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ســيبقى الحراك الشــعبي النتفاضة ترشين املجيدة مستمر
رغم األســاليب امللتوية  ..ألن عوامل اســتمرارها قامئة

ترصيح صحفي من املنتدى العراقي ملنظامت حقوق االنسان
حول التطورات االخرية يف التظاهرات العراقية
اســتذكر العراقيــون الذكــرى االوىل النتفاضــة ترشيــن املجيــدة يف  / 25ترشيــن االول  ، 2020 /يف
العاصمــة بغــداد والعديــد مــن املحافظــات الجنوبيــة والوســطى ومبشــاركة قطاعــات
واســعة مــن الشــابات والشــباب وطلبــة املــدارس واملعاهــد والجامعــات والنقابــات
املهنيــة واالعالميــة والثقافيــة والناشــطني يف منظــات املجتمــع املــدين لغــرض
تشــكيل رأي عــام ضاغــط عــى الحكومــة واالحــزاب املتنفــذة يف الســلطة مــن اجــل
تلبيــة املطالــب املرشوعــة للمتظاهريــن والتــي تضمنــت محاكمــة قتلــة املتظاهريــن
الســلميني واحالتهــم اىل القضــاء لينالــوا جزاءهــم العــادل  ،والكشــف عــن مصــر
املختطفــن واملغيبــن واطــاق رساحهــم  ،وحــر الســاح بيــد الدولــة واصــدار قانــون
عــادل الجــراء االنتخابــات املبكــرة يف موعدهــا املقــرر  ،وتوفــر فــرص العمــل
للعاطلــن  ،ومناهضــة الفســاد املســترشي يف مؤسســات الدولــة ورسقــة املــال
العــام  ،ومعالجــة االزمــة املاليــة واملعاشــية التــي تفاقمــت بشــكل كبــر مــع تأخــر
رصف رواتــب املوظفــن واملتقاعديــن .
بــدالً مــن تنفيــذ املطالــب االساســية للحــراك الشــعبي تقــوم الســلطات الحكوميــة
واالجهــزة االمنيــة باللجــوء اىل الــرب والعنــف املفــرط واســتخدام الرصــاص
الحــي  ،مــا ادى اىل استشــهاد الناشــط املــدين عمــر فاضــل يف تظاهــرات محافظــة
البــرة مؤخــراً  ،وجــرح اخريــن مــن خــال تنفيــذ مخطــط معــد لــه ســلفا ً ومــن
اطــراف وجهــات حكوميــة وسياســية متنفــذة مــع بعــض املندســن يف التظاهــرات
الســتهداف الحــراك ومصــادرة القــرار الحقيقــي ملطالبهــم املرشوعــة  ،وادى اىل رفــع
الخيــم مــن ســاحة التحريــر وبعــض الســاحات االخــرى بحجــة التحضــر للمرحلــة
املقبلــة واالنخــراط بالعمليــة السياســية  ،لغــرض املشــاركة يف االنتخابــات القادمــة .
ان املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان يف الوقــت الــذي يشــجب االنتهــاكات
والتجــاوزات التــي تعــرض ويتعــرض لهــا املتظاهريــن الســلميني مــن اعتقــال وخطــف
وقتــل واالســاءة اىل ســمعتهم وكرامتهــم الوطنيــة  ،كــا يديــن مــا تعرضــت لــه
الناشــطة املدنيــة « مــاري محمــد « التــي تــم اختطافهــا مــن قبــل املليشــيات املســلحة
يف ســاحة التحريــر ببغــداد يف عــام  2019واجبارهــا وتحــت التهديــد لــإدالء باعرتافــات
ليــس لهــا صحــة وتصويرهــا ونرشهــا مؤخــراً يف تــرف مشــن منــايف للقيــم املجتمعيــة
واالنســانية والقانونيــة .
ويدعــم املنتــدى العراقــي املطالــب املرشوعــة للمتظاهريــن الســلميني  ،واننــا
عــى يقــن مــن ان الحــراك ســوف يســتمر رغــم التحديــات وبأســاليب جديــدة لضــان
تحقيــق كامــل الحقــوق العادلــة للشــعب العراقــي يف الحريــة والكرامــة والعدالــة
االجتامعيــة .
املجــد والخلــود لشــهداء االنتفاضــة  ..والشــفاء العاجــل للجرحــى واملصابــن ..
والحريــة للمعتقلــن واملختطفــن .
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عشوائيات العراق  ...أسئلة مطروحة
وليد خدوري

نــرت وزارة التخطيــط العراقيــة ،األســبوع املــايض،
نتائــج دراســة ميدانيــة مفادهــا أن نحــو  3.5مليــون عراقــي
يســكنون العشــوائيات .وأضافــت الــوزارة أن هــذا العــدد
يبلــغ تقريب ـاً نحــو  10يف املائــة مــن مجمــل عــدد ســكان
العــراق البالــغ قرابــة  40مليــون نســمة .وقــد اســتثنت
الــوزارة يف دراســتها ســكان إقليــم كردســتان البالــغ عددهم
 5ماليــن نســمة تقريبـاً ،مــا يرفــع نســبة العشــوائيات يف
املناطــق العراقيــة إىل أكــر مــن  10يف املائــة مــن عــدد
الســكان .وتنتــر هــذه العشــوائيات بشــكل خــاص يف
بغــداد والبــرة ونينــوى .
ومــن الالفــت للنظــر نــر نتائــج هــذه الدراســة التــي كشــفت عــن الــردي
االجتامعــي الهائــل يف أحــوال العـراق االجتامعيــة يف الوقــت نفســه الــذي أصــدر فيــه
مجلــس القضــاء األعــى مذكــرة إلقــاء قبــض بحــق املدعــو رعــد الحــارس ،مستشــار
رئيــس الــوزراء الوكيــل األقــدم الســابق لــوزارة الكهربــاء ،بتهــم تتعلــق بســوء اإلدارة
والفســاد .وقــد اعتقــل الحــارس بنــاء عــى مذكــرة مجلــس القضــاء ،وهــو يعــد أول
مستشــار لرئيــس الــوزراء يتــم اعتقالــه بســبب الفســاد .وكان رئيــس الــوزراء مصطفــى
الكاظمــي قــد أصــدر أم ـراً يف أوائــل شــهر ســبتمرب (أيلــول) املــايض بتشــكيل لجنــة
دامئــة للتحقيــق يف قضايــا الفســاد والجرائــم املهمــة .
وبحســب اإلحصــاءات الرســمية للــوزارة ،فقــد أنفــق نحــو  60مليــار دوالر ملشــاريع
الكهربــاء منــذ االحتــال يف عــام  .2003هــذا ،ويعــد توفــر إمــدادات الكهربــاء يف
العـراق اليــوم واحــدة مــن أســوأ التجــارب عــى صعيــد الــدول العربيــة ،فاإلمــدادات
تنقطــع يف مختلــف أنحــاء البــاد عــدة ســاعات يومي ـاً ،وكثــر مــن األحيــاء تعتمــد
عــى املولــدات التــي ميلكهــا أعضــاء يف الربملــان .
ويشــكل فســاد الكهربــاء يف العــراق خســائر متعــددة ،فهــو يزيــد مــن معانــاة
املســتهلكني الذيــن يضطــرون الســتعامل املــردات لتلطيــف الجــو ،خصوصــاً يف
فصــل الصيــف ،حيــث ترتفــع درجــة الح ـرارة فــوق الخمســن درجــة مئويــة ،كــا
يعتمــدون عــى الثالجــات لحفــظ املأكــوالت مــن الفســاد ،ناهيــك مــن التأثــر الســلبي
لالنقطاعــات الكهربائيــة عــى املصانــع واملحــات التجاريــة واملصــارف .
لكــن يف الحقيقــة إن مــا تعيشــه الكهربــاء مــن إشــكاليات هــو كذلــك يف وزارات
الصحــة والنفــط والتجــارة ودوائــر أخــرى ،حيــث اإلهــال غــر املســبوق يف تاريــخ
الع ـراق الحديــث هــو الســبب األســايس وراء ســكن نحــو  10يف املائــة مــن الســكان
يف العشــوائيات .
والســؤال املطــروح هنــا :يشــكل الريــع النفطــي الســنوي للبــاد عـرات مليــارات
الــدوالرات ،كــا أن معــدالت التصديــر قــد ارتفعــت إىل مســتويات قياســية ،فكيــف
ســيدبر الع ـراق نفســه مســتقبالً ،حيــث بحلــول منتصــف القــرن تقريب ـاً ،ســتنخفض
الصــادرات نتيجــة هيمنــة الطاقــات املســتدامة ،وســتنخفض األســعار مــع انخفــاض
الطلــب العاملــي .هــذه الظاهــرة نــرى مالمحهــا قــد بــدأت مــع اآلثــار املرتتبــة عــى
اإلغالقــات املرتتبــة لـ«كوفيــد ،»19-فــا الحلــول عندئــذ ؟!
إن مواجهــة مبــارشة صارمــة مــع املســؤولني عــن الفســاد واإلهــال هــي خطــوة
يجــب التعامــل معهــا برصامــة منــذ اآلن ،قبــل أن نواجــه عــر مــا بعــد النفــط
وخزينــة الدولــة خاليــة مــن االحتياطــي الــوايف .ومــع األســف الشــديد ،فقــد رصح
أكــر مــن رئيــس وزراء بأنــه قــد تســلم الحكــم وامليزانيــة فارغــة .
وتكمــن إحــدى مشــكالت العــراق يف األعــوام األخــرة ،باإلضافــة إىل الفســاد
واإلهــال القياســيني ،يف طريقــة رســم موازنــة الدولــة الســنوية ،فالدخــل املــايل
األســايس هــو الريــع النفطــي ،دون أي محاولــة تذكــر لتنويــع املــوارد االقتصاديــة.
كــا أن الفرضيــات املعتمــدة ألســعار النفــط عاليــة جــداً ،ال تأخــذ بنظــر االعتبــار
التقلبــات يف األســواق .وهنــاك التهريــب عــر الحــدود العراقيــة مــع الــدول املجــاورة
الــذي يعــد مشــكلة أخــرى .
إن املأســاة الكــرى يف عــدم متكــن العـراق مــن توفــر املشــاريع والفــرص االقتصادية
واالجتامعيــة الالزمــة ملواطنيــه ،وتوســع العشــوائيات الســكنية لهــذه النســبة العاليــة
ملواطنيــه ،مــا هــي إال مــؤرش آخــر ضمــن العـرات مــن مــؤرشات الفشــل واإلخفــاق
بســب الفســاد والهــدر وغيــاب األمــن واالســتقرار .
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الراتب وكابوس الجوع
ثامر مراد

اقرتبــت نهايــة الشــهر
ْ
كلــا
يبــدأ قلبــي بالخفقــان خوفــاً
وهلعــاً ورعبــاً  ..أشــعر ان مثــة
هنــاك قــوة خفيــة تعــر روحــي
وتــكاد تُحيــل كل معنويــايت اىل
مزيــج مــن اشــياء هشــة ليــس
لهــا القابليــة لتتحمــل مزيــداً
مــن مــآيس هــذا العــامل الدمــوي
يف كل األتجاهــات .
عــى الرغــم مــن هــذه االبــار النفطيــة الكثــرة
املنتــرة عــى ارض العــراق نشــعر بالخــوف – نحــن
ـوس مخيــف اســمه الجــوع والتــرد
الفقــراء – مــن كابـ ٍ
يف طرقــات الهــم والغــم وفقــدان الشــهية لــكل يشء…
انــه الخــوف مــن عــدم امكانيــة الدولــة مــن تزويــد
شــعبها مبســتحقاته الشــهرية – التــي هــي حــق مــن
حقوقــة االنســانية واالخالقيــة بــا منــازع .
انــا شــخصياً فــردا مــن افــراد هــذا العــراق املمــزق
بســبب الفســاد واملحســوبية وتفضيــل الــذات عــى
املصلحــة العامــة اشــارك ابنــاء بلــدي خوفهــم وخشــيتهم
مــن هــذا القلــق املميــت  .مــاذا منلــك نحــن البؤســاء يف
هــذا البلــد الغنــي الفقــر عــدا مصــدراً واحــداً اســمه –
الراتــب – املصــدر الــذي النســتطيع مــن خاللــه تدبــر
حاجاتنــا واحتياجاتنــا اال لصعوبــة .
يشء يوصــف بالعــار والخــذالن لهــذا الزمــن املشــبع
بالرسقــة ونســيان اللــه بــكل ماتعنيــه هــذه العبــارة
مــن معنــى ..واال كيــف ملســؤول يصــي ويصــوم ويــؤدي
كل املبــاديء االخــرى التــي ينــادي بهــا االســام ولكــن
يتجاهــل موضــوع الرسقــة ويتســابق مــع االخريــن
للحصــول عــى امرباطوريــة عمالقــة مــن امــوال الشــعب
ونفــط العــراق بحجــج واهيــة ليــس لهــا صلــة باالســام.
حينــا ســمعت احــد املســؤولني يــرح باالعــام بانــه
ســيؤيد اي تصويــت لتخفيــض رواتــب املوظفــن او
احالــة نصفهــم اىل الرعايــة االجتامعيــة – الن نصــف
املوظفــن زائديــن عــن الحاجــة وغــر منتجــن – شــعرت
حقــا بــاألمل الدفــن واســتطيع ان ارصح بصــورة شــخصية
ان كل اعضــاء الربملــان هــم زائــدون عــن الحاجــة
واليســتفيد منهــم البلــد بــاي شــكل مــن االشــكل – ال
بــل هــم عبــيء كبــر عــى ميزانيــة العــراق وهــم مــن
دمــر امليزانيــة .هــو ميلــك –  20مليــار دوالر – واعتقــد
عرفتــم عــن مــن اتحــدث وكيــف جمــع هــذه االمــوال ..
ايضــا تعرفــون كل يشء .
كل مــا اريــد قولــه هــو – انــا للــه وانــا اليــه راجعــون
وحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل عليهــم جميعــا اي الـراق،
ســنظل نخــى الجــوع والخــوف كل شــهر مــادام هنــاك
بلــد مزقــــــته التناحــرات وســكنه الــراق يف كل ركــن
مــن اركان هــذا الوطــن الحبيــب .
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املسؤولية الجزائية يف جرمية قتل املتظاهرين
زهري كاظم عبود
ذهبــت أغلــب التعريفــات إىل أن املســؤولية
الجزائيــة تعنــي تحمــل شــخص عواقــب األفعــال ،التــي
تصــدر عنــه ســواء بالــذات او بأوامــر منــه ،وبنتيجــة
ذلــك فأنــه يتحمــل العقوبــات القانونيــة املنصــوص
عليهــا يف القوانــن الجزائيــة يف حــال توفــر رشوط تلــك
املســؤولية ،وعــدم وجــود مــا مينــع تلــك املســؤولية
ونعنــي بهــا اإلدراك واإلرادة واإلكــراه والــرورة
والعمــر .
وصــور املســاهمة يف الجرميــة تتلخــص يف شــكلني،
الفاعــل األصــي والرشيــك ،وقد فصــل قانــون العقوبات
العراقــي املعــدل رقــم  111لســنة  1969ذلــك ضمــن
املــواد (  ،) 48،49 ،47و انــه أكــد بشــكل واضــح ورصيح
بــأن املســاهم يف الجرميــة– فاعــا أو رشيــكا – يعاقــب
بعقوبــة الجرميــة التــي وقعــت فعــا ولــو كانــت غــر
التــي قصــد ارتكابهــا متــى كانــت الجرميــة التــي وقعــت
نتيجــة محتملــة للمســاهمة التــي حصلــت .
وتتحقــق املســؤولية عــن فعــل الغــر مــع أن األصــل
إن املســؤولية شــخصية ،إال أن توفــر الركنــن املــادي
واملعنــوي واإلخــال بالواجــب يجعــل املســؤولية
الجزائيــة تنطبــق عــى مثــل هــذه الحــاالت .
للفــرة التــي متتــد مــن أول شــهر ترشيــن األول
 2019ومــا تالهــا ،تعــرض املتظاهر العراقي الســلمي اىل
مواجهــة مفرطــة بالقــوة مل يكــن لهــا مربر بهذا الشــكل،
خــال هــذه املواجهة اســتعملت بعــض القــوات األمنية
والعســكرية الرصــاص الحــي وبنــادق الصيــد والقنابــل
الدخانيــة الحارقة منها أو الغازيــة ،إضافة اىل املواجهات
املبــارشة باســتعامل الهـراوات واملــاء الســاخن ،وبنتيجة
هــذه املواجهــات راح ضحيتهــا عــدد كبري مــن املواطنني
بــن قتيــل وجريــح بإصابــات بليغــة ومعوقــة ،وجرائــم
القتــل التــي حدثــت بشــكل جامعــي نتيجــة اح ـراق
األجســام املطلقــة عليهــم أو اخ ـراق الرصــاص الحــي
أو الكـرات الحديديــة( الصجــم) ألجســادهم ،أو انغـراز
الكتــل املعدنيــة التــي تحتــوي عــى القنابــل الدخانيــة
يف الجامجــم وأماكــن خطــرة يف الجســم ،كــا نتجــت
أيضــا عاهــات وجــروح خطــرة يف أجســاد اآلالف
مــن العراقيــن ت ـراوح بــن العجــز الــكيل أو النســبي
أو البســيط ،وهــذه املواجهــات غــر املتكافئــة التــي
تنفــي احتــال املواجهــة للدفــاع عــن النفــس لثبــوت
نفيهــا باع ـراف األجهــزة األمنيــة والعســكرية ،تجعــل
مــن تعريــف الجرميــة املرتكبــة ضــد اإلنســانية محــا
لهــا ،إذ يجــب معاقبــة مرتكبــي مثــل هــذه الجرائــم
باعتبارهــا تعــد مــن بــن اخطــر الجرائــم املرتكبــة ضــد
اإلنســانية ،وتعــد انتهــاكا لحقــوق الشــعب وخرقــا
فاضحــا لنصــوص الدســتور العراقــي ،وتعديــا عــى
مبــادئ حقــوق اإلنســان وعــى الضامنــات التــي توجب
عــى الحكومــات توفريهــا للمواطــن العراقــي املتمثلــة
بحقــه يف الحيــاة واألمــن والحريــة ومنــع جميع أشــكال
التعذيــب النفــي والجســدي واملعاملــة غري اإلنســانية،
وكفالــة الدولــة حاميــة املواطــن مــن اإلك ـراه الفكــري
والســيايس والدينــي .
وباعتبــار أن مثــل هــذه الجرائم تهدد الســلم واألمن
الــدويل والوطنــي ،وتعــد أيضــا مــن بــن أخطــر الجرائــم
التــي ينبغــي التصــدي ملنعهــا ومعاقبــة مرتكبيهــا،
وعــدم الســاح للمتهمــن فيهــا مــن اإلفــات والهروب،
حيــث أن مثــل هــذه الجرائــم ســواء ارتكبــت يف وقــت
الحــرب أو الســلم ،فــإن القانــون الــدويل واإلنســاين
والوطنــي توجــب مالحقــة املتهمــن يف ارتكابهــا ،وقــد

تحقــق بشــكل مبــديئ وقــوع هجــوم منظــم واســع النطــاق
شــمل أكــر محافظــات الع ـراق ،ومنهجــي موجــه بالــذات
ضــد كل املتظاهريــن واملعرتضــن عــى سياســة النظــام
القائــم ،وتــم التخطيــط وتنفيــذ جرائــم املواجهــة ،التــي
تــم ارتكابهــا بعلــم وبتخطيــط مســبق ،مــع االســتمرار يف
ارتــكاب جرائــم القتــل العمــد وإحــداث اإلصابــات ،مــن
دون توقــف أو مراجعــة ،كــا مورســت عمليــات الخطــف
والتوقيــف والحجــز والرتهيــب والتخويــف دون أي إذن من
القضــاء ودون وجــود قضايــا تحقيقيــة ،واختفــى بنتيجــة
ذلــك عــدد كبــر مــن املواطنــن دون معرفــة أماكــن قتلهــم
او حجزهــم او خطفهــم أو مصريهــم ،وارتــكاب أفعــال
ال إنســانية أخــرى ذات طابــع مامثــل تســببت عمــدا يف
معانــاة شــديدة او أذى خطــر يلحــق بالجســم ،أو بالصحــة
البدنيــة او العقليــة .
ويثبــت النهــج الســلويك للجرائــم باســتمرار ارتكابهــا
بشــكل مســتمر دون توقــف فــرة زمنيــة محــددة ،عمــا
بسياســة الحكومــة وأوامــر قياداتهــا التــي تقــي سياســتها
بارتــكاب مثــل تلــك الجرائــم أو تعزيــز ملنهجهــا الســيايس .
ونجــد أن شــمول تلــك الجرائــم التــي تــم ارتكابهــا
يف العــراق بتعريــف الجرائــم ضــد اإلنســانية توصيــف
مناســب ،لتوفــر صفــة املنهجيــة التــي ذكرناهــا ،ويــدل عىل
تلــك األســاليب االســتمرار يف ارتــكاب األعــال اإلجراميــة
وعــدم االك ـراث بأعــداد الضحايــا التــي تزايــدت ،واتبــاع
الحكومــة سلســلة مــن الخطــط التــي تعمــد خاللهــا إىل
إيقــاع اكــر عــدد ممكــن مــن الضحايــا والقتــى ،وتلــك
تعتــر واحــدة مــن الخطــط املنهجيــة التــي تتوالهــا القيادة
الحكوميــة خــال تلــك الفــرة ،وأن مرتكــب تلــك الجرائــم
يعــرف ويعلــم مــدى مــا يوقعــه الفعــل مــن خســائر
وتضحيــات يف أرواح وحيــاة النــاس ،وان املشــاركة واملوافقــة
متحققــة مــن خــال عــدم رفــض تنفيــذ تلــك األوامــر أو
مناقشــتها او تأجيلهــا .
كــا أن الســاح وغــض النظــر عــن اتســاع عمليــات
اغتيــاالت الناشــطني مــن املتظاهريــن مــن خــال عصابــات
مســلحة ليــس لهــا أي صفــة قانونيــة ،وتقــوم بالقتــل
العلنــي وبشــكل ســافر ،وكــا تقــوم باعتقــال املواطنــن
وحجزهــم وتقــود ســيارات مســلحة وســط أهــم شــوارع
بغــداد واملحافظــات كفيــل بــأن يجعــل مــن منهجيــة
الجرائــم املرتكبــة بشــكل مشــرك وبعلــم وموافقــة
الحكومــة وأجهزتهــا األمنيــة ،إن مل تكــن تقــوم هــي بهــذا
الــدور ،وتســمح لهــم بحمــل األســلحة الثقيلــة والخفيفــة
واســتعامل كواتــم الصــوت يف التصفيــات للعنــارص املدنيــة
واملســاملة دون رادع او تصــدي او مواجهــة تحمــي املواطــن
األعــزل مــن هــذه املجموعــات يف أكــر مــن مــكان
بالعــراق .
إن مثــل هــذه الجرائــم ال يطولهــا التقــادم الزمنــي
املســقط ،كــا ال يجــوز التــذرع بأيــة ظــروف اســتثنائية
أيــا كانــت ،وال ظــرف عــدم االســتقرار الســيايس الداخــي أو
فــرض حالــة الطــوارئ كمــررات توقــف تطبيــق العقوبــات،
كــا ال تعــد مثــل هــذه الجرائــم سياســية ،او بدوافــع
سياســية ،وأن تتعــاون الــدول يف تســليم املتهمــن فيهــا اىل
الدولــة املعنيــة واملختصــة بالتحقيــق واملحاكمــة .
وباتــت قاعــدة محاســبة مرتكبــي الجرائم ضد اإلنســانية
ليســت أمــرا مقبــوال ومعرتفــا بــه فحســب ،بــل أصبــح
قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدويل ،ويصبــح مــن
واجــب كل دولــة تحرتم شــعبها والقانــون الــدويل أن تقايض
املتهــم بارتكابهــا بالتحقيــق واملحاكمــة وفقــا لقانونهــا
الوطنــي ،ورضورة اإلرساع باتخــاذ إجـراءات وتدابــر معينــة
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بتقييــد حريــة املتهــم
ومنــع ســفره ،حــن يكون
هــذا الشــخص املتهــم
موجــودا ،ويتعــزز ذلــك
أيضــا مــن خــال التعاون
الــدويل يف هــذا الصــدد،
والجرائــم املرتكبــة يف
هــذا الصــدد يرتكبهــا
األشــخاص وليــس النظــام ،لهــذا فــإن العقوبــات تقــع
عــى الشــخص الــذي تثبــت إدانتــه بارتكابهــا .
ووفقــا لنظــام نورمبــرغ األســايس ،فقــد وضعــت
اللجنــة عــام  1996مــروع مدونــة الجرائــم املخلــة
بســام اإلنســانية وأمنهــا ،فقــد صنفــت الجرائــم ضــد
اإلنســانية ســواء كانــت تــم تجرميهــا مــن قبــل قانونهــا
الداخــي أم ال ،فإنهــا تعــد أفعــاال إجراميــة يعاقــب
عليهــا لخطورتهــا ،وبوصفهــا قاعــدة قانونيــة دوليــة
آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدويل .
وبحكــم املســؤولية القانونيــة وتحديــد هويــة
املقــر يف ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم ،يكــون رئيــس
الــوزراء بصفتــه القائــد العــام للقــوات املســلحة
عــادل عبــد املهــدي املســؤول األول عــن االتهــام
بارتــكاب مثــل تلــك الجرائــم ،وعــى ضــوء إج ـراءات
التحقيــق مــع الضحايــا والشــهود وعنــارص القــوات
املســلحة واألمــن واملســتندات واألوامــر والســجالت
واملكاملــات والترصيحــات الصوتيــة واملرئيــة والوقائــع
التــي يفرزهــا التحقيــق مــع توفــر القرائــن واألدلــة
القاطعــة يتحقــق دور وزيــري الدفــاع و الداخليــة
ومســؤول األمــن الوطنــي ومســؤويل عنــارص مكافحــة
الشــغب باعتبارهــم مســؤولني مبارشيــن عــن األجهــزة
العســكرية واألمنيــة ،التــي واجهــت املتظاهريــن
الســلميني مواجهــة عنيفــة وصادمــة ،كــا تنســحب
املســؤولية أيضــا عــى القــادة واآلمريــن العســكريني
واألمنيــن بقــدر فداحــة تلبيتهــم لألوامر التــي تتخطى
حــدود الواجــب والدفــاع عــن النفــس وتتطــرف يف
اســتعامل القســوة املفرطــة وتــؤدي إىل جرائــم القتــل
العمــد أو األرضار بــكل أشــكاله باإلنســان وباملــال
العــام ليتــم تقدميهــم للعدالــة بشــكل قانــوين .
ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه يف هــذا الصــدد أن
الحكومــة العراقيــة يف هــذه الفــرة مــن وقــوع
الجرائــم أصــدرت قــرارا اعتــرت فيــه كل الضحايــا
الذيــن يتعرضــون للمــوت بصفــة شــهداء ،والشــهيد
هــو مــن يقتلــه العــدو أثنــاء دفاعــه عــن عرضــه او
أرضــه او مالــه ،وهــذه القرينــة تصلــح إق ـرارا واضحــا
مــن وقــوف املســؤولني يف الحكومــة يف موقــف الجنــاة،
كــا يعــد ترصيــح وزيــر الدفــاع العراقــي أن القنابــل
الدخانيــة والغازيــة املســتعملة مل يتــم اســتريادها
مــن قبــل الحكومــة العراقيــة ،وقســم منهــا خــارج
الصالحيــة مــا يولــد رضرا بليغــا بحيــاة النــاس ،كام أن
قيــام األجهــزة األمنيــة املكلفــة مبواجهــة املتظاهريــن
بإطــاق تلــك القذائــف ،أمــا عمــدا عــى رؤوس
املواطنــن بقصــد قتلهــم وجرحهــم ،او إطالقهــا بشــكل
خاطــئ فــوق الــرؤوس لتنــزل عــى الجامجــم وتــؤدي
إىل القتــل والجــرح البليــغ ،ويف كلتــا الحالتــن يتحمــل
املطلــق وآمــره ومــن أصــدر إليــه األوامــر متهــا ،وكــا
أن مســاهمة الفتــة للنظــر يف عــدم التطــرق لتزايــد
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أعــداد الضحايــا يبــن عــدم االك ـراث وعــدم االهتــام
بهــا مــن قبــل املســؤولني يف الحكومــة العراقيــة التــي
يرأســها املتهــم رئيــس الــوزراء الســابق مبشــاركة مــن
أشــخاص عســكريني تــم توظيفهــم إعالميــا للترصيــح
باالســتخفاف مــن التضحيــات والخســائر للتغطيــة
اإلعالميــة الدوليــة بترصيحــات ال تنــم عــن مســؤولية
أو وطنيــة .
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي تــم انشــاؤها مــن
قبــل األمــم املتحــدة بتاريــخ  17متــوز  1998وبــارشت
عملهــا بتاريــخ  1حزيـران  2001تشــكلت أصــا لحامية
حقــوق اإلنســان ،تأسيســا عــى املبــادئ العامــة لتلــك
الحقــوق والتــي يتــم خرقهــا من قبــل بعــض الحكومات
والشــخصيات ،وقــد تضامنــت العديــد من الــدول ضمن
مؤمتــر رومــا ووقعــت تلــك االتفاقيــة ،وتشــمل مــن بني
اختصاصاتهــا جرميــة االبــادة الجامعيــة والجرائــم ضــد
اإلنســانية ،والعـراق كدولــة مصــادق عــى اتفاقيــة منــع
جرائــم االبــادة الجامعيــة ،وجرائــم الحــرب ،والجرائــم
ضــد اإلنســانية يف العــام  ،1948وعــى اتفاقيــة جنيــف
لعــام  1949وملحقيهــا اإلضافيــن لعــام  ،1977إال أن
العـراق امتنــع عــن الدخــول يف اتفاقيــة رومــا ومل يوقــع
عــى أن يكــون ضمــن املوقعــن لتكــون هــذه املحكمــة
مختصــة بالنظــر يف مثــل هــذه الجرائــم .
وبعــد تأســيس املحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا
ومبــارشة أعاملهــا ،فــإن املــادة األوىل ( الفقــرة الثانيــة
منــه ) مــن القانــون تشــر اىل رسيــان عملهــا للفــرة من
 1968/7/17ولغايــة  2003/5/1ســواء منهــا املرتكبــة
يف العـراق أو أي مــكان آخــر ،وشــملت النظــر بجرميــة
اإلبــادة الجامعيــة ،و الجرائــم ضــد اإلنســانية  ،وجرائــم
الحــرب جرائــم انتهــاكات القوانــن العراقيــة املنصــوص
عليهــا يف املــادة ( )14مــن قانــون املحكمــة.
ومــع أن املحكمــة املذكــورة مل تــزل تعمــل وفــق
النــص الدســتوري (  ،) 134ومتخصصــة بالنظــر يف
جرائــم النظــام الدكتاتــوري املبــاد ورمــوزه ،ومل يتــم
الغاؤهــا وهــي اليــوم تعمــل ضمــن جســد الســلطة
القضائيــة ،ووفقــا لالختصــاص الزمنــي تتقيــد يف نطــاق
عملهــا ضمــن املــدة املشــار اليهــا يف املــادة األوىل مــن
قانونهــا املرقــم  10لســنة  ،2005كــا انهــا لــن تكــون
بديــا عــن املحكمــة الجنائيــة الدوليــة .
لــذا فــإن القضــاء العراقــي أمــام صفحــة جديــدة
يف تأريخــه الحديــث لحاميــة الحقــوق والحريــات
التــي نــص عليهــا الدســتور يف مســاواة العراقيــن أمــام
القانــون دون متييــز ،وأن لــكل فــرد الحــق يف الحيــاة
والحريــة واألمــن ،وان القضــاء مســتقل ال ســلطان عليه
أمــام القانــون ،وان الضحايــا جميعهــم مــن العراقيــن
الذيــن تعرضــوا ملواجهــة إجراميــة غــر متعادلــة وغــر
منصفــة وغــر مــرر لهــا ،وان املتهــم بــريء حتــى تثبت
أدانتــه ،وأن اإلجــراءات الرسيعــة والعادلــة ســتكون
جــزءا مــن حاميــة الحقــوق ،وان جلســات املحاكــم
علنيــة ،وان العقوبــات شــخصية ،وانــه ال يجــوز حجــز
مواطــن أو حبســه إال بقـرار قضــايئ ،وان العـراق دولــة
ينــص دســتورها عــى حريــة اإلنســان وكرامتــه التــي
تصونهــا الدولــة ،وان التعذيــب والرتويــع واإلرهــاب
محــرم ومحظــور ،وان عــى الدولــة أن تكفــل حريــة
التعبــر عــن الــرأي بــكل الوســائل مبــا فيهــا حريــة
االجتــاع والتظاهــر الســلمي ،وان القــوات املســلحة
العراقيــة واألجهــزة األمنيــة تدافــع عــن العــراق وال
تكــون أداة لقمــع الشــعب العراقــي وال تتدخــل يف
الشــؤون السياســية ،وأن كل تشــكيل عســكري خــارج
إطــار القــوات املســلحة مهــا كان شــكله أو رســمه أو
اســمه محظــور قطعــا مــا دامــت ال تعتــر مــن القــوات
العســكرية املســلحة ،وهــذا مــا نــص عليــه الدســتور .

عن الحامية من العنف األرسي
(املرشوع الحكومي)

املحامية مروة املساري

ص ـ ّوت مجلــس الــوزراء يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ ( )2020 /8 /4عــى
مــروع قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي ،وأرســله إىل مجلــس النــواب
لغــرض إقــراره وفــق الســياقات الدســتورية .
ومــن خــال االطــاع عــى املــروع نجــدّ أنــه يتكــون مــن  21مــادة ،حيــث
أوجــد تعريفــن يجــب أن ينطبقــان عــى الواقعــة املعروضــة لــي توصــف بأنهــا
جرميــة عنــف أرسي .
التعريــف األول  ،هــو عــى الصعيــد املوضوعــي ،حيــث أعتــر كل جرميــة
ترتكــب داخــل نطــاق األرسة بأنهــا جرميــة عنــف أرسي ،لكنــه خصهــا بالجرائــم
الواقعــة عــى األشــخاص ومل يشــمل تلــك الواقعــة عــى األمــوال .
وعــى الصعيــد الشــخيص ،فأنــه حــدّ د األرسة ضمــن عناويــن معينــة ،وذكــر أنهــم كل مــن تربطهــم رابطــة
زوجيــة أو القرابــة إىل الدرجــة الرابعــة ،واملشــمول بالوصايــة أو القيمومــة أو الضــم وأبنــاء أحــد الزوجــن
مــن زواج أخــر .
ويضــع املــروع أهدافـاً لــه ،وهــي الوقايــة مــن العنــف األرسي ومناهضتــه والحــد مــن انتشــاره وتنميــة
ثقافــة األشــخاص ملواجهتــه ،فض ـاً عــن تحــددي أفعــال العنــف األرسي وحاميــة ضحايــاه ،ووضــع التدابــر
الكفيلــة ملواجهــة العنــف األرسي واح ـرام الكرامــة اإلنســانية ،ووضــع آليــات ملســاعدة ضحايــا الجرميــة
وتأهيــل كل مــن الضحيــة ومرتكــب العنــف .
عــى الصعيــد املؤسســايت ،يتحــدث املــروع عــن إنشــاء جهازيــن ،األول مرتبــط بــوزارة الداخليــة يســمى
بـــ (دائــرة الحاميــة مــن العنــف األرسي) ،ومهمــة هــذا الجهــاز تلقــي اإلخبــارات والشــكاوى وإحالتهــا إىل
قــايض التحقيــق ،أي بديــل عــن مراكــز الرشطــة ،والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة للقيــام بحمــات
التوعيــة .
والجهــاز الثــاين وهــو دور اإليــواء ومرتبطــة بــوزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة ،حيــث نــص املــروع
عــى تأســيس دور للذكــور واإلنــاث ،ويف األصــل أن تلــك الــدور مرتبطــة بالدولــة ،مــع إمكانيــة إنشــاء دور
خاصــة ولكــن برشطــن ،إجــازة وزارة العمــل ،وموافقــة مجلــس الــوزراء .
وينتقــل املــروع إىل تحريــك الدعــوى الجزائيــة بجرائــم العنــف األرسي ،فقــد أكــد أن جميــع الجرائــم
متــى مــا ارتكبــت داخــل نطــاق األرسة فأنهــا تخضــع للقواعــد العامــة لإلخبــار ،حتــى وأن كانــت الجرائــم
التــي ينــص قانــون أصــول املحاكــات الجزائيــة عــى عــدم إمكانيــة تحريكهــا إال مــن املجنــي عليــه أو ميثلــه
قانونـاً .
وهــذا يعنــي أن لــكل شــخص وقعــت عليــه جرميــة العنــف األرسي ،أو علــم بوقوعهــا أن يخــر عــن
الجرميــة ،وهــو خيــار جــوازي ،لكــن القانــون ي ّوجــب عــى املكلــف بخدمــة عامــة الــذي يعلــم بســبب عملــه
أن هنــاك جرميــة عنــف ارسي قــد حصلــت وكذلــك الطبيــب الــذي علــم بســبب تقدميــه الخدمــة الطبيــة
بحصــول هــذه الجرميــة أن يخ ـران عنهــا .
واإلخبــار كــا هــو معــروف يقــدم إىل قــايض التحقيــق أو املحقــق أو اإلدعــاء العــام ،أو دائــرة الحاميــة
مــن العنــف األرسي ،أو مركــز الرشطــة .
ويلزم القانون مجلس القضاء األعىل بتأسيس محكمة تحقيق للعنف األرسي يف كل دار قضاء .
وينــص املــروع عــى أن املحاكــات يف جرائــم العنــف األرسي تكــون رسيــة مــا مل تقــرر املحكمــة ذلــك،
خــاف القواعــد العامــة يف قانــون أصــول املحاكــات الجزائيــة التــي تنــص عــى العالنيــة ،مــا مل يقــرر جعلهــا
رسيــة بقـرار مــن املحكمــة.
رع أنهــا تحــول دون ارتــكاب الجرميــة وهــي
وينفــرد القانــون بعــدد مــن تدابــر الحاميــة يراهــا امل ـ ّ
عديــدة أهمهــا منــع مــن يخــى منــه ارتــكاب جرميــة عنــف ارسي مــن الدخــول إىل البيــت األرسي ملــدة 48
قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة ،أو منــع االتصــال إال ألغـراض الصلــح ،والتوقيــع عــى تعهــد بعــدم التعــرض .
ولعــل أكــر اإلجـراءات شــدة وهــي مــا يعــرف بـــ «فــرض الحاميــة» التــي تصدر مــن قــايض التحقيــق بناء
عــى طلــب املتعــرض للعنــف األرسي ،حيــث يتــم االســتامع إىل األطـراف بنــاء عــى ورقــة بالتكليــف ويصــدر
ق ـرار وفــق األدلــة وإفــادات الشــهود بالحاميــة خــال  48ســاعة مــن تقديــم الطلــب ،أمــا بــرده أو فــرض
الحاميــة مــدة  30يومـاً قابلــة للتمديــد ال تزيــد عــى  180يومـاً .
اســتثنا ًء مــا ورد أعــاه ،ملديــر دار اإليــواء أن يقــرر إيــواء مــن وقعــت بحقــه جرميــة عنــف أرسي يف
األحــوال الطارئــة ملــدة ال تزيــد عــى ثالثــة أيــام ومــن ثــم ينظــم محـراً ويرفعــه إىل قــايض التحقيــق ليقــرر
مصــره .
كــا يشــدد القانــون عــى أهميــة دور البحــث االجتامعــي يف تســوية الخالفــات ،وينشــأ صندوقـاً لألمــوال
يدعــم عمليــة توفــر الحاميــة ،ويوجــد عقوبــات للجهــات التــي متتنــع عــن تنفيــذ هــذا القانــون ،أو أنشــأ
داراً لإليــواء مــن دون إجــازة .
وينتهــي القانــون باألســباب املوجبــة لــه ،ويحددهــا بأنهــا لحاميــة األرسة واملجتمــع مــن آثــار العنــف
األرسي وبغيــة الحــد مــن الجرائــم التــي تقــع وتأهيــل الضحايــا وردع املتســبب متاشــياً مــع االتفاقــات
الدوليــة التــي صادقــت عليــه جمهوريــة الع ـراق .
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تجميع الهوية الوطنية أم تشظي ُتها ؟
قانون االنتخابات الجديد يف العراق :
ُ
إن أي قانــون يجــري ترشيعــه – ومنــه
القانــون االنتخــايب -هــو نتــاج مبــارش
أو ضمنــي لفلســفة الســلطة السياســية،
ويعــر بالــرورة –يف محتــواه النهــايئ-
ّ
عــن مصالــح الطبقــات والفئــات املتســيدة
اقتصاديـاً واجتامعيـاً  ،ولكــن تحــت ضغــط
اللحظــات االنتقاليــة ميكــن للقانــون –
أي قانــون -أن يعــاد ترشيعــه ل ُتدمــج يف
مصالــح الجامعــات الناهضــة
مخرجاتــه
ُ
واملحتجــة بنســبة معينــة .وميكــن أيض ـاً أن
تنطــوي إعــادة الترشيــع هــذه عــى تضليــل
ومتويــه متارســه قــوى النظــام القديــم
املســتميتة لالحتفــاظ مبصالحهــا وســلطتها .
فبتأثــر ضغــط االحتجاجــات الثوريــة
منــذ بدايــة ترشيــن األول  ،2019قــام
مجلــس النــواب العراقــي بترشيــع قانــون
جديــد لالنتخابــات النيابيــة يف /12 /24
( 2019جــرى اســتكامله ونــره يف الجريــدة
الرســمية يف  ،)2020 /11 /9اســتجابة
ملطالــب املحتجــن بترشيــع قانــون
يضمــن عدالــة التمثيــل ونزاهــة احتســاب
األصــوات .فاعتمــد هــذا القانــون نظــا َم
الرتشــيح الفــردي بــدل القوائــم ،ونظــام
األغلبيــة (أي الفائــز مــن يحصــل عــى
أعــى األصــوات) بــدل التمثيــل النســبي،
والدوائــر االنتخابيــة املتعــددة داخــل كل
محافظــة ( 83دائــرة لعمــوم العــراق)،
بــدل دائــرة واحــدة لــكل محافظــة ،
وبســبب حالــة االرتبــاك الســيايس العامــة،
واشــتداد الســخط عــى كل مــا لــه عالقــة
بالنظــام االنتخــايب الســابق ،وعــدم
خضــوع بنــود مســودة القانــون ملناقشــات
مجتمعيــة عامــة كافيــة ،وال لتفحــص
أكادميــي متخصــص ،فــإن هــذا يســتدعي،
بــل ويســتلزم بالــرورة طــرح جملــة مــن
االســتفهامات املتمركــزة حــول جــدواه
وطبيعــة مخرجاتــه القادمــة املحتملــة .
فهــل ميكــن عــدّ هــذا القانــون مبجملــه
لصالــح الحــراك االحتجاجــي الســاعي
للتغيــر أم لصالــح الســلطة املتشــبثة
بالســكون؟ أي هــل ميكنــه عــدّ ه ممثــاً
للجديــد الــذي يولــد أم امتــداداً أزماتيــاً
للقديــم الــذي يحتــر؟ وهــل عمليــة
“ســلق” القانــون دون التمحيــص بأبعــاده
االجتامعيــة والنفســية والقانونيــة
املحتملــة ،قــد تجعلــه يلتحــق مبــا ســبقه
مــن ترشيعــات فاشــلة نجحــت بفــرض

هيمنــة األقليــة الفاســدة عــى األكرثيــة
املتــررة؟ أم أنــه يف النهايــة يشــكل خطــوة
متقدمــة واحــدة عــى درب الدميقراطيــة
العســر واملتعــرج يف مســاراته وتجاربــه ؟!
وهــل إقــرار “نظــام األغلبيــة” يف القانــون
الجديــد ،وإلغــاء “التمثيــل النســبي” بنســخة
“ســانت ليجــو” الســيئة الصيــت (بافــراض
وجــود تطبيقــات أخــرى منصفــة لســانت
ليجــو مل يتــم اعتامدهــا) ميثــل لوحــده مكســباً
مــا كان باإلمــكان تخيلــه قبــل احتجاجــات
ترشيــن؟ أم إن “األلغــام” اإلجرائيــة التــي
يحتويهــا القانــون ســتجعله نســخة أخــرى
غــر مبــارشة مــن مخرجــات “ســانت ليجــو”
الســابقة ؟
وهــل إن “نظــام الرتشــيح الفــردي” الــذي
تــم إقـراره بديـاً عــن “نظــام القوائــم” ،إذ مــا
أفلــح يف إيصــال نــواب “نزيهــن” إىل الربملــان،
فهــل ســينجحون فعــاً يف تفكيــك املنظومــة
الفاســدة؟ أم إن هــذه املنظومــة ستســتفيد
مــن الرتشــيح الفــردي لتقويــة بنيتهــا الكليــة
عــر شــبكاتها الزبائنيــة ووشــائجها التخادميــة
يف املجتمعــات املحليــة الضيقــة باالســتفادة
رشعهــا
مــن الدوائــر االنتخابيــة املتعــددة التــي ّ
القانــون أيضــاً ؟

نســبية العدالة يف أي نظام انتخايب
ال ميكــن الحديــث أبــداً عــن قانــون أو نظــام
انتخــايب مثــايل يف أي بلــد ،فمســألة التمثيــل
الســيايس عــر االنتخابــات تبقــى معضلــة
فلســفية إىل جانــب كونهــا معضلــة إجرائيــة،
حاملــة أوجــه ،وتخضــع جدليــاً ملتغــرات
املــكان والزمــان ودرجــة تطــور الثقافــة
السياســية يف املجتمــع .يضــاف إىل ذلــك أن
االنتخابــات بحــد ذاتهــا ال تشــكّل أكــر مــن
ٍ
رشط واحــد – غــر مؤكــد بشــكل مطلــق-
للدميقراطيــة ضمــن حزمــة متشــعبة مــن
الــروط السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة املتداخلــة  ،ولذلــك ،فــإن النظــام
االنتخــايب املتقــدم يف بلــ ٍد مــا ،قــد يصبــح
نظامــاً غــر منصــف يف بلــ ٍد آخــر فــا يحقــق
مقــداراً كافيــاً مــن الدميقراطيــة أو االســتقرار
الســيايس بحســب نســبيات الظــروف
املوضوعيــة والذاتيــة املحيطــة بــه .فــا يتعلــق
األمــر –فنيــاً -بفقــرات القانــون االنتخــايب
ومــواده وأســاليب الرتشــيح واالنتخــاب
والتمثيــل فيــه فحســب ،بــل يتعلــق –جوهريـاً-
بسوســيولوجيا وســيكولوجيا الســلوك االنتخــايب
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د .فارس كامل نظمي

للنــاس ودينامياتــه
املتشــعبة أيضـاً ،يف
تعاملهــا املتعــدد
االحتــاالت مــع
فقــرات القانــون.

القانون
االنتخــايب ليــس
ماكنــة منطيــة إلنتــاج الدميقراطيــة ،بــل هــو
مــادة تنظيميــة تتبايــن جدليـاً يف مخرجاتهــا
النهائيــة حســب نوعيــة الوعــي الســيايس
واالنتخــايب املتحكــم بهــا ،وحســب منــط
النظــام الســيايس املــرع لذلــك القانــون.
ومبعنــى أكــر تحديــداً ،ال توجــد قوالــب
أو منــاذج مطلقــة يف صوابهــا أو خطئهــا
عنــد الحديــث عــن النظــم االنتخابيــة،
خاصــة يف بلــدان مــا قبــل الدميقراطيــة
كالعــراق .فالدائــرة االنتخابيــة الواحــدة
(تشــمل البلــد كلــه) قــد تغــدو ســبباً إلنتــاج
ســلطة فاســدة ،مثلــا ميكــن أن تكون ســبباً
لبنــاء دولــة رشــيدة ،واألمــر ذاتــه ينطبــق
عــى خيــار الدوائــر االنتخابيــة املتعــددة،
وغريهــا مــن الخيــارات كالرتشــيح الفــردي
أو عــر القوائــم .

الرتشــيح الفــردي والدوائــر
املتعــددة  :تشــتيت للهويــة الجامعــة
املقدمــة الســابقة قــد تكــون رضوريــة
لفتــح نقــاش هــادئ حــول بعــض املعضــات
التــي يتضمنهــا قانــون االنتخابــات
الجديــد ،بعيــداً عــن التهليــل الشــعبوي لــه
أو الرفــض العدمــي ضــده .وأود هنــا أن
أتنــاول معضلــة واحــدة محتملــة (وأتــرك
معضــات أخــرى لوقــت آخــر أو لباحثــن
آخريــن) ،وهــي مــدى قــدرة هــذا القانــون
عــى إنتــاج برملــان قــادر عــى متثيــل
حقيقــي للوطنيــة العراقيــة البازغــة بشــدة
منــذ ترشيــن .2019
فاللحظــة العراقيــة الترشينيــة مثلــت
زمنــاً اجتامعيــاً شــاقاً لعبــور الهويــات
الفرعيــة (الدينيــة واملذهبيــة وال ِعرقيــة
والعشــائرية واملناطقيــة) ،والتفافـاً تضامنيـاً
غــر مســبوق حــول مطلــب “اســتعادة
الوطــن” بوصفــه الحاضنــة الهوياتيــة لــكل
املظــامل االجتامعيــة والطبقيــة العميقــة
التــي و ّحــدت النــاس وح ّركتهــم للنــزول
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إىل الشــوارع واملياديــن لـ”أخــذ حقوقهــم”،
وتحديــداً يف الجــزء العــريب مــن العــراق ،
لكــن تقســيم محافظــات البــاد إىل دوائــر
انتخابيــة فرعيــة متعــددة كــا ينــص
القانــون الجديــد (املــادة  ،)15بدي ـاً عــن
الدائــرة الوطنيــة الواحــدة ،يعنــي -يف
اللحظــة الحاليــة النســبية ،وليــس بشــكل
مطلــق -إرغــا َم النــاس بصــورة غــر مبــارشة
عــى التصويــت مــن جديــد لشــظايا
الهويــات الفرعيــة أي للعشــرة أو املنطقــة
أو الحــي الســكني ،فضــاً عــن الديــن
واملذهــب ،بتأثــر التســويق االنتخــايب الــذي
متارســه الســلطة باســتخدام املــال الســيايس
وأســاليب االبتــزاز الدينــي والعشــائري،
ناهيــك عــن التزويــر .
كــا إن العمليــة االنتخابيــة ســتميل
يف هــذه الحالــة إىل التأثــر بالصــات
والتفضيــات الشــخصية بــن الناخــب
واملرشــح ،أكــر مــن اســتنادها إىل وعــي
الناخــب بربامــج انتخابيــة محــددة أو
مببــادئ وتوجهــات سياســية إصالحيــة
عامــة تخــص مســتقبل البــاد ميكــن أن
يطرحهــا نظــام القوائــم بدائــرة واحــدة
تغطــي البــاد .وهــذا ســينتج بالــرورة
برملان ـاً عــى مقــاس املحاصصــات الروتينيــة
الســابقة ،دون إتاحــة الفرصــة لشــاب يف
النجــف مث ـاً أن ينتخــب أكادميي ـاً مرموق ـاً
مــن املوصــل ،أو إلمــرأة مــن الرمــادي أن
تنتخــب ناشــطة نســوية مــن البــرة.
ويف الوقــت نفســه ،فــإن نظــام الرتشــيح
الفــردي – وليــس القوائــم -ضمــن دوائــر
انتخابيــة كثــرة ،ال يعنــي بالــرورة
إضعافــاً لألحــزاب اإلســاموية الحاكمــة
كــا تعتقــد فئــات واســعة مــن املحتجــن
الناقمــن عــى األحـزاب .إنــه عــى العكــس
قــد يعنــي تقديــم “جائــزة” ضمنيــة لهــا
بــأن ترشــح أعضاءهــا باحتــاالت نجــاح
كبــرة بتأثــر التســويق االنتخــايب املشــار
إليــه قبــل قليــل ،دون إتاحــة الفرصــة
لقوائــم سياســية جديــدة عابــرة للهويــات
اإلثنيــة واملناطقيــة كان ميكــن أن يفرزهــا
الحــراك االحتجاجــي ،ومتتلــك برنامجــاً
سياســياً جامعـاً ،لتــارس حقهــا يف الحصــول
عــى أصــوات كافيــة مــن مختلــف مناطــق
العــراق .
فالتصويــت املُلــزم لـ”أفــراد” يف قامئــة
معينــة وليــس إىل القامئــة الكليــة– حســب
القانــون الجديــد -يجعلهــا تفقــد الكثــر
مــن األصــوات الــذي تذهــب هــدراً بحكــم
نظــام األغلبيــة الــذي تــم إقــراره بديــاً
عــن التمثيــل النســبي .فلنفــرض أن قامئــة

بعنــوان “انتفاضــة ترشيــن” جــرى تأسيســها
عــى يــد قــوى سياســية شــبابية إصالحيــة
جديــدة ،عندهــا ســيرتتب عليهــا أن تخــوض
االنتخابــات – بإمكانيــات ماليــة ودعائيــة
ولوجســتية محــدودة -يف عــدد كبــر مــن
الدوائــر االنتخابيــة يف محافظــات عديــدة
حيــث يحصــل كل مرشــح فيهــا عــى األصــوات
الخاصــة بــه ،ألن التصويــت يتــم لهــؤالء
املرشــحني وليــس ملجمــل القامئــة .وهــذا يعنــي
هــدراً كبــراً باألصــوات غــر املنتجــة -بســبب
املنافســة -باملقارنــة مــع حالــة التصويــت
لهــا فيــا لــو كانــت قامئــة واحــدة كليــة عــى
مســتوى البــاد ،إذ ســيكون عندهــا هــدر
األصــوات أقــل بكثــر ألن التصويــت يتــم
ملجمــل القامئــة .وهكــذا قــد تهــدر األح ـزاب/
االئتالفــات اإلصالحيــة الجديــدة أصوات ـاً كثــرة
ال تُحســب لهــا ،يف مقابــل أن تحتفــظ األحـزاب
الحاكمــة حالي ـاً بقدرتهــا عــى اســتثامر دقيــق
ألصواتهــا يف الفــوز مــا دامــت قــادرة عــى
التحشــيد لصالــح أفرادهــا ألي عــدد كان مــن
الدوائــر االنتخابيــة يف عمــوم العــراق .
وســيزداد األمــر ســوءاً يف حــال إجــراء
االنتخابــات يف وقــت مبكــر إذ ســتكون أحـزاب
الســلطة حينهــا هــي الوحيــدة القــادرة عــى
إعــادة إنتــاج نفســها دون منافســة جديــة مــن
خارجهــا بســبب قدرتهــم عــى التكيــف مــع
املســتجدات يف ضــوء عــدم نشــوء تنظيــات
سياســية بديلــة تناظرهــا يف إمكانيــات التعبئــة
والتســويق االنتخــايب .

ما املتوقع ..؟!
باختــزال ،إن االحتامليــة التــي يجــب
التوقــف عندهــا ومناقشــتها برتيــث وحــذر
وانفتــاح عــى كل التوقعــات ،هــي أن
العنفــوان الوطنيــايت الجامــع ،والــذي يعــد
الحاضنــة املوضوعيــة لإلصــاح والتغيــر
السياســيني ،ميكــن أن يجــري امتصاصــه
وتشــظيته وتشــتيته نفســياً عــر نظــام
الرتشــيح الفــردي والدوائــر املتعــددة ونظــام
األغلبيــة ،التــي جــاء بهــا جميعــاً القانــون
الجديــد بديــاً عــن نظــام القوائــم والدائــرة
الوطنيــة الواحــدة والتمثيــل النســبي (بنظمــه
املنصفــة املمكنــة) .
فــا ضــان أبــداً أن ينتخــب النــاس
ممثليهــم الحقيقيــن ،مــا دامــوا قــد أُرغمــوا
عــى التصويــت املناطقــي الضيــق ،بعيــداً عــن
اإلطــار الوطنــي املشــرك (الدائــرة الواحــدة)
الــذي ميكــن أن يتيــح للجميــع – بنســبة
مهمــة -عبــور هوياتهــم الفرعيــة نحــو اختيــار
ممثليهــم وفقــاً للكفــاءة والنزاهــة ومبعــزل
عــن انتامءاتهــم اإلثنيــة واملناطقيــة .وأكــر
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مــن ذلــك ،إن الفائزيــن باملقاعــد النيابيــة
ســيكونون ملتصقــن والئيــاً بدوائرهــم
املناطقيــة أكــر مــن صلتهــم االنتامئيــة
مبجمــل اإلطــار الســيايس للبــاد ،وهــذا
ســيجعل الوظيفــة العامــة ملجلــس النــواب
تتخــذ صيغــة مجلــس محــي خدمــايت
موســع أكــر منــه هيئــة سياســية تحتضــن
مــروع الهويــة الجامعــة يف دولــة
مأزومــة تبحــث عــن مخــرج إنقــاذي .
إن بلــداً أنهكــه العنــف والفســاد
والتطــرف – كالعــراق -أشــد مــا يحتاجــه
يف لحظــات التحــول الســيايس الجــذري
التــي ميــر بهــا ،أن يتــم توجيــه الســلوك
االنتخــايب فيــه نحــو فكــرة الوطــن املشــرك
العابــر لالنتــاءات مــا دون الوطنيــة ،مبــا
يســهم يف تجميــع الجامعــات العراقيــة
حــول مــروع الدولــة الوطنيــة (الدولــة-
األمــة) عــر برملــان يجــري انتخــاب
أعضــاءه عــى أســاس التصويــت العــام لهم
مــن مختلــف مناطــق البــاد وجامعاتهــا
اإلثنيــة والسياســية والثقافيــة والفكريــة.
ومبــرور الزمــن ،وعندمــا تنجــز مهمــة
التغيــر الســيايس واإلصــاح الدولتــي
وتحقيــق قاعــدة أساســية للمواطنــة
والعــدل االجتامعــي (كــا يف بلــدان
عريقــة يف الدميقراطيــة) ،فيمكــن عندهــا
العــودة إىل الدوائــر املتعــددة والرتشــيح
الفــردي ونظــام األغلبيــة ،إذا يصبــح عضــو
الربملــان عندهــا مختص ـاً بتحقيــق مطالــب
ناخبيــه يف دائرتــه االنتخابيــة الضيقــة،
مــا دام اإلطــار العــام لالنتــاء الوطنــي
الجامــع ،أي دولــة املواطنــة ،قــد أصبــح
متحققــاً بالفعــل.
قــد يكــون مخطئ ـاً مــن يظــن اليــوم أن
قانــون االنتخابــات الجديــد يعــدّ مكســباً
فارقــاً حققــه الحــراك الثــوري وإرادة
املحتجــن .واألصــح هــو القــول باحتامليــة
أن الســلطة قدمــت “مكســباً” زائفــاً
للجمهــور ،يف مقابــل أن تربــح زمن ـاً كافي ـاً
إلعــادة تكيفهــا مــع املســتجدات التــي
جــاء بهــا القانــون ،مبــا قــد يجعلهــا قــادرة
عــى توجيــه الســلوك االنتخــايب القــادم
طبقــاً لبوصلتهــا العتيــدة ،أي بوصلــة
املكونــات والتحاصــص ال بوصلــة املواطنــة
والوطــن ،وهــذا مــا يقتــي كفاحـاً جديــداً
إلعــادة النظــر الترشيعيــة بالقانــون
ليغــدو معـ ّـراً بدرجــة مهمــة عــن مصالــح
ماليــن العراقيــن ،ممــن يتلهفــون لعــر
ســيايس جديــد يعلــن قطيعــة تامــة مــع
ٍ
مــاض تفاقمــت تأزماتــه واعتالالتــه .
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حول انتفاضتي لبنان والعراق
مل تكــن الرومانســية القدميــة كافيــة
إلشــعال حامســة الشــباب ،مبــا فيهــا
الوعــود ،واآلمــال الكبــرة ،والشــعارات
الربّاقــة بعيــدة املنــال؛ لقــد حلــت محلهــا
الواقع ّيــة السياسـ ّية بــا شــعارات كــرى ،وال
وعــود معســولة أقــرب إىل الــراب ،حيــث
انتظمــت املاليــن بشــعارات مبســطة:
الحريــة ،العدالــة ،تعديــل الدســتور ،القضــاء
عــى الفســاد ،واحــرام حقــوق اإلنســان .

هكــذا ســدّ ت الجامهــر التــي تذكّــر
بعــر املداخــن ،باســتعارة مــن كارل
ماركــس ،الســاحات والشــوارع ،بــل زلزلــت
األرض تحــت أقــدام الحــكام ،يف حــن
فقــد املثقــف األيديولوجــي صوتــه وهــو
يــرر خطــاب الحاكــم بالقمــع الســيايس،
أو بالقمــع الفكــري ،ويحــرق ال ُبخــور
بالدعايــة والتزويــق بحجــج ومزاعــم شــتى،
أو املُعــارض الــذي كان بعيــداً ،أو غائب ـاً ،أو
مخادعــاً ،فقــد كانــوا بعيديــن عــن ســاحة
املشــاركة الفاعلــة ،وإنْ التحقــوا بعــد
حــن وســط ج ـ ّو مــن الدهشــة ،واالرتبــاك،
والحــرة .

تكــون تحــت إرشاف وتنظيــم حــزب قائــد
«طليعــة» ،أو أن قــوى الداخــل ليــس بإمكانهــا
إنجــاز التغيــر مــن دون التعويــل عــى الخــارج
ومســاعداته ،ومــا ســ ّمي تلطيفــاً «العامــل
الــدويل» الــذي أوصــل بلــداً مثــل العــراق ،بعــد
حصــار دويل جائــر دام ثالثــة عــر عامــاً ،إىل
ـأس
االحتــال البغيــض ،وإنْ كان مثّــة جــز عٍ ويـ ٍ
مــن التغيــر الداخــي يف ظـ ّـل هيمنــة إقليميــة
ودوليــة أحيانــاً ،لذلــك تــرى بعــض األصــوات
حتــى إن كانــت خافتــة ،أو هامســة ،تدعــو
نــم عــن
إلعــادة االنتــداب مجــدّ داً ،وهــو مــا ّ
هواجــس هنــا ،وهنــاك ،يف لبنــان ،والعــراق .
وأثبــت جيــل الشــباب أنــه األقــدر عــى
تحقيــق خياراتــه كــا يريــد هــو ،ال كــا يُــراد
لــه ،فقــد أخطــأ مــن ظ ـ ّن أن الشــارع العــريب
قــد أصابتــه الشــيخوخة فدخــل يف ُســبات
عميــق ،أو أن الحكومــات الشــمولية والطائفيــة
دجنــت الشــعوب بعوامــل الجــوع ،والخــوف،
فضمنــت خضوعهــا الالمحــدود مبــكان ،أو
زمــان .وهــا هــو يخــرج مــن قمقمــه ليخــرق
املياديــن والســاحات ُمحطّ ـاً حواجــز الخــوف،
ومنت ـراً عــى جوعــه ،وقهــره يف أوىل خطواتــه
نحــو الوجــود ،والكرامــة .
مل يكــن لالنتفاضتــن رمــز قائــد ،أو زعيــم
مخلّــد ،أو ُملهــم مخلّــص يصبــح الحقــاً
«معبــوداً» ،ومقدّ ســاً ،وفــوق حــدود النقــد،
ومل يكــن لهــا أيضــاً نصــوص مقدّ ســة أو
مقــوالت خالــدة؛ فقــد كانتــا تواجهــان الواقــع
املع ّقــد بشــعارات واضحــة ،ورمزيــة ،وواقعيــة،
يف آن واحــد ،ومثلــا كانتــا ضــد الصنم ّيــة،
فإنهــا كانتــا ضــد النصوصيــة ،أي أنهــا
ضــد املســلّامت ،واليقينيــات ،والقدســيات،
والســلفيات املشــ ّوهة ،والوعــود الزائفــة،
وعابرتــن للطوائــف ،والطبقــات االجتامعيــة،
واملجموعــات القبليــة ،والعشــائرية ،واضحتــن
يف مطالبهــا ،وحاســمتني برفضهــا للمســاومة
وأنصــاف الحلــول ،ومؤكدتــن إخالصهــا،
ونزاهتهــا ،والتزامهــا مبطالــب شــعبيهام .

لقــد تجــاوزت املعركــة الحقيقيــة التــي
أرادهــا النــاس املعــارك الوهميــة الصغــرى
حــول أفضليــات هــذه املجموعــة أو تلــك،
أو هــذه الطائفــة أو تلــك ،خصوصــاً حــن
تقــدّ م جيــل الشــباب بــكل فئاتــه جاعــاً
مــن انتفاضتــه ،وأل ّول مــرة يف الوطــن
العــريب ،ثــورة شــعبية ُســداها ولُحمتهــا
الشــباب ،الجميــل ،الحــامل بقــدر واقعيتــه
وبراغامتيتــه ،فقــد كان ثوريّــاً بامتيــاز ،لقــد وضعــت االنتفاضــات التــي انتــرت،
ولكــن ضمــن مفاهيــم جديــدة ،فلــم ت ُعــد ســواء يف العــامل العــريب ،أو يف أوروبــا
مقولــة إن الثــورة ال ميكــن لهــا أن تتحقــق الرشق ّيــة ،أو يف أمريــكا الالتين ّيــة ،بإســقاطها
مــا مل تتوفــر لهــا قيــادة ُملهمــة ،أو أن الدكتاتوريــات ،ســؤاالً محرجــاً أمــام أحــزاب
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املعارضة
واألحزاب
الكالسيك ّية:
أيــن دورهــا،
ومــا هــو موقعهــا
مــن الخريطــة
السياسية
الجديــدة ؟

ح ّق ـاً لقــد أفــرزت االنتفاضــات العربيــة،

رغــم منعرجاتهــا ووعــورة طريقهــا ،منطــاً
جديــداً مــن التفكــر واملامرســة ،متقدّ مــاً،
وشــجاعاً ،مثلــا ســاهمت يف تعميــق
الوعــي الثقــايف الجديــد املتفاعــل مــع
الوعــي العاملــي ،حيــث بــدأ الشــباب
بــكل حيويّتــه ،وطاقاتــه ،ومبادراتــه،
وأصبــح عــى الجميــع اليــوم االســتامع
إليــه ،والوقــوف خلفــه ليصــل إىل طريــق
املرشوعيــة القانونيــة ،أي حكــم القانــون،
والرشعيــة السياســية ،أي رضــا النــاس،
وتحقيــق املنجــز التنمــوي الــذي يل ّبــي
طموحاتهــم ،وليتمكّــن مــن حاميــة
عمليــة التغيــر قبــل أن يتــم االلتفــاف
عليهــا ،أو رسقــة منجزاتهــا ،أو اللعــب
مبســتقبلها  ،كــا أثبتــت حركــة االحتجــاج
الجديــدة ضمــور دور الدُ عــاة الحزب ّيــن
بــروا
األيديولوج ّيــن ،العقائديّــن ،الذيــن ّ
النــاس بالج ّنــة ،أو بعــامل يحقّــق الوحــدة
العربيــة ،أو تحريــر فلســطني( ،اآلن وليــس
غــداً) ،أو ينجــز حلــم االشــراكية والعدالــة
االجتامع ّيــة األ ّخــاذ ،حيــث ظـ ّـل الـراع بــن
القوميــن والشــيوعيني ،ومــع اإلســاميني
يف مــا بعــد ،ال عــى الحــارض ،بــل عــى
املســتقبل ،وأحيان ـاً ليــس يف مملكــة األرض،
بــل عــى قيــم الســاء .
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تعديل القوانني بني مزاج املرشع ورضورة الترشيع
املــرع العراقــي املمثــل اآلن مبجلــس النــواب،
طاملــا عودنــا عــى رسعــة تعديــل القوانــن التــي
يرشعهــا ،وأصبحــت تشــكل ظاهــرة ترشيعيــة ،
حيــث رشع مجلــس النــواب عــدة قوانــن ثــم
عدلهــا بترشيعــات الحقــة يف فــرة زمنيــة ال تتعــدى
الشــهر الواحــد  ،وهــذا يــؤرش لنــا عــدة أمــور منهــا
اآليت :
 .1إن املــرع العراقــي ال ميلــك إســراتيجية
ترشيعيــة تبنــى يف أول انعقــاد ملجلــس النــواب
عــى أســاس األهــداف االنتخابيــة التــي كانــت
ســبب اختيــار األعضــاء فيــه عنــد خــوض االنتخــاب،
لذلــك تــرى إن املجلــس يحــاول أن يكــون رد فعــل
لألحــداث التــي تصــادف فــرة انعقــاده  ،ومثــال
ذلــك تعديــل قانــون انتخابــات مجلــس النــواب
الع ـراق رقــم  45لســنة  2013حيــث تــم تعديلــه
ثــاث مــرات يف ســنة واحــدة التعديــل األول كان
مبوجــب القانــون رقم  1لســنة  2018يف 2018/1/22
والثــاين رقــم  2لســنة  2018يف  2018/2/11ونــر
يف الوقائــع العراقيــة بتاريــخ  2018/3/12والثالــث
برقــم  15لســنة  2018يف  2015/9/17واآلن تــم
ترشيــع قانــون جديــد بديــل عــن القانــون الســابق،
ومعظــم أســباب التعديــل كانــت تتعلــق مبــزاج
املــرع العراقــي وليــس ألســباب تدعــوا لهــا
الحاجــة ،حيــث الحظنــا إن تلــك التعديــات كانــت
لغــرض معالجــة خســارة بعــض النــواب ملقاعدهــم
تحــت عنــوان تامــن اكــر قــدر مــن النزاهــة
االنتخابيــة التــي ثبــت فشــل معالجــة الفســاد
فيهــا مبوجــب تلــك الترشيعــات ،ألنهــا كانــت
ألغ ـراض شــخصية وفئويــة وحزبيــة ضيقــة ،وهــذا
مــن نتائــج انعــدام اإلس ـراتيجية الترشيعيــة التــي
يقصــد بهــا خطــة الجهــة املختصــة بالترشيــع نحــو
تطبيــق السياســة العامــة العليــا مبجاالتهــا املتنوعــة
كالسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة مــن خــال
الترشيعــات التــي تضعهــا.
 .2القوانــن التــي تصــدر ملنافــع ومزايــا خاصــة
وليــس عامــة حصلــت إجــاع بحضــور جميــع
األعضــاء وبوقــت قيــايس بينــا يف القوانــن التــي
تتعلــق بتقليــص هــذه املزايــا أو إلغائهــا وضعــت
العراقيــل وعطلــت أو صــدرت بتعميــة ال متثــل
حقيقــة مطلــب الجامهــر ويســتدل بذلــك عــى
غلبــة الســلوك النفعــي الشــخيص والغايــة املغنميــة
يف ولــوج عــامل السياســة عــى غايــة النفــع العــام
ورشف التكليــف القانــوين والرشعــي ويطلــق عليــه
أهــل الفقــه الدينــي (الريــاء) ويحــرين قــول عــي
بــن أيب طالــب عليــه الســام (إن يســر الريــاء
رشك) .
 .3املجامــات يف االســتجابة لطلبــات الســلطات
األخــرى ،عندمــا تســتجيب لطلباتهــا التــي تخالــف
النصــوص الدســتورية ،إال أن املــرع يعمــد إىل
ارتــكاب املخالفــة الدســتورية باالســتجابة إىل
طلبــات ســلطة مــا أو جهــة معينــة مــن اجــل
ضــان متريــر املنافــع عــر هــذه الجهــات.
 .4وأســباب أخــرى ميكــن للمراقــب ان يلحظهــا
ومنهــا ان املــرع يعمــد إىل احتــواء الســخط
الشــعبي مــن جــراء حالــة معينــة ،ومثــال ذلــك

العمليــة االنتخابيــة واالحتجاجــات التــي ظهــرت يف
العــراق مــن اجــل تغيــر اآلليــات الترشيعيــة ،فــكان
املــرع العراقــي يبحــث عــن حــل يقلــل مــن الضغــط
الشــعبي ،والترشيــع وســيلته يف ذلــك دومنــا االلتفات إىل
الثوابــت الدســتورية ،وإمنــا كان الغــرض واضــح لالحتواء
مــن اجــل البقــاء ملــدة أطــول يف املوقــع الترشيعــي أو
املنصــب الوظيفــي .
وهــذه األســباب متنــح املراقــب فرصــة االعتقــاد بــان
سياســة الترشيــع يف الع ـراق تعتمــد امل ـزاج الترشيعــي
يف ترشيــع القوانــن وليــس عــر الربنامــج الترشيعــي أو
السياســة الترشيعيــة التــي يعــر عنهــا باإلســراتيجية
الترشيعيــة ،وهــذه املزاجيــة الترشيعيــة تتســبب يف
وقــوع املخالفــة الدســتورية ،ومثــال ذلــك مــا يســعى
إليــه مجلــس النــواب يف هــذه االيــام لتعديــل قانــون
اإلرشاف القضــايئ رقــم  19لســنة  2016وكذلــك قانــون
االدعــاء العــام رقــم  49لســنة  ،2017وان مســودة
املقرتحــات الترشيعيــة للتعديــل التــي اطلعــت عليهــا
مــن خــال بعــض األفاضــل يف املنظومــة الترشيعيــة،
تشــر إىل ســعي مجلــس النــواب لترشيــع تعديــات
عــى هــذه القوانــن ويف مــواد قانونيــة تتعلــق بهيكليــة
هيئــة اإلرشاف القضــايئ ورئاســة االدعــاء العــام ،ومــن
بينهــا جعــل االدعــاء العــام جــزء مــن مكونــات مجلــس
القضــاء األعــى وكذلــك هيئــة اإلرشاف دون االلتفــات
إىل أن ذلــك يتقاطــع مــع النصــوص الدســتورية النافــذة،
الن الدســتور جعــل مــن هيئــة اإلرشاف القضــايئ
ورئاســة االدعــاء العــام مــن مكونــات الســلطة القضائيــة
وليــس مــن مكونــات مجلــس القضــاء ،وإنهــا تتســاوى
معــه يف املركــز الــذي حــدده الدســتور ،وهيئــة اإلرشاف
القضــايئ تــوازي مجلــس القضــاء األعــى يف التشــكيل
واملركــز القانــوين ،وكذلــك بالنســبة لالدعــاء العــام ،وعىل
وفــق نــص املــادة ( )89مــن الدســتور التــي جــاء فيهــا
اآليت (تتكــون الســلطة القضائيــة االتحاديــة مــن مجلــس
القضــاء األعــى ،واملحكمــة االتحاديــة العليــا ،ومحكمــة
التمييــز االتحاديــة ،وجهــاز االدعــاء العــام ،وهيئــة
االرشاف القضــايئ ،واملحاكــم االتحاديــة األخــرى التــي
تنظــم وفقــا للقانــون) ،كــا إن مجلــس النــواب املوقــر
لرمبــا مل يلتفــت إىل أمــر آخــر مهــم يتعلــق باملــواد
يف القوانــن املــراد تعديلهــا ،حيــث قضــت املحكمــة
االتحاديــة العليــا بــان هيئــة اإلرشاف القضــايئ ورئاســة
االدعــاء العــام هــا جــزء مــن مكونــات الســلطة
القضائيــة وليــس جــزء مــن مكونــات مجلــس القضــاء
األعــى وان وجــود رؤســاء هيئة اإلرشاف ورئاســة االدعاء
العــام يف مجلــس القضــاء األعــى ،فأنهــم ميثلــون للهيئــة
يف املجلــس وليــس ألنهــم جــزء مــن املجلــس ،وعــى
وفــق مــا جــاء يف قرارهــا العــدد  136وموحداتهــا /137
اتحاديــة 2017/يف  ، 2018/2/5ومبوجــب هــذا الحكــم
القضــايئ امللــزم والواجــب اإلتبــاع عــى وفــق أحــكام
املــادة ( )94مــن الدســتور ،فــان أي تعديــل للنــص
الحــايل ميثــل مخالفــة دســتورية مــن حيــث املوضــوع
الن املــادة ( )89مــن الدســتور اعتربتهــا جــزء مــن
الســلطة القضائيــة وليــس جــزء مــن مكونــات مجلــس
القضــاء ،كذلــك مــن الناحيــة اإلجرائيــة فــان التعديــل
إن تــم متريــره فــان فيــه مخالفــة لنــص قـرار املحكمــة
االتحاديــة العليــا املشــار إليــه آنف ـاً  ،كــا ان مجلــس
النــواب كان عليــه ان يســتمزج رأي الجهــة القضائيــة
املختصــة املمثلــة مبجلــس القضــاء األعــى وهيئــة
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االرشاف القضــايئ
ورئاســة االدعــاء العام
للوقــوف عــى مــا
لديهــا من أفــكار تجاه
ذلــك ال أن يعتمــد
عــى مــا يــراه هــو
وان كان ميلــك الخيــار
الترشيعــي ،لكــن
املقتــى الدســتوري
يشــرط إرشاك الجهــة املعنيــة مبــا يتعلــق بقوانينهــا.
و أرى إن أي تعديــل البــد وان يكــون ألســباب
موضوعيــة متثــل الــرورة التــي دعــت اىل ترشيــع
القانــون وهــو مــا يســمى بالــرورة الترشيعيــة
ومنهــا اآليت :
 .1أن تكــون غايــة التعديــل ســد فـراغ ترشيعــي،
بينــا يف موضــوع هيئــة اإلرشاف القضــايئ يوجــد
نــص نافــذ وفاعــل وينســجم وحكــم الدســتور
والدليــل عــى ذلــك إن مقــرح التعديــل هــو
لتعديــل نــص وليــس إلنشــاء نــص قانــوين.
 .2أن تكــون غايــة التعديــل تــايف مخالفــة
دســتورية يف نــص قانــوين يتقاطــع مــع نــص
دســتوري ،ويف القوانــن محــل البحــث نجــد إن
النصــن املســتهدفني بالتعديــل هــا عــى وفــق
مقتــى الدســتور وان املحكمــة االتحاديــة العليــا
قضــت بدســتوريتهام ،وبذلــك ينتفــي الغــرض مــن
موامئــة النــص مــع الدســتور ألنــه أصــاً يتفــق
وصحيــح القــول تجــاه النصــوص الدســتورية.
 .3أن تكــون غايــة التعديــل هــو إنشــاء نــص
قانــوين ينســجم وخيــار املــرع يف تعديــل القانــون،
وهــذا صحيــح ،لكــن خيــار املــرع يف ذلــك محــدد
بوجــود الســبب الدافــع للتعديــل ،فــإذا كانــت
النصــوص القانونيــة تنســجم وحكــم الدســتور وال
تؤثــر عــى مســرة املؤسســة التــي تنظــم أعاملهــا ،
وال توجــد مشــكلة يتعــرض لهــا املواطــن مــن وجود
هــذا النــص ألنــه أص ـاً يتعلــق بهيكليــة املؤسســة
وليــس بحقــوق املواطــن ،فــان املــرر للتعديــل يف
ضــوء الخيــار الترشيعــي غــر متوفــر ،وإمنــا يثــر
الشــك نحــو انح ـراف املــرع عــن غايــة الدســتور
تجــاه تحقيــق منافــع شــخصية وغايــات سياســية،
وهــذا مــا يســمى باالنحــراف الترشيعــي الــذي
يكــون مــن أســباب الحكــم بعــدم دســتورية النــص
القانــوين .
لذلــك أرى أن يعمــل املــرع العراقــي عــى
االســتعانة بــذوي االختصــاص وان يــرك الســلطة
القضائيــة بــأي نــص يتعلــق بالقوانــن التــي تنظــم
عمــل مكوناتهــا وان ال يتفــرد بذلــك  ،وإمنــا
اســتمزاج رأي تلــك الســلطة ســيوفر الكثــر عــى
املــرع مــن اجــل إصــدار نــص ترشيعــي ينســجم
وحكــم الدســتور ،وان يبعــد عنــه شــبهة املزاجيــة
يف الترشيــع وان تكــون الــرورة الترشيعيــة هــي
الحاكمــة يف عمليــة الترشيــع .
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هل يحتاج العراق اىل اسرتاتيجية ورؤى واضحة للتنمية االقتصادية  -االجتامعية ؟
يعــاين االقتصــاد العراقــي مــن العديــد مــن
املشــاكل واألزمــات كــون اقتصــاده اقتصــادا
ريعيــا يعتمــد بنســبة  % 95عــى تصديــر
النفــط الخــام  ,وهــو اقتصــاد اســتهاليك
واســتريادي غــر منتــج  ,مــع تهميــش
القطاعــات االنتاجيــة والخدميــة االخــرى .
ويف حالــة اســتمرار األوضــاع االقتصاديــة عــى
مــا هــي عليــه فــإن ذلــك ســيؤدي اىل :
 )1تعميــق الطابــع الريعــي الوحيــد
الجانــب املعتمــد كليــا عــى تصديــر النفــط
الخــان دون تصنيعــه .
 )2ضعــف وانحســار مســتمرين يف دور
ومســاهمة القطاعــات االنتاجيــة الصناعيــة
والزراعيــة والخدميــة والتعدينيــة والســياحية
وغريهــا .
 )3رواج للنشــاطات الطفيلية .
 )4تفاقــم للتبعيــة اىل الخــارج واالعتــاد
عليــه وبالتــايل انكشــاف االقتصــاد العراقــي .
 )5اســتمرار تأثــر تقلبــات اســعار النفــط
يف األســواق العامليــة عــى اقتصادنــا الوطنــي
كــا الحظنــا ذلــك مــن خــال انخفــاض
اســعار النفــط بســبب تفــي فــروس
كورونــا ووصــول االســعار اىل نحــو  18دوالر
لربميــل النفــط واقــل مــن ذلــك مــا اثــر
عــى العائــدات املاليــة النفطيــة الــواردة
للعــراق وهــذا مــا يتطلــب العمــل الجــاد
عــى التخلــص مــن االقتصــاد الريعــي الوحيــد
الجانــب وتنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي .
ان السياســة املاليــة ألي دولــة تعنــي:
تحديــد الدولــة ملصــادر دخلهــا وأوجــه
الــرف لهــذا الدخــل ,أي مــن أيــن يــأيت
الدخــل وأي املصــادر أهــم وأيــن يــرف وأي
قنــوات الــرف أهــم؟
عنــد النظــر ملصــادر الدخــل فإنهــا تتنــوع
مــن دولــة ألخــرى فبعضهــا يعتمــد دخلهــا
عــى الرضائــب بشــكل كبــر والتــي تشــكل
اهميــة كبــرة بالنســبة لهــا  ,بينــا دول اخــرى
تعتمــد كليــا عــى تصديــر النفــط كالعــراق
والــذي يشــكل اهميــة كبــرة بالنســبة لــه
وهــو مصــدر دخلــه االكــر حيــث يكــون
 %95مــن اجــايل دخــل العــراق مــن العملــة
الصعبــة ,ويف هــذا االعتــاد خلــل كبــر يعرضه
اىل خطــر تقلبــات اســعار النفــط العامليــة
,وتهميــش القطاعــات االقتصاديــة االخــرى
كالصناعــة والزراعــة والســياحة والتعديــن
والتشــييد والبنــاء ....الــخ ,واعتــاد العــراق
عــى االســترياد لســد حاجــات املجتمــع مــن
املنتجــات .وتعتــر االيــرادات العامــة مــن
املصــادر التــي تســتمد منهــا الدولــة االمــوال
الالزمــة لتغطيــة نفقاتهــا املتعــددة مــن
اجــل اشــباع الحاجــات العامــة الرضوريــة

للمجتمــع واصبحــت اداة مــن ادوات السياســة
املاليــة .
يفتقــر العــراق اىل سياســة ماليــة واضحــة
وحقيقيــة ,فهنــاك العديــد مــن مصــادر الدخــل
التــي ميكــن تفعيلهــا اىل جانــب النفــط لكنهــا
مل تفعــل بســبب غيــاب االســراتيجية والــرؤى
الواضحــة للتنميــة االقتصاديــة –االجتامعيــة,
ويبقــى العــراق بحاجــة ملحــة اىل سياســة
ماليــة مبنيــة عــى رؤيــة اقتصاديــة تتبنــى
منهــج االصــاح االقتصــادي ومعالجــة املشــاكل
واالزمــات االقتصاديــة التــي تواجهــه والتــي مل
يتمكــن مــن حلهــا منــذ ســقوط النظــام املقبــور
عــام  2003واىل اليــوم كالبطالــة والتضخــم
وانخفــاض معــدالت النمــو والفقــر والســكن
واالختــال الهيــكيل يف االقتصــاد والتفــاوت
الكبــر يف توزيــع الدخــول والــروات وضعــف
البنــى التحتيــة واحاديــة االقتصــاد وغريهــا...
فــازال االقتصــاد العراقــي يعتمــد اعتــادا مطلقــا
عــى العوائــد النفطيــة يف معالجــة املشــاكل التــي
تواجهــه ســواء كانــت اقتصاديــة أم سياســية
أم اجتامعيــة  ،وادت هــذه السياســة اىل تعــر
النشــاطات االقتصاديــة االخــرى القامئــة ,لذلــك
فــان تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي يعتــر
رضوريــا يف الوقــت الراهــن مــع اســتمرار البحــث
عــن بدائــل قابلــة للتجــدد وتحقيــق تنميــة
اقتصادية-اجتامعيــة حقيقيــة والتمكــن مــن
الوقــوف بقــوة امــام االزمــات التــي يتعــرض لهــا
االقتصــاد كــا هــو الحــال بالنســبة لالزمــة التــي
نتعــرض لهــا اليــوم بفعــل هبــوط اســعار النفــط
يف االســواق العامليــة بســبب تداعيــات كورونــا
 ,فلــو كانــت مصــادر دخلنــا متنوعــة ملــا تأثــر
كثــرا اقتصادنــا بهــذه االزمــة .وهــذا يدعونــا
اىل اعتــاد اســراتيجية وطنيــة واضحــة تتضمــن
اصــاح االوضــاع االقتصاديــة اصالحــا جذريــا
حقيقيــا وتنويــع مصــادر الدخــل وزيادتهــا.
أدوات السياســة املالية :
مثــل مــا تســتطيع الحكومــة التأثــر عــى
االقتصــاد الوطنــي وادارتــه باســتخدام السياســة
النقديــة والتــي يعتــر معــدل الفائــدة والخصــم
ومعــدل االحتياطــي أدواتهــا فإنهــا ايضــاً
تســتخدم ادوات السياســة املاليــة مــن ضمــن
السياســة االقتصاديــة العامــة  ،وادوات السياســة
املاليــة هــي توزيــع الرضائــب وتوزيــع االنفــاق
وطريقــة التعامــل مــع الديــن العــام او الفائــض .
 الرضائببكافــة انواعهــا مثــل رضيبــة الدخــل ورضائــب
الــركات والرضائــب الغــر مبــارشة وكذلــك
الرســوم الجمركيــة التــي تفــرض عــى الســلع
والخدمــات ســواء مــا كان منهــا محليـاً او خارجيـاً
عنــد اســترياده ،عــى ســبيل املثــال عندمــا تقــوم
الدولــة بخفــض الرضيبــة لــذوي الدخــل املنخفــض
ســوف يســاعد ذلــك عــى زيــادة اســتهالكهم او
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انفاقهــم االســتهاليك
بنفــس القــدر الــذي
تــم تخفيضــه بينــا
لــو تــم رفعهــا عــى
ذوو الدخــل املرتفــع
فــان ذلــك لــن يؤثــر
عــى اســتهالكهم
اصــاً
املرتفــع
ولكــن ســوف يؤثــر
عــى مدخراتهــم مــع عــدم تغــر انفاقهــم
االســتهاليك وبقــاءه بنفــس املســتوى ..

 اإلنفــاق الحكوميحجمــه وكيفيــة توزيعــه عــى النشــاطات
املختلفــة داخــل الدولــة لــه تأثــر عــى تلــك
النشــاطات وكذلــك التأثــر عــى نشــاط معــن
ســوف يؤثــر عــى االنشــطة االخــرى املرتبطــة
بــه ..

 الدين العامحجــم الديــن العــام ومقــدار منــوه وكيفيــة
الحصــول عليــه تعتــر مهمــه مــن ناحيــة
السياســة املاليــة للحكومــة فهــي تؤثــر
عــى الوضــع االقتصــادي العــام يف الدولــة
 ،كــا انــه يف نفــس الوقــت يف حــال وجــود
فائــض فــان حجمــه كذلــك ومقــدار منــوه
وكيفيــة اســتغالله لهــا تأثــر عــى االنشــطة
االقتصاديــة يف الدولــة .
عندمــا تقــرض الحكومــة يف فــرة التضخــم
النقــدي اي ببيعهــا للســندات الحكوميــة
عــى الجمهــور فانــه ســوف يكــون هــذا
البيــع عــى ذوي الدخــول املتوســطة والكبــرة
او هــذه السياســة قــد تســبب انخفــاض
االســتهالك (انفاقهــم االســتهاليك)  .وكذلــك
عندمــا يتعــذر عــى الحكومــة تــايف العجــز
يف فــرة التضخــم فإنهــا يجــب ان تنتهــج
سياســة لتقليــل الضغــوط التضخميــة عــن
طريــق تخفيــض االســتهالك .امــا يف فــرة
الركــود االقتصــادي يف الدولــة فــان الدولــة
عنــد حــدوث عجــز تلجــأ لتمويلــه مــن
املؤسســات املاليــة وذوو الدخــول العاليــة
والذيــن ال يؤثــر اقراضهــم للحكومــة عــى
انفاقهــم االســتهاليك مــا قــد يفاقــم املشــكلة
اذا كان متويــل الديــن يف فــرة ركــود مــن
طبقــة قــد ينخفــض اســتهالكهم وبــدوره فــان
انخفــاض االســتهالك غــر مرغــوب يف فــرات
الركــود .
أمــا فيــا يتعلــق بـــ (الــرف) او (االنفــاق
العــام ) فينبغــي ان تكــون هنــاك اولويــات
للــرف ولكــن يف العــراق تــم التجــاوز عــى
املــال العــام مــن خــال عمليــات الفســاد
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الكبــرة املتفشــية يف معظــم مؤسســات الدولــة املدنيــة والعســكرية,
ومــن خــال الفضائيــن الذيــن يكلفــون الدولــة مبالــغ طائلــة ,ومــن
خــال الــرف البــاذخ يف الرئاســات الثــاث ,ومــن خــال املشــاريع
الوهميــة واســتغالل املــال العــام يف االنتخابــات ,اضافــة للديــون
الكبــرة التــي يديــن بهــا العــراق نتيجــة حــرب الخليــج االوىل
والثانيــة والتــي تــم التخلــص مــن  75مليــار دوالر مــن الديــون
مــن خــال نــادي باريــس عــام  2006ومــازال يدفــع املليــارات اىل
الكويــت تعويضــا عــا قــام بــه النظــام املقبــور .
ان قنــوات الــرف يف العــراق مل توجــه اىل اقامــة املشــاريع
االســراتيجية واقامــة او تطويــر املعامــل وتطويــر الزراعــة
والســياحة واالســتثامر املعــدين وتطويــر البنــى التحتيــة وتصنيــع
النفــط واقامــة الصناعــات البرتوكيمياويــة ...وبذلــك اصبحــت
مرصوفــات الدولــة اكــر مــن دخلهــا وهــذا مــا ادى اىل العجــز
يف املوازنــة يف ظــل انخفــاض مدخــوالت العــراق املاليــة بســبب
انخفــاض اســعار النفــط العامليــة .

ولذلــك فمــن الرضوري يف هذا املجال :
 )1وضــع املعالجــات والحلــول االنيــة التــي يتوجــب تحقيقهــا يف
االمــد القصــر أو املتوســط القريــب .
 )2اعــادة هيكلــة االقتصــاد الوطنــي بتنويــع قاعــدة االنتــاج عــر
تعزيــز وتطويــر مســاهمة القطاعــات االنتاجيــة كالزراعــة والصناعــة
وقطــاع التشــييد والبنــاء .
 )3تحديــث وتطوير البنــى التحتية .
 )4ترجمــة الخيــارات االقتصاديــة االســراتيجية للدولــة يف
خطــط التنميــة الوطنيــة والخطــط القطاعيــة والربامــج واملشــاريع
املوضوعــة .
 )5مكافحــة الفســاد املــايل واالداري وحشــد طاقــات وقــدرات
مجتمعيــة واســعة بعمليــة وطنيــة شــاملة .ومكافحــة الفضائيــن
وتقليــل الهــدر يف االنفــاق .
 )6تصحيــح السياســات الخاطئــة وســوء االدارة واعتــاد رؤيــة
تنمويــة واســراتيجية علميــة واضحــة .
 )7عــدم تحميــل الفئــات والرشائــح االجتامعيــة الضعيفــة
والكادحــة واصحــاب الدخــل املحــدود والفئــات الوســطى اعبــاء
االزمــة ســواء مــن خــال خفــض مداخيلهــا أم بزيــادة الرضائــب
املفروضــة عليهــا .
 )8االرساع بإجــراء املراجعــات واالصالحات االدارية واملالية .
 )9عــدم تصفيــة رشكات ومؤسســات الدولــة االنتاجيــة عــر
الــروع بخصخصتهــا ,بــل املطلــوب تقديــم الدعــم لهــا والعمــل
الجــاد عــى تطبيــق قانــون التعرفــة الجمركيــة وتفعيــل قــرارات رشاء
منتجــات الــركات العامــة مــن قبــل مؤسســات الدولــة والقطــاع
العــام .
 )10تشــجيع االســتثامر الخــاص الوطنــي والخارجــي وفــق ضوابــط
محــددة لالســتثامر .
 )11اصــدار خطــة التنميــة الوطنيــة بقانــون وضــان انســجامها
وتوافقهــا مــع الخطــط االســراتيجية القطاعيــة .
 )12تطويــر التنســيق والتكامــل بني السياســتني املالية والنقدية .
 )13تفعيــل دور البنــك املركــزي يف دعــم النمــو واالســتفادة مــن
االحتياطــي لهــذا الغــرض بطــرق واســاليب ال تتعــارض مــع قانونــه .
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العنف وبراديغم جديد لألرسة
هادي عزيزعيل

يعــرف عبــد الرحمــن بــدوي العنــف بأنــه:
( صــورة مــن صــور القــوة املبذولــة عــى نحــو
غــر قانــوين بهــدف إخضــاع طــرف إلرادة طرف
آخــر )  ،وهــذا هــو تعريــف العنــف بشــكل
عــام  ،ومنــه تســتخلص أنــواع العنــف االخــرى
 ،ومنهــا عــى ســبيل املثــال العنــف األرسي
املبنــي عــى أســاس النــوع اجتامعــي املتمثــل
يف األفعــال والســلوكيات املرتكبــة بحــق أي
فــرد مــن أفــراد األرسة بســبب عــدم التــوازن يف العالقــات األرسيــة .
هــذا ويعــود أصــل العنــف األرسي  -وخاصــة العنــف ضــد املــرأة
 اىل مرحلــة مــا قبــل الدولــة  ،تلــك املرحلــة بتكوينهــا االجتامعــيواالقتصــادي الــذي أفــى اىل وجــود العائلــة البطريركيــة التــي أسســت
ملفاهيــم العنــف ووضعــت مضامينــه ورشوطــه وأســبابه املنشــئة
للســلطة األبويــة املدعومــة مــن قبــل مؤسســة الــزواج وســاهمت يف
ترســيخه املانحــة للســلطة األبويــة صالحيــة للتحكــم بأفــراد العائلــة
وضبــط إيقاعهــم ترصفاتهــم وســلوكهم حســب مشــيئته تلــك .
املــوروث الثقــايف بــكل أشــكاله  ،والثقافــة املجتمعيــة  ،تعــد العنــف
األرسي نشــاطاً عائليــاً ميــارس داخــل األرسة وهــو أحــد خصوصياتهــا ،
وحيــث إنــه شــأن عائــي  ،فإنــه محظــور عــى الغــر التدخــل فيــه حتــى
ولــو مــن بــاب النصــح والتســامح  .ال بــل إنهــم يذهبــون اىل أبعــد
مــن ذلــك مــن خــال إخــراج الشــأن العائــي مــن مســؤولية الدولــة
باعتبارهــا ســلوكاً خاص ـاً يحصــل داخــل األرسة وينــدرج تحــت أحــكام
حرمــة املنــازل  .هــذا النمــوذج الفكــري املؤســس للوضــع األرسي
املرتســخ يف املامرســات والوقائــع عــر العصــور يحــول دون تغيــر أمنــاط
الســلوك املتوارثــة ويتصــدى ألي مــروع يهــدف اىل التغيــر أو ميــس
ثوابــت ذلــك املــوروث  ،األمــر الــذي اعتــر اســتمرارالعنف االرسي
والقســوة شــأناً مــن شــؤون األرسة الخاصــة يعطــي الحــق ملرتكبــه
وبكافــة أشــكاله لكــون الحــق يف مامرســة التأديــب يف نطــاق األرسة .
ومــن هنــا نســتطيع أن نفهــم املامنعــة الرشســة لــكل محاولــة تحــاول
النيــل مــن هــذا البنيــان  ،باعتبارهــا محاولــة النتــزاع الســلطة تلــك
 .وهــذا مــا يفــر الوقــوف بحــزم ضــد مــروع قانــون الحاميــة مــن
العنــف االرسي رغــم جاهــزة مســودته منــذ مــدة تناهــز العــر ســنني .
عليــه وملــا كانــت الحاجــة ملحــة لرباديغــم جديــد باعتبــاره النمــوذج
الفكــري املتصــل بنظريــة االبتســيمولوجيا والــذي ميكــن مــن خاللــه
تأســيس منــوذج جديــد للنظــام االجتامعــي يجــري يف إطــاره تــداول
التفكــر املبنــي عــى قــدرة العقــل البــري عــى التخطيــط ملواجهــة
املشــاكل واملعوقــات التــي تخــص املجتمــع والدولــة  ،املفــي لتفكيــك
النمــوذج الســائد املاســك بخنــاق األرسة مــن خــال العنــف املعطــل
لدورهــا يف املجتمــع  .وحيــث إن النصــوص التــي وضعهــا املــرع
الدســتوري ضمــن أحــكام املــادة  29مــن الدســتور النــازع نحــو إخــراج
االرسة مــن منوذجهــا الحــايل املبنــي عــى الخصوصيــة والشــأن الخــاص
والتحــول بهــا وجعلهــا شــأناً عامـاً مــن شــؤون الدولــة وحســبام تفرضــه
النصــوص الدســتورية التــي تعــد األرسة أســاس املجتمــع فــإن النصــوص
هــذه تعــد البوابــة وبصالحيــات دســتورية لتأســيس براديغــم جديــد
يســهل العمــل ترشيعيــاً للولــوج يف هــذا املــروع وبنــاء األرسة بنــاء
ســليامً وتحــت مســؤولية الدولــة والتــي تبــدأ مبنــع كافــة أشــكال
العنــف أو التعســف يف األرسة واملدرســة واملجتمــع وهــو مــا اشــتملته
حكــم الفقــرة رابعــاً مــن املــادة املذكــورة أعــاه التــي تعــد رخصــة
دســتورية لتأســيس النمــوذج الجديــد .
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الجمعية العراقية لحقوق االنسان يف امريكا
تدين اإلساءة واالبتزاز الذي تعرضت له
الناشطة املدنية ماري محمد

ادانــت الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف الواليــات املتحدة
االمريكيــة خــال اجتامعهــا الــدوري للهيئــة االداريــة الــذي انعقــد
اليــوم برئاســة رئيــس الجمعيــة الســيد هشــام االســدي وبحضــور
كافــة اعضاءهــا ،وذلــك عــر الدائــرة اإللكرتونيــة لشــبكة االنرتنيــت
بنظــام « الفيديــو كونفرانــس « اإلســاءة واالبتــزاز الــذي تعرضــت
لــه الناشــطة املدنيــة يف الحــراك الشــعبي « مــاري محمــد « التــي
تــم اختطافهــا مــن قبــل الجامعــات املســلحة يف ســاحة التحريــر
ببغــداد يف  /11ترشيــن الثــاين مــن عــام  2019واجبارهــا وتحــدت
التهديــد باعرتافــات ليــس لهــا صحــة وتصويرهــا يف تــرف مشــن
منــايف للقيــم املجتمعيــة واالنســانية والقانونيــة ،وتدعــو الجمعيــة
الربملــان والحكومــة العراقيــة اىل حاميــة املــرأة وعــدم اســتخدامها
للتصفيــات السياســية او اإلســاءة اىل ســمعتها وكرامتهــا.
كــا تنــاول االجتــاع االنتخابــات االمريكيــة والتأكيــد عــى
حياديــة الجمعيــة مــن املرشــحني املتنافســن  ..كــا تــم مناقشــة
عــدد مــن القضايــا االداريــة والفنيــة ،والتظاهــرات العراقيــة
 ..وتجــدد الجمعيــة دعمهــا لحقــوق املحتجــن واهميــة تنفيــذ
مطالــب املحتجــن واملعتصمــن ،واطــاق رساح املعتقلــن ،وتقديــم
قتلــت املتظاهريــن اىل القضــاء .

الجمعيــة العراقية لحقوق االنســان
يف الواليات املتحــدة االمريكية
/5ترشين الثاين2020/
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )95ترشين الثاين 2020

ترصيح صحفي  ..منظمة الدفاع عن
حقوق االنسان يف العراق  /املانيا /اومرك

اىل الــراي العــام االوريب والعاملي!...
منــذ عــام  ٢٠١٥حدثــت يف مختلــف الــدول
االوربيــة  ١٨عمليــة ارهابيةاجراميــة مــن قبــل
القــوى االرهابيةالظالميــة التابعــة لبعــض
التنظيــات االرهابيــة االســامويةاملعادية
للحريــة والدميقراطيــة وحقــوق االنســان.
راح ضحيتهــا املئــات مــن املواطنــن األبريــاء
ومــا حــدث يف فينــا باالمــس  ،اال تنفيــذا ملسلســل
االعــال االرهابيــة الرشيــرة التــي مــن شــانها
اشــاعة الكراهيــة والتطــرف والنزعــة العنرصيــة
يف هــذه الــدول املســاملة .
اننــا يف (اومــرك ) نديــن ونســتنكر بشــدة
هــذه العمليــة االجراميــة وكل اشــكال العنــف
والعنــف املضــاد مــن ايــة جهــة كانــت ،وندعــو
اىل التضامــن والوقــوف جميعــا بوجــه هــذا
األرهــاب االســاموي ووضــع حــدا لــه وتجفيــف
منابعــه حفظــا وصيانــة للســلم املجتمعــي يف
هــذه الــدول ويف العــامل اجمــع .
الرحمــة للضحايــا االبرياء...

منظمة الدفاع عن حقوق االنسان يف العراق
املانيا  /اومرك
 /٣ترشيــن الثاين ٢٠٢٠ /
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منظمة حمورايب لحقوق االنسان تدعو اىل فحص تفاقم
ظواهر القتل واالختطاف واالنتحار التي يشهدها العراق

تدعــو منظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان رضورة فحــص تفاقــم ظواهــر
القتــل واالنتحــار التــي شــهدتها وتشــهدها العديــد مــن مناطــق العــراق ويف
معظــم املحافظــات  ،ومنهــا حادثــة مــرع رئيــس رشكــة دايــو الكوريــة
الجنوبيــة التــي تتــوىل انجــاز مينــاء الفــاو  ،ومقتــل فتيــات ونســاء واطفــال
بطــرق وحشــية اضافــة اىل اســتمرار عمليــات االختطــاف والتغييــب والقتــل
ومنهــا حادثــة الفرحانيــة التــي راح ضحيتهــا اكــر مــن عــرة مواطنــن
مدنيــن ابريــاء اضافــة اىل الخصومــات املســلحة الدمويــة التــي تشــهدها
املناطــق العشــائرية بــن الحــن واالخــر بســبب خالفــات بســيطة ميكــن
معالجتهــا بالتفاهــم عــى القضايــا الخالفيــة .
ان منظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان اذ تنظــر باملزيــد مــن االمل اىل هــذه
الظواهــر املحزنــة فانهــا تــرى فيهــا ادلــة واضحــة عــى تــردي الوضــع االمنــي
ووجــود اهــال وقصــور لــدى بعــض االجهــزة االمنيــة  ،مثلــا تــرى فيهــا
ابضــا تفاقــم العنــف بــكل اشــكاله ،املنظــم والعشــوايئ  ،وانــه يعكــس
مــدى التدهــور الــذي اصــاب النفســية العراقيــة نتيحــة تدهــور االوضــاع
االقتصــادي والخلــل االجتامعــي الــذي اصــاب االرسة العراقيــة وانهيــار قيــم
متاســكها وارتفــاع نســب البطالــة اذ يتحــول الشــباب العاطلــن اىل مشــاريع
لالنحرافــات و منهــا اللجــؤ اىل القتــل والرسقــة وغريهــا مــن االنحرافــات .
ان منظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان تعتقــد جازمــة ايضــاً ان تــردي
الوضــع الســيايس العــام ومــا تعيشــه االوضــاع العامــة مــن رصاعــات طائفيــة
ومناطقيــة وفســاد مــايل كبــر وتجــاوز عــى حقــوق الرشائــح االحتامعيــة
الفقــرة يف حــن تتعاظــم ثــروات السياســيني وحاشــياتهم هــي ظواهــر
مؤديــة اىل كل هــذا الــذي يجــري ،ومــن هنــا البــد مــن تغيــر جوهــري
يف السياســات العامــة واالقتصاديــة ووضــع حــد حاســم للفســاد ونــر
قيــم املســاواة وفــرض ســلطة قضــاء عــادل وحاســم يصــون حقــوق جميــع
املكونــات العراقيــة .
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ترصيح اعالمي  ..امريكا تخصص  2.5مليون
دوالر للمسيحيني العراقيني النازحني

رغــم االعــان عــن تحريــر ســهل نينــوى
واملوصــل ومناطــق اخــرى مــن براثــم الغــزو
االرهــايب الرببــري مــن قبــل تنظيــم مــا يســمى
بالدولــة االســامية داعــش( ،ومــا تســبب مــن قتــل
وتخريــب ونــزوح االالف مــن املواطنــن) ،وخاصــة
مــن اتبــاع الديانــات املســيحية وااليزيديــة ،مل
تبــذل الحكومــة االتحاديــة وم ٔوسســاتها الجهــود
املطلوبــة يف تأديــة واجباتهــا تجــاه ابنــاء شــعبها
يف إعادتهــم اىل مناطقهــم ،وتوفــر مســتلزمات
املعيشــة الكرميــة ،والحيــاة االمنــة .االهــال
والتهميــش كان واضحــاً يف اداء الحكومــة
االتحاديــة وحكومــة االقليــم وبرامــج معالجتهــا
مللفــات النازحــن واملغيبــن .
ولخطــورة الوضــع ،واهميــة معالجتــه مــن اجــل
تأمــن حيــاة افضــل ،ومســتقبل صحيــح؛ ســاهمت
العديــد مــن الــدول واملنظــات والجمعيــات
الدوليــة يف تقديــم ايــدي العــون والتــي كان
آخرهــا ،االتفــاق الدبلومــايس املقــدم مــن قبــل
امريــكا يف منــح مســاعدات ماليــة مبقــدار مليونــن
ونصــف مليــون دوالر ،مخصصــة للصحــة والرتبيــة
التبــاع الديانــة املســيحية النازحــن مــن املوصــل
وبغــداد والســاكنني يف اقليــم كوردســتان منــذ
اكــر مــن  3ســنوات يف املجمعــات و املخيــات،
عــى ان تســلم هــذه املســاعدات اىل الجهــات
الدوليــة املهتمــة بهذيــن القطاعــن االساســيني .
عــى املنظــات الحقوقيــة واملجتمــع املــدين
متابعــة هــذه االمــوال وكيفيــة رصفهــا خوفــا
مــن ان تذهــب مــع الريــح مثــل املســاعدات
االخــرى .

االمانــة العامــة لهيئــة الدفاع عن
اتبــاع الديانــات واملذاهب يف العراق
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اغتيال املحامية الربعيص يف بنغازي

ال فساد دون مفسدين  ..اذكروهم
بأسامئهم فهم ليسوا اشباحاً
عيل عرمش شوكت

يف اخــراق أمنــي فاضــح ارتكبــت عصابــات اإلرهــاب جرميــة بشــعة
باغتيالهــا املحاميــة حنــان الربعــي مبدينــة بنغــازي التــي كانــت اســتعادت
عافيتهــا بطــرد قــوى اإلرهــاب ومجموعاتــه ورشاذمــه املســلحة  ...إنّ ذاك
االنتهــاك وفظاعــة الجرميــة اإلرهابيــة املرتكبــة إمنــا يعــر عــن محــاوالت
القــوى التــي تقــف وراءه لالنتقــام مــن أبنــاء بنغــازي وقيادتهــم التــي
تخلصــت مــن كل أشــكال إثــارة القالقــل وعــدم االســتقرار تلــك القــوى
التــي كانــت ومازالــت تســعى لوضــع املجتمعــات تحــت نــر اســتعباد
لقــوى تصفويــة دمويــة متعطشــة ملنظومــات إرهــاب املجتمــع وترويعــه
بوحشــية جرامئهــا ...
إن اخــراق االســتقرار األمنــي بتلــك الجرميــة إشــارة رصيحــة لهويــة مــن
يقــف وراء الجرميــة ومقاصــده بخاصــة يف هــذا التوقيــت الــذي يُـراد فيــه
إنهــاء رشاذم املرتزقــة اإلرهابيــن األجانــب وأتباعهــم مــن بعــض عنــارص
تأمتــر بــإرادة القــوى األخوانيــة والجرميــة ي ـراد منهــا ليــس هــز بنغــازي
باســتهداف مفضــوح ولكــن ايضــا طعــن محــاوالت اســتعادة الوحــدة
القامئــة عــى دحــر فلــول اإلرهــاب ومراميهــا ومــن يقــف وراءهــا مــن
قــوى العثمنــة واألخونــة ..
إن حقــوق اإلنســان الليبــي ســتبقى رهــن انتصــار الليبيــات والليبيــن
لحرياتهــم وانعتاقهــم مــن قــوى الدجــل والخرافــة واالنحـراف وهــي قــوى
الفاشــية وإرهــاب ميليشــياتها التــي اســتباحت قيــم املجتمــع الســامية
ومتســكه بالســلم األهــي ومبســرة البنــاء والتقــدم وخطــى التنميــة ..إن
تلــك الحقــوق ســتعود إىل أهلهــا فقــط بطــرد قــوى اإلرهــاب ومنــع إفــات
مجرميهــا مــن العقــاب وســلطة القانــون ...
إن أبنــاء بنغــازي قــادرون عــى التصــدي لتلــك الجرائــم وفضــح
مرتكبيهــا وإن ليبيــا ســتعود ملســرة الســام بفضــل وحــدة قادتهــا
وحواراتهــم الوطنيــة التــي تتأســس عــى احــرام الهويــة الوطنيــة وتســاوي
األبنــاء يف الــراء والــراء وتحديهــم أعدائهــم معــا وســويا يف طريــق
اســتعادة الحقــوق والحريــات وبنــاء الســلم األهــي بقصــد التنميــة
والرخــاء وحاميــة األمــن واألمــان واالســتقرار..
أشــد إدانــة نوجههــا للجرميــة اإلرهابيــة ومــن وقــف وراءهــا وأعمــق
التضامــن مــع بنغــازي وشــعب ليبيــا يف مســاعي اســتعادة الســام وخطــى
البنــاء والتنميــة ...
ولنقــف معــا ضــد هــذا االســتهداف للقانــون وســلطته بخاصــة كونــه
انتقــى هدفــا إلرهابــه مــن بــن ممثــي القانــون والعدالــة والدفــاع عنهــا
وانتقــاه حيــث املــرأة الصــوت الحــر الشــجاع إيقونــة الســام يف مرامــي
واضحــة الغايــات واملــآرب ...
ســلمتم مــن طعنــات اإلرهــاب ولتبقــوا األحــرار ومعكــم ومــع
مســاعيكم وجهودكــم املهمــة الكبــرة كل العــامل الدميوقراطــي الحــر
ولتبــق ليبيــا عصيــة عــى الدخــاء وإرهابهــم املصطنــع .
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الخـراب الــذي حــل بالبــاد مل تكــن مســبباته
الظــروف املناخيــة او شــحة مــوارد اوغيــاب
الكفــاءات الوطنيــة النزيهــة ،أو كارثــة كونيــة
نزلــت عــى العــراق مــن الســاء ..هــذه
العوامــل التــي مــا تــؤدي ،عــادة ،اىل االنهيــار
االقتصــادي الــذي يتبعــه التدهــور االجتامعــي.
وينكــر مــن جرائــه جــدار األمــن ،وتحــل
الفــوىض ،وتنحــط هيبــة الدولــة  ..بيــد أن الذي
ســاد يف العــراق اليــوم مــن انهيــار اقتصــادي
ماحــق .مل تكــن هــذه العوامــل القاهــرة هــي التــي ســببته ،امنــا الفاعــل
االســاس هــو الفســاد االداري واملــايل املتكالــب ذو املرجــع الســيايس الفاســد
ايضـاً .الــذي أوصــل بلــداً غنــي الــروات بامتيــاز اىل مســتعني وشــبه متسـ ّول،
وشــعبه يفتقــر اىل األمــان فاقــداً لرغيــف الخبــز ..صحيــح ،امنــا ذكرنــاه ليــس
مجهــوالً وغــدا عنوان ـاً لبلــد تشــب فيــه حرائــق تلتهــم االخــر واليابــس.
ومــا يحســب مــن الغرائــب حق ـاً .هــو أن الفاســدين هــم الذيــن يعلــون
عــن جرامئهــم دون أدىن وجــل أو خجــل ،وذلــك مــا مييــط اللثــام عــن أخطــر
افعالهــم الدنيئــة الســافرة ،لكونهــا تتــم آمنــة يف ظــل مواقعهــم املحاصصتيــة
الرســمية .زد عــى ذلــك صمــت القبورالــذي يلــف الربملــان .وكذلــك غيــاب
تحــرك الجهــات الرســمية االخــرى .
لكــن الصــوت الوطنــي الــذي ف ّجــر حـراك الشــارع منــذ عــام  2011ومــن
ثــم متخــض عــن انتفاضــة ترشيــن  ،2019ســيبقى يشــكل «رأس النفيضــة
« املعــول عليــه ملواجهــة غــول الفســاد والنهــج الســيايس الفاشــل .ومــع
هــذا يقتــي التنويــه إىل رضورة اســتكامل جهــود الذيــن يكشــفون عــن
فضائــح الفســاد ويــؤرشون باألدلــة القاطعــة حــول مكامــن تلــك الجرائــم
ـ وهــذا عمــل مخلــص ينبغــي تقديــره عالي ـاً ـ ولكنهــم ميتنعــون عــن ذكــر
اســاء الفاســدين  ..فليــس معقــوالً مــن الذيــن مبقدورهــم الوصــول اىل هــذا
الســطو املنظــم وبتفاصيــل الحقائــق املذهلــة ،ال يعرفــون الجنــاة املفســدين
باســائهم الحقيقيــة ،وبالتــايل يغــدو ذلــك وكأنــه يــرر عــدم فضــح
الفاســدين باســائم وباصولهــم وبانتامءاتهــم الســيايس ،وبكافــة الوســائل
املتاحــة ،لــي تُصنــع لســعة جارحــة يخشــاها الفاســدون االخــرون ..غــر ان
املتصديــن» لألســف « يتوقفــون مكتفــن بخطاهــم ،وان كانــت الشــجاعة،
لكنهــا غــر الشــافية .التــي ميكــن تســميتها بـــ « أضعــف االميــان « وكأن
الفســاد تصنعــه اشــباح غــر مرئيــة ..أمــا الذيــن يتــم اعتقالهــم كفاســدين
بالجــرم املشــهود تكتفــي الســلطات باجــراء القبــض عليهــم دون حجــز
اموالهــم مــن بــاب االحـراز ..و مــن ثــم تختفــي اخبارهــم أو يتــم اطــاق
رساحهــم بكفالــة ..ولالنصــاف نشــيد بق ـرار مفوضيــة االنتخابــات الداعــي
ملنــع مــن تطالــه تهمــة فســاد عــن الرتشــيح يف االنتخابــات .ونتمنــى عليهــا
اال تقبــل أي اع ـراض لتغيــر قرارهــا .
ان الفســاد يف العــراق قــد ارتقــى اىل مرتبــة جبــارة بامتــداده الداخــي
والخارجــي وغــدا يرتــدي دروعـاً سياســية إضافــة اىل كونــه لصوصيــا مافيويــا
بامتيــاز ،وعليــه تصبــح مكافحتــه بحاجــة اىل قــوى ضاربــة قويــة اإلرادة
واإلميــان مبصالــح الشــعب .نزيهــة الضامئــر .ال تخــى مخاطــر منظومــات
الفســاد ،لــذا ينبغــي أن يواجــه باالعتــاد عــى القــوى الوطنيــة املخلصــة،
وتحديــداً مــن خــارج أط ـراف طغمــة املحاصصــة الطائفيــة ..فــا يجــوز ان
يكلــف الحرامــي بحاميــة املــال الســائب عــى غــرار مــا يجــري اليــوم يف
الع ـراق .والوصــول اىل هــذا الحــد مــن تفــي الفســاد الخطــر قــد ادى اىل
تصفــر صــر النــاس .واالنفجــار الكبــر متلبــد بســاء الع ـراق .
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يف عــام  ،1994احتفلــت اليونســكو بالذكــرى الـــ  125مليــاد املهامتــا
غانــدي مــا مهــد الطريــق إلعــان األمــم املتحــدة يــوم  16نوفمــر يو ًمــا
عامل ًيــا للتســامح بقيــم املهامتــا للســام والالعنــف واملســاواة .
و مبناســبة العيــد الخمســن ليونســكو يف  16ترشيــن الثاين/نوفمــر
 ،1995إعتمــدت الــدول األعضــاء إعــان مبــادئ بشــأن التســامح يؤكــد،
مــن جملــة املبــادئ التــي يؤكدهــا ،أن التســامح ال يعنــي التســاهل
أو عــدم اكــراث بــل هــو احــرام وتقديــر للتنــوع الغنــي يف ثقافــات
هــذا العــامل وأشــكال التعبــر وأمنــاط الحيــاة التــي يعتمدهــا اإلنســان.
فالتســامح يعــرف بحقــوق اإلنســان العامليــة وبالحريــات األساســية
لآلخريــن .ومبــا أن النــاس متنوعــون بطبيعتهــم ،وحــده التســامح قــادر
عــى ضــان بقــاء املجتمعــات املختلطــة يف كل منطقــة مــن العــامل .
يحــدد اإلعــان مســألة التســامح ليــس فقــط كواجــب أخالقــي ،ولكــن
أيضــا كــرط ســيايس وقانــوين لألفــراد والجامعــات والــدول .كــا أنــه مــكان :مــن املنــزل واملــدارس وومــكان العمــل وصــوالً إىل مجــال تطبيــق
يربــط قضيــة التســامح يف الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي القانــون والتدريــب القانــوين ،وأخــراً وليــس آخــراً إىل ميــدان التســلية
وضعــت عــى مــدى الســنوات الخمســن املاضيــة ،والتــي تؤكــد عــى وعــى الطــرق الرسيعــة للمعلومــات .
التعصــب تســتدعي النفاذ إىل املعلومات :
أهميــة قيــام الــدول بصياغــة ترشيعــات جديــدة عنــد الــرورة لضــان • مكافحــة ّ
املســاواة يف املعاملــة وتكافــؤ الفــرص لجميــع الفئــات واألفــراد يف
يصبــح التعصــب خطــراً فعــاً عندمــا يتــم اســتغالله لتحقيــق
املجتمــع .
الطموحــات السياســية واألطــاع بــاألرض التــي تنتــاب أحــد األفــراد أو
يعتــر التمييــز والتهميــش ،إىل جانــب الظلــم والعنــف الصارخَــن ،مجموعــات األفــراد .وغالب ـاً مــا يبــدأ املحرضــون عــى الكراهيــة بتحديــد
أحــد األشــكال الشــائعة للتعصــب .ولذلــك ،يجــب أن تهــدف الرتبيــة عتبــة التســامح لــدى العامــة .ثــم يطــورون حججــاً واهيــة ويتالعبــون
مــن أجــل التســامح إىل درء التأثــرات التــي تولــد الشــعور بالخــوف مــن باإلحصائيــات وبالــرأي العــام مــن خــال نــر معلومــات مغلوطــة وأحــكام
اآلخريــن واســتبعادهم .كــا ينبغــي أن تســاعد الشــباب عــى تطويــر مســبقة .ولعــل الوســيلة األنجــع للحــدّ مــن نفــوذ هــؤالء املحرضــن تكمــن
قدراتهــم إلصــدار األحــكام املســتقلة وتحفيــز التأ ّمــل الناقــد والتفكــر يف تطويــر سياســات تولــد حريــة الصحافــة وتعددهــا وتعززهــا مــن أجــل
األخالقــي .وال يجــدر بتنــوع الديانــات واللغــات والثقافــات واإلثنيــات الســاح للجمهــور بالتمييــز بــن الوقائــع واآلراء.
يف عاملنــا أن يشــكّل حجــة لنشــوب الرصاعــات بــل هــو باألحــرى كنــز
التعصب تســتدعي الوعي الفردي :
• مكافحــة
ّ
تغتنــي منــه البرشيــة جمعــاء .
إن التعصــب املتفــي يف مجتمــع مــا هــو اال حصيلــة التعصــب املوجــود
التعصب تســتدعي قانوناً :
• مكافحــة
ّ
يف أفــراده .ويعتــر التزمــت والتنميــط والوصــم واإلهانــات والدعابــات
إن كل حكومــة مســؤولة عــن إنفــاذ قوانــن حقــوق اإلنســان وعــن العنرصيــة خــر أمثلــة عــى التعابــر الفرديــة عــن التعصــب الــذي
حظــر جرائــم الحقــد والتمييــز بحــق األقليــات ومعاقبتهــا ،ســواء ارتكبــت يتعــرض لــه األشــخاص يومي ـاً .فالتعصــب يولّــد التعصــب ويــرك ضحايــاه
عــى يــد مســؤولني يف الدولــة أو منظــات خاصــة أو أفــراد .كــا يجــب متعطشــن للثــأر .وال ميكــن مكافحــة هــذه اآلفــة إال بوعــي األفــراد للرابــط
عــى الدولــة أن تضمــن تســاوي الجميــع يف االحتــكام إىل القضــاء القائــم بــن أمنــاط ســلوكهم والحلقــة املفرغــة النعــدام الثقــة والعنــف
ومفــويض حقــوق اإلنســان أو أمنــاء املظــامل ،لتفــادي قيــام األفــراد يف املجتمــع .ويجــب عــى كل فــرد يف املجتمــع أن يســأل نفســه :هــل
بإحقــاق العدالــة بأنفســهم واللجــوء إىل العنــف لتســوية خالفاتهــم .أنــا متســامح ؟ هــل أميــل اىل تنميــط األشــخاص ؟ هــل أنبــذ األشــخاص
املختلفــن عنــي ؟ هــل ألومهــم عــى املشــاكل التــي أواجههــا ؟
• مكافحــة التعصب تســتدعي التعليم :

ّ

إن القوانــن رضوريــة لكنهــا ليســت كافيــة ملواجهــة التعصــب
يف املواقــف الفرديــة .فغالبــاً مــا يكــون التعصــب متجــذراً يف الجهــل
والخــوف :الخــوف مــن املجهــول ،مــن اآلخــر ،مــن الثقافــات واألمــم
والديانــات األخــرى .كــا يرتبــط التعصــب إرتباطـاً وثيقـاً بشــعور مفــرط
بالثقــة بالنفــس والغــرور ،ســواء كان شــخصياً أو وطني ـاً أو ديني ـاً .وهــي
مفاهيــم تــدرس وتعلــم يف ســن مبكــرة .لذلــك ،ال بــد مــن التشــديد
أكــر مــن قبــل عــى توفــر املزيــد مــن التعليــم والتعليــم األفضــل
وعــى بــذل جهــود إضافيــة لتعليــم األطفــال التســامح وحقــوق اإلنســان
وســبل العيــش األخــرى .ويجــب تشــجيع األطفــال ،ســواء يف املنــزل أم يف
املدرســة ،عــى التمتــع باالنفتــاح والفضــول .

التعصــب تســتدعي الحلول املحلية :
• مكافحــة ّ

يــدرك معظــم النــاس أن مشــاكل الغــد ســتأخذ طابعــاً عامليــاً يومــاً
بعــد يــوم لكــن قلــة تعــي أن الحلــول للمشــاكل العامليــة تبــدأ بشــكل
أســايس عــى الصعيــد املحــي ،ال بــل الفــردي .فعندمــا نواجــه تصعيــداً
يف التعصــب ،ال ميكننــا الوقــوف مكتــويف األيــدي بانتظــار الحكومــات
واملؤسســات لتتحــرك مبفردهــا .فجميعنــا جــزء مــن الحــل ويجــب أال
نشــعر بالعجــز ألننــا منلــك ،يف الواقــع ،قــدرة هائلــة ملامرســة نفوذنــا.
ويعتــر العمــل الســلمي إحــدى الوســائل املؤاتيــة الســتخدام هــذا النفــوذ،
أي نفــوذ الشــعب ،إذ أن أدوات العمــل الســلمي كثــرة تــراوح بــن رص
صفــوف مجموعــة مــا ملواجهــة مشــكلة مطروحــة وتنظيــم شــبكة شــعبية
لذلــك ،فــإن التعليــم ال يبــدأ أو ينتهــي يف املدرســة بــل هــو تجربــة وإبــداء التضامــن مــع ضحايــا التعصــب وتكذيــب الدعايــة املغرضــة ،وهــي
تســتمر مــدى الحيــاة .ولــن تتكلــل مســاعي بنــاء التســامح عــر التعليــم يف متنــاول كل مــن يرغــب يف وضــع حــد للتعصــب والعنــف والحقــد .
بالنجــاح مــا مل تصــل إىل مجمــل الرشائــح العمريــة وتحصــل يف كل
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الدميقراطية وحدها ال تكفي بل ما قبل الدميقراطية هو األهم
الدميقراطيــة هــي نتــاج لتضافــر عوامــل
متعــددة داخليــة وخارجيــة ،تدفــع إىل
إحــداث تغيــر يف النظــام الســيايس القائــم
مــن خــال تحليــل الواقــع مبوضوعيــة،
وبــكل مــا فيــه مــن النزاعــات والتوازنــات
واملطالــب املتميــزة واملتعــددة واملتباينــة
التــي تكـ ّون حقيقــة هــذا الواقــع الســيايس
الخــاص بــكل مجتمــع .واملنظومــة القيميــة
للمجتمــع التــي تعتــر األســاس الــذي
يُوضِّ ــح طبيعــة تَ َق ُّبــل وتأقلــم املجتمــع
ألي نــوع مــن األنظمــة السياســية ،فــإن
غــاب األصــل تدهــورت وف َِشــلت الفــروع.
فالدميقراطيــة ثقافــة قبــل أن تكــون
ُحكُــم ،أي إن الدميقراطيــة مــن أبســط
معانيهــا هــو ،إننــي أكــره مــا تقــول
ولكنــي ســأدافع عــن حقــك يف أن تقولــه،
فالحديــث عــن الدميقراطيــة والتحــول
الدميقراطــي يف البــاد العربيــة عــى
خلفيــة هيمنــة ثقافــة العنــف اإلقصائيــة
والغيــاب الكامــل لقيمــة الفــرد والطائفيــة
والحــروب االهليــة أشــبه مــا تكــون
النفــخ يف قربــة مثقوبــة .والدميقراطيــة
هــي يف الجوهــر منهــج وإجــراءات اإلدارة
الســلمية لالختــاف التــي تســمح بالتنــوع
والتعدديــة والــرأي والــرأي اآلخــر وتــداول
الســلطة يف إطــار مــن حكــم القانــون
واملشــاركة الشــعبية .وتغيــب لــدى نخــب
الحكــم وقــوى املعارضــة القناعــة الحقيقيــة
بإمكانيــة الصناعــة الســلمية للتوافــق
بينهــا عــى نحــو يضمــن مصالحهــا
الحيويــة ويَ ِصيــغ مــن القواســم املشــركة
مــا يســمح بتفعيــل مبــاديء التــداول
الســلمي للســلطة واملســائلة واملحاســبة
مــن خــال إطــار لحكــم القانــون ونظــام
قضــايئ مســتقل .النــزوع الحتــكار السياســة
وإلغــاء اآلخــر وهيمنــة املعــادالت التــي ال
تنفــع ورصاع مــن أجــل االســتحواذ عــى
الســلطة والحكــم عنــوة ودون تفريــط كل
هــذا يــؤدي ألنظمــة شــمولية ديكتاتوريــة
الحــزب الواحــد واإلقصــاء .
أنَّ العــامل العــريب ال يــزال يفتقــر يف
جميــع دولــه إىل منــوذج مــن الحكــم
الســيايس الحــي أي القــادر عــى بلــورة حد
أدىن مــن اإلرادة الجمعيــة والتعبــر عــن
املصالــح املتعــددة واملتباينــة للمجتمــع
والعمــل عــى تقنينهــا وتوفــر اإلطــار
املناســب للتوفيــق فيــا بينهــا وتجــاوز
تناقضاتهــا و َحلَّهــا بطريقــة ســلمية.
وتبقــى التحــوالت الدميقراطيــة يف البــاد

العربيــة ،تواجــه تحديــات قبــول الوعــي
الشــعبي بهــذه الدميقراطيــة التــي مل ترتســخ
جيــدا يف املجتمعــات ،ومــن هنــا ال بــد مــن
التــدرج املحســوب للتحــوالت الدميقراطيــة،
وإالّ نصبــح يف رصاعــات وحــروب ،وتدخــات
مــن املؤسســات العســكرية كطــرف ،إذا
وجــدت الخــاف يحتــدم بــن الفرقــاء مــن
أفــراد املجتمــع ،وهــذا يعنــي ،العــودة مــرة
أخــرى إىل الفكــر الشــمويل القمعــي ،والــذي
فشــل فشــا ذريعــا ،يف االســتقرار املجتمعــي،
ســوا ًء يف الناحيــة االجتامعيــة أو الناحيتــن
االقتصاديــة والسياســية  ،وهــذا لــن يتحقــق
إالّ مــن خــال التــدرج ،مــع خلــق الوعــي،
وأهميــة املشــاركة الجامعيــة للقــرار الســيايس،
حتــى ميكــن تأســيس مجتمع ـاً واعيــا ًبأهميــة
التحــول الدميقراطــي التعــددي .و ِعـرَ التاريــخ
تَشَ ــكَّلت كل أنظمــة الحكــم مــن مرجعيــات
وأفــكار ومــن مؤسســات وإجــراءات ،منــذ
الحضــارات القدميــة الفرعونيــة الســومرية
اإلغريقيــة والرومانيــة ،مــرورا باإلقطــاع
وامللكيــات املطلقــة يف العصــور الوســطى،
وانتهــا ًء بعرصنــا الحــايل .
نــر ثقافــة التعايــش والتســامح ونبــذ
التطــرف واإلرهــاب واإلقصــاء ،يعنــي أنــه
البــد مــن توعيــة الشــباب عــى تَ َق ُّبــل اآلخــر
وت َج ُّنــب العــدوان والكراهيــة والــراع
وإقامــة عالقــات مــع اآلخــر عــى اســاس
املحبــة والتعــاون والتعايــش؛ أي أن يكــون
املجتمــع دميقراطيــاً قبــل السياســة  ،وذلــك
باختيــار رشعيــة االختــاف ومنطــق التعدديــة
الحزبيــة وااللتجــاء إىل صناديــق االقــراع
الختيــار مــن ميثــل األغلبيــة بطريقــة نزيهــة
وشــفافة وعادلــة؛ فاملواطنــة باعتبارهــا
حيــاة جامعيــة قامئــة عــى روابــط ترشيعيــة
وسياســية وثقافيــة وإنســانية ( مبعنــى آخــر
ان ال يكــون الشــعب مجاميــع متناحــرة
بــل يــداً واحــدة )  ،وإطــارا تتحقــق مــن
خاللــه الحقــوق السياســية واالقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة الالزمــة للمســاواة
والعدالــة ،ال ميكــن أن تصبــح َف ّعالــة وبَ ّنــاءة
إالّ بإعاملهــا ،الــذي يتحقــق عــن طريــق
مشــاركة كل فــرد يف تدبــر شــؤون مجتمعــه
بإبــداء الــرأي ،والقيــام مببــادرات تهــدف إىل
تحقيــق املنفعــة العامــة ،واملشــاركة باعتبــاره
ناخبــاً أو مرشــحاً يف اختيــار نــوع الســلطة
التــي يجــب أن يخضــع لهــا املجتمــع .إالّ
أنَّ التحــرك نحــو الدميقراطيــة ،الــذي تعرفــه
بعــض مجتمعاتنــا العربيــة ،يبقــى محــدودا
دون الحاميــة الكاملــة لحقــوق اإلنســان،

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )95ترشين الثاين 2020

د .ماجد احمد الزاميل

وذلــك بالنهــوض
بهــذه الحقــوق
وتعزيزهــا ونــر
ثقافتهــا ،حيــث
تُشــكِّل حاميــة
هــذه الحقــوق
دفعــة قويــة،
وبدونهــا لــن
يتحقــق إصــاح أو تحــول دميقراطــي أو
تنميــة .
وأكــر خطــر يهــدد الدميقراطيــة ،هــو
أن يســود لــدى املواطنــن شــعور بكــون
املؤسســات التمثيليــة ،هــي مجــرد مواقــع
يتســابق االنتهازيــون وذووا املــال والجــاه
عــى الوصــول إليهــا  ،أو أنهــا مجــرد
واجهــات شــكلية ،غــر منبثقــة مــن
إرادتهــم ،أو غــر متجاوبــة مــع رغباتهــم،
أو ينحــر دورهــا يف مباركــة مــا ُيــى مــن
جهــات خارجيــة  ،وأن توجــه الناخبــن
بكيفيــة دوريــة إىل صناديــق االقــراع،
ال مينحهــم أدىن شــعور بــأن ألصواتهــم
أي أهميــة يف تدبــر الشــأن العــام ،مــا
يشــعرهم بعــدم الجــدوى مــن كل ذلــك،
ومــا يرتتــب عنــه مــن انعــدام الثقــة
والالمبــاالة ،وكل مــا ميكــن أن يــردد يف
مثــل هــذا الوضــع مــن شــعارات ،وكالم
نظــري ،يبقــى بــدون صــدى يف املجتمــع،
الــذي ال يجــد لــه أي معنــى يف الواقــع،
وال يتفاعــل معــه ،ويتجــى رد الفعــل يف
العــزوف عــن املشــاركة يف االنتخابــات،
ويف الحيــاة السياســية بصفــة عامــة،
واالبتعــاد عــن االهتــام بالشــأن العــام،
وبذلــك يبقــى املجــال مفتوحــاً ألقليــة
مــن االنتهازيــن الذيــن يســتحوذون عــى
مواقــع القــرار ،ويقومــون بتدبــر الشــأن
العــام بالطريقــة التــي تضمــن مصالحهــم
وأهوائهــم ،وتحافــظ لهــم عــى مواقعهــم
ونفوذهــم ،ولــو كان ذلــك يتعــارض مــع
املصالــح الحيويــة للفئــات العريضــة مــن
الشــعب؛ فضــا عــا يرتتــب عــن ذلــك مــن
انتشــار اليــأس والتذمــر ســواء يف وســط
النخــب املؤمنــة بالقيــم الدميقراطيــة ،أو
يف وســط عامــة الشــعب ،ويفتــح البــاب
بالتــايل للتطــرف واملغامــرات التــي ال
تحمــد عواقبهــا .
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املجتمعــات العربيــة بشــكل عــام
مجتمعــات قليلــة التجربــة باملامرســة
السياســية الحديثــة (ألنهــا مل تــر االســتقالل
عــى مــر العهــود بــل التبعيــة لألجنبــي)،
أمــا الخــرة السياســية الحديثــة -أعنــي
العمــل يف إطــار تضامــن مواطنــي يجمــع
األفــراد مــن وراء انتامءاتهــم وارتباطاتهــم
األهليــة الخاصــة -فــا تــزال ضعيفــة
جــداً .كــا أن الخــرة التــي تراكمــت
خــال الحقبــة األوىل مــن مامرســة الحيــاة
السياســية الحديثــة يف منتصــف القــرن
العرشيــن مل ولــن تنتقــل بســهولة وأحيان ـاً
مل تنتقــل بتاتــاً إىل األجيــال الجديــدة
وتَع َّرضَ ــت إىل انقطاعــات كبــرة .فعــدم
االســتقرار عمومـاً للنظــم السياســية وتكــرر
االنقالبــات العســكرية وغــر العســكرية
وغيــاب التفاعــل بــن النخــب السياســية
الفالحيــة واملدينيــة والعســكرية واملدنيــة
املتنازعــة والطامحــة إىل الســلطة وتصفيــة
بعضهــا إلرث البعــض اآلخــر ،كل ذلــك
ســاهم وال يــزال يســاهم يف هــذا
االنقطــاع يف انتقــال الخــرة وبالتــايل يف
تراكــم تجربــة سياســية حيــة مبــا تشــتمل
عليــه مــن مامرســات منوذجيــة وتقاليــد
وتقنيــات وقيــادات وأصــول معروفــة
ومتبعــة .
وأهــم مشــكلة تواجــه الدميقراطيــة
هــي ايجــاد توافــق بــن تطبيــق االفــكار
الدميقراطيــة وبــن الكفايــة ،اذ ان هنــاك
اختــاف وتناقــض بــن هذيــن املبدأيــن،
فالتطــرف بالدميقراطيــة يجعــل النــاس
متســاوون يف االســهام بشــؤون الحكومــة،
وهــذا يــؤدي اىل حصــول جهــاز حكومــي
ضعيــف غــر قديــر ،وإذا تــم الرتكيــز
عــى الكفــاءة وحدهــا ســتؤدي اىل ظهــور
ديكتاتــور عاقــل متســامح ،أو تفويــض
الســلطة اىل عــدد قليــل مــن ذوي
الخــرة والكفــاءة .االنتقــال الدميقراطــي
بواســطة امليثــاق بــن الحاكــم واملعارضــة
حتــى تظهــر هــذه األمنــاط مــن عمليــات
االنتقــال القــدرة عــى تجــاوز حواجــز
الطريــق الدميقراطــي املســدود يف الوطــن
العــريب  ،فــإن املطلــب األكــر إلحاحــاً
لألنظمــة  ،كــا للمعارضــات  ،هــو
الوســطية يف مواقفهــا  ،واالنخــراط يف
سياســة بنــاء تحالــف وإجــاع واســعني
بحيــث يتوجــب عــى األنظمــة أن تــدرك
أنــه لــن يســمح للحكــم التســلطي بــأن
يبقــى خــارج املســائلة إىل األبــد ( فنالحــظ
مثــاً تكــرار التدخــل باســم حقــوق
اإلنســان ) ،كــا أنــه لــن يكــون يف وســعها
االســتمرار يف الحكــم بــدون أن تتلقــى
دعــم املجتمعــات املدينيــة التعدديــة
الناشــئة ومعرفتهــا ونصائحهــا .أن تكــون

مضامــن القوانــن تنظــم الحيــاة يف املجتمــع
عــى أســس عادلــة ،بــدءاً مــن الدســتور
الــذي يجــب أن يُنظــم مؤسســات الدولــة
عــى قواعــد دميقراطيــة ،ويُ ِقيــم التــوازن
بــن الســلطات ،ويضمــن الحقــوق والحريــات
األساســية لإلنســان ،ثــم القوانــن التــي تنظــم
مختلــف املجــاالت ،والتــي ينبغــي أن تؤ ّمــن
الحاميــة مــن التعذيــب ،ومــن جميــع أشــكال
الظلــم والتعســف والحيــف  ،أو ســوء
املعاملــة ،مــن طــرف أشــخاص عاديــن ،أو
ذوي النفــوذ ،أو مــن قبــل أشــخاص معنويــن،
مثــل الدولــة ومؤسســاتها .ولذلــك املطلــوب
اليــوم إقــرار الضامنــات الكافيــة عــى مســتوى
الدســتور ،وتعزيزهــا بخطــوات سياســية،
وتدابــر عمليــة ،تــؤدي إىل تجــاوز مــا تَب ّقــى
مــن عقليــات ومامرســات املراحــل الســابقة،
التــي يدفــع املواطــن اليــوم مثنــاً باهظــا يف
محاولــة لتضميــد بعــض الجــروح املوروثــة
عنهــا ،ولــو بشــكل نســبي ،ألن تلــك الجــروح
كانــت عميقــة ،وســتبقى عالمــة عــى مرحلــة
رهيبة(فــرات الحكــم الديكتاتــوري الشــمويل
االســتبدادي) ،ومامرســات وانتهــاكات ،ال
ينبغــي الســاح بتكرارهــا بــأي شــكل مــن
األشــكال .وباعتبــار املسلســل الدميقراطــي
مســاراً سياســياً ومجتمعيــاً شــمولياً ،يســر
يف اتجــاه إرشاك رشائــح اجتامعيــة واســعة
يف اتخــاذ القــرار أو التأثــر عــى مراكــز
صنعــه ،فــإن رصــد مــؤرشات االنتقــال نحــو
تكريــس وتعزيــز حقــوق اإلنســان يدخــل
يف ُصلــب عمليــة متابعــة ومراقبــة االنتقــال
الدميقراطــي .
وللــروة الريعيــة الكبــرة التــي َم َّيــزت
حقبــة مــا بعــد االســتقالل أألثــر الواســع،
فقــد اســتفادت البــاد العربيــة مــن مصــادر
ريعيــة كبــرة وهامــة نتيجــة تصديــر النفــط،
وال تــزال هــذه املصــادر الريعيــة تُشَ ـكِّل فيهــا
أهــم مواردهــا والعامــل الرئيــي يف تأمــن
اســتمرار املجتمعــات اقتصادي ـاً .وقــد َعملــت
هــذه املصــادر -يف ظــروف انعــدام البنيــة
الصناعيــة املتينــة واإلدارة الحديثــة وبــرف
النظــر عــن طريقــة توزيعهــا -عــن قطــع
الطريــق عــى التطــور العقــاين واملوضوعــي
للمؤسســات واملامرســات العامــة ومنظومــات
القيــم ،وقــد ســاهمت بذلــك يف ترســيخ
أســس الدولــة الريعيــة التــي تحظــى النخــب
الحاكمــة فيهــا مبــوارد مســتقلة كبــرة متكَّنهــا
مــن االســتغناء عــن املجتمــع بــل تجعــل
منهــا املــادة امل ُ َخــدِّ رة لهــذا املجتمــع مقابــل
تنازلــه عــن حقوقــه السياســية واملدنيــة،
وهــو مــا يفــر تطــور الســلوك األبــوي
والعشــائري لهــذه النخــب يف إطــار الدولــة
الحديثــة واعتامدهــا املتزايــد عــى منطــق
الزبائنيــة وتجــاوز أي منــوذج حيــاة سياســية
وقانونيــة ســليمة ،كــا يفــر النمــو املفــرط
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للعديــد مــن القيــم والســلوكيات الســلبية
مثــل امليــل إىل التبذيــر والهــدر وســيطرة
النزعــة االســتهالكية واحتقــار العمــل أو
تخفيــض قيمتــه عــى حســاب اإلثــراء
الرسيــع وغيــاب روح االســتثامر العقــاين
واملراهنــة عــى عالقــات القــرىب السياســية
والتحــاق النخبــة االجتامعيــة بالدولــة
والســلطة وانعــدام الجديــة والتســاهل
أمــام الفســاد والفــوارق الخطــرة بــن
الطبقــات .
أمــا عالقــة األمــن بالدميقراطيــة ،فهــي
واحــدة مــن املعضــات الكبــرة والجــادة
التــي تصاعــدت أهميتهــا خــال الفــرة
الســـات ،فهــي
األخــرة يف ظــل نفــس ِّ
حساســة للغايــة ،وتحمــل معهــا
مســألة ّ
مخاطــر حــدوث انقالبــات حقيقيــة،
وال ميكــن تجاهلهــا أو التعامــل معهــا
باســتخفاف ،خاصــة يف ظــل تأثــرات
النمــوذج العراقــي مث ـاً .فرغــم أن حالــة
العــراق ال تُ ثــل تجربــة تَ َح ـ ِّول دميقراطــي
معتــادة ،وإمنــا تجربــة «انهيــار دولــة» إثـ َر
غــزو أجنبــي واحتــال ،وأصبحــت تُ ثِّــل
خــارج العــراق هاجســاً مقيــاً ،تغ ّذيــه
مظاهــر دمويــة يوميــة لنتائــج فــراغ
أمنــي غــر محــدود ونقــص الخدمــات.
وإذا كانــت حالــة عــدم االســتقرار األمنــي
ترتبــط بالتحــول الدميقراطــي كعمليــة ال
ميكــن تجنبهــا ســواء بالطريقــة التــي تُديــر
بهــا الحكومــات ذاتهــا تلــك العمليــة أو
بظواهــر ال عالقــة لهــا بالدميقراطيــة أص ـاً
أو حــول مــا إذا كانــت مؤسســات األمــن
هــي التــي أصبحــت تُـــعرقل بالفعــل
عمليــة اإلصــاح الســيايس أو أنَّ هنــاك
بعــض القــوى السياســية الدافعــة يف
اتجــاه التغيــر ال تتــرف باملســؤولية أو
العقالنيــة الكافيــة .
وأخــراً نقــول إنَّ تطبيــق الدميقراطيــة
بشــكلها الســليم  ،وعــى قاعــدة الحريــة
للجميــع لتــداول الســلطة يف بالدنــا
ســيقلل مــن فــرص اللجــوء إىل العنــف
وســ ُي ِحد
لتحقيــق األهــداف السياســيةَ ،
مــن أي ظواهــر متطرفــة ،وســيعمل عــى
توجيــه الطاقــات نحــو البنــاء والعطــاء
املســتمر ،وبذلــك يُعــد االســتبعاد
واملنــع الــذي تُق َّيــده القوانــن يف بعــض
بلــدان العــامل الثالــث إمنــا هــو «حريــة
انتقائيــة» ،وتَ يِيــز غــر إنســاين بــن أبنــاء
الوطــن الواحــد ،وعلينــا أن ننظــر إىل
تجــارب اآلخريــن لنســتفيد منهــا يف هــذا
املجــال فلننظــر للتجربــة األوروبيــة
ـت جناحهــا كل الفئــات
التــي احتــوت تحـ َ
االجتامعيــة مــن اليســار إىل اليمــن ومــن
العلامنيــن إىل املتدينــن ،ومــن األغنيــاء
إىل الفقــراء ......الــخ .
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د .عىل الخالدي
توالــت عــى مــن يتظاهــر ســلميا ممــن يريــد وطــن،
فنــزل ليأخــذ حقــه .الكثــر مــن املنغصــات والعواقــب،
أثبتــت الوقائــع امللموســة ،أن وراءهــا مســؤويل القامئــن
عــى مواقــع الق ـرار .نفذهــا مــن يحســبوا عــى املحافظــة
عــى ســامة املنتفظــن (.حســب الدســتور التظاهــر
مكفــول !! ) باإلضافــة لتــذايك ترصيحــات رمــوز الحكومــة
أمــام عوائــل الشــهداء الذيــن قــام بزيارتهــم ،ليــزرع األمــل
يف نفوســهم وببعــض الكرثيــن مــن نشــطاء اإلنتفاضــة .بــأن
دمــاء شــهداءهم لــن تذهــب ســدى ،وإن املغيبــن س ُيكشــف عــن مــن غيبهــم قريبــا،
ملعرفتــه بأماكــن تواجــد البعــض منهــم ،مؤكــدأً عــى مالحقتهــم ،ومــن أن القانــون
سـ ُيطبق بحقهــم .تلــك الترصيحــات مل ثُشــم منهــا رائحــة تهديــد وال كانــت توحــي بــأن
هنــاك أهــداف جانبيــة ،تتضمــن طمــر دمــاء أكــر مــن  700شــهيد و 250الــف معــاق،
ومل متــس مطالــب املنتفضــن ،واالســتعدادات لتوفــر مســتلزمات اإلنتخابــات املبكــرة
لتكــون حــرة ونزيــه .مــا أشــاع يف نفــوس الكثــر مــن النــاس اإلطأمنــان بصحــة مســار
الحكومــة نحــو تحقيــق مــا يُطالــب بــه املنتفضــون .
إال أنــه بعــد أنتهــاء األســتذكار بذكــرى إنــدالع اإلنتفاضــة فوجــيء املنتفضــون
والجامهــر الشــعبية بالبلــدورزات ورجــال الجيــش تكتســح ســاحات التظاهــر وتزيــل
الخيــام يف بــادرة أدعــى القامئــون عــى هــذه العمليــة ،إنهــا تجــري بالتوافــق مــع
املنتفضــن ،بينــا ظهــر الحقــا أن بعــض الناشــطني والذيــن مل يشــخصوا ،حيــث جــرت
مســاومتهم ،رهــن تعينهــم يف دوائــر الدولــة ،حتــى يكونــوا مروجــن لخــوض البعــض
مــن رمــوز الدولــة اإلنتخابــات املبكــرة ،كــا جــاء ذلــك يف ترصيــح ألحــد قيــادي كتلــة
النــر .مــا ســيجعل التنافــس غــر عــادل ونزيــه .
كل ذلــك مل مينــع مواصلــة املنتفضــن ،تظاهرهــم الســلمي بتصميــم أعــى ،معتربيــن
ان األقــوال التــي تقــول بهــا بعــض املســؤولني ،ماهــي إال ذر الرمــاد يف العيــون .خلفهــا
وقــف مــن ينــوي مواصلــة النهــج الســيايس التحاصــي أوال ،وخمــد الحقيقــة وعــدم
الوفــاء بالتعهــدات ثانيــا ،كــا تشــر الشــواهد يف الســاحة السياســية العراقيــة ،حيــث
ليومنــا هــذا مل تجــري أيــة خطــوة نحــو تحقيــق أهــداف اإلنتفاضــة ،وأنــه لــن يكــون
هنــاك خطــوات جديــة للتغيــر واإلصــاح ،فــا زال الفســادون ٌيارســوا النهــب املؤدلــج
ورشعنــة اللصوصيــة ،بشــكل غــر منظــور يف البــاد ،ولــن تطالهــم يــد العدالــة ،مــا زاد
مــن معانــات الطبقــة الفقــرة مــن الشــعب يف معيشــتها اليوميــة ،ودفع املنتفضــون ،أن
يؤكــدوا عــى رصامــة مواصلــة إإلحتجاجــات ،وأضعــن أمامهــم حكمــة تداولتهــا أطـراف
الحركــة الوطنيــة العراقيــة منــذ بــدأء حراكهــا املطلبــي (أثبتــت الوقائــع صحتهــا) ،بــان
مــن يقتــل مطالــب بوطــن حــر ال يؤمــن عــى يشء .
ومــع اإلعـراف بتحمــل املنتفظــن مســؤولية عــدم التعامــل مــع املنغصــات واملواقف
املاســوية بجديــة ومبنتهــى الحــرص واملســؤولية .تأكــد ذلــك ،مــن إتخاذهــم جديــة
التعامــل مــع مــن يريــد تفويــت الفــرص لتأجيــج اإلحتقــان والنعــرات املختلفــة.
عــاوة عــى رص صفوفهــم تحــت قيــادة توجــه حراكهــم ،وإتخــاذ موقــف حــازم
تجــاه محــاوالت بــر أط ـراف الح ـراك الشــعبي ،الــذي يســتمد قوتــه مــن اإلمكانيــات
الشــحيحة التــي توفرهــا الجامهــر الشــعبية عــى مختلــف املســتويات ،وخصوصــا
املاديــة واللوجســتىية .مســتفدين مــن تجربــة شــعبنا مــن أن أي ح ـراك جامهــري ال
بــد ان تكــون لــه قيــادة مســؤولة تنهــض بتوجيهــه .
إن املطالبــن بوطــن وبحقوقهــم الوطنيــة ،وباإليفــاء بالتعهــدات التــي قطعهــا رمــوز
الســلطة للجامهــر الشــعبية التــي عشــعش الجــوع يف صفوفهــا وإزدادت فقـرا وبؤســا،
ال ميكــن أن تعالجــه الورقــة البيضــاء التــي اهملــت التطــرق إىل البنيــة التحتيــة ،حيــث
ســتؤدي بوضــوح إىل الفــرز الطبقــي واإلجتامعــي وتزيــد الهــوة بــن األغنيــاء والفقـراء،
بشــكل ســيدمر حقوقهــم اإلنســانية .
فاملطالبــة والتأكيــد عــى ردم مســببات الفقــر  ،مرهــون بالقضــاء عــى الفســاد
املــايل واإلداري  ،والــذي أعتــره القامئــون عــى مواقــع القــرار تعــايل عــى ســلطتهم
وتهديــد لكراســيهم وتفريــق شــمل شــللهم التــي وقفــت وراء دوافــع تجويــع شــعبنا.
فهــذه اآلفــة التــي إبتدأهــا الحكــم الصدامــي تواصلــت بشــكل أعمــق يف فــرة حكــم
األحـزاب اإلســامية املتحاصصــة قوميــا وسياســيا ،والتــي أذلــت شــعبنا الــذي مل يطالــب
بأكــر مــن وطــن يســوده األمــن اإلنســاين والفكــري واإلقتصــادي .إن املطالبــن بوطــن
ليدعواالقامئــن عــى مواقــع القرار،إلســتيقاظ مــن صوامعهــم ،لكســب صداقــة ورىض
الجامهــر الشــعبية ،ومصادقتهــا بإح ـرام أنســانيتها ومشــاركتها آمالهــا وطموحاتهــا .
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ال أعــرف مــن هــو طرميــش  ،ولكنــه ظــل
يف االوســاط الشــعبية العراقيــة مثــاال للشــخص
الــذي يتعــرض ملــأزق كبــر غالبــا مــا يكــون (
بســطة عراقيــة غســل ولبــس ) أو يتعــرض
لخســارة كبــرة يف االمــوال فيصبــح ضحيــة
الفعالــه العدوانيــة مــن حيــث ال يحتســب.
وبتحويــر بســيط نســتطيع التالعــب ببعــض
الحــروف ليصبــح االســم طرميبــش فينطبــق
عــى احــداث االنتخابــات االمريكيــة مش ـرا اىل
ترامــب الــذي يلفــظ اســمه يف الــدول العربيــة شــال افريقيــا مثــل تونــس
والجزائــر طرامــب مثلــا يقولــون طاكــي بــدال مــن تاكــي ومثلــا نقــول يف
الع ـراق اســطنبول بــدال مــن اســتانبول .
لقــد خــر طرميبــش االنتخابــات يف الوقــت الــذي كان يتوقــع فيــه االنتصار
عــى غرميــه الثعلــب املعتــق بايــدن  .كان يتباهــى مبــا حققــه مــن انجــازات
واهمهــا نهــب االمــوال الطائلــة مــن الــدول الصديقــة – عــى غ ـرار الن ـران
الصديقــة – وانعــاش االقتصــاد االمريــي لبعــض الوقــت  ،فرضبــت كورونــا
الواليــات املتحــدة لتنهــار العــارة العمالقــة كــا ينهــار بــرج مــن الرمــل ،
لتكشــف امريــكا حاجتهــا اىل كاممــات تقيهــا رش البليــة الكورونيــة  ،وقلــة
مــواد التعقيــم واجهــزة التنفــس املســاعدة يف القضــاء عــى الوبــاء .
وقفــت حكومــة ترامــب شــبه عاريــة  ،مستســلمة لفــروس كورونــا وظــل
ترامــب يهــذي بحلــول واقــراح أدويــة ال معرفــة لــه بهــا متجــاوزا علــاء
الوقايــة مــن االمــراض واالخصائيــن مــن االطبــاء الذيــن دحضــوا مزاعمــه
وبينــوا خطلهــا مــا دفعــه ملهاجمتهــم والتنمــر عليهــم .
كان لالزدهــار املؤقــت الــذي حققــه ترامــب يف املرحلــة االوىل مــن رئاســته
صــدى يف الشــارع االمريــي ولكنــه كان ازدهــارا هشــا ال يعتمــد عــى قــوى
االنتــاج االمريكيــة االصيلــة ولذلــك تهــاوى برسعــة مــا أن رضبتــه ريــاح
كورونــا .
كــا لجــأ ترامــب اىل ظــال الكنيســة محــاوال االســتناد اىل ســلطة تخلــص
منهــا الغــرب منــذ ع ـرات الســنني  ،فاوربــا وامريــكا وضعــت ســلطة رجــل
الديــن عــى الــرف  ،وأبعــدت الكنيســة عــن الق ـرار الســيايس  ،رغــم انهــا
ظلــت تحتفــظ باحـرام البابــا وأســاقفة الكنيســة يف أمريــكا والفاتيــكان وبقية
دول العــامل .
أثــار ترامــب بحملــه االنجيــل والوقــوف أمــام جــدار الكنيســة قــرب البيــت
االبيــض احتجــاج الشــعب االمريــي والعديــد مــن أعوانــه يف الحكــم أمثــال
وزيــر الدفــاع الــذي أعلــن رفضــه للوقــوف اىل جانــب ترامــب يف موقفــه
مــن الكنيســة  .اضافــة اىل تعميقــه الفصــل بــن االمريكيــن بشــكل ســافر،
فاشــاع سياســة عنرصيــة ضــد الســود ومتتعهــم بحقــوق عادلة،عــى االخــص
مــا يصيبهــم مــن حيــف عــى أيــدي رجــال الرشطــة البيــض الذيــن يقتلونهــم
التفــه االســباب كــا يف حادثــة الرجــل االســود فلويــد .
ومل يوفــر ترامــب تصويــب ســهامه عــى املهاجريــن مــن امريــكا الالتينيــة
واملكســيك ومــا يالقــوه مــن قســوة يف التعامــل معهــم وتفريق أرسهــم وإبعاد
االطفــال عــن أمهاتهــم وآبائهــم  ،واالرصار عــى اكــال بنــاء الجــدار الفاصــل
بــن امريــكا واملكســيك وتكاليفــه الباهظــة التي يطالب املكســيك بتســديدها
مــا أثــار مشــاعر املاليــن مــن االمريــكان مــن اصــول امريــكا الالتينيــة .
ركــزت حملــة بايــدن االنتخابيــة عــى عجــز حكومــة ترامــب عــى مواجهــة
وبــاء كورونــا وفشــلها الكبــر يف إنقــاذ حيــاة االمريكيــن الذين فقــدوا عرشات
االالف خــال أشــهرقليلة،وكانت لتلــك املشــاهد اليوميــة يف دفــن االف املــوىت
أثرهــا يف تأجيــج االحتجــاج عــى الحكومــة االمريكيــة العاجــزة عــن إيجــاد
عــاج للمــرىض أو توفــر لقــاح لكورونــا كــا فعلــت روســيا والصــن .
لــكل تلــك االســباب وغريهــا خــرج ماليــن االمريــكان يف تظاهــرة انتخابيــة
مشــهودة ليشــاركوا يف االنتخابــات عــن طريــق الربيــد قبــل موعــد االنتخابــات
بوقــت مبكــر مــا شــكل تهديــدا لحظــوظ ترامــب يف الحصــول عــى فرصــة
ثانيــة للبقــاء يف البيــت االبيــض الــذي جعــل منــه قلعــة للتهــور وعــدم
املســؤولية فخــر حتــى يف الواليــات التــي كانــت مــن ضمــن مســاحة حزبــه
تاريخيــا .

واخرياً انترص بايدن وأكلها طرميبش .
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قانون االنتخابات يصادر مطالب املنتفضني بترشيع عادل
صــوت مجلــس النــواب عــى قانــون
انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي رقــم ()9
لســنة  2020يف جلســته الرابعــة والعــرون
املنعقــدة بتاريــخ  2019/ 12/ 24وبحضــور
( )184نائــب وأجــل التصويــت عــى الدوائــر
االنتخابيــة لوقــت الحــق وانتهــى مــن
التصويــت عــى امللحــق املتضمــن تقســيم
الدوائــر االنتخابيــة عــى املحافظــات يف جلســته
الثامنــة عــر املنعقــدة بتاريــخ 2019/10/29
وبحضــور ( )168نائــب وبذلــك يكــون قــد انجــز
التصويــت عــى القانــون بأكملــه واصبــح للنــر
يف جريــدة الوقائــع العراقيــة ليصبــح نافــذا بعــد
شــهور عديــدة مــن املامطلــة .
وســنتناول يف موضوعنــا هــذا اهــم مــا
تضمنــه هــذا القانــون مــن عنــارص ايجابيــة
وســلبية مــن خــال املقارنــة مــع قانــون
انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي رقــم ()45
لســنة ( 2013املعــدل ) والــذي متــت مبوجبــه
االنتخابــات العامــة يف ســنة  2018لغــرض وضــع
القــارئ يف الصــورة .
حــدد القانــون الحــد االدىن مــن العمــر
للمرشــح مبقــدار ( )28مثانيــة وعرشيــن ســنة
عنــد الرتشــيح وفقــاً ملــا نصــت عليــه (املــادة
الثامنــة اوالً) مــن القانــون بعــد ان حــدد
املــروع املعــروض عــى مجلــس النــواب العمــر
مبقــدار ( )25ســنة خالفــاً للقانــون رقــم ()45
لســنة  2013والــذي كانــت ( املــادة  8اوال )
منــه تنــص عــى (ان ال يقــل عمــر املرشــح عــن(
 ) 30ثالثــن ســنة عنــد الرتشــيح وبذلــك يكــون
النــص ضمــن القانــون الجديــد منصفـاً لرشيحــة
الشــباب لفتــح املجــال امامهــم للمشــاركة يف
الرتشــيح النتخابــات مجلــس النــواب .
وجــاء يف ( املــادة  /8رابعـاً) التــي اشــرطت
ان يكــون املرشــح حاصـاً عــى شــهادة الدراســة
االعداديــة عــى االقــل او مــا يعادلهــا خالفــاً
للتعديــل االول مــن قانــون انتخابــات مجلــس
النــواب رقــم ( )45لســنة  2013الــذي نصــت
(املــادة  /2/رابعـاً ) منــه عــى ان يكــون املرشــح
حاصــاً عــى شــهادة البكالوريــوس او مــا
يعادلهــا وبذلــك فســح املجــال امــام رشيحــة
اوســع للرتشــيح حيــث ان الشــهادة الدراســية مل
تكــن معيــاراً ثابتــا يف هــذا املجــال .
واعتمــد قانــون االنتخابــات رقــم ()45
لســنة  2013مبوجــب التعديــل االول نظــام
ســانت ليغــو املعــدل لغــرض تقســيم االصــوات
عــى القوائــم املتنافســة عــى االعــداد -
(...., 9,7,5,3,1.7الــخ) وبعــدد املقاعــد
املخصصــة للدائــرة االنتخابيــة وبذلــك ضمــن
هيمنــة االحــزاب الكبــرة املســتفيدة مــن
نفوذهــا وامكانياتهــا املاليــة للحصــول عــى
اكــر عــدد مــن املقاعــد مســتبعدة القوائــم
الصغــرة مــن فرصــة الحصــول عــى املقاعــد
يف حــن اعتمــدت املــادة ( )15مــن القانــون

الجديــد نظامــا انتخابيــا جديــدا يتمثــل بتقســيم
املحافظــة اىل دوائــر متعــددة ويكــون الرتشــيح
فرديــاً ًضمــن الدائــرة االنتخابيــة وفقــا لعــدد
االصــوات التــي حصــل عليهــا كل منهــم ويعــد فائـزاً
مــن حصــل عــى اعــى االصــوات عــى وفــق نظــام
الفائــز االول وهكــذا بالنســبة للمرشــحني املتبقــن
ويف حالــة تســاوي اصــوات املرشــحني لنيــل املقعــد
يف مجلــس النــواب يحــل محلــه املرشــح الحائــز
عــى اعــى االصــوات يف الدائــرة االنتخابيــة وحــدد
ملحــق جــداول توزيــع الدوائــر االنتخابيــة واملقاعــد
النيابيــة يف مجلــس النــواب العراقــي بقانــون
االنتخابــات والــذي حــدد عــدد الدوائــر االنتخابيــة
يف كل محافظــة وكــا يــأيت (بغــداد ( )17البــرة
( )6ذي قــار ( )5ميســان ( )3بابــل ( )4املثنــى ()2

واســط ( )3الديوانيــة ( )3كربــاء ( )3النجــف ()3
ديــاىل ( )4صــاح الديــن ( )3دهــوك ( )3اربيــل ()4
الســليامنية ( )5االنبــار ( )4نينــوى ( )8كركــوك ()3
عــدد املقاعــد يف كل منطقــة انتخابيــة مــن ()5-3
مقاعــد بضمنهــا مقعــد واحــد للنســاء وبلــغ العــدد
الــكيل للدوائــر االنتخابيــة يف العــراق ( )83دائــرة
وهــي متثــل عــدد مقاعــد النســاء يف مجلــس النــواب
وقــد اعتمــدت القــوى الفاعلــة يف مجلــس النــواب
هــذا النظــام مبــا يؤمــن القــدر االكــر مــن مصالحهــا
ملتفــة عــى مطالــب االنتفاضــة ســعيا منهــا
للحصــول عــى اكــر قــدر مــن املقاعــد مــن خــال
تقســيم الدوائــر االنتخابيــة ضمــن املحافظــات وفقـاً
ملناطــق نفوذهــا ولتقييــم النظــام االنتخــايب الــذي
اعتمــده هــذا القانــون املتمثــل باعتــاد الرتشــيح
الفــردي والدوائــر االنتخابيــة املتعــددة ضمــن كل
محافظــة والــذي نفــرض ان يشــكل احــد مثــرات
انتفاضــة ترشيــن والتــي كان مــن بــن اهدافهــا
الرئيســية الوصــول اىل انتخابــات عادلــة تعكــس
حاجــات املواطــن ومــن ابرزهــا تعزيــز الهويــة
الوطنيــة بعيــداً عــن الهويــات الفرعيــة املتمثلــة
بالطائفيــة والعشــائرية التــي يســاعد النظــام
االنتخــايب املعتمــد مبوجــب هــذه القانــون بتحقيقهــا
مــا يشــكل مأخــذا رئيســيا عليــه ومــن بــن النتائــج
الســلبية التــي ســتحقق مبوجــب هــذا القانــون عــدم
الوصــول اىل مســتوى عــال مــن التمثيــل لــكل نائــب
للناخبــن وبالتــايل هــدر نســب كبــرة مــن االصــوات
لعــدم متثيلهــا مــن قبــل اعضــاء مجلــس النــواب
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زهري ضياء الدين

املنتخبــن حيــث ان
وجــود عــدد كبــر
مــن املرشــحني ضمــن
الدائــرة االنتخابيــة
وفــوز املرشــحني
الحاصلــن عــى اعــى
االصــوات ســيؤدي
اىل هــدر االصــوات
املمنوحــة لبقيــة املرشــحني والتــي قــد تصــل اىل
( )%70مــن االصــوات اي ان املرشــحني الفائزيــن
ســيمثلون حــوايل ( )%30مــن الناخبــن فقــط.
وكان باإلمــكان تــايف هــذه الحالــة الســلبية مــن
خــال اشــراط حصــول الفائزيــن مــا ال يقــل
عــن ( )%50مــن اصــوات الناخبــن باعتــاد
نظــام االنتخــاب عــى مرحلتــن .
ويبقــى النظــام االنتخــايب االفضــل هــو
اعتــاد العــراق كمنطقــة انتخابيــة واحــدة
يتنافــس فيهــا املرشــحون إلشــغال مقاعــد
مجلــس النــواب خاصــة وان النائــب املنتخــب
ميثــل جميــع العراقيــن وال ميثــل مــن انتخبــه
فقــط ويتميــز هــذا النظــام بالســهولة يف
الحصــول عــى النتائــج وتقليــل تكاليــف تأمــن
متطلبــات االنتخــاب كــا ســيؤدي هــذا القانــون
اىل تعطيــل قانــون االحــزاب الــذي اقــره
مجلــس النــواب والــذي يتضمــن بشــكل اســايس
اســتبعاد القــوى السياســية التــي لهــا اذرع
عســكرية والتــي مل ينــص عليهــا ضمــن قانــون
االنتخابــات الجديــد .
وكان اعتــاد نظــام البطاقــة االنتخابيــة
البايومرتيــة احــد الجوانــب االيجابيــة التــي
ســتحد اىل قــدر كبــر من عمليــات التزويــر التي
متــت بشــكل كبــر يف انتخابــات مجلــس النــواب
عــام 2018اال ان تجويــزه اســتخدام البطاقــة
الســابقة اىل جانــب البطاقــة البايومرتيــة يفتــح
البــاب مجــددا امــام التزويــر .
ويف الختــام مــن املفيــد ان نشــر اىل بعــض
املتطلبــات الرضوريــة التــي عــى الدولــة
توفريهــا لضــان اجــراء االنتخابــات ويف
مقدمتهــا ان تكــون مفوضيــة االنتخابــات
بكافــة تشــكيالتها نزيهــة وبعيــدة عــن
التأثــرات الخارجيــة اضافــة اىل توفــر الحاميــة
االمنيــة لجميــع املراكــز االنتخابيــة وتوفــر
البيئــة االمنيــة والسياســية واالجتامعيــة
وتشــجيع الناخبــن عــى املشــاركة الواســعة
يف االنتخابــات واإلدالء بأصواتهــم بحريــة
دون التعــرض للضغــط والتهديــد واالغــراءات
وتعــرض اصواتهــم للمصــادرة والتزويــر وابعــاد
الســاح املنفلــت بــكل صــورة .
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عيل الشكري

تابــع العــامل وباهتــام قــل نظــره مجريــات االنتخابــات األمريكيــة
وكأنهــا شــأن داخــي يخــص بــاد كل متابــع  ،وهــي بالفعــل شــأن يف
جــزء منــه داخــي  ،بلحــاظ أن سياســات الواليــات املتحــدة وإدارة شــأنها
متتــد نتائجهــا خــارج البــاد يقينـاً  ،فتجــد اليــد األمريكيــة ممتدة شــال
وجنــوب  ،رشق وغــرب .
وبالقطــع ليــس أكــر من الشــعب والساســة العــرب متابعــة ملجريات
االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة إجــاالً والســيام األخــرة  ،حيــث
الحضــور األمريــي القــوي املتمــدد يف الســاحة العربيــة .
والالفــت أن هــذه االنتخابــات خلقــت انقســام عــريب شــعبي ومحــي
واســع عــى صعيــد الدولــة الواحــدة  ،ف ـراح البعــض يشــايع ترامــب واآلخــر يدعــو لبايــدن حيــث رأى
فيــه أنــه املخلــص مــن سياســات ترامــب التــي مل تــرك شــأن محــي أو إقليمــي أو دويل إال وطالتــه رشاً .

انقسام الشعب

واذا كان انقســام الشــعب األمريــي بــن املرشــحني أمــر مــرر حيــث تــوزع االنصــار بــن الدميقراطيــن
والجمهوريــن معتمديــن بالدرجــة األوىل الــوالء الحــزيب ثــم الربنامــج االنتخــايب  ،فض ـاً عــن الداعمــن
مــن أجــل املنصــب  ،لكــن مــا ال ميكــن تفســره االنقســام الشــعبي العــريب الذيــن يفــرض أن يكــون
املبــدأ عنــده مــات امللــك عــاش امللــك  ،أو رح رئيــس وحــل رئيــس  ،فالواليــات املتحــدة بلــد السياســات
واالسـراتيجيات ال بلــد التفــرد واالرتجــال  ،فالكليــات متفــق عليهــا  ،والجزئيــة قابلــة لالجتهــاد مبشــورة
الفريــق  ،نعــم يُعــد الرئيــس األمريــي ترامــب ظاهــرة فريــدة مل يــرك بــاب اال وراح يطرقــه بحثـاً عــن
املــردود املــادي واملجــد الشــخيص وحــب الظهــور ورغبــة التصــدر حتــى مــلء الدنيــا وشــغل النــاس كــا
قيــل يف املتنبــي  ،يــزور البــاد ويلتقــي العبــاد  ،ميلــئ الخزائــن ويجنــي العوائــد ويلــوح بالعصــا وأحيانــا
بالجــزرة  ،يجالــس الرؤســاء ويحــر املؤمتـرات ويلتقــط مــا يؤرشــف للذكريــات ويزعــج الجميــع بخطابه
وانتقــاده وتهجمــه  ،االنســحابات عنــده متعــه ومغــادرة االتفاقيــات رغبــة وتهديــد الحلفــاء قبــل األعداء
نشــوة  ،مل يــرك اتفــاق اال وغــادره فناصــب املنــاخ العــداء فغــادر اتفاقــه  ،وانســحب مــن منظمــة الصحة
العامليــة فقــد ثبــت عنــده فشــلها يف التصــدي للجائحــة  ،وخــرج مــن اتفاقيــة اليونســكو كونهــا نــارشة
للجهــل  ،ومل يســتمر يف اتفاقيــة األجــواء املفتوحــة حيــث تيقــن انهــا تهــدد أمــن األجــواء االمريكيــة ،
وخــرج مــن مجلــس حقــوق اإلنســان حيــث هــي مصــدر االنتهــاك  ،وغــادر املعاهــدة الدوليــة لتجــارة
األســلحة التقليديــة كونهــا راحــت تهــدد األمــن القومــي لبــاده  ،وناصــب االتفــاق النــووي اإليــراين
العــداء  ،حيــث ســينتهي هــذا االتفــاق عنــده اىل تســيد وتصــدر الجمهوريــة اإلســامية الــدول النوويــة ،
االتحــاد األورويب عنــده عــدو تقليــدي  ،والصــن ســبب مديونــة الواليــات املتحــدة  ،وتوكتــوك فايــروس
التكتلوجيــا  ،ولــو ُقــدر لرتامــب واليــة ثانيــة لوجــدت الواليــات املتحــدة تعيــش يف كوكــب معــزول حيــث
الــكل عدوهــا والجميــع متآمــر عليهــا .

سياسة ترامب

ومل تنتــج سياســات ترامــب اال مزيــد مــن التشــظي العاملــي والتناحــر اإلقليمــي واالنقســام املجتمعــي
الداخــي  ،فقــد انتهــت االنتخابــات األخــرة اىل معســكر ازرق منتــر اقتــص مــن ظلــات معســكر ال
رئيــس قــاد املعســكر األحمــر  ،ومعســكر احمــر راح ينظــر لــأول عــى أنــه مغتصــب للســلطة  ،وداخــل
املعســكر األحمــر فريــق اقــر بالهزميــة وبــادر لتهنئــة املنتــر  ،وفريــق متحفــظ ينتظــر ردت فعــل
الرئيــس املنتهيــة واليتــه  ،وفريــق يرفــض نتائــج االنتخابــات ويدعــي التالعــب والتزويــر  ،وبالقطــع أن
مثــل هــذا االســتقطاب املجتمعــي مل تألفــه الواليــات املتحــدة مــن قبــل  ،فقــد أحــدث هــذا االســتقطاب
الــرخ يف جــدار املجتمــع األمريــي املتامســك  ،فلــم يــد ِع رئيــس مــن قبــل خــر املعركــة االنتخابيــة،
التالعــب والتزويــر  ،فلعبــة التزويــر لعبــة إقليميــة محليــة بامتيــاز  ،أمــا أن تنتقــل عــدوى التزويــر
والتالعــب اىل واحــدة مــن أعــرق الدميقراطيــات فتلــك الخســارة األكــر  ،ال ذهــاب مــدة واليــة  .ورمبــا
كان الالفــت األكــر يف هــذه االنتخابــات ليــس االنقســام املجتمعــي األمريــي وإن كانــت هــذه الظاهــرة
تثــر االهتــام وتســتوجب التوقــف والتأمــل والتحليــل ومــا قــد يــؤل اليــه األمــر  ،لكــن الالفــت األكــر
االنقســام املجتمعــي العراقــي الــذي راح قســم منــه يشــايع األحمــر ويتــرع للبــاري نرصتــه لالســتقواء
بــه عــى الجــار  ،أمــا القســم الثــاين فـراح ينشــد شــوف األزرق يلعــب بالســاحة  ،وكأنــه النــارص املنقــذ
األمــل الــذي ســينقذ الع ـراق مــن املديونيــة  ،ويفتــح أبــواب االســتثامر وفــرص العمــل عــى مرصاعيــه
 ،ســيخلص الع ـراق مــن االســتقطاب الرشقــي الغــريب  ،وســيحل األزمــة السياســية املحتكمــة  ،بنــره
الفســاد راح يلملــم ذيولــه  ،والرتاجــع املعــريف ســيصبح مــايض  ،شــبح االختــاف راحــت مؤرشاتــه تشــر
للرتاجــع  ،وســيرشق غــد جديــد طــال انتظــاره  ،لــك رب يحميــك يــا ع ـراق  ،ولشــعبك رؤوف رحيــم ،
وسيســتيقض مــن بنــى عــى التغيــر يف الخــارج  ،عــى حلــم مزعــج أمـ ّـل نفســه بــه  ،فــا تغيــر اال مــن
الداخــل وال تصحيــح اال عــى يــد ابــن الوطــن  ،الــذي رأى فيــه مـ ٍ
رض ومســتقبل  ،ويقين ـاً أن
ـاض وحــا ٍ
النكســة التــي يعيشــها العـراق يف حــارضه ليســت األوىل ولــن تكــون األخــرة  ،وليــس املهــم التغيــر يف
الخــارج  ،لكــن املهــم االنتفــاض عــى الواقــع واالنتصــار للمســتقبل  ،وتعويــض الجيــل الــذي مل يــر َ يف
العـراق اال الحــروب والخــوف والقحــط والحاجــة والبطالــة  ،فجيــل عــاش كل هــذه الويــات ملــاذا يــوايل
بلــد غنــي وهــو فقــر  ،بلــد كبــر وهــو فيــه صغــر  ،بلــد مل يـ َر فيــه اال الهزائــم وهــو يقــرأ تاريــخ مــيء
باالنتصــارات  ،بلــد ليــس فيــه اال الخـراب ويقــرأ عــن أنبــاءه التــي راحــت تتناقلهــا األمــم  ،بلــد يعيــش
عــى خرياتــه كل لصــوص العــامل وهــو ال يجــد الطيــب الحــال  ،ويحدثونــك عــن األمريــي املنتــر الــذي
ســيخرج االمــة مــن ظلــات الفســاد والقحــط والفقــر والبطالــة واالســتقطاب وكل األمـراض االجتامعيــة
التــي راحــت تعبــث بجســد وعقــل ونفــس االمــة  ،فالتصحيــح أمــا أن يكــون مــن الداخــل وبأيـ ٍد وطنيــة
وإال فــا خــر يف ظفــر اجنبــي يحــك ظهــر الوطــن .
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زراعتنا اىل أين ؟!
محمد عبد الرحمن

حملــت وســائل االعــام خــال االســبوع عناويــن
مهمــة تخــص القطــاع الزراعــي ،الــذي يعــول عليــه كثــرا
يف تأمــن ســلة الغــذاء للمواطــن العراقــي مــن منتوجــه
الوطنــي .هــذا املنتــوج الــذي يتعــرض اىل املضايقــة
والتضييــق مــن جهــات عــدة  ،داخليــة وخارجيــة  ،مــع
اســتمرار نشــاطات التهريــب واالســترياد العشــوايئ ومــا
يســببان مــن نــزف للعمــات الصعبــة وتحويلهــا اىل خــارج
العــراق  ،يف وقــت تشــتد فيــه االزمــة االقتصاديــة واملاليــة
وتعصــف حتــى برواتــب املوظفــن واملتقاعديــن ،وتضعــف
إمكانيــة تامــن املتطلبــات األساســية للمواطنــن وبضمنهــا
الصحيــة والتموينيــة .
وال شــك ان القطــاع الزراعــي تراكمــت فيــه مشــاكل
عــدة جــراء التخبــط وســوء اإلدارة ،ويــأيت ِف املقدمــة
النهــج الــذي ال يعــر اهتاممــا لتنميــة القطاعــات
اإلنتاجيــة ،خصوصــا أيــام الوفــرة املاليــة التــي ولدهــا
ارتفــاع أســعار النفــط .فحينهــا كان احــد املســؤولني ،وهــو
يف موقــع مقــرر ،يكــرر القــول ”:عندنــا املــال ونســتطيع
رشاء كل يشء “ .بهــذه العقليــة كان يــدار اقتصــاد البلــد
حتــى “ وقــع الفــاس بالــراس”.
وكــم مــرة قــال مســؤولون ان الدولــة تدفــع ملنتجــي
الحنطــة والشــعري والــذرة اكــر مــا لــو تــم اســترياد هــذه
املــواد مــن الخــارج ،متناســن عــن عمــد وقصــد كلــف
انتــاج الدونــم الواحــد املرتفعــة عندنــا ،وضآلــة مــا
تقدمــه الدولــة مــن دعــم للفالحــن وخاصــة يف الكهربــاء
والوقــود والبــذور املحســنة ،فيــا يبقــى مــن مهــام الدولــة
اســتصالح األرايض وصيانتهــا وتوفــر امليــاه ،ويتناســون
أيضــا ان تنشــيط الزراعــة يوفــر فــرص عمــل ودخــل
ملاليــن العراقيــن .
ان هنــاك رشوطــا عــدة للنهــوض بالقطــاع ،ومــن
الواجــب ســاع رصخــات مســؤويل وزارة الزراعــة ذاتهــا،
التــي تتعــاىل داعيــة لحاميــة املنتــح الوطنــي ووقــف
“الحــرب الشــعواء “ عــى الزراعــة وسياســة اغــراق البــاد
باملحاصيــل املســتوردة ،وان يكــون تطويــر هــذا القطــاع
نهجــا ثابتــا للدولــة ولراســمي السياســة االقتصاديــة.
واملطلــوب طبعــا ان تخصــص األمــوال الكافيــة لذلــك،
وحســب املنظــات الدوليــة ذات العالقــة يفــرض ان ال
تقــل التخصيصــات عــن  ١٠يف املائــة مــن الدخــل الوطنــي.
كــا ان هنــاك جهــدا مطلوبــا عــى كافــة املســتويات
لتأمــن حصــة عادلــة للعــراق مــن امليــاه ،ومبــارشة
مباحثــات جديــة مــع تركيــا وايــران يف هــذا الشــأن،
واالنطــاق أوال وأخــرا مــن حاجــة العــراق ومصلحتــه
بعيــدا عــن حســابات الربــح والخســارة سياســيا .
ان اســتنهاض القطــاع الزراعــي مهمــة ال تقبــل التأجيــل،
ان كانــت هنــاك نيــة صادقــة يف تنميــة القطاعــات
اإلنتاجيــة يف بالدنــا ،والتقليــل التدريجــي مــن االعتــاد
عــى النفــط واســعاره غــر املســتقرة ،والتــي ال نســتطيع
التحكــم فيهــا .
هــذا هــو طــوق النجــاة وبعكســه لــن نحصــد غــر
املزيــد مــن الصعوبــات املاليــة واالقتصاديــة ،التــي ال
تنفــع يف مواجهتهــا القــروض الداخليــة وال الخارجيــة!
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التدخل يف معادلة الشهادات ومنح األلقاب العلمية األكادميية
حاولــت يف هــذا املقــال أن أبــن لــكل العراقيــن
وبخاصــة املرشعــن منهــم والحاكمــن ان مشــكلة
الشــعب العراقــي ال تنحــر مبنــح الشــهادات
واأللقــاب باملجــان وبترشيعــات بعيــدة عــن الواقــع
واالختصــاص العلمــي .
ويجــب أن نثبــت هنــا أن معادلــة الشــهادات
العليــا (مــن البكالوريــوس إىل الدكتــوراه) حرصيــا
مــن اختصــاص وزارة التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي ألن هــذه الــوزارة تخــرج كل االختصاصــات
العلميــة ابتــداء مــن املجموعــة الطبيــة إىل
املجموعــة الهندســية إىل الزراعيــة والطــب البيطــري
إىل الرياضيــات والحاســبات والفيزيــاء والكيميــاء
والعلــوم اإلنســانية ...ينبغــي تحويل الشــهادات ذات
العالقــة بالتعليــم العــايل مــن الــوزارات األخــرى إىل
هــذه الــوزارة لتقييمهــا .
لقــد صــدر “ قانــون أســس تعــادل الشــهادات
والدرجــات العلميــة العربيــة واألجنبيــة” غــر املرقــم
يف  2020ومــن النقــاط التــي ال ميكــن إال أن نثبــت
موقفــا عليهــا :
“ ثالثــا :أ -تقــوم األمانــة العامــة ملجلــس النــواب
مبعادلــة الشــهادات التــي تصــدر عــن معهــد التطوير
الربملــاين وال يتخــذ هــذا التعــادل أساســا لغــرض
الدخــول إىل الجامعــات أو التدريــس فيهــا ” .
معهــد يصــدر شــهادة ملــاذا يتطلــب معادلتهــا
مــن قبلــه ؟! هــل يتطلــب مــن الكليــات التــي متنــح
البكالوريــوس أو املاجســتري أو الدكتــوراه أن تعــادل
هــذه الشــهادات .ســؤال يتضمــن جوابــه .
 ثالثــا- :ب -وزارة الرتبيــة تختص بتقييم شــهاداتالثانويــة ومــا دونهــا وكليــة الرتبيــة املفتوحــة وهــذا
حاصــل منــذ زمــن بعيــد .واالعــراض عــى الكليــة
املفتوحــة يجــب أن تخضــع تقييــم شــهادتها إىل وزارة
التعليــم العــايل باعتبارهــا كليــة .
 ثالثــا – ج -الصفحــة الثالثــة شــهادات العلــومالعســكرية والرشطــة هــي مــن اختصاصــات وزاريت
الدفــاع والداخليــة وعــر كلياتهــا تجــري معادلــة
الشــهادات ،لكــن مل يجــر تحديــد أي الشــهادات التــي
يجــب معادلتهــا قطعــا هــي الشــهادات التــي تصــدر
عــن جامعــات يف الخــارج وقضيــة الرتقيــات فلهــا
قوانينهــم الخاصــة املعمــول بهــا لحــد اآلن .وقد ورد
تربيــر يف الصفحــة الثانيــة الفقــرة (ج) “ :وال يتخــذ
هــذا التعــادل أساســا لغــرض الدخــول إىل الجامعــات
أو التدريــس فيهــا ”.لهــذا الحــد مقبــول ،ولكــن
االســتدراك مرفــوض “ :إال إذا متاثلــت مــدة الحصــول
عليهــا مــع املــدة املطلوبــة للحصــول عليهــا مــع
املــدة املطلوبــة للحصــول عــى الشــهادات املؤهلــة
لدخــول تلــك الجامعــات أو التدريــس فيهــا “ .أي
جعلــوا املــدة معيــارا وحيــدا للتقييــم دون حســاب
للوحــدات التــي درســها الطالــب أي املــادة العلميــة
وتطابقهــا مــع املــواد التــي تــدرس يف الجامعــة.
 وثالثــا يؤكــد عــى الســامة الفكرية وهــي جملةعامئــة أي ســامة فكريــة يعتمدهــا تقييم الشــهادات
العلميــة وهــذا املصطلــح عرفناهــا يف زمــن تســلط
فكــر حــزب البعــث ،طــاردا لــكل األفــكار الســائدة يف
املجتمــع العراقــي .

 مــا ورد يف املادتــن 6 :و 7مهــم جــدا حــول رصانــةالكليــات العلميــة وعــدد ســنوات الدراســة واملــدد
األصغريــة ولكــن يجــب التأكيــد عــى حصــول صاحــب
الشــهادة العليــا عــى الشــهادة األوليــة (البكالوريــوس)
ويجــب رفــع عبــارة ”:ويجــوز معادلــة الشــهادة الجامعية
العاليــة ،إذا كان صاحبهــا قــد حصــل عــى شــهادة أقــل
مــن األوليــة الجامعيــة” والتــزام بالنظامــن األول:
الربيطــاين وهــو منــح شــهادة الدكتــوراه بعــد الحصــول
عــى اجتياز امتحــان الحــد األدىن للمرشــح (Candidates
 )Maximalوكتابــة أطروحــة دكتــوراه أو أن يحصــل عــى
املاجســتري ثــم الدكتــوراه .
 وال يكفــي االعرتاف بالشــهادة العليــا إذا كانت معرتفابهــا مــن قبــل الدولــة املانحــة بــل يجــب تحديــد الــدول
أو الجامعــات التــي متنــح شــهادات ضمــن مواصفــات
الجــودة العامليــة .كــا هــو موجــود حاليــا ضمــن رشوط
تقييــم الشــهادات يف دائــرة البعثــات والعالقــات الثقافيــة
– وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي التخفيــف مــن
هــذه الــروط يــؤدي إىل الهبــوط بالجانــب العلمــي
ونوعيتــه .
 املــادة  -11-إعطــاء صالحيــة للوزيــر باملوافقــة “عــىمعادلــة وتقييــم الشــهادات غــر املســتوفية لــروط
اإلقامــة املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون” يفتــح ثغــرة
أمــام املواطنــن لعــدم االلتـزام بالقانــون ينبغــي أن يكون
القانــون متكامــا بغــر شــواذ لضــان العدالــة املتســاوية
للجميــع .
 املــادة  - 12 -أوال :منــح “املوظــف أو املكلــفبخدمــة وأعضــاء مجلــس النــواب والــوزراء ومــن هــم
بدرجتهــم أو الــوكالء ومــن هــم بدرجتهــم واملــدراء
العامــون ومــن هــم بدرجتهــم والدرجــات الخاصــة العليــا
مبوافقــة دوائرهــم الدراســة أثنــاء التوظيــف أو التكليــف
عــى النفقــة الخاصــة أو إجــازة دراســية للحصــول عــى
الشــهادة األوليــة أو العليــا داخــل العــراق أو خارجــه
بــرف النظــر عــن العمــر” .
 برأيــي إن حــر املوظــف  -أو املكلــف بخدمــة -مــع املناصــب األخــرى وضــع لتمريــر أصحــاب املناصــب
العليــا يف الدولــة ،فالشــخصيات املذكــورة أعــاه ،انتخبــت
أو عينــت لتخــدم الشــعب ملــدة محــددة ،لــذا وجــب
عليهــا التفــرغ لخدمــة املواطنــن وتخليصهــم مــن أزمــات
تولــد أخــرى .ال أن يرتكــوا هــذه املهمــة النبيلــة ويتفرغــوا
لقضيــة شــخصية ال يحتاجهــا ال املواطــن وال الوطــن .

اللقب العلمي حرصيا للتدريسيني يف الجامعات

 املــادة  12ثانيــا – “مينــح حملــة الشــهادات العليــا(املاجســتري أو الدكتــوراه) مــن املوظفــن املدنيــن
أو املكلفــن بخدمــة عامــة مــن غــر موظفــي وزاريت
(التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،الرتبيــة) اللقــب
العلمــي ...بتــدور خدماتهــم الســابقة للحصــول عــى
الشــهادة العلميــة”.
ويبــدو أن “املــرع” لهــذا القانــون ال يفهــم شــيئاعــن طبيعــة الرتقيــات العلميــة يف الجامعــات ليــس فقــط
العراقيــة امنــا عربيــا وعامليــا واألكــر دقــة أنــه “يعــرف
ويحــرف” كــا يقــول املثــل العراقــي وهــذه الرتقيــات
مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالتدريــس يف الجامعــات ح ـرا
فعندمــا يحصــل الطالــب عــى املاجســتري يعــن بلقــب
(مســاعد مــدرس) وحامــل الدكتــوراه بلقــب (مــدرس).

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )95ترشين الثاين 2020

د .عيل إبراهيم

حامــل
ويرتقــى
املاجســتري بعــد ثــاث
ســنوات مــن العمــل
التدريــي عــى أن
يحصــل عــى تقييــم
علمــي الئــق مــع
عــدد مــن النشــاطات
العلميــة املتميــزة
مــن حضــور مؤمت ـرات
علميــة واملســاهمة فيهــا ببحــوث ونــر بحثــن عــى
األقــل يف مجــات علميــة محكمــة وتخضــع هــذه
العمليــة للتدقيــق واالســتالل وتقويــم البحــوث مــن
قبــل خ ـراء ثــم يصــدر أمــر جامعــي ويعقبــه أمــر
إداري مــن كليتــه يقضيــان مبنحــه لقب مــدرس وبعد
ثــاث ســنوات وبطريقــة نفســها يرقــى إىل درجــة
أســتاذ مســاعد وبعــد خمــس ســنوات وبطريقــة
نفســها مينــح األســتاذية دون لقــب دكتــور .أمــا مــن
يتعــن يف التدريــس مــن حمــل شــهادة الدكتــوراه
فيكــون لقبــه العلمــي (مــدرس دكتــور) وبعــد ثــاث
ســنوات وباملواصفــات التــي أرشنــا لهــا يحصــل عــى
لقــب (أســتاذ مســاعد دكتــور) وهكــذا بعــد خمــس
ســنوات يحصــل عــى (األســتاذية) .فكيــف ميكــن
ملوظــف الخدمــة املــدين مــن حملــة الشــهادات العليا
الحصــول عــى هذه األلقــاب العلميــة؟! ومــاذا يفعل
بهــذه األلقــاب وهــو ال يعمــل يف هــذا املجــال؟ .ومــا
ذكرتــه مــن رشوط تضمنتهــا املــواد ()28 ،27 ،26 ،25
مــن قانــون رقــم ( )40لســنة  1988والتــي ألغاهــا
القانــون الجديــد .

تناقض يف القانون يحتاج إعادة نظر

املــادة  – 13ثالثــا ألغــت تعليــات رقــم ()5
الصــادرة  1976الخاصــة مبعادلــة الشــهادات
الصــادرة عــن جامعــات عربيــة وأجنبيــة ،لكنــي
وجــدت أن جميــع هــذه التعليــات وجميعهــا
مثبتــة نصــا يف القانــون“ - :املــادة  – 5 -وهــي
رضوريــة ومهمــة يف معادلــة الشــهادات مــا بعــد
الثانويــة ومــا قبــل البكالوريــوس وهــذا تناقــض
كبــر يف القانــون .
 هــذه الثغ ـرات يف القانــون وهــي بعيــدة عــنالعلــم واملوضوعيــة .ومراعــاة لحــاالت قليلــة رمبــا
عــدد مــن الشــخصيات ،حصلــوا عــى شــهادات
مــن جهــات غــر رصينــة واملرفوضــة مــن التعــادل
لعــدم مطابقتهــا للمواصفــات .بينــا ينــص القانــون
الجديــد عــى إعــادة تقييمهــا مــن جديــد .وكذلــك
الشــهادات التــي مل تتــم مبوافقــة دوائــر أصحابهــا .
وعــى العمــوم ،إن هــذا القانــون ال يصلــح
للوضــع يف الع ـراق املــردي أصــا ،وإذا اســتطاعت
املؤسســات التعليميــة الحفــاظ عــى مســتوى مــن
املقبوليــة ،فبهــذا القانــون ســتنهار الكثــر مــن
القيــم التــي بنيــة بجهــود أســاتذة أجــاء وعلــاء
مخلصــن عــى أكتافهــم تشــيد هــذا الرصح الشــامخ
وبقــي الكثــر منهــا تتوارثــه األجيــال عــى الرغــم
مــن التدخــات البعيــدة عــن الرصانــة العلميــة يف
القبــول واملناهــج الدراســية .
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االنتخابات األمريكية يف العقل السيايس العراقي *
د .ميثاق مناحي العيىس

متثــل االنتخابات الرئاســية األمريكيــة حدثاً تاريخياً كبرياً عىل املســتوى العاملي
بشــكل عــام ،والــرق االوســط والع ـراق بشــكل خــاص ،وبقــدر تزايــد أهميتهــا
العامليــة ،تــكاد تقســمه وانظمتــه السياســية وصنــاع القـرار ،بحســب مصالحهــم
القوميــة والوطنيــة ،ومــدى انعكاســها عــى العالقــات الخارجيــة لبلدانهــم ،إذ
تخصــص بعــض دول العــامل ،مراكــز بحــوث ودراســات تختــص يف الشــأن الســيايس
األمريــي ،والســيام يف املوســم االنتخــايب؛ لدراســة خلفيــة كل مرشــح ومتبنياتــه
وطبيعــة تفكــره وتوجهاتــه السياســية؛ ووضــع خطــة ملرحلــة مــا بعــد االنتخابات
بشــكل مســبق ،واآلليــات املناســبة لهــا ،وتقدميهــا إىل الدوائــر أو الــوزارات املعنية
أو املختصــة بالق ـرار الســيايس الخارجــي؛ وذلــك مــن اجــل املســاهمة يف نجــاح
العالقــات الخارجيــة ودميومتهــا ،أو الحفــاظ عليهــا قــدر املســتطاع ‘‘أن كانــت
تحظــى بعالقــة خارجيــة جيــدة‘‘ أو تأطريهــا باملتغـرات الجديــدة ،مبــا يتالئــم مــع متبنيات الرئيــس الجديــد .وهذا
رمبــا نـراه يف أغلــب دول العــامل ،مبــا فيهــا الــدول التــي ليــس لهــا متثيل دبلومــايس مــع الواليــات املتحــدة األمريكية،
مثــل إيـران ،أو الــدول االشـراكية يف أمريــكا الجنوبيــة ســابقاً .يف العـراق نــرى األمــر مختلــف متامـاً عــى املســتويني
الرســمي وغــر الرســمي ،فعــى املســتوى الســيايس الرســمي ،نجــد هنــاك ثــاث مواقــف متباينــة مــن االنتخابــات
األمريكيــة ،تتعاطــى معهــا وفقـاً ملصالحهــا الضيقــة ،بعيــداً عــن املصلحــة الوطنيــة العراقيــة :

املوقف السيايس الكُردي :

مــا ي ـزال ترصيــح مستشــار األمــن القومــي األمريــي الســابق يف إدارة ترامــب ،جــون بولــن عالق ـاً يف العقــل
الســيايس الكُــردي وطريقــة تفكــره وتعاطيــه مــع اإلدارة األمريكيــة ،واالنتخابــات األمريكيــة الحالية ،إذ قــال« :منذ
فــرة طويلــة ،أصبحــت مقتنعـاً بــأن تفــكك العـراق يشء نافــع ،عــى أمــركا ‘‘عــى األقــل‘‘ أن تعــرف بدولــة كرديــة
يف هــذا الجــزء مــن كردســتان الــذي يقــع ضمــن إطــار العـراق ،لكــن املســألة أصعــب فيــا يتعلــق بالكــرد يف الدول
األخــرى باملنطقــة ،أنــا أرى أن هــذا أمــر يجــب عــى أمريــكا أن تتعامــل معــه بصــورة اسـراتيجية؛ ألنــه ميكــن أن
تكــون نتيجتــه مهمــة جــداً وإيجابيــة» .وأكمــل قولــه« :أنــا أرى بــأن عــى الكــرد أن يســتعدوا ملــا بعــد االنتخابــات
األمريكيــة ،سـواء فــاز فيهــا جــو بايــدن أم ترامــب ،يف كانــون الثــاين ســيبارش الرئيــس الجديــد مهامــه ،بعــد ذلــك
ســتزيد احتــاالت حــدوث تغيــر يف السياســة األمريكية سـواء نحــو األفضل أو نحــو األســوأ»( ) .عىل الجانــب اآلخر،
مــا نـزال ن ّتذكــر جيــداً املوقــف األمريــي الواضــح برفض اســتفتاء إقليــم كردســتان العـراق ،واتخاذ واشــنطن ملوقف
محايــد عنــد تدخــل قـوات الحكومــة االتحاديــة الســتعادة كركــوك مــن قبضــة البيشــمركة .لكــن عــى الرغــم مــن
ذلــك ،مل نــرى القيــادة السياســية يف إقليــم كردســتان تتعاطــى مــع االنتخابــات األمريكيــة الحاليــة مبواقف سياســية
مســبقة ،وأن تؤيــد إدارة دون أخــرى ،أو مرشــح دون أخــر ،وإمنــا تنظُــر إىل االنتخابــات ومخرجاتهــا مبنظــار املصلحــة
الكُرديــة ومصلحــة اإلقليــم وطبيعــة التعاطــي مــع القضيــة الكرديــة بشــكل عــام .وهــذا موقــف ثابــت يف سياســة
إقليــم كردســتان تجــاه الواليــات املتحــدة األمريكيــة منـ ُذ عقــود ،وهــو موقــف براغــايت ،ينــم عــن طريقــة تفكــر
سياســية واقعية .

السني :
املوقف السيايس ُّ

الســني يف مواقفه السياســية مــن الواليــات املتحدة األمريكية وسياســتها تجــاه العراق
يختلــف العقــل الســيايس ُّ
عــن العقــل الســيايس الكُــردي ،ورمبــا يــكاد يتناقــض مــع العقــل الســيايس الشــيعي بشــكل عكــي ،وهــذا التناقض
قــد يكــون نابــع مــن التفكــر الســيايس والتحــوالت السياســية التــي مــر بهــا العـراق طيلــة الـــ  17ســنة املاضيــة ،إذ
شــهد العقــل الســيايس الســني تحــوالً كبـراً ،مــن اقــى اليمــن إىل اقــى الشــال بعــد عــام  ،2011فيــا يخــص
العالقــة مــع الواليــات املتحــدة .هــذا التحــول متثــل يف املعارضــة والرفــض إىل القبــول التــام ،وهــو ت ّغــر يــكاد يكــون
براغامتيـاً ،يتناغــم مــع مصالحــه السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة التــي فرضتهــا املتغـرات السياســية واألمنية بعد
االنســحاب األمريــي ،والســيام بعــد اجتيــاح تنظيــم «داعــش» للمناطــق العراقيــة الغربيــة يف منتصــف عــام 2014؛
الســني بشــأن االنتخابــات األمريكيــة الحاليــة ،وتفضيله
لذلــك مل نــرى ايــة مواقــف مســبقة تحكم العقل الســيايس ُ
ملرشــح دون آخــر؛ لكــون األمــر يتعلــق مبصلحــة وتفكري ســيايس براغــايت أيضاً عــى املســتويني (الفئــوي والوطني)،
الســنية فيــا بينهــا؛ لكنهــا متفقــه مــن حيــث املبــدأ العــام ،الذي يتناســب
حتــى وأن اختلفــت االحـزاب السياســية ُّ
مــع رؤيتهــا السياســية يف العـراق واملنطقــة .وهــذا مــا تفتقــده اغلــب االحزاب السياســية الشــيعية.

املوقف السيايس الشيعي :

يختلــف العقــل الســيايس الشــيعي يف نظرتــه لالنتخابــات األمريكيــة والعالقــة مــع الواليــات املتحــدة بشــكل
(الســني والكُــردي) .وهــذا االختــاف نجــده عــى املســتوى الســيايس
عــام ،عــى العكــس مــن العقلــن السياســيني ُّ
وااليديولوجــي «الفقهــي» بالنســبة لألحـزاب السياســية الشــيعية ،والشــيعة بشــكل عام .فعىل املســتوى الســيايس،
نجــد بــأن غالبيــة األح ـزاب الشــيعية تتقاطــع يف رؤاهــا السياســية فيــا يخــص العالقــة مــع الواليــات املتحــدة،
ودورهــا يف العـراق واملنطقــة ،فهنــاك مــن يرفضهــا لدوافــع فقهيــة (دينيــة) ،وهنــاك مــن يتقاطــع معهــا بدوافــع
سياســية – ايديولوجيــة وإقليميــة ،وهنــاك مــن يتوافــق معها برؤية سياســية واقعيــة – براغامتية؛ لذلــك نرى العقل
الســيايس الشــيعي مشــتت يف رؤيتــه لالنتخابــات األمريكيــة الجاريــة ،فهنــاك مــن يرفــض الرئيــس الحــايل دونالــد
ترامــب ويؤيــد منافســه الدميقراطــي جــون بايــدن عــى مضــض ،نتيجــة ملواقــف مســبقة ،دون اآلخذ بنظــر االعتبار
طبيعــة التعاطــي مــع اإلدارات األمريكيــة بشــكل عــام ،سـواء كانت دميقراطيــة أم جمهوريــة .وهذا ما وضــع الدولة
العراقيــة يف مواقــف ضعيفــة جــداً؛ والســيام مــع تصــدي االحـزاب الشــيعية إلدارة الدولــة العراقيــة بعد عــام .2003
فضـاً عــن ذلــك ،نجــد هــذا التشــتت واالختــاف قــد انعكــس عــى املســتوى غــر الرســمي ،فاملجتمــع اليــوم
منقســم عــى نفســه فيــا يخــص العالقــة مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،واملوقــف مــن انتخاباتهــا ،وهــذا
االنقســام قــد يكــون نتيجــة طبيعة للمواقف السياســية التي انعكســت بشــكل ســلبي عىل الشــارع العراقــي .وهذا
مــا شــاهدنا ُه يف حـراك ترشيــن واملواقــف املضــادة لــه ،حينام يوصــف أحدهم اآلخــر ،بأوصــاف توحي إىل االنقســام
الســيايس الحاصــل بــن القــوى السياســية الشــيعية ،املنقســمة سياســياً بــن واشــنطن وطهـران؛ لذلــك نجــد اغلــب
العراقيــن اآلن بــن كفتــي ترامــب وبايــدن ،وهــي حالــة مزاجيــة ،تفتقــر إىل الخربة السياســية؛ ألن مهــا كانت نتائج
االنتخابــات األمريكيــة ،تبقــى السياســة تعتمــد عىل املؤسســات التي ال تتأثــر باألهواء السياســية ،وهذا مــا ال يدركه
اغلــب العراقيــن واالحـزاب السياســية والحكومــة العراقية وص ّنــاع القـرار يف العـراق !...
وعليــه ،فــأن موقــف القــوى السياســية العراقيــة مــن االنتخابــات واإلدارات األمريكية بشــكل عام موقــف قارص،
يعكــس مواقفهــا السياســية الفئويــة املتباينــة وليــس موقف الدولــة العراقية ،كمؤسســة سياســية – اجتامعيــة ،وأن
التعويــل عــى إدارة دون أخــرى ،ليــس بصالحهــا (كدولــة وكقــوى سياســية) ،ومــن املؤكــد َســيجرنا إىل تداعيــات
خطــرة عــى كافــة املســتويات (املحليــة والدوليــة) ،مــامل تكــن هناك سياســة خارجيــة عراقية موحــدة وثابتــة اتجاه
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،تفصــل بــن املواقف السياســية وااليديولوجيــة الداخلية وبــن منهج الدولــة وعالقاتها
الخارجية .
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البطاقــة التموينية والراتب
ومت بينهام ؟!
عبد السادة البرصي

حــن بــدأت مفــردات
البطاقــة التموينيــة بالتــايش،
بــدأ خــط الفقــر والعــوز
بالصعــود تدريجيــاً ،ليصبــح
النــاس فريقــن ال ثالــث لهــا:
غنــى فاحــش ،أو فقــر
أمــا
ً
مدقــع ،رغــم الــروات الهائلــة
مــن النفــط وغريهــا ،وصعــود
ســعر الربميــل يف بعــض الســنوات إىل نســب خياليــة،
واعتــاد موازنــات انفجاريــة هائلــة !
حــدث ذلــك بســبب تغلغــل آلــة الفســاد وسوســته يف كل
مفاصــل الحيــاة ،وعــدم االهتــام الحقيقــي ببنــاء اإلنســان
والوطــن ،فضــاع االثنــان معـاً !
الفســاد واملحاصصــة هــا الســبب الرئيــي يف التدهــور
االقتصــادي أوالً ،ويف خــراب البلــد ثانيــاً ،وكل َمــ ْن ميســك
بزمــام األمــور لــن يســتطيع معالجتهــا أبــداً مهــا كانــت
النوايــا والترصيحــات ،حيــث أصبحنــا مســتهلكني لــكل يشء،
وأســواقنا مفتوحــة لــكل مــا تنتجــه البلــدان األخــرى ،يف
الوقــت الــذي كان مفروضــا بنــا أن نبــدأ خطّــة جديــدة يف
كل املياديــن بعــد ســقوط النظــام الفــايش مبــارشة .لكننــا
تركنــا كل يشء مــن االعــار والبنــاء إىل إعــادة الحيــاة
ملصانعنــا ومزارعنــا وفتــح قنــوات جديــدة يف الزراعــة
والصناعــة والســياحة .وبــدال مــن العمــل عــى رفــع
املســتوى االقتصــادي للفــرد واملجتمــع ،رحنــا نتخبــط يف
أمــور وخالفــات وفســاد وعــدم توافــق عــى أي يشء .وهــا
نحــن اليــوم نقــرض مبالــغ هائلــة لســد العجــز املــايل ،وأول
عجزنــا هــو راتــب املوظفــن والعاملــن يف الدولــة ،وهــذه
لهــا قصــ ٌة طويلــة وغ َّصــ ٌة كبــرة ،حيــث رشعنــوا للفســاد
مــن خــال عــدم املســاس برواتــب ومخصصــات الرئاســات
الثــاث والــوزراء والنــ ّواب والــوكالء واملستشــارين وســائر
الدرجــات الخاصــة ،وكأنهــم مــن كوكــب آخــر واملواطــن
عليــه أن يتح ّمــل كل التبعــات ،ليمــوت النــاس مــن الجــوع
واملــرض وســوء يف كل يشء مــن خدمــات إىل أزمــات ومــا
إىل ذلــك !
وقفــة تأمليــة لــكل مــا جــرى ويجــري مــن تدهــور
وخ ـراب وأوبئــة وأم ـراض ،وقبــل ذلــك فســاد ال مثيــل لــه،
ووضــع األســس الحقيقيــة والســليمة لتصحيــح األمــور،
والعمــل بــكل إخــاص وانتــاء حقيقــي ،عندهــا ســيعود
البلــد إىل ق ّوتــه وازدهــاره وســينتعش الســوق محليــا وعامليا،
ـر مزارعنــا مبــا ل ـ ّذ
وتــدور عجــات مصانعنــا كا ّفــة ،وتخـ ّ
ـم الخــر
وطــاب ،وميــأ منتوجنــا األســواق ويعلــو البنــاء ويعـ ّ
وترفــرف الســعادة عــى العيــون !
البطاقــة التموينيــة ومفرداتهــا مــن أساســيات اســتقرار
معيشــة املواطــن ،والراتــب هــو املنقــذ للكثــر مــن العوائــل
مــن العــوز والفاقــة .علينــا أن نفكّــر جيــداً بإنقــاذ الوطــن
والنــاس قبــل أن ينهــار كل يشء ،وعندهــا ال منقــذ لنــا مــن
الضيــاع ،وســيلعننا التاريــخ مــن اآلن واىل مــا ال نهاية !
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الكرد الفيليون  ..األصالة التاريخية واملواطنة املهدورة
تعــد قضيــة الكــرد الفيليــن قضيــة وطنيــة معقــدة
بســبب تداخــل جملــة مــن الظــروف املتجــددة مــع اي
تغيــر يطفــح عــى ســطح املــرح الســيايس يف الع ـراق،
وتتغــر تبعــا لهــا صــور وأشــكال الحكومــات التــي مــا
تنفــك تواصــل ذات النهــج ازاءهــم ،إذ تعرضــت هــذه
الرشيحــة الكورديــة اىل صنــوف االضطهــاد واملالحقــة
والتهجــر القــري ،فضــا عــن محــاوالت االنظمــة
املتعاقبــة طمــس تاريخهــم متاشــيا مــع سياســاتها الراميــة
اىل تصفيــة وجودهــم التــي مــن أجلهــا عمدت الســلطات
اىل فربكــة الوقائــع وتغيــر الحقائــق التاريخيــة بأضاليــل
ايديولوجيــة حاولــت صناعــة حجــج وذرائع تتفــق ورواياتها
مــن أجــل تزييــف وعــي الجامهــر وامتصــاص نقمتهــا.
معانــاة الفيليــن وأشــجانهم مثلــت مســاحة واســعة
مــن االســتهداف وتطــرح مســائل متعــددة ،فاملســألة
االوىل أنهــم اســتهدفوا عــى أكــر مــن صعيــد ومحــور،
شــكلت هجمــة رشســة عليهــم ولوجودهــم التاريخــي
عــى صعيــد مناطقهــم التاريخيــة التــي تعرضــت اىل
شــتى اجــراءات التعريــب والتغيــر الدميغــرايف لتغيــر
هويتهــا الكرديــة ،حيــث تغــرت اســاء املــدن واملواقــع
والقــرى واملحــات واملــدارس فضــا عــن تغيــر البنيــة
الســكانية بالتهجــر واالســتيطان ،بــدال مــن بنــاء ثقافــة
تعايــش أخــوي تعــزز اللحمــة االجتامعية وتزيد متاســكها.
واملســألة الثانيــة ان الســلطات املتعاقبــة اقصــت الكــرد
الفيليــن مــن الوظائــف الحكومية ذات الدرجــات الخاصة
بشــكل عــام وبــأي درجــة ،بغــض النظــر عــن شــهاداتهم
الجامعيــة وتحصيلهــم العلمــي أو كفاءتهــم ،مــا أدى اىل
لجوئهــم اىل مختلــف املهــن التــي برعــوا فيهــا ويف املقدمة
منهــا التجــارة التــي احتــل بعضهــم فيهــا مركــز الصــدارة،
حيــث اشــارت بيانــات غــرف التجــارة العراقيــة بذلــك
وخاصــة يف خمســينات وســتينات وســبعينات القــرن
املــايض ،األمــر الــذي أدى اىل ترسيــع طاحونــة التهجــر
القــري لالســتيالء عــى أموالهــم ،وألســباب اخــرى
جــاء ذكرهــا يف مذك ـرات بعــض الساســة مثــل ( حــردان
التكريتــي) أحــد اقطــاب النظــام البائــد .
قــدم الكاتــب أحمــد نــارص الفيــي مطبوعــه الــذي
صــدر مــن وزارة الثقافــة عــام  2013يف  383صفحــة مــن
القطــع املتوســط ،يف ســبعة فصــول ،تعريفــا لكلمــة فيــي
وأصــل اشــتقاقها ،واســتعرض األصــول القدمية للكــورد عرب
مناطقهــم التاريخيــة وتواجدهــم يف بغــداد ،ويتطــرق اىل
التعريــب والتغيــر الدميغـرايف ،ويعــرض همــوم الفيليــن
مــا بعــد الدكتاتوريــة ويف ظــل الحكومــات الوطنيــة
املنبثقــة ويســتعرض اآلراء يف حــل أصــل املشــكلة .
اختلفــت اآلراء يف معنــى كلمــة (فيــي) التــي تطلــق
عــى جمهــرة واســعة مــن الكــرد ،فهــي تعنــي عنــد
بعــض الباحثــن (الثــورة) وعنــد اخريــن تعنــي (املتمــرد
والعــايص) ،ومصــادر تاريخيــة أوردت أن معناهــا
(الشــجاع والفــدايئ الثائــر) ،ويذهــب أغلــب اللغويــن
الكــرد يف الع ـراق أن تســمية (فيــي) تطلــق عــى الكــرد
الذيــن يتكلمــون اللهجــة الكرديــة (اللوريــة) القاطنــن
رشق دجلــة والعاصمــة بغــداد وبقيــة املــدن مــن وســط
العـراق وجنوبــه التــي يتواجــدون فيهــا ،نتيجــة موجــات
الرتحيــل القرسيــة وعمليــات التطهــر العرقــي التــي
طالتهــم يف محــاوالت صهرهــم قوميــا وخاصــة يف عهــد
النظــام الســابق ،وبرغــم إشــاعة التســمية عراقيــا إال أن
هنــاك بعضــا مــن العشــائر مــن الكــرد الفيليــن التــي ال
تقــر بلقــب (فيــي) يف مناطــق منــديل وخانقــن ،وذلــك
ألســباب عديــدة بينهــا أن السياســات الحكوميــة جعلــت
مــن التســمية تهمــة ،حيــث عدتهــم طابــورا خامســا
وحرصتهــم يف نطــاق الوثائــق املتعلقــة بالتجنــس ،وحيــث
هنالــك مــن ميتلــك وثائــق التجنــس املعروفــة (شــهادة
الجنســية العراقيــة) ،فقــد أطلقــت الســلطات التســمية
(فيــي) عــى مــن قامــت بتســفريه .يظهــر مــا تقــدم أن
مدلــول كلمــة الفيــي يشــمل القبائــل الكردية التــي تقيم

يف األج ـزاء الجنوبيــة مــن كوردســتان عــى الجانــب االي ـراين.
يف العــراق تواجــه اللهجــة الكرديــة الفيليــة مخاطــر
حقيقيــة قــد تــؤدي اىل انقراضهــا إذا مل يتــم االهتــام بهــا
والتــي تنــدرج تحــت مجموعــة (اللوريــة) ،والســعي اىل
تنشــيط آدابهــا ومســاعدة الكــرد الفيليــن عــى التكلــم بهــا،
خاصــة اولئــك الذيــن تعرضــوا للتهجــر والرتحيــل القرسيــن
مــن مناطقهــم صغــارا ،حيــث عاشــوا يف بيئــة مغايــرة لبيئتهــم
الكرديــة وصــاروا مبواجهــة جديــدة عــى مختلــف املســتويات،
مــا أدى اىل تركهــم التكلــم بلهجتهــم بحكــم سياســة األمــر
الواقــع ،فاللغــة الســائدة الرســمية هــي العربيــة فضــا عــن
كونهــا لغــة التخاطــب الوحيــدة يف الشــارع واملحــات والدوائر
واملؤسســات الحكوميــة وســط الع ـراق وجنوبــه ،وهــي مــن
العوامــل التــي تضعــف الحــس القومــي ،لــذا نــرى رضورة

االهتــام باللهجــة الكرديــة الفيليــة ودعــم ســبل انتشــارها
مــا بــن صفــوف الكــرد الفيليــن وانشــاء محطــات اعالميــة
مســموعة ومقــروءة ومرئيــة مــن أجــل تنشــيط آدابهــا واعادة
الذاكــرة الشــعبية اىل مجراهــا الطبيعــي ،ومســاعدة الجيــل
الــذي حــرم مــن لغتــه وثقافتهــا .
وتغيــب االحصــاءات الدقيقــة والصحيحــة التــي تشــر اىل
أعــداد نفــوس الكــرد يف أج ـزاء كوردســتان ،فالثابــت تاريخيــا
وألســباب سياســية ان الكــرد بصــورة عامــة تعرضــوا اىل تجاهل
الســلطات فيــا يتعلــق بذكــر أعدادهــم بصــورة صحيحــة يف
البيانــات االحصائيــة التــي أجروهــا مـرارا عــر حقــب تاريخيــة
مختلفــة ،لعدّهــم أقليــة غــر هامــة وهامشــية يف سياســة
راميــة اىل تقليــص أعدادهــم باســتمرار ،وفيــا يتعلــق بالكــرد
الفيليــن فاملعــروف انهــم يتوزعــون بــن دولتــي العــراق
وإيـران حيــث مناطقهــم متجــاورة بــن الدولتــن .ومــا واجــه
الكــرد الفيليــن مــن سياســات التعريــب والتهجــر والرتحيــل
مــن مناطقهــم مبراحــل وفــق السياســات املنظمــة واملعــدة
لهــذا الغــرض ،باالضافــة اىل سياســات اضطــر بســببها الكــرد
املهجــرون لالنتســاب اىل أحــد العشــائر العربيــة طمعــا يف
حاميــة اجتامعيــة بعــد ان أصبــح قانــون العشــائر وحاميتهــا
هــو األكــر فعاليــة مــن بــن القوانــن األخــرى .واجــراء
احصــاءات ســكانية بعــد عمليــات التهجري والرتحيــل يف مناطق
تواجــد الكــرد الفيليــن االصليــة بعــد ملئهــا باملســتوطنني
العــرب وتغيــر اســاء املــدن والقــرى والقصبــات والشــوارع
مــن أجــل محــو الوجــود القومــي الكــردي الفيــي فيهــا،
وقــد أقــدم النظــام العــام  1980ومــا تــاه بأوســع عمليــات
تســفري يف البــاد ،حيــث تــم ابعــاد حــوايل نصــف مليــون
نســمة مــن الكــرد الفيليــن رسا اىل إيـران ،بعــد االســتيالء عــى
أموالهــم وممتلكاتهــم ،كــا أن أعــدادا منهــم كانــوا ضمــن
مــن رحــل مــن البــاد بعــد التســعينات مــن القــرن املنــرم.
وبعــد ســقوط الدكتاتوريــة عــاد قســم مــن الكــرد الفيليــن
وســط العــراق وجنوبــه اىل مناطقهــم االصليــة وبأعــداد
متفاوتــة ،نتيجــة الوضــع االقتصــادي لهــذه املناطــق وعــدم
قيــام الحكومــة االتحاديــة بالــروع بإعــادة بناهــا التحتيــة
وتعويــض املترضريــن ،حيــث تشــر التقديــرات اىل عــودة
ع ـرات اآلالف اىل خانقــن واعــداد أخــرى اىل مدينــة منــديل
وبغــداد الذيــن شــملوا باجـراءات املــادة  ،140كــا أن الروتــن
والبريوقراطيــة املنتــرة يف دوائــر الدولــة مل تشــجع الكثرييــن
ممــن هــم يف املنــايف مــن العــودة والعيــش بصــورة طبيعيــة يف
البــاد .لفــد كشــفت الوقائــع التاريخيــة أن البعــث اســتهدف
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ليــس الكــرد فحســب
وامنــا كل القــوى الوطنيــة
مــن
والدميقراطيــة
خــال اتباعــه سياســة
(القضــم التدريجــي) لهــا
تحقيقــا لشــعاره (الحــزب
القائــد) ،فدشــن عهــده
الجديــد بتنفيــذ أوىل
مســار سياســاته برتقــن
الوجــود القومــي الكــردي ،فقــد تــم تهجــر أكــر مــن
ســبعني ألــف مواطــن عراقــي مــن الكــرد الفيليــن اىل
الحــدود اإليرانيــة بــن  1970ـ  1971وبعــد اتفاقيــة آذار.
تعــرض الكــرد الفيليــون بجانــب ذلــك كلــه اىل محاولــة
الطعــن يف وطنيتهــم ومحاولــة اخراجهــم مــن أي عمليــة
سياســية محتملــة يف البــاد ،واتخــذت الترشيعــات الظاملة
ضدهــم أشــكاال أوســع وأعمــق عــى وفــق ســيناريوهات
مختلفــة .ففــي عــام  1950طــرد املواطــن الكــردي
الدكتــور (جعفــر محمــد كريــم) العضــو املؤســس للحــزب
الدميقراطــي الكردســتاين ،ثــم صــدر يف العــام نفســه قـرار
اســقاط الجنســية العراقيــة عــن اليهــود رقــم  1لســنة
 ،1950والجديــر بالذكــر ان قانــون اســقاط الجنســية
ابتــدع يف حكومــة رشــيد عــايل الكيــاين عــام  1933عندما
أســقطت الجنســية عــن (املــار شــمعون) يف أحــداث
ســميل الشــهرية ،ويف حالــة مامثلــة أقــدم النظــام الفــايش
عــى إحيــاء هــذا املــوروث الســيئ الصيــت حيــث أســقط
الجنســية عــن الشــاعر الكبــر محمــد مهــدي الجواهــري
والشــاعر عبــد الوهــاب البيــايت وآخريــن .هــذا اإلج ـراء
اســتغل جيــدا مــن قبــل نظــام البعــث الفــايش ومهــد
الســبيل التســاع الدائــرة مــن ترحيــل محــدود اىل عمليات
تهجــر جامعيــة شــملت رشيحــة مهمــة مــن الشــعب
العراقــي ،متمثلــة بالكــرد الفيليــن ليكونــوا أول ضحايــا
االنفــال والتطهــر العرقــي املعروفة بالجينوســايد ،وطالت
قضيــة اســقاط الجنســية الشــيوعيني ونفيهــم اىل خــارج
البــاد ،وظهــرت عــى الســطح لكونهــا مخالفــة لــروح
الدســتور خاصــة املــادة  7مــن القانــون االســايس العراقــي
التــي حظــرت ابعــاد العراقيــن ونفيهــم اىل خــارج البــاد،
وهــذا مــا كشــفته وقائــع جلســات محكمــة الشــعب
بعــد ثــورة  14متــوز  1958الوطنيــة أثنــاء محاكمــة وزيــر
الداخليــة يف العهــد امللــي ســعيد قــزاز ثــم تطــورت
قضيــة التهجــر املتالحقــة ،ففــي 30ايــار  1963صــدر
قانــون الجنســية الجديــد تحــت رقــم  43لســنة 1963
وكانــت نصوصــه تنــم عــن نزعــة انتقاميــة ،حيــث صــدر
بعــد ثالثــة أشــهر مــن وقــوع انقــاب  8شــباط عقابــا
لهــم ملقاومتهــم الباســلة النقالبيــي  8شــباط ودفاعهــم
عــن ثــورة  14متــوز ومكتســباتها وانجازاتهــا الوطنيــة يف
مناطــق ســكناهم التــي عــدت آخــر جيــوب املقاومة مثل
(حــي االكـراد ،ســاحة النهضــة ،بــاب الشــيخ ،الكاظميــة)،
وزج يف الســجون اآلالف مــن شــبابهم ليواجهــوا التعذيــب
واملــوت .إن كل العطــاء الوطنــي ونك ـران الــذات الــذي
تحــى بــه الفيليــون مل مينعــا القــوى الشــوفينية املتشــدقة
بالشــعارات الفارغــة مــن أي محتــوى اجتامعــي ووطنــي
مــن التنكــر لوطنيتهــم ،واعتبارهــم أجانــب دون مســوغ
اخالقــي وســند قانــوين ســوى اســتخدامهم كورقــة ضغــط
يف أحابيــل السياســة ومراهناتهــا الخــارسة .
إن املكافــأة الوطنيــة التــي تكافــؤوا بهــا جـراء دورهــم
الوطنــي هــي اســقاط الجنســية عنهــم وتهجريهــم مبئــات
مــن األلــوف مــن االطفــال والشــيوخ والنســاء عــى قارعة
الحــدود ،وتلــك وصمــة عــار يف التاريــخ املعــارص للبــاد
وتحتــاج اعتــذارا تاريخيــا ومواصلــة حقوقيــة واعتباريــة
يك تعــاد اللحمــة الوطنيــة .
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يف  12مــارس مــن عــام  1930دعــا املهامتــا غانــدي شــعب الهنــد لالنخــراط يف حــرب ضخمــة ضــد الحكــم
الربيطــاين  ،وســميت مبســرة امللــح وهــي إحــدى حمــات الالعنــف احتجاجــا عــى رضيبــة امللــح الربيطانيــة
يف الهنــد املحتلــة  ،وهــي حركــة عصيــان مــدين واســعة النطــاق  ،كانــت جــزء اً مهــاً مــن مســاعي الهنــد
نحــو االســتقالل  ،اســتمرت هــذه املســرة نحــو  24يومــا  ،ووصــل طولهــا  290كــم مــن أجــل إنتــاج امللــح
بــدون دفــع رضائــب  ،قامــت مســرة امللــح عــى مبــادئ غانــدي االحتجــاج بالالعنــف (الســاتياگراها) ،التــي
تعنــى «قــوة الحقيقــة  ،وهــي املبــادئ التــي اختارهــا املؤمتــر الوطنــي الهنــدي ىف  26ينايرمــن عــام ،1930
كطريقــة مثــى نحــو اســتقالل الهنــد عــن الحكــم الربيطــاين وعــن غانــدي لتنظيــم تلــك الحملــة  ،وكانــت
التحــدي املنظــم األكــر أهميــة للســلطة الربيطانيــة منــذ حركــة عــدم التعــاون .22-1920
بعــد بــدء مســرة دانــدي  ،اســتمر غانــدي جنوبــاً عــى امتــداد الســاحل ،ينتــج امللــح ويعقــد اجتامعــات
عــى الطريــق  ،لقــد تــم إعتقــال غانــدي يف منتصــف ليــل  5-4مايــو  ،1930أي قبــل أيــام مــن «أحــداث
دارســانا» الواقعــة عــى بعــد  25ميــل جنــوب دانــدي ،وكان لهــا تأثــر بالــغ ىف تشــجيع أعــداد كبــرة مــن
الهنــود عــى املشــاركة النشــطة ىف املعركــة للمــرة األوىل  ،لقــد تعــرض مئــات املحتجــن ســلميا للــرب عــى
أيــدى الرشطــة الربيطانيــة خــال «أحــداث دارســانا»  ،واســتمرت ســاتياگراها ضــد رضائــب امللــح ملــا يقــارب
العــام  ،وانتهــت بإطــاق رساح غانــدي مــن ســجنه مبفاوضــات مــع نائــب امللــك لــورد إرويــن يف مؤمتــر
املائــدة املســتديرة الثــاين  ،وأعتقــل فيهــا أكــر مــن  80.000هنــدي نتيجــة ملســرة امللــح  ،ومــع ذلــك وعــى
الرغــم مــن هــذه الهجــات الوحشــية للمتظاهريــن كان ردهــم حازمــا وســلميا فلــم يواجهــوا العنــف
بالعنــف  ،اســتمروا يف التقــدم لألمــام  ،خطــوة بعــد خطــوة  ،و رفضــوا االستســام ،وكشــف االنضبــاط
الالعنفــي للســاتياگراهي عــن وحشــية الحكــم االســتعامري وبــرز بقــوة عدالــة القضيــة الهنديــة  ،فأصبــح
هــذا القمــع العنيــف أحــد أقــوى لحظــات حملــة غانــدي مــن أجــل اســتقالل الهنــد وكان أكــر برهــان عــى
فعاليــة اســتخدام العصيــان املــدين كأســلوب ملحاربــة الظلــم االجتامعــي والســيايس  ،إن تعاليــم ســاتياگراها
ومســرة دانــدي كان لهــا تأثــر بــارز عــى ناشــط الحقــوق املدنيــة األمريــي مارتــن لوثــر كينــج  ،وقتالــه
مــن أجــل الحقــوق املدنيــة للســود وأقليــات أخــرى يف الســتينيات .
لقــد تــم تغطيتهــا إخباريــا يف جميــع أنحــاء العــامل  ،وتــم تســجيلها بقــوة مــن قبــل الصحــف يف تلــك
االيــام ومــن ثــم تصويرهــا الحقًــا يف فيلــم غانــدي للمخــرج ريتشــارد اتينــرة .

