبــر عــن وجــود ازمــة يف ادارة
امللفــن األمنــي والســيايس ،بقــدر مــا أنّ
هــذا التو ّجــه بــات أمــرا واقعــا ،وحاجــة
ـص
رضوريــة ملواجهــة تحديــات كبــرة  ،تخـ ّ
تخــص مواجهــة
الدولــة واملجتمــع ،مثلــا
ّ
جامعــات العنــف ،الــذي يهــدد األمــن املجتمعــي والســلم األهــي .
مــا احســبه مدعــاة للتواصــل والتفاعــل يف هــذا الســياق ،يتطلــب
عمــا مؤسســاتيا كبـرا ،وجهــدا يســتند اىل خطــط وبرامــج ،واىل آليــات
عمــل ،واىل إرادة أمنيــة وسياســية ،فضــا عــن تأمــن الفعاليــات
اللوجســتية واالســتخباراتية ،والتــي مــن شــأنها أن تجعــل ذلــك التحـ ّرك
األمنــي ناجحــا وفاعــا .
كــا أن العمــل االطــاري إلنجــاح الفعاليــات األمنيــة يتطلــب وعيــا
مبســؤوليات التخطيــط والعمــل واملتابعــة مــن جانــب ،مثلــا يتطلــب
دعــا سياســيا واضحــا عــى املســتوى الحكومــي و املســتوى النيــايب و
عــى املســتوى القضــايئ ،ألنّ هــذا الدعــم هــو الــذي ســيجعل املامرســة
األمنيــة عميقــة األثــر يف الواقــع ،ويف الحــدّ مــن الجرميــة املنظمــة،
وباتجــاه الكشــف عــن االغتيــاالت التــي تنــال عديــدا مــن االشــخاص،
بقطــع النظــر عــن الدوافــع التــي تقــف وراءهــا ،وأعتقــد أنّ اعتــاد
االســاليب الحديثــة يف الرصــد واملراقبــة ويف تأمــن املعلومــات ،فضــا
عــن عمليــات ضبــط الســاح والســيطرة عــى بــؤر التوتــر يف بعــض
املناطــق العشــائرية ســيكون منطلقــا واقعيــا النجــاح هــذا املامرســة،
واليجــاد بيئــة مجتمعيــة أمنيــة بعيــدة عــن مخاطــر التهديــد والعنــف .
قــد يبــدو صعبــا توصيــف جرائــم االغتيــاالت  ،إنْ كانــت تقــف
وراءهــا أهــداف سياســية أو جنائيــة  ،وبالطريقــة التــي تجعــل تعريفهــا
ـى الجرمية
قانونــا يســتدعي جهــدا قضائيــا وتدخــا أمنيــا  ،وجهــدا يتقـ ّ
حــال وقوعهــا ،ومتابعــة حيثياتهــا ،و كذلــك التعـ ّرف عــى ماتحملــه من
أبعــاد وأهــداف ،وهــو مــا اصبــح حديثــا مفتوحــا يف كثــر مــن املحافــل،
عــى املســتوى النيــايب واملســتوى األمنــي ،ولعــل الدعــوة لتشــكيل قــوة
أمنيــة خاصــة ملكافحــة االغتيــاالت ،تعــدّ مــن اكــر الخيــارات والقـرارات
فاعليــة  ،للتقليــل مــن نســب الجرميــة املنظمــة ،واتخــاذ االجــراءات
الالزمــة الرضوريــة والرسيعــة بصــدد الكشــف عنهــا ،وهــذا األمــر
يتطلــب وجــود بيئــة أمنيــة وسياســية تكفــل عمليــة االســناد ،والدعــم
ـص اج ـراءات الجهــات االمنيــة ،الســيام يف مجــال التنســيق
الــذي يخـ ّ
مــع االنرتبــول يف حــال وجــود خيــوط لجرائــم االغتيــال مــع جهــات
خارجيــة ،وعابــرة للحــدود  ،أو تكــون دوافعهــا لهــا عالقــة بأجنــدات
تتطلــب جهــدا دوليــا واقليميــا .
التعاطــي مــع موضــوع جرائــم االغتيــال ،ليســت بعيــدة ايضــا
عــن جرائــم االرهــاب  ،ألن مثــل هــذه الجرائــم تهــدف اىل تهديــد
أمــن الدولــة  ،وامــن النــاس وارواحهــم  ،وأن رسعــة التصــدّ ي لهــا
والكشــف عنهــا س ُيســهم يف تحقيــق األمــان االجتامعــي ،مثلــا ســيجعل
املواطنــن يثقــون مبؤسســاتهم األمنيــة ويتعاونــون معهــا يف الحصــول
عــى املعلومــات  ،التــي تســاعد تلــك املؤسســات للتحقيــق االيجــايب
وللوصــول اىل الجنــاة برسعــة  ،وهــو مــا يعنــي الســيطرة عــى تلــك
الجرائــم ومنــع تح ّولهــا اىل ظاهــرة تهــدد الســلم املجتمعــي  ،ألن
النجــاح األمنــي ســيلعب دورا كبـرا يف دعــم البيئــة السياســية  ،وعمليــة
املشــاركة الدميقراطيــة والحــق يف التظاهــر والتعبــر عــن الــرأي  ،وهــي
قضايــا تشـكّل واحــدة مــن اكــر تحديــات العمليــة السياســية العراقيــة
التــي تحتــاج اىل الثقــة والتواصــل واملشــاركة .
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مكافحة الفساد  :الثقة جيدة  ،لكن رقابة الشعب أجود !
الفســاد يف العــراق مل يعــد ظاهــرة
ســطحية ميــارس بــن الحــن واآلخــر ،أو
مــن هــذا الشــخص أو هــذا الحــزب أو
تلــك الجهــة الحكومــة أو الخاصــة أو مــن
هــذه الدولــة أو تلــك ،بــل تحــول الفســاد
عــر الســنوات املنرصمــة ،منــذ االحتــال
األمرييك-الربيطــاين للعــراق وتشــكيل
مجلــس الدولــة االنتقــايل بقيــادة بــول
برميــر ،الســيام يف الفــرة الواقعــة بــن -2006
 ، 2014وعــدم توقفهــا حتــى أالن ،نظامــاً
( )Systemمتكامــاً وفاعــاً ميــارس بجــرأة
وبــا حيــاء واســتمرارية مــن قبــل ســلطات
الدولــة الثــاث ومؤسســاتها وهيئاتهــا
املســتقلة وعمــوم األجهــزة املدنيــة
والقــوات املســلحة العراقيــة بــكل صنوفهــا
بصــورة ســافرة مبشــاركة جميــع األحــزاب
اإلســامية السياســية ،الشــيعية منهــا
والســنية ،وتشــكيالتها املســلحة املعلــن
عنهــا أو املســترتة ،ومنهــا بشــكل خــاص
الحشــد الشــعبي وامليليشــيات الطائفيــة
املســلحة ،وكذلــك األحــزاب القوميــة،
العربيــة منهــا والكرديــة ،وكذلــك القطــاع
الخــاص االقتصــادي والتجــاري والعقــاري
والبنــوك املحليــة الخاصــة والحكوميــة،
ومبشــاركة قرسيــة مــن جانــب املجتمــع
لتســيري شــؤونه الخاصــة والعامــة ،إضافــة
إىل مشــاركة مســتمرة مــن جانــب الــدول
والــركات األجنبيــة ،الســيام دول الجــوار،
وكذلــك الــدول الكــرى وتلــك التــي يتعامــل
معهــا العــراق .هــذا التشــخيص الواقعــي ال
يعنــي عــدم وجــود أشــخاص أو دوائــر يف
هــذا النظــام ال يتســمون بالنزاهــة والعفــة
والضمــر والحــس الوطنــي .إال إن هــؤالء
األشــخاص أو املجموعــات ال يشــكلون
ســوى القلــة غــر املؤثــرة واملركونــة جانبــاً
واملكروهــة مــن قبــل الغالبيــة الفاســدة
الفاعلــة واملهيمنــة عــى الحكــم واملــال
والنفــوذ االجتامعــي .
هــذا الواقــع يؤكــد حقيقــة مهمــة
إن محاربــة هــذا النظــام ،وأن كان غــر
مســتحيل ،ولكــن صعــب للغايــة ومصحــوب
مبحــاوالت جــادة لإلجهــاز عــى مــن يحــاول
التحــرش بهــذا النظــام أو اســتدعاء شــخوصه
ومحاســبتهم ،فهــم ميلكــن أســلحة عــدة
وليــس ســاحاً واحــداً ،ليــس امليليشــيات
املســتعدة للخطــف والتغييــب والتهديــد
والقتــل يف كل لحظــة ،بــل وأيضــا لهــم
قــوى الدولــة (الســلطة التنفيذيــة ومجلــس
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النــواب والقضــاء) التــي تحميهــم ،كــا لهــم
يف الخــارج مــن ميــارس كل الضغــوط إلفشــال
كل محاولــة لفتــح ملفــات الحيتــان الكبــار
التــي أتــت ليــس عــى مئــات املليــارات مــن
الــدوالرات األمريكيــة ورسقــت الخبــز واللقمــة
مــن أفــواه الفقــراء واملعوزيــن وأوقفــت
عمليــة التنميــة الوطنيــة وزورت بتلــك األمــوال
االنتخابــات النيابيــة العامــة واملحليــة وغطّــت
عــى القتلــة واملزوريــن ..الــخ ,فحســب ،بــل أن
نظــام الفســاد املــايل واإلداري والســيايس قــد
صــادر كامــل حقــوق اإلنســان املثبتــة يف الئحــة
حقــوق اإلنســان الدوليــة لعــام  1948وبقيــة
الوثائــق واللوائــح الدوليــة واإلقليميــة الخاصــة
بحقــوق اإلنســان والرشعــة الدوليــة .
مــن هنــا تــرز حقيقــة أن الفســاد يعتــر
مــن الجرائــم الكــرى التــي يجــب َّأل تســقط
بالتقــادم ،بــل يجــب مالحقــة مرتكبيهــا حتــى
تحقيــق العدالــة .ومــن هنــا جــاءت املطالبــات
الشــديدة واملســتمرة مــن جانــب بنــات
وأبنــاء الشــعب املخلصــن مبحاربــة الفســاد
والفاســدين وتجلــت يف أغلــب املظاهــرات
والتحــركات املدنيــة خــال الســنوات املنرصمــة،
والتــي تبلــورت يف هتافــن صارخــن “باســم
الديــن باگونــة الحراميــة” ،باســم الديــن
واملذهــب باعــوا وطنــه” ،ثــم تبلــورت يف
شــعارين مهمــن“ :نــازل أخــذ حقــي” ،و
“أريــد وطــن” مســتقل ،يكــون الشــعب فيــه
هــو صاحــب الكلمــة العليــا واملصلحــة .
قبــل ايــام نــرت وســائل اإلعــام العراقيــة
خــراً مهــاً مفــاده تشــكيل رئيــس مجلــس
الــوزراء لجنــة مســؤولة عــن التحقيــق يف
ملفــات الفســاد والقضايــا الكــرى ،التــي طاملــا
طالــب الشــعب بفتحهــا والتحقيــق بالحيتــان
الكــرى التــي أذلــت الشــعب العراقــي وأفقرتــه
وعطلــت عمليــة التنميــة والتقــدم وأشــاعت
الرثاثــة يف جميــع جوانــب حيــاة املجتمــع.
وأوكل رئاســة اللجنــة إىل الفريــق الحقوقــي
الســيد أحمــد طــه هاشــم ،معتمــداً بهــذا
التكليــف عــى عملــه معــه ومعرفتــه بــه
وثقتــه بأمانتــه ،كــا وضعــت تحــت ترصفــه
مــا يحتــاج لــه مــن إمكانيــات ماديــة وإداريــة
وملفــات محفوظــة منــذ ســنوات .ثــم أوكلــت
للجــرال عبــد الوهــاب الســاعدي ،رئيــس جهــاز
مكافحــة اإلرهــاب ،مهمــة اعتقــال مــن تــرى
اللجنــة رضورة تقدميــه للمحاكمــة .
ال شــك إن هــذه اللجنــة ســتحتاج إىل عــدة
مســائل جوهريــة :

 )1تأييــد الشــعب
وقــوى االنتفاضــة
واألحــزاب الوطنيــة
والدميقراطية
ومنظــات املجتمــع
املــدين لهــذا اإلجـراء
ومتابعــة تنفيــذه .

د .كاظم حبيب

 )2تأمــن مشــارة
خــرة مجموعــة مــن الحقوقيــن العراقيــن
والقضــاة النزيهــن ،إضافــة إىل الخــرة
الدوليــة يف مجــال التحقيــق بقضايــا الفســاد
املــايل ،وقضيــة اجتيــاح املوصــل ونينــوى،
وشــهداء معســكر ســپايكر ،وأحــداث األنبــار
عــام  ،2011وشــهداء انتفاضــة ترشيــن
األول  ،2019وقضايــا املغيبــن واملختطفــن
واالغتيــاالت… ،الــخ .
 )3ليــس الهــدف مــن التحقيــق
واملحاكــات هــو االنتقــام ونــر األحقــاد
والكراهيــة يف صفــوف املجتمــع ،بــل تحقيــق
العدالــة واســتخالص الــدروس منهــا ومــن
تجــارب الســنوات املنرصمــة والخــرات التــي
يفــرض االســتفادة منهــا واألســس التــي
يســتوجب أن تســود يف الدولــة واملجتمــع،
وســيادة القانــون وهيبــة الدولــة ومنــع
التجــاوز عــى الدســتور وحاميــة حقــوق
اإلنســان واملجتمــع وثــروة البــاد .
 )4إرشاك الشــعب مــن خــال نــر
الوثائــق والشــفافية يف التعامــل مــع
امللفــات وتأمــن رقابــة الشــعب ومنظــات
املجتمــع املــدين ،ومنهــا منظــات حقــوق
اإلنســان ،والنقابــات ،عــى مجــرى التحقيــق
واملحاكــات ،مــع االهتــام برسعــة ودقــة
إنجــاز امللفــات بهــدف َّال متتــد طويــاً
بحيــث يتســنى للفاســدين الهــروب مــن
وجــه العدالــة أو متييــع القضايــا ،الســيام
ألولئــك الذيــن مــا زالــوا يلعبــون دوراً كبــراً
يف إدارة دفــة السياســة يف البــاد والتحكــم
مبجلــس النــواب وأجهــزة الدولــة والحشــد
الشــعبي…الخ .
 )5إن الثقــة باللجنــة التحقيقيــة
وشــخوصها أمــر رضوري جــداً ،وإال
فالعمليــة ال تســتحق الذكــر ،ولكــن رقابــة
الشــعب ومتابعتــه لهــا هــي األجــود ،التــي
ال بــد منهــا للوصــول إىل النتائــج العادلــة
واملرجــوة .
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الدولة العراقية واالختفاء القرسي
يتنــاول املجتمــع العراقــي ومؤسســاته
الوطنيــة واملنظومــة الدوليــة بقلــق
كبــر ملــف االختفــاء القــري يف العــراق
ومنــذ ســنوات طويلــة لخطورتــه عــى
حيــاة الفــرد والعائلــة والحريــات العامــة
للمواطنــن ،لكــن املصالــح الشــخصية
والحزبيــة تدفعهــم اىل ارتــكاب االنتهاكات
الجســيمة مــن اجــل الســيطرة عــى
زمــام االمــور يف الدولــة ،رغــم النصــوص
الدســتورية الثامنيــة املعمولــة بهــا يف
البــاد منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة،
وميثــاق األمــم املتحــدة والقانــون
اإلنســاين والقانــون الجنــايئ الــدويل،
وخاصــة ً االعــان املتعلــق بحاميــة جميــع
األشــخاص مــن االختفــاء القــري التــي
اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم لســنة
 ،1992التــي تفــرض عــى جميــع الــدول
االلتــزام بتعزيــز احــرام حقــوق اإلنســان
والحريــات األساســية ويطالــب بــان ”
ال يجــوز تعريــض أي شــخص لالختفــاء
القــري ”  ..كــا تدعــو االتفاقيــة
الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن
االختفــاء القــري لســنة  2006التــي
تحــدد وتعــرف االختفــاء القــري عــى
انــه يتــم اختطــاف شــخص مــا أو ســجنه
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 مبصــر
الشــخص ومــكان وجــوده ،بقصــد وضــع
الضحيــة خــارج نطــاق حاميــة القانــون» .
ان جرميــة االختفــاء القــري تعتــر
مــن الجرائــم التــي يحددهــا القانــون
الــدويل ،بأنهــا جرميــة ضــد اإلنســانية،
ومتثــل انتهــاكاً صارخــاً لحقــوق اإلنســان،
ويتطلــب تحشــيد كافــة الوســائل مــن
اجــل عــدم إفــات مرتكبــي جرميــة
االختفــاء القــري مــن العقــاب ،وحــق
الضحايــا يف العدالــة والتعويــض .
ويف العــراق اصبــح موضــوع االعتقــاالت
والتغيــب ســلوك يومــي مــن اجــل بــث
الخــوف والرعــب يف صفــوف املواطنــن
وكان هــذا الســلوك لــه ابعــاده القوميــة
والدينيــة واملذهبيــة والحزبيــة والفكريــة،
وقــد نفــذ ضــد مئــات اآلالف مــن النســاء
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )93أيلول 2020

واالطفــال والشــباب وكبــار الســن ممــن
عارضــوا رئــس الســلطة او الحــزب الحاكــم،
او نهــج الحكومــة ،وكانــت مــن اصعــب
املراحــل يف هــذا املجــال عــى العراقيــن ..
والتــي انقســمت اىل خمــس مراحــل عــر
تاريخــه املعــارص -:
– املرحلة االوىل :
بــدأت عمليــات القتــل يف العهــد امللــي
بعــد مجــزرة ســميل عــام  ،1933واخــذت
الجرائــم طريقهــا بالتصاعــد ضــد العســكريني
واملدنيــن والسياســيني.
– واملرحلــة الثانية :
جــاءت بعــد اعــان الجمهوريــة عــام
 1958مورســت عمليــات القتــل و الســحل
بحــق العراقيــن وكانــت ابرزهــا مــا حــدث يف
قــر الرحــاب واحــداث املوصــل وكركــوك .
– واملرحلــة الثالثة:
عقــب انقــاب /8شــباط مــن عــام 1963
لغايــة شــهر ترشيــن مــن العــام نفســه،
قــوات الحــرس القومــي تطــارد املعارضــن،
وتعذيبهــم
باعتقاالتهــم
ويقومــون
وتصفيتهــم يف مامرســة غريبــة وجديــدة عــى
الســاحة السياســية ،وتعتــر االنطــاق االوىل
لعمليــات االختفــاء القــري يف العــراق.
– واملرحلــة الرابعة:
مــن عــام  1968ولغايــة ســقوط النظــام
يف  .. 2003كانــت الثقافــة العامــة ونهــج
الســلطات يف هــذه املرحلــة هــي االغتيــاالت
واالعتقــاالت والتعذيــب واالعدامــات
الجامعيــة والفرديــة والتغيــب التــام ،والرتحيل
والتهجــر ،واســتخدام الســاح الكيميــاوي
وعمليــات االنفــال ،وضحايــا مناطــق الحــزام
االمنــي اي مينــع التواجــد والســكن والعمــل
مــن مناطــق معينــة مــن البــاد ،فضــا َ
عــن القمــع الدمــوي املســتخدم ضــد ثــوار
االنتفاضــة الشــعبية ،والعثــور عــى رفــاة
الضحايــا بعــد ســنوات يف املقابــر الجامعيــة
املنتــرة يف املــدن العراقيــة .
– واملرحلة الخامســة :
مــن عــام  2004ولغايــة االن والتــي امتازت
بالنهــج الطائفــي وتقليــد ملــن ســبقهم يف
الحكــم مــن عمليــات االعتقــال العشــوايئ

حميد مراد

وجرائــم الخطــف
واالبتــزاز والتغيــب
يف االماكــن املجهولة
واملعتقــات الرسية،
وحرمانهــم مــن
الحريــة وحــق
الحيــاة ،والقتــل
عــى الهويــة ،اىل جانــب قيامهــم بإجبــار
املواطنــن عــى التهجــر واملغــادرة ،وقمــع
املتظاهريــن الســلميني .
واليــوم يحتفــل العــامل باليــوم الــدويل
لضحايــا االختفــاء القــري الــذي يصــادف
يف  30مــن آب مــن كل عــام مــن اجــل
تســليط الضــوء عــى االشــخاص الذيــن
جــرى تغيبهــم وعــدم معرفــة مصريهــم
الــذي اصبــح مجهــوال ً ،وهنــا ال بــد ان
نســتذكر معانــاة الشــعب العراقــي الــذي
تعــرض اىل اعتــداءات فضــه مــن قبــل
الحكومــات وملــدة “ ”99عامــا ً !! كان
االجــدر بالحكومــات االلتــزام باملعايــر
الوطنيــة والدوليــة لتعزيــز الحريــات
العامــة والعدالــة واالســتقرار العــام يف
الدولــة ال ان تخلــق املــررات والذرائــع
غــر القانونيــة لقمــع مواطنيهــا عــن
طريــق اجهزتهــا االمنيــة الفاشــية التــي
زرعــت الخــوف والقلــق الدائــم يف
صفــوف املجتمــع .
ويف هــذه املرحلــة الراهنــة هنــاك آالف
مــن املعتقلــن واملفقوديــن واملغيبــن
مل تحــدد اعدادهــم الحقيقيــة نتيجــة
االعتقــاالت العشــوائية مــن قبــل جهــات
متعــددة ،ومل يســمح لهــم بالوقــوف
امــام املحاكــم إلثبــات براءتهــم او
ادانتهــم ،لــذا يتطلــب مــن مجلــس
النــواب العراقــي والقــوى الوطنيــة
ومنظــات املجتمــع املــدين مناهضــة
االختفــاء القــري والضغــط عــى
الحكومــة لتتحمــل مســؤولياتها القانونيــة
واألخالقيــة ازاء هــذا امللــف الخطــر،
والكشــف عــن مصــر العراقيــن املعتقلــن
واملغيبــن ،وتحديــد مصــر املفقوديــن
الذيــن اختفــوا يف ظــروف غامضــة .
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 10أيلول اليوم العاملي ملنع االنتحار *
يف كل عــام يضــع مايقــارب  800الــف الســابقة أقــوى عامــل خطــر لالنتحــار .
شــخص نهايــة لحياتــه ،هــذا فضــا عــن
الكثرييــن ممــن يحاولــون االنتحــار .ومتثــل  #طرق االنتحار
كل حالــة انتحــار مأســاة تؤثــر عــى األرس يقــدر أن حــوايل  %20مــن حــاالت االنتحــار
واملجتمعــات والبلــدان بأكملهــا مبــا تحدثــه العامليــة تنجــم عــن التســمم الــذايت باملبيــدات،
مــن آثــار طويلــة األمــد عــى مــن تركوهــم والتــي يقــع معظمهــا يف املناطــق الزراعيــة
وراءهــم .يحــدث االنتحــار يف مختلــف الريفيــة يف البلــدان املنخفضــة واملتوســطة
مراحــل العمــر ،وقــد ســجل ثــاين أهــم الدخــل .ويعتــر الشــنق واألســلحة الناريــة مــن
ســبب للوفيــات بــن مــن تــراوح أعامرهــم الطــرق األخــرى الشــائعة لالنتحــار .
بــن  15و 29عام ـاً عــى الصعيــد العاملــي يف
إن معرفــة أكــر طــرق االنتحــار شــيوعا مــن
عــام . 2016
األمــور املهمــة يف وضــع االســراتيجيات ايل
االنتحــار ال يحــدث يف البلــدان املرتفعــة أثبتــت فعاليتهــا يف الوقايــة مــن االنتحــار مثــل
الدخــل فحســب ،بــل هــو ظاهــرة عامليــة يف تقييــد الوصــول إىل وســائل االنتحــار.
جميــع أقاليــم العــامل  ،ويف حقيقــة األمــر،
إن أكــر مــن  %79مــن حــاالت االنتحــار
العامليــة يف عــام  2016حدثــت يف البلــدان
املنخفضــة واملتوســطة الدخــل .
وميثــل االنتحــار مشــكلة خطــرة للصحــة
العموميــة بيــد أنــه ميكــن توقيــه بفضــل
تدخــات آنيــة مســندة بالبينــات والتــي
عــادة مــا تكــون منخفضــة التكاليــف.
ولضــان فعاليــة االســتجابة الوطنيــة
يتعــن توفــر اســراتيجية شــاملة متعــددة
القطاعــات للوقايــة مــن االنتحــار .

 #من هــم املعرضون للخطر ؟

 #الوقايــة واملكافحة

يعتــر االنتحــار مــن األمــور التــي ميكــن
الوقايــة منهــا  ،فهنــاك عــدد مــن التدابــر
التــي ميكــن اتخاذهــا عــى مســتوى الســكان،
والســكان الفرعيــن واملســتويات الفرديــة ملنــع
االنتحــار ومحــاوالت االنتحــار  ،وتشــمل هــذه
األمــور مــا يــي :
الحــد مــن فــرص الوصــول إىل وســائل
االنتحــار (مثــل مبيــدات اآلفــات ،األســلحة
الناريــة ،وبعــض األدويــة) .
إعــداد وســائل اإلعــام للتقاريــر بطريقــة
مســؤولة .
التدخالت املدرســية :
تطبيــق سياســات الكحــول للحــد مــن
اســتخدام الكحــول عــى نحــو ضــار؛
التشــخيص والعــاج والرعايــة املبكــرة
للمصابــن باضطرابــات نفســية أو االضطرابــات
الناجمــة عــن تعاطــي مــواد اإلدمــان واآلالم
املزمنــة واالضطرابــات العاطفيــة الحــادة .

عــى الرغــم مــن أن العالقــة بــن االنتحــار
واالضطرابــات النفســية (خاصــة االكتئــاب
واالضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي
الكحــول) معلومــة متامــا يف البلــدان املرتفعــة
الدخــل ،إال أن هنــاك العديــد مــن حــاالت
االنتحــار التــي تحــدث فجــأة يف لحظــات
األزمــة نتيجــة انهيــار القــدرة عــى التعامــل
مــع ضغــوط الحيــاة ،مثــل املشــاكل املاليــة،
أو انهيــار عالقــة مــا أو غريهــا مــن األآلم
واألمــراض املزمنــة  ،باإلضافــة إىل ذلــك،
تقــرن النزاعــات والكــوارث والعنــف وســوء
املعاملــة أو الفقــدان والشــعور بالعزلــة
بقــوة بالســلوك االنتحــاري  ،وترتفــع
معــدالت االنتحــار كذلــك بــن الفئــات
املســتضعفة التــي تعــاين مــن التمييــز
مثــل الالجئــن واملهاجريــن؛ والشــعوب
األصليــة؛ والســحاقيات واملثليــن ،واملخنثــن
واملتحولــن جنســيا ،وثنائيــي الجنــس ،تدريــب العاملــن الصحيــن غــر املتخصصــن
والســجناء  ،وتعتــر محاولــة االنتحــار يف تقييــم وإدارة الســلوك االنتحــاري .
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توفــر رعايــة املتابعــة لألشــخاص الذيــن
أقدمــوا عــى االنتحــار وتوفــر الدعــم
املجتمعــي لهــم .
يعتــر االنتحــار مــن القضايــا املعقــدة،
وبالتــايل تتطلــب جهــود الوقايــة مــن
االنتحــار التنســيق والتعــاون بــن العديــد
مــن قطاعــات املجتمــع ،مبــا يف ذلــك القطــاع
الصحــي والقطاعــات األخــرى مثــل التعليــم
والعمــل والزراعــة والعــدل والقانــون،
والدفــاع ،والسياســة ،واإلعــام .وينبغــي
أن تكــون هــذه الجهــود شــاملة ومتكاملــة
حيــث انــه ال ميكــن ألي نهــج أن يؤثــر
مبفــرده عــى قضيــة معقــدة مثــل قضيــة
االنتحــار .

 #التحديــات والعقبــات وصمــة
العــار واملحظــورات
إن وصمــة العــار التــي تحيــط
باالضطرابــات النفســية واالنتحــار تعنــي
أن كثــر ممــن يفكــرون يف وضــع نهايــة
لحياتهــم أو حاولــوا االنتحــار ســيتعذر
عليهــم طلــب املســاعدة ،وبالتــايل لــن
يحصلــوا عــى املســاعدة التــي متــس
حاجتهــم إليهــا .إن قضيــة الوقايــة مــن
االنتحــار مل تعالــج بشــكل كاف بســبب
ضعــف الوعــي باالنتحــار كمشــكلة صحــة
عموميــة رئيســية ولكونــه مــن املحظــورات
يف كثــر مــن املجتمعــات مــا يحــول دون
مناقشــته علنــا .فحتــى اآلن ،مل يقــم ســوى
عــدد قليــل مــن البلــدان بــإدراج الوقايــة
مــن االنتحــار ضمــن أولوياتهــا الصحيــة،
ومل يذكــر ســوى  38بلــدا فقــط وجــود
اســراتيجية وطنيــة للوقايــة مــن االنتحــار .
ومــن املهــم للبلــدان إذكاء الوعــي
املجتمعــي وكــر املحظــورات إلحــراز
تقــدم يف الوقايــة مــن االنتحــار .
عــى الصعيــد العاملــي ،هنالــك ضعــف
يف إتاحــة البيانــات الخاصــة باالنتحــار
واإلقــدام عليــه ونوعيــة هــذه البيانــات،
فــا يوجــد ســوى  80دولــة فقــط مــن
الــدول األعضــاء لديهــا بيانــات جيــدة عــن
تســجيل األحــوال املدنيــة ميكــن اســتخدامها
مبــارشة لتقديــر معــدالت االنتحــار .مشــكلة
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ضعــف البيانــات حــول الوفيــات ال تقتــر عــى
االنتحــار ،ولكــن نظ ـرا لحساســية االنتحــار – وعــدم
رشعيــة الســلوك االنتحــاري يف بعــض البلــدان  -فمــن
املرجــح أن يكــون ضعــف اإلبــاغ وســوء التصنيــف
بالنســبة لالنتحــار أكــر منــه بكثــر مــع ســائر أســباب
الوفيــات األخــرى .
وينبغــي االرتقــاء مبســتوى الرتصــد ورصــد االنتحــار
ومحــاوالت اإلقــدام عىل االنتحــار لوضع اســراتيجيات
فعالــة للوقايــة مــن االنتحــار .فالفــروق بــن البلــدان
يف أمنــاط االنتحــار ،والتغــرات يف معــدالت وخصائــص
وأســاليب االنتحــار تــرز حاجــة كل بلــد إىل تحســن
شــمولية وجــودة وتوقيــت البيانــات املتعلقــة
باالنتحــار .هــذا يشــمل تســجيل األحــوال املدنيــة
املتعلقــة باالنتحــار ،وســجالت املستشــفيات الخاصــة
مبحــاوالت االنتحــار واملســوحات املمثلــة وطنيــا
والتــي تقــوم بجمــع املعلومــات حــول محــاوالت
االنتحــار املبلــغ عنهــا ذاتيــا .

 #استجابة املنظمة
تقــر منظمــة الصحــة العامليــة باالنتحــار كأحــد
قضايــا الصحــة العموميــة التــي تحظــى باألولويــة.
حيــث كان أول تقريــر ملنظمــة الصحــة العامليــة حــول
االنتحــار بعنــوان «الوقايــة مــن االنتحــار :رضورة
عامليــة» والــذي نــر يف عــام  ،2014يهــدف إىل زيادة
الوعــي بأهميــة االنتحــار ومحــاوالت اإلقــدام عليــه
مــن منظــور الصحــة العموميــة ،وإىل جعــل الوقايــة
مــن االنتحــار أولويــة قصــوى عــى جــدول أعــال
الصحــة العموميــة العاملــي .كــا يهــدف التقريــر إىل
تشــجيع البلــدان ومســاعدتها يف تطويــر أو تعزيــز
اســراتيجيات شــاملة للوقايــة مــن االنتحــار يف ســياق
نهــج متعــدد القطاعــات للصحــة العموميــة .
ويعتــر االنتحــار مــن األمــراض التــي تحظــى
باألولويــة يف برنامــج منظمــة الصحــة العامليــة
للعمــل عــى رأب الفجــوة يف الصحــة النفســية
والــذي تــم إطالقــه يف عــام  ، 2008ليوفــر التوجيــه
التقنــي املســند بالبينــات لرفــع مســتوى تقديــم
الخدمــات ورعايــة االضطرابــات النفســية والعصبيــة
واملتعلقــة بتعاطــي مــواد اإلدمــان  ،وقــد التزمــت
الــدول األعضــاء يف املنظمــة مبوجــب خطــة عمــل
منظمــة الصحــة العامليــة للصحــة النفســية -2013
 2020بالعمــل مــن أجــل تحقيــق الهــدف العاملــي
املتعلــق بخفــض معــدل االنتحــار يف البلــدان بنســبة
 %10بحلــول عــام . 2020
كذلــك تُعــد معــدالت الوفيــات الناجمــة عــن
االنتحــار مــؤرشاً مــن مــؤرشات الغايــة  4-3مــن
أهــداف التنميــة املســتدامة :تخفيــض الوفيــات
املبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غــر الســارية
مبقــدار الثلــث مــن خــال الوقايــة والعــاج وتعزيــز
الصحــة والســامة العقليتــن بحلــول عــام . 2030

* منظمة انســانيون لحقوق االنســان
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لجان مكافحة الفساد
د .أثري ناظم الجاسور
بالعــادة أيــة قضيــة تحــدث يف العـراق ويكــون أحــد أطرافهــا
شــخصية حزبيــة ســواء كانــت متنفــذة أو غــر ذلــك ويستشــكل
عليهــا رجــال القانــون والدولــة واملواطــن نجــد أن يف ثناياهــا
مجموعــة مــن القضايــا أيض ـاً التــي تتطلــب الدراســة والفحــص
والتمحيــص ملــا تحملــه مــن خطورة تهــدد كيــان الدولــة واملجتمع
وخصوص ـاً إذا كانــت قضيــة فســاد .
قــد تتطلــب قضيــة مكافحــة الفســاد قــوة منقطعــة النظــر
خصوصــاً يف دولــة مثــل العــراق ضعفــت فيــه ســلطة الدولــة
والقانــون مقابــل ســلطة األحــزاب التــي رســمت وخططــت وهندســت لعــراق خــالٍ مــن
الكفــاءات واالمكانيــات بعــد أن تــم اســتهدافهم بشــكل مبــارش أم غــر مبــارش ،يعــد الفســاد
واحــد مــن األســباب التــي جعلــت مــن العـراق يتذيــل القوائــم يف التعليــم واألمــن واالقتصــاد
والسياســة وأيضــاً فيــا يخــص مســتقبله وطريقــة عمــل الدولــة يف الوقــت الحــارض ويف أي
وقــت ،باملحصلــة الفســاد أصبــح حاجـزاً أو قــد نســميه جــداراً صلبـاً يحتمــي بــه العديــد مــن
األحـزاب والشــخصيات الحزبيــة بعــد أن اســتمكنوا مــن أن تكــون ادواتــه الوصفــة التــي ترهــم
لــكل طبخــة سياســية تتــم صياغتهــا بعــد كل مرحلــة انتخابيــة تثــر الشــكوك .
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 األحـزاب وخطواتهــا التــي تنتهجهــا يف العـراق منــذ العــام  2003ولغايــة اللحظــة عــى
اعتبارهــا هــي مــن عــززت هــذه الثقافــة التــي نخــرت بجســد الدولــة إىل أن جعلتــه خــا ٍو مــن
أموالهــا وكفاءتهــا وكل يشء ،فقبــل أن تســر الحكومــة يف تشــكيل لجنــة او لجــان ملكافحــة
الفســاد عليهــا أوالً النظــر يف حــال الســلطتني الترشيعيــة والقضائيــة بعــد ان عملــت األح ـزاب
عــى جعلهــا مؤسســتني غــر قــادرة عــى تحقيــق تطلعــات النــاس وطيلــة هــذه الفــرة كان
أداء هاتــن املؤسســتني غــر مجـ ٍد بعــد أن ســيطرت األحـزاب عــى الدولــة وبســطت نفوذهــا
وســيطرتهام عــى الوضــع الســيايس واالقتصــادي ،فمــن غــر املمكــن ان تحــاول تشــكيل لجنــة
تحاســب جهــات او شــخصيات حزبيــة عــى تبديــد أمــوال او ضيــاع ارض دون أن تكــون قــد
اســتندت عــى أرضيــة صلبــة تحيطهــا القوانــن والترشيعــات التــي تســاهم يف تقويــة كل مــا لــه
عالقــة مبصــر الدولــة ،ومــن غــر املمكــن أن تحاســب مــن كان مســؤوالً عــن خ ـراب الع ـراق
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 .
القضيــة األخــرى واألكــر أهميــة هــي أن كل مــن أرض بالصالــح العــام ســواء بالفعــل أو
القــول مــن مســؤويل الخــط األول والثــاين والثالــث مل نــر أنهــم متــت محاســبتهم أو ســؤالهم
عــى األقــل عــى مــا اقرتفــوه  ،الــذي حصــل متــت مكافئتهــم عــى كل عمــل قامــوا بــه ابتــدا ًء
مــن اختالســاتهم وتالعبهــم مبقــدرات الدولــة واملواطــن انتهــاء باألعــال الغــر منطقيــة التــي
كانــوا ميارســونها يف مؤسســاتهم ،الــذي حصــل أيضــاً قامــت الجهــات الحزبيــة مــن خــال
متنفذيهــم يف الســلطتني الترشيعيــة والقضائيــة بتربئــة مــن قامــت بتربئته والقســم اآلخــر عزلهم
عــن مناصبهــم والحاقهــم بالســفارات وامللحقيــات لــي يســتجم املســؤول ويرفــع عــن عاتقــه
حمــل العـراق وعمــل مؤسســاته ،والشــواهد كثــرة مــن وزراء ومحافظــن ووكالء وزارات ووزراء
ومــدراء عامــن ومــدراء وحــدات إداريــة وقانونيــة الــخ فالقامئــة تطــول إذا مــا أي مواطن بســيط
رسد األســاء وأفعالهــا يف العـراق وخارجــه ،أيضـاً أن الطبقــة الحزبيــة الحاكمــة للعـراق اليــوم
عــززت الفســاد وســاهمت يف انتشــاره يف ســائر أرجــاء العـراق حتــى أصبــح ثقافــة ترســخت يف
أفعــال وســلوكيات الكثرييــن الذيــن كانــوا ج ـراً لألفعــال الغــر منطقيــة والتــي أســهمت يف
عــدم اســتقرار الع ـراق .
األكــر ســخرية أن املواطــن العراقــي بــات عــى يقــن مــن أن أي لجنــة تشــكل مــن قبــل
الحكومــة للبــت يف قضيــة فســاد أو أي قضيــة أخــرى فهــي بالحقيقــة عمليــة متييــع وتســر
تصاحــب هــذه القضيــة مــا 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 التفكــر الجمعــي عــن شــكل اللجــان وتشــكيلها وعملهــا ســيجعل
مــن أي قـرار يصــدر عنهــا مصــدر ســخرية وعدم اكـراث 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 يعرتضــون ويعارضــون أي مــن هــذه الخطــوات ،إن عمــل هــذه
اللجــان محــاط ليــس فقــط بالشــك والريبــة واحتــاالت الفشــل إمنــا أيض ـاً محــاط باملخاطــر
والضغوطــات التــي يتعرضــون لهــا أعضائهــا ،بالتــايل فــإن تشــكيل لجــان ملكافحــة الفســاد يجــب
أن يســبقها خطــوات لتفعيــل القوانــن والعمــل عــى أن يكــون للقانــون مكانــة عنــد املســؤول
قبــل املواطــن وأن يعمــل الجميــع وفــق قاعــدة املصلحــة العامــة .
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عن اإلرهاب وضحاياه
مــا زال اإلرهــاب بجميــع أشــكاله
ومظاهــره مي ّثــل تحدّ ي ـاً عاملي ـاً ،فهــو يلحــق
أذى باقيــاً باألفــراد واألرس واملجتمعــات
املحليــة ،ويخلّــف ندوبــاً عميقــة قــد تفــر
مــع مــرور الوقــت ،ولكنهــا ال تختفــي أبــداً”
هــذا مــا قالــه أنطونيــو غوترييــش األمــن
العــام لألمــم املتحــدة مبناســبة اليــوم
العاملــي إلحيــاء ذكــرى ضحايــا اإلرهــاب
وإجاللهــم املصــادف يف  21أغســطس (آب)
والــذي قررتــه الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة يف قرارهــا  165/72العــام 2017
حيــث يتــم كل عــام اســتذكار الضحايــا
الذيــن يحرمــون مــن مقومــات الحيــاة
الطبيعيــة واإلنســانية ،مــن أمــن واســتقرار
وطأمنينــة ،وذلــك بســبب مــا تع ّرضــوا لــه
مــن أعــال إرهابيــة ،األمــر الــذي يســتدعي
الوقــوف معهــم للتخفيــف مــن معاناتهــم
وتلبيــة احتياجاتهــم وإســاع أصواتهــم إىل
العــامل أجمــع .
ميكــن القــول أن كل عنــف إرهــاب،
وهــذا األخــر ناجــم عــن التط ـ ّرف ألســباب
اجتامعيــة أو اقتصاديــة أو سياســية أو
دينيــة أو عنرصيــة أو فكريــة أو ألســباب
ـكل
التعصــب ،فـ ّ
أخــرى ،والتطــرف هــو ابــن
ّ
متعصــب ،وإذا مــا
متط ـ ّرف بالــرورة هــو ّ
التعصــب ســلوكاً فإنــه يصبــح تط ّرف ـاً،
صــار
ّ
والتطــ ّرف إذا مــا انتقــل إىل الفعــل بهــدف
إلغــاء اآلخــر أو إقصائــه أو تهميشــه أصبــح
عنفــاً ،وهــذا األخــر يســتهدف الضحيــة
بذاتهــا ولذاتهــا ،يف حــن إذا رضب العنــف
عشــوائياً ينتقــل إىل دائــرة اإلرهــاب ،
وخصوصـاً إذا كان عابــراً للحــدود ،فســيصبح
إرهابــاً دوليــاً .
وإذا كانــت القوانــن الجنائيــة (الوطنيــة)
تعاقــب عــى أعــال العنــف التــي تســتهدف
الضحيــة املعلومــة بالنســبة ملــن ميــارس
العنــف ،فــإن القوانــن الدوليــة معنيــة
مبحاســبة األفــراد أو الجهــات أو املنظــات
التــي تقــوم مبامرســة اإلرهــاب  ،مبــا فيهــا
الحكومــات ،ألن األفعــال التــي تنجــم عــن
اإلرهــاب الــدويل تنــدرج يف إطــار الجرائــم
ضــد اإلنســانية وجرائــم اإلبــادة الجامعيــة
وجرائــم الحــروب ،مبــا فيهــا جرائــم العــدوان
التــي تهــدّ د الســلم واألمــن الدوليــن .
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )93أيلول 2020

قرارات وتوصيات
ومنــذ العــام  1963واألمــم املتحــدة
تتخــذ العديــد مــن القــرارات والتوصيــات
الخاصــة باإلرهــاب واإلرهــاب الــدويل ،وقــد
صــدر نحــو  13قــراراً وإعالنــاً ملــا قبــل 11
ســبتمرب (أيلــول) العــام  2001وبعــد جرميــة
تفجــر برجــي التجــارة العامليــة يف الواليــات
املتحــدة بعمــل إرهــايب راح ضحيتــه نحــو
 3000إنســان ،أصــدرت األمــم املتحــدة 3
قــرارات دوليــة مهمــة ،لعــل أخطرهــا هــو
القــرار  1373الصــادر يف ( 28أيلــول) العــام
 2001ألن مــا تضمنــه يعتــر عــودة إىل قواعــد
القانــون الــدويل التقليــدي ،وخصوصــاً إىل
مفهــوم “الحــرب االســتباقية” أو “الوقائيــة”
ملنــع أي عمــل إرهــايب ،بســبب احتــال وشــيك
الوقــوع ضــد دولــة مــا أو منشــأة مــا ،وهــو
األمــر الــذي أثــار التباســات وزاد مــن موضــوع
تعريــف اإلرهــاب تعقيــداً ،الســ ّيام تحديــد
ماهيتــه وأشــكاله وخلفياتــه االجتامعيــة .

فقهاء القانون

د .عبد الحسني شعبان

الســ ّيام محاولــة
تغيــر الطابــع
الدميوغرايف
لألماكــن املقدســة
مبــا فيهــا القــدس
الرشيــف ،إضافــة
عدوانهــا
إىل
املتكــرر عــى
قطــاع غــزة املحــارص منــذ العــام . 2007

ولذلــك فــإن االحتفــال بذكــرى ضحايــا
اإلرهــاب أمــ ٌر يف غايــة األهميــة ،إ ْذ أنهــم
غالب ـاً مــا يشــعرون باإلهــال ملجــرد تــايش
التأثــر املبــارش للهجــات اإلرهابيــة ،األمــر
يســتوجب مــن املجتمــع الــدويل والــدول
املتقدّ مــة والغنيــة بشــكل خــاص تخصيــص
املــوارد والقــدرات الالزمــة ملســاعدة
الضحايــا لــي يتعافــوا بشــكل كامــل مــن
آثــار العمليــات اإلرهابيــة ،ولــي يتــم
إعــادة تأهيلهــم ودمجهــم باملجتمــع
(بالطبــع مــن بقــي منهــم عــى قيــد
الحيــاة وكذلــك أرسهــم) ،وذلــك عــر عمــل
مرتاكــم جســدياً ونفســياً واجتامعي ـاً ومالي ـاً
ومعنويــاً ،ليتمكنــوا مــن العيــش بكرامــة،
فالعواقــب املاديــة والنفســية والصحيــة
والبيئيــة ال ميكــن محوهــا بســهولة وســترتك
ندوبــاً خطــرة عــى الفــرد واملجتمــع .

ومــا يــزال تعريــف اإلرهــاب الــدويل يشــغل
العديــد مــن فقهــاء القانــون الــدويل املعنيــن،
خصوصــاً وأن القــرار  1390الصــادر يف 16
(كانــون الثــاين)  2002كان قــد ذهــب إىل
اعتبــار الدولــة التــي مل تشــارك يف الحملــة
الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب التــي قادتهــا
الواليــات املتحــدة ضــد تنظيــم القاعــدة وإذا كانــت األمــم املتحــدة قــد قامــت
رشيــكاً يف اإلرهــاب ،واســتوجب اتخــاذ ببعــض املبــادرات ،فأصــدرت قــراراً برقــم
 276/68يف ( 13حزيــران)  2014أي بعــد
عقوبــات بحقهــا .
احتــال داعــش للموصــل واســتكملته بعــد
كــا صــدرت  4قــرارات دوليــة بعــد احتــال تحريرهــا نهايــة العــام  2017بإصــدار
تنظيــم داعــش للموصــل ومتدّ دهــا يف نحــو ثلــث قــرار برقــم  284/72بتاريــخ 2018/6/26
األرايض العراقيــة ( )2014إضافــة إىل اعتبــار بتدقيــق واســتعراض إســراتيجيتها ،فــإن
” الرقــة” الســورية عاصمــة لدولــة الخالفــة؛ مــن واجــب كل دولــة  ،إضافــة إىل املجتمــع
وإذا كانــت هــذه القــرارات تصــب يف إطــار
الــدويل أن يضــع برنامجــاً خاصــاً طويــل
“االســراتيجية الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب”ّ ،إل
أنهــا مــن جهــة أخــرى تثــر أســئلة مــا زالــت األمــد ملســاعدة الضحايــا ،مثلــا يقتــي
مل تحســم حــول مفهــوم اإلرهــاب وتعريفــه توفــر ســبل الوقايــة والحاميــة والتأهيــل
وأشــكاله واســتخداماته ،كــا أنهــا تغــض النظــر بالنســبة للضحايــا ،وقبــل كل يشء توفــر
عــن مــا تقــوم بــه ” إرسائيــل” مــن أعــال مســتلزمات عيــش كريــم ،خصوص ـاً لبلــدان
إرهابيــة يوميــة بحــق الفلســطينيني ،وخصوص ـاً الجنــوب ،وذلــك بإصــاح نظــام العالقــات
يف عمليــات االســتيطان يف الضفــة الغربيــة  ،الدوليــة ليكــون أقــرب إىل العدالــة .
والتــي تعتــر جرائــم دوليــة ضــد اإلنســانية،
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أثر جائحة كورونا عىل الفقر والهشاشة يف العراق *
تفاقمــت اثــار جائحــة كورونــا نتيجــة انهيــار
اســعار النفــط يف االســواق العامليــة وتراجــع
القــدرة املاليــة للعــراق يف مواجهــة تحديــات
عديــدة اهمهــا توفــر التمويــل الــازم للقطــاع
الصحــي وقطــاع الخدمــات الرضوريــة فضــا عــى
تأمــن رواتــب املوظفــن يف القطــاع العــام وادامــة
وتوســيع برامــج الحاميــة االجتامعيــة الســتيعاب
الفئــات املتــررة ،نظــرا ملــا فرضتــه اجــراءات
الحظــر والحــد مــن التنقــل مــن تقييــد لألعــال
التجاريــة ومــا خلفتــه مــن اثــار اقتصاديــة
واجتامعيــة ســلبية عــى الظــروف املعيشــية
للســكان .ويتوقــع ان يتحمــل الســكان االكــر
فق ـرا 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 العـراق» ركــزت عــى اجـراء تقييــم
رسيــع ألثــر االزمــة عــى الفقــر والهشاشــة مــن
خــال ســيناريوهات مختلفــة ،مــع رصــد ملــؤرشات
الفقــر والهشاشــة وتقويــم املقرتحــات املناســبة
لتخفيــف اثــار االزمــة الراهنــة  ،وفيــا يــي ايجــازا
ألبــرز نتائــج الدراســة .

معدالت الفقر

اىل جانــب االثــار الحــادة لجائحــة كورونــا عــى
الصحــة العامــة ،فــان الســلوك الوقــايئ الــذي
اعتمدتــه االرس ،والسياســات الحكوميــة الحتــواء
تفــي الفــروس أثــر بشــكل واضــح عــى معيشــة
االرسة العراقيــة ومســتوى رفاهيتهــا مــن خــال
عــدة مســارات اهمهــا :
 -1يــؤدي االنخفــاض الحــاد يف االنشــطة
االقتصاديــة اىل تقليــص مدخــوالت األرس ،خصوصــا
بالنســبة للعمــل باجــر يومــي والعمــل الخــاص
(العمــل الــذايت) .
 -2يخفــض الرتاجــع االقتصــادي مــن التحويــات
املحليــة والخارجيــة ،مــا يضعــف مــن مدخــوالت
االرس التــي تعتمــد عــى التحويــات بــدال مــن
اشــتغال افرادهــا .
 -3يفــرض الرتاجــع الكبــر يف ايــرادات النفــط
ضغوطــا حــادة عــى نظــام البطاقــة التموينيــة
والتحويــات النقديــة مــا ســيؤثر ســلبا عــى
مســتويات التغذيــة للطبقــات الفقــرة .
 -4ان االضطـراب يف عمليــة التســويق الداخــي
والخارجــي قــد يــؤدي اىل زيادة يف االســعار الســيام
املــواد الغذائيــة ،يرافــق ذلــك تراجــع يف الخدمــات
التعليميــة ،والرعايــة الصحيــة ،وخدمــات اخــرى
ســترتك اثارهــا عــى رفــاه املواطــن العراقــي .
لقــد انطلقــت دراســة «تقويــم أثــر جائحــة
كورونــا عــى الفقــر والهشاشــة يف الع ـراق» مــن
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د .حيدر حسني آل طعمة

ســيناريو (متوســط –منخفــض) مبوجبــه تفــرض ان بنســبة ( ،)%44.7او
مدخــوالت العاملــن يف القطــاع العــام ،والعاملــن انــه يعمــل يف القطــاع
ألنفســهم يف املناطــق الريفيــة ال تتأثــر باألزمــة ،يف الخــاص بنســبة (.)%32
حــن تشــهد مدخــوالت العاملــن يف بقيــة القطاعـ
ـات النتائــج املتعلقــة
االزمــة.
انخفاضــا جزئيــا مقارنــة مبدخوالتهــم
قبــلاملبــارشة بالهشاشــة يف العراق
وتبــدأ الدراســة بســيناريو االســتجابة
 -1يعــاين قرابــة
للحكومــة بفــرض الحظــر الشــامل ،حيــث يؤثــر
االيقــاف التــام للحركــة عــى االنشــطة االقتصاديــة ( )%42مــن العراقيــن
يف البلــد بشــكل كبــر (ســيناريو الحظــر الشــامل) .حرمانــا يقابــل أكــر
بعــد ذلــك تتعامــل الدراســة مــع حالــة الرفــع الجــزيئ مــن بعــد مــن ابعــاد دليــل الهشاشــة متعــدد
للحظــر خــال ايــام االســبوع ،ســيناريو (رفــع الحظــر االبعــاد (التعليــم ،الصحــة ،ظــروف املعيشــة،
الجــزيئ -نشــاط اقتصــادي منخفــض) وســيناريو (رفــع االمــن املــايل) مــا يجعلهــم أكــر عرضــة
الحظــر الجــزيئ -نشــاط اقتصــادي عــايل) لإلشــارة اىل لإلصابــة باألم ـراض وملعانــاة أكــر مــن الحرمــان
املســتويات املمكنــة مــن االنشــطة االقتصاديــة  .نتيجــة لالزمــة الراهنــة ومــا رافقهــا مــن تراجــع
يف الخدمــات االجتامعيــة .وقــد بلغــت نســبة
معدالت الهشاشة
الســكان الذيــن يتعرضــون للهشاشــة الشــديدة
تعتمــد دراســة أثــر الهشاشــة عــى مقيــاس متعــدد ( .)%15وترتفــع نســبة الهشاشــة بــن االطفــال
االبعــاد ،وقــد تــم تطويــر منهجيــة لقيــاس الرتاجــع دون ســن الـــ ( )18عــام اىل معــدل ( )%48.8نظـرا
االجتامعــي متأثــرا باألزمــة ،كرتاجــع الخدمــات العتــاد هــذه الفئــة عــى الخدمــات وتأثرهــا
االجتامعيــة ،وضعــف قــدرة االرسة وصمودهــا يف الحــاد باألزمــة الراهنــة .
التعاطــي مــع االزمــة .وتتضمــن منهجيــة تقديــر
 -2ظهــرت اعــى مســتويات الهشاشــة يف
دليــل الهشاشــة اربعــة ابعــاد محســوبة عــى مســتوى
االرسة ،وهــي بُعــدي التعليــم والصحــة كونهــا متثــل املحافظــات الشــالية ( ،)%46تلتهــا املحافظــات
امكانيــة الحصــول عــى الخدمــات ،وبُعــدي الظــروف الجنوبيــة بنســبة ( )%45ثــم املحافظات الوســطى
املعيشــية ،واالمــن املــايل كونهــا متثــل قــدرة االرسة ( )%39واخــرا محافظــات اقليــم كوردســتان
عــى تامــن متطلبــات الحيــاة الصعبــة والصمــود بنســبة (.)%33
ملواجهــة الوضــع القائــم .ويضــم كل بعــد عــدد مــن
 -3عنــد اخــذ حجــم ســكان كل محافظــة بنظــر
املــؤرشات ولــكل مــؤرش وزن محــدد .وتعــد االرسة االعتبــار ،يالحــظ ان أكــر مــن ثلــث الســكان
هشــة اذا كانــت محرومــة مبــا يقابــل اكــر مــن ربــع معرضــن للهشاشــة يف املحافظــات الوســطى
املــؤرشات املوزونــة .
بنســبة ( ،)%34.9ويتــوزع البقيــة كالتــايل،
النتائج املتعلقة بالفقر يف العراق
الشــالية ( ،)%31الجنوبيــة ( ،)%23منطقــة
 -1ازداد الفقــر عــام  2020بنســبة ( )%11.7ليصبــح كوردســتان (. )%10
( )%31.7مقارنــة مبــا كان عليــه املعــدل عــام 2018
 -4ان االرس التــي يزيــد عــدد افرادهــا عــى
()4.5
والبالــغ ( ،)%20لتضيــف االزمــة الراهنــة قرابــة
( )7اشــخاص ،وخصوصــا تلــك التــي تضــم أكــر
مليــون فــرد اىل فقـراء العـراق واملقــدر عددهــم قبــل مــن طفــل ،تكــون أكــر عرضــة للهشاشــة ،ويزيــد
االزمــة بـــقرابة ( )7مليــون قــرد .
معــدل الهشاشــة يف هــذه االرس عــن (. )%46
 -2حســب الفئــات العمريــة ارتفعــت نســبة الفقــر
 -5عنــد مقارنــة الفقــر املــادي مــع دليــل
بــن االطفــال دون ســن الـــ ( )18بـــ ( )%15.8ليصبــح
الهشاشــة متعــدد االبعــاد ،يالحــظ ان ()%13.5
معــدل الفقــر بــن االطفــال (.)%37.9
مــن الســكان يعانــون الفقــر املــادي والتعــرض
ُ -3ســجلت اعــى معــدالت الفقــر املضافــة بســبب للهشاشــة يف الوقــت ذاتــه ،مــا يجعــل هــذه
االزمــة يف املحافظــات الشــالية ( ،)%43تليهــا الفئــة عرضــة لرتاجــع مســتوياتها املعيشــية
محافظــات الجنــوب ( ،)%36.9يف حــن بلغــت نســب واالجتامعيــة ،وتــزداد هــذه النســبة يف محافظــات
الفقــر يف محافظــات الوســط واقليــم كوردســتان املناطــق الجنوبيــة والشــالية لتصــل اىل ()%23
( )%26و ( ،)%11عــى التــوايل .
و( )%18عــى التــوايل .
 -4ان ( )%42مــن االرس الفقــرة حديثــا (بعــد
 -6يعــاين ( )%28مــن الســكان الهشاشــة
االزمــة) هــي تلــك االرس التــي تعرضــت لصدمــة
ومل تتعــاف منهــا ،او انهــا تعافــت جزئيــا ،او انهــا ولكنهــم ال يعانــون مــن الفقــر املــادي ،وتتطلــب
عانــت مــن نــزوح .يف حــن ان النســبة االكــر بــن هــذه الفئــة خدمــات اجتامعيــة لضــان عــدم
االرس الفقــرة حديثــا ( )%58فإنهــا امــا مل تعــاين مــن تفاقــم املعانــاة مــن الحرمــان االجتامعــي او/
وانزالقهــم صــوب الفقــر املــادي .
صدمــات او انهــا تعافــت منهــا متامــا .
 -5ان غالبيــة الفقــراء الجــدد يعيشــون يف ارس * عــن مركز الفرات للتنمية والدراســات
يرأســها شــخص ،امــا يكــون عاطــل عــن العمــل اإلسرتاتيجية
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مذكرة املنظامت والشخصيات العراقية من الداخل واملهجر
الدانة االغتياالت واالختطاف والقتل يف العراق
 الدكتــور برهم صالــح رئيس الجمهوريــة العراقية املحرتم. الســيد مصطفــى الكاظمــي رئيس مجلس الــوزراء العراقي املحرتم. الســيد محمــد الحلبويس رئيس الربملــان العراقي املحرتم. الســيد أنطونيــو غوترييــس األمني العام لألمــم املتحدة املحرتم. الســيد أحمــد أبو الغيظ األمــن العام للجامعــة العربية املحرتم. الســيد شــارل ميشــيل رئيس االتحاد األوريب املحرتم. الســيد يوســف بــن العثيمني األمــن العام ملنظمة التعاون اإلســامي املحرتم .اتســعت يف األســابيع األخــرة بشــكل خطــرُ ،ينــذر بعواقــب وخيمــة ،موجــ ُة
االغتيــاالت واالختطــاف واالعتقــال والقمــع التــي طالــت نشــطاء الحركــة
االحتجاجيــة ،املطالبــن بحقوقهــم العادلــة واملرشوعــة ،حيــث أكــدت كل املــؤرشات
أدوار امليليشــيات الطائفيــة واإلرهابيــة املســلحة يف تلــك الجرائــم ،التــي غالبــا مــا
تــم تســجلها قضائيــا ضــد مجهــول !
َّ
ويف مقابــل هــذه اللوحــة الداكنــة ،يتابــع بنــات وأبنــاء الشــعب العراقــي بقلــق
واســتنكار كبرييــن كيــف تقــف الســلطات الحكوميــة بضمنهــا األجهــزة األمنيــة
املتعــددة املســؤولة عــن أمــن وحاميــة املواطنــات واملواطنــن متفرجــة ،ورمبــا بعضهــا
منســقاً ومتعاونــاً مــع منفــذي هــذه االنتهــاكات اإلجراميــة ،عــى مــا يجــري مــن
انتهــاكات فظــة ومســتمرة عــى الدســتور العراقــي والقوانــن املعمــول بهــا والئحــة
حقــوق اإلنســان .
ويف ذات اإلطــار فإنــه ال ميكــن اســتيعاب أو قبــول املوقــف املرتاخــي ملمثليــة
األمــم املتحــدة التــي مل تعلــن حتــى وقــت متأخــر ،عــن إدانتهــا املطلوبــة لهــذه
االنتهــاكات الصارخــة واملســتمرة ،يف حــن واجــب وجودهــا يف العــراق ميــي عليهــا
ذلــك.
نحــن املوقعــن يف أدنــاه نرفــع صــوت االحتجــاج واالســتنكار واإلدانــة الشــديدة
لهــذه العمليــات اإلجراميــة التــي تســتهدف حــق اإلنســان العراقــي يف الحيــاة وحقــه
يف التعبــر عــن رأيــه ويف التجمــع والتظاهــر الســلميني ،وتصــادر حقوقــه يف اإلعــان
عــن مطالبــه بــكل حريــة وأمــان مــن جهــة ،ونديــن ذاك الصمــت مــن جانــب
الســلطات الثــاث إزاء هــذه الجرائــم املروعــة مــن جهــة ثانيــة .
إننــا نؤمــن بــأن أدوار الســلطات الرســمية وكذلــك أدوار املنظــات الدوليــة
املعنيــة ســتبقى املســؤول عــن ضــان حــق الحيــاة والدفــاع عــن مجمــل حقــوق
اإلنســان عــى وفــق مــا نصــت عليــه القوانــن الوطنيــة والدوليــة بهــذا الخصــوص ،
ونأمــل ارتقــاء جميــع تلــك الجهــات ملســتوى املســؤولية القانونيــة .
عــدد املنظــات املوقعــة عىل املذكرة (  ) 40منظمــة وجمعية .
عدد الشــخصيات املوقعة عىل املذكرة (  ) 680شــخص .
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املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )93أيلول 2020

املبادرة الوطنية ملنظامت
املجتمع املدين العراقي
يف لقــاء مــع مفوضيــة حقــوق االنســان يف
العــراق التقــى ناشــطون مــن منظــات املجتمــع
املــدين مــع نائــب رئيــس املفوضيــة العليــا لحقــوق
االنســان الدكتــور عــي البيــايت أمــس الخميــس ١٠
ايلــول  ٢٠٢٠لبحــث آخــر التطــورات بشــأن متابعــة
ملــف محاكمــة قتلــة املتظاهريــن ووقــف القمــع
واالغتيــاالت ضــد املنتفضــن والنشــطاء املدنيــن .
وتنــاول وفــد حملة «اوقفــوا القمــع واالغتياالت»،
التــي اطلقتهــا املبــادرة الوطنيــة ملنظــات املجتمــع
املــدين العراقــي ،مطالــب الحملــة وأهميــة
االســتجابة الرسيعــة مــن الجهــات املعنيــة لوقــف
القمــع وجرائــم االغتيــاالت والكشــف عــن قتلــة
املتظاهريــن ومحاســبتهم فــوراً ،عــر تفعيــل دور
املدعــي العــام ،واالنتهــاء مــن اللجــان التحقيقيــة
التــي مــى عــى تشــكيلها لهــذا الغــرض وقــت
طويــل دون إعــان مــا توصلــت اليــه .
مــن جانبــه عــرض الســيد عــي البيــايت نشــاطات
املفوضيــة يف متابعــة ملــف االغتيــاالت وانتفاضــة
ترشيــن ،مؤكــداً إحالــة امللفــات والتقاريــر التــي
صــدرت عــن املفوضيــة اىل املدعــي العــام وانهــا
بانتظــار عرضهــا عــى املحاكــم املختصــة .
وقــدم الوفــد عــدداً مــن املقرتحــات تضمنــت
تشــكيل لجــان مشــركة مــع املفوضيــة ،وعقــد
لقــاءات دوريــة ،ومتابعــة الشــكاوى املقدمــة اىل
االدعــاء العــام ،وتقديــم طلــب لتعديــل قانــون
املفوضيــة لتمكينهــا مــن انجــاز عملهــا وحاميــة
حقــوق اإلنســان .باإلضافــة اىل متابعــة ملفــات
التحقيــق للجــان املشــكلة يف زمــن حكومــة عــادل
عبــد املهــدي ومــا توصلــت إليــه بشــأن القناصــن
وقتلــة املتظاهريــن إبــان انــدالع انتفاضــة ترشيــن.
ومتابعــة اللجنــة التــي شــكلها رئيــس الــوزراء
مصطفــى الكاظمــي للتحقيــق بجرائــم االغتيــاالت
حــرا ً.
هــذا وتواصــل حملــة «اوقفــوا القمــع» لقاءاتهــا
مــع الجهــات املعنيــة ملتابعــة ملــف االغتيــاالت
والقمــع الــذي مــورس ضــد املنتفضــن والنشــطاء
املدنيــن .
* شــارك يف اللقــاء الزميــل مهــدي العيــى ممثــا
عــن املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان
وقــرأ مذكــرة ادانــة االغتيــاالت واالختطــاف
والقتــل يف العــراق امــام املفوضيــة .
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ندوة مبناســبة اليوم الدويل لضحايــا االختفاء القرسي لالمم املتحدة
كلمة السيد حسو هورمي يف الندوة :

يف البــدء أقــدم جزيــل الشــكر للقامئــن عــى هــذه الفعاليــة الحواريــة املفيــدة
واخــص بالذكــر الدكتــورة انتصــار ســليم رئيســة املجلــس الــدويل األعــى ملنظــات
املجتمــع املــدين والدكتــور محمــد حميــد مديــر الندوة وكل من ســاهم يف تشــكيل
هــذه التوليفــة الجميلــة مــن العقــول النــرة بغيــة البحــث واملناقشــة يف تأطــر
افــكار ورؤى اسـراتيجية 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 القــري و املفقوديــن واملختطفــن املنتــرة يف الكثري
مــن بلــدان العــامل ،حيــث تقــف القوانــن والدســاتري ازائهــا قــارصة وغــر فعالــة
للحــد منهــا وســوف اخــذ مــا اركتبــه تنظيــم داعــش االرهــايب بحــق االيزيديــن
ضمــن ابــادة جامعيــة بتاريــخ  2014.08.03اقــرب امنــوذج لهــذه الجرميــة وان كان
مصطلــح االختفــاء القــري اليشــمل املختطفــن املفقودين مــن االيزيديــن وباقي
االقليــات .
اعتمدنــا يف ورقتنــا هــذه عــى تقريــر ميــداين مــن اعــداد الناشــطة الحقوقيــة :
اســاء عبداللــه بالتنســيق مــع مؤسســتنا قدمنــاه لالمــم املتحــدة يف عــام ،2019
إِنَّ ظاهــرة االختفــاء القــري و املفقوديــن ســواء كانــوا مــن الشــباب و النســاء
و الرجــال و الكبــار و حتــى لألطفــال ,تنتهــك منظومــة متكاملــة مــن الحقــوق
األساســية لإلنســان ,التــي ضمنتهــا لهــم الصكــوك الدوليــة ,والدســاتري ,والقوانــن
الوطنيــة .كالحــق يف الحريــة واالمــن الشــخيص والحــق يف الحيــاة ,و عــدم التعرض
للتعذيــب وســوء املعاملــة ,والحق يف حيــاة ارسية طبيعيــة ,واالعرتاف بالشــخصية
القانونيــة ...الــخ.
يعتــر االختفــاء القــري وفقــا لنظــام رومــا األســايس للمحكمــة الجنائيــة
الدوليــة ،جرميــة ضــد اإلنســانية ،وبالتــايل ،ال يخضــع لقانــون التقــادم وبالرغــم من
وجــود العديــد مــن القوانــن والقـرارات والصكــوك والربوتوكــوالت اال ان املجتمــع
الــدويل اليــزل يواجــه تحديــات وصعوبــات جمــة للقضــاء اوالتخفيــف مــن ظاهرة
«االختفــاء القــري» الــذي هــو االعتقــال أو االحتجــاز أو االختطــاف أو أي شــكل
مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم عــى أيــدي موظفــي الدولــة ،أو أشــخاص
أو مجموعــات مــن األف ـراد يترصفــون بــإذن أو دعــم مــن الدولــة أو مبوافقتهــا،
ويعقبــه رفــض االعـراف بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصــر الشــخص
املختفــي أو مــكان وجــوده ،مــا يحرمــه مــن حاميــة القانــون( .تعريــف املــادة 2
مــن االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري).
بالرغــم مــن مصادقــة الع ـراق مبوجــب القانــون رقــم ( )17لســنة  2010عــى
االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع االشــخاص مــن االختفــاء القــري عــام 2006
 ,الــذي بوســاطته تعهــد الع ـراق مبكافحــة تلــك الظاهــرة ,ومالحقــة مرتكبيهــا
وانصــاف ضحايــاه ....لكــن ايــن التطبيــق يف العـراق االن ؟ و ايــن متابعــة األمــم
املتحــدة و املجتمــع الــدويل لذلــك ؟!

الترشيعات العراقية مل تجرم االختفاء القرسي بنصوص رصيحة :

مئــات اآلالف مــن املفقوديــن بالعـراق بســبب النزاعــات وأعــال العنــف وكل
أرسة عراقيــة لديهــا إمــا تأثــر مبــارش مبلــف املفقوديــن واملغيبــن ،فمنــذ الحــرب
العراقيــة اإليرانيــة ( .)1988-1980اليـزال مصــر  375ألــف ومليــون شــخص و182
مــن املؤنفلــن الكــورد مجهــوال وايضــا قضيــة املفقوديــن الكويتــن خــال غــزو
صــدام للكويــت عــام .»1990
واخـرا نتيجــة جرائــم داعش بحــق االقليــات العراقية يف منتصــف  2014مبنطقة
ســهل نينــوى وســنجار  ،فانــه عــدد املختطفــن مــن االيزيديــن وصــل اىل 6417
منهــم ( االنــاث  ، 3548و الذكــور  ) 2869و الرتكــان  1300مختطــف او مفقــود .

ماهو املطلوب ..

اوال :ال بــد مــن عمــل برامــج و دراســات ملالمئــة مــا موجــود مــن نصــوص غــر
مبــارشة يف الترشيعــات العراقيــة مــع االحــكام التــي تضمنتهــا الصكــوك الدوليــة
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العامــة والخاصــة باالختفــاء القــري 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  ،2474لعــام  2019والــذي
يؤكــد عــى أهميــة الســاح ألفــراد األرس مبعرفــة مصــر أقربائهــم املفقوديــن
وأماكــن وجودهــم .والتمكــن مــن إعــادة رفــاة مــن لقــوا حتفهــم منهــم.
ثالثــا :انضــام الع ـراق إىل نظــام رومــا األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة
لعــام1998 ,مــن أجــل ضــان عــدم إفــات املتهمــن بجرميــة االختفــاء القــري .
رابعــا :انشــاء قاعــدة بيانــات وراثيــة ,مــن اجــل جمــع وتخزين عينــات الحمض
النــووي مــن ذوي األطفــال و األشــخاص مــن ضحايــا االختفــاء القــري ومقارنتهــا
مــع الحــاالت التــي يشــتبه بهــا لغــرض العثــور املختفــن واملغيبني.
خامســا :عمــل الربامــج الخاصــة بحقوق االنســان مع تنشــيط اليــات البحث عن
املغيبــن واملفقوديــن و بيان القواعــد و القوانني الدولية و االتفاقيــات و الصكوك و
العمــل عــى تطبيقهــا مــن اجل الحد مــن حــاالت االختفــاء القــري واملفقودين .

يف الختام ايها الحضور الكريم ..

يف هــذه اللحظــة التــي اتحــدث اليكــم اليــزل  2887شــخص ايزيــدي « انــاث
وذكــور « مصريهــم مجهــول منــذ  3اغســططس  2014حينــا اختطفتهــم ارهابيي
داعــش وبــن 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 ؟
حقيقــة قــد طفحــت للســطح الكثــر مــن العلــل االجتامعيــة والقانونيــة
واالقتصاديــة ،فالكثــر مــن الشــابات االرامــل أختفــى أزواجهــن مــا زلــن ينتظــرن
الخــر الســيئ وهــن يف وضــع قانــوين ورشعــي واجتامعــي صعــب ومــزري .
نعــم فأهــايل املفقوديــن مــا زالــوا يطالبــون بايجــاد آليــة دوليــة للكشــف عــن
مصــر ابنائهــم .
الحريــة لجميــع ضحايــا االختفــاء القــري يف يومهــم الــدويل واخــص بالذكــر
الكاتــب والنــارش العراقــي الصديــق مــازن لطيــف الــذي اختفــى يف شــارع املتنبــي
يف بغــداد ،يــوم الجمعــة  31ينايــر مــن العــام الجــاري واليــزل مجهــول املصــر .
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خطاب بالسخارت  ..االنتخابات القادمة
تفتح صفحة جديدة للعراق

مكتب حقوق االنسان باالمم املتحدة
يقدم تقريره عن االنتهاكات بالعراق

نرباس املعموري

عكــس خطــاب املبعوثــة االمميــة للعـراق جينــن
بالســخارت الــذي القتــه يف  26اب  2020يف مجلــس
االمــن الــدويل ،بشــأن آخــر التطــورات يف العــراق،
اشــادة واضحــة بخطــوات حكومــة رئيــس الــوزراء
مصطفــى الكاظمــي يف مواجهــة التحديــات التــي
يواجههــا الع ـراق ،وســعيه لبنــاء عالقــات خارجيــة؛
تراعــي لغــة الحــوار مــع الــدول.
يف قــراءة رسيعــة الهــم النقــاط يف كلمــة
بالســخارات ..نجدهــا اشــارت اىل التحديــات االقتصاديــة التــي يواجههــا العــراق
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 كبــرة مــن الحصــول عــى الخدمــات،
والحقــوق االجتامعيــة األساســية والتعليــم ،اضافــة اىل التحديــات التــي يواجههــا
النازحــن البالــغ عددهــم  1.4مليــون .
كــا انهــا اســتعرضت ارتفــاع العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي دون ايجــاد
حلــول رسيعــة ،واســتهداف وقتــل الناشــطني واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان
ووســائل اإلعــام ،مؤكــدة ان هنــاك قلــق واضــح مــن تغييــب الفــرص التــي اتاحهــا
الدســتور يف مجــال الحقــوق والحريــات والحاميــة التــي كفلهــا الدســتور العراقــي.
امــا مــا يتعلــق بالجانــب الســيايس واالمنــي ..اشــارت بالســخارت اىل حجــم
اإلربــاك الــذي يكتنــف املشــهد العراقــي ،و ســعي العديــد مــن األطـراف واالحـزاب
إىل تحقيــق مصالحهــا الضيقــة ،مــا ادى إىل إضعــاف الدولــة ،واســتمرار الجامعــات
املســلحة يف خلــق بيئــة مــن الرتهيــب والخــوف ،اضافــة اىل ضعــف دور الربملــان يف
حســم ملــف االنتخابــات مــن حيــث توزيــع املقاعــد وتحديــد الدوائــر االنتخابيــة
بســبب اختــاف الرؤيــة املوحــدة للكتــل الربملانيــة ،والــذي يتزامــن مــع الجــدل
املســتمر بــن الحكومــة االتحاديــة وحكومــة إقليــم كردســتان دون اتفــاق عــى
التعزيــز التدريجــي للنظــام االتحــادي ،اال انها مل تســتثني اقليم كردســتان يف اشــارتها
اىل رضورة الشــفافية ومحاربــة الفســاد وحريــة التعبــر واإلصالحــات األساســية،
باعتبارهــا أهميــة قصــوى؛ حالهــا حــال أي مــكان آخــر يف الع ـراق.
مــا يلفــت االنتبــاه ان اكــر القضايــا التــي كانــت محــل تشــديد وتركيــز واطالــة
يف خطــاب بالســخارات هــي قضيــة االنتخابــات الحــرة والنزيهــة باعتبارهــا أهميــة
حاســمة يف اســتعادة املواطــن ثقتــه بحكومتــه ،وميكــن أن تفتــح صفحــة جديــدة
ومهمــة للعـراق ،وذلــك لــن يتحقــق مــا مل يتــم تعضيــد املفوضيــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات ،وتحريرهــا مــن الضغــوط السياســية املســتمرة ،حاصــة مــا يتعلــق
باختيــار املوظفــن وكيفيــة صياغــة اإلج ـراءات االنتخابيــة وتنفيذهــا ،مــن خــال
منظومــة رصينــة إلدارة نتائجهــا متتــاز باملوثوقيــة والشــفافية يف إطار قضــايئ ملعالجة
الشــكاوى والطعــون.
خطــاب بالســخارات كــرر عــر فقراتــه كثــر مــن امللفــات التــي اعتــادت ذكرهــا
واثارتهــا خــال االســتعراض الــدوري الــذي يتــم داخــل مجلــس االمــن الــدويل؛ اال ان
الخطــاب االخــر لهــا ركــز وبشــكل كبــر 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 لرتكــة
ال  15عــام بعــد التغيــر ،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
حلــول مســتدامة ملواجهــة االزمــات ،وخلــق بيئــة مســتقرة تتوفــر فيهــا رشوط
الســامة واالمــان ،ورفــض اســتغالل الدولــة كســاحة تتصــارع عليهــا مختلــف القــوى
املحليــة واالجنبيــة .
يف النهايــة كل الحلــول مرهونــة بــارادة التغيــر املرتبطــة بحجــم الوعــي االنتخــايب
للمواطــن/ة العراقــي/ة  ،ومــدى جديــة املنظومــة االمميــة والدوليــة واالقليميــة ،يف
اخـراج العـراق مــن مــأزق مــا ترتــب عــن جعله ســاحة لـراع قــوى سياســية محلية
واجنبيــة مختلفــة التوجهــات واملصالح.
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أكــد مكتــب حقــوق اإلنســان يف بعثــة األمــم املتحــدة ملســاعدة الع ـراق
(يونامــي) ،يــوم الخميــس ،وجــود انتهــاكات وتجــاوزات بحــق املتظاهريــن
يف عــدد مــن املــدن العراقيــة فيــا أشــار إىل ان املســاءلة ال ت ـزال بعيــدة
املنــال عــى الرغــم مــن الخطــوات الواعــدة التــي اتخذتهــا الحكومــة
الحاليــة .
وســلط تقريــر لألمــم املتحــدة صــدر يف  27آب  ،2020الضــوء عــى
اإلجــراءات املتخــذة والتــي امتنــع عــن اتخاذهــا يف التعامــل مــع
االحتجاجــات الشــعبية التــي شــهدتها املــدن العراقيــة يف الفــرة بــن ترشيــن
األول  2019ونيســان  ،2020كــا ســلط الضــوء عــى انتهــاكات وتجــاوزات
حقــوق اإلنســان ،ودعــا إىل اتخــاذ إجــراءات فوريــة لتحقيــق العدالــة،
وأوىص بإجــراءات حاميــة للمتظاهريــن وإنصــاف الضحايــا .
واســتند مكتــب حقــوق اإلنســان يف بعثــة األمــم املتحــدة ملســاعدة العـراق
(يونامــي) يف تقريــره إىل أكــر مــن  900مقابلــة مــع ضحايــا وأقاربهــم
وشــهود وصحفيــن وناشــطني مدنيــن وسياســيني .
وأشــار التقريــر إىل اســتخدام القــوة غــر الرضوريــة واملفرطــة ،مبــا يف ذلــك
الذخــرة الحيــة ،عنــد التعامــل مــع املتظاهريــن ،كــا تطــرق إىل الهجــات
التــي تشــنها جهــات مســلحة مجهولــة الهويــة وكذلــك عمليــات االختطــاف،
مؤكــدا اعتقــال مــا يقــارب  3000متظاهــر مــا أضــاف مخــاوف بشــأن
اعتقــاالت تعســفية وســوء معاملــة .
وأوضــح انــه «تــم تقييــد الحــق يف حريــة التعبــر بشــدة ،مــن خــال
الحجــب املتكــرر لخدمــة اإلنرتنــت ،ومداهمــة مكاتــب القنــوات اإلخباريــة،
واالعتــداء عــى صحفيــن ،ومضايقتهــم واحتجازهــم تعســفيا ومصــادرة أو
حــذف موادهــم » .
وأفــادت املفوضــة الســامية لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان ميشــيل
باشــليه ،ان «تعــرض أنــاس للقتــل واإلصابــة والتعذيــب وســوء املعاملــة
والخطــف واالختفــاء واالعتقــال التعســفي ملامرســتهم حقهــم يف التجمــع
الســلمي وحريــة التعبــر ،غــر مقبــول ،ولــكل فــرد الحــق يف التظاهــر
الســلمي والتعبــر علنــا عــن إحباطــه مــن عــدم قدرتــه عــى إعالــة نفســه
وأُرستــه ».
فيــا بينــت املمثلــة الخاصــة لألمــن العــام لألمــم املتحــدة يف العــراق
جينــن هينيس-بالســخارت انــه «مــن دواعــي القلــق الشــديد اســتمرار
اســتهداف وقتــل الناشــطني واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان  ..هــذا ليــس
عنفــا عشــوائيا ،إمنــا هــو إســكات متعمــد لألصــوات الســلمية ،مقرتنــا
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
توصيــات ملموســة للمســاعدة يف إعــادة بنــاء ثقــة الجمهــور .
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
هنــاك الكثــر الــذي يتعــن القيــام بــه » .
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ارتفــع لــدى العقــاء يف الع ـراق منســوب العنايــة
برســم خرائــط واطــاق دعــوات وتبنــي طروحــات
وإثــارة جــدل واســتنباط دروس تتصــل ببنــاء وإعــادة
بنــاء الدولــة الحديثــة  ،واملعلــوم أن ســؤال الدولــة
عــي االجابــة مــا مل يفــكك اىل اســئلة ،كذلــك جــواب
ســؤال الدولــة هــو اآلخــر عســر االنجــاز مــا مل يفــكك
اىل أجوبــة ليعــاد تركيبهــا تفاعليــا ،ال تنضيديــا لتكــون
الحصيلــة مجموعــة اســئلة عــن بنــاء الدولــة تقابلهــا
مجموعــة اجوبــة .
هــذا النهــج يحتــاج اىل رســالة غــر مقيــدة ورؤيــة
حــرة لالنتقــال بالع ـراق مــن خطــر البقــاء ككيــان او
كيانــات سياســية اىل دولــة وطــن ومواطنة ،دولــة قانون
ومؤسســات ،دولــة نظــام دميقراطــي خــادم لشــعب
ســيد ووطــن مســتقل .وتلــك الرســالة وهــذه الرؤيــة
ينبغــي أن يرســمها وينفذهــا ويطبقهــا (اســطوات)
يســميهم العقــاء رجــال الدولــة ،منهــم مــن يجيد فهم
واســتيعاب القوانــن 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.
عــن القوانــن املتحكمــة ببنــاء دولــة العــراق
الحديــث فإنهــا قوانــن جدليــة ســجالية تتلخــص بثالثة
قوانــن هــي :
 قانــون او جدليــة التعــارض بــن االرادة الداخليــةواالرادة الخارجيــة (جدليــة الداخــل والخــارج) ..فــأي
كيــان ســيايس يـراد االنتقــال بــه اىل دولــة فــإن اإلرادتني
الداخليــة والخارجيــة تتحكــم يف عمليــة االنتقــال.
وتبقــى هــذه الجدليــة لصيقــة بصــرورة البنــاء منــذ
التأســيس اىل مــا بعــده وهــذا مــا ملســناه يف التعــارض
بــن االرادتــن االجنبيــة الربيطانيــة والوطنيــة العراقيــة
منــذ تشــكيل الدولــة العراقيــة العرشينيــة الحديثــة
وصــوالً اىل نهايــة العهــد امللــي ،وكذلــك مازلنــا نتلمس
جدليــة التعــارض بــن االرادتــن االجنبيــة االمريكيــة
والوطنيــة العراقيــة حتــى يومنــا هــذا.
 قانــون جدليــة التجزئــة والتوحيــد ،فــأي كيــانســيايس يـراد انتقالــه اىل دولــة فــإن الحصيلــة املتمثلــة
بالدولــة ،امــا ان تكــون حصيلــة تجزئة اقليــم او حصيلة
توحيــد أكــر مــن اقليــم .وهــذا مــا تلمســناه كتجزئــة
يف اثــارة مشــكلة اقتطــاع املوصــل لرتكيــا عنــد البــدء
ببنــاء الدولــة العرشينيــة للع ـراق ،كذلــك نتلمســه يف
اج ـراءات ومطالبــات انفصــال وفدرلــة زعامــات تريــد
أن تتســلط عــى /وتتحكــم يف مصــر وثــروات جمهــور
تنوعهــا القومــي او املذهبــي او املناطقــي بذريعــة
(االســتقالل والتحــرر) املصحــوب بالعــزف الالدميقراطي
املنفــرد عــى حجــج املظلوميــة (الشــيعية) او املنبوذيــة
(الســنية) او املغبونيــة (الكورديــة) !
 قانــون جدليــة تنــازع الهويــات السياســية الدولتيةمــع الهويــات الفرعيــة غــر السياســية  ،فــأي كيــان
ســيايس يــراد انتقالــه اىل دولــة فــإن هويــة الدولــة
يف مجتمــع ســيايس متنــوع الهويــات الفرعيــة تصبــح
محــل تنــازع بــن الهويــة السياســية الوطنيــة الجامعــة
والهويــات الفرعيــة غــر السياســية (قوميــة حضاريــة
– دينيــة مذهبيــة – اجتامعيــة قبيلــة او عشــائرية او
أرسيــة – جغرافيــة مناطقيــة) ،وهــذا القانــون الجــديل
يبقــى متحكـاً يف عمليــة البنــاء طاملــا أن القابضني عىل
الســلطة اليحســنون ادارة التنــوع القامئــة عــى قــدرة
النظــام عــى االنتقــال بالتنــوع مــن تنــوع غري منســجم
اىل تنــوع منســجم عــى رأي مونتســيكو يف كتابــه (روح
القوانــن) .
وبقــدر تعلــق االمــر باملســتلزمات واملقومــات
املطلوبــة لبنــاء الدولــة الحديثــة بأبعادهــا السياســية
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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
ومبادئــه (مبــدأ التمثيــل باالنتخابــات – مبــدأ التعدديــة
بشــقيها التعدديــة السياســية الحزبيــة وتعدديــة الــرأي –
مبــدأ اســتقالل القضــاء – اح ـرام حقــوق االنســان – مبــدأ
التــداول الســلمي للســلطة) .
كذلــك اليســتقيم بنــاء الدولــة املنشــودة مــن دون
ان يكــون حاملهــا االجتامعــي فئــات وســطى مســتنرية
وميســورة  ..وال تســتقيم عمليــة البنــاء ايض ـاً مــن دون ان
يكــون حاملهــا االقتصــادي اقتصــادا مســتقرا ومتوازنا ،مبعنى
أنــه اقتصــاد يلبــي االحتياجــات االساســية التــي تحافظ عىل
كرامــة املواطــن ومبعنــى أنــه اقتصــاد قــادر بــارصار عــى
مغــادرة حالــة العقــم االنتاجــي والخصوبــة االســتهالكية
اللذيــن يعــاين منهــا اقتصــاد العــراق .وصــوالً القتصــاد
متــوازن نســبياً بــن االنتــاج واالســتهالك .
وكذلــك ايضــا التســتقيم عمليــة بنــاء الدولــة الحديثة يف
عــامل اليــوم مــن دون ان يكــون حاملهــا الثقــايف قامئــا عــى:
 ســيادة النزعــة الفرديــة (املواطنــة) عــى النزعــةالجامعيــة التقليديــة (املكوناتيــة) يف الفكــر والفعــل.
 ســيادة النزعــة العقالنيــة عــى النزعــات الالعقالنيــةفك ـراً وســلوكا ً.
 ســيادة النزعــة املدنيــة عــى النزعــات الــا مدنيــة يفالحيــاة السياســية فك ـراً وســلوكاً.
يصاحــب كل ذلــك فــإن البنــاة (رجــال الدولــة) لهــذه
الدولــة املنشــودة ســيعملون مــن خــال وبصحبــة عنــارص
ثالثــة لعمليــة البنــاء هــم :فــرد مواطــن (ال مــن االتبــاع
وال الرعايــا وال الزبانيــة) ،وجامعــة او جامعــات عرصيــة
التقليدية (عشــائرية – مذهبية جهوية ضيقة) ،ومؤسســات
ســلطة تتمتــع بالرشعيــة القامئــة عــى املقبوليــة والرضــا عرب
االنتخابــات للبــدء بعمليــة البنــاء من جهــة وعــى االنجازية
لالســتمرار بالرشعيــة يف طريــق عمليــة البنــاء .مــع الحــذر
– مــن أطروحــات شــيطنة الدولــة الوطنيــة لتربيــر تدمريهــا
والعــودة بهــا اىل مرحلــة مــا قبــل الدولتيــة ،ومــع االنتبــاه
ان شــعب الع ـراق املتحــد اليســتحق ماضيــه وال يســتحق
حــارضه بــل يســتحق مســتقبال أفضــل منهــا .بأخــرى
وبطريقـ ٍة أو أخــرى باســتغالل املنطلــق العاطفــي مـ ّرة ،أو
اســتغالل املنطــق العقــاين الــذي يتخــذ مــن الذكــرى ذاكــر ًة
كل عــام نبحــث عــن أنفســنا يف خضــم الضيــاع
وهدفــا ..ويف ّ
الــذي نعيشــه ،فنجــد يف مثــل هــذه املناســبات الدينيــة
لحظــة تنويــ ٍر تــارةً ،ولحظــة احتجــاجٍ تــار ًة أخــرى ،مــا
دامــت الذكــرى ِعــر ًة و َعــر ًة يف امتـزاج الحالــة الوجدانية مع
العقليــة إلنتــاج واقـعٍ ال يســر بحذافــر مــا يـراد ،بقــدر مــا
نريــد أن نســر نحــن إليــه ،ألننــا نبحــث عــن أنفســنا وســط
ضــوء املناســبة التــي تعــدّ واحــد ًة مــن أكــر املناســبات التي
تشــهد احتفــاالت ومامرســات طقــوس رمبــا عــى مســتوى
العــامل .
ـام حــن تحــن ذكــرى استشــهاد اإلمــام الحســن
يف ّ
كل عـ ٍ
(ع) نــرع اىل عملي ـ ٍة مزدوج ـ ٍة بــن البحــث عــن الــذات
املفقــودة ،والبحــث عــن خيــارات االلتصــاق باإلميــان ،وبــن
البحــث عــن فرصــة التامهــي مــع الثــورة بهــدف مواصلــة
عمليــة التغيــر التــي يحتاجهــا الواقــع الراهــن ،وبــن داللــة
الرفــض التــي أطلقهــا اإلمــام الحســن (ع) يف وجــه الســلطة
حــن رفــض املبايعــة عىل أســاس أال مســايرة مع الفاســدين،
وبــن أن نجــد تلــك النقطــة الغيبيــة التــي تح ّولت اىل مســا ٍر
ـي ضبــا ٍّيب ال ميلك الولــوج اىل حيثياته وال ميكــن الوثوق
وهمـ ٍّ
بالوصــول إىل التفاصيــل ،مثلــا ال ميكــن الركــون اىل أن مــا
هــو حاصـ ٌـل اآلن قــاد ٌر عىل اإلتيــان بتفاصيل املــايض ،فنبقى
يف محــاوالت البحــث عــن النقطــة املهمــة التــي س ـلّطت
عليهــا الثــورة الحســينية الضــوء ،أال وهــي مقاومــة الظلــم..
ولكــن رغــم هــذا ظلّــت هــذه املقاومــة محصــور ًة يف عملية
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جلــد الــذات التــي يجــد
الكثــر مــن النــاس أنهــا
ضالّتهــم يف التأكيــد عــى
الــوالء ،وترســيخاً لإلميان،
وتوضيحــاً للأمســاة،
ورســاً للمعانــاة،
وطريقــاً للمواصلــة،
وإعالنــا للتحــدّي ،لــذا
فإنهــا حملــت شــعار ٍ
ات
ٍ
وهتافــات
مختلفــ ًة
متنقل ـ ًة مــا بــن املــايض الــذي أىت بــه األ ّولــون ،والتــي
كانــت شــعارات أو أدعيــ ٌة تذكرييــ ٌة متســاوق ٌة مــع
عظــم الفاجعــة وتهويــل اللغــة ..وبــن الشــعارات
الحــارضة التــي يردّدهــا النــاس اآلن عــى أســاس أن
االرتبــاط مســتم ٌّر يف اســتثامر الثــورة الحســينية التــي
انطلقــت رشارتهــا مــن لحظــة رفــض اإلمــام الحســن
(ع) للمبايعــة ،يف تلــك الجملــة املشــهورة التــي حملت
ســاوي ،وتأكيــد إنســاين
(الءهــا) الكبــرة بعنــوانٍ
ٍّ
وتربيـ ٌة أرسيـ ٌة ومســرة إميانيـ ٌة يف بيــت النبــوة ،حتــى
لــكأن املشــاركة يف االحتفــاالت يف عنوانهــا األســمى ،ان
تلــك الـــ (ال) كانــت أث ـراً ملواصلــة االحتجــاج ،وإن كان
أحــد أوجهــه هــو جلــد الــذات ،ألنهــا تعطــي مدلــوالً
عــى أن الثــورة يف احتفاالتهــا حزنــاً وبــكا ًء ،رغــم أن
الكثــر يحملــون بعــض املامرســات عــى أنهــا مغــاال ٌة أو
أنهــا حملــت معهــا مــا هــو خــارج ســياق الثــورة ،ومــا
هــو مـز ٌاح عن الهــدف األســمى لإلميــان ،فدخلت عليها
تلــك املامرســات الوالئيــة ،ما ال ميكــن أن يتق ّبلها العقل،
ومــا رفضتهــا املراجــع الدينيــة ،ألننــا نــدرك أن الحقيقــة
دامئـاً يحــوم حولهــا املنافقــون مــن أجــل تشــويهها ،وال
ميكــن تربئــة أعــداء الثــورة ذاتها مــن صهيونيــة وكراهية
دينيــة مــن محاولــة غــرس هــذه املخالفــات عــى أنهــا
الحقيقــة ،والتــي أســهم فيهــا املخيــال الشــعبي مــن
جهـ ٍة ومــا تلقفــه بعــض الخطبــاء مــن جهـ ٍة أخــرى يف
ـلم بهــا ،وهــو
ترديــد املخالفــات عــى أنهــا حقائــق مسـ ٌ
األمــر الــذي دعــا فيــه املرجــع الدينــي األعــى الســيد
عــي السيســتاين اىل اصــدار تعليــات أو فقـرات داخــل
مهــم جــدا وهــو رضورة الحفــاظ عــى الثــورة
بيــانٍ
ٍّ
الحســينية مــن تلــك الدواخــل التــي تريــد تشــويه
الحقيقــة وتنــزع ثــوب التحــدي وتجعلــه ثوب ـاً عادي ـاً
أو مهلهـاً ،ومــن ثــم تكــون الثــورة مزاحـ ًة عــن هدفهــا
يف مقاومــة الســلطة الدكتاتوريــة أو الفاســدة وجعلهــا
مج ـ ّرد مناسـ ٍ
ـبات للذكــرى .
ي لــي
إن مامرســة الشــعائر تحتــاج اىل فعــلٍ عق ـ ٍّ
يتحـ ّول الشــعار اىل مامرسـ ٍة واقعيـ ٍة تخرج مــن إطارها
االحتفــايئ اىل نطاقهــا العمــي يف عــدم القبــول بالظلــم
وعــدم الركــون اىل الفســاد ،وإن يتحــ ّول الصمــت اىل
لغــة تغيــر يف الواقــع ،ليــس بالــرورة أن يكــون ضــدّ
الســلطة فقــط بــل تثويــراً وتغيــراً وتطويــراً للواقــع
املعــاش ،ســواء يف مجاالتــه العلميــة أو الثقافيــة أو
االنســانية ،ألن الهــدف مــن الثــورة مل يكــن فقــط
مواجهــة الظلــم ،بــل مــا خلّفــه الظلــم مــن واقـعٍ مريـ ٍر
عــى االنســان ،ولــذا فــإن ثــورة اإلمــام الحســن (ع)
إن أردنــا أن تكــون ملهم ـ ًة للتغيــر ،علينــا أن نح ـ ّول
ـي اىل منهــاج عمــلٍ رشيطــة
الشــعارات مــن ترديـ ٍد وقتـ ّ
أن نتخلّــص مــن تلــك الدخيلــة عليهــا مــن مغــاال ٍة أو
حتــى خزعبــات ،كــا يس ـ ّميها البعــض ،ألن الحســن
(ع) أســمى مــن أن ينطلــق بثورتــه الكبــرة التــي كتــب
لهــا الخلــود من أجــل أن تبقى أســرة املخيال الشــعبي،
الــذي صــدّق مــا قالــه األعــداء ..ولــذا فقــد حــان الوقت
لــي نقوم بعمليــة مراجعـ ٍة حقيقي ٍة لألســس الصحيحة
للثــورة ،لنأخــذ بهــا ومــا عداهــا نشــر إىل أنهــا خــارج
نطــاق االســتلهام واإلميــان .
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يف مــدن الجنــوب العراقــي حيــث تتجــاوز
معــدالت البطالــة والفقــر الـــ 40يف املئة ،ويف
ظــل العــادات والقيــود االجتامعيــة والــزواج
املبكــر ،تســجل مئــات حــاالت االنتحــار،
معظمهــا تقــع تحــت ضغــط الظــروف
املعيشــية والنفســية الصعبــة ،لكــن بعضهــا
حــاالت قتــل بدوافــع مختلفــة بينهــا جرائــم
قتــل النســاء (أو مــا يعــرف بغســل العــار أو
جرائــم الــرف) وتــدون يف خانــة االنتحــار،
وأخــرى ترتبــط باالبت ـزاز اإللكــروين لبعــض
النســاء ،بحســب باحثــن ونشــطاء مدنيــن .
تظهــر التقاريــر والبيانــات الــواردة مــن
جهــات رســمية وغــر رســمية يف العــراق
ارتفاعــاً ملحوظــاً بحــاالت االنتحــار يف
الســنوات األخــرة يف ظــل تفاقــم املشــكالت
االجتامعيــة واملعيشــية ،وبالتزامــن مــع
غيــاب ســلطة القانــون بشــكل فاعــل ،مقابــل
صعــود القــوى القبليــة والعشــائرية بعــد
عــام . 2003
املفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان يف
العــراق ،أكــدت يف احصائيــة لهــا تســجيل
أكــر مــن  3000حالــة انتحــار بــن عامــي
 2015و 2017يف مختلــف مناطــق البــاد
عــدا إقليــم كردســتان .وســجلت محافظــة
ذي قــار ،التــي يركــز عليهــا هــذا التحقيــق،
أعــى معــدالت االنتحــار خــال الفــرة ذاتها،
والعــام الــذي تالهــا ( )2018مرتفعــة بنســبة
( 60يف املئــة) عــن األعــوام الســابقة .
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انتحــار ،تالهــا عــام  2012بـــ 276حالــة انتحــار،
ثــم عــام  2011بواقــع  253حالــة ،و 2010بـ161
حالــة ،وعــام  2008بـــ 103حــاالت ،و 2009بـ95
حالــة ،ثــم عــام  2007بـــ 64حالــة ،و2006
بواقــع  51حالــة ،و 2005بـــ 46حالــة ،و2004
بـــ 31حالــة ،و 2003بواقــع  13حالــة .
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
االنتحــار يف دول مجــاورة كاألردن ،ومــع أخــذ
عــدد الســكان بنظــر االعتبــار ( 40مليونــاً يف
العـراق 10.5 ،مليــون يف األردن) فتظــل األرقــام
يف العــراق أعــى بأكــر مــن ضعفــن .فقــد
ســجلت  283حالــة انتحــار يف األردن للفــرة مــا
بــن  2015و ،2017بحســب احصائيــة رســمية
إلدارة املعلومــات الجنائيــة يف األمــن العــام،
بواقــع  113حالــة لعــام  ،2015و 40حالــة
انتحــار عــام  ،2016و 130حالــة لعــام .2017

قــار ،تباينــت بشــكل واســع بــن املفوضيــة
العليــا لحقــوق االنســان مــن جهــة وبــن
الطــب العــديل يف النارصيــة ومســؤويل
حكومتهــا املحليــة مــن جانــب اخــر .
فبحســب املفوضيــة العليــا لحقــوق
االنســان 225 ،شــخصاً لقــوا حتفهــم نتيجــة
االنتحــار خــال عامــي  2017و ،2018يف
عمــوم محافظــة ذي قــار ،أي مبعــدل 9.3
حالــة انتحــار لــكل شــهر ،منهــا  142حالــة
عــام  ،2017و 83يف . 2018
وبتفصيــل جنــدري فــإن عــام  2017شــهد
انتحــار ( )50شــخصا مــن الذكــور ،و ()92
مــن االنــاث ،امــا يف  2018فقــد انخفضــت
األرقــام لتســجل ( )36مــن الذكــور و ()47
مــن االنــاث .
فيــا جــاءت احصائيــة دائــرة الطــب
العــديل التابعــة لصحــة ذي قــار واحصائيــة
الحكومــة املحليــة الرســمية التــي حصــل
عليهــا كاتــب التحقيــق ،بنســب أقــل مــن
مفوضيــة حقــوق االنســان ،حيــث ســجل
الطــب العــديل  97حالــة انتحــار خــال
عامــي  2017و ،2018بواقــع  43حالــة خــال
 2017و 54حالــة خــال . 2018

أرقام قليلة إمنا مقلقة
تظهــر دراســة ملركــز البحــوث التابــع
ملجلــس النــواب العراقــي نــرت عــام 2014
تحــت عنــوان “انتشــار االنتحــار يف العـراق –
اســباب ،ومقرتحــات” تســجيل  1532حالــة
انتحــار بــن عامــي  2003و ،2013باالعتــاد
عــى إحصائيــة “مجلــس القضــاء األعــى”.
ومبقارنــة تلــك األرقــام مــع مــا ســجلته
املفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان للفــرة
بــن  2015و 2017والبالغــة أكــر مــن 3000
حالــة ،نكتشــف تضاعــف حــاالت االنتحــار
م ـرات عــدة .
وبحســب إحصــاء مجلــس القضــاء األعــى،
فقــد واصلــت أعــداد املنتحريــن تصاعدهــا
عامـاً بعــد آخــر ،إذ ســجل عام  2013النســبة
األعــى لحــاالت االنتحــار بـــ 439حالــة
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“ذي قار” نقطة ساخنة
تعــد محافظــة ذي قــار ( 375كلــم جنــوب
العاصمــة بغــداد) والتــي يقــرب تعــداد ســكانها
مــن مليــوين ونصــف املليــون نســمة ،إحــدى
املحافظــات التــي متتــاز بالطابــع العشــائري
والدينــي ،وعــى رغــم كونهــا محافظــة نفطيــة
تضــم عــدداً مــن الحقــول الكبــرة ،فإنهــا تعــاين
مــن معــدالت بطالــة مرتفعــة ،ووصــل معــدل
الفقــر فيهــا إىل  44يف املئــة ،قبــل أزمــة “كورونا”
التــي فاقمــت األوضــاع ســوءاً ،بحســب أرقــام
وزارة التخطيــط .
االحصــاءات التــي حصــل عليهــا كاتــب
التحقيــق حــول أعــداد حــاالت االنتحــار يف ذي

االرقام أكرب من املعلنة
وهــذا مــا أكــده ،املتحــدث باســم
وزارة التخطيــط العراقيــة عبــد الزهــرة
الهنــداوي ،والــذي أشــار إىل أن الجهــاز
املركــزي لإلحصاء-املعنــي بإج ـراء العمليــات
االحصائيــة لكافــة مفاصــل الدولــة والحيــاة
يف البــاد -والتابــع للــوزارة “ال ميتلــك
أي بيانــات وإحصــاءات موثقــة حــول
حــاالت االنتحــار يف الع ـراق” ،فيــا يشــكك
الهنــداوي بوجــود “إحصــاء دقيــق عنــد اي
جهــة حــول االنتحــار” ،مؤكــداً أن “مــا ينــر
مــن أرقــام وإحصــاءات هــو أقــل بكثــر مــا
يحــدث عــى أرض الواقــع”.
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املرجعيــة الدينيــة “الشــيعية” يف النجــف ،وعــر ممثلهــا يف
كربــاء عبــد املهــدي الكربــايئ ،أكــدت خــال خطبــة الجمعــة
يف الســابع مــن حزي ـران  ،2019أن “شــيوع ظاهــرة االنتحــار يف
العـراق يــؤرش إىل خلــل يف املجتمــع ومؤسســات الدولــة” ،داعيــة
“النظــام الســيايس وحــكام البــاد للرحمــة بالشــعب” ،مشــرة إىل
أن “ظاهــرة االنتحــار مســؤولية الجميــع وينبغــي بنــاء املجتمــع
وحفظــه مــن املهالــك”.
يف كردستان مشهد مكرر
ال تقتــر معــدالت االنتحــار املرتفعــة عــى مــدن جنــوب
العــراق حيــث البطالــة والفقــر واالنغــاق املجتمعــي ،أو يف
الوســط ،ففــي إقليــم كردســتان العــراق ال تختلــف الصــورة
كثـراً ،عــى رغــم الوضــع االقتصــادي األفضــل وحصــول نــوع مــن
االنفتــاح االجتامعــي .
ســجلت املديريــة العامــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة يف
كردســتان 328 ،حالــة انتحــار بــن النســاء فقــط عــام  2018يف
محافظــات اإلقليــم الثــاث ،وتفصيــاً فإنهــا رصــدت  73حالــة
انتحــار بآلــة حــادة أو شــنق أو تنــاول جرعــات مــن الســم ،فيــا
ســجلت  145حالــة حــرق لنســاء مل يتــم التأكــد مــن أســبابها،
و 110حــاالت حــرق نســاء ألنفســهن بدافــع االنتحــار ،خــال
الفــرة نفســها .
وســجل يف النصــف األول مــن عــام  2019مــن قبــل املديريــة
 189حالــة ،بينهــا  32حالــة انتحــار بطرائــق مختلفــة ،و 99حالــة
حــرق ،و 58حالــة حــرق للنفــس .
فيــا أفــاد إحصــاء لـ”اتحــاد رجــال كردســتان” ،أن عــام 2018
شــهد تســجيل 115حالــة انتحــار بــن صفــوف الرجــال ،بســبب
األزمــات االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي يشــهدها اإلقليــم .
عــدا حــاالت االنتحــار ،أوردت منظــات محلية معنيــة بأوضاع
االيزيديــن ،يف تقاريــر وبيانــات ،أرقام ـاً عــن انتحــار أكــر مــن
 150امــرأة ايزيديــة (كبــرات وصغــرات يف الــس) ملواجهتهــن
عنفـاً جنســياً مروعـاً عــى أيــدي عنــارص تنظيــم “داعــش” عقــب
اجتياحــه مناطــق االيزيديــة يف ســنجار ( 80كلــم 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
خــال الســنوات التــي اعقبــت هجــوم داعــش بأكــر مــن 200
شــخص “بســبب أوضاعهــم املعيشــية والنفســية الصعبــة عقــب
اإلبــادة والنــزوح” .
وعــى رغــم ارتفــاع مــؤرش االنتحــار يف العـراق ،بــدءاً مــن عــام
 2003صعــوداً إىل عــام  ،2019إال أن ذلــك ،بحســب الحمــود،
يبقــى ضمــن إطــار الحــد الطبيعــي بــل هــو منخفــض قياســاً
مبــؤرش االنتحــار يف دول العــامل ،والــذي يصــل يف أوروبــا إىل 11.4
لــكل  100ألــف شــخص .
أكــر مــن  3000حالــة انتحــار بــن عامــي  2015و 2017يف
مختلــف مناطــق البــاد عــدا إقليــم كردســتان .
وربــط الحمــود تســليط الضــوء عــى حــاالت االنتحــار يف
الســنوات االخــرة ،بتعــدد وســائل اإلعــام وانتشــار مواقــع
التواصــل االجتامعــي التــي باتــت توثــق كل حــدث وتنــره.

* أنجــز التحقيــق بدعــم شــبكة “نرييــج” للصحافــة
االســتقصائية وتحــت إرشافهــا .
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ملاذا ال يرغب املهاجر العراقي يف العودة اىل بلده؟
جاليــات عراقيــة تتشـ ّبث بهويتهــا يف املهجــر ،لكنهــا ترفــض
العــودة اىل البلــد األم .يبــدو يف املوضــوع مفارقــة ،ألنّ الــذي
يغــادر بلــده األصــي ،يفكّــر عــى الــدوام يف العــودة اليــه،
لكــن تعاقــب األجيــال ،والعيــش يف ظــروف حياتيــة إيجابيــة،
يجعــل مــروع الرجــوع ،فكــرة مؤ ّجلــة عــى الــدوام ،إن مل
تكــن ملغ ّيــة ،متامــا .
نحــن ال نتحــدث عــن عقــول عراقيــة مهاجــرة شــهرية،
فذلــك أصبــح حديثــا عتيقــا ،لكــن املســتجدّ يــدور حــول جيــل
عراقــي ترعــرع يف املهجــر ،وأصبــح يف طليعــة النخــب .

عدنان أبوزيد

يســتطيع هــذا الجيــل ،الــذي يف أغلبــه مل يواكــب أحــوال الحيــاة يف العــراق ،لكنــه
يدركهــا ،انْ ينقــل تجــارب ناجحــة ،يف الهندســة والطــب والخدمــات ،والعلــوم املختلفــة،
وأنْ يوظّــف املعــارف يف الجامعــات األوروبيــة واألمريكيــة ،ومراكــز األبحــاث.
ال يحــدث ذلــك اال بتعزيــز عوامــل الجــذب اىل الداخــل ،واالســتفادة مــن مشــاريع الدول
املتقدمــة التــي وظّفــت اإلمكانيــات الهائلــة والظــروف املالمئــة ،إلغـراء الكــوادر «الجاهــزة»
بالهجــرة اليهــا ،ورسقــة العقــول التــي أنفــق عليهــا البلــد األصــي ،األمــوال الطائلــة ،والزمــن.
تعالــوا نحــي اآلالف مــن األطبــاء العراقيــن واملهندســن ،ورجــال األعــال والرســامني،
والتجــار ،الذيــن تفخــر بهــم دول أوربــا والواليــات املتحــدة .
التقيــت مهندســا عراقيــا ،مــن الجيــل الثــاين يف هولنــدا ،حائــز عــى الدكتوراه يف الهندســة
املدنيــة ،وهــو عــى وشــك الســفر اىل العــراق ،للمــرة الثانيــة ،مــع الرشكــة الهولنديــة
املتعاقــدة يف الع ـراق .
مهنــدس آخــر ،دكتــوراه يف الهندســة الكيامويــة ،ســوف يقصــد العــراق ،بعــد ســفرة
مســبقة لــه اىل هنــاك ،للعمــل ضمــن مــروع نفطــي يف الجنــوب مــع رشكــة إنكليزيــة
لكــن كالهــا ،ال يــود البقــاء الدائــم يف الوطــن األم ،بســبب الصــورة الســلبية املتخ ّيلــة
يف الذهــن .
ويف حــن 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 تنشــئتهاِ ،فلســا واحــدا .
شــاب عراقــي آخــر يعمــل يف أكــر رشكــة ماليــة تبحــث عــن مصــادر األمــوال املســتثمرة
والعابــرة للحــدود ،يتحــدث عــن ان العـراق يف جوهــر ملــف البحــث عــن أصــول األمــوال،
واملتابعــة ،مرجحــا صعوبــة االســتقرار املــايل واالقتصــادي بســبب تجاذبــات السياســة
والــراع اإلقليمــي الــذي يؤثــر عــى تدفــق األمــوال بحســب خالصــة األوليــات التــي
اســتنبطها خــال عملــه .
وإذا كان الرســام يفشــل يف بلــده ،وينــزوي تــارة اىل مهــن أخــرى فــان رســامني عراقيــن،
تحتفــي بهــم مؤسســات الفــن العامليــة ،ومتكنــوا مــن تحويــل الفــن اىل جهــد ربحــي ،يــد ّر
عليهــم باألمــوال الوفــرة .
نــزوال اىل الجيــل األول ،فــانّ رجــل مــال عراقــي مثــل نعيــم دنكــور يف لنــدن ،منحتــه
امللكــة إليزابيــث لقــب الســر ،إكرامــاً النجازاتــه ،فيــا ثالــث املليارديــرات العــرب يف
بريطانيــا ،رجــل األعــال العراقــي املعــروف نظمــي أوجــي الــذي ميتلــك ويديــر ()GMH
القابضــة ،وتبلــغ ثروتــه  2.2مليــار دوالر ،فــانّ هــؤالء لــن يقــرروا العــودة اىل العــراق،
بــكل تأكيــد .
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
املاليــن مــن الــدوالرات يف البنــوك األجنبيــة ،والتــي يصعــب جذبهــا لالســتثامر يف الداخــل،
فيــا األفظــع مــن ذلــك ،انــه حتــى رأس املــال يف الداخــل يســتقر يف خــارج البالد ،و ُيســتثمر
يف مشــاريع هنــاك .
مــن أمثلــة الدوافــع لهــذه املعادلــة غــر املتوازنــة ،بــن وطــن طــارد ،وم ْهجــر جــاذب ،انّ
املهاجــر مل يعــد ذلــك األ ّمــي والفقــر ،والعامــل يف االشــغال الشــاقة يف املصانــع وامل ـزارع،
بــل أتــاح لــه التســامح واالقتصــاد القــوي ،والوعــي بأهميــة التنــوع ،فــرص هائلــة للتأهيــل
والتدريــب ،فيــا رســمت النجاحــات صــورة إيجابيــة للمهاجــر املتف ـ ِّوق علميــا ،واملبــدع
حياتيــا ،واملخلــص عمليــا ،واملؤهَّـــل لــإدارة والقيــادة .
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ملصلحة من يتم تجاهل التلوث االشعاعي يف العراق !
لقــد اســتخدمت يف الحــروب التــي شــنت
ضــد العــراق  1991و  2003كميــات كبــرة
مــن اليورانيــوم “املنضــب” اكــر بكثــر مــن
مــا اســتخدمت يف الحــروب التــي شــنت
عــى كل مــن افغانســتان و البلقــان ،مــع
ذلــك اســرعت منطقــة البلقــان اهتــام
وتدخــل اكــر مــن قبــل االمــم املتحــدة
والوكالــة الدوليــة للطاقــة النوويــة ،حيــث
بعثــت االمــم املتحــدة خربائهــا الجــراء
عمليــات املســح الرضوريــة فيــا يخــص
تحديــد مناطــق التلــوث باليورانيــوم
ومســتوى التلــوث ومــدى خطورتــه
عــى النــاس والبيئــة ووضــع التوصيــات
الرضوريــة لتنظيــف املناطــق امللوثــة  ،لقــد
تــم ارســال بعثــات متخصصــة اىل جميــع
مناطــق ماكانــت تســمى بيوغســافيا،
أقــول بانــه رغــم الكميــة الكبــرة مــن
اليورانيــوم التــي القيــت عــى العــراق
وخاصــة وانــه يف حــرب  2003تــم تركيــز
الــرب عــى املناطــق الســكنية ،مــع ذلــك
مل يتــم لحــد اآلن اي مســعى جــدي جــدي
يتناســب مــع الحجــم الكبــر للخطــر الــذي
تعيــش يف ظلــه املاليــن مــن ابنــاء الشــعب
العراقــي ،ســوى ماتضمنــه تقريــر االمــم
املتحــدة يف . 2003
مــع العلــم بــان القســم املتعلــق
باليورانيــوم يف هــذا التقريــر مل يســتند عــى
بحــث ميــداين مــن خــراء او اختصاصيــن،
وامنــا اســتند عــى عــى مــاورد يف الصحافــة
وعــى مــاورد يف الدراســة امليدانيــة التــي
اجراهــا فريــق االمــم املتحــدة عــى االرايض
الكويتيــة بدعــوة مــن الحكومــة الكويتيــة،
لدراســة عواقــب اســتخدام اليورانيــوم يف
حــرب  .1991مــع ذلــك وبنــاء عــى هــذه
املعلومــات اوىص تقريــر االمــم املتحــدة
بــرورة االرساع باتخــاذ الخطــوات
الالزمــة لرفــع الوعــي بالخطــورة الناجمــة
عــن التلــوث باليورانيــوم باالضافــة اىل
تحديــد مناطــق التلــوث ومســتواه .

اليورانيــوم الطبيعــي واملخصــب ،مــادة ســامة
مــن الناحيتــن الكيميائيــة واالشــعاعية،
ورغــم تســميته باملنضــب يبقــى ميتلــك %60
مــن الطاقــة االشــعاعية لليورانيــوم الطبيعــي.
وحســب مديريــة الطاقــة االمريكيــة ،فــان
كميــة اليورانيــوم “املنضــب” املخــزن حاليــا
تقــدر بحــوايل  700,000طــن مــري وتقــوم
هــذه املديريــة بــادارة مــروع ضخــم يتــوىل
االرشاف عــى هــذا املخــزون الهائــل واملــوزع
عــى عــدة مناطــق عــى االرايض االمريكيــة،
مــن خــال برنامــج صيانــة يف منتهــى التشــدد.
حيــث يتــم خــزن اليورانيــوم “املنضــب” يف
اســطوانات مــن الفــوالذ ســمكها  0.79ســم،
وتحتــوي كل اســطوانة عــى  12طــن مــري مــن
اليورانيــوم املنضــب ،رغــم التشــدد يف برنامــج
الفحــص الــدوري عــى هــذه االســطوانات،
املتضمنــه اعــادة تغليــف االســطوانات وتغــر
اماكنهــا الجــل ضــان عــدم حــدوث تــرب،
مــع ذلــك فقــد اثــار وجودهــا الكثــر مــن
االعرتاضــات .ففــي واليــة تينــي عــى ســبيل
املثــال ،تــم االتفــاق امــا عــى تحويــل كل
املخــزون يف هــذه الواليــة ،او ازالتــه قبــل
 31كانــون اول  2009مــن الواليــة بالكامــل،
وبنــاء عــى توصيــات مقدمــة مــن مجلــس
االمــن الدفاعــي للوســائل النوويــة ،قامــت
مديريــة الطاقــة االمريكيــة بتطبيــق برنامــج
مشــدد لتأمــن ســامة وامــن االســطوانات
وعــى اثرهــا متــت املصادقــة عــى ان عمليــة
الخــزن تلبــي متطلبــات االمــن مــادام
الربنامــج مطبــق بشــكل حــريف ،ان كل هــذه
االجــراءات املكلفــة نابعــة بالتاكيــد مــن
االقــرار بالخطــورة الكبــرة التــي يشــكلها
اليورانيــوم “املنضــب” مــن خــال خصائصــه
االشــعاعية والكيميائيــة .

وبســبب الكلفــة العاليــة التــي تتطلبهــا
عمليــات الخــزن واملراقبــة والصيانــه ،تقــود
االدارة االمريكيــة اىل برنامــج للتعامــل
مــع هــذه الكميــة الهائلــة مــن اليورانيــوم
” املنضــب” ،باالضافــة اىل ايجــاد بدائــل
لعمليــات الخــزن الحاليــة .ومــن ضمــن هــذه
ماهــو اليورانيــوم “املنضــب” وهــل البدائــل اســتخدام اليورانيــوم “املنضــب”
هــو منضــب حق ـاً ؟
لالغــراض العســكرية .

عزام محمد ميك

والتحصينــات هــا
الكثافــة العاليــة
لــه (  1.7مــرة قــدر
كثافــة الرصــاص)،
حيــث تــزن كميــة
كــرة
بحجــم
املنضــدة منــه ½
كغــم ،وكذلــك الطاقــة الحراريــة الهائلــة
التــي تنطلــق مــن احرتاقــه اثــر ارتطامــه
بالهــدف  ،قــادرة عــى صهــر املعــدن
وحــرق مابداخــل الهــدف .

لقــد اثبتــت قذائــف اليورانيــوم
“املنضــب” فعاليــة عاليــة يف كل الحــروب
التــي اســتخدمت فيــه هــذا الســاح
الرهيــب بــدء اً مــن حــرب الخليــج/
الكويــت و حــرب البلقــان واخــرا الحــرب
التــي شــنت عــى العــراق يف  .2003ان
الحــرارة العاليــة املنبثقــة مــن ارتطــام
قذيفــة اليورانيــوم مــع جــدار الدبابــة
يجعــل اخــراق القذيفــة للدبابــة كمثــل
اخــراق الســكني للزبــد .ولكــن مايحصــل
بعــد ذلــك اليهــم ادارة املجمــع الصناعــي
العســكري االمريــي املهتــم بســحق
“العــدو” فحســب .
عندمــا تصطــدم قذيفــة اليورانيــوم
بجســم الهــدف يحــرق  %70مــن
اليورانيــوم متحــوال اىل غبــرات مــن
اوكســيد اليورانيــوم التــي ســوف تتطايــر
يف الهــواء بســبب االنفجــار مــا يســاعد
عــى انتشــارها عــى مناطــق واســعة .
ورد يف احــدى وثائــق الجيــش االمريــي
بــان الســحابة الناتجــة عــن انفجــار
قذيفــة اليورانيــوم “املنضــب” تحتــوي
عــى غبــرات اوكســيد اليورانيــوم القابلــة
لالستنشــاق والدخــول اىل الجهــاز الهضمــي
وكذلــك التنفــي مســببة التســمم .

ان  %60مــن غبــرات اليورانيــوم يكــون
ان اليورانيــوم “املنضــب” معــدن ثقيــل ميزتــان اساســيتان تأســس عليهــا قطرهــا اقــل مــن  5ميكــرون وان قطــر
عــايل الســمية وهــو منتــوج ثانــوي لعمليــة تفضيــل اليورانيــوم “املنضــب” عــى معــادن الغبــرات القابلــة لالستنشــاق هــو اقــل
تخصيــب اليورانيــوم .وهــو مثلــه مثــل اخــرى ،لصناعــة القذائــف املضــادة للــدروع مــن  10ميكــرون .
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لقــد اثبتــت االختبــارات امليدانيــة
للجيــش االمريــي بــان التلــوث االكــر
يحــدث ضمــن  5اىل  7مــر مــن منطقــة
االنفجــار ولكــن ســحابة الغبــرات املتكونــة
بســبب االنفجــار الــذي يقذفهــا عاليــا يف
الهــواء ميكــن ان تحمــل مــع الريــح اىل
مســافه حــوايل  40كــم .ورغــم نفــي االدارة
العســكرية يف كل مــن بريطانيــا وامــركا
امكانيــة انتشــار اليورانيــوم كل هــذه
املســافة ،خرجــت دراســة علميــة حديثــة
تســلط الضــؤ عــى امكانيــة ان تكــون
اجــواء اوربــا قــد تلوثــت باليورانيــوم
جــراء حملــة “الرتويــع والصدمــة” التــي
القيــت يف ليلــة واحــدة منهــا  1500قنبلــة
عــى بغــداد وحدهــا .

دقائــق الفا والشــفرة الوراثية

االنســجة الرقيقــة كل هــذه العوامــل تجعــل
مــن االطفــال الهــدف االســهل للرسطانــات
التــي يســببها اليورانيــوم “املنضــب” ،ان اكــر
هــذه الرسطانــات التــي تصيــب االطفــال هــي
رسطــان العظــام والليوكيميــا باالضافــة اىل اىل
رسطــان الغــدد اللمفاويــة الــذي كان مــن
النــادر حدوثــه عنــد االطفــال دون ســن .12
الشــواهد امليدانيــة عــى عالقــة اليورانيــوم
“املنضــب” باالصابــات الرسطانيــة
ان انتقــال اليورانيــوم “املنضــب” (اوكســيد
اليورانيــوم الناتــج مــن احــراق اليورانيــوم)
اىل االنســان يأخــذ اشــكال عديــدة ،ان
املســتودعات التــي تســتخدم لتجميــع
العربــات العســكرية املدمــرة بفعــل قذائــف
اليورانيــوم ،تصبــح مصــدر تلــوث خطــر
لالفــراد الذيــن ياتــون اىل هــذه املناطــق .لقــد
اصبحــت مناطــق الســكراب هــذه مصــدر رزق
لكثــر مــن النــاس الذيــن يبحثــون عــن لقمــة
خبــز الطفالهــم  ،ان هــؤالء الكادحــن حــن
ضاقــت بهــم ســبل العيــش يقومــون بتفكيــك
بقايــا اآلليــات العســكرية ليبيعوهــا خــردة يف
االســواق .يؤكــد الدكتــور جــواد العــي مديــر
مركــز الدراســات الرسطانيــة يف البــرة عــى
حــدوث اصابــات برسطــان الــدم بــن االفــراد
الذيــن قامــوا بتفكيــك الدبابــات يف خــور
الزبــر .مــن املحــزن حقــا ،ان هــؤالء النــاس
يف ســعيهم لكســب العيــش ،قــد اليتــاح لهــم
رؤيــة اطفالهــم يكــرون !!

لقــد اكــدت الكثــر مــن التجــارب
املختربيــة تأثــر التشــكيلة الوراثيــه للخليــة
عنــدد تعرضهــا لالشــعاع ذو الطاقــة
املنخفضــة ( دقائــق الفــا) مســببة مايعــرف
الطفــرة الوراثيــة  ،كــا اضهــرت دراســات
اخــرى امكانيــة انتقــال الــرر الحاصــل
للرتكيبــة الوراثيــة الخاصــة بالخليــة
املتعرضــة لالشــعاع اىل خاليــا اخــرى
محيطــة بهــا ومل تتعــرض لالشــعاع .كــا
بــرزت يف االونــة االخــرة شــواهد تفــرض
امكانيــة ان تقــوم الخصائــص الكيمياويــة
الســمية لليورانيــوم “املنضــب” يف الجســم
مبضاعفــة التأثــر االشــعاعي لــه مــا قــد
يــؤدي اىل مضاعفــة التخريــب الجينــي باالضافــة اىل ان الجــروح هــي املنفــذ
لتغلغــل اليورانيــوم لداخــل الجســم ،فــان
بالنســبة للمتوقــع .
التعــرض الخارجــي لليورانيــوم “املنضــب”
ان نتائــج التخريــب الجينــي تعتمــد عــى يجعــل الجســم هــدف الشــعاعات الفــا
نــوع االنســجة املتعرضــة الشــعة الفــا .ان وبيتــا و غامــا  ،ان الجلــد قــادر عــى منــع
الرسطــان هــو النتيجــة املبــارشة للتخريــب تغلغــل اشــعة الفــا ،لكــن تســتطيع كل مــن
الحاصــل يف الخليــة  ،والــذي يتنــوع اشــعتي بيتــا و غامــا عــى التغلغــل خــال
حســب النســيج الــذي يتاثــر باالشــعاع .الطبقــة الخارجيــة (املتقرنــة) للجلــد لتســبب
ولكــن اذا ترســبت دقائــق اليورانيــوم يف التخريــب لالنســجة الحيــة الداخليــة .
االنســجةاملولدة للخاليــا التناســلية فــان
التخريــب الــورايث ســينتقل اىل االجنــة ان العــرات االلــوف مــن الجنــود
االمريــكان والربيطانيــن اصيبــوا مبــرض
مســببا التشــوهات الوالديــة .
متالزمــة حــرب الخليــج بســبب تعرضهــم
االطفــال ضحايــا اليورانيوم االوائل الشــعاعات اليورانيــوم بســبب متاســهم مــع
االليــات العســكرية املدمــرة .
ان االطفــال هــم اكــر فئــات الشــعب
عرضــه للتاثــر باليورانيــوم ،ان رسعــة لكــن مــن الواضــح جــدا هــو ان اي برنامــج
االمتصــاص العاليــة عنــد االطفــال ،جــدي وشــامل يســتهدف معالجــة مشــكلة
وكــون كميــة كبــرة مــن الــدم تســتخدم اليورانيــوم “املنضــب” وعواقبهــا يف العــراق
لتغذيــة العظــام باالضافــة اىل كــرة وجــود لــن يجــد الطريــق ســهال الن يــرى النــور
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والتطبيــق .فاملعارضــة لــه ســتكون قويــة
مــن قبــل قــوات االحتــال التــي التعــرف
حكوماتهــا بعواقــب اســتخدام هــذا الســاح
عــى الصحــة والبيئــة .قــد يكــون مــن
الواضــح الخلفيــة السياســية واالخالقيــة
التــي تقــف خلــف هــذه املعارضــة مــن
قبــل االدارتــن االمريكيــة والربيطانيــة،
خاصــة ارتبــاط عــدد مــن الــركات التــي
لهــا نفــوذ عــى هاتــن االدارتــن بتطويــر
صناعــة اســلحة اليورانيــوم “املنضــب”.
وكذلــك مــن الواضــح ايضــا ســبب عــدم
التصــدي الحــازم مــن قبــل ايــة مــن
الحكومــات “العراقيــة” التــي تعاقبــت
منــذ الغــزو ولحــد اآلن ،خاصــة وانهــا
تتمــرس يف املنطقــة الخــراء .
ولكــن هــل مــن الواضــح واملعقــول
ونحــن نواجــه واحــده مــن ابشــع االعــال
بربريــة يف هــذا العــر ،ملــاذا مل يتــم
لحــد اآلن املبــادرة بحملــة ضغــط تقــوم
مبســاعدة ضحايــا هــذا التلــوث البشــع..
حملــة تقــوم بالضغــط عــى “الربملــان
العراقــي” الجــل القيــام مببــادرة تطالــب
الحكومــة العراقيــة بتحمــل مســؤليتها
يف معالجــة املشــكلة  ..حملــة تقــوم
بالتعــاون مــع املنظــات العامليــة مــن
اجــل الضغــط عــى االدارتــن االمريكيــة
والربيطانيــة لتحمــل مســؤوليتهام ؟؟؟
ان املســؤولية السياســية و االخالقيــة
تحتــم عــى االحــزاب و التجمعــات
السياســية العراقيــة باالخــص تلــك
التــي تحتــل مقاعــد يف مجلــس النــواب
باعتبارهــا متثــل جامهــر الشــعب التــي
انتخبتهــا ،ان تفــرض هــذه القضيــة
عــى جــدول االعــال مــن اجــل انصــاف
الضحايــا و حاميــة االجيــال املقبلــة .
يتحتــم عــى منظــات حاميــة البيئــة
و منظــات املجتمــع املــدين ان ترفــع
مســتوى الوعــي مبخاطــر هــذه الكارثــة
البيئيــة و مــدى خطورتهــا عــى البيئــة
و االنســان .رمبــا تكــون نقطــة البدايــة
يف الــروع بتحديــد املناطــق املل ّوثــة و
التحذيــر منهــا .
و لــي تصبــح تلــك املســالة قضيــة
وطنيــة و شــعبية يجــب العمــل مــن اجــل
تشــكيل وفــود شــعبية للضغــط مــن اجــل
معرفــة الحقيقــة .
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حقوق النزالء و املودعني يف الترشيع
إن العقوبــة مبفهومهــا الحديــث مل تعــد وســيلة
لــاذى و االنتقــام مــن الجــاين وأمنــا وســيلة الصالحــه
و تقديــم ســلوكه و منعــه بالتــايل مــن العــودة اىل
الجرميــة و قــد أدرك املعنيــون بالشــؤون الجنائيــة
و منــذ النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عــر
حقيقــة ظاهــرة االجــرام كمشــكلة اجتامعيــة ال
ميكــن التخفيــف مــن حدوثهــا اال باســتخدام الطــرق
العلميــة الحديثــة يف معالجــة املجرمــن فأصبــح
هــدف العقــاب إصــاح املجرمــن و تأهليهــم حيــث
مل يعــد املجــرم بنظــر املجتمــع انســانا منحرفــا
ينبغــي القضــاء عليــه أو االنتقــام منــه بــل أصبــح
ينظــر اليــه كانســان منحــرف عــن الطريــق .
وأصبــح دور الســجن هــو االصــاح و التقويــم
و تأهليــه للعــودة اىل املجتمــع شــخصا مؤتلفــا
مــع نظمــه ومحرتمــا لقوانينــه فالســجني انســان
لــه كرامتــه و حريتــه املقــررة مــن قبــل اللــه عــز
وجــل مايلــزم االقتصــار عــى الســجن يف أقــل قــدر
ممكــن فهــو رضورة وليــس أص ـاً و الــرورة تقــدر
بقدرهــا و هــذه رؤيــة واقعيــة تتفــق مــع روح
االســام و املبــادئ االنســانية و قــد نــص الدســتور
العراقــي النافــذ لعــام  2005بــان لــكل فــرد الحــق
يف الحيــاة و االمــن و الحريــة و انســجاما مــع
القواعــد النموذجيــة للحــد األدىن ملعاملة املســجونني
و املعايــر الدوليــة لحقــوق االنســان التــي أقرتهــا
هيئــة االمــم املتحــدة عــام  1977و بغيــة توحيــد
القواعــد القانونيــة املنظمــة لعمــل دائــريت أصــاح
الكبــار واصــاح االحــداث و مراكــز التوقيــف و توفري
قــدر أكــر مــن إجـراءات و تدابــر الرعايــة و التأهيل
للنــزالء واملودعــن لكونهــا الوســائل الرضوريــة التــي
تســهم يف إعــادة دمــج املحكــوم عليــه يف املجتمــع
و خلــق الظــروف املالمئــة املنســجمة مــع احــكام
القانــون و املعايــر و القواعــد التــي تــؤدي اىل أن
تغــرس يف نفــس املتهــم و املحكــوم عليــه اتبــاع
الطريــق الســوي و تنميــة الشــعور باملســؤولية لديــه
تجــاه نفســه و املجتمــع و بغيــة تحقيــق الهــدف
االســمى و هــو االصــاح و التهذيــب و توفــر الحيــاة
الكرميــة للنزيــل و املــودع بعــد إنهــاء محكوميتــه
رشع املــرع العراقــي قانــون إصــاح النــزالء و
املودعــن املرقــم (  ) 14لســنة  2018و نــر يف
الجريــدة الرســمية «الوقائــع العراقيــة» بالعــدد
(  ) 4499يف  2018/ 7/ 16و يتــم الفصــل بــن
النــزالء و املودعــن و املوقوفــن الذيــن مل يحاكمــوا
يف شــكاوى مدنيــة و يــودع النــزالء الذيــن بلغــت
أعامرهــم مثانيــة عــر عامــاً دعــاوى جنائيــة أو
شــكاوى مدنيــة أو الذيــن حكمــوا يف دعــوى جنائيــة
عامــا يف قســم منفصــل عــن النــزالء البالغــن الذيــن
بلغــت أعامرهــم إثنــن و عرشيــن عامــا و يخصــص
مــكان يف االصالحيــة يســمى مركــز االســتقبال و
يتــم مســك ســجل خــاص باملحكومــن يشــخص كل
حاالتهــم االجتامعيــة واالقتصاديــة وتفاصيــل الهويــة
و أســباب دخــول االصالحيــة و يــوم و ســاعة الدخول
و تقســيم النــزالء و املودعــن اىل قســمني الذيــن
يدخلــون اول مــرة والعائــدون اىل الجرميــة و تنظيــم
اضبــارة خاصــة لــكل نزيــل و مــودع تحتــوي عــى
دراســة كاملــة لحالتــه الفرديــة و صحتــه النفســية
و العقليــة وعــدد الجرائــم التــي ارتكبهــا و مــدى
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خطورتــه عــى املجتمــع .
وعــى دوائــر االصــاح توفــر الــروط الصحيــة يف
االقســام االصالحيــة مــن حيــث التنظيــف والتهويــة و
االضــاءة و توفــر رسيــر نــوم لــكل نزيــل او مــودع او
موقــوف وتوفــر العــاج الطبــي املجــاين للنزيــل و املودع
والزيــارات الدوريــة مــن اللجــان الطبيــة لفحصهــم و
مراقبــة الحالــة الصحيــة لهــم و يتــوىل معهــد بحــوث
التغذيــة يف وزارة الصحــة تحديــد كميــة و نوعيــة طعــام
للنزيــل أو املــودع ويشــرط يف الطعــام أن يكــون صحيــا
و كافيــا و مناســبا لديانــة و معتقــد النزيــل و أن يتــم
توفــر املــاء الصالــح للــرب لهــم باســتمرار وبكميــات
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
و راحــة النــزالء و املودعــن و املوقوفــن توفــر رشوط
قانونيــة و صحيــة فــاذا كانــت موزعــة عــى شــكل غــرف
لشــخص واحــد ينبغــي أن يشــغل كل ســجني غرفــة
مبفــرده أثنــاء الليــل و يجــوز ملديــر الســجن تخصيــص
الغرفــة الكــر مــن نزيــل أو مــودع عــى ان ال يزيــد
عــى ثالثــة 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 لتمكــن كل ســجني مــن الغســل
و الوضــوء و توفــر حاممــات مناســبة لالســتحامم و
يراعــى فيهــا أن تتناســب درجــة الحـرارة فيهــا مــع املنــاخ
و أن تتيــح فرصــة االســتحامم مــا ال يقــل عــن مــرة
واحــدة يف االســبوع لــكل النــزالء و املودعــن و املوقوفــن
مــن أجــل املحافظــة عــى النظافــة الصحيــة العامــة و
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 املتخصصــن وان
تكــون املراكــز الصحيــة يف الســجون و املواقــف و للنزيل
و املــودع الحــق يف التعليــم و مواصلــة الدراســة داخــل
دائــرة االصــاح خــال مــدة محكوميتهــم و عــى الدائــرة
أن تعمــل عــى تامــن الدراســة و إيصــال املحكــوم اىل
داخــل قاعــة االمتحانــات ألداء االمتحانــات النهائيــة
حيــث تضمــن الفصــل الســادس مــن قانــون اصــاح
النــزالء و املودعــن العراقــي رقــم ( ) 14لســنة  2018عىل
تعليــم النــزالء و املودعــن حيــث لــكل نزيــل و مــودع
الحــق يف التعليــم و مواصلــة الدراســة و لــكل املراحــل و
تتــوىل وزارة الرتبيــة بالتنســيق مــع وزارة العــدل تحقيــق
املتطلبــات املوضوعيــة لتنفيــذ برامــج دائــريت االصــاح
العراقيــة و إصــاح االحــداث لتعليــم وتأهيــل النــزالء
و املودعــن بفتــح املــدارس العامــة و املهنيــة بجميــع
مراحلهــا داخــل أقســام االصالحيــة .
و مينــع ذكــر أي بيــان يف الشــهادة الدراســية أو
املهنيــة التــي يحصــل عليهــا النزيــل و املــودع أثنــاء
تنفيــذ العقوبــة يشــر اىل أنــه حصــل عليهــا يف دائــريت
االصــاح العراقيــة أو إصــاح االحــداث و تكفــل دائرتــا
االصــاح لــكل نزيــل ومــودع أتــم الخامســة عــرة 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
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مســتلزمات العمــل
الكريــم املناســب
واالستغالل
االمثــل لإلمكانــات
و التخصيصــات
املاليــة املتوفــرة لهــا
و يحظــر تشــغيل
النــزالء و املودعــن
باعــال الســخرة يف
االقســام االصالحيــة و يكــون العمــل مــن مقومــات
العمليــة االصالحيــة و التأهيليــة و ليســت عقوبــة
بذاتهــا و مراعــاة رغبــة النزيــل و املــودع باختيــار
مايتــاءم منــه مــع قدرتــه و مؤهالتــه و تتــوىل دائــرة
االصــاح العراقيــة و إصــاح االحــداث مهمــة التعاقد
مــع الجهــات الحكوميــة التــي تحتــاج اىل تشــغيل
النزيــل داخــل ورش و معامــل القســم االصالحــي
و يشــرط يف تشــغيل النزيــل أن يكــون قــد أمــى
عــرة مــن املئــة مــن مــدة محكوميتــه و يســتثنى
املحكومــون بجرائــم القتــل العمــد غــر املتنــازل عنه
و جرائــم الرسقــة و اختــاس أمــوال الدولــة و جرائــم
االرهــاب و جرائــم املخــدرات و جرائــم الخطــف و
االغتصــاب و جرائــم غســيل االمــوال مــن التشــغيل
الخارجــي و تطبــق احــكام قانــون العمــل النافــذ يف
مــا يتعلــق باالجــور و تحديدهــا واوقــات وســاعات
العمــل و االجــازات و العطــل و االعيــاد و حاميــة
املــرأة العاملــة و حاميــة االحــداث و الســامة
املهنيــة و مــن حقــوق املودعــن و النــزالء حــق تلقي
الزيــارات حيــث نصــت املــادة (  ) 26مــن قانــون
اصــاح النــزالء و املودعــن بــان للنزيــل و املوقــوف
اســتقبال زائريــه وأرستــه مــرة واحــدة عــى االقــل
لــكل منهــا يف الشــهر وتوفــر مــكان مناســب والئــق
للزيــارات األرسيــة و للمــودع اســتقبال زائريــه مــرة
واحــدة يف االســبوع إذا كانــت الزيــارة يف مصلحتــه
و لهــا أثــر يف تأهيلــه و تقوميــه و يكافــأ النزيــل او
املــودع بزيــادة عــدد الزيــارات .
اذا ثبــت تفوقــا يف عملــه أو دراســته أو أبــدى
ســلوكا متميــزا و يســمح ببقــاء االطفــال الرضــع
يف الســجن أو املوقــف مــع أمهاتهــم و يتــم توفــر
حضانــة لالطفــال يــرف عليهــا طاقــم مــن املوظفني
املؤهلــن يكــون فيهــا االطفــال تحــت رعايتهــم
عندمــا ال يكونــون يف رعايــة أمهاتهــم و ملديــر عــام
دائــرة االصــاح العراقيــة و اصــاح االحــداث بعــد
موافقــة الوزيــر املختــص منــح اجــازة منزليــة ال
تزيــد عــى خمســة ايــام كل ثالثــة اشــهر للنزيــل و
املــودع مــن العراقيــن عــى ان ال يكــون محكومــا
عــن جرائــم االرهــاب أو الجرائــم املاســة بامــن
الدولــة الداخــي او الخارجــي أو جرائــم القتــل
العمــد غــر املتنــازل عنــه و أي جرميــة معاقــب
عليهــا باالعــدام أو الســجن املؤبــد و للنزيــل و
املــودع حــق مراســلة مــن يشــاء و تســلم الرســائل
ممــن يشــاء عــن طريــق الربيــد العــادي أو الربيــد
االلكــروين الرســمي للســجن و للنزيــل و املــودع
تقديــم الطلبــات و الشــكاوى اىل املديــر العــام
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
أي عنــاء جســدي .
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كيف نقرأ التكييف القانوين لالنتخاب يف الوضع العراقي؟
وحقوق الناخب يف املشاركة الحرة تعبرياً عن إرادته من عدمها؟
األســاس يف الدميقراطيــة أن تحتكــم الســلطة إىل
إرادة الشــعب مبعنــى أصــوات املواطنــن املعــر عنهــا
يف انتخابــات حــرة ينبثــق عنهــا نظــام ســيايس تتحــدد
العالقــة فيــه بــن 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)
وإمنــا بشــكل أكيــد مــا يتحقــق عــر وجــود حريــة
االختيــار وكفالتهــا وضامنهــا بتوافــر املســاواة والعــدل
اللذيــن ميــران مبنطقــة حاميــة التنــوع والتعدديــة
ومجمــوع الحريــات األســاس الخاصــة والعامــة .
ولتوكيــد حريــة االختيــار ســيكون علينــا أن نرصــد
ونجــد انتخابــات تبــدأ بإجــراءات تنظيمهــا وتنتهــي
أي خلــل
بنتائجهــا املعتمــدة دســتوريا  ..وســيكون ّ
يف أطــر تنظيــم تلــك اإلجــراءات إخــال مبخرجــات
االنتخــاب ومــن ثــم تزييــف لنتائجهــا بالطريقــة التــي
قــد تكــون بقصديــة وتع ّمــد ملصلحــة ســلطة أو نظــام
بعينــه ،أشــر عــى ســبيل املثــال إىل إشــكالية املحكمــة
االتحاديــة وإىل قانــون االنتخابــات دع عنــك األمــور
اإلجرائيــة مــن قبيــل نزاهــة املفوضيــة وصيغــة قانــون
األحـزاب والتجــاوز عليــه وعــى نصوصــه وروحــه علنـاً
وبصــورة ســافرة تســتغفل بشــكل فاضــح املواطــن مثال
تأكيدهــا عــى عــدم ترشــيح زعامــات املجموعــات
املســلحة وهــم أعضــاء حاليــن وغــره كثــر مــا يخــص
هــذا القانــون والنظــم الحزبيــة ..
مــن أجــل ذلــك ،البــد أن نعــي معنــى التكييــف
القانــوين الحقوقــي لالنتخــاب ومــا يجابهــه الشــعب
العراقــي اليــوم عــى ســبيل املثــال بتوجهــه نحــو
ـعب
انتخابــات يريــد منهــا تغيــر النظــام ..وإذا كان الشـ ُ
قــد امتنــع عــن التصويــت يف االنتخابــات األخــرة
بنســبة فاقــت الـــ %80مبعنــى املقاطعــة تعبــراً عــن
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 مــا تــم تفصيلــه عــى مقــاس أحــزاب
الســلطة ونظامهــا ســواء برشوطــه القانونيــة أم الفنيــة
املخصوصــة ..فكيــف يــأيت التغيــر والســلطة نفســها
هــي مــن يحــدد العقــد االجتامعــي برمتــه الحــظ
قضيــة الدســتور املعطــل التعديــل منــذ نهائيــة 2007
تفصل عىل
حتــى يومنــا؟ وكيــف يــأيت التغيــر والقوانــن َّ
مقــاس بعينــه ويتــم التحكــم بهــا عــى وفــق املنتظــر
منهــم وزعاماتهــم مبــا يعيــد إنتاجهــم ..بوقــت نــدرك
أن الحكومــات االنتقاليــة واملراحــل االنتقاليــة تتضمــن
إعالنــا دســتوريا بديــا عندمــا يختــار صاحــب الســمو
الدســتوري أي الشــعب تغيــر عقــده االجتامعــي\
دســتوره ونظامــه الســيايس ..؟
وعليــه ،فالبــد هنــا مــن أن نشــيع الوعــي املتخصــص
لنفــرض إرادة املواطــن يف صياغــة العقــد بــن الحاكــم
واملحكــوم ونظامه الســيايس الــذي يختــاره دميوقراطيا..
وألجــل ذلــك نذكــر بــأنَّ صيــغ التكييــف القانــوين
لالنتخــاب تقــع بــن ثالثــة توجهــات للفقــه القانــوين:
اعتمــد األول كــون االنتخــاب حق ـاً شــخصياً للفــرد
بوصفــه عضــواً مجتمعيــا بدولــة بعينهــا ال ميلــك طــرف
مــا أيــاً كان ،حرمانــه منــه … وألنــه حــق شــخيص
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ـم فهــو ليــس
فإنــه ميلــك حــق مامرســته أو عدمــه ،ومــن ثـ ّ
إجبــاري األداء  ..وألنــه شــخيص فهــو حــق ميكــن تداولــه
أو التــرف بــه باالتفــاق مــع آخــر\ آخريــن ،األمــر الــذي
يتنــاىف مــع حقيقــة االنتخــاب واجب ـاً يعــود للشــأن العــام
تنظّ ُمــهُ الكينونــة املجتمعيــة لألمــة \ الدولــة … .عــى أننــا
نتذكــر وضــع املواطــن العراقــي واســتالبه حقوقــه وحرياتــه
حــداً مل يتمكــن فيــه مــن حريــة التعبــر واالشــتغال
املجتمعــي يف الشــأن العــام إال بحــدود خدمــة طغــاة جــدد
يحكمونــه باســوار التضليــل الدينــي مــرة وتكفــره بذرائــع
متناقضــة لكنهــا تــرر وجودهــا ويف أحيــان أخرى بســاحهم
امليليشــياوي املنفلــت املرشعــن وغــر املرشعــن فضــا عــن
العبــث باملــال الســيايس الفاســد واملفســد املتــأيت لصوصياً..
أمــا االتجــاه الفقهــي اآلخــر فقــد اعتمــد عــى كــون
االنتخــاب حــق ألداء الحــق العــام وظيفــة اجتامعيــة
سياســية عامــة حيــث األمــة \ الشــعب شــخصية قانونيــة
واحــدة ال تتجــزأ وال تتــوزع ســيادتها عــى األفـراد وبينهــم
وإمنــا ُيكلَّفــون بواجــب أو وظيفــة (الحــق العــام) اختيــار
ممثــي الشــعب\األمة ..مــع انتبــاه عــى أن هــذا االتجــاه
يقســم املواطنــن بــن إيجابيــن يتمتعــون باألهليــة يف
مامرســة الحقــوق السياســية وســلبيني ال ميتلكــون حــق
االنتخــاب وإن امتلكــوا حقوقهــم املدنيــة ..مبعنــى أن
االقـراع ليــس كــا االتجــاه الســابق اقرتاعـاً عامـاً وإمنــا هنــا
االقــراع مقيــد بــروط وبــأن التصويــت إجباريــاً ..
إنّ هــذا يرتّــب إمــكان إلــزام املشــمولني باالنتخــاب
بالتصويــت ورمبــا ترتبــت عليهــم غرامــات بحــال التخلــف
عنــه وألنــه وظيفــة مبعنــى اختصــاص دســتوري فهــو
تكليــف محــدد مبشــمولني بعينهــم  ..وســأترك التطبيــق
العراقــي بشــأن هــذا الخيــار .
ولكــن األمــور قــد تكــون مؤاتيــة وأكــر نضجــا وســامة
يف الخيــار الثالــث الــذي يعتمــد كــون االنتخــاب ســلطة
قانونيــة مقــررة عــى الناخــب كوظيفــة؛ تحقيقــا للمصلحــة
العامــة ال للمصلحــة الشــخصية ..واســتناداً إىل هــذا
رع ،ممــن تحــدده املــواد
التكييــف القانــوين فــإن للمــ ِّ
والقواعــد أو األعــراف القانونيــة ،لــه أنْ يعــدل بــروط،
مامرســة االنتخــاب عــى وفــق مقتضيــات املصلحــة العامة.
حيــث يفــرض التكييــف أيض ـاً أال يتمكــن الشــخص مــن
تــداول الحــق و\أو التنــازل عنــه أو االتفــاق بشــأنه وعليــه
مــع آخــر\ آخريــن؛ كــا يشــار إليــه يف االتجــاه األول..
مبعنــى الجمــع بــن الحــق الشــخيص والحــق العــام وتوفــر
آليــات أداء أشــمل يف تكاملهــا الوظيفــي .
وتكييفــاً للبعــد القانــوين يف االنتخابــات وألن املواطــن
ميكنــه اإلحجــام عــن التصويــت بحــال اختــار رفــض نظــام
التصويــت ذاتــه أو أراد التعبــر عــن عــدم رضــاه عــن كل
الخيــارات املطروحــة وعــن رفضــه النظــام الســيايس ذاتــه،
ميكــن للناخــب أن ميتنــع عــن التصويــت حتــى ملجــرد
أنــه رأى عــدم امتالكــه معرفــة كافيــة مبســارات االنتخــاب
ـم ترشيعه
املطروحــة أو وجــد أنــه تــم اســتبعاد رؤاه مــا تـ ّ
مبــا مل يوفــر لــه القناعــة الكافيــة بالترشيــع ،قانــون
أي مــن إجراءاتــه ..أذكّــر هنــا بــأن (مجلــس
االنتخــاب ،أو ٍّ
نــواب) الســلطة يفصــل األمــور عــى مرامــه كــا يتبــدى
مــن ســر النقاشــات ويســتبعد ممثــي الصــوت الشــعبي
مــن ممثــي مياديــن الثــورة الشــعبية الســلمية املحملــة
بجراحــات فالغــرة وبدمــاء نازفــة أنهــارا بــا مــن يحــدد
املجــرم املحــدَّد جهــارا نهــارا ويجلبــه للمقاضــاة أال وهــو
الســلطة وأجنحتهــا امليليشــياوية فيــا الســلطة بحكومتهــا
الحاليــة تبحــث عــن منفذيــن باالســم وكأن القضيــة جنائية
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عاديــة بــا دافع ســيايس
مفضــوح .
وبحــال االتســاع
فــإن
وللتفصيــل،
دواعــي عــدم املشــاركة
يف االنتخــاب ،قــد
تعــود لســيادة العنــف
والقهــر
الســيايس
والحرمــان ألي ســبب
ادعتــه الســلطة مبــا يجعلهــا تتحكــم بتوجهــات
مخرجــات العمليــة االنتخابيــة مــن قوانــن وترشيعــات
وآليــات أداء ،فضــا عــن عــدم توافــر البيئــة وفضــاء
املشــاركة مــن دوافــع تتــأىت مــن جســور عالقــة صحيــة
بــن الســلطة واملواطــن ،فهــل تتوافــر تلــك األجــواء
عراقيــاً اليــوم ؟
إن إطــاق ترصيحــات غــر فاعلــة وال تــؤدي مهــام
توفــر رشوط االنتخــاب ،هــي جزئيــة رئيســة وخطــرة
مــن إشــكالية التكييــف القانــوين ،تدحــض [محــاوالت]
حتــى ذوي النيــات الحســنة ،عندمــا تفشــل بــأداء
مهــام توفــر االشــراطات التــي ينبغــي توافرهــا ألي
انتخابــات شــفافة منصفــة نزيهــة وعادلــة..
لكننــا ال نقــف عنــد حــدود اإلجـراءات املخصوصــة
بالحكومــة املعــرة عــن الســلطة السياســية ولكنهــا
متتــد إىل أنــه ال مجــال للحديــث عــن ســامة انتخابيــة
مــن دون وعــي كاف مبعنــى قضايــا مــن قبيــل التعليــم
والدخــل أو األمــور املعاشــية .إن تشــويش التعليــم
وتخلفــه أو تراجعــه يدفــع النخفــاض املشــاركة كــا
أن مــوارد الفــرد املختلفــة تــؤدي الختــاف الفئــات
بحســب الدخــول املتحققــة بــن الفقــر والفقــراء
والغنــى واألغنيــاء .
وددت يف إطــار التكييــف القانوين أن أشــر إىل النظم
االنتخابيــة وكيــف توفــر دافعــا للمشــاركة الفاعلــة أو
تحــدد تلــك املشــاركة وتضيــق دائرتهــا وتحــرم فئــات
كبــرة مــن دافــع املشــاركة .عــى ســبيل املثــال :قضيــة
تعــدد الدوائــر بــن تطبيقهــا عــى الظــرف العراقــي
القائــم أو الدائــرة االنتخابيــة الواحــدة ..ومعنــى
شــمولها مواطنــي الدولــة بــا متييــز أو تجاوزهــا عــى
ظــرف مجموعــة قوميــة أو إثنيــة أو مذهبيــة… أذكّــر
بقانــون إدارة الدولــة ومرحلــة وجدنــا فيهــا الجمــع
بــن الدائــرة الوطنيــة الواحــدة وبــن دوائــر مبســتوى
املحافظــات ،فيــا اليــوم يرســمون للدوائــر املتعددة يف
ظــل نفــس اللعبــة مــن عــدم توفــر اإلحصــاء الرســمي
وعــدم االنتهــاء مــن ترســيم التقســيامت اإلداريــة
الفديراليــة لألقضيــة والدوائــر االنتخابيــة املقصــودة
وهــي بالع ـرات !؟
كــا أود هنــا أن أشــر إىل ســانت ليغــو رسيعــا
بوصفــه نظامـاً و\أو آليــة بعينهــا بخاصــة هنــا عراقيـاً
بالقانــون املعــدّل عــى طريقــة رفــع النســبة إىل 1.9
مبــا جــار ويجــور عــى فئــات وأحـزاب بعينهــا… مثــا
أحـزاب املياديــن الناشــئة وتلــك الفقــرة ماديـاً مقابــل
حيتــان الفســاد واللصوصيــة مــن طبقــة الكربتوق ـراط
التــي منــت وتفاقــم أمرهــا طــوال  17ســنة مــن النهــب
والقرصنــة واليــوم تدخــل التنافــس بأســاء تتســر بهــا
مــن قبيــل تســمية املدنيــة والوطنيــة الزائفــة التــي
ال يهــم املتاجريــن بهــا التســمية ،قــدر اهتاممهــم
باملخرجــات التــي ينــاورون بهــا الذهنيــة الســائدة .
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يف ضــوء االزمتــن املاليــة واالقتصاديــة التــي يعيشــها العـراق حاليــا فقــد آن االون العــادة عــرض بعــض
التفاصيــل املتعلقــة برتكيــب الديــن العــام العراقــي والــذي يصنــف عــى النحــو االيت :
اوالً  ٢٥ :مليــار دوالر ديــون خارجيــة اغلبهــا ســيادية واجبــة الدفــع خــال االعــوام  ٢٠٢٨-٢٠٢٠وهــي
مــن بقايــا تســوية ديــون نــادي باريــس مضافــا اليهــا ديــون حصلــت عــام  ٢٠١٦ومل تتعــدى  ١٢مليــار
دوالر مــن اصــل  ٢٥مليــار دوالر يف اعــاه بســبب ازمــة النفــط وقــت ذاك والحــرب عــى داعــش مقدمــة
مــن مجموعــة الســبعة الكبــار والصــن واقـراض مــن ســوق راس املــال .
ثانيـاً  :هنالــك ديــون ســيادية ملجموعــة دول مــن خــارج اتفاقيــة نــادي باريــس  ٢٠٠٤/وتخضــع لــروط
االتفــاق مــع النــادي وتظهــر برقــم اجــايل قبــل الشــطب وتعــود العــوام قبــل  ١٩٩٠مــا يقتــي شــطبها
بنســبة  ٪ ٨٠فاكــر 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 والربازيــل وتركيــا وغريهــا .
وان احــايل ذلــك الديــن مــن دون شــطب مــازال بنحــو بنحــو  ٤٣مليــار دوالر (ولكــن البــد ان تشــطب مبوجــب اتفــاق نــادي
باريــس واال فــان الديــن معلــق) .
ثالثـاً  :بالرغــم مــا تقــدم فــان الجانــب االكــر مــن الديــون يف اعتقــادي والــذي يبلــغ اليــوم قرابــة  ٦٠مليــار دوالر هــو (الديــن
الداخــي ســواء نقــدا او لقــاء كفالــة بدفــع الديــن مــن قبــل وزارة املاليــة) .
وهــذا الديــن (الداخــي ) هــو بــن وزارة املاليــة والجهــاز املــريف الحكومــي ح ـراً (رافديــن رشــيد املــرف العراقــي للتجــارة
والبنــك املركــزي العراقــي) .
ختاماً عند جمع الدين أعاله( ١٢٨=)٢٥+٤٣+٦٠مليار دوالر .
ورمبــا جــرى ســحب قــروض دوليــة كانــت تنتظــر دورهــا يف عــام  ٢٠٢٠كالتزامــات او تعهــدات ســابقة وهــي مازالــت تحــت
الســحب ســواء مــن اليابــان اواملانيــا وغريهــا وملصلحــة بعــض املشــاريع االســتثامرية املتعهــد بتمويلهــا وقدرهــا رمبــا  ٦مليــارات
دوالر  ،٢٠٢٠لــذا ســيبلغ املجمــوع الــكيل للديــون (الداخليــة والخارجيــة )برقــم هــو قريــب مــن الرقــم الــذي اعلنــه الســيد وزيــر
املاليــة البالــغ  ١٣٤،٤مليــار دوالر .

االستنتاجات:

-١لكــون الناتــج املحــي اإلجــايل للعــام  ٢٠٢٠رمبــا فقــد او ســيفقد قرابــة  ٪٣٠مــن قيمتــه يف اعتقــادي بســبب االزمــة النفطيــة
والركــود االقتصــادي الــذي متــر بــه البــاد  ،فــان نســبة ديــون العـراق والتــي (ارتفعــت ) حقــا مقســومة عــى الناتــج املحــي اإلجــايل
(املنخفــض ) ســرتفع بالنســبة والتناســب قطعــا  ،لذلــك فقــد ارتفعــت عــن النســبة املعياريــة الدوليــة املقبولــة البالغــة ( ٪٦٠ديــن
عــام اىل الناتــج املحــي االجــايل) .
 -٢ان دق ناقــوس مخاطــر الديــون جــاء باتجهــن  ،االول ،حصــول زيــادة يف االقـراض الداخــي بنســبة عاليــة  ،واالخــر  ( ،احتــال
تحصيــل بعــض القــروض الخارجيــة (اضافــة اىل املتحصــل منهــا حاليــا باتفاقــات حكوميــة ســابقة) املمكنــة مــع املؤسســات املاليــة
الدوليــة مثــل الصنــدوق والبنــك الدوليــن ومبــا يســوغه قانــون االقـراض للعــام  ، ٢٠٢٠منوهــن ان ارتفــاع االقـراض الداخــي جــاء
هــذا العــام بزيــادة بلغــت نســبتها ابتــدا ًء  ٪٢٠مــن اجــايل رصيــد الديــن الداخــي ذلــك بســبب عجــز املوازنــة التشــغيلية وقيــد
الرواتــب وااللتزامــات الواجبــة الدفــع جــراء الضائقــة املاليــة واالقتصاديــة التــي تعيشــها البــاد حاليــا منــذ االزمــة
املاليــة الســابقة . ٢٠١٧-٢٠١٤

* باحث وكاتب اقتصادي  ،ناب محافظ البنك املركزي العراقي سابقاً

