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لتتحقق ارادة وأماين شعبنا العراقي يف العام الجديد 2021
باألمان والحرية والعيش الكريم

أوهام وامنيات العام الجديد 2021
عدنان سمري دهريب
مــع بدايــة كل عــام جديــد ونهايــة عــام مــى  ،تأخــذ النــاس بأعــان امنياتهــا والبحــث عــن
يــوم اخــر اكــر ارشاقـاً عــى ان يتفتــح بــن االحــام واالوهــام .
مضــت عقــود ونحــن نحلــم واالدق نتوهــم للهــروب مــن واقــع ملــوث  ،وعمــر ضــاع بــن
الحــروب والحصــار واالرهــاب والــراع الســيايس واالجتامعــي وغيــاب العدالــة االجتامعيــة
وفقــدان الخدمــات .
كل حــن ونحــن يف أزمــة تنتــج أخــرى  ،ونتمنــى تحقيــق االمــن واالســتقرار وســيادة القانــون
والخــاص مــن الدكتاتوريــة واالســتبداد وهــدر قيمــة االنســان  ،الــذي اضحــى رقــا يالحقــه
االغتيــال النفــي والســيايس .
يف بدايــة كل ســنة نوقــد شــموع االمــال واالحــام وتلــك رغبــة ينــاز بهــا االنســان يك تســتمر
الحيــاة والقــدرة عــى العيــش فيهــا  ،ودونهــا ينعــدم األمــل والوصــول اىل االفضــل أو الســعادة
التــي ينشــدها املــرء  ،تلــك املفــردة التــي طاملــا ســعى اليهــا النــاس  ،ولكنهــا ظلــت شــبحاً أو
رساب ـاً .
ولكــن ملــاذا تتحــول أحالمنــا اىل أوهــام  ،رغــم تفاؤلنــا بغــد أفضــل هــل بســبب الطبقــة
الحاكمــة ؟ أم بالشــعب الــذي أنتــج حاكـاً تقــوم سياســته عــى التضليــل والخــداع ونــر الجهــل
والتخلــف وغيــاب الوعــي ليتحــول بعــد حــن اىل صنــم  ،تضفــي عليــه هــاالت مــن القدســية ،
االلقــاب الرمزيــة  ،الطاقــات “الخارقــة” والعقــل “الجبــار” والرغبــة بالخضــوع والخنــوع ألوامــره
وعــدم التحــرش ومخالفــة مــا يــرى ومــا يفكــر ويقــول ليتحــول خــاف ذلــك اىل متمــرد وخصــم
يجــب قمعــه والقضــاء عليــه .
نعيــش عــى االوهــام بعدمــا غابــت الحاجــات االنســانية التــي حددهــا ســلم ماســلو قبــل
عقــود مــن الزمــن والتــي تتمثــل بالحاجــات املاديــة والفســيولوجية كالطعــام واملــاء والســكن
والــزواج وغريهــا والتــي تراجعــت كث ـرا مــع ارتفــاع نســبة الفقــر اىل  %32أو  11مليــون و400
الــف مــن عــدد الســكان البالــغ عددهــم  39مليــون نســمة  ،والعيــش يف الهوامــش أو يف
العشــوائيات التــي بلــغ عددهــا ثالثــة االف عشــوائية تتوالــد ســنوياً مــع أزديــاد عــدد الســكان
وارتفــاع نســبة الفقــر  ،واصــدار قــرارات ال تنســجم مــع تطلعــات الشــعب كتخفيــض قيمــة
الدينــار إزاء الــدوالر  ،وفــرض رضائــب جديــدة عــى رواتــب املوظفــن مــا يســم بزيــادة نســبة
الفقــر وتصــدع الطبقــة الوســطى .
والحاجــة اىل االمــان املفقــود مــع تعــدد الجهــات املســلحة مــن داعــش واخواتهــا التــي اغتالــت
الســام ورسقــت األمــن الفــردي واملجتمعــي  ،وأضحــت أحــدى مــؤرشات هشاشــة الدولــة .
والحاجــة اىل االنتــاء  ،إذ أن االنســان ال ميكــن ان يعيــش مبعــزل عــن النــاس  ،الذيــن فككتهــم
ايديولوجيــا االحـزاب عــى اســس طائفيــة ودينيــة وقوميــة .
والحاجــة اىل االعتبــار والتقديــر مــن اآلخريــن  ،باالفــكار الناضجــة وحريــة التعبــر عــن الــرأي
الــذي أضحــى مهــدداً بالقانــون املزمــع ترشيعــه – قانــون جرائــم املعلوماتيــة – أو مــن الجهــات
املختلــف معهــا بالــرأي واملعتقــد .
والحاجــة اىل تحقيــق الــذات بتطويــر مهاراتــه وامكانياتــه الذاتيــة وعــدم اقصائــه مــن قبــل
االحــزاب  ،وترشيــع القانــون القــري لألحالــة عــى التقاعــد الــذي أزاح معظــم الكفــاءات
والخ ـرات مــن مفاصــل الدولــة .
فالحلــم باملســتقبل مل يعــد امنيــات وتنبؤات غيبيــة  ،تســطرها العرافات والعرافــن واملنجامت
واملنجمــن  ،يف مواقــع التواصــل االجتامعــي و تتمســك بهــم بعــض القنــوات الفضائيــة وأصبحــوا
جــزءاً مــن برامجهــا مــا يســهم بتســطيح العقــول مســتغلني حــاالت الخــوف والقلــق وعــدم
االســتقرار التــي يعيشــها الفــرد .
لقــد اصبــح الحلــم يحظــى بأهتــام الباحثــن وتقســيمه اىل ذاتيــة ووطنيــة  ،ودراســته وفــق
أســس علميــة تقــوم عــى اســتقراء الواقــع واســترشاف املســتقبل بهــدف تطبيقــه  ،غــر أن
املشــكلة تكمــن يف الفجــوة بــن الطبقــة الحاكمــة والجمهــور الــذي ظــل بعيــداً عــن املشــاركة يف
صنــع القـرارات لبنــاء املســتقبل وعــدم االفــادة مــن املــوارد الطبيعيــة والبرشيــة لتجســيد الحلــم
الــذي أضحــى وه ـاً لســد النقــص وترميــم الــذات ومحاولــة معالجــة الواقــع املضطــرب .
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املطالب العراقية املؤجلة
زهري كاظم عبود

تقدمــت الحكومة الحاليــة بربنامجها بتاريــخ  2020/5/7اىل مجلس
النــواب  ،والربنامــج املذكــور ميثــل االطــار العــام لعملهــا للفــرة املقبلة،
كــا يحــدد األوليــات التــي تســعى لتحقيقهــا  ،وبذلك تكــون الحكومة
ملزمــة بتنفيــذ فق ـرات برنامجهــا الــذي قدمتــه اىل مجلــس النــواب ،
وهــذه االلتزامــات ال ميكــن تحقيقهــا دفعــة واحــدة  ،اال أن عــددا مــن
فق ـرات هــذا الربنامــج يعــد الــروع بهــا لتحقيــق الهــدف األســايس
مبثابــة التنفيــذ  ،ومنهــا إج ـراء االنتخابــات املبكــرة الحــرة والنزيهــة،
وهــذا املطلــب الــذي رشعــت حكومة الســيد الكاظمي بتنفيــذ مراحلة
األوىل يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بفقــرة مهمــة أخــرى  ،الميكــن أن تتحقــق
صــورة الحريــة والنزاهــة دون ذلــك  ،وهــو حــر الســاح بيــد املؤسســات العســكرية والحكوميــة
حـراً  ،ومل تــزل هــذه الصفحــة التــي تعيــق معــامل الحيــاة والســام داخــل املــدن العراقيــة تشــكل
هاجســا ورعبــا  ،ال ميكــن أن تجــري االنتخابــات مــا مل يشــعر املواطــن العراقــي أنــه يتمتــع بالحريــة
واألمــان  ،ومل تلمــس النــاس الخطــوات االيجابيــة التــي تبــارش وتســهم يف انهاء ملف الســاح املنفلت،
وبقــاء هــذا امللــف وبهــذا الشــكل يدفــع النــاس للعــزوف عــن املشــاركة حفاظــا عــى حياتهــا وأمنها .
كــا ان تعــر ملــف التحقيــق مــع قتلــة مئــات من الشــباب املدنيــن املحتجــن  ،وحــاالت االختفاء
والخطــف الجاريــة مــن دون توقــف  ،يــؤرش لنــا بــأن تقاعســا ومامطلــة لكشــف حقائق هــذا امللف،
وهــو حديــث الشــارع اليــوم ،وعــدد مــن حــاالت االغتيــال والخطــف وثقتهــا كام ـرات املراقبــة،
كــا ان عــددا آخــر مــن الحــاالت متــت أمــام مفــارز وعنــارص الرشطــة واألمــن واملواطنــن ،وأرقــام
ســيارات الجنــاة مكشــوفة ومعروفــة املرجعيــة  ،وبالرغــم مــن مــي مــدة أكرث مــن مثانية أشــهر عىل
تســلم الســيد الكاظمــي رئاســة الحكومــة  ،فــإن الشــعب مل تــزل عيونــه ويف مقدمتهــم أرس الشــهداء
واملخطوفــن ترنــو اىل نتائــج تليــق بســمعة العـراق وتحفــظ دمــاء الشــهداء وحقــوق أرسهــم .
ومــع إمكانيــات الحكومــة املتواضعــة يف التصــدي لجائحــة كورونــا ،ويلحــق بهــا تلــك اإلمكانيــات
البائســة التــي تســيطر عــى مستشــفياتنا وقدراتنــا يف النظــام الصحــي  ،اال ان القــدر ويــد اللــه كانــا
أكــر مــن هــذا امللــف ليقــل عــدد املصابــن وعــدد املتوفــن جـراء هــذا الفــروس الفاتــك  ،مــع ان
الحكومــة مل تتخــذ الوســائل والســبل لغلــق الحــدود وتقليــص االســترياد للفواكــه والخـراوات وغلــق
بعــض األماكــن التــي تعتمــد عىل التجمعــات ،وتحديد التجــوال ومنع التظاهـرات واالحتفــاالت اال أن
عــدم االكـراث واالســتخفاف بالفــروس كان ســائدا يف جميــع أنحــاء العـراق مبــا فيهــا دوائــر الدولــة .
ويــأيت ملــف مكافحــة الفســاد ليكشــف لنــا وبشــكل مخجــل عــددا مــن امللفــات والحــاالت التــي
ال تحقــق الهــدف والغايــة مــن برنامــج املكافحــة الــذي تنتظــره النــاس  ،ومل تخــدش الحكومــة جــدار
رأس مــن رؤوس الفســاد  ،وال مــا زلــت املافيــات التــي تعيــث بالبــاد فســادا ومســتمرة بهــذا الفعــل،
ورغــم طــرح الحكومــة انهــا ســتطلق الحــوار الوطنــي مــع حركــة االحتجــاج الســلمي  ،فإنهــا تركــت
املواجهــة بــن متطرفــن مــن حــركات سياســية وبــن الشــباب املحتجــن مــن املدنيــن  ،وجوبهــت
هــذه الحــركات بالرصــاص الحــي أكــر مــن مــرة  ،مــا يؤكــد ان غيــاب املســاءلة القانونيــة وتحديــد
املقرصيــن يف معالجــة حــاالت إطــاق النــار الحــي عــى املتظاهريــن الــذي يشــكل جرميــة جنائيــة،
فلــم تتــم محاســبة مــن يرتكــب هــذا الفعــل .
وكنــا نأمــل ان تســتمع الحكومــة ملطالــب املحتجــن بــدال مــن االعتــاد عــى عــدد مــن األســاء،
حتــى ميكــن ان تتوصــل معهــم اىل حلــول مؤقتــة او وســطية بــدال مــن خســائر األرواح  ،وانتهــاك
األمــن املجتمعــي  ،خصوصــا ونحــن امــام مواصلــة الصفحة األخــرة ملالحقة فلــول اإلرهــاب املتمركزة
يف مناطــق الحــدود يف محافظــة ديــاىل وكركــوك واألنبــار  ،والتفــرغ لكنســهم مــن ارض العـراق نهائياً .
ومل يــزل ملــف تواجــد القــوات األجنبيــة يــدور ضمــن حلقــة مفرغــة ،فــا حكومتنــا رصيحــة
وواضحــة يف معالجــة امللــف ،وال مجلــس نوابنــا املوقــر جــريء يف ســن قانــون يعالــج ذلــك ،وال تعرفنا
عــى حقيقــة التواجــد العســكري للعديــد مــن الــدول عــى األرض العراقيــة  ،ألننــا فعــا بحاجــة اىل
رؤيــة وطنيــة تحــدد مســتقبل هــذه القــوات عــى األرض العراقيــة  ،وأخ ـرا ملــف النازحــن الــذي
يرتبــط بشــكل وثيــق بتوفــر األماكــن التــي تليــق باإلنســان العراقــي الــذي تــم تهجــره مــن بيتــه
ومــكان عملــه قـراً  ،وأن يتــم توفــر فرصــة العمــل التــي يعيــش منهــا مــع أرستــه .
إن حاميــة املواطــن مهــا كان دينــه او مذهبــه او قوميتــه مــن مهــام الحكومــة األساســية  ،وعــى
الحكومــة ان تنتبــه ملــا يحــدث يف مدينــة املوصــل وضواحيهــا  ،ومــا يتعــرض لــه املكــون املســيحي
واأليزيــدي  ،بعــد ان تعرضــت لهــا عصابــات داعــش االرهابية بأبشــع الوســائل والجرائم  ،مــع التأكيد
عــى قيــم املواطنــة  ،التــي يجــب أن تعــم عىل جميــع املكونــات العراقية مــن دون اســتثناء  ،وان يتم
بإحــكام غلــق ملفــات التغيــر الســكاين يف مناطقهم .
وأخـرا ومــع أننــا منــر بأزمــة اقتصاديــة خانقــة نتيجــة الجهــل يف مامرســة السياســيات الخاطئــة
مــن قبــل الحكومــات املتعاقبــة  ،ونتيجــة للفســاد الــذي تفــى وانتــر مــن دون رادع او عقــاب،
فــأن اعــال العقــل والحكمــة يف فق ـرات املوازنــة مطلوبــة حتــى ميكــن مناقشــتها بهــدوء وتــر ٍو
لغــرض اقرارهــا مــن قبــل نــواب الشــعب  ،واضعــن بعــن االعتبــار الوضــع االســتثنايئ الــذي ميــر بــه
العـراق  ،ونأمــل ان تكــون هنــاك قـرارات وإجـراءات اقتصاديــة يتــم تقدميهــا مــن قبل خـراء وعلامء
يف معالجــة األزمــات حتــى ميكــن ان متــر ،وأن نســتعيد بعضــا مــن عافيــة الع ـراق ،فالزمــن ميــي
والتاريــخ يكتــب .
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املنتدى العراقي ملنظامت حقوق االنسان
يدين العنف املفرط ضد متظاهري
ساحة الحبويب

تعرضــت محافظــة ذي قــار مؤخــراً اىل عمليــات اغتيــال
وخطــف وقتــل وإطــاق الرصــاص الحــي عــى املتظاهريــن
الســلميني الذيــن يطالبــون بإيقــاف حمــات اإلعتقــال للنشــطاء
يف الح ـراك الشــعبي وإطــاق رساح مــن تــم إعتقالهــم وتقديــم
القتلــة اىل العدالــة .
ان تصفيــة الحســابات بــن الجهــات املســلحة التــي تحــاول
خلــط االمــور والســيطرة عــى هــذه املدينــة املجاهــدة ادى اىل
تدهــور الوضــع االمنــي واستشــهاد احــد افـراد الرشطــة وجــرح
اكــر مــن ( )120شــخصا ً مــن املحتجــن املدنيــن ومــن عنــارص
القوات االمنية  ،واعتقال العرشات .
إننــا يف املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان نحذر من
تصاعــد العنــف لكــر ارادة الشــباب املنتفض وندعــو اىل التهدئة
وتصحيــح املســارات لعــدم وقــوع الصدامــات واالنفــات االمنــي،
ومعالجــة املطالــب والحــد مــن حمــات االعتقــاالت التعســفية
واالغتيــاالت  ،وايقــاف كافــة االعــال االســتفزازية واالنتقاميــة
واطــاق الحريــات العامــة .
وكانــت اخــر مجريــات االحــداث يف املحافظــة العثــور عــى
جثــة املســعف « حيــدر يــارس « يف /6كانــون الثــاين2021/
بعــد اختطافــه قبــل يومــن مــن مليشــيات مســلحة  ،واغتيــال
املحامــي والناشــط «عــي الحاممــي» رئيــس غرفــة محامــي
الشــطرة مبحافظــة ذي قــار يف /8كانــون الثــاين، 2021/
واعتقــال احــد الطلبــة الشــباب يف االعداديــة املركزيــة يف
مدينــة النارصيــة ملشــاركته يف التظاه ـرات االخــرة مــن قبــل
مفــرزة مــن عنــارص الرشطــة املحليــة بــدون امــر قضــايئ
واالعتــداء عليــه يف /12كانــون الثــاين. 2021/
ان املنتــدى العراقــي يديــن اســتخدام العنــف املفــرط ضــد
املدنيــن يف مدينــة النارصيــة الصامــدة وســاحات التظاهـرات
االخــرى ومالحقــة الناشــطني واعتقــال الفاعلــن يف الحــراك
الشــعبي مــن خــال املداهــات الليليــة ملنازلهــم بقــوات
كبــرة مدججــة مبختلــف انــواع االســلحة مــا يــؤدي اىل بــث
الخــوف والرعــب والهلــع يف صفــوف العوائــل واالطفــال دون
مراعــاة للتقاليــد واالعــراف االجتامعيــة والقانونيــة .
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الدوغامتيــة  ..مرض حكّام العراق
تعــدّ (الدوغامتية)احــد أهــم واخطــر
اســباب األزمــات السياســية واالجتامعيــة
يف العــراق والعــامل العريب.ومــع ذلــك فــان
السياســيني واالعالميــن يتعاملــون معهــا
كتعامــل مــن ينشــغل بوصــف اعــراض
املــرض وال يلتفــت اىل تشــخيص ســبب
العلّة..التــي نكشــفها لكــم اآلن .
تعنــي (الدوغامتيــة :)Dogmatism
العقائدي،الجزميــة
الجمــود
الفكرية،القطعيــة ،العقيدية..غــر ان
اكرثهــا تــداوال هــو اصطــاح الجمــود
الفكــري  ،ولقــد انشــغل الفالســفة
بتحديــد مضمونها،فمنهــم مــن وصفهــا
بانهــا طريقــة منغلقــة للتفكري،ميكــن ان
تصاحــب ايــة ايديولوجيــة بــرف النظــر
عــن محتواهــا مــا اذا كانــت دينيــة او
علامنية.ومنهــم مــن وصفهــا بانهــا تنظيــم
معــريف مغلــق نســبيا خــاص مبعتقــدات
والمعتقــدات الشــخص بخصــوص
الحقائــق والوقائــع والســلطة املطلقــة،
فيــا حددهــا آخــرون بعــدم قــدرة الفــرد
عــى تغيــر افعالــه او اتجاهاتــه حتــى
لــو تطلّــب املوقــف ذلــك ،وحددهــا
آخــرون بأقــوال مطلقــة مــن غــر ســند
او برهــان  ،وصنفهــا آخــرون بانهــا
صفــة األفــراد الذيــن يســعون اىل فــرض
آرائهــم بالســلطة،او بالنفــوذ ،وانتهــى
آخــرون اىل انهــا االعتقــاد الجــازم
واليقــن املطلــق املســتند اىل مبــاديء
تقليديــة راســخة دون البحــث عــن وجــه
الحــق يف التســليم بهــا .وألن الجمــود
الفكــري (الدوغامتيــة) يعــدّ مــن وجهــة
نظــر علــاء النفــس واالجتــاع الســبب
الرئيــس للخالفــات السياســية التــي غالبــا
مــا تنتهــي بحــروب ،وأنــه (مرض)خالقــي
األزمــات مــن القــادة السياســيني،فقد
ظهــرت حولــه نظريــات اشــهرها نظريــة
روكيتــش التــي تناولهــا يف كتابــه
(العقــل املنفتــح والعقــل املنغلــق).
وعــى وفــق هــذه النظريــة فــأن االفــراد
منفتحــي العقــول (غــر الدوغامتيني،غــر
ااملتطرفــن) ،هــم الذيــن يقبلــون التخـ ّـي
عــن بعــض معتقداتهــم اذا مــا اقتنعــوا
بخطئهــا ،ويقبلــون االفــكار الجديــدة
اذا ســاندتها ادلــة قويــة ،امــا االفــراد

منغلقــي العقــول (الدوغامتيون،املتطرفــون)
فهــم الذيــن يرفضــون االفــكار الجديــدة
مهــا كانــت قــوة االدلــة التــي تســاندها،
ويتشــبثون مبعتقداتهــم القدميــة حتــى ان
ثبــت خطؤهــا .

نظريــة التصنيف
وعــى وفــق نظريــة التصنيــف االجتامعــي
فــان النــاس ينزعــون اىل تصنيــف عاملهــم
االجتامعــي اىل صنفــن ” نحــن ” ( أو الجامعــة
الخاصــة بالفــرد ) و ” هــم ” (أو الجامعــة
االخــرى )  ،وانهــم يتحيــزون لجامعتهــم
ويبالغــون ويعظّمــون ايجابياتهــا ويغمضــون
اعينهــم عــن ســلبياتها  ،فيــا يعمــدون اىل
وغــض
ّ
تضخيــم ســلبيات الجامعــة االخــرى
الطــرف عــن ايجابياتها،وهــذا مــا ك ّنــا نحتنــا
لــه مصطلحــا جديــدا بعلــم النفــس بأســم
(الحــول العقــي) ،واثبتنــا ان ح ـكّام العــراق
 ..حــوالن يف السياســة  ،لقــد توصلــت
الدراســات الســيكولوجية اىل ان الدوغــايت
(الجامــد فكريــا) ال يســمع اال نفســه وال
يــرى غــره وال يتقبــل الــرأي االخــر ،وليــس
هــذا بســبب عــدم كفايتــه الشــخصية وامنــا
بســبب شــعوره بأنــه منبــوذ مــن قبــل
اآلخريــن ،وهــذا مــا حــدث لقــادة احــزاب
األســام الســيايس يف العــراق يف انتخابــات
 2018التــي عــزف عــن املشــاركة فيهــا اكــر
مــن  80باملئــة مــن الناخبــن العراقيــن .

حكام العراق
ولــك ان تراقــب حــكّام العــراق تجــد
أن اغلبهــم يســارع اىل رفــض أي دليــل او
مناقشــة تتعــارض مــع معتقداتهــم ،وينظــرون
اىل االمــور الجدليــة عــى انهــا ابيــض واســود
فقــط ،وغــر قادريــن عــى التخــي عــن
ارائهــم حتــى لــو بــدا لهــم خطؤهــا ،بعكــس
صاحــب الفكــر املنفتــح الــذي يتشــوق
ملعرفــة الجديــد ســواء كان موافقــا ملــا يــرى
ام مخالفــا لــه .

أ .د .قاسم حسني صالح *

نفســه ومتربمــج
عــى معتقــدات
ومفاهيــم جاهــزة
وقطعيــــــــة ..
يحفظهـــــا عــن
ظهـــــر قلــب ،
دون ادىن اعتبــار
ملشــاعر اآلخريــن ،ســيام اذا كان الشــعب
متنــوع املكونــات واملعتقــدات كالشــعب
العراقــي الــذي يحتــاج اىل حاكــم منفتــح
عقليــاً .
التعصــب
والدوغامتيــة تفــي اىل
ّ
وتعمــل عــى تشــكيل شــخصية مبواصفــات
معينــة ،اوضحهــا  ..صالبــة الــرأي التــي ال
تســمح لــه بــأن يتزحــزح عنه،وامليــل اىل
التســلط والعــدوان الــذي يســقطه عــى
الجامعــات او االشــياء التــي يتعصــب
ضدهــا .وســيكولوجيا ،يجــد املتعصبــون
يف احقادهــم عــى االخريــن تفســرا مــررا
عــن دوافعهــم ورغباتهــم املكبوتــه مبــا
فيهــا االنتقــام ،ويعــدون التســامح مــع
الخصــوم ضعفــا او جبنــا ،ولــك ان تتذكــر
مــا حــدث بــن عامــي ( 2006و) 2008
التــي راح ضحيتهــا اآلف األبريــاء مــن
العراقيــن بســبب دوغاميتهــم .

وللتاريخ،كانــت الدوغامتيــة هــي التي
اســقطت (األخــوان) يف مرص،وهــي التــي
ادخلــت يف نفــق مظلــم فريقــي الــراع
يف اليمــن (الحكومــة والحوثيــون) اللذيــن
تفاوضــا يف الكويــت (نيســان-ايار 2016
واىل اآلن ) 2021مــا تفقــا! واملفارقــة ان
الدوغامتيــة كانــت هــي الســبب يف بقــاء
سياســيني عراقيــن يف الســلطة ســبعة عــر
عامــا برغــم انهــم افشــل وافســد مــن
حكــم العــراق يف تاريخــه الســيايس ،بــأن
نجحــوا يف ايصــال معظــم العراقيــن مــن
ذوي االصابــع البنفســجية اىل ان يكونــوا
يف دوجامتيتهــم مثــل حصــان العربــة..ال
يــرون اال الــذي امامهــم ،حتــى اذا كان
يف حســاباتهم احتــال ان يكــون طريقهــم
اىل  ..املقــرة ! .

واملفارقــة ان صاحــب الفكــر املنغلــق ال
يشــعرك بأنــه شــخص عقــاين منطقي،كقــول
مــن كانــت امــور العراقيــن بيــده بــأن * مؤســس ورئيــس الجمعيــة النفســية
العلامنيــة كفــر وزندقــة ،ألنــه متخنــدق مــع العراقيــة
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االنتخابات العراقية وتدوير الزوايا
أعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى
الكاظمــي يــوم  6يونيــو (حزيــران) 2021
موعــداً إلجــراء االنتخابــات التــي كانــت
إحــدى املطالــب التــي رفعتهــا ســاحات
االحتجــاج منــذ شــهر أكتوبر/ترشيــن
األول العــام  ،2019وكانــت بعــض الكتــل
والكيانــات السياســية قــد أعلنــت عــن
اســتعدادها لخــوض االنتخابــات طارحــة
ّ
تــول منصــب رئاســة
«أحقّيتهــا» يف
الــوزراء ،وال س ـ ّيام كتلــة ســائرون بقيــادة
مقتــدى الصــدر باعتبارهــا متثّــل «الكتلــة
األكــر» يف الربملــان الحــايلّ ،إل أنّ هنــاك
أوســاطاً شــعب ّية بــدأت تشـكّك يف إمكانيــة
إحــداث تغيــر بواســطة االنتخابــات
لوحدهــا دون إجــراء إصالحــات جذر ّيــة
يف بُنيــة النظــام الســيايس والقانــوين ،فهــل
ســتؤدي االنتخابــات إىل تحقيــق األهــداف
املنشــودة لحركــة االحتجــاج الواســعة
التــي قدّ مــت أكــر مــن  600شــهيد
ونحــو  20ألــف جريــح ومع ـ ّوق؟ أم أنهــا
ســتع ّمق األزمــة بتدويــر الزوايــا ؟
وإذا كان هنــاك شــبه إجــاع شــعبي
عــى رضورة التغيــر ،ســواء باالنتخابــات
أم بغريهــا ّإل أنّ هنــاك طيفــاً واســعاً
مــن املجتمــع أخــذ يتل ّمــس عــدم جــدوى
التعويــل عــى االنتخابــات لوحدهــا يف ظـ ِّـل
قانــون انتخــايب ال يل ّبــي طموحهــا ،ألنّ ذلك
ســيؤدّي إىل املزيــد مــن اإلخفــاق ومينــح
«الرشع ّيــة» للقامئــن عــى الحكــم يف إطــار
منظومــة  9نيســان (إبريــل) ،تلــك التــي
اســتأثرت بالســلطة مــا بعــد االحتــال،
والتــي مارســت نوعـاً مــن الحكــم أدّى إىل
تشــويه الفكــرة الدميقراطيــة ،خصوصــاً يف
ظـ ِّـل دســتور قــام عــى مبــدأ «املك ّونــات»
التــي ال تعنــي ســوى املحاصصــة الطائفيــة
اإلثنيــة عــى حســاب املواطنــة املتســاوية
واملتكافئــة .
وهــذا يعنــي هزميــة عمل ّيــة التغيــر
عــر «خيــار االنتخابــات» القادمــة
بالصــورة التــي جــرت فيهــا واآلليــات
التــي اعتمدتهــا والتقن ّيــات التــي ســارت
عليهــا ســابقاً وتبديــداً للتضحيــات
الجســام التــي اجرتحتهــا حركــة االحتجــاج،
حيــث ســيصاب املواطــن بخيبــة أمــل

د .عبد الحسني شعبان

مريــرة تزيــد مــن معاناتــه ،ألنّ الربملانــات
التــي أنتجتهــا االنتخابــات الســابقة توزّعــت
بــن قوائــم وحصــص للكتــل والجامعــات
السياســ ّية ذاتهــا دون تغيــر يُذكــر .وظلّــت
االئتالفــات الثالثــة «راســخة» بــن الشــيع ّية
السياســ ّية التــي لهــا موقــع رئاســة الــوزراء
والســ ّنية السياســية التــي لهــا موقــع رئاســة
ُ
الربملــان والكرديــة السياســية التــي لهــا موقــع
رئاســة الجمهوريــة ،وخصوصــاً لفريــق منهــا،
أ ّمــا الفريــق اآلخــر فلــه وزارة الخارجيــة
وإذا كان شــعار «الثــورة يف صنــدوق
أو وزارة املاليــة ،ناهيــك عــن التوزيعــات
األخــرى لبق ّيــة املواقــع التــي يُطلــق عليهــا االقــراع» وهــو عنــوان كتــاب يل عرضــت
فيــه تجــارب دوليــة منــذ التســعينات يف
الســياديّة .
أمريــكا الالتين ّيــة والبلــدان االشــراكية
إنّ ذلــك يعنــي تراجــع إنتــاج طبقــة الســابقة ،إضافــ ًة إىل نجــاح نيلســون
سياســية جديــدة خــارج نطــاق البلــوكات مانديــا بالفــوز يف انتخابــات دميقراطيــة
القامئــة ،واســتمرار صيغــة االئتالفــات أدّت إىل وضــع حــدّ لنظــام الفصــل
الحاكمــة بتدويــر طاقمهــا يف إطــار زوايــا العنــري الــذي دام مــا يقــارب ثالثــة
مغلقــة ،وقــد ظلّــت التجربــة اللبنانيــة لنحــو قــرون مــن الزمــان ،فــإنّ األمــر يحتــاج
 7عقــود مــن الزمــان تــدور داخــل الدائــرة إىل توفّــر مســتلزمات رضوريّــة سياســ ّية
نفســها ،والتــي تك ّرســت بعــد انتهــاء الحــرب وقانون ّيــة وأمن ّيــة وإجرائ ّيــة  ،ويف حالــة
األهليــة وتوقيــع اتفــاق الطائــف العــام غيابهــا ســيتم تدويــر الزوايــا الحــادّة،
 ،1989حيــث تكـ ّرر تدويــر الزوايــا عــى نحــو األمــر الــذي ســيزيد األزمــة العراق ّيــة
تســتطيع كل زوايــة منهــا أن تعطــل الزوايــا السياســ ّية واالقتصاديّــة واالجتامعيــة
األخــرى ملــا يســ ّمى بـ»الثلــث املعطّــل»  .حــدّ ة ؟
االنتخــايب أمـــــاً
فــــــــي التغيــر،
ألنّ مــــا يخــرج
عنــــه بالتزويــــر
أو حســـــــــب
االصطفافـــــــات
التــــــي يوفرهــا
القانــون االنتخــايب
كان يعيــد إنتــاج الطبقــة السياســية ذاتهــا.

ويبــدو أنّ التجربــة العراقيــة اقتفــت أثــر
التجربــة اللبنانيــة ،األمــر الــذي ســيزيد
مــن اإلحبــاط الشــعبي ويضعــف مــن
االندفــاع الــذي يطالــب بالتغيــر ويعــ ّول
عــى االنتخابــات كإحــدى وســائله بســبب
بقــاء القديــم عــى ِقد َمــه ،واســتمرار الطبقــة
الحاكمــة مبواقعهــا عــى الرغــم مــن فشــلها
املزمــن يف تحقيــق الحــدّ األدىن مــن حقــوق
ظــل اســتمرار الفســاد املــايل
املواطــن يف ّ
واإلداري وانفــات الســاح واســترشاء ظواهــر
العنــف واإلرهــاب والتغــ ّول عــى الدولــة،
بتقديــم مرجعيــات مــا دونهــا إىل مــا فوقهــا
باســم الطائفــة أو الدِّ يــن أو العشــرة أو
الحــزب أو املنطقــة أو الجهــة ،ناهيــك عــن
تدهــور الخدمــات الصحيــة والتعليم ّيــة
والبلد ّيــة وارتفــاع معــدالت البطالــة وازديــاد
مســتويات الفقــر والجرميــة ،لذلــك انحــرت
جاذب ّيــة االنتخابــات ،حتــى أن انتخابــات
العــام  2018مل يشــارك فيهــا ســوى %20
مــن مجمــوع الناخبــن ،فلــم ي ُعــد الصنــدوق
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لقــد حكمــت الشــيع ّية السياســية
لثــاث دورات ون ّيــف يف العــراق منــذ
العــام  ،2005وكذلــك حكمــت اإلثنيــة
الكُرديــة إقليــم كردســتان بالتقاســم بــن
الحزبــن منــذ العــام  ،1992فهــل تغـ ّـرت
الصــورة أم ازدادت تعقيــداً؟ إنّ نقطــة
البــدء تكمــن يف إصــاح النظــام القانــوين
كل مــا مــن شــأنه
والدســتوري بإلغــاء ّ
إعاقــة تطبيــق املعايــر الدميقراطيــة
وإزالــة األلغــام العمل ّيــة التــي تعــرض
ذلــك ،وال ســ ّيام ال ُعــرف املعتمــد تحــت
عنــوان «التوافــق» الــذي هــو يف حقيقتــه
نظــام للمحاصصــة ،وال بــدّ أن يعــرف
الجميــع بوجــود األزمــة وأن يُبــدوا الرغبــة
يف حلّهــا بالتوصــل إىل عقــد اجتامعــي
جديــد لتأصيــل املواطنــة وتعميــق الفهــم
رشعــاً
الســليم لــدور الربملــا ّين باعتبــاره م ّ
ورقيبــاً ملــا فيــه خدمــة املجتمــع ،وذلــك
برفــع درجــة الوعــي الحقوقــي املجتمعــي
بأهم ّيــة وظيفــة االنتخابــات ومــا ترتّبــه
مــن نتائــج عــى صعيــد التغيــر .
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البحث جار عن وطن مفقود
شــاءت األقــدار أن يقــع العــراق وســط
بلــدان ســفيهة مل تتوقــف أطام ُعهــا وال
دسائســها يو ًمــا
تراجعــت أحقادُهــا وال خبــت
ُ
لإليقــاع بــه أرضً ــا وســا ًء ومياهًــاً وحضــارة
وثقافــة وتنو ًعــا يف شــعوبه املتجانســة منــذ
وكل الكيانــات
ـكل األنظــار ّ
أصــول التاريــخ .فـ ُّ
وكل الــدول ،الصديقــة قبــل العــد ّوة ،كانــت
وماتــزال متوجهــة صوبــه وتســعى لنهــش مــا
تبقــى مــن جســمه العليــل بســبب قســوة
عــوادي الزمــن ومؤامــرات بلــدان الخــارج
التــي أفقدتــه هيب َتــه وســلبته ســيادته
وجعلتــه يف مصــاف األمــم والشــعوب األكــر
كل يشء ،بــل متذيّـاً صفــوف بلــدان
تخلّ ًفــا يف ّ
العــامل .وهــي بفعلتهــا الخبيثــة ،قــد ق ّربتــه
هــذه األيــام مــن شــفري اإلفــاس بالرغــم
مــن طفــوه عــى مليــارات الرباميــل النفطيــة
ومكامــن الغــاز إىل جانــب مت ّيــز جـ ّـل أراضيــه
ومتتعهــا بــروات معدنيــة وطبيعيــة ليــس لهــا
را  ،ناهيــك عــن
مثيــل يف دول املنطقــة حــ ً
منابعــه املائيــة ونهريــه الخالديــن اللذيــن
تســعى دول الجــوار الخبيثــة مــا متكنــت،
مــن صــدّ امليــاه عنهــا وتجفيــف قاعيهــا
بهــدف اإليقــاع بشــعب العــراق وتجويعــه
والرتصــد وبــا
إن أمكــن مــع ســبق اإلرصار
ّ
ـري.
ـ
ب
ـتحياء
ـ
اس
رب العبــاد وال
خشــية مــن ّ
ّ
بــل إنّ ســلوك بعــض هــذه الــدول ،ومنهــا
را ،شــاالً وجنوبًــا ورشقًــا
دول الجــوار حــ ً
وغربًــا وبــا متييــز وال اســتثناء ،تســعى
وبــكل صالفــة وبحقــد أســود دفــن لإلتيــان
ّ
عــى مــا تبقــى مــن هيبتــه وســيادته وطيبــة
أهلــه بشــتى الوســائل واألدوات لجعلــه
أضحوكــة وألعوبــة وبقــرة حلــوب لطوابــر
مــن األغــراب والدخــاء عنــه مــن ساســة
الصدفــة والجامعــات والعصابــات والفئــات
املقتاتــة عــى الكومســيونات ومــا تــد ُّره
عليهــا العقــود الفاســدة الكثــرة واملنافــذ
الحدوديــة مــن مــوارد بأشــكالها ومــا تحصــل
عليــه بفعــل االتفاقــات املشــبوهة يف زمــن
ضيــاع الســيادة الوطنيــة وانكســار هيبــة
الدولــة بفعــل أدوات الدولــة العميقــة التــي
تــرح ومتــرح وتعربــد وتتحكّــم يف مفاصــل
الدولــة الشــاملة ً.

الهبــوط الحــا ّد يف املــوارد الريعيــة املتأتيــة مــن
بيــع النفــط الــذي تســببت بــه جائحــة كورونــا،
إضافــة إىل التهــاون الواضــح مــن قبــل املجتمــع
الــدويل وعــدم وضــوح الرؤيــة يف العقــل املدبّــر
للراعــي األمريــي للعمليــة السياســية ومغازلتــه
الفاجــرة لغرميــه يف التنافــس عــى إدارة حكــم
البــاد وســطوة الجــارة الرشقيــة عــى القــرار
العراقــي الــذي أفقدتــه وطنيتــه وج ّردتــه مــن
كل
قدرتــه عــى اســتعادة هيبتــه وســيادتهّ ،
مــا ال نح ّبــذ التذكــر بــه قــد
هــذه وغريهــا ّ
ضعضــع العالقــة بــن املواطــن والحكومــات
َ
الهزيلــة املتعاقبــة وأفقــدَ املصداقيــة بــن
الشــعب وحكامــه املتهمــن بالفســاد واإلفســاد
لغايــة بلــوغ اليــأس والقنــوط مــن العمليــة
السياســة برمتهــا والتفكــر باالنتقــال إىل
وســائل أخــرى قــد يكــون الصــدام املســلح
أحــدى أدواتهــا الرئيســة عندمــا لــن تعــود
وســائل التغيــر الســلمية املرجــ ّوة مــن
ُ
تنفــع
املنظومــة السياســية بر ّمتهــا .

كــا ليــس خاف ًيــا هــو اآلخــر ،بلــوغ الخيبــة
مــن الــدور املثــر للريبــة الــذي تضطلــع بــه
املنظمــة الدوليــة وممثلتهــا املثــرة للجــدل
جينــن هينيس-بالســخارت بظهورهــا مبظهــر
ســيدة مخابراتيــة يف تحركاتهــا ونقاشــاتها
وزياراتهــا املتكــررة ألدوات الســلطة ومراجــع
مختلفــة دينيــة وسياســية ،يف معظمهــا بعيــدة
كل البعــد عــن أيــة نفحــة وطنيــة .بــل هــي ال
ّ
تتــورع عــن إبــداء تذمرهــا بــن الحــن واآلخــر
مــن الهيــاج الشــعبي املتفاقــم ضــدّ أداء
الحكومــات املحاصصاتيــة املتعاقبــة ،إضافــة
لعــدم إخفائهــا تعاطفهــا مــع الفصائــل الوالئيــة
ومجــاراة أدوات الســلطة وأحزابهــا كلّــا
اســتطاعت ذلــك .فهــي قــد أجــادت بفضــل
حنكتهــا املخابراتيــة اقتنــاص الفــرص وإدراك
مكامــن التس ـلّل املتاحــة التــي تنتهزهــا كوســيط
دو ّيل لتحقيــق مكاســب شــخصية ودوليــة
لصالــح جهــات مســتفيدة مــن بقــاء أوضــاع
البــاد عــى حالهــا مترشذمــة ومهــزوزة وفاقــدة
للســيطرة عــى إدارة شــؤون البــاد وثرواتهــا
وفــرض هيبتهــا ومبــا يؤهلهــا لالضطــاع بدورهــا
الوطنــي .لــذا مل يعــد مــن الصعــب الحكــم عــى
انحيازهــا الواضــح إىل جانــب الســلطة وأدواتهــا
هــذه األوضــاع املأســاوية التــي وصلــت العميقــة مقابــل تهميشــها ملطالــب ثــوار
إليهــا البــاد ،الســ ّيام بفعــل االنفــات االنتفاضــة الترشينيــة الذيــن فقــدوا ثقتهــم
األمنــي املصاحــب ألدوات الدولــة العميقــة ،برشعيــة مهمتهــا يف الفــرة األخــرة .
وصعوبــة ســيطرة الحكومــات املتعاقبــة عــى
مقاليــد الحكــم واإلدارة بســبب اســترشاء ال زحزحــة عــن الســلطة املســتلمة مــن
خضــم
كل األمريــي مــا علينــا ،نحــن اليــوم يف
الفســاد وتغــ ّول أدوات هــذا األخــر يف ّ
ّ
مفاصــل الحيــاة ومــا ترتــب عليــه مــن تحــ ّوالت واضطرابــات وإشــكاليات اقتصاديــة
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وسياســية ودينيــة
ومذهبيــة وعرقيــة
ال نرتقــب نضوبهــا
وال نعتقــد بنهايــة
لهــا يف القريــب
العاجــــــــــــل وال
املتوســط  ،فأحــزاب
الســلطة ،والس ـ ّيام اإلســامية منهــا تفعــل مــا
بوســعها للبقــاء يف الســلطة مــا اســتطاعت
عــر أدوات مســتنبطة جديــدة ســاندة
رع
إلدامــة بقائهــا يف الســلطة .بــل هــي ت ـ ّ
ـي
يف دهاليــز مق ّراتهــا بغطــاء دينــي ومرجعـ ّ
ـي وبأســلوب محاصصــا ّيت مقيــت مــا
ومذهبـ ّ
يتناســب مــع البقــاء والتشــ ّبث الالّواعــي
بشــتى الوســائل والطــرق ،الترشيعيــة
منهــا والتنفيذيــة والرتغيبيــة والتهديديــة
التــي تتوجــه بهــا نحــو بســطاء الشــعب
خاصــة مــن رافعــي الشــعارات املذهبيــة
ومقاومــة األجنبــي “االســتكباري الكافــر”،
ومعهــم ومنهــم املنغمســون يف التخريفــات
املذهبيــة والعرفيــة والعشــائرية واملظهريــة
َ
حــول لهــم وال قــ ّوة إالّ
مــن الذيــن ال
بإبــداء الخنــوع والخضــوع ألدوات املراجــع
كل مفاتيــح السياســة
الدينيــة التــي بيدهــا ّ
والحكــم واإلدارة بإشــارة واحــدة تكفــي
وتفــي .وهــذه األحــزاب املغضــوب عليهــا
مــن معظــم فئــات املجتمــع ،تفعــل ذلــك
انطال ًقــا مــن قاعــدة مذهبيــة ترفــض التنــازل
واإلزاحــة أو التنحــي عــن املواقــع التــي
تحصنــت بهــا يف أروقــة الدولــة الفاســدة
بدعــم مــن الجــارة الرشقيــة وصمــت مريــب
مــن الراعــي الســيايس األمريــي والغــرب
املتفــ ّرج وذلــك تيم ًنــا مبقولــة “أخذناهــا
وبعــد مــا ننطيهــا” ،ناســن أو متناســن
أن الســلطة ال تــدوم ألحــد .فلــو دامــت
آلــت إليهــم ! .
ْ
لغريهــم ،مــا
هــذه حــال الدنيــا .والعــرة في َمــن يعــرف
خشــية اللــه يف وطنــه وشــعبه ويعمــل
جاهــدً ا لخدمــة اإلنســان مواطنــه ،ويُشــبع
جوعانًــا ،ويســقي عطشــانًا ،ويــأوي فقــ ًرا،
ويــزور مريضً ــا ،ويكســو طفــاً ،ويعــ ّزي
حزي ًنــا ويحفــظ هيبــة البــاد ويطّــ ّور
أحــوال العبــاد وير ّمــم املكســور ويشــجع
والصناعــي عــى
الفــاح عــى حراثــة األرض
ّ
زيــادة اإلنتــاج ،ويؤ ّمــن البــاد أرضً ــا وســا ًء
وميا ًهــا ،ويع ـ ّزز مــن ســيادتها ،ويأمــن عــى
ثرواتهــا ،ويحــرس عــى مالهــا العــامل مــن
الرسقــة والنهــب والتبذيــر .وهــذا مــا مل تقــم
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ـزاب الســلطة
بــه ،بــل فشــلت يف تحقيقــه أحـ ُ
منــذ  2003ولغايــة الســاعة عندمــا جلســت
غــر مصدّ قــة عــى عروشــها وكراســيها
بدعــم مــن الغــازي األمريــي املتعجــرف
الــذي ســلّم البــاد لألغــراب عنــه وأدخلهــا
يف فــوىض خالقــة مل تســتطع الخــروج منهــا
لغايــة الســاعة .فهــل مــن معتــر؟ وهــل
مــن تائــب؟ وهــل مــن محاســب لنفســه
قبــل غــره؟ وهــل مــن حريــص عــى وطــن
مفقــود وضائــع يطالــب باســتعادته ثــوا ُر
االنتفاضــة الترشينيــة الذيــن تتهمهــم بعــض
أحــزاب الســلطة بالتخريــب وتصفهــم غ ُريهــا
باملندســن وقيــادات أخــرى تدعــو لوضــع
حــدّ لثورتهــم الباحثــة عــن وطــن واتهــام
أصواتهــم الوطنيــة باملهــازل ؟ .
هنــاك َمــن يســتعجل حصــول انتخابــات
مبكــرة بحســابات سياســية ومجتمعيــة شــبه
ضامنــة بإبقــاء الحكــم ومــا فيــه مــن مكاســب
ومنافــع ومناصــب بأيــادي أحــزاب الســلطة
ســيئة الصيــت التــي أتــت عــى األخــر
واليابــس وحصــدت مــا دخـ َـل خزينــة الدولــة
مــن ريــع بيــع نفطــه ومشــتقاته وإبقــاء
بنيتــه التحتيــة الزراعيــة والصناعيــة ره ًنــا
ـتريادي مــا اســتطاعت إىل
بنظــام استهاليكّ-اسـ
ّ
ذلــك ســبيالً .بــل إنّ أحزا ًبــا متنفــذة وبإســنا ٍد
وحاميــة مــن جهــات منفلتــة تحتفــظ
بســاح وســطوة خــارج نظــام الدولــة تتــوىل
مهمــة هــذه التجــارة االســتهالكية وتقــف
حائــاً ضــدّ أيــة محاولــة لنهــوض القطــاع
الخــاص الــذي يــرون فيــه تهديــدً ا ملصالحهــا
ومصالــح أدواتهــا التــي تســيطر بفعــل نظــام
املحاصصــة والهيمنــة املذهبيــة عــى الســلطة
لــكل يشء.
عــى مجمــل النظــام االســتريادي ّ
ناهيــك عــن ســطوة جهــات متنفــذة تابعــة
ألحــزاب الســلطة عــى املنافــذ الحدوديــة
بــكل أشــكالها ومواقعهــا مــن شــال البــاد
ّ
إىل جنوبهــا ،ومــن رشقهــا إىل غربهــا ،وهيمنــة
غريهــا عــى مقرتبــات ونقــاط اســتريادية
بهــدف التحكــم مبــا يدخــل عربهــا مــن مــوارد
قــد تضاهــي مــوارد الريــع النفطــي بحســب
خــراء ومراقبــن ومحللــن  ،وهــذا مــا يشــر
بشــكل أو بآخــر إىل تحايــل أحــزاب الســلطة
عــى الشــعب املقهــور واملغلــوب عــى أمــره
عــر اإليحــاء بنواياهــم بإجــراء اإلصالحــات
املوهومــة ،ومنهــا موافقتهــا عــى إجــراء
ظــل بقــاء الظــروف
انتخابــات مبكــرة يف ّ
ـم عوامــل تحقيــق
ـ
الحاليــة وســطوتها عــى أه ّ
النجــاح فيهــا بفضــل انتفاعهــا مــن املــال
العــام والســاح املنفلــت والســلطة مــن
دون نســيان دور املرجعيــة التــي حــ ّذرت يف
أوقــات ســابقت مــن خشــية فقــدان أصحــاب
املذهــب للســلطة التــي ماتــزال تديرهــا
بقــوة النفــوذ املذهبــي وبدعــم خارجــي

مشــبوه ،ســواء مــن أمريــكا غــر املكرتثــة ملــا
آلــت إليــه أحــوال الشــعب الكارثيــة أو الجــارة
الرشقيــة التــي تستســيغ اللعبــة مــع غرميهــا
األمريــي وتدفــع بتصفيــة حســاباتها عــى األرض
العراقيــة وتراهــن عــى بقــاء أدواتهــا لفــرة
قادمــة أخــرى مــن دون تغيــر يف املنظومــة
وأدواتهــا  ،مــن هنــا يــرى البعــض أن اســتعجال
أحــزاب الســلطة بإجــراء االنتخابــات القادمــة يف
ظــل
 6حزيــران  2021ك مــا هــو مقــ ّرر ،ويف ّ
الظــروف الراهنــة التــي تطبــق فيهــا هــذه
األحــزاب عــى مقاليــد األمــور ،لــن يكــون ناف ًعــا
وإيجاب ًيــا مــا مل تتــدارك قيــادات التنســيقيات
ومثقفــو األمــة والنخــب بعمومهــا ،مــا يحيــط
بالعمليــة السياســية برمتهــا مــن مخاطــر بســبب
تغ ـ ّول هــذه األحــزاب وفروعهــا املنتجــة حدي ًثــا
عــى مقاليــد الحيــاة العامــة وعــدم بــروز
أحــزاب وطنيــة منافســة أو تشــكيالت موازيــة
تأخــذ عــى عاتقهــا مســؤولية التغيــر الجــذري
املرتقــب .ونحــن نأمــل أالّ يقتــي مثــل هــذا
التغيــر اســتخدام العنــف يف تحقيقــه .

ـلبي ألحزاب فرعية
إنتاج سـ ّ
لقــد بــدا واض ًحــا للعيــان ،ظهــور أوىل
طالئــع تشــكيل أحــزاب سياســية جديــدة مــن
إنتــاج األحــزاب اإلســامية الفاشــلة بهــدف
تضليــل الــراي العــام والظهــور مبظهــر اإلصــاح
كل البعــد عــن مفاهيــم بنــاء الدولــة
البعيــد ّ
الحديثــة التــي يطالــب بهــا عمــو ُم الشــعب
والتــي أفرزتهــا أصــوات االنتفاضــة الترشينيــة
حــن نــادى أبطالُهــا وثوا ُرهــا بأنهــم يريــدون
وط ًنــا يحميهــم وليــس غــوالً يتحكــم مبصائرهــم
وينهــب ثــروات بالدهــم ويــرق قــوت الفقــراء
ويد ّمــر مــا بنتــه مؤسســاتُه الســابقة ومــا أىت
كل
بــه النظــام البائــد مــن تطــور وبنــاء يف ّ
املياديــن بعيــدً ا عــن حســابات سياســية مليئــة
حقــدً ا وعــدا ًء حــن ســعت ومــا تــزال تســعى
أحــزاب الســلطة الفاســدة منــذ  17ســنة خلــت،
يك تطمــس معــامل الثقافــة والتمــدّ ن والتطــور
التــي م ّيــزت العــراق يف عهــد النظــام البائــد،
ويكفــي تر ّحــم قيــادات وشــخصيات سياســية
وإداريــة يف الحكومــات املتعاقبــة ملــا تحقــق
يف ذلــك الزمــن يف حــن عجــزت قيــادات البــاد
منــذ  2003بإضافــة مــا يســتدعي التفاخــر
بــه إالّ يف مشــاريع نهــب املــال العــام وإفــراغ
خزينــة الدولــة ورسقــة موازناتهــا االنفجاريــة
وضيــاع املليــارات التــي لــو جــرى اســتغاللها
لصالــح الوطــن واملواطــن النقلبــت أحــوال
البــاد والعبــاد إىل أفضــل مــا يكــون .
كــا أنّ املالحــظ يف هــذه التشــكيلة
الجديــدة مــن األحــزاب الفرعيــة املنبثقــة
عــن األحــزاب التقليديــة الفاشــلة املغضــوب
عليهــا ،قــد أدخلــت تحســينات شــكلية بإقحــام
عنــارص نســائية وشــبابية مــن الجيــل الثــاين
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والثالــث لتكــون واجهــة ،القصــد منهــا
الســعي المتصــاص الغضــب الشــعبي ضــدّ
الزعامــات التقليديــة الفاشــلة التــي كانــت
وماتــزال تشــكّل ســبب الكارثــة يف بلــوغ
البــاد والعبــاد إىل هــذه األحــوال الســلبية
بالخشــية مــن اقرتابهــا مــن شــفري اإلفــاس
بحســب خــراء ومراقبــن  ،فهــذا مــا تشــر
إليــه مفــردات وزارة املاليــة املضطــ ّرة
للزيــادة يف االقــراض الداخــي والخارجــي
مــن أجــل ســداد مرتبــات ومخصصــات
املوظفــن الحكوميــن ،مبــن فيهــم آالف
الفضائيــن واملز ّوريــن وأصحــاب الدرجــات
الخاصــة والســمة الجهاديــة والنضاليــة مــن
الذيــن يغرفــون مــن ميزانيــة الدولــة بــا
حســاب وال تخطيــط وال خشــية ،وســط
تراجــع مدخــات الريــع النفطــي وزيــادة
النفقــات وعــدم القــدرة عــى إدارة ملفــات
الرضائــب والجــارك واملنافــذ الحدوديــة
بســبب تواصــل هيمنــة العصابــات
والجامعــات املســلحة والعشــائر وأحــزاب
الســلطة عــر أدواتهــا الحكوميــة الرســمية
عليهــا .
إنّ الحــرة عــى مــا يجــري تكتنــز القلوب
وتســتدعي حــدّ األســنان لغايــة إزاحــة
املنظومــة السياســية الحاكمــة برمتهــا “شــلع
فــكل
قلــع” ،ومــن دون متييــز وال اســتثناءّ .
األحــزاب التــي دخلــت العمليــة السياســية
قــد اقتطعــت مــا أمكنهــا مــن الكعكــة ومــا
تــزال تقتنــص الفــرص الســتكامل النهــب
والرسقــة واللصوصيــة .فكيــف بهــا تقبــل
مبطالبــات الشــعب بتنحيهــا عــن الســلطة
التــي فشــلت بــكل املقاييــس واملعايــر
بإدارتهــا وتوجيههــا نحــو الصالــح العــام
مــا يســتدعي وقفــة
الوطنــي؟ وهــذا
ّ
عموميــة ،لدعــم مطالــب الثــوار املطالبــن
بــرص الصفــوف والعمــل عــى إخــراج
ّ
أحــزاب وطنيــة قويــة موازيــة لألحــزاب
الحاكمــة تكــون منافســة ندّ يــة لهــا يف
ّ
وحــث فئــات الشــعب
إثــارة الــرأي العــام
لالصطفــاف إىل جانــب مطالبــه املرشوعــة
باســتعادة الوطــن مــن براثــن اللصــوص
راق ووقــف مســاعي أحــزاب الســلطة
والــ ّ
و َمــن يقــف مســاندً ا لهــا مــن مراجــع دينيــة
ومذهبيــة وسياســية فاســدة وكشــفها أمــام
الــراي العــام وتســمية األشــياء مبســمياتها
مــن دون مواربــة وال خشــية وال ألغــاز.
فاملــايض الفاســد املد ّمــر ال بــدّ أن يــزول
لتحـ ّـل مقا َمــه وجــو ٌه وطنيــة مرشقــة يُشــهد
لهــا بالــوالء للوطــن ،أرضً ــا وشــع ًبا وحضــارة
ملهــا
وثقافــة وتربيــة ومجتم ًعــا وفكــ ًرا
ً
ورؤيــة ســديدة يف النظــر إىل املواطــن،
جوهــر الحيــاة وصانــع الحــدث وهــدف
الوطــن واإلنســانية .
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املــروع الوطني لثورة ترشيــن واالنتخابات القادمة
يشــكل الواقــع العراقــي املتشــظي تهديــداً حقيقياً
إلنجــازات ثــورة ترشيــن ومآالتهــا املســتقبلية ،خاصــة
مــع قــرب إجـراء االنتخابــات القادمــة .
فالقــوى الترشينيــة الشــبابية منقســمة سياســياً
بــن مقاطعــي العمليــة السياســية ،وأولئــك الذيــن
يتحالفــون مــع السياســيني االنتهازيــن ،أو الذيــن
ينجذبــون اىل الشــعبويني ممــن يختزلــون مطالــب
ثــورة ترشيــن يف العــداء إليــران والتخلــص مــن
عمالئهــا يف الســلطة ،يف حــن يحــاول آخــرون مــن
الترشينيــن أن يؤسســوا قــوى سياســية جديــدة
لتكملــة مســرة الثــورة .
ويف الوقــت نفســه انكشــف تضــاد التيــار الصــدري
الســيايس مــع ثــورة ترشيــن عــر تحولــه نحــو ترميــم
البيــت الشــيعي وابتعــاده عــن التوافــق مــع القــوى
الوطنيــة املدنيــة رشكائــه الســابقني يف تحالــف
ســائرون .أمــا القــوى املدنيــة الوطنيــة وهــي األقــرب
مفاهيميــاً وقيميــاً مــن ثــورة ترشيــن ،فــا يــزال
خطابهــا الســيايس غــر ناضــج ،فــا هــي تجــذب
الترشينيــن بعاطفتهــم وال هــي تكســبهم عــر خطــة
طريــق واقعيــة وواضحــة .فكيــف ميكــن حاميــة
منجــزات الثــورة مــن القــوى املضــادة؟ ومــا هــي
األولويــات لقــوى الثــورة وجامهريهــم الســاندة مــن
أجــل اســتمرار الثــورة يف مســرتها باتجــاه تحقيــق
أهدافهــا الراســخة يف وعــي الغالبيــة مــن العراقيــن؟

نحو مرشوع وطني ذو أولويات محددة

إن القصــور يف الرؤيــة السياســية لثــورة ترشيــن
بالنســبة للسياســات املطلوبــة لتحقيــق أهدافهــا
ميكــن أن يعـ ّرض الثــورة اىل مخاطــر جديــة ،إذ ميكــن
أن تســتغل القــوى السياســية املضــادة واالنتهازيــة
هــذا القصــور بحيــث تــريض مشــاعر بعــض جامهــر
املحتجــن بإجــراءات محــدودة بينــا تعمــل عــى
تنفيــذ أجندتهــا الخاصــة مــا ميكــن أن يُدخــل العـراق
يف نفــق مظلــم آخــر .كــا إن تب ّنــي أطراف محســوبة
عــى حركــة االحتجاجــات الشــبابية لرؤيــة سياســية
ضيقــة أو جداليــة ميكــن أن يثــر االنقســام بــن
القــوى الداعمــة للثــورة وجامهريهــا ويعــزز مــن
تأثــر القــوى السياســية املضــادة واالنتهازيــة .
لذلــك تحتــاج ثــورة ترشيــن اىل رؤيــة سياســية
متثــل مرشوعـاً وطنيـاً ميكــن أن يلتــف حولــه جمهور
واســع مــن املســاندين مــن أجــل بنــاء تحالــف
انتخــايب قــوي تعــر بــه الثــورة مــن خــال االنتخابات
القادمــة نحــو تحقيــق الهيمنــة الثقافيــة التــي متثــل
الضــان الحقيقــي لحاميــة مســرة ثــورة ترشيــن
باتجــاه تحقيــق أهدافهــا .
مــن هــذا املنطلــق تطــرح هــذه املقالــة رؤيــة
للمــروع الوطنــي لثــورة ترشيــن ميكــن أن تشــكل
أساســاً للبــدء يف مناقشــة هــذا املوضــوع املهــم،
وخاصــة مــن قبــل القــوى الترشينيــة واألحــزاب
املدنيــة الوطنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين ،مبــا
يــؤدي إىل رفــع ســقف مطالــب ثــورة ترشيــن مــن
جهــة وفــرز القــوى السياســية االنتهازيــة مــن جهــة
أخــرى .
تســتند هــذه الرؤيــة عــى ثالثــة ركائــز أساســية

آخذيــن يف االعتبــار أهــداف ثــورة ترشيــن يف التحــول
نحــو مجتمــع عراقــي مســتقر ودولــة ذات ســيادة وطنيــة
تعمــل لخدمــة مصالــح العراقيــن بــدون متييــز .وهــذه
الركائــز تتضمــن :دولــة ســيادية وطنيــة ،ونظــام ال مركــزي
اتحــادي ،مــع الحفــاظ عــى الدميقراطيــة والتــداول
الســلمي للســلطة .
فــإذا مــا ســار العـراق باتجــاه هــذا املــروع الوطنــي
الــذي يوفــر لــه مجتمعـاً مســتقراً سياســياً ودولــة فاعلــة،
فذلــك يحقــق لــه األســاس املطلــوب إلكــال حــل بقيــة
مشــاكل الع ـراق املتصلــة ببعضهــا ،مثــل الفســاد اإلداري
وتطويــر االقتصــاد وتحســن الخدمــات ومعالجة املشــاكل
االجتامعيــة .

الدولة السيادية الوطنية

يعــاين نظــام  2003الســيايس مــن خلــل بنيــوي
متصاعــد يف الســيادة منــذ تأسيســه ،إذ وصــل حالي ـاً اىل
مديــات تقوضــت فيهــا ســلطة الدولــة عــر الفشــل يف
حاميــة املواطنــن مــن االعتــداءات ،ويف فــرض القانــون،
مــا يهــدد الســلم واالســتقرار املجتمعــي .وميكــن اعتبــار
متــدد نشــاط الجامعــات امليليشــياوية تحــت مظلــة
الحشــد الشــعبي إســتخباراتياً واقتصاديــاً وقتاليــاً أهــم
التهديــدات لســيادة الدولــة كســلطة رديفــة ومنافســة
للدولــة وال متتثــل ألوامرهــا .
واألمثلــة كثــرة حــول تحــدي بعــض هــذه الجامعــات
املســلحة لألوامــر القضائيــة باعتقــال أفــراد منهــم،
واســتخفافهم وازدرائهــم لرمزيــة الجيــش العراقــي
والقائــد العــام للقــوات املســلحة ،باإلضافــة اىل أعــال
عنــف وقمــع بــدون محاســبة ضــد مواطنــن ومؤسســات
معارضــة لهــذه امليليشــيات .وادّى ذلــك بفصائــل الحشــد
الشــعبي التــي ال تتقبــل هــذا التحــدي لســلطة الدولــة
– مثــل «حشــد العتبــات» – اىل العمــل عــى ارتباطهــا
املبــارش بالقائــد العــام للقــوات املســلحة للحفــاظ عــى
ســمعتها وإلبعــاد هــذه الفصائــل عــن «كل مــا يلــوث
توجهاتهــم ويحــرف مســاراتهم» .
وألنــه ال ميكــن تحقيــق مجتمــع مســتقر أو اقتصــاد
مزدهــر أو عالقــات خارجيــة متوازنــة بــدون احتــكار
الدولــة املطلــق إلســتخدام العنــف داخــل حدودهــا،
لذلــك فأحــد الحلــول لهــذه التحديــات هــو العمــل عــى
إعــادة هيكلــة الحشــد الشــعبي ليكــون تحــت ســلطة
األجهــزة األمنيــة الوطنيــة مــع دمــج قواتــه املقاتلــة
بالقــوات األمنيــة االتحاديــة وطــرد مجاميــع املقاتلــن
الذيــن يشــك بوالئهــم للدولــة العراقيــة وعــدم اطاعتهــم
لألوامــر العســكرية ،باإلضافــة اىل تجريــم واملعاقبــة
الشــديدة ألي تحــدي لســلطة الدولــة لــردع املجموعــات
املســلحة والعشــائر غــر املنضبطــة .
أمــا بالنســبة اىل التدخــل الخارجــي ،فقــد أصبحــت
موافقــة اي ـران وامريــكا عــى الحكومــات العراقيــة عنــد
تشــكيلها أحــد األعــراف السياســية للنظــام الســيايس
الحــايل ،بينــا تســتبيح القــوات الرتكيــة األرايض العراقيــة
بــدون رادع .وميكــن معالجــة ذلــك عــر العمــل عــى
التوصــل اىل اتفاقيــات شــفافة مــع كل مــن ايـران وتركيــا
وامريــكا لحاميــة املصالــح املرشوعــة لهــذه البلــدان
يف الع ـراق مقابــل التعهــد بعــدم خــرق ســيادة الع ـراق
والتجــاوز عــى حــدوده والتدخــل يف شــؤونه الداخليــة،
ويف نفــس الوقــت يتــم ترشيــع وتنفيــذ قانــون منــع
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مزدوجــي الجنســية
مــن تســلم مناصــب
عليــا يف الدولــة مــع
ترشيــع وتنفيــذ قانــون
لتجريــم التعــاون غــر
القانــوين مــع القــوى
السياســية الخارجيــة .

فراس ناجي

نظــام المركــزي
اتحــادي

مل يكــن تبنــي النظــام الالمركــزي االتحــادي لحــل
القضيــة الكرديــة يف العــراق هــو فكــرة طارئــة أو
نتــاج ظــروف معينــة ،بــل هــو نتــاج تطــور فكــري
عضــوي لفئــات متعــددة مــن الشــعب العراقــي يف
األربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن املــايض،
أقــ ّرت مبفهــوم الرشاكــة يف الوطــن بــن العــرب
والكــرد مــع االعــراف بالحقــوق القوميــة لكليهــا
كبديــل ملفهــوم الهويــة العربيــة األحاديــة للدولــة
العراقيــة التــي أسســها االحتــال الربيطــاين بعــد
الحــرب العامليــة األوىل .
ورغــم ذلــك ،مل تعمــل جميــع أنظمــة الحكــم
الجمهــوري يف العـراق والتــي اعرتفــت بحقــوق الكــرد
القوميــة عــى تطبيــق حقيقــي لنظــام المركــزي
اتحــادي يضمــن للكــرد مامرســة حقوقهــم القوميــة
بــل اســتخدمت العنــف يف قمــع الحــركات الكرديــة
املعارضــة التــي كانــت تطالــب بهــذا النظــام .
فاملعضلــة يف عالقــة إقليــم كردســتان بالدولــة
العراقيــة يف نظــام  2003هــي عــدم تأســيس هــذه
العالقــة عــى أســس اتحاديــة ســليمة بــل كانــت عــى
أســس تعكــس واقــع عــدم التــوازن بــن اإلقليــم شــبه
املســتقل منــذ  1991وبــن دولــة املكونــات الضعيفــة
والفاقــدة للســيادة وقــت كتابــة الدســتور العراقــي
يف  .2005وظلــت هــذه العالقــة لحــد اليــوم ت ـراوح
حســب واقــع التــوازن بــن الطرفــن بــا ضوابــط
دســتورية واضحــة بــل يتــم تأجيــل الخالفــات دون
حســمها حســب اتفاقــات وقتيــة تــؤدي بالتــايل
اىل تراكــم للمشــاكل تنــذر باالنفجــار حيــث يتــم
اســتغاللها عاطفيـاً بــن الحــن واآلخــر لتغليــب طرف
عــى آخــر .
لذلــك يكــون الحــل لهــذه املشــكلة عــر إعــادة
تأســيس العالقــة بــن الطرفــن عــى أســس فيدراليــة
ســليمة تكــون الغلبــة فيهــا للحكومــة االتحاديــة
فيــا يتعلــق بــإدارة االقتصــاد الوطنــي والدفــاع عــن
حــدود الع ـراق الخارجيــة وإدارة املنافــذ الحدوديــة
والسياســة الخارجيــة للدولــة العراقيــة وتطبيــق
القوانــن االتحاديــة يف اإلقليــم .ويف الوقــت نفســه
تتعهــد الحكومــة العراقيــة بحاميــة مامرســة الكــرد
لحقوقهــم القوميــة وحصولهــم عــى اســتحقاقهم
مــن الــواردات االتحاديــة .كذلــك ينبغــي إنهــاء
ال ـراع حــول «املناطــق املتنــازع عليهــا» بالتوافــق
مــع جميــع فئــات مجتمعــات هــذه املناطــق بــدون
اللجــوء اىل حســم الخالفــات عــر األغلبيــة العدديــة.
كــا ميكــن أن تــؤدي أطـراف حياديــة موثوقــة مثــل
ممثليــة األمــم املتحــدة دوراً مه ـاً يف عمليــة بنــاء
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الثقــة بــن حكومــة اإلقليــم والحكومــة االتحاديــة للوصــول اىل االتفاقــات الجديــدة وتنفيذهــا عــى
االرض .
إن تأســيس عالقــة قويــة ومســتدامة بــن إقليــم كردســتان والحكومــة االتحاديــة عــى أســس
فيدراليــة ســليمة مهــم أيضـاً كنمــوذج ألي عالقــة مســتقبلية مــع أقاليــم المركزيــة أخــرى قــد يتــم
تشــكيلها ضمــن الدولــة العراقيــة ،وهــو أمــر ليــس بالــرورة ســلبي بــل ميكــن أن يشــكل ح ـاً
مســتداماً لكثــر مــن املشــاكل املناطقيــة يف الدولــة العراقيــة اذا تــم حســب منـ ٍ
ـط يحفــظ فاعليــة
الســلطة االتحاديــة ومصالــح العـراق الوطنيــة .

الدميقراطية والتداول السلمي للسلطة
لقــد أثبــت نظــام  2003النيــايب مــع انتخاباتــه الدوريــة فشــله يف تأســيس عمليــة سياســية
دميقراطيــة ســليمة يكــون أحــد أطرافهــا يف الحكــم بينــا يكــون الطــرف اآلخــر معــارض لــه،
يحاســبه ويســعى ليكــون بديـاً عنــه .فقــد كانــت جميــع الكتــل الرئيســية تحكــم عــر املحاصصــة
املكوناتيــة عــن طريــق تقاســم الســلطات واالمتيــازات بينهــم مــا أدّى اىل تأصيــل الطائفية وانتشــار
الفســاد املــايل واإلداري وترشيــع قوانــن تخــدم املصالــح الفئويــة وليــس الوطنيــة .
بالرغــم مــن ذلــك ،يبقــى النظــام الدميقراطــي والتــداول الســلمي للســلطة هــو ركــن أســايس
مــن أركان اســتقرار املجتمــع العراقــي ،فالتجربــة التاريخيــة يف العـراق الحديــث تشــر إىل أن جميع
فئــات املجتمــع العراقــي دفعــوا مثنـاً باهظـاً بســبب احتــكار الســلطة مــن قبــل فئــات مجتمعيــة
ضيقــة وبســبب ضعــف متثيــل مجتمــع الدولــة الســيايس للمجتمــع العراقــي األوســع .لذلــك ال
يكمــن الحــل يف الغــاء تجربــة النظــام النيــايب ،بــل يف تعديلــه باتجــاه حــل اإلشــكاالت التــي فيــه .
فالنظــام شــبه الرئــايس الــذي يجمــع بــن خصائــص النظــام الربملــاين النيــايب والنظــام الرئــايس
– مثــل النظــام الســيايس يف فرنســا – ميكــن أن ميثــل حـاً مناســباً .فرئيــس الدولــة الــذي ُينتخــب
مبــارشة مــن الشــعب لــه صالحيــات واســعة مثــل املوافقــة املرشوطــة عــى ق ـرارات الحكومــة
باإلضافــة إىل الحــق املــروط يف حــل الربملــان وفــرض قانــون الطــوارئ واســتفتاء الشــعب يف األمــور
املهمــة ،يف حــن تبقــى الحكومــة متثــل األغلبيــة الربملانيــة مــع صالحيــة عــزل رئيــس الحكومــة أو
الــوزراء  ،فيمكــن أن ميثــل التحــول نحــو هكــذا نظــام ســيايس يف الع ـراق خطــوة باتجــاه تــوازن
جديــد بــن ســلطة الرئيــس املوســعة وســلطة الربملــان املحــددة مــا يتيــح اســتقالالً أكــر للســلطة
التنفيذيــة عــن الســلطة الترشيعيــة وبالتــايل تنفيــذ برنامــج حكومــي ببعــد وطنــي بعيــد عــن
املحاصصــة وتقاســم الســلطة .
وإذا كانــت هــذه الرؤيــة للمــروع الوطنــي لثــورة ترشيــن ال تتنــاول أمــوراً مهمــة مثــل
محاكمــة قتلــة املتظاهريــن ومحاســبة كبــار الفاســدين ومعالجــة الوضــع االقتصــادي الــيء
وتحســن الخدمــات – عــى أهميــة هــذه املواضيــع ومحوريتهــا للشــارع العراقــي– ،فذلــك ينطلــق
مــن أن أيــة حلــول مقرتحــة لهــذه األمــور بــدون بســط ســيطرة الدولــة عــى املنافــذ الحدوديــة
وقدرتهــا عــى ردع املعتديــن وتطبيــق القوانــن يف كل انحــاء الع ـراق هــي حلــول ترقيعيــة أو ال
حلــول ،كمحــاوالت حكومــة الكاظمــي يف تحريــر ســجاد العراقــي مــن خاطفيــه والتــي انتهــت اىل
تراجــع قــوات مكافحــة اإلرهــاب نتيجــة تهديــد العشــائر لهــم ملداهمتهــم منــزل رئيس عشــرتهم .
كــا مــن املهــم جــداً التأكيــد بــأن ال ـراع الســيايس الحــايل هــو بــن معســكر وطنــي يســعى
لبنــاء دولــة املواطنــة الســيادية ضــد معســكر الالدولــة الــذي يحتمــي مبــررات طائفيــة واثنيــة
وسياســية لبقــاء دولــة النفــوذ الخارجــي وعمالءهــم املحليــون .فهــو ليــس رصاعـاً أيديولوجيـاً بــن
القــوى املدنيــة العلامنيــة ضــد التيــارات اإلســامية  ،ألن هــذا هــو أقــى ما تتمنــاه أحزاب اإلســام
الســيايس إلعــادة ترميــم قاعدتهــا الشــعبية التــي تآكلــت بســبب فشــلها املــدوي يف تحقيــق أي
انجــاز لجمهورهــا منــذ . 2003
مــن هنــا تــأيت أهميــة تبنــي املــروع الوطنــي لقــوى الثــورة ،الــذي ال يكتفــي بالشــعارات
والحلــول املبهمــة ،بــل يطــرح الحلــول الواقعيــة ملناقشــتها يف الفضــاء العــام وبناء اجــاع الجامهري
الســاندة للثــورة حولهــا  ،فــا يكفــي طــرح شــعار حــر الســاح بيــد الدولــة بــدون مناقشــة كيفية
حــل تحديــات تعــدد والءات الجامعــات امليليشــياوية تحــت مظلــة الحشــد الشــعبي كســلطة
رديفــة للدولــة ال تأمتــر بأمرهــا .كذلــك ال يكفــي شــعار انهــاء املحاصصــة بــدون مناقشــة تعديــل
النظــام النيــايب الحــايل ومعضلــة الكتلــة األكــر واســتغالل النــواب لنفوذهــم يف الســلطة التنفيذية .
آن األوان للقــوى الوطنيــة العراقيــة الحقيقيــة أن يرتكــوا ترددهــم وضبابيــة رؤيتهــم السياســية،
واال ســتبقى األحــداث تتجاوزهــم ويظلــون يراهنــون عــى حركــة احتجــاج قادمــة قــد يطــول
انتظارهــا كــا يف الربيــع العــريب او تــأيت ُمدّ ِمــرة وتــأكل األخــر واليابــس .

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )97كانون الثاين 2021

العراق واختفائه من تسلسل
مؤرش املعرفة العاملي !!؟
د .تيسري األلويس *
بعــد أن (كان) العـراق قــد قــى
عــى األميــة يف ســبعينات القــرن
املــايض ،عــاد ليرتاجــع معرفيــاً
ويخــرج مــن املــؤرشات العامليــة
للمعرفــة؛ بعضهــا بــل أغلبهــا مــا
ليــس لــه عالقــة (مبــارشة) بالعلــم
والتعليــم !
فمنــذ دوامــة الحــروب العبثيــة
ومــروراً مبــا بعــد  2003مــن أحــداث (تغــرات) تراجيديــة،
بعضهــا جرائــم إبــادة جامعيــة جينوســابد ضــد أبنائــه وبعضهــا
جرائــم ضــد اإلنســانية وأخــرى جرائــم حــرب ،انشــغلت
الســلطة بــإدارة ((نظــام مــا قبــل الدولــة)) بقوانينــه ونهجــه
وآلياتــه ..حيــث ســطوة البلطجــة واللصوصيــة وفســاد املشــهد
العــام وانتهــاك حقــوق اإلنســان وحرياتــه وأولهــا تخريــب
التعليــم لفــرض الســطوة بالحديــد والنــار أمــا العقــول التــي
تــم تجهيلهــا ل ُتحــى بالخرافــة وقدســية إباحــة دمــاء األبريــاء
للســفلة والســوقة وشــذاذ اآلفــاق فإنهــا يف حــال إفشــاء التخديــر
وإدمانــه .
مــن يقــرأ مــؤرش املعرفــة ومفرداتــه يتأكــد مــن خــراب
التعليــم وهــو املتأكــد مــن تلــك الحقيقــة عندمــا يقــرأ نســبة
األميتــن األبجديــة والثقافيــة الحضاريــة ..ويتأكــد مــن تلــك
الحقيقــة املاســاوية عندمــا يقــرأ حجــم التــرب مــن الدراســة
وعندمــا يقــرأ مقــررات املدرســة الراهنــة وال نقــول (الجديــدة!)
حيــث حشــو عقــول أطفــال تحــت السادســة وفوقهــا بطقــوس
املــوت واملقاتــل بــــ وحشــية تقدميهــا ودمويــة عرضهــا وبشــاعة
حشــوها !!! واعرتاضنــا هنــا هــو عــى مامرسســة البلطجيــة
الجهلــة يف تخريــب التعليــم ال عــى الحــدث ذاتــه .
إننــا مبجابهــة نهــج تتــاري جديــد فمثلــا أحــرق قــادة املغــول
يومهــا مكتبــات بغــداد وألقــوا بكتبهــا يف دجلــة ومثلــا هدمــوا
جامعاتهــا (العلميــة) حــراً فعلهــا أحفادهــم يف  ..2003ولــن
ينــى الشــعب الجرميــة وهــا هــم يتابعونهــا مبزيــد تخريــب
للمدرســة والجامعــة واملعهــد .
رمبــا هنــاك بعــض مــن يتصــدى ويدافــع ويحــارب مــن أجــل
العقــل العلمــي  ،لكنــه  ،وســط نظــام ((كليبتوفــايش)) ال نفــع يف
ـم أولويـ ًة ودور العلــم أعــى
هــذا مــن دون تغيـرٍ يعتمــدُ التعليـ َ
قدســية مــن طقــوس الخرافــة والتجهيــل وظالميــات الســوقة
وأباطيلهــم تلــك التــي تعتــدي حتــى عــى القدســية الحقــة التــي
يؤمــن بهــا العراقيــون … إننــا نــدرك أنــه ،ال تعليــم يف الظلمــة
بــل مجــرد حشـ ٍو مبفــردات التجهيــل والخرافــة والتخلــف .
فلتكــن ثورتنــا باســتعادة متســكنا بالعلــم طريقــا ،ملعرفــة
طريقنــا وبنــاء عاملنــا وأول الجهــد املعــريف العلمــي يكمــن يف
إعــادة إعــار الــذات الوطنــي واإلنســان العراقــي كــا هــو يف
األصــل  ،أصــل وجــوده تاريخيـاً مهــد الـراث اإلنســاين وكــا هــو
يف أصــل وجــوده اإلنســاين اليــوم إنســاناً يســتحق الحصــول عــى
التعليــم األنقــى واألبهــى  ..فلتندحــر أالعيــب املتســرين خلــف
قدســية زائفــة ال عالقــة لهــا بالقدســية الحقــة قدســية حريــة
االعتقــاد وامتناعــه عــى التشــويه والتجيــر ألغ ـراض مرضيــة .
التعليــم والتعليــم والتعليــم املمنهــج املتمســك بالعلــم
جوهــرا والعقــل العلمــي هويــة وبنيــة هــو مــا نريــد .

* أمني عام املرصد السومري لحقوق االنسان

9

خاطرة من املانيا ...
مياه  ،نفط  ..ومقابر جامعية
ألهل البلد !!! ...

د .غالب العاين

العــراق  -بلــد أوىل
الحضــارات ومؤســس اول
القوانــن البرشية -مل يســتقر
منــذ تأسيســه ،ألنــه مل
يحكــم مــن اهلــه الوطنيــن
إال مــا نــدر (الطبقــة
الوســطى) ،حاملــة املدنيــة
ونهــج التطــور والتنميــة
والتضامــن والتقــدم.
ويعــود اضعــاف واذالل هــذه الطبقــة االجتامعيــة
البنــاءة لقيــم املدنيــة والحضــارة االنســانية حتــى
العقــد االخــر مــن القــرن املــايض( الحــروب والعقوبــات
االقتصاديــة الجائــرة والحملــة االميانيــة الزائفــة)،
وعوامــل أخــرى ،ومنهــا الغــزو االنكلــو -امريــي عــام
 ٢٠٠٣للعــراق) ،التــي قــادت اىل صعــود وســيطرة
فئــات املجتمــع العراقــي الرثــة املتخلفــة الالوطنيــة
التــي حطمــت كل القيــم والعــادات الطيبــة ،املتميــزة
بلحاهــا وســبحها وعاممئــا البيضــاء والســوداء لتتصــدر
مؤسســات الحكــم وقوائــم الفاســدين وعمــاء الــدول
االقليميــة والدوليــة العدوانيــة .
ان أحــد االســباب الرئيســة للثــورة الترشينيــة ( اريــد
وطــن) هــو النضــال مــن اجــل تحريــر الوطــن مــن
هــذه الطبقــة الفاســدة الرثــة ومبيليشــياتها الوالئيــة
العميلــة...
واملقــرة الجامعيــة يف االســحاقي التــي ظهــرت بفعــل
عوامــل التعريــة الطبيعيــة بســبب االمطــار الغزيــرة
التــي كشــفت مــا يف االرض لهــو اكــر دليــل عــى
العمليــات اإلجراميــة لهــؤالء الدخــاء عــى الســاحة
العراقيــة . .
للعلــم  ،لقــد تــم اختطــاف ابــان الحــرب عــى داعــش
يف محافظــة صــاح الديــن فقــط  -ناهيــك عــن بقيــة
املالحظــات -عــى :
١٢٠٠مواطن من االسحاقي .
 ٥٠٠مواطــن من تكريت .
و ٢٩٠مواطــن من الدور ...
وليــس لهم اي اثر حتى اليوم ....
وهــذا ما يؤًكده عنوان خاطريت .....
احفــر يف اي مــكان مــن ارض العــراق الطيبــة
الواســعة ،فســتجد ..
مــاء  ...ونقط  ...ومقابر جامعية . ...
املــاء شــح ..والنفــط يــرق  ...واملقابــر الجامعيــة
تتكاثــر وتظهــر..
لتنادي عاليا ..
اننا مازلنا هنا ...
فهل من مغيث.؟؟
هــذا هو حال العراق ..
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املسؤولية القانونية عن النرش االلكرتوين
القايض كاظم عبد جاسم الزيدي

مــن الحقــوق الرئيســة املســلم بهــا ألي انســان يف القانــون حريــة
الــرأي والتعبــر ،التــي تعــد بدورهــا املــرآة العاكســة لــرأي املجتمــع
وتطلعاتــه ،وبهــا يقــاس تقــدم األمــم مــن عدمــه ،إذ ال فكــر وال إبــداع
بــا حريــة وقــد نــص الدســتور العراقــي النافــذ لعــام  2005يف املــادة
( )38عــى حريــة الــرأي والتعبــر ،اذ تكفــل الدولــة ومبا ال يخــل بالنظام
العــام و اآلداب حريــة التعبــر عــن الــرأي بــكل الوســائل وحريــة
الصحافــة والطباعــة واالعــان واالعــام والنــر ،فوســائل التعبــر تتعدد
بحســب الوســائل املســتخدمة لــإدالء بالــرأي ،ســواء كانــت صحفــا ام
وســائل اعــام مقــروءة ام مســموعة ام مرئيــة .
ومــن ابــرز الوســائل التــي بــدأت باالنتشــار يومــا بعــد اخــر الشــبكة العامليــة االنرتنــت ومواقــع
التواصــل االجتامعــي ،اذ اصبحــت الوســيلة االكــر انتشــارا ،اذ يحــق لــكل شــخص ان ينــر مــا
يشــاء مــن اخبــار ومعلومــات واســتعامل هــذا الحــق لإلســاءة لآلخريــن يف صفحتــه الشــخصية،
ألن هــذا الحــق مكفــول يف جميــع الدســاتري ،ولكــن بــرط عــدم التعســف فيــه ،وظهــر مصطلــح
الصحافــة االلكرتونيــة واملدونــات والتــي اتســمت برسعــة االنتشــار .
وبالرغــم مــن ان هــذه الوســائل االلكرتونيــة اســهمت بشــكل مبــارش يف تعزيــز حريــة التعبــر
عــن الــرأي ،اال انهــا مل تســلم مــن االســتغالل والســلوك االجرامــي النتهــاك خصوصيــة االف ـراد
والتشــهري بهــم ،وان وجــود الحريــات يف الدســتور امــر غــر كاف ،بــل يجــب ان تكــون هنــاك
قوانــن تنظــم تلــك الحريــات وتحميهــا مــن االنتهــاكات يف ظــل غيــاب الترشيعــات القانونيــة
لتنظيــم النــر االلكــروين ،اذ يحتــاج االمــر اىل الرجــوع للقواعــد العامــة يف القانــون ،وهــذا نقــص
رع ايجــاد قوانــن خاصــة مــن اجــل صيانــة حقــوق االف ـراد مــن
ترشيعــي يتوجــب عــى امل ـ ّ
جهــة واملحافظــة عــى حريــة الــرأي والتعبــر مــن جهــة اخــرى ،اذ اصبــح النــر عــر املواقــع
رع العراقــي مل يعــرف النــر ،بــل تطــرق
االلكرتونيــة يتفــوق عــى جميــع وســائل النــر ،واملـ ّ
اىل بعــض تطبيقــات النــر يف بعــض القوانــن مثــل قانــون املطبوعــات وقانــون تقاعــد الصحفيــن
وقانــون حاميــة حــق املؤلــف ،وميكــن تعريــف النــر االلكــروين بأنــه اســتخدام الوســائل التقنيــة
الحديثــة يف بــث او اســتقبال او نقــل املــواد املكتوبــة واملرئيــة واملســموعة ،ســواء كانــت ثابتــة
او متحركــة بقصــد التــداول العــام ،وتطــرح املواقــع االلكرتونيــة خدماتهــا امــام املســتخدمني عــر
شــبكة االنرتنــت ،اذ ميكنهــم مــن خاللهــا بــث مــا يشــاؤون مــن املحتــوى االلكــروين وقــد تكــون
املواضيــع املطروحــة ،ذات طابــع عــام وموجهــة اىل الجمهــور ،او قــد تكــون مواضيــع ذات طبيعــة
خاصــة موجهــة لشــخص محــدد ،وان مــن اهــم وابــرز الصعوبــات ،التــي تواجــه التنظيــم القانــوين
للمســؤولية القانونيــة املدنيــة والجزائيــة للنــارش االلكــروين هــي طبيعــة تلــك املواقــع االلكرتونية،
اذ يســتطيع النــارش اســتخدام االســاء الوهميــة واملســتعارة يف منشــوراتهام ،بالرغــم مــن ان
جميــع املواقــع االلكرتونيــة تطلــب الكثــر مــن البيانــات مثــل االســم وتاريــخ امليــاد والجنــس
والربيــد االلكــروين ورقــم الهاتــف ،اذ تكــون لــكل شــخص هويــة تعريفيــة ،وتعــد هــذه الهويــة
هــي الشــخصية القانونيــة ،اال انــه مــن املمكــن لألشــخاص الدخــول اىل املواقــع االلكرتونيــة بإدخال
بيانــات غــر صحيحــة والســبب يف ذلــك عــدم وجــود رقابــة مــن قبــل اصحــاب هــذه املواقــع عــى
البيانــات ،التــي يتــم ادخالهــا عنــد التســجيل يف املوقــع وان تطبيــق القواعــد العامــة للمســؤولية
املدنيــة عــن النــر االلكــروين ،يعــد مــن اهــم الصعوبــات ،التي تنظــم املســؤولية القانونيــة ،نظرا
الختــاف القواعــد القانونيــة املنصــوص عليهــا يف القانــون املــدين عــن قواعــد املســؤولية عــن النرش
االلكــروين ،وان قانــون املطبوعــات العراقــي النافــذ يتعلــق بتنظيــم النــر يف الصحــف واملجــات
وغــر قابــل للتطبيــق عــى غريهــا مــن وســائل النــر ،وبعــد صــدور االمــر  65لســنة  ،2004مل
يتــم تنظيــم املســؤولية عــن النــر االلكــروين ويعــد ذلــك تناقضـاً مــع احــكام القســم ( )4مــن
االمــر نفســه ،الــذي اشــار اىل ان مــن اهــداف هــذا االمــر تشــجيع التطــور يف االعــام االلكــروين
ويف شــبكات االتصــاالت ،مــن اجــل تحقيــق اكــر قــدر مــن املنفعــة لجميــع املقيمــن يف العـراق
وبســبب التطــور الرسيــع ،الــذي يحصــل يف هــذا املجــال والتنــوع الحاصــل يف اســتخدام هــذه
املواقــع تنبثــق حاجــات مجتمعيــة ،تتطلــب توفــر الحاميــة القانونيــة لهــا ووضــع اطــار قانــوين
رع العراقــي،
ينظمهــا ،ولحــل هــذه االشــكاليات وتذليــل كل هــذه الصعوبــات يتوجــب عــى املـ ّ
أن يقــوم بترشيــع قانــون خــاص ينظــم النــر االلكــروين وتتعــدد صــور الجرائــم التــي ترتكــب مــن خــال
النــر االلكــروين ومنهــا الســب والشــتم والقــذف والتشــهري ،مــن خــال مواقــع التواصــل االجتامعــي وان
حــق النقــد والتعليــق عــى الظواهــر املجتمعيــة مــن اجــل توعيــة املجتمع وليــس الهــدف منها التســقيط،
ويجــب االلتـزام بــروط النقــد الهــادف والبنــاء ومنهــا ان تكــون الواقعــة محــل االنتقــاد تخــص املجتمــع
أي تتعلــق باملصلحــة العامــة ،وال تتعــرض لحيــاة األفـراد ،وتتمثــل املصلحــة العامــة بجميــع االمــور التــي
تهــم حيــاة النــاس العامــة ،مثــل عمــل املؤسســات العامــة او الواقــع الصحــي او التعليمــي للدولــة ،ولكــن
يجــب ان يكــون يف حــدود عملهــم املؤسســايت وعــدم التعــرض لحياتهــم الشــخصية ،كــا تــرز مســؤولية
معيــد النــر ،وهــو الشــخص الــذي يتفاعــل مــع املنشــور عــن طريــق اعــادة نــر املنشــور عــى صفحتــه
الشــخصية ومســؤولية صاحــب التعليــق عــى املنشــور .
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عدم إجراء االنتخابات املبكرة  ....السيناريو املحتمل
عندمــا انتفضــت الجامهــر ضــد منظومــة
الحكــم القامئــة يف العــراق كان مــن أوىل
مطالبهــا تغيــر الطبقــة السياســية الحاكمــة،
وظهــر ذلــك جليــاً يف الشــعارات واملطالــب
التــي حملتهــا تلــك الجامهــر ،وكانــت
الغضبــة الشــعبية يف ترشيــن مــن عــام 2019
اشــد مــن ســابقاتها ،الن الجامهــر وجــدت
إن تلــك الطبقــة السياســية ال تعــر بــاالً
ملعاناتهــم ،وقــدم الشــعب القرابــن مــن
اجــل الظفــر مبكســب يعيــد للبــاد القهــا
وللشــعب كرامتــه ،حتــى تعــدى عــدد ضحايــا
االنتفاضــة اآلالف بــن شــهيد وجريــح ومــن
كافــة قطاعــات الشــعب مبــا فيهــم أبنــاء
القــوات األمنيــة ،وكان هــذه الدمــاء قــد
عــرت عــن وحــدة الهــدف واملطلــب الن
مــن بــن الضحايــا مــن املنتفضــن ومــن
أبنــاء القــوات األمنيــة والقــوات املســلحة ،
وكذلــك مــن ابنــاء الشــعب الذيــن مل يشــاركوا
يف االنتفاضــة وغريهــم ،ومــن املوظفــن
والعاملــن يف كل القطاعــات ،حتــى إن أثــار
تلــك االنتفاضــة قــد طغــت عــى كل الحيــاة
مبــا فيهــا الجانــب االقتصــادي الــذي أســهم يف
تشــديد قبضــة الفقــر والفاقــة عــى املواطــن،
مثلــا كان لهــا األثــر الواضــح يف تجهيــل
املواطــن عندمــا أغلقــت املــدارس ،وأثــرت يف
البنيــة االجتامعيــة ،وتحــت هــذه الظــروف
وســعيا ًمــن الطبقــة الحاكمــة المتصــاص
الغضــب الشــعبي قامــت مبنــاورة تجلــت يف
اســتبدال الوجــوه ،مــع خطــوة ناقصــة وغــر
مكتملــة يف ترشيــع قانــون بديــل لقانــون
االنتخابــات ،الــذي كان الســبب الرئيــي يف
وصــول تلــك الطبقــة السياســية إىل الحكــم
والبقــاء فيهــا دون تبديــل ودون منفعــة
للشــعب ،ثــم حصــل وان تــم تأخــر إقــرار
هــذا القانــون بشــكله النهــايئ ،عندمــا اجلــوا
التصويــت عــى مــادة فيــه تتعلــق بالدوائــر
االنتخابيــة ،وكان الهــدف هــو التســويف
لحــن امتصــاص الغضــب الشــعبي ومــن ثــم
االلتفــاف عــى القانــون عــر وضــع دوائــر
انتخابيــة يخرجــون بهــا مــن عنــق الزجاجــة
بأقــل الخســائر املمكنــة .
ثــم اســتبدل رئيــس الــوزراء بآخــر  ،مــع
بقــاء ذات اآلليــة التــي يعمــل بهــا ،وأعطــى
وعــداً بإجــراء انتخابــات مبكــرة ،لكــن قامــت
تلــك الطبقــة وعــر اذرعهــا املمتــدة يف
مفاصــل الحكــم ،إىل افتعــال األزمــات واحــدة
تلــو األخــرى مــن اجــل منــع إجــراء تلــك
االنتخابــات املبكــرة حتــى تنتهــي الــدورة
االنتخابيــة الحاليــة ،ويعــود الحــال إىل مــا
كان عليــه قبــل االنتفاضــة ،وهــذا مــا هــو
محــل اتفــاق جميــع الفرقــاء ويــكاد يكــون
املوضــوع الوحيــد الــذي حظــي باتفاقهــم،
وهــم الذيــن يختلفــون عــى كل يشء ،وهنــاك
ســيناريو محتمــل لعــدم إجــراء االنتخابــات

املبكــرة ،وبوســائل قانونيــة ودســتورية ،وهــذا
الســيناريو يبــدو كان معــد مســبقاً ،منــذ أول
لحظــة ظهــور الغضــب الشــعبي ،حيــث أطالــوا
أمــد إقــرار قانــون االنتخابــات ،حتــى خبــت فــورة
الغضــب الشــعبي ،كــا أنهــم قــد افتعلــوا أزمــة
املحكمــة االتحاديــة العليــا وعــدم اكتاملهــا وعــدم
إقــرار قانونهــا ،مــع امنــا عليــه القانــون النافــذ
للمحكمــة االتحاديــة العليــا ال يوجــد فيــه أي
نقــص واملنظومــة الترشيعيــة فيهــا مــن النصــوص
القانونيــة التــي تســعف رئيــس الجمهوريــة يف
معالجــة النقــص يف نصابهــا ،لكــن الغايــة يبــدو
مبيتــة منــذ لحظاتهــا األوىل عندمــا افتعلــت
األزمــة ،حتــى إنهــم اآلن يلمحــون إىل عــدم
إمكانيــة إجــراء االنتخابــات املبكــرة الن املحكمــة
االتحاديــة غــر مكتملــة النصــاب ،وان قانــون
تعديــل قانونهــا مل يــرع لغايــة اآلن ،وحيــث أن
الفصــل الترشيعــي قــد انتهــى باســتثناء متديــده
لغايــة التصويــت عــى قانــون املوازنــة العامــة .
فــان بعــض مــن حــوايش تلــك الطبقــة
السياســية أشــاروا إىل أن مجلــس النــواب ال ميكــن
لــه أن يصــوت عــى أي قانــون آخــر غــر قانــون
املوازنــة العامــة ،مــع التنويــه إال أنهــم ســبق وان
رشعــوا قوانــن تعــدل قانــون االنتخابــات خــال
فــرة انتهــاء الفصــل الترشيعــي ألنــه كان ميثــل
منافعــه ،وهــذا يعنــي ان مناقشــات ذلــك القانــون
ســتأخذ مداهــا الزمنــي الــذي ميتــد إىل أكــر مــن
شــهرين مثلــا رصح احــد النــواب ،وبعــد ذلــك
ســوف تكــون هنــاك عطلــة ترشيعيــة إلزاميــة
أمدهــا شــهرين ،وحيــث إننــا اآلن يف الشــهر
األول مــن عــام  2021فــان املوازنــة ســيكتمل
التصويــت عليهــا يف حــال توفــر النيــة الصادقــة
يف بدايــة الشــهر الثالــث ،وســيكون تاريــخ
انتهــاء الفصــل الترشيعــي الثــاين يف نهايــة الشــهر
الثالــث ،وبعــد شــهرين ســيجتمع املجلــس مــرة
أخــرى لبــدأ ســنة ترشيعيــة جديــدة ،أي يف بدايــة
الشــهر الخامــس مــن هــذا العــام .
وحيــث ان رئيــس الــوزراء قــد حــدد تاريــخ
إجــراء االنتخابــات املبكــرة يف  2021/6/6ويف
هــذه الحالــة ســنقف عنــد مانــع دســتوري وهــو
وجــوب أن يحــل الربملــان قبــل إجــراء االنتخابــات
مبــدة ال تقــل عــن ( )45خمســة وأربعــن يومــاً
عــى وفــق مــا جــاء يف املــادة (/56ثانيــاً) مــن
الدســتور ،او مبــدة يحددهــا رئيــس الجمهوريــة
أقصاهــا ( )60ســتون يــوم يف حــال حــل الربملــان
قبــل انتهــاء دورتــه االعتياديــة وعــى وفــق
أحــكام املــادة (/64ثاني ـاً) مــن الدســتور ،وحيــث
إن املــدة بــن بدايــة الســنة الترشيعيــة الجديــدة
والتاريــخ املحــدد مــن رئيــس الــوزراء إلجــراء
االنتخابــات املبكــرة هــو ســتة وثالثــون يومــاً
فقــط ،وحتــى لــو قــرر الربملــان حــل نفســه فــان
املــدة غــر كافيــة ومــن ثــم ســوف يحصــل تأجيــل
آخــر ،مــع االلتفــات إىل نقطــة مهمــة إن مجلــس
النــواب لرمبــا ســيبدأ مبناقشــة قانــون املحكمــة
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سامل روضان املوسوي

االتحاديــة العليــا
وســوف يأخــذ وقت ـاً
أطــول تحــت عنــوان
بــن
االختــاف
الكتــل السياســية،
مــا يعــدم أصــا
وجــود
فكــرة
انتخابــات مبكــرة،
وإذا قــام املجلــس بحــل نفســه دون أن يــرع
قانــون املحكمــة االتحاديــة العليــا فإننــا أمــام
معضلــة كــرى تتمثــل بكيفيــة التصديــق
عــى االنتخابــات املقبلــة طاملــا املحكمــة غــر
مكتملــة النصــاب ،وهكــذا ســوف نعــود إىل
الحلقــة املفرغــة ،ونعــود إىل إلغــاء فكــرة
إجــراء انتخابــات مبكــرة ،تحــت ذريعــة
دســتورية ،هــم مــن خلــق ظروفهــا ،حتــى
يتــم االلتفــاف عــى مطالــب الجامهــر ،ومــن
املمكــن جــداً ان يختلفــون يف الجهــة التــي
لهــا حــق حــل الربملــان إذا مــا مل يحــل نفســه
بنفســه ،حيــث توجــد أفــكار بــان الربملــان
هــو فقــط مــن يحــل نفســه وليــس لســواه أي
دور يف ذلــك بينــا يوجــد رأي آخــر ،وأنــا مــن
مؤيديــه ومعاضديــه ،إن لرئيــس الجمهوريــة
مــع رئيــس الــوزراء مجتمعــن ســلطة حــل
الربملــان  ،وعنــد ذاك ســيظهر الخــاف وقــد
يتفوقــون عــى أن يختلفــوا إلطالــة أمــد بقــاء
املجلــس يف دورتــه الحاليــة حتــى انتهائهــا ،ثــم
ســيطلبون تفســر املحكمــة االتحاديــة العليــا،
ويقــف املوضــوع عنــد هــذه النقطــة دون
حــل او معالجــة الن املحكمــة غــر مكتملــة
النصــاب ،وهــذا هــو الســيناريو الــذي أتوقــع
أن يحــدث خــال الفــرة املقبلــة ،يف ضــوء
املعطيــات الحاليــة ،التــي يراهــا كل مراقــب
للوضــع الســيايس يف العــراق .
مــع إن لرئيــس الجمهوريــة ،الســلطة
والصالحيــة الكاملــة ملعالجــة أزمــة نقــص
األعضــاء يف املحكمــة االتحاديــة العليــا
ومبفــرده وهــذا مــا عرضتــه يف أكــر مــن
مناســبة عــر وســائل اإلعــام ،كذلــك لرئيــس
الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء كامــل الســلطة
يف حــل مجلــس النــواب حتــى وان رفــض حــل
نفســه عــى وفــق األســباب التــي عرضتهــا يف
حينــه عــر دراســات ومقــاالت نرشتهــا وســائل
اإلعــام والتــي أيدهــا أكــر مــن مختــص يف
القانــون الدســتوري ،لكــن يبقــى األمــل
قائــم طاملــا كانــت الجامهــر متيقظــة لــكل
محــاوالت وأد حركتهــا وإطفــاء مشــعلها ،وان
شــباب العــراق هــم األمــل وهــم مــن ذخــرة
األمــة للنهــوض بواقعنــا ،وهــذا مــا يجعــل
النفــوس مطمئنــة لغــد أفضــل وعــى وفــق
الحديــث النبــوي الرشيــف (ن النفــس إذا
أحــرزت قوتهــا اطأمنــت) والشــباب قــوت
الشــعب وقوتــه .
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الجمعية العراقية لحقوق االنسان
يف الواليات املتحدة االمريكية تدعم
مطالب املتظاهرين العراقيني

االمانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات
واملذاهب يف العراق تعقد اجتامعها الدوري
يف العام الجديد 2021

عقــدت الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف
الواليــات املتحــدة االمريكيــة اجتامعهــا الــدوري
للهيئــة االداريــة برئاســة رئيــس الجمعيــة الســيد
هشــام االســدي ،وذلــك عــر الدائــرة اإللكرتونيــة
لشــبكة االنرتنيــت بنظــام « الفيديــو كونفرانــس» .
وتنــاول االجتــاع عــددا ً مــن القضايــا
الحقوقيــة واالنســانية واالداريــة ويف مقدمتهــا
اســتعدادات الجمعيــة للمؤمتــر القــادم واهميــة
وضــع آليــة جديــدة تتناســب مــع ظــروف جائحــة
كورونــا  ،كــا جــرت مناقشــة وضــع حقــوق
االنســان واالنتهــاكات املســتمرة التــي يتعــرض
لهــا الناشــطني والفاعلــن يف الحــراك الشــعبي ،
واكــدت الجمعيــة العراقيــة عــن دعمهــا واســنادها
لحقــوق املتظاهريــن الســلميني ،وشــجبها للعنــف
واالعتقــاالت واالغتيــاالت التــي يتعرضــون لهــا
 ..ومــن جانــب اخــر تدعــو الجمعيــة املواطنــن
العراقيــن اىل تحديــث بطاقاتهــم االنتخابيــة
البايومرتيــة لضــان حــق التصويــت يف االنتخابــات
الربملانيــة املقــررة يف شــهر حزيــران القــادم .
ومثنــت ادارة الجمعيــة التقريــر الســنوي عــن
حالــة حقــوق االنســان يف العــراق لعــام 2020
والــذي اصــدره املنتــدى العراقــي لحقــوق
االنســان  ،وقــد ســاهمت الجمعيــة وبشــكل فاعــل
يف العديــد مــن ملفــات هــذا التقريــر .

اجتمعــت هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات واملذاهــب يف العـراق عــر
يــوم االحــد املصــادف  ١٧مــن هــذا الشــهر كانــون الثــاين  ٢٠٢١عــر االنرتنيــت،
ملنقاشــة مجريــات اعــال الهيئــة ونشــاطاتها خــال عــام  ٢٠٢٠وللتعريــف
بربنامــج عملهــا لســنة  2021ومــدى الت ـزام االعضــاء فيهــا ،واالســتامع ألهــم
املشــاكل واملعوقــات يف ســر عملهــا وفــق نظامهــا الداخــي ،والتعريــف
باملســتجدات املطلوبــة للعــام .٢٠٢١
تابــع االجتــاع اشــكاليات عمــل ومعوقــات هيئة اتبــاع الديانــات واملذاهب
يف العـراق ،وانتهــاكات حقــوق االنســان ،ومــا تتعــرض لــه الجمــوع املتظاهــرة
يف العــراق مــن اعــال عنــف وقتــل واغتيــاالت واختطافــات واعتقــاالت ،
واكــد االجتــاع عــى اســتمرارية وتطويــر عمــل الهيئــة.
شــارك يف االجتــاع رئيــس املجلــس االستشــاري الدكتــور كاظــم حبيــب ،
بتقدميــه مالحظــات ومداخــات توجيهيــة واقرتاحــات بصــدد تعميــق وتوســيع
اعــال االمانــة العامــة مســتقبالً .
يؤســفنا ان حضــور االجتــاع مل يكــن مــن قبــل جميــع االعضــاء لالمانــة
العامــة  ،فلقــد تخلــف عــدد مــن اعضــاء الهيئــة لســبب تقنــي  ،او لظــرف
طــارئ  ،او بــدون عــذر .
ادار االجتــاع الســيد االمــن العــام للهيئــة االســتاذ نهــاد القــايض  ،وقــد
تضمــن برنامــج االجتــاع :
 .١التقرير االنجازي العامل الهيئة لعام . ٢٠٢٠
 .٢برنامج الهيئة املقرر االلتزام به لسنة . 2021
 .٣مداخــات االعضــاء واراءهــم واملشــكالت التــي تعيــق عملهــم او تفاعلهم
مــع نشــاطات عمــل الهيئة .
اتفــق جميــع الحضــور عــى تنظيــم اجتــاع شــهري يلتــزم بــه جميــع
اعضــاء الهيئــة  ،وتــم تحريــر محــر االجتــاع مــن قبــل مكتــب الهيئــة ،
وارســل بالربيــد االلكــروين لجميــع اعضــاء هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات
واملذاهــب يف العــراق يف يــوم . ٢٠٢١/١/١٨
* مالحظة /
تجــدر االشــارة بــأن الدكتــور كاظــم حبيــب رئيــس املجلــس االستشــاري
اقــرح يف االجتــاع تقديــم كتــاب شــكر لالســتاذ نهــاد القــايض االمــن العــام
للهيئــة  ،والســيدة راهبــة الخميــي ســكرترية مكتــب الهيئــة للجهــود املبذولــة
بــاداء ونشــاطات الهيئــة وســر عملهــا  ،وقــد اثنــى الزمــاء الحارضيــن يف
االجتــاع عــى املقــرح .

الجمعيــة العراقية لحقوق االنســان
يف الواليات املتحــدة االمريكية
/19كانون الثاين2021/
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )97كانون الثاين 2021

راهبة الخمييس
مكتب سكرتارية هيئة الدفاع عن اتباع الديانات واملذاهب يف العراق
٢٠٢١/١/١٩
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اوالً :
ارتباطــا مبــا حققنــاه نحــن يف الجمعيــة العراقيــة للمتقاعديــن منــذ عــام  ٢٠١١واىل يومنــا
هــذا مــن خــال التظاه ـرات التــي شــاركنا فيهــا وع ـرات اللقــاءات يف مختلــف وســائل اإلعــام
املســموعة واملقــروءة واملرئيــة مــن اجــل خلــق رأي عــام ضاغــط ناهيكــم عــن اللقــاءات املتواصــة
مــع اصحــاب الق ـرار يف الســلطتني الترشيعيــة والتنفيذيــة والتــي اســفرت عــن انجــازات كبــرة
تحققــت للمتقاعديــن واهمهــا رفــع الحــد االدىن مــن  ٢٠٠ألــف دينــار اىل  ٤٠٠ألــف دينــار ورفــع
نســب اســتحقاق الورثــة ( الرواتــب االرسيــة ) مــن  ٦٠و  ٧٠و % ٨٠اىل  ٨٠و ٩٠و %١٠٠ورفع ســقف
االســتحقاق القانــوين للراتــب التقاعــدي مــن  % ٨٠اىل  %١٠٠يف حــال توفــر مــدة الخدمــة الوظيفيــة
الكافيــة واضافــة مخصصــات غــاء املعيشــة بنســبة  %١عــن كل ســنة خدمــة تقاعديــة ومخصصــات
االعالــة ملــن يعيــل اثنــان او اكــر مــن افـراد عائلتــه املســؤول عنهــم رشعــا ومخصصــات الشــهادة
ومنــح مبلــغ ســتون ألــف دينــار فــوق الحــد األدىن للمحالــن الســباب صحيــة أو ملــن احيــل بالســن
القانــوين وعندمــا تــم تنفيذهــا بالقانــون رقــم  ٩لســنة  ٢٠١٤عقــدت الجمعيــة العراقيــة العزم عىل
مواصلــة مطاليبهــا االخــرى التــي ســنكتبها اجــاال يف الحلقــة القادمــة .
ولعلــم االخــوات واالخــوة ان جمعيتنــا التــي يل الــرف يف رئاســتها مجــازة رســميا مــن دائــرة
املنظــات غــر الحكوميــة التابعــة لالمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ..اتتظرونــا يف الحلقــة القادمــة
ســندون االج ـراءات النهائيــة التــي قامــت بهــا جمعيتكــم مبــا يتعلــق باملــادة  ١٣و ١٤ومكافــأة
نهايــة الخدمــة والحــد االدىن للرواتــب التقاعديــة والرواتــب االرسيــة للورثــة ومشــاكل
االســتقطاعات .
ثانياً :
بعــد ان تكللــت جهــود الجمعيــة العراقيــة للمتقاعديــن بالنجــاح بترشيــع قانــون التقاعــد رقــم
 ٩لســنة  ٢٠١٤متضمننــا بعــض االيجابيــات التــي تــم ذكرهــا يف الحلقــة االوىل رغــم احتوائــه عــى
بعــض الفجــوات ومــن اهمهــا بقــاء التمييــز بــن املتقاعديــن رشعــت الجمعيــة ببعــض املطالــب
مــن اهمهــا - :
 . ١تخليــص املتقاعديــن مــن رشط كفالــة املوظــف املســتمر بالخدمــة لطالــب الســلفة وبعــد
لقــاءات متواصلــة مــع هيــأة التقاعــد الوطنيــة بالغــاء هــذا الــرط القــايس كــون املوظــف يطلــب
مبلــغ ليــس بالقليــل جـراء كفالتــه واســتبدال ذلــك بوثيقــة التأمــن عــى الحيــاة مــن رشكــة التأمــن
الوطنيــة وفعــا نجحــت تلــك املســاعي وتخلــص املتقاعــد مــن رشط الكفيــل املوظــف عنــد طلــب
الســلفة .
 . ٢قامــت الجمعيــة باملطالبــة بترشيــع قانــون للتأمــن الصحــي لعــدم قــدرة املتقاعــد وهــو
مصــاب بأغلــب االمـراض املزمنــة مــن توفــر امثــان العالجــات والتحاليــل املرضيــة ومراجعــة االطباء
مــن دون تدخــل الدولــة يف هــذا الجانــب خدمــة ووفــاء لهــذه الرشيحــة التــي افنــت زهــرة شــبابها
مــن اجــل الوطــن ومســودة مــروع قانــون التأمــن الصحــي موجــود يف مجلــس النــواب ينتظــر
دوره يف الترشيــع .
 . ٣تقدمنــا بطلــب شــمول املســتفيدين ( الرواتــب االرسيــة ) بالســلف التــي متنــح للمتقاعديــن
ممــن هــم عــى قيــد الحيــاة ومازلنــا نتابــع املوضــوع يف هــذا الجانــب الــذي مل يبــت به لحــد االن .
 . ٤نظـرا لشــحة الرواتــب التقاعديــة طلــب منــا املتقاعــدون بجعــل الراتــب التقاعــدي شــهريا
بــدال مــن شــهرين اســوة باملوظفــن املدنيــن والعســكريني الن املتقاعــد يســتلم راتبــه كل شــهرين
وينفقــه خــال الشــهر االول ويبقــى يســتقرض يف الشــهر الثــاين نظـرا لشــحته والحــوا علينــا كثريا يف
هــذا املوضــوع وراجعنــا هيــأة التقاعــد الوطنيــة بهــذا الشــأن التــي اعتــذرت يف بــادئ االمــر معللــة
رفضهــا بصعوبــة تنفيــذ االجـراء واســتمرت مطالباتنــا الكــر مــن عــام وعكســنا هــذه املطالــب يف
وســائل االعــام حتــى اعلنــت هيــأة التقاعــد الوطنيــة اســتجابتها عــى ذلــك .
 . ٥قدمنــا مقرتحــات باحــدى عــرة مــادة للتعديــل االول للقانــون رقــم  ٩لســنة  ١٤وســلمنا
تلــك املقرتحــات للنائــب هيفــاء االمــن مــن كتلــة ســائرون التــي تبنــت املوضــوع وجمعــت تواقيــع
عــدد مــن النــواب عــى ذلــك وفعــا وافقــت عليــه رئاســة مجلــس النــواب واحالتــه اىل اللجنــة
القانونيــة النيابيــة التــي احالتــه بعــد دراســته اىل اللجنــة املاليــة النيابيــة واعــاده رئيــس الســن
للجنــة املاليــة اىل هيــأة الرئاســة طالبــا فيــه اعادتــه اىل الحكومــة لوجــود جنبــة ماليــة .
 . ٦تفاجأنــا اعــادة مســودة التعديــل مــن قبــل الحكومــة اىل الربملــان ومل تظمنهــا الكثــر مــن
املقرتحــات التــي قدمناهــا باســتثناء جعــل مكافــأة نهايــة الخدمــة  ٢٥ســنة بــدال مــن  ٣٠ســنة
ومســاواة املتقاعديــن القدامــى مــع الجــدد ورصف الراتــب التقاعــدي لتــاريك العمل الي ســبب كان
ممــن لديهــم خدمــة  ١٥ســنة خدمــة تقاعديــة وعمــر  ٤٥ســنة امــا بقيــة املقرتحــات فقــد رفضتهــا
حكومــة عــادل عبــد املهــدي .
 . ٧عاودنــا تســليم املقرتحــات اىل رئيــس اللجنــة املاليــة الدكتــور هيثــم الجبــوري الــذي أوعدنــا
خـراً .
ولكــن مــا ان تــم التصويــت عــى التعديــل حتــى خــى مــن اي اج ـراء ايجــايب وكان مكرســا
الحالــة املواليــد االربعــة بعــد تخفيــض الســن القانــوين مــن  ٦٣اىل  ٦٠ســنة والحــاق الــرر بهــم
ومل يحتــوي عــى أي مــادة ايجابيــة ســوى املادتــن  ١٣و ١٤والتــي مازالــت مــواد خالفيــة لحــد االن
ويف الحلقــة القادمــة الثالثــة ســنرشح تفصيــا اجـراءات الجمعيــة يف مــا يخــص املادتــن  ١٣و ١٤
وامــور اخــرى يجــري التطــرق لهــا الحقــا .
وتقبلوا فائق التحيات ..

* رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين
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بيان املركز العراقي الكندي لحقوق
اإلنسان يعربعن «قلقه البالغ» من
تصاعد العنف يف محافظة ذي قار

شــهدت ســاحة الحبــويب  ،وســط مدينــة النارصيــة
تظاهــرات منــذ أســابيع إثــر اعتقــال عــدد مــن
الناشــطني  ،وتفجــر بيوتهــم  ،فيــا تنتــر القــوات
األمنيــة يف الســاحة والشــوارع والتقاطعــات
القريبــة منهــا  ،بعــد األحــداث التــي شــهدتها
املدينــة قبــل يومــن  ،تســببت باغتيــال ناشــط و
مقتــل رشطــي وإصابــة  33آخريــن ،واعتقــال اكــر
مــن  ٧٢ناشــط و متظاهــر و اســتمرار حمــات
االعتقــال التــي طالــت الناشــطني يف مواجهــات
بــن القــوات األمنيــة و املتظاهريــن.
و إثــر اســتمرار حمــات القمــع واملالحقــة و
االعتقــال  ،يتجــه املشــهد يف املحافظــة املتوتــرة
إىل التصعيــد بعــد أن هــدد الصــدر بإرســال
مليشــيات «رسايــا الســام» والدخــول لســاحة
الحبــويب ،يف وقــت أ كّــد فيــه ناشــطون ان القمــع
ال ينهــي التظاهــرات ،بــل يزيــد الناشــطني ارصاراً
وقــوة لنيــل حقوقهــم املرشوعــة و عــى الحكومــة
تنفيــذ وعودهــا التــي أعلنتهــا عنــد تشــكيلها
مبحاســبة قتلــة املتظاهريــن والفاســدين ،وحــر
الســاح بيــد الدولــة .
اننــا يف املركــز العراقــي الكنــدي لحقــوق
اإلنســان  ،نديــن ونســتنكر وبشــدة تصاعــد
العنــف واالســتخدام املفــرط للقــوة ضــد الحــراك
الجامهــري يف النارصيــة مــن قبــل قــوات مكافحــة
الشــغب و مليشــيات خارجــة عــن القانــون ،الــذي
أدى اىل ســقوط العديــد مــن الشــهداء والجرحــى
واعتقــال ومالحقــة العديــد منهــم .
اننــا نناشــد الحكومــة الكنديــة وجميــع
املنظــات الحقوقيــة املعنيــة با الٔمــر وعــى رأســها
املنظــات الدوليــة بالضغــط واإلدانــة وتجريــم
هــذه املامرســات الــا إنســانية التــي يتعــرض
لهــا الناشــطني املطالبــن بحقوقهــم املرشوعــة
وفضــح ومعاقبــة كل مــن تــورط بقتــل واعتقــال
ا ملتظا هر يــن .

املركــز العراقــي الكندي لحقوق اإلنســان
2021 /1 /12
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مركز ميرتو يطلق تقرير السنوي حول حرية
اللصحافة يف اقليم كوردستان
نظــم مركــز ميــرو يف الســاعة  11مــن ظهــر يــوم الســبت  ، 2021/1/16مؤمت ـراً
صحفي ـاً العــان تقريــره الســنوي حــول وضــع حريــة الصحافــة واالعــام يف أقليــم
كوردســتان ،وذلــك بحضــور مكثــف لوســائل االعــام الكوردســتانية والعراقيــة وبعض
وســائل االعــام العامليــة .
كــا حــر املؤمتــر الصحفــي نخبــة كبــرة مــن املثقفــن والوجــوه االجتامعيــة
وممثــي منظــات املجتمــع املــدين واملختصــن يف مجــال حقــوق االنســان ،وتقــدم
الحضــور الســيدة( ريــواز فائــق ) رئيســة برملــان اقليــم كوردســتان .
وافتتــح املؤمتــر الصحفــي بكلمــة مركــز ميــرو القاهــا (ديــاري محمــد) مديــر
مركــز ميــرو ،وجــاء فيهــا :ان ســلطات االقليــم ســعت جاهــدة يف العــام املــايض
 2020عــى التضييــق عــى حريــة االعــام والصحافــة واســكات االصــوات املعارضــة،
فقــد تــم اســتخدام العنــف املفــرط ضــد الصحفيــن اثنــاء تغطيتهــم لالحــداث ،كــا
تــم اعتقــال الصحفيــن والناشــطني املدنيــن بــدون اوامــر قضائيــة يف اكــر االحيــان،
كــا تــم غلــق بعــض وســائل االعــام وتهديــد بعضهــا بالغلــق اذا مل تلتــزم بأوامــر
الســلطات  ،واكــد (ديــاري) يف كلمتــه  :عــى ان اجـراءات الســلطات للتضيــق عــى
حريــة االعــام مل تقتــر عــى اســتخدام العنــف ضدهــم بــل انهــا ســعت اىل ترشيــع
العديــد مــن القوانــن التــي تحــد مــن حريــة الــرأي والتعبــر ،مثــل مــروع قانــون
تنظيــم االعــام االلكــروين وغريهــا مــن مشــاريع القوانــن التــي تبغي منهــا التضييق
عــى الفضــاء املــدين واســكات االصــوات املعارضــة ،واضــاف :ان كل مشــاريع تلــك
القوانــن صيغــت بطريقــة فضفاضــة ،بحيــث ميكــن اســتخدامها لقمــع حريــة الــرأي
والتعبــر .
وجــاء يف الكلمــة  :ان مركــز ميــرو ويف كل لقاءاتــه مــع الســيد رئيــس االقليــم
ومــع رئيســة الربملــان ومــع مكتــب رئيــس الــوزراء ومــع نائــب رئيــس حكومــة
اقليــم كوردســتان ،كان يؤكــد عــى 1ـ احــرام تطبيــق قانــون العمــل الصحفــي
وتفعيــل قانــون حــق الحصــول عــى املعلومــة  .2اح ـرام القانــون وتطبيقــه عــى
الجميــع وانهــاء مســألة االفــات مــن العقــاب  .3احـرام حريــة الــرأي والتعبــر وحق
التظاهــر للمواطنــن وعــدم زجهــم بالســجون نتيجــة مشــاركتهم يف املظاه ـرات.
ورسد ان اهــم االنتهــاكات الكــرى التــي حدثــت يف العــام املــايض ،مشــراً اىل
زيــادة عــدد وحجــم االنتهــاكات بحــق الصحفيــن واملوؤسســات االعالميــة.
بعــد ذلــك قدمــت نبــذة مختــر وباالرقــام عــن االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا
الصحفيــن واملوؤسســات االعالميــة ،وقــرأت (آفــان جــاف) ذلــك امللخــص باللغــة
الكورديــة ،فيــا تولــت (بريــان زردشــت) ذلــك امللخــص باللغــة العربيــة ،وكانــت
تلــك االنتهــاكات التــي رصدهــا مركــز ميــرو طيلــة العــام املــايض ،بالشــكل التــايل:
 385انتهــاك بحــق الصحفيــن شــملت  291صحفــي وموؤسســة اعالميــة يف داخــل
اقليــم كوردســتان ،ويف تفاصيلهــا 163 :منــع مــن التغطيــة 74 ،اعتقــال وتوقيــف
بــدون أمــر قضــايئ 48 ،تهديــد واهانــة 42 ،مصــادرة للمعــدات الصحفيــة 8 ،تحــرش
بحــق الصحفيــات 30 ،اعتقــال وتوقيــف بشــكل مخالــف لقانــون العمــل الصحفــي،
 8أجبــار عــى توقيــع تعهــدات 6 ،تحطيــم للمعــدات الصحفيــة 4 ،حــاالت الغــاق
مكاتــب قنــوات اعالميــة 2 ،تشــويش الكــروين .
فيــا رصــد مركــز ميــرو  120حالــة انتهــاك ضــد  83صحفــي وموؤسســة اعالميــة
يف املناطــق الكورديــة التــي تقــع خــارج ادارة حكومــة االقليــم ،وبالشــكل التــايل:
 71حالــة منــع مــن التغطيــة 30 ،اعتقــال وتوقيــف بــدون امــر قضــايئ 9 ،مصــادرة
للمعــدات الصحفيــة 7 ،اعتــداء واهانــة 2 ،أجبــار عــى التوقيــع عــى تعهــدات،
وحالــة اختطــاف واحــدة الحــد الصحفيــن .
هــذا ونــر املركــز يف املراســم تقرير رصــد قضايا املكونــات يف االعالم الكوردســتاين
حيــث رصــد التقريــر  40وســيلة اعالميــة مرئييــة و ســمعية ومكتوبــة وقــدم التقرير
اهــم الثغ ـرات وااليجابيــات يف الرصــد مقدمــا توصيــات لتطويــر الخطــاب واملــادة
االعالميــة الخاصــة مبكونــات املجتمع الكوردســتاين .
واختتمــت مراســم اعــان التقريــر الســنوي ملركــز ميــرو بعقــد جلســة حواريــة
ضمــت  :الربوفســورة زيــا عبــاس وآفــان جــاف ولطيــف حســن ،لتنــاول اهــم مــا
احتوتــه الدراســتني بشــكل موجــز ،وادارت الجلســة االعالميــة شــهني صابــر.
واجــرت وســائل االعــام املختلفــة لقــاءات عديــدة مــع مديــر املركــز واعضــاءه
للحديــث عــن التقريــر ومــا جــاء فيه باللغتــن الكورديــة والعربيــة  ،وطرحــت الكثري
مــن االســئلة يف هــذا املجــال .
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الدميقراطية يف زمن كورونا
جاسم مراد

مل تعــد الدســاتري والقوانــن  ،ضامنــة إلنفالتــات
قــادة الحكــم  ،فامريــكا التــي اعتمدت الدســتورية
والقانونيــة يف منهجيــة الحكــم رسعــان ماتــم
تجاوزهــا مــن قبــل رئيــس لــن يــرىض بخســارته
االنتخابيــة  ،ومثلــا قــال الرئيــس املنتخــب جــو
بايــدن ( بــأن ماجــرى مــن اقتحــام للكونغــرس
لوقــف قــرار فــوز األغلبيــة هــو مبثابــة هجــوم
إرهــايب نفــذه الغوغــاء بأمــر الرئيــس ترامــب ) هذا
القــول اليجعلنــا تشــكك بالدميقراطيــة االمريكيــة
واملؤسســات الضامنــة لهــا التــي مــى عليهــا مئــات الســنني  ،وإمنــا يحفــز عقول
الشــعوب ومنهــا شــعبنا العراقــي والعــريب  ،بــأن االنتهــاكات والتجــاوزات التــي
جــرت وتجــري مبنطقتنــا هــي نتيجــة انفعــاالت رئيــس أو رغبــة بفــرض القــوة
الزائــدة عــى الشــعوب .
رغــم تصوراتنــا بــأن الحــرب تحــدث باملنطقــة بســبب الــراع األمريــي
اإليــراين والتعبئــة اإلرسائيليــة وبعــض األطــراف العربيــة  ،لكــون العقــول
املؤسســاتية الهادئــة يف اإلدارة االمريكيــة تــدرك كلفــة هــذه الحــرب ومخاطرهــا
عــى املصالــح االمريكيــة وحلفاؤهــا يف املنطقــة  ،ومــا جــرى مــن تحشــدات يف
ميــاه الخليــج العــريب يرمــي اىل حالتــن األوىل إرضــاء الراغبــن مــن الــرؤوس
الحــارة باملنطقــة وثانيــا إن أمريــكا مســتعدة للتفــاوض إذا ماحــدث بعــض اللــن
مــن الجانــب اإلي ـراين .
وبعــض التقاريــر املرسبــة تشــر اىل إن هنــاك بعــض اللقــاءات عىل مســتويات
مختلفــة بــن اإليرانيــن الذيــن اليريــدون الوصــول اىل حافــة الحــرب  .وان
املتغـرات القادمــة يف القيــادة االمريكيــة ســتدفع باتجــاه العــودة للتفــاوض مــع
بعــض التحســينات .
مايهمنــا هنــا هــو ماجــرى مــن غــزو عســكري غــريب امريــي للعـراق باســم
الدميقراطيــة للشــعب العراقــي  ،ومــا حــدث مــن اقتحــام ملبنــى الكابتــول
بتحريــض رئيــس اكــر واقــوى دولــة يف العــامل  ،يعنــي ذلــك بــأن االجتياحــات
التــي حدثــت للع ـراق وســوريا والتحريــض والتمويــن ملاســمي بالربيــع العــريب
هــو بالــرورة عــى غ ـرار اجتيــاح الكونغــرس األمريــي ووقــوع بعــض القتــى
والجرحــى .
الكثــر مــن شــعوب وشــخصيات ومنظــات تعيــش تحــت وهــم الدميقراطيــة
االمريكيــة ومســاعدة الشــعوب  ،ولعــل شــعبنا اكــر مــن اكتــوى بن ـران تلــك
الدميقراطيــة مــن خــال مــروع برمير الذي قســم العـراق اىل طوائــف وعرقيات
ورشعــن النهــب والرسقــات والفســاد بدرايــة ومتابعــة األجهــزة االمريكيــة ذاتهــا
 ،وإال كــا قــال النائــب الســابق للجنــة املاليــة يف مجلــس النــواب العراقــي عبــد
الرحمــن الدراجــي بــان منظمــة الكابتــول االمريكيــة تــدري وتعــرف ايــن ذهبت
املبالــغ املاليــة ومــن ايــن جــاءت  ،فلــاذا إذن مل تكشــف أمريــكا تلــك املليــارات
التــي نهبــت مــن األمــوال العراقيــة للخــارج إذا مل تكــن لهــا مصلحــة يف تخريــب
الدولــة العراقيــة وجعلهــا نظــام هــش بائــس يــدار مــن قبــل أنــاس همهــم
املصالــح الذاتيــة وقــوة الســيطرة ال املصلحــة الوطنيــة العراقيــة .
ماجــرى يف أمريــكا مــن اقتحــام ألهــم مؤسســة ترشيعيــة دميقراطيــة يف تاريخ
الواليــات املتحــدة االمريكيــة يعــر بشــكل واضــح بأنــه مــن املمكــن ان تتشــكل
منظــات عنفيــة جديــدة ســيام وان التقاريــر اشــارت اىل ارتفــاع نســبة بيــع
ورشاء الرصــاص واألســلحة املختلفــة يف الفــرة األخــرة مــن حكم الرئيــس ترامب،
واالدهــى مــن ذلــك بــأن الترشيعــات االمريكيــة تقيــد التمويــات عــى الصحــة
وال تقيــد قوانــن بيــع األســلحة والرصــاص .
لقــد كشــفت جائحــة كورونــا مــدى االســتهتار بحيــاة األمريكيــن  ،وضعــف
إمكانيــة مواجهــة مثــل هــذه األوبئــة ليــس ذلــك بســبب عــدم االمكانيــة وال
القــدرة  ،فامريــكا دولــة عظيمــة وقدراتهــا العلميــة واملاديــة هائلــة  ،ولكــن
الكارتــات االقتصاديــة الكــرى هــي التــي تديــر السياســات وتتحكــم مبصائــر
النــاس  ،مثلــا تديــر الحــروب عندمــا تشــعر مصلحتهــا يف ذلــك .
ماحــدث يف أمريــكا مــن تجــاوز عــى الرشعيــة القانونيــة  ،يذكرنــا بجرهــم
البعــض يف التجــاوز عــى حقــوق االمــة العربيــة والشــعب الفلســطيني بدولــة
مســتقلة وعاصمتهــا القــدس  ،فالــذي مارســه الرئيــس األمريــي ورئيــس الــوزراء
اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو هــو تعب ـرات ملنهجيــة عنرصيــة واحــدة  ،وعــى
القيــادات العربيــة التنبــه لذلــك بغيــة الدفــاع عــن الحقــوق والشــخصية العربية
املســتقلة .
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الدولــة الراكــدة
ال تنشــأ املجتمعــات التاريخيــة إال يف كنــف الدول
حيــث ال ســبيل لــي تتقــدم و تنتج و ترتاكــم و تنظم
كيانهــا الداخــي إال يف ظــل هــذا االخ ـراع اإلنســاين
العظيــم املســمى بـــ «الدولــة»  ،و تتفــاوت الــدول
يف درجــة فعاليتهــا و تطــور نُظمهــا بتفــاوت مســتوى
التنظيــم الــذايت للجامعــات االجتامعيــة التــي تعمــل
بداخلهــا  ,و أهــم هــذه الجامعــات هــي الجامعــات
املهنيــة  ,فكلــا نضجــت فكــرة الدولــة يف وعــي
الجامعــات املهنيــة كلــا كانــت ســبباً لتنشــيط دور
الدولــة يف حيــاة املجتمــع لتنتــج أشــد املجتمعــات
متاس ـاً عــر التاريــخ .
أظهــرت الدراســات السياســية و القانونيــة و
االجتامعيــة العديــد مــن أنــواع الــدول منهــا الجيــد
كنمــوذج دولــة القانــون و دولــة الحــق و دولــة
الرعايــة االجتامعيــة  ,و منها الســيئ كالدولة الفاشــلة
و الدولــة الرخــوة  ,و ميكننــا أن نضيــف – مــن جانبنــا
– منــوذج آخــر مــن منــاذج الدولــة الســيئة املــرة
باملجتمعــات و هــي الدولــة الراكــدة التــي تظهــر
عندمــا يختفــي أثــر الجامعــات املهنيــة عــى الدولــة .
النمــو  Growthنزعــة إنســانية طبيعيــة للفــرد
و املجتمــع  ,و يكــون مــن خــال بــروز حاجــات
جديــدة تؤكــد حقــوق الكائــن البــري و كرامتــه
الــذي يعيــش يف كنــف الدولــة مــا يــؤدي بالــرورة
اىل توســع نشــاط الدولــة ملواجهــة هــذا التجــدّد يف
الحقــوق  ,فنمــو الدولــة خصيصــة مالزمــة للنمــو
االجتامعــي و ال يقبــل االنفــكاك  ,و تنشــيط الدولــة
يكــون مــن ازديــاد حـراك املجتمعــات نحــو املطالبــة
الواعيــة لحقوقهــا التــي تؤكــد كرامتهــا  ,عــى الرغــم
مــن أن الدولــة يف املجتمعــات الحديثــة هــي
املســؤولة عــن تأمــن هــذه الحقــوق و حاميتهــا ,
إال أنهــا ال تعمــل لوحدهــا مدي ـراً و ضامن ـاً لحقــوق
املواطنــة فهنــاك جامعــات ثانويــة تعمــل بشــكل
متواصــل مــع طــريف املعادلــة الحقوقيــة  :مــع الفــرد
للوقــوف بشــكل عمــي عــى حاجاتــه و حقوقــه
املســتجدة و مــع الدولــة لتكــون دليـاً عــى حقــوق
املواطنــة لتعــر عنهــا أمــام الدولــة تعبــراً منظــاً
واعي ـاً مــا تتســبب يف تنشــيط الدولــة يف وظيفتهــا
األساســية فيحصــل هنــاك نشــاط غــر متوقــف يف
كل مؤسســات الدولــة نحــو غايــة واحــدة هــي
املواطــن  ,و هــذا الــدور الكبــر مســند اىل الجامعــات
املهنيــة يف تلــك املجتمعــات الحديثــة  .و لكــن قــد
يحصــل النقيــض عندمــا يكــون هنــاك منــو اجتامعــي
يف الحقــوق و الحاجــات و ال يقابلــه منــو وظيفــي
نوعــي للدولــة ملواجهــة هــذا النمــو االجتامعــي و يف
الوقــت ذاتــه ال يقابلــه فاعليــة للجامعــات املهنيــة
يف املطالبــة بحقــوق املواطنــة لدفــع الدولــة نحــو
النمــو و النشــاط فيختفــي أثــر هــذه الجامعــات
عــى الرغــم مــن وجودهــا فيصيــب الدولــة الركــود و
التوقــف عنــد نقطــة معينــة و ال متلــك القــدرة عــى
تجاوزهــا ملرحلــة أخــرى  ,و الــذي يحــرك هــذا الركــود
مــن موضعــه هــو فعــل الجامعــات املهنيــة املســتمر
و املؤثــر يف مراكــز صنــاع الق ـرار يف الدولــة لتكويــن
قــوة ضغــط جامعــي عــى هــذه املراكــز مــن أجــل أن
تتجــاوز الدولــة أزمتهــا يف الركــود الوظيفــي ملــا تتمتع
هــذه الجامعــات مــن اســتقالل و تنظيــم و إمكانيــة
الوصــول اىل مراكــز صنــع الق ـرار .
جــاءت الجامعــات املهنيــة مــن رحــم الســعي

الدائــب نحــو العدالــة االجتامعيــة يف الــدول الرأســالية
التــي ركــدت عــى االقتصــاد و الربــح دون أن تتجــاوز
اىل مراحــل أخــرى فاســتطاعت هــذه النقابــات أن
تقــوم بــدور الرتويــض للدولــة الرأســالية و ترشــيد
رؤيتهــا القياديــة لتجربهــا بالنهايــة عــى طــرح النظريــة
االجتامعيــة التــي تكفــل تحقيــق العدالــة االجتامعيــة
داخــل املجتمــع  ,فــأول إنجازاتهــا إنهــا اجــرت الدولــة
عــى طــرح قوانــن اهتمــت بحقــوق العامــل ثــم اســتمر
عمــل الجامعــات املهنيــة نحــو قوانــن الرعايــة االجتامعية
لــكل املواطنــن كقوانــن العدالــة االجتامعيــة التــي تطبق
العدالــة يف توزيــع الــروات و القوانــن املتصلــة بالصحــة
العامــة و قوانــن أخــرى تهتــم باإلنســان يف مراحــل العجز
أو الشــيخوخة ثــم اســتمر العمــل تلــك الجامعــات اىل كل
املياديــن التــي تديرهــا الدولــة مــن تعليــم و جامعــات و
قضــاء و صحــة و خدمــات و غريهــا مــن حقــوق املواطــن
لتكــون هــذه الجامعــات بســبب عملهــا املنظــم ســبباً
لجــذب املواطــن و الدولــة معـاً و جرهــا اىل ســيل الحياة
العامــة بــدل مــن الركــود  ,و ال ســبيل للخــروج مــن ركــود
الدولــة إال بوجــود شــبكة مــن سلســلة مــن الفئــات
الثانويــة تجمــع الدولــة و املواطــن مع ـاً  ,و الجامعــات
املهنيــة هــي الفئــات املناســبة ملــلء هــذا الــدور و ذاك
هــو مصريهــا و قدرهــا يف تحريــك ركــود الدولــة تجــاه
املواطــن  ,وتحريــك ركــود املواطــن تجــاه الدولــة  ،لخلــق
دولــة ناشــطة شــبابية يف أداء وظائفهــا .
إضافــة اىل أن توســع الدولــة يف الحيــاة االجتامعية أدى
اىل أن تصــل الدولــة اىل أبعــد نقطــة مــن البريوقراطيــة
فتصبــح دولــة راكــدة و وكالــة ســاكنة منعزلــة عــن
مصالــح الجمهــور و األف ـراد يف املجتمــع املــدين  ,و هــذا
ـم فئــات
الواقــع ميكــن أن يكــون موجــوداً و قامئـاً إذا مل تنـ ُ
ثانويــة منــواً قوي ـاً فتتدخــل بــن الفــرد و الدولــة  ,فــاذا
كانــت هــذه الفئــات قويــة قــوة كافيــة إلقامــة التــوازن
املجتمعــي مــع الدولــة فمــن املمكــن حاميــة حقــوق
األفــراد  ,فــروز الجامعــات املهنيــة الشــغال مناطــق
االتصــال بــن الفــرد و الدولــة يف النقــاط العقديــة  -نقــاط
االتصــال و التبــادل – إشــغاالً أخالقيــاً يتمتــع بالنزاهــة
األخالقيــة لــه األثــر البالــغ يف تفعيــل دور الدولــة ألداء
وظائفهــا التــي خلقــت مــن أجلهــا  ،فكلــا كانــت هــذه
النقــاط العقديــة فارغــة مــن اشــتغال الجامعــات املهنيــة
املؤثــر فــان ذلــك يــؤدي بالنتيجــة اىل ركــود الدولــة و
ســكونها يف نفــس املنطقــة التــي توقــف عمرهــا فيــه و
هــذا الركــود يقــود اىل اضمحــال الدولــة شــيئاً فشــيئاً
بتصاعــد متطلبــات املواطــن و مســتجدات حقوقــه و
تصاغــر الدولــة عــن إمكانيــة تلبيــة هــذه الحقــوق
املســتجدة يوم ـاً بعــد يــوم .
إن اشــتغال الجامعــات املهنيــة لتكــون حلقــة تواصــل
بــن الفــرد و الدولــة يعــزز مــن التنظيــم األخالقــي للدولة
باتجــاه حركتهــا الــدؤوب نحــو شــبابية الدولــة و مينــع
مــن شــيخوختها و تقاعدهــا املبكــر ألنهــا املجســات غــر
الرســمية للدولــة يف الوقــوف عــى املشــاكل االجتامعيــة
التــي يعــاين منهــا املجتمــع و الفــرد و هــذه املجســات
نتيجــة ملــا تتمتــع بالحريــة فانهــا تكــون أمينــة يف نقــل
الحقائــق و املشــاكل طمع ـاً يف حلهــا و تلبيــة املتطلبــات
االجتامعيــة لتكــون ســبباً يف تنشــيط دور الدولــة و
الداعــي الســتمرارها لتكــون دولــة حــارضة دامئــاً بــدل
مــن أن تكــون غائبــة أو ســاكنة دامئ ـاً  .هــذه املهمــة ال
ميكــن إنجازهــا مــن قبــل األرسة أو العائلــة التــي بــدأ
يتقلــص دورهــا االجتامعــي ،الجامعــات املهنيــة أو األرس
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د .اسامة شهاب الجعفري

املهنيــة هــي وحدهــا
القــادرة عــى هــذا
الــدور لجــذب الدولــة
نحــو الفــرد ملــا تتمتــع
بــه مــن تنظيــم و
وعــي جيديــن إلشــغال
مناطــق االتصــال
املفقــودة .
فالنقابــات املهنيــة ال ميكــن النظــر إليهــا عــى
أن دورهــا يقتــر عــى املطالبــة بحقــوق أعضائهــا
فهــذه نظــرة قــارصة  ،بــل هــي متتلــك أدواراً كــرى
يف مســألة تعزيــز النزاهــة األخالقيــة للدولــة الغائبــة
عــن الفــرد و تقــوم باإلحضــار الفــوري للدولــة و
إيقاظهــا مــن ســباتها تجــاه املواطــن و ووضعهــا أمــام
وظيفتهــا ألجــل التقــدم بهــذه الوظيفــة و النمــو
بــدل مــن الســكون و الركــود  .و هــذا هــو الــدور
االجتامعــي الغــايئ الــذي تنتجــه الجامعــات املهنيــة
بــدالً مــن التعبــر عــن املصالــح الخاصــة مــن خــال
ديناميكيــة عملهــا .
تكــون الدولــة كفــوءة و مســتمرة العمــل و
النشــاط و غــر متقاعــدة و تكــون دميقراطيــة
«تقريبـاً» عندمــا تكــون بــن الدولــة و الفــرد عمليــة
تواصــل و هــذا التواصــل تقــوده الجامعــات املهنيــة
لــذا فهــو يتصــف بالتواصــل غــر الفوضــوي و ميتــاز
بالتنظيــم و يأخــذ طابع ـاً واعي ـاً و موجه ـاً لتكويــن
رأي عــام وا ٍع و غــر مصطنــع و نابــع مــن الحقيقــة
االجتامعيــة التــي يعيشــها املواطــن  ,و هــذا الــرأي
العــام الواعــي يكــون ضاغطــاً عــى إرادة الدولــة
النتشــالها مــن حالــة الركــود التــي تظهــر عــى
الدولــة نتيجــة غيــاب التواصــل لتكــون دولــة تتمتــع
بالكفــاءة و الفاعليــة  ,فــا توجــد مجتمعــات ميــارس
فيهــا الجميــع الحكومــة مامرســة مبــارشة و بصــورة
مشــركة  ,فالحكومــة دامئ ـاً يف أيــدي أقليــة مختــارة
و ال تضــم إال حلقــة مــن األف ـراد التــي ال ميكــن أن
تنجــو مــن عيــب البريوقراطيــة الــذي يصيــب الدولــة
لتتقيــد بالركــود و الســكون و الجمــود  ,و الجامعــات
املهنيــة تخلــق قــوة دافعــة للدولــة لتتجــه نحــو تلبية
مصالــح املواطــن و املجتمــع لتكــون فع ـاً مجتمع ـاً
دميقراطيـاً باملطالبــة الواعيــة و املو ّجــه فتصبح الكثري
مــن الجوانــب الحيــاة التــي تحكــم ســابقاً بالعــادة و
بــا تفكــر معرضــة لتدخــل الدولــة برؤيــة جديــدة
لتأخــذ دورهــا يف هــذه املناطــق لتشــارك الدولــة
بشــكل فاعــل يف الحيــاة االقتصاديــة و يف إقامــة
العدالــة و تطويــر التعليــم و الفنــون و حاميــة البيئة
و غريهــا مــن جوانــب الحيــاة .ألن للجمهــور مطالــب
و حاجــات غــر مفصــح عنهــا و غــر واضحــة تقــوم
الجامعــات املهنيــة بالكشــف عنهــا و التعبــر عنهــا
للدولــة بعــد صقــل هــذه الحاجــات بالتنظيــم و
الوعــي لتكــون الجامعــات – بحــق – عقـاً مجتمعيـاً
مرشــداً للدولــة و منظمــة للفــرد لتكــون للمواطــن
الفــرد قــوة مجتمعيــة ضاغطــة عــى الدولــة ,
فالدولــة مصــدر لكثــر مــن األفــكار املســتحدثة و
متلــك قــوة كامنــة ميكــن لهــذه الجامعــات أن تطلــق
هــذه القــوة فالدولــة تقــود املجتمــع قيــادة واعيــة
مبقــدار مــا تنقــاد لــه بعيــداً عــن الركــود و ال تكــون
أســرة التقاليــد .
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الطفولة  ..الرهان األهم
عامد جاسم
شــعوب ومجتمعــات عانــت
انهيــارات بســبب حامقــات الكبــار
وغبــاء ساســتها ،اجتهــد مثقفوهــا يف
اعــادة ترميــم أنفســهم بالعــودة اىل
االهتــام باالطفــال ،بعــد أن تيقنــوا
مــن اســتحالة ترميــم الحــارض ،بعــد
كــم األمــراض والضغوطــات وحجــم
ٍ
الكراهيــة املتبادلــة وذلــك التصــدع
األيديولوجــي ووهــم التقديــس املزعوم
الــذي يعطــل العقــول ،تــرى أال نحتــاج اليــوم لالعـراف بــأن االصــاح
الجــذري يف القيــم الســائدة ،بــات يف حكــم املســتحيل ،وان اخــر
مــا تبقــى مــن رهــان هــو التعويــل عــى تغيــر منــط التعامــل مــع
أطفالنــا وخلــق بيئــة صحيــة لينمــوا عــى فضائــل التعــاون وحــب
االخريــن والوطــن وتعريفهــم حقوقهــم وواجباتهــم وترســيخ مبــادئ
التضامــن االنســاين ،بعيــدا عــن الهويــات الفرعيــة واحـرام القانــون؟،
مــع التأكيــد عــى وضــع ترشيعــات ضامنــة لحقــوق االطفــال
وتحصــن عواملهــم بقوانــن تــردع املتاجريــن بهــم او توقــف جرائــم
اهــدار كرامتهــم ،وقتــل مســتقبلهم بأفعــال متوحشــة ومشــينة يف
ظــل افتقــار منظومــة القوانــن الراعيــة لحقــوق األطفــال واملراهقــن،
او غيــاب آليــات املراقبــة الفاعلــة لتنفيــذ الكثــر منهــا ،والتــي باتــت
يف عــداد الشــكليات ،بعــد ان امــى االب او ويل االمــر هــو االمــر
الناهــي بعيــدا عــن ســلطة الدولــة او خيمــة الحكومــة ،التــي البــد
لهــا ان تكــون راعيــة وجــادة للفئــات الضعيفــة .
نقــول هــذا ونحــن نتابــع العديــد مــن جرائــم االغتصــاب او
االجبــار عــى التســول او الزيجــات املبكــرة جــدا ،بعيــدا عــن حكــم
القضــاء ،ومؤخ ـرا انتــرت صــور وتعليقــات عــن جرميــة اغتصــاب
طفلــة وجــدت مقتولــة ومعلقــة يف البــرة وقبلهــا جرائــم مامثلــة
لعمليــات تعذيــب ألطفــال يف بعــض املحافظــات ومنهــا بغــداد،
رافــق ذلــك صيحــات اســتهجان انفعاعليــة ال ترتقــي اىل رضورة
العمــل للتضامنــي واملــدين املرتبــط بخطــط التفاعــل املنتــج ،مــن
اجــل تفعيــل ترشيعــات تحــد مــن ارتفــاع نســب هــذه الجرائــم
وتقلــل مــن وحشــية الكبــار ،ويف هــذا االطــار كانــت لنــا جــوالت يف
مــدن العــامل للتعــرف عــى تجــارب النهــوض بوعــي الطفــل ومنحــه
فرصــة املشــاركة يف تربيــة الشــعوب ،فقــد بــات الطفــل عندهــم
هــو مــن يســهم يف وضــع ترشيعــات ضامنــة لــه ويتثقــف يف امكانيــة
تحســن البيئــة الترشيعيــة ،ومــن ثــم يكــون رافــدا يف بنــاء ركائــز
الحيــاة املدنيــة العادلــة مــن خــال وعــي متجــدد وقــادر عــى
مناقشــة الكبــار يف قضايــا تهمــه ،بــل وتخلــق روحــا مــن االنســجام
والتفاهــم املتبــادل بــن االجيــال ،وتتجــه مؤسســات غربيــة لوضــع
الطفــل مــريب مــن نــوع خــاص ،فهــو قديــس غــر ملــوث برغبــات
وتطلعــات الكبــار ،غــر ملــوث بالزيــف الــكاذب للتديــن الوهمــي او
متجيــد الــذات ،مــا الضــر يف إطــاق رصخــة اســتغاثة للقــول :
انقــذوا اطفالنــا  ،هيئــوا لهــم مســتقبال اكــر أمانــا بعــد ان
فشــلنا يف ان نعيــش حــارضا مرتعــا بالصــدق والتفــوق والوئــام،
ملــاذا ال نســارع يف تنظيــم حملــة حقيقيــة لدعــم حقــوق الطفــل
وفــق رؤيــة عمليــة وحضاريــة ،حملــة تســتند اىل مراكــز بحثيــة،
ومســاهمة ناشــطني يتجــاوزون صعوبــات العمــل مــع وزارة الرتبيــة!
يفتحــون أفــق التعــاون مــع املجتمــع املــدين ،مــن خــال اعــادة
النظــر باملناهــج و تدريــب املــاكات التعليميــة و ترســيخ العمــل
االعالمــي والدراومــي ،حــث الدولــة عــى وضــع اولويــة الطفولــة
يف كل املشــاريع والترشيعــات ،انهــا دعــوة صادقــة ،ان نبــدأ بعقــد
لقــاءات وكتابــة مقرتحــات وتوصيــات بحملــة نقــرح تســميتها
«إنقــاذ طفولتنــا» .
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قانون التقاعد النافذ وهموم املتقاعد
خالد السالمي
بعــد التعديــل الــذي حصــل عــى قانــون التقاعــد العراقــي
نتيجــة لتظاهــرات ترشيــن  2019الــذي كان يف ظاهــره
اســتجابة متهــورة ملطالــب املتظاهريــن ويف حقيقتــه رضبــة
موجعــة آلالف املوظفــن العراقيــن وخصوصــا ممــن تأخــر
تعيينهــم بســبب االوضــاع املعروفــة يف البلــد ســابقا وحاليــا،
فــكان تخفيــض الســن القانــوين مــن ثــاث وســتني ســنة اىل
ســتني ســنة قــد حرمهــم مــن ثــاث ســنوات دون تعويــض
رغــم انهــم قــد تعينــوا عــى اســاس الســن القانــون الســابق
فــكان يجــب ان يتــم تعويضهــم باعتبــار فــارق الســن
القانــوي خدمــة مجزيــة يتــم اســتيفاء توقيفاتهــا التقاعديــة امــا بصــورة مبــارشة او تقســط
عــى راتبهــم التقاعــدي او ان يتــم تطبيــق الســن القانــوين الجديــد عــى حديثــي التوظيــف
النهــم ســيكونون عــى علــم مســبق بــه .
ومــن مثالــب القانــون ايضــا انــه يســاوي املوظــف االمــي مــع حامــل شــهادة الدكتــوراه
مــن اصحــاب الخدمــة التقاعديــة االدىن التــي بالتاكيــد مل يكــن اصحابهــا قــد تعمــدوا تأخــر
تعيينهــم امنــا اجربتهــم الظــروف املعروفــة عــى هــذا التأخــر فعندمــا يتقاعــد موظــف امــي
وآخــر حامــل لشــهادة الدكتــوراه عــى اســاس الخدمــة التقاعديــة االدىن والبالغــة خمــس
عــرة ســنة ســيكون راتبهــا بنفــس القيمــة اي انــه يســاوي خمســائة الــف دينــار وبعــد
اهانــة العملــة الوطنيــة بتخفيــض قيمتهــا املنخفضــة اصــا امــام الــدوالر والتــي بالتأكيــد
ســتصل اىل املواطــن البســيط بالــف وخمســائة دينــار للــدوالر الواحــد فســتكون قيمــة
الراتــب التقاعــدي االدىن ال تتجــاوز ثالمثائــة وثالثــون الــف دينــار يف مقابــل ارتفــاع فاحــش
ألســعار املــواد الغذائيــة واألدويــة واملالبــس واساســيات الحيــاة االخــرى بســبب رفــع ســعر
الــدوالر والوقــود مــع انعــدام مفــردات البطاقــة التموينيــة تقريبــا .
لــذا كان عــى املــرع العراقــي املتعجــل دامئــا يف مايخــص مايخدمــه واملــردد يف مــا
يخــدم املجتمــع ان يقــرأ الوضــع االجتامعــي واالنســاين واالقتصــادي ملجتمعــه جيــدا قبــل
ان يقــر اي ترشيــع وبالــذات فيــا يتعلــق بقــوت شــعبه .
هنــا البــد مــن اقــراح بعــض الحلــول ملعالجــة مأســاة املتقاعــد العراقــي البســيط
وخصوصــا ان هنــاك مــروع تعديــل لهــذا القانــون مطــروح منــذ فــرة طويلــة عــى الربملــان
بانتظــار ان يــرى النــور  ..وكــا يــي -:
اوالً  :احتســاب الخدمــة العســكرية االلزاميــة مــع حركاتهــا خدمــة فعليــة مضمونــة
الغ ـراض العــاوة والرتفيــع والتقاعــد دون اســتيفاء أليــة مبالــغ ج ـراء ذلــك كــون املواطــن
العراقــي انــذاك كان ملزمــا بهــا ومبــا انهــا ولغايــة عــام  2002كانــت محســوبة لهــذا الغــرض
فرمبــا كانــت تســتقطع منهــا التوقيفــات التقاعديــة الن الجنــدي املكلــف انــذاك كان يســتلم
راتبــه دون ان يســأل عــن االســتقطاعات املأخــوذة مــن راتبــه .
ثاني ـاً  :مبــا انــه قــد تــم تخفيــض الســن القانــوين فيجــب ايضــا تخفيــض مــدة الخدمــة
املمتــازة او (الحســنة) مــن اربعــن ســنة اىل ثالثــن ســنة .
ثالثـاً  :رفــع النســبة الرتاكميــة املحتســبة ضمــن قاعــدة احتســاب الراتــب التقاعــدي مــن
( 2.5باملئــة) اىل ( 3.5باملئــة) لغــرض تحســن حالــة املتقاعــد الــذي ســيواجه ســوقا ملتهبــا
بــكل جوانبــه وتفرعاتــه الصحيــة والغذائيــة واملــواد االساســية االخــرى بســبب رفــع قيمــة
الــدوالر واســعار الوقــود اضافــة اىل بــدالت ايجــار الســكن ووســائط النقــل .
رابعـاً  :عــدم شــمول املوظفــن املتقاعديــن اىل حــد الدرجــة االوىل بــاي رضيبــة دخــل او
غريهــا او اي اســتقطاع اخــر واالكتفــاء فقــط بالدرجــات الخاصــة فــا فــوق .
خامس ـاً  :رفــع الحــد األدىن للراتــب التقاعــدي اىل ســبعامئة وخمســن ألــف دينــار بــدال
مــن خمســائة الــف دينــار .ليتمكــن املتقاعــد مــن تأمــن الحــد األدىن مــن متطلبــات حياتــه
وحيــاة ارستــه ..
املنــا ان يأخــذ املــرع العراقــي بنظــر االعتبــار حالــة املواطــن الــذي اوصلــه لهــذا املــكان
وان تاخــذ مــن وقتــه اكــر بــدال مــن االهتــام مبصالحهــم الشــخصية حيــث الحــظ املواطــن
العراقــي عــى مــدى مايقــارب عقديــن مــن الزمــن حــرص املرشعــن العراقيــن عــى االلتئــام
بكامــل عددهــم القـرار اي ترشيــع يخــدم مصالحهــم وبشــكل فــوري بينــا اليــكاد يكتمــل
النصــاب مــع املامطلــة التــي قــد تســتغرق اشــهرا عديــدة عندمــا يتعلــق االمــر مبصلحــة
املواطــن والبلــد .
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البطاقــة التموينية ومفهوم األمن الغذايئ
تعــد مســألة البطاقــة التموينيــة مــن أهــم
املواضيــع التــي لهــا متــاس مبــارش بحيــاة
النــاس ألنهــا خــط الدفــاع األخــر للمواطــن
قبــل الوقــوع يف دوامــة الفقــر عــى املســتوى
املعــايش ،وتواجــه يف الوقــت الحــارض مســألة
البطاقــة التموينيــة تحديــا مهــا مــن خــال
تزايــد املطالبــات إلصالحهــا وجعلهــا أكــر
اســتهدافا للفقــراء ،وبــدوره يعــد االمــن
االن الغــذايئ ركيــزة مهمــة لألمــن الوطنــي
والبــد مــن اخــذ التحوطــات الالزمــة ملواجهــة
مشــكلة النقــص يف اإلنتــاج وانتهــاج سياســة
االعتــاد عــى الــذات وزيــادة نســبة االكتفــاء
الــذايت مــن الســلع الغذائيــة خاصــة الحبــوب
واســتخدام الطــرق العلميــة الحديثــة لرفــع
املســتوى اإلنتاجــي الزراعــي وتأمــن مدخــات
النتــاج واتبــاع السياســات الزراعيــة التــي
مــن شــأنها تطويــر زيــادة كميــة مخرجــات
اإلنتــاج بعــد تطويــر البنــى االنتاجيــة ودراســة
االســباب التــي تــؤدي إىل تــدين االنتاجيــة
وتحقيــق وتائــر رسيعــة يف رفــع معــدالت
الغلــة للمحاصيــل األساســية .
حيــث ?عــد نظــام البطاقــة التمــو?ن?ة
يف العــراق أحــد نظــم اإلعانــات االقتصاديــة
الحكوميــة غــر املبــارشة ،تــم تطبيقــه يف نهــا?ة
عــام ? 1990حصــل مبوجبــه كل فــرد عراقــي
عــى ســلة غذائيــة شــهرية تقــدر عــدد ســعراتها
حــوايل  2150ســعرة حراريــة لــكل شــخص
?وم?ا ،لقــد اســتطاع هــذا النظــام تطــب?ق
مبــدأ العدالــة املطلقــة بتوزيــع املفــردات
الغذائيــة خــال فــرة الحصــار االقتصــادي،
وتحقيــق األمــن الغــذايئ ،بالحــد مــن حــدوث
مجاعــات.

ثالث مفردات

اال ان وبعــد  2003تضاءلــت املفــردات
التموينيــة مقتــرة عــل ثالثــة مفــردات رز –
ســكر – زيــت فانخفضــت الســعرات الحراريــة
مبــا يعــادل  1549ســعرة /يوم/فــرد مــا
يشــكل عجــزاً غذائيــا لألشــخاص غــر القادريــن
عــى تأمــن الغــذاء مــن مصــادر بديلــة .
ورغــم ذلــك تشــكل البطاقــة التموينيــة يف
العــراق أهميــة كبــرة وذلــك العتــاد فئــات
عديــدة عليهــا حيــث عــدت البطاقــة التموينيــة
صــام األمــان يف دعــم األمــن الغــذايئ لــارسة
واملجتمــع العراقــي ككل ،لتوفريهــا الحــد األدىن
مــن ذلــك األمــن ســواء يف مــا قبــل أحــداث
 2003رغــم أن هــذه البطاقــة يف أحيــان كثــرة
أصبحــت تبديــد ملــوارد الدولــة العراقيــة
لكونهــا مل تســاهم يف تحســن او تطويــر
مســتوى املعيشــة للفــرد العراقــي باالخــص
بعــد حــدوث املتغــرات االقتصاديــة الجديــدة
التــي حصلــت يف العــراق وبــروز االهميــة عــن
مــدى جدوائيــة هــذه البطاقــة مــن عدمهــا،
خصوصــا بعــد تطبيــق العــراق لبنــود االتفاقيــة
املعقــودة بينــه وبــن صنــدوق النقــد الــدويل
واملتضمنــة خطــة شــاملة لإلصــاح االقتصــادي
واعــادة هيكلــة االقتصــاد العراقــي لضــان

تحــول ســلس وســليم نحــو اقتصــاد الســوق ،وايجــاد
النــاذج البديلــة البعــاد حــاالت التالعــب للحفــاظ
عــى اســتمرارية عمــل البطاقــة التموينيــة ،بشــكل
أســايس ألولئــك الفقــراء الذيــن ينظــرون اىل تلــك
البطاقــة باعتبارهــا املــاذ اآلمــن وحصنهــم االخــر
ملواجهــة االرتفاعــات املســتمرة يف األســعار .
مــن جانــب آخــر فــأن االمـــن الغــــذايئ هـــو
مقــــدرة البلـــد علــــى تــــامني املـــواد الغذائيـــة
االساســــية الالزمـــة لتغذيــــة الــــسكان بــــشكل
تلبــــي االحتياجــات الرضوريــة واالساســــية لنمــــو
االنــــسان وبقائــــه فــــي صــــحة جيــــدة فضــا
عــن انــه البــد مــن توفــر مخــزون مــن املــواد
الغذائيــة األساســية تســتطيع الدولـــة اللجـــوء
اليهـــا عنـد حــــدوث كــوارث طبيعيــــة تحــد مــن
انتــــاج الغــــذاء او فــــي حــــال تعــــذر الحــــصول
علــــى املــــواد الغذائيـــــة التـــــي تنقـــــصها عـــن
طر?ـــــق االســـــترياد مـــــن الخـــــارج كمـــــا
حـــــدث للعـــــراق ابـــــان الحـــــصار االقتصــادي
خــال عقــد التســعينيات .
هنــاك اعتقــادا ســائدا لــدى النــاس يســاوي
مــا بــن “البطاقــة التموينيــة” ومفهــوم “األمــن
الغــذايئ” .بــل ان الكثرييــن يعتقــدون ان البطاقــة
التموينيــة يف العــراق هــي الشــكل األمثــل لتحقيــق
األمــن الغــذايئ؟ يف حــن أن اللجــوء اىل اســتخدام
برنامــج البطاقــة التموينيــة هــو إجــراء وقتــي
ُيلجــأ إليــه يف األزمــات والكــوارث التــي تــؤدي
اىل تعطيــل ،او تشــويه ،ســوق الغــذاء املحــي،
مــا مينــع املواطنــن ،وخاصــة ضحايــا املناطــق
املنكوبــة ،مــن الحصــول عــى كفايتهــم مــن
األغذيــة وقــد يتــم توســيع نظــام البطاقــة ليشــمل
الفقــراء واملهمشــن والعاطلــن عــن العمــل ،مــن
غــر القادريــن عــى الحصــول عــى الحــد االدىن مــن
الغــذاء يف ظــروف اســتثنائية .
لــذا تتجــه الــدول يف تخطيطهــا االقتصــادي
اىل رســم سياســة تدعــم بهــا الغــذاء عــن طريــق
تطويــر الزراعــة أو رصــد مبالــغ الســترياد الغــذاء
الــذي يكفــي لســد الحــد االدىن للطاقــة الغذائيــة
لكافــة رشائــح املجتمــع .
إذا علمنــا بــأن منظمــة األغذيــة والزراعــة
الدوليــة فــاو ترجــح ان الــدول األعضــاء التــي
تخصــص عــرة باملئــة  10باملئــة مــن ميزانيتهــا
الســنوية لإلنتــاج الزراعــي ،فإنهــا ســتكون قــادرة
عــى تحقيــق أمنهــا الغــذايئ ،وهــذا يوضــح حجــم
الفجــوة الهائلــة يف املقاربــة املتبعــة يف العــراق
لقضيــة األمــن الغــذايئ مقارنــة باملقاييــس الدوليــة.
للمقارنــة فقــط فــإن تخصيصــات ميزانيــة منــذ
عــام  2011اىل  2019لقطاعــي الزراعــة واملــوارد
املائيــة يف العــراق هــي أقــل مــن إثنــن باملئــة 2
باملئــة مــا يعكــس ضآلــة التخصيصــات وعــدم
االهتــام بهــذا القطــاع وهــذا اقــل مــن املعــدل
العاملــي يف الــدول الناميــة والبالــغ خمســة باملئــة
 5باملئــة .
ان الدعــوة إىل التفريــق بــن “الحصــة
التموينيــة” كإجــراء وقتــي إغــايث ومفهــوم “األمــن
الغــذايئ” غــر نابــع عــن نظــرة اســتعالئية ،او رغبــة
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يف حــوار نخبــوي ،او
ترفــا بقــدر مــا هــو
نابــع مــن إدراك
لألولويــات الوطنيــة
واملصلحــة الوطنيــة
العليــا .
تلبيــة احتياجات
فاألمــن الغــذايئ
حالــة تتحقــق بشــكل دائــم عندمــا “يحصــل
جميــع املواطنــن ،يف جميــع االوقــات ،عــى
غــذاء كاف ومأمــون ومغـ ّذ لتلبيــة احتياجاتهــم
التغذويــة ،وأفضليتــه الغذائيــة ليعيشــوا حيــاة
نشــطة وصحيــة” وليــس يف قيــام الحكومــة
بتوزيــع مــواد غذائيــة عليهــم .فاملواطــن
الــذي “يخلــق” غذائــه بنفســه ،ويحصــل
عليــه بالعمــل والجهــد ،يكــون اكــر احساســا
بالعدالــة ،و بقيمــة انتامئــه اىل وطــن مينحــه
فرصــة الشــعور بالكرامــة كمواطــن منتــج
وفعــال يف مجتمعــه .
ولــي ميكــن أن تكــون اســراتيجية االمــن
الغــذايئ يف العــراق ممثلــة يف البطاقــة
التموينيــة ينبغــي أن تحقــق البعــد االقتصــادي
منهــا مــن حيــث قدرتهــا عــى إمــداد الحجــم
الــكيل للســكان باملــواد الغذائيــة فضــاً عــن
قدرتهــا عــى االحتفــاظ بـــ خزيــن ســراتيجي
لألمــد القصــر .
فضــاً عــن امكانيــة اســتثامر الفــرص
املتاحــة إلنتــاج الغــذاء ،وتصديــر الفائــض
منــه ،الســترياد ســلعٍ غذائ ّي ـ ٍة ال ميكــن إنتاجهــا
محليــاً ،وايــاء املحاصيــل الصناع ّيــة املحاصيــل
الزيت ّيــة ومحاصيــل البنجــر وقصــب الســكر
واالســراتيجية كالحنطــة والشــعري االهميــة
املطلوبــة لتعزيــز نســبة األمــن الغــذايئ يف
منتجــات هــذه الســلع ،فضــاً عــن تعزيــز
التعــاونَ مــع الــدول ِاملتشــاطئ ِة مــع االنهــ ِر
املشــركة للعــراق ،كســوريا ،وتركيــا ،وايــران،
تطويــر اإلنتــاج الزراعــي تتطلــب تأمــن
كميــات مســتقرة مــن امليــاه ،الســيام يف مواســم
الجفــاف ،اذ ان نقــص الحصــة املائيــة مــن
مصــدر التغذيــة مــن تلــك الــدول مجتمعــة
شــكل عائق ـاً ميــس احــد مفاصــل تأمــن الغــذاء
املتمثــل بالعمليــة الزراعيــة خصوصــا يف
املناطــق الوســطى والجنوبيــة مــن العــراق .
مــن خــال مــا تقــدم ميكــن وضــع عــدد مــن
الخيــارات املتاحــة أمــام صانعــي القــرار لغــرض
وضــع هــذا الربنامــج يف املســار الصحيــح
يك التضيــع الجهــود او تتبــدد األمــوال يف
تخصيصــات البطاقــة التموينيــة مبــا ســاهم يف
زيــادة منــو االقتصــاد القومــي وتحقيــق األمــن
الغــذايئ .
مــن خــال زيــادة االحتياطــي االســراتيجي
مــن الســلع والتــي تســاهم يف توفــر الســلع
بكميــات كبــرة يف األســواق وعــدم حــدوث أي
أزمــات أو زيــادة يف األســعار.
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مــا يــزال آالف املعتقلــن ،يف العــراق ،يقبعــون يف الســجون لســنوات عــدة ،دون النظــر بقضاياهــم،
ألســباب بعضهــا سياســية ،واألخــرى تتعلّــق بســوء التنظيــم اإلداري يف املحاكــم العراقيــة ،بحســب شــهادات
عــدد مــن املوقوفــن .
وتصاعــد الحديــث ،يف اآلونــة األخــرة ،حــول أوضــاع املعتقلــن يف الســجون العراقيــة ،مــع املطالبــة بالنظــر
يف قضاياهــم ،ومحاكمتهــم أو إطــاق رساحهــم ،إذا مل يثبــت تورطهــم بــأي مــن التهــم املوجهــة ضدهــم،
نصــه وكفلــه #الدســتور_العراقي .
وهــذا األمــر ّ
مفوضيــة حقــوق اإلنســان يف العـراق سـ ّجلت خروقــات وانتهــاكات جســيمة يف عــدد مــن الســجون ،مــع
رصدهــا النتشــار األمـراض املعديــة ،نتيجــة االزدحــام الكبــر داخــل الزنزانــات ،فضـاً عــن مامرســة أســاليب
وحشــية ،أثنــاء التحقيــق ،النتـزاع االعرتافــات بالقــوة .

قصص من داخل الزنازين

“أمــر” ،اســم مســتعار ملعتقــل عراقــي ســابق ،أُفــرج بعــد اعتقــال دام لتســع ســنوات ،لعدم ثبــوت األدلة
الكافيــة بشــأن التهــم املوجهــة ضــده ،ويــروي ،يف حديثــه لـ«الحــل نــت» ،تجربتــه يف الســجون العراقيــة:
«اع ُتقلــت ،ملــدة تســع ســنوات ،ألين كنــت أعمــل يف مجــال حاميــة أحــد املســؤولني العراقيــن ،املتورطــن
بقضايــا فســاد وإرهــاب ،وإلميــاين بــأن جميــع مــن يعمــل مــع هــذه الشــخصية ســتطاله ذات التهمــة ،قــررت
مغــادرة البــاد ،ولكــن ،لســوء حظــي ،مل أمتكــن مــن الســفر ،واع ُتقلــت يف املطــار ،بتهمــة اإلرهــاب» .
ويضيــف« :كنــا تســعة أشــخاص ،نعمــل بوصفنــا فرقــة حاميــة لذلــك املســؤول ،تــم اعتقالنــا جميع ـاً،
وتعرضنــا لشــتى أنــواع التعذيــب ،لشــهور عــدة ،ومــن ثــم تــم رفــع قضيتنــا للمحاكــم ،ألكــر مــن مــرة،
ـام ،ولكــن دون جــدوى ،حتــى
دون أن يتــم النظــر فيهــا بشــكل جــدي .قامــت عائلتــي بتوكيــل أكــر مــن محـ ٍ
فقــدت األمــل ،وتركــت العـراق ،وهــا أنــا اليــوم يُفــرج عنــي ،لعــدم ثبــوت األدلــة الكافيــة لتجرميــي ،بعــد
كل تلــك الســنوات» .
أمــا “فـراس” ،البالــغ مــن العمــر أربعــن عامـاً ،واملعتقــل مــع ثالثــة مــن إخوتــه ،فيقــول لـ«الحــل نــت»:
«اع ُتقلــت ،أنــا وإخــويت الثالثــة ،دون أي تهمــة حقيقيــة ،وإمنــا النتــاء أخــي الرابــع ملجموعــة متطرفــة ،يف
عــام  ،2008ومتكّنــه مــن الهــرب ،إىل جهــة غــر معلومــة ،قبــل اعتقالــه» .
ويتابــع« :بعــد هــروب أخــي الرابــع ،دهمــت قــوة أمنيــة ملثّمــة بيتنــا ،لتقــوم باعتقالنــا جميعـاً ،ونُقلنــا،
فيــا بعــد ،إىل ســجن “الحــوت” ،حيــث تعرضنــا للتعذيــب ،بأبشــع األســاليب ،ومــن ثــم ُرفعــت أوراقنــا
لقــايض التحقيــق ،وأُفــرج عنــا مقابــل مبلــغ مــايل» .

سجون إنفرادية واالعرتافات باالكراه

ضابــط يف أحــد األجهــزة األمنيــة العراقيــة ،رفــض الكشــف عــن اســمه ،أكــد ،ملوقــع «الحــل نــت»،
أن «املعتقلــن يف الســجون العراقيــة يعيشــون يف حالــة يــرىث لهــا ،فيقبــع معظمهــم يف زنازيــن انفراديــة،
ويتع ّرضــون للتعذيــب الجســدي واملعنــوي ،ومختلــف اإلهانــات» .
ويتابــع بالقــول« :الســجون تفتقــر ألبســط الخدمــات الرضوريــة ،كــا أن هنالــك محاجــر انفراديــة ،يُــرك
فيهــا الســجناء ملــدة أشــهر ،دون أن توجــه لهــم أيــة تهمــة» .
شــهادة الضابــط العراقــي يؤكدهــا الحقوقــي “جمعــة املياحــي” ،فالســجون العراقيــة «مكتظــة باملعتقلني،
وال تراعــي الجوانــب الصحيــة ،مــن حيــث البنــاء والطبيعــة البيئيــة ،مــا يسـ ّهل انتشــار األمـراض داخلهــا».
ويبـ ّـن “املياحــي” ،يف حديثــه ملوقــع «الحــل نــت» ،أنــه «يجــب إعــادة النظــر بقضايــا أعــداد كبــرة مــن
املعتقلــن املظلومــن ،مــع االنتبــاه إىل أنــه قــد يتــم تضليــل املحاكــم بأدلــة زائفــة ،تختلقهــا جهــات التحقيق،
بعــد انتـزاع اعرتافــات املتهمــن باإلكـراه ،مــا يتطلــب رضورة تحديــد الجهات املختصــة بالتحقيــق ،ألن البالد
فيهــا أكــر مــن اثنتــي عــرة جهــة تحقيقيــة» .

رأي غاضب ملفوضية حقوق األنسان

وتُرجــع مفوضيــة حقــوق اإلنســان يف العـراق أســباب االنتهــاكات ،التــي يتعرض لهــا املعتقلــون العراقيون،
إىل «عــدم حــر الجهــات التحقيقيــة ،وغياب الشــفافية» .
“عــى البيــايت” ،عضــو املفوضيــة ،أكــد لـ«الحــل نــت» أن «بعــض املتعقلــن يتــم اعتقالهــم بتهــم كيديــة،
والبعــض اآلخــر لتشــابه األســاء ،ولكــن مــا ميـ ّر بــه هــؤالء املعتقلــون مــن مراحــل ،منــذ اعتقالهــم ،وحتــى
وصولهــم للقــايض ،يشــهد كث ـراً مــن املامرســات ،البعيــدة كل البعــد عــن حقــوق اإلنســان ،بســبب غيــاب
الشــفافية .كــا أن مفوضيــة حقــوق اإلنســان يف العـراق ليســت قــادرة عــى التحــرك مبرونــة وحريــة تامــة،
عــى الرغــم مــن أن القانــون العراقــي يضمــن لهــا حريــة التحــرك ،ولكــن اســتجابة الجهــات األمنيــة العراقيــة
ليســت باملســتوى املطلــوب ،وتحديــداً عندمــا تتعلــق القضيــة باإلرهــاب» .
“البيــايت” ال يخفــي خيبــة أملــه مــن اســتمرار االنتهــاكات ،ويؤكــد أن «مفوضيــة حقــوق اإلنســان مل تــر،
حتــى اآلن ،اي ســعي مــن #الحكومة_العراقيــة ملحاســبة الجهــات ،التــي قامــت بالتعذيــب وانتهــاك حقــوق
الســجناء ،خــال فــرة التحقيــق .وبحســب اعتقــادي فــإن هــذا األمــر يعــود لعــدم وجــود مبــادئ حقيقيــة
للمؤسســات األمنيــة العراقيــة ،وغيــاب الشــفافية فيهــا ،وعــدم تق ّبلهــا لفتــح أبوابهــا للجهــات الرقابيــة ،التــي
توفــر ضامنــات حقــوق اإلنســان» .
ويــرح املســؤول يف املفوضيــة تصوراتــه لوقــف االنتهــاكات املســتمرة« :يجــب أن يتــم التعــاون مــع
منظــات املجتمــع املــدين ،ومفوضيــة حقــوق اإلنســان يف العـراق ،بحســب القانــون ،ملراقبــة طريقــة العمــل
يف الســجون واملؤسســات األمنيــة ،فض ـاً عــن رضورة ترشيــع كثــر مــن القوانــن ،التــي تحفــظ لإلنســان
حقوقــه ،وحــر أوامــر االعتقــال بيــد القضــاء ،وااللتـزام بتوقيتــات احتجــاز املتهــم ،لحــن محاكمتــه أو إخالء
ســبيله ،وعــدم املامطلــة مهــا كانــت األســباب» .
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األقتصاص من رساق املال
العام واجب وطني
عبد الحليم الرهيمي

لعــل مــن املدهــش و املثــر
للغضــب أن ينــري بعــض
السياســيني  -بــن حــن و آخــر-
للدفــاع مواربــة هــي أقــرب
للرصاحــة ،عمــن رسقــوا املــال العام
العائــد للشــعب العراقــي ســواء
بالعقــود أو النهــب املبــارش أو عــر
غســيل األمــوال أو مختلــف طــرق
االحتيــال و التزويــر .

ومتكنــت الســلطات املعنيــة مــن إحالتهــم اىل القضــاء الــذي
حكــم بأيداعهــم يف الســجن و اســرجاع مــا رسقــوا اىل خزينــة
الدولــة ســواء كانــت خاويــة أم(ممتلئــة)!  .أمــا إحــدى الذرائــع
للعفــو عــن هــؤالء و إخراجهــم مــن الســجون فهــي اشــراط
اســرجاع مــا رسقــوه اىل الخزينــة الســيام وإن العـراق ميــر اآلن
بأزمــة ماليــة خانقــة !.
هــذه الدعــوة التــي تبــدو ســاذجة ودفــاع غــر موفــق
رساق املــال العــام تتجاهــل أن حكــم القضــاء
عــن اللصــوص و ّ
بحبســهم قــى أيض ـاً بأســرجاع مــا رسقــوه مــع تنفيــذ حكــم
البقــاء يف الســجون،هذا إذا اعرتفــوا حقـاً مبقــدار األمــوال التــي
رسقوهــا و إعادتهــا اىل الخزينة،ذلــك إن العقوبــة أو االقتصــاص
مــن الســارق أو القاتــل أو املعتــدي ال تقتــر عــى اســرجاع
مــا رسق أو االعتــذار عــن الجرميــة إمنــا تســتوجب أيض ـاً دفــع
مثــن لذلــك ويف مقدمتــه إعــام ق ـرار القضــاء اىل الــرأي العــام
للتقليــل مــن شــأن مــن ارتكــب الخطــأ أو الجرميــة ولــي
يكــون ِعــر ًة لألخريــن و إخافتهــم يك ال يرتكبــوا األفعــال ذاتهــا
ومبــا يقلــل مــن القيــام مبثلهــا ويحقــق التــوازن و االطمئنــان
لــدى أفــراد املجتمــع  ،وإذا كان القــول املأثــور إن مــن أ ّمــن
العقوبــة أســاء األدب  ،هــي دعــوة رصيحــة لالقتصــاص ممــن
يــيء األدب ويعتــدي أو يتجــاوز عــى اآلخريــن ،أفــراداً أو
مؤسســات .
فقــد اهتمــت املجتمعــات البرشيــة و األديــان بأقــرار
الترشيعــات التــي تعاقــب و تقتــص ممــن يخالفهــا ومنهــا
القتــل و الرسقــة واالعتــداء عــى اآلخريــن  ،لقــد أوىل اإلســام
اهتامم ـاً كبــراً للترشيــع ملعاقبــة و اقتصــاص مــن يخــرج عــى
تلــك الترشيعــات ،ألن العقوبــة ملــن يرتكبهــا تحقــق األمــان و
االســتقرار و دميومــة الحيــاة للمجتمــع و أف ـراده  .فقــد جــاء
يف اآليــة الكرميــة مــن ســورة البقــرة القــول الرصيــح (ولكــم
يف القصــاص حيــاة يــا أويل األلبــاب – اآليــة  ، )159ويذهــب
معظــم املفرسيــن ويف مقدمتهــم الطباطبــايئ يف (ميزانــه) أن
(املصلحــة العامــة قامئــة عــى االقتصــاص فالحيــاة ال يضمنهــا
إال االقتصــاص دون العفــو و الدّ يــة  ،وال كل يشء مــا عداهــا)
ويذهــب مفــرون آخــرون اىل القــول بــأن الخــوف مــن
العقوبــة هــو الــذي يصنــع التــوازن يف املجتمــع و أفـراده ،وأن
الــذي يجــرأ عــى حقــوق النــاس يجــرأ أيضــاً عــى حقــوق
اللــه ،وإن انــزال القصــاص و إشــهاره يــردع اآلخريــن مــن
القيــام بــه  ..فمــن أيــن جــاء الداعــون للعفــو عــن املدانــن
برسقــة املــال العــام إذا مــا أعــادوه اىل الخزينــة ،وهــل حق ـاً
ميكــن تحقيــق ذلــك أم هــو ذريعــة للدفــاع عــن اللصــوص
وتخليصهــم مــن القصــاص ؟ !
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إ ّما  ..أو

من ينقذ نينوى وأهلها ؟
سامي الزبيدي
نعــم لقــد تحــررت نينــوى مــن دواعــش التكفــر والقتــل واإلجـرام لكنهــا ســقطت بأيــدي
دواعــش السياســة ومافيــات الجرميــة والرسقــات واإلتــاوات  ,صحيــح ان دواعــش السياســة مل
يقطعــوا رقــاب أهــل نينــوى بالســكاكني كــا كانــت تفعــل داعــش لكنهــم قطعــوا أرزاقهــم
وســبل معيشــتهم واملثــل يقــول قطــع األعنــاق وال قطــع األرزاق وهــذا معنــاه ان دواعــش
السياســة واملافيــات اشــد وطــأة مــن دواعــش التكفــر عــى أهــل نينــوى الذيــن القــوا مــن
املــايس والكــوارث مــامل يالقــه ســكان أيــة محافظــة أخــرى مــن تلــك التــي ســيطرت عليهــا
عصابــات داعــش فشــهداء نينــوى الذيــن ســقطوا عــى أيــادي الدواعــش أكــر مــن شــهداء
باقــي املحافظــات التــي اســتباحها مغــول القــرن الحــادي والعرشيــن والجرحــى واملعاقــن
أكــر كذلــك وحجــم التدمــر الــذي لحــق بالبنــى التحتيــة للمحافظــة وبــدور وممتلــكات
املواطنــن أكــر مــن أيــة محافظــة أخــرى دنســها الدواعــش وجرائــم الدواعــش يف ســنجار
والحمدانيــة واملناطــق األخــرى للمســيحيني والشــبك وأبنــاء املحافظــة مــن كل األديــان
والقوميــات والطوائــف فاقــت كل التصــورات وأعــداد النازحــن واملرشديــن واملهجريــن مــن
أبنــاء املحافظــة أكــر مــن أعــداد املحافظــات التــي ابتلــت بداعــش ,وبعــد ان تــم تحريــر
املحافظــة مــن قبــل قواتنــا املســلحة الظافــرة لحقــت باملدينــة خســائر برشيــة وماديــة أخــرى
كبــرة الن الدواعــش اســتقتلوا يف الدفــاع عــن عاصمــة دولتهــم كــا أســموها لكنهــم انهــاروا
أمــام رضبــات أبنــاء الجيــش العراقــي وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب األبطــال ,واســتبرش أهــايل
نينــوى ومعهــم كل العراقيــن خــرا بعــد ان تحــررت أم الربيعــن لكــن ولألســف الشــديد فــا
ان بــدأت الحيــاة تــدب يف إحيــاء املدينــة مــع عــودة أعــداد كبــرة مــن أهلهــا النازحــن رغــم
تدمــر منازلهــم وممتلكاتهــم حتــى بــدأت بعــض الجهــات املتنفــذة واملحســوبة عــى جهــات
سياســية فاعلــة وبعــض الفصائــل املســلحة املنضويــة تحــت الحشــد الشــعبي متــارس أفعــاالً
أشــد وطــأ ًة عــى أهــل املدينــة مــن أفعــال داعــش فقــد عــادت عمليــات االغتيــال والخطــف
واالعتقــال التعســفي بحجــة التعــاون مــع داعــش ومســاومة أهــايل املعتقلــن مببالــغ كبــرة
وبالــدوالر إلطــاق رساحهــم كــا شــهدت املحافظــة عمليــات رسقــة للمبــاين الحكوميــة
وملنــازل املواطنــن املهجريــن وعــادت عمليــات فــرض اإلتــاوات عــى التجــار وأصحــاب
املعامــل والــركات واملقاولــن وحتــى أصحــاب املحــات الصغــرة والبســطيات واملزارعــن
وغريهــم كتلــك التــي كانــت متارســها قيــادة عمليــات نينــوى قبــل ســقوط املدينــة بيــد داعــش
والتــي كانــت احــد أهــم أســاب ســقوطها يضــاف إليهــا هــذه األيــام عمليــات االســتحواذ
والســيطرة عــى األرايض املميــزة ودور املواطنــن املهجريــن واملســيحيني منهــم بالــذات يف
األحيــاء الراقيــة مــن املوصــل مركــز املحافظــة وحتــى عــى أرايض الدولــة وممتلكاتهــا ناهيــك
عــن األمــاك العائــدة للوقــف الســني ورسقــة األمــوال املخصصــة ألعــار املدينــة وللنازحــن
وال زالــت هــذه األعــال يف تصاعــد مســتمر ولــن تتوقــف رغــم مناشــدات أعيــان نينــوى
ووجهائهــا وشــيوخ عشــائرها للحكومــات املتعاقبــة ومل ـرات عديــدة عــر وســائل اإلعــام أو
مــن خــال اللقــاءات مــع مســؤويل الحكومــة املحليــة يف نينــوى أو مــن خــال مقابــات
أعــداد مــن وجهــاء املدينــة لرئيــس الــوزراء الكاضمــي لكــن دون جــدوى ودون أيــة إجـراءات
حكوميــة رادعــة ملــن ميــارس هــذه األعــال نهــاراً جهــاراً دون خــوف أو وجــل .
ولألســف الشــديد فــان اســتمرار مثــل هــذه املامرســات قــد تعيــد نينــوى اىل املربــع األول
كــا يقــول البعــض أي اىل مــا قبــل ســيطرة داعــش عــى املحافظــة بعــد ان خاصــم أهــل
نينــوى قــوات الجيــش والقــوات األمنيــة التــي مــن املفــروض وجــدت لحاميتهــم وحاميــة
ممتلكاتهــم ال لرسقتهــم وإذاللهــم مبامرســات طائفيــة مل تعرفهــا القــوات املســلحة مــن قبــل
و بعيــدة عــن ســياقات وأدوار ومهــام هــذه القــوات مارســتها وفرضتهــا عليهــم قيــادة
قــوات نينــوى وتشــكيالتها فقــد عــاىن أهالنــا يف نينــوى قبــل احتاللهــا مــن داعــش ويــات
ومــايس ومامرســات عدائيــة وطائفيــة وفــرض إتــاوات واعتقــاالت تعســفية للحصــول عــى
األمــوال مقابــل إطــاق رساح مــن يدفــع الــورق األخــر ومــن ال يدفــع فمصــره النســيان
يف أقبيــة الظــام وكانــت تلــك املامرســات التعســفية إحــدى أهــم أســباب ســقوط املدينــة
بيــد داعــش بالكيفيــة والرسعــة التــي ســقطت فيهــا وهــا هــي تلــك املامرســات تعــود ثانيــة
وبأســاليب جديــدة وطــرق ممنهجــة أوســع وأبشــع وأرشس وأكــر إيالم ـاً عــى أهــل نينــوى
قبــل ســقوطها بيــد داعــش ومــن املؤســف إنهــا تنفــذ مــن قبــل ساســة الفســاد والرسقــات
وحرصــا منــي ومــن كل أبنــاء نينــوى املحبــن ملدينتهــم ووطنهــم والتواقــن لبنــاء مدينتهــم
واعادتهــا اىل ســابق عهدهــا الزاهــر واىل حضــن الوطــن نناشــد رئيــس الــوزراء القائــد العــام
للــوات املســلحة الســيد الكاظمــي للتدخــل برسعــة وبقــوة إلنقــاذ نينــوى وأهلهــا مــن
حيــف وظلــم وجــور وإج ـرام ورسقــات حيتــان الفســاد ورساق العقــارات العامــة والخاصــة
وســارسة الصفقــات ومثــري الفــن الطائفيــة قبــل فــوات األوان .
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عبد الستار رمضان
املطلــوب إ ّمــا تعديــل قانــون
املحكمــة االتحاديــة العليــا أو ترشيــع
قانــون جديــد لهــا .
كلــا اقرتبنــا مــن موعــد االنتخابــات
املبكــرة املقــرر اجراؤهــا يف حزيــران
مــن هــذا العــام 2021أو لــو تــم
تأجيلهــا اىل موعــد آخــر ،أو حتــى لــو
وصلنــا اىل موعــد اجــراء االنتخابــات
املقــررة يف نهايــة دورة مجلــس النــواب العراقــي يف عــام  2022فــان
املطلــوب اآلن وبشــكل رسيــع اليقبــل التأجيــل اعــادة الــروح اىل
املحكمــة االتحاديــة العليــا التــي تعطلــت اعاملهــا ومــى حــوايل
عــام كامــل عــى توقــف اعاملهــا بعــد اختــال النصــاب القانــوين
النعقادهــا بســبب وفــاة وتقاعــد اثنــن مــن اعضائهــا .

رضورة محكمة
ولســنا بصــدد بيــان اهميــة ورضورة وجــود املحكمــة االتحاديــة
العليــا التــي أحــدث تعطيلهــا فراغــاً ترشيعيــاً بــل وحتــى فراغــاً
دســتورياً يــكاد يعصــف بالنظــام الدســتوري والقانــوين للعـراق حيث
اصبحــت القوانــن والقــرارات التــي تصدرهــا مختلــف الســلطات
بــدون حــق الطعــن املقــرر لــكل ذي مصلحــة يف دســتوريتها او
رشعيتهــا مــا يخــل باســس واركان النظــام الســيايس يف العــراق .
فاملطلــوب اليــوم إ ّمــا تعديــل جــزء مــن املــادة  3مــن قانــون
املحكمــة االتحاديــة العليــا رقــم  30لســنة  2005التــي قــررت
املحكمــة االتحاديــة العليــا عــدم دســتوريتها بالقرارالصادربتاريــخ
 2019/5/21بالعــدد /38اتحاديــة2019 /وكذلــك القــرار رقــم /19
اتحاديــة 2017/يف  2017/4/11الــذي قــى بعــدم دســتوردية
املــادة  /3ثالث ـاً مــن قانــون مجلــس القضــاء االعــى رقــم 45لســنة
2017الــذي كان يعطــي مجلــس القضــاء االعــى حــق ترشــيح رئيــس
واعضــاء املحكمــة االتحاديــة .

تعويض مادة
علــا ان هــذا التعديــل لجــزء مــن املــادة 3ميكــن ان يكــون
باعطــاء حــق ترشــيح اعضــاء املحكمــة االتحاديــة لــكال الجهتــن
مجلــس القضــاء االعــى واملحكمــة االتحاديــة حســا للخــاف
والجــدال بينهــا  ،وهــو ال يتطلــب اال االغلبيــة البســيطة اي
 83نائب ـاً باعتبــار ان النصــاب القانــوين لعقــد جلســة مجلــس
النــواب يســتلزم 165عضــوا مــن اصلنائبــا  329هــم اعضــاء
مجلــس النــواب .
بينــا ترشيــع قانــون جديــد للمحكمــة يتطلــب موافقــة 220
نائبــا ،النــه يتطلــب اغلبيــة الثلثــن مــن عــدد اعضــاء مجلــس
النــواب  ،وهــو امــر صعــب ان مل يكــن مســتحيالً يف هــذه
الظــروف وهــذا الوقــت القصــر بالــذات نظـرا لوجــود العديــد
مــن النقــاط الخالفيــة حــول هــذا القانــون ،الــذي تعــددت
مشــاريع القوانــن بتعــدد الجهــات التــي تقدمــت مبــروع
لــه ،وظــل مــن القوانــن الخالفيــة يف دورات مجلــس النــواب
املاضيــة .
حيــث ترتكــز هــذه الخالفــات حــول تشــكيل هــذه املحكمــة،
وكيفيــة وآليــة التصويــت فيهــا ،وماهــو املقصــود بفقهــاء
الرشيعــة والقانــون وعــدد اعضــاء هــذه املحكمــة ونســبة
الفقهــاء فيهــا ،وهــذه الخالفــات يصعــب التوافــق او االتفــاق
بــن الكتــل السياســية التــي تريــد كل منهــا مــا يتوافــق مــع
مصلحتهــا ،وهــو مــا يجعلنــا نكــرر إ ّمــا تعديــل قانــون املحكمــة
االتحاديــة العليــا أو ترشيــع قانــون جديــد لهــا .
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عقد سيايس أم اجتامعي جديد يف العراق ؟ قول جميل بحاجة للتطبيق
مــع مقتبــل العــام الجديــد  2021نقلــت األنبــاء عــن عــزم
فخامــة رئيــس الجمهوريــة العراقيــة الســيد برهــم صالــح عــى
تحقيــق إنجــازات حقيقيــة للع ـراق مــن خــال تأســيس عقــد
ســيايس جديــد  ،إذ أكــد فخامتــه عــى «أن االصالحــات لــن
تتحقــق مــن دون معالجــة مكامــن الخلــل» مضيف ـاً االهميــة
املتصاعــدة ل»الحاجــة لعقــد ســيايس جديد ميكــن العراقيني من
بنــاء دولــة بســيادة كاملــة» .
إن جوهــر فكــرة العقــد االجتامعــي يف بنــاء الــدول وردت
مفاهيمهــا املختلفــة والجدليــة خــال مرحلــة القرنــن الســابع
عــر والثامــن عــر حيــث دعــى إليهــا فقهــاء العقــد املميزين
(ابرزهــم هوبــز  ،لــوك وروســو)  .مــن هنــا أهمية فكرة تأســيس
الدولــة يف إطــار يتوافــق مــع إنطــاق موجــة الحريــات مصحوبة
مبنظومــة حقــوق وإلتزامــات قانونيــة – دســتورية متبادلــة بــن
الحــكام واملحكومــن هدفهــا النهــايئ يف الحالــة العراقيــة خدمــة
الع ـراق وشــعبه مــن خــال توفــر كل أن ـواع الدعــم والحاميــة
إتســاقاً مــع تطبيــق أهــداف وطنيــة ســامية مقرونــة بســيادة
عدالــة إجتامعيــة – إقتصاديــة وتنميــة إنســانية شــاملة .
تحديــات غايــة يف الصعوبــة والتعقيــد يف بلــد ميــارس
الدميقراطيــة بشــكل جنينــي أكــر منــه موضوعــي  ،صحيــح
إن العمليــة السياســية الدميقراطيــة يف العـراق بــدأت خطواتهــا
األوىل منــذ العهــد امللــي بجهــود سياســية متواضعــة  ،إال أنهــا
تركــت إرثـاً مقبــوالً نســبياً  .علـاً بــإن حالــة النضــج الدميقراطي
الحضــاري منذ تأســيس الدولــة العراقيــة يف  1921وحتــى اآلن مل
تــزل تســر بخطــى وئيــدة بعيــدة عــن إحــداث تراكــم أســايس
يؤســس لخلــق ت ـراث ســيايس – مــدين مناســب يوفــر بــدوره
فرصـاً مهمــة إذن لخلــق تقاليــد دســتورية متينة تتجــاوز أهمية
صنــدوق اقـراع وتبديــل الوجــوه خاصــة التــي فشــلت يف إدارة
الحكــم .
مــا مطلــوب إذن إعــال تغيــرات جوهريــة تســتقرئ
التحديــات املســتقبلية يف ظــل النظــام الســيايس الــذي يعتمــد
الحكــم الرشــيد ويف إطارمــن السياســات والسـراتيجيات املثمرة
إنجــازات يســتحقها وينتظرهــا العـراق والعراقيــن  .إن ااالهتامم
بالشــأن الدميقراطــي شــكال ومضمونــا يعــد توجــه حضاريــا
عقالنيــا لتحقيــق التقــدم وحــل املشــكالت واالزمــات بشــكل
مدين وســلمي مســتدام نســبيا خاصــة يف املرحلــة االنتقالية التي
يتوقــع أن يلتــزم باألعــداد وتنفيذ االنتخابــات يف ال 6من حزيران
القــادم  .مــن هنــا ،نؤمــل أن يتجه عـراق الغد إىل تشــكيل صورة
وطنيــة جميلــة يتحــى مــن خاللهــا نظامــه الســيايس الجديــد
مبؤسســات مدنيــة -دميقراطيــة رصينة تنتشــل شــعبه مــن حالة
عــدم األمــن واألمــان  ،العــوز  ،الفقــر  ،الجهــل واملــرض أو االوبئة
وعــى رأســها كورونــا 19 -مــع كل النســخ املســتحدثة منــه .
عقــد إجتامعــي دعــا يف فكرتــه األوليــة إلنتقــال الجامعــة
االنســانية مــن حالــة الطبيعــة يف ظــل مايعــرف بالقانــون
الطبيعــي متهيــداً لدخولها يف مرحلــة «الجامعة السياســية» التي
إســتقر رأيهــا وفقــا لــرأي الفقيــه الدســتوري الدكتــور إبراهيــم
درويــش عــى «إنشــاء مجتمــع ســيايس»  .بأختصــار دولة مدنية
تؤســس لحقــوق وواجبــات املواطنــة الحقــة الحقــا بعنارصهــا
املعروفــة (الشــعب  ،االرض  ،الحكومة والســيادة) معنية أساسـاً
بإحتــكار مطلــق لرشعيــة ومرشوعية القــوة مبعناها الشــامل .اي
ال معنــى وال مــكان ابــدا لوجــود فرق من املليشــيات املتطرفة أو
التــي تحمــل أيدولوجيــات ال تتفــق مع بنــاء عراق حديــث نظراً
لكونهــا أيض ـاً تعمــل خــارج إرادة وأختصــاص الســلطة القامئــة
دســتورياً -قانونيـاً إضافــة لكونهــا تحمــل ســاحاً منفلتـاً خــارج
منظومــة الســاح الوطنــي املعهــودة .
لعــل أول أنطبــاع للمتابــع الحثيــث إلوضــاع العـراق القلقــة
واملتوتــرة أمنيـاً  -سياســياً  -اقتصادياً وإجتامعياً بل وجيوسياســياً
يــرى أن مســارات تشــكل وتبلــور عقــد ســيايس جديــد محفوفة
مبخاطــر متجــددة للتوتــر والعنــف أوعــدم االمــن واالمــان معها
يستشــعر املواطــن العراقــي «دع عنــك النخــب واملســؤولني عن
إدارة وحوكمــة الشــان العراقــي» الــرورة العاجلــة لرتجمــة

االقـوال الجميلــة حــول بلــورة فكــرة عقــد ســيايس جديــد قائــم
عــى التوافقــات السياســية املجديــة إىل أفعــال ثابتــة مســتدامة
عــى االرض  .إن مســرة ال 17عامــا منــذ  2003مل تـ ِ
ـؤت أكلهــا
مــن مثــار ناضجــة دانيــة القطــوف تلبــي إحتياجــات الشــعب
العراقــي األساســية يف كافة املجاالت ومنها االمنية – العســكرية،
االقتصاديــة – املجتمعيــة واملهنيــة – الخدميــة  ،هــذا عــدا عــن
تداعياتهــا الســلبية بــل وإنعكاســاتها الخطريةعــى مســار بنــاء
وتنميــة دولــة بســيادة كاملــة متكــن البــاد مــن إحكام الســيادة
الوطنيــة عــى كامــل الـراب الوطنــي بعيــداً عــن تفعيــل قــوى
الالدولــة العنفيــة  Non – State Violent Actorsكيــا اليســمح
لهــا بالهيمنــة حتــى ولــو جزئيـاً عــى الشــأن الســيايس  -األمنــي
العراقــي مــا قــد يوفــر مجــاالً لتدخــات داخليــة أو خارجيــة غري
مرشوعــة بــل وغــر مرحــب بهــا أصـاً مــرة مبصلحــة العـراق.
االمــر الــذي يتطلــب بلــورة تخطيــط وطنــي أسـراتيجي شــامل
باالتســاق مــع إطــاق مبــادرات رائــدة لتعبئــة الجهــود املاديــة
والبرشيــة املتخصصــة عــى مختلــف الصعــد الحكوميــة وغــر
الحكوميــة (منظــات وإتحــادات وجمعيــات للخدمــة والنفــع
العــام) بهــدف بنــاء ع ـراق قــوى متمكــن وذا ســيادة يتعامــل
بجــد ومســؤولية مــع مشــكالت وأزمــات محيطــه الداخــي
والخارجــي .مــن هنــا ،تــايت أهميــة قــول متابعــة مــا قــال بــه
الســيد رئيــس الجمهوريــة العراقيــة الــذي نتأمــل أن يرتجم عمال
 ،نقتبــس مام أشــار إليــه« :العراق املســتقل ذو الســيادة الكاملة
هــو قـرار وإرادة تلتــزم مبرجعيــة الدولــة والدســتور  ،وهــو ركــن
أســايس ملنظومــة أقليميــة قامئــة عــى أح ـرام حــق الشــعوب
ونبــذ الرصاعــات والميكــن القبــول بإن يكــون البلد ســاحة لرصاع
االخريــن أو منطلقــا للعــدوان عــى أحــد» .ضمــن هــذا الســياق
البــد ملــن هــم يف قمــة هــرم الســلطة يف الع ـراق أي الرئاســات
الثــاث (تنفيذيــة – ترشيعية – قضائية) إضافة للســلطة الرابعة
اإلعالميــة أن يعمــدوا مــن واقــع املســؤولية القيميــة  -األخالقيــة
والوطنيــة لكشــف مكامن الخلــل البنيــوي يف مؤسســات الدولة
عىل صعيد السياســتني الداخلية والخارجية محاســبة كل مستبد
 ،مقــر  ،وفاســد أو مفســد .تقاليــد دســتورية متطلبــة تؤســس
فعليــا لنظــام ســيايس رشعي عــادل جديــد يهتم بإعــال التنمية
االنســانية املســتدامة بعيــدا عــن كل أشــكال وصــور املحاصصــة
«الطائفيــة – العرقيــة -القبليــة -الجهويــة» و بعيــدا جــدا عــن
العنــف املمتــزج مبظاهــر الفســاد املنطلــق مــن قــوى الالدولــة
العنفيــة Actors Non-State Violentأو قــوى سياســية اثبتــت
فشــلها يف إدارة شــؤون البــاد والعبــاد  .الشــك أن حاميــة
حقــوق وواجبــات اإلنســان بصــورة متالزمــة مــع رشوط العقــد
االجتامعــي – الســيايس الجديــد تعدعناويــن كبــرة وتفصيليــة
ملهــام حيويــة متوقعــة تحتــاج إحــكام وأنفــاذ القــوة الذكيــة يف
مجــاالت حيويــة اقتصاديـاً – إجتامعياً – ثقافيـاً وإعالميـاً وأمنياً
 .ضمــن هــذا الســياق يــأيت تحذيــر معــايل الســيد وزيــر الدفــاع
العراقــي جمعــة عنــاد « مــن مغبــة إنــدالع حــرب أهليــة يف
البــاد  ،التــي مزقتهــا الحــروب يف العقــود االخــرة» .حقــا ليــس
باملســتغرب إطــاق ترصيــح كهــذا طاملــا تــردد يف مراحل ســابقة
حيــث أن قــوى الالدولــة تســتمر بنشــاطاتها العنفيــة بعيــدا عن
املجــال الرشعــي للدولــة التــي يفــرض أن تحتكــر برسعــة الفتــة
ومنظمــة القوة الرشعية للدولة بشــكلها الخشــن Hard Power
والناعــم  Softمعــا .
ضمــن هــذا الســياق يــأيت ترصيح مكمــل لرئيــس الجمهورية
ينبــه ل» تحديــات جســيمة وإســتحقاقات أبرزهــا االنتخابــات
املبكــرة النزيهــة بعيدا عــن التزويــر أو التالعب بــإرادة العراقيني
يف إختيــار ممثليهــم والــروع يف االصالحــات وتعزيــز االجهــزة
االمنيــة وضبــط الســاح املنفلــت» .مــن هنــا أهمية توفــر بيئة
آمنــة للتعامــل مــع تحديــات حقيقيــة ترتبــط ببنــاء الع ـراق
الحديــث املواكب للتطورات السياســية – املدنيــة – الدميقراطية
 األمنيــة يف ظــل إحـرام لقيــم إنســانية – أخالقيــة  -دميقراطيــةيجــب أن تســود كافــة املؤسســات واإلدارات مــا ميكــن يف النهاية
مــن اإلعــاء مــن هيبــة الع ـراق يف املجتمــع الــدويل ،إن تواتــر
أزمــة الثقــة Trust Crisisبــن صنــاع القــرار والشــعب لــن
تحــل دون تحــي «أهــل العقــد والحــل مــن أح ـزاب وتكتــات
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سياســية» مبســؤوليات بنــاء
مؤسســات رصينــة للدولــة
يف ظــل مامرســة القــوة
الذكيــة  Smart Powerالتي
يفــرض أن تحســن مســتقبالً
مــن مســتويات األداء يف
ظــل «الحكــم الرشــيد»
 Good Governanceمــا
يســمح بالتكييــف الناجــح
يف إدارة ومعالجــة االزمــات القامئــة املتســارعة وغــر املتيقــن من
تداعياتهــا أو آثارهــا عــى مســتقبل ووحــدة البالد  .مــن هنا حقا
 ،أهميــة أنطــاق عقــد ســيايس فاعــل ومؤثــر يحفــظ للع ـراق
وحدتــه الوطنيــة ويبعــده عن كل مخاطــر التهديــدات الداخلية
والخارجيــة التــي تضعــف الدولة وتجعلهــا يف موقــع التابع لدول
أخــرى أكــر تقدمــا أو أكــر تاث ـراً اقتصادي ـاً -مالي ـاً -سياســياً أو
قــد متتلــك مصــادر حيويــة مهمــة يحتاجهــا العـراق مــن أمثلــة
ذلــك  ،طاقــة الغــاز التــي يســتوردها العـراق مــن الجــارة إيـران
وتلبــي مايقــارب مــن ثلــث إحتياجــات الكهربــاء .موضــوع
الميكــن التعويــل عليــه مســتقبالً خاصــة إذا قــررت اإلدارة
االمريكيــة أن تنهــي كليـاً فرتات الســاح للعـراق بأســترياد الطاقة
الكهربائيــة مــن إيـران يف الربيــع القادم  .كــذا وعــى ذات املنوال
مســألة اســترياد البضائــع والســلع الخارجيــة بصــورة التعــزز بناء
سياســات لالكتفــاء الــذايت وال تحقق مجتمع التنميــة االقتصادية
– االجتامعية-االنســانية املســتدامة معطيات تســتدعي تاســيس
شــبكة عالقــات منتظمــة مخطــط لها جيــدا لتكامــل مرشوعات
مثمرة للتنمية االنســانية الشــاملة بــن القطاعني العــام والخاص
أو القطــاع املشــرك .
مــع متابعــات حثيثــة ومشــجعة لــأدوار اإليجابيــة لرشائــح
نخبويــة ثقافيــة وإعالميــة تهــدف لالرتقــاء بالعــراق مدنيــاً
وحضاريـاً .مــن منظــور أنطونيــو غوتــرس االمــن العــام لألمــم
املتحــدة أن برامــج التنميــة املســتدامة يفــرض أن تهــدف إىل
بلــورة صيغــة مقبولــة منعشــة إســتثامرياُ للتنميــة اإلنســانية
املســتدامة التــي تغطــي موضوعــات وقضايــا إنســانية متنوعــة
منهــا مايخــص إحــكام العــدل االجتامعــي وتقليــص الفجــوة
االقتصاديــة بــن مــن ميلكــون والميلكــون  ،معالجــة أزمــة الفقــر
العامليــة ،و أزمــة التغيــر املناخــي الــذي يهــدد بقــاء البرشيــة
كــا هو شــأن مخاطــر إنتشــار كورونــا بنســخها املتعــددة عاملياً
وإقليمي ـاً والع ـراق مــن ضمنهــا  .لعــل تحقــق مطالــب ثــورة
الشــباب الترشينــي للعــام  2019و 2020تعــد اللبنــة األساســية
لبنــاء منظومــة مؤسســية عراقية جديــدة تقــارب أهتامماتها مع
مــا يحــدث عامليــا مــن تطــورات علميــة – تقنيــة متســارعة جداً
مــن جهــة وتواكــب احتياجــات الشــعب بخاصــة الفئــات األقــل
حظـاً مــن املجتمــع العراقــي التــي إتســعت مســاحة معاناتهــا
بصــورة غــر مســبوقة حتــى وصل الفقــر إىل مــا يتجاوز ربــع إىل
ثلــث مجمــل عدد ســكان العـراق بضمنه مــا تعــرف ب»الطبقة
الوســطى» التــي إنحــدرت قيمتها»املاديــة واملعنــوي « كثـراً من
جهــة أخــرى  .علـاً بــإن مشــاركة الشــباب والشــابات  -الذيــن
يشــكلون جــزءاً اليســتهان بــه مــن مجمــل القــوى الشــعبية  -يف
رســم إحداثيــات الخريطــة الذهنيــة الجديــدة ترتبــط بأهــداف
 2030يف العيــش بكرامــة ورخــاء تعــد مــن األولويــات التــي
تتســق نســبياً مــع أولويــة تحقيــق األمــن بــكل صــوره  ،أنواعــه
وأشــكاله وتداعياتــه . .
أخـرا نتفــق مــع مــا تطرق إليــه األمــن العام لألمــم املتحدة
انطونيــو غوتــرس حــول رضورة إعتــاد مفهــوم متســع األبعــاد
للتنميــة اإلنســانية املســتدامة يغطــي أدواراً متنوعــة للشــباب
وللشــابات منهــا مثـاً  :متكــن املــرأة ومتتعهــا بفــرص متكافئــة
تضفــي مســاواة يف العمــل واإلنجــاز دون متييــز مــع أقرانهــا
مــن الرجــال ضمــن إطــار أجنــدة زمنيــة توصلنــا بســام وأمــن
وإزدهــار إىل عــام  . 2030مســؤولية البــد أن يكــون للعــراق
وللعراقيــن فيهــا دور رائــد منتــج ومبــدع .
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مستقبل التعليم
ومستقبل األجيال

مكافحة الفساد الوظيفي

صالح النعيمي

عدي سمري حليم الحساين

هــل يحــق لنــا أن نتســاءل  ..كيــف
ســتحقق الجامعــات العراقيــة أدىن
مســتويات الجــودة املطلوبــة وقــد
صــارت الق ـرارات تصــدر مــن أعــى ..
وكيــف ميكــن ســلب صالحيــات
الــوزارة و الســادة رؤســاء الجامعات
بهــذه الطرائــق غــر املبــارشة  ،ســيام
أن مقاعــد الدراســات العليــا ينبغــي
أن تحددهــا األقســام العلميــة  ،أعتــادا” عــى طاقاتهــا
االســتيعابية وامكاناتهــا املتاحــة مــن األســاتذة والقاعــات
الدراســية واألجهــزة واملعــدات املطلوبــة ؟

الفســاد الوظيفــي ظاهــرة قدميــة يف فحواهــا ،حديثــة يف
أســاليبها ،وهــي ظاهــرة عامل َّيــة شــديدة االنتشــار ومتجــذرة
واتخــذت أبعــاداً واســعة تتداخــل فيهــا عوامــل عديــدة
ومختلفــة التاميــز ،وقــد تختلــف مــن مجتمــ ٍع إىل آخــر
مــن خــال تعــدد أســاليبها وتنــوع البيئــة الوطنيــة وقــد
تتخــذ أشــكاالً مختلفــة ،منهــا اإلداري ،واملــايل ،والســيايس،
واالجتامعــي ،والقانــوين ،واالقتصــادي  ،واألمنــي .
وذلــك كونــه يصيــب الجهــاز اإلداري بالشــلل ،ويجعلــه غــر
قــادر عــى أداء املهــام والواجبــات التــي نشــأ مــن أجلهــا.
ونظ ـراً لآلثــار املد ِّمــرة التــي ترتتــب عــن الفســاد اإلداري وخاصــة يف نطــاق الوظيفــة
العا َّمــة وبالشــكل الــذي ينعكــس عــى اإلدارة واملواطــن مــن خــال الخدمــة املقدمــة لــه
مــن الدائــرة املختصــة والتــي تلقــي بظاللهــا عــى الواقــع الخدمــي للفــرد ،ال بــل تتعداهــا
أيض ـاً اىل الــرر بجميــع نواحــي الحيــاة األخــرى .
وقــد تعــددت أســباب انتشــار ظاهــرة الفســاد الوظيفــي فبعضهــا يرجــع إىل ســيطرة
األجهــزة اإلداريَّــة عــى مختلــف األنشــطة االقتصاديَّــة ،والبعــض يرجــع إىل ســوء التنظيــم
اإلداري والروتــن املعقــد يف اإلجــراءات اإلداريَّــة وعــدم اســتحداث إجــراءات مبســطة
يف دوائــر الدولــة واتبــاع املركزيَّــة اإلداريَّــة ،أو ســوء اختيــار األشــخاص املناســبني إلشــغال
املناصــب القياديَّــة ،مــا يــؤدي اىل خشــية هــؤالء عــى مناصبهــم مــا يدفعهــم الختيــار
معاونيهــم ونوابهــم ممــن هــم عــى شــاكلتهم للســيطرة عليهــم ،وهــذا حت ـاً ســيدفع
هــؤالء اىل جلــب موظفــن ممــن هــم مبســتوى تفكريهــم ،مــا يــؤدي اىل الجهــل أو التقصــر
يف تنفيــذ القوانــن واألنظمــة الوظيف َّيــة والعمــل بالكيف َّيــة وفق ـاً للصالحيــات الوظيف َّيــة
الواســعة ،املخولــة لهــم ،وهــذا كلــه عــى حســاب املصلحــة العا َّمــة .
وهــذا ســيؤدي حتـاً اىل ضعــف وســائل الرقابــة واملحاســبة ،التــي تُطبــق عــى املوظفني،
بدافــع املجامــات أو املقابــل املــادي ،ويكفــي العلــم بــأنَّ غالبيــة الترشيعــات متنــح الرئيس
اإلداري األعــى ســلطة إحالــة املخالــف إىل التحقيــق ،فض ـاً عــن ســلطة حفــظ التحقيــق،
وســلطة توقيــع العقوبــة الــذي ال يتناســب مــع املخالفــة أو الجــرم اإلداري ،بســبب مبــدأ
املرشوع َّيــة اإلداريَّــة «ال عقــاب إداريـاً مــن دون نــص» .
وهــذا حت ـاً ســيؤدي اىل رفــع تقاريــر مغالطــة للحقيقــة اىل املــا فــوق أو حتــى عــدم
تزويدهــا بتلــك التقاريــر أص ـاً لتفــادي أي إصــاح مســتقبيل .لذلــك يســتوجب إســناد
الوظائــف الحكوم َّيــة اىل ذوي االختصــاص ممــن تتوافــق مؤهالتهــم وخرباتهــم مــع األعــال
املناطــة بهــم والتــي ستســهم إىل حــ ٍد كبــر عــى إنجــاح األجهــزة اإلداريَّــة يف الدولــة،
والحــد مــن الفســاد اإلداري بشــكلٍ تدريجــي وانحــدار أخالقيــات الوظيفــة العا َّمــة ،ويــؤدي
بالتــايل إىل تحويــل عمليــات التخطيــط مبجملهــا إىل عمليــات هالم َّيــة وشــكل َّية ال قيمــة
لهــا ،ويجعــل عمل َّيــة التنميــة اإلداريَّــة برمتهــا صوريَّــة وبــا مضمــون ،كــا ويســهم إىل
حـ ٍد كبــر مبقاومــة أي إصــاح ترشيعــي أو مؤســي للجهــاز اإلداري ،أمـاً يف بقــاء املنافــذ
التــي يتســلل منهــا مفتوحــة ،وذلــك مــن خــال قيــام الفاســدين يف تلــك األجهــزة بإبقــاء
جهــود التنظيــم واإلصــاح اإلداري حبيســة األدراج وحـراً عــى ورق .كونــه سـ ُيحرف مبقاصد
القـرارات اإلداريــة مبتعــداً بهــا عــن املصلحــة العا َّمــة ،لتحقيــق مكاســب شــخص َّية ،وهــذا
مــا يســمى بـــ «االنحـراف الوظيفــي يف اســتخدام الســلطة» ،وهــو وجــه مــن أوجــه الفســاد
الوظيفــي ،وتقــع عــى مــن يرتكبهــا عقوبــة منصــوص عليهــا يف قانــون العقوبــات .
ونــرى أنَّ هنــاك تحــركاً دامئ ـاً مــن قبــل الســلطتني الترشيع َّيــة والتنفيذيَّــة والقضائ َّيــة
للســعي الدائــم مــن أجــل مكافحــة الفســاد الوظيفــي بجميــع أشــكاله وأســاليبه .
لذلــك نجــد اليــوم تشــكيل لجنــة دامئ َّيــة للتحقيــق يف قضايــا الفســاد والجرائــم املهمــة
وذات صالحيــات واســعة  ،وهــذا ضمــن التوجــه الحكومــي الــذي يقــوده الســيد رئيــس
الــوزراء والقائــد العــام للقــوات املســلحة الســيد مصطفــى الكاظمــي يف مكافحــة الفســاد
اإلداري واملــايل .
وأصبحــت هنــاك ثــورة إداريَّــة يقودهــا الســيد وزيــر الداخليــة عثــان الغامنــي مــن
خــال التوجــه اإلداري يف االســتفادة مــن حملــة الشــهادات العليــا يف مامرســة اختصاصاتهــم
الوظيف َّيــة يف مفاصــل الــوزارة كافــة وفق ـاً ملبــدأ النزاهــة واملهن َّيــة ،وكان لكلمــة ســيادته
يف مؤمتــر املــرور «بأننــا نريــد أنْ تكــون وزارة الداخليــة بيضــاء» األثــر الكبــر يف نفــوس
الخيِيــن .
َّ

هنالــك مواضيــع ينبغــي أن ال تكــون مثــار مداخــات مــن
قبــل الجهــات الترشيعيــة أو الحكوميــة (لكونهــا تقــع ضمــن
اختصاصــات مؤسســات علميــة يفــرض أنهــا هــي التــي تقــود
العمليــة التعليميــة يف املجتمــع (وباألمــكان مراقبــة أداءهــا
وليــس فــرض الق ـرارات عليهــا مــن أعــى  ،كــا يحصــل يف
العـراق منــذ ســنوات) .
التعليــم مســؤولية وطنيــة وهــي األكــر أهميــة اىل جانــب
مســؤوليتا األمــن واالقتصــاد الوطنيتــن  ..املوضــوع يرتبــط
مبســتوى ونوعيــة اعــداد القيــادات الشــابة يف املجتمــع،
ومثــل هــذه األمــور يجــري بناءهــا وفقــا” الســراتيجات
واضحــة محــددة املالمــح وليــس عــى أســاس مراعــاة ظــروف
طارئــة أو تحقيقــا” لالســتجابة للضغــوط املجتمعيــة  ..أمتنــى
أن تعطــى الفرصــة لقيــادات التعليــم إن تحــدد مســارات
املســتقبل وعــى املجتمــع والســادة السياســيني أن يقدمــوا
مــا يســاعد ومــا يســاند  ،لــي نحافــظ عــى مســتوى مقبــول
يتيــح ألجيــال املســتقبل أن تســهم يف تعزيــز االعتبــارات
الوطنيــة .
كيــف ميكــن إن نتحــدث عــن جــودة التعليــم وعــن
الدخــول يف التصنيفــات العامليــة؟ وكثــر مــن قـرارات التعليم
واجراءاتــه تتالحــق بفعــل مداخــات متعــددة االتجاهــات ،
لفســح املجــال أمــام طاقــات مرتبكــة ( الراســبون واملرقنــة
قيودهــم لحــاالت تتجــاوز العقــل واملنطــق ) وكيف ســنضمن
حملــة شــهادات عليــا تخــرج أعدادهــم عــن الحســابات
املنطقيــة وأبســط املعايــر العلميــة والتخصصيــة ؟؟
املســتقبل ينــذر بأخطــاء جســيمة ســتواجه التعليــم العــايل
يف الع ـراق  ،مثلــا نواجــه منــذ ســنوات  ،مشــاكل الفائضــن
يف الجهــاز الحكومــي واصطفافــات آلالف الخريجــن وحملــة
الشــهادات العليــا الذيــن تعلــو أصواتهــم يف الســاحات العامة
(بــا حلــول ممكنــة) ..
أمتنــى أن النفكــر يف يومنــا وأن نهتــم مبــا ســنواجه يف
ســنوات الحقــة  ..واللــه مــن وراء املقاصــد .
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )97كانون الثاين 2021

21

اوقفوا التش ّيع والتغيري الدميوغرايف
يف سنجار املنكوبة

السالح املنفلت بحاجة
إلجامع وطني
غيث الدباغ
أدت التحديــات واألوضــاع
املتأزمــة الداخليــة والخارجيــة،
التــي تعــرض لهــا العــراق
وتدهــور الوضــع الســيايس اىل
تولــد حالــة مــن عــدم االســتقرار
مبختلــف األوضــاع العامــة
يف البلــد  ،وكــرت واســتمرت
تداعياتهــا .

بعــد مــرور اكــر مــن  3اعــوام عــى تحريــر ســنجار التــي اعتــرت (مدينــة منكوبــة)،
التــزال اىل االن مدمــرة بنســبة  ،%80-60وان  %95مــن ســكانها االصليــن يقطنــون
املخيــات يف اقليــم كوردســتان  ،ال ميكــن نســيان كــم تعــرض ســكانها للقتــل الجامعــي،
منــذ الســاعات االوىل لالجتيــاح االرهــايب للتنظيــم االســامي  ،مخلفــا اكــر مــن  69مقــرة
جامعيــة يف منطقــة ســنجار  ،ناهيــك عــن العــدد الكبــر للمفقوديــن مــن الفتيــات
واالطفــال االيزيديــن( ،والذيــن مــا زالــوا يف قبضــة التنظيــم)  ،وتدمــر  68موقع ـاً مــن
امل ـزارات واالديــرة القدميــة  ،رغــم مناشــدات عامليــة ومحليــة بــرورة عــودة النازحــن
وانصــاف الناجيــات االيزيديــات  ،وايجــاد الحلــول العاجلــة ملعالجــة القضايــا الرضوريــة
واالنســانية للمواطــن العراقــي االيزيــدي  ،الــذي هــو يف أمــس الحاجــة اىل انقــاذ رشف
وحيــاة عائلتــه ،واىل اســتعادة ولــو جــزء بســيط مــن الحيــاة الكرميــة لهــم .
لالســف لقــد اســتغلت اطـراف عديــدة الظــروف القاهــرة التــي ميــر بهــا ســكان ســنجار
مــن صعوبــة وعرقلــة عودتهــم اىل ديارهــم  ،وقــد ســاعد ضعــف اداء الدولــة العراقيــة يف
التخطيــط إلعــادة البنــى التحتيــة واعــار البيــوت والخدمــات الرضوريــة  ،يف ان يكــون
ســبباً يف هيمنــة قــوى شــيعية مســلحة زمــام الســيطرة عــى منطقــة ســنجار وغريهــا مــن
مناطــق ســهل نينــوى  ،وبالتعــاون مــع قــوى اقليميــة لبســط نفوذهــا هنــاك .
وبــدأت بعثــات مــن العتبــات املقدســة يف النجــف وكربــاء منــذ عــام  2017يف ارســال
مجموعــات مــن رجــال الديــن اىل املنطقــة  ،بحجــة اعــادة اعــار املراقــد املدمــرة عــى يد
التنظيــم االســامي داعــش  ،ومنهــا مراقــد بعــض الصحابــة ،ومرقــد الســيدة زينــب بنــت
االمــام عــي بــن ايب طالــب (الــذي ال يســتند وجــوده ألي مصــادر او خرائــط موثقــة وال
اي ســند تاريخــي)  ،شــأنه كشــأن الكثــر مــن املواقــع املزيفــة ملراقــد وهميــة ال ســند لهــا
وال تاريــخ موثــق يؤكدهــا  ،معتمــدون تذرع ـاً  ،عــى مــا تداولــه البعــض البســيط مــن
اهــايل املنطقــة .
وقــد بــدأت يف الفــرة االخــرة ،ظاهــرة ترســيخ قواعــد شــيعية ،ورشاء ارايض وامــاك
مببالــغ باهضــة يف ســنجار  ،وتحويــل املنطقــة اىل م ـزار شــيعي مزعــوم للســيدة زينــب
الصغــرة  ،بحجــة مرورهــا يف تلــك املنطقــة قبــل اكــر مــن  1300عــام  ،وال تـزال املســاعي
جاريــة لتغيــر جغرافيــة املنطقــة وتشــ ّيعها مبختلــف الحجــج والوســائل دون علــم
الحكومــة املركزيــة او حكومــة االقليــم وبحجــج واهيــة اكل عليهــا الدهــر ورشب .
تســتفرس االمانــة العامــة لهيئتنــا اليــس تظافــر الجهــود والســواعد العــادة بناء مســاكن
تحمــي االيزيديــن مــن ذل و وجــع املخيــات  ،وانصــاف أهاليهــا االصليــن يف عودتهــم
اىل ديارهــم معززيــن مكرمــن  ،هــو االجــدر مــن اختــاق فتنــة ورصاعــات وخالفــات
ضمــن غبــار التاريــخ واوهــام الطائفيــة ؟ ان هيئتنــا تديــن هــذه االعــال وندائهــا يقــول
اوقفــوا تشــيع ســنجار وال تكونــوا ظاملــن عــى املســتضعفني؛ فــان ذلــك سيســجل عليكــم
باكرب عــــار .

االمانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات واملذاهب يف العراق
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وقــد عــاىن العـراق كثــرا مــن مســألة الســاح املنفلــت
والســيطرة عليــه وجعلــه بيــد الدولــة فقــط ،وســبب
املعانــاة هــو دخــول بعــض العصابــات الخارجــة عــن
القانــون  ،التــي عملــت عــى زرع الخــوف والذعــر بــن
ابنــاء البلــد  ،فض ـاً عــن تدمــر البنــى التحتيــة وبالتــايل
دخــول حــركات التكفــر كعصابــات داعــش االرهابيــة عــى
الخــط والتــي ادى ظهورهــا اىل تأســيس مجاميــع مســلحة،
تولــت مهــام نظــرة ملهــام القــوات االمنيــة والعســكرية
الرســمية يف البلــد  ،وســبق للمرجعيــة العليــا يف النجــف
االرشف أن ح ـ ّذرت ون ّبهــت عــر منابرهــا املتعــددة  ،انــه
ال بــدّ مــن ضبــط النفــس وعــدم املســاس بأمــن الدولــة
والعالقــات الخارجيــة وانــزالق البلــد يف العنــف والفــوىض،
والحــد مــن ظاهــرة االخفــاق االمنــي املتكــرر والخطــر
وحفــظ وســامة البعثــات الدبلوماســية والعالقــات
الخارجيــة ،وعــدّ ت كل ذلــك امــراً مهــاً للمصلحــة
الوطنيــة العليــا .
ان عمليــة حــر الســاح املنفلــت بيــد الدولــة
والســيطرة عــى الوضــع االمنــي صــارت امــراً صعــب
املنــال مــا مل تتضافــر جميــع القــوى السياســية واملدنيــة،
وحتــى العشــائرية يف تحقيــق ذلــك  ،فاألمــر ال يتوقــف
عــى اصــدار قــرار او أمــر ديــواين والغائــه بعــد برهــة
قصــرة ،بــل يجــب أن تكــون الحكومــة صارمــة ومنفــذة
لقانونهــا بتفتيــش كل شــر يف االرايض العراقيــة ومنــع
تراخيــص حمــل الســاح لغــر القــوات االمنيــة وجعلــه
اثنــاء اوقــات الواجــب الوظيفــي فقــط  ،وال يوجــد اي
اســتثناء لذلــك مــع متابعــة التنفيــذ برصامــة ومهنيــة ،
بذلــك يقــى عــى جميــع الســاح بأنواعــه  ،وابقــاء ســاح
الدولــة فقــط ،لــذا ان مهمــة الحكومــة ليســت بيســرة
كونهــا تريــد الحــد مــن ظاهــرة االخفــاق األمنــي وســحب
الســاح املنفلــت ،ألنهــا ســتواجه يف الوقــت نفســه ســاح
العصابــات والعشــائر ومكاتــب املنظــات واملؤسســات
غــر القانونيــة  ،للحــد مــن عشــوائيتها وتنقيــة الجــو
الوطنــي مــن رشهــا وعبثيتهــا .
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إسهامات املجتمع املدين يف العقد اإلجتامعي
اجمــع مختلــف الباحثــن يف مجــال
الفكــر الســيايس  ،عــى اعتبــار التجربــة
التاريخيــة التــي مــرت بهــا املجتمعــات
االوربيــة عــى مــدى القرنيــن الســابع
عــر والثامــن عــر ومــا ترتــب
عليهــا مــن اســهامات فالســفة عــر
األنــوار يف رســم افــق ثقــايف و فكــري
جديــد ،بانهــا اإلطــار العــام الــذي
احتضــن ظهــور فرضيــة املجتمــع
املــدين ألول مــرة واصبــح جــزءاً مــن
النظريــة السياســية الغربيــة حــول
الدميقراطيــة  ،وبهــذا الصــدد عــرف
البنــك الــدويل املجتمــع املــدين Civil
 Societyأنــه” مجموعــة واســعة
النطــاق مــن املنظــات غــر الحكوميــة
واملنظــات غــر الربحيــة التــي لهــا
وجــو ٌد يف الحيــاة العامــة وتنهــض
بعــبء التعبــر عــن اهتاممــات وقيــم
أعضائهــا أو اآلخريــن” ،ومــن ثــم يشــر
مصطلــح منظــات املجتمــع املــدين إىل
مجموعــة عريضــة مــن املنظــات،
تضــم  :الجامعــات املجتمعيــة
املحليــة  ،واملنظــات غــر الحكوميــة
وجامعــات الســكان األصليــن،
واملنظــات الخرييــة  ،والنقابــات
العامليــة واملهنيــة ،ومؤسســات العمــل
الخــري” أن أهــم نتيجــة متخضــت عــن
التجربــة التاريخيــة التــي مــرت بهــا
املجتمعــات االوربيــة  ،هــو مــا يعــرف
بنظريــة التعاقــد  ،وهــي نظريــة
أرىس مبادئهــا األوىل  ،مفكــرون كبــار،
أهمهــم :تومــاس هوبــز وجــون لــوك يف
إنجلــرا ،وجــان جــاك روســو يف فرنســا،
وتنــادي نظريــة العقــد االجتامعــي
بالتحديــد بــأن األفــراد يقبلــون بشــكل
ضمنــي أو رصيــح أن يتخلــوا عــن
بعــض حرياتهــم ويخضعــوا لســلطة
الحاكــم أو لقــرار االغلبيــة مقابــل
حاميــة بقيــة حقوقهــم  ،ومــن ثــم
فــإن العالقــة بــن الحقــوق الطبيعيــة
والرشعيــة هــي يف العــادة مبحــث مــن
مباحــث نظريــة العقــد االجتامعــي،
وقــد أخــذ املصطلــح اســمه مــن كتــاب
العقــد االجتامعــي لجــان جــاك روســو
الــذي ناقــش مــن خاللــه هــذا املفهــوم .

عقد اجتامعي

لقــد اســهمت نظريــة العقــد االجتامعــي
يف التأســيس ملفهــوم املجتمــع املــدين ،
مــن خــال الرتكيــز عــى ثالثــة قيــم هــي :
ـ قيمــة الفــرد املواطــن باعتبارهــا قيمــة
عليــا مطلقــة و مقدســة  ،خاصــة حــق
الحيــاة وحرمــة الجســد وامللكيــة ،وحريــة
التفكــر ـ قيمــة املجتمــع املتضامــن الــذي
يتميــز بقــدرة أفــراده عــى االلتــزام
باملســتلزمات األخالقيــة والقانونيــة
االساســية لتأســيس الجامعــات املدنيــة
ـ قيمــة الدولــة ذات الســيادة والتــي ال
يتــم بلوغهــا إال إذا اعــرف املجتمــع بهــا ،
واعتــر الســلطة والحقــوق الناتجــة عنهــا
حقوقــا مرشوعــة و مقبولة.لقــد أفضــت
النظريــة إىل تحــول الفــرد إىل مواطــن
لــه حقــوق وعليــه واجبــات يف مقابــل
الحاكــم  ،وبهــذا املعنــى اصبــح املجتمــع
املــدين تعبــراً عــن وعــي الفــرد بحقوقــه
يف مواجهــة الســلطة ،ورغــم ان منظــري
“العقــد االجتامعــي” اكــدوا وبحثــوا يف
ماهيــة انفصــال املجتمــع املــدين عــن
الدولــة  ،إال أن الفيلســوف االملــاين
“هيجــل” انكــر نظريــة العقــد االجتامعــي
لعــدم قــدرة املجتمــع املــدين عــى تحقيــق
الفاعليــة دون الدولــة ،وقــد اســتفاد
ماركــس” بعــد ذلــك مــن فكــرة “هيجــل”
يف رؤيتــه للدولــة معتــرا انهــا مرحلــة
وســيطة تــزول باقامــة النظــام الشــيوعي،
مــا يدفــع إىل زوال املجتمــع املــدين .
اال ان بدايــات القــرن العرشيــن بــرز
تحــول جديــد يف مفهــوم املجتمــع املــدين،
وعــاد إىل الظهــور مجــددا  ،مــع اليســاري
انطونيــو غرامــي الــذي فــرق بــن املجتمع
املــدين واملجتمــع الســيايس  ،مــن خــال
تأكيــده عــى دور «املثقــف العضــوي»
ملحاولــة فــرض هيمنــة املجتمــع املــدين يف
مقابــل ســيطرة املجتمــع الســيايس .
فاعتــر املجتمــع املــدين بنقاباتــه،
وأحزابــه  ،وحتــى الفاتيــكان مجــاالً للـراع
الطبقــي  ،وتحقيــق االشــراكية بانهــاء
ســيطرة الدولــة  -الســلطة  ،وانطالقــا مــا
ســبق والتســاع فاعليــة املجتمــع املــدين،
والختــاف االنظمــة السياســية التــي يعمــل
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يف اطارهــا ثقافيــا،
واجتامعيــــــــاً،
وسياســياً  ،فــان
حركــة املجتمــع
املــدين تختلــف
باختــاف طبيعــة
النظــام  ،واالدوار
التــي يطلــع بهــا ،و ميكــن تقســيم
ذلــك إىل منطــن :
االول  :منــط يــرز يف النظــم
الدميقراطيــة  ،فيقــوم بــدور وظيفــي
مكمــل لوظائــف ومســؤوليات الدولــة،
وتصبــح منظــات املجتمــع املــدين
وســيط  ،بــن املواطــن والدولــة  ،وهــذا
النمــط هــو تعبــر عــن نظــرة غربيــة
يف ظــل وجــود مؤسســات متبلــورة يف
املجتمــع .
ثانيــاً  :منــط يــرز يف النظــم
االســتبدادية (النمــط الغرامشــوي)
يف اطــار مقاومــة حــركات املجتمــع
املــدين يف أوروبــا الرشقيــة لألنظمــة
الشــيوعية املســتبدة  ،ويقــوم هــذا
النمــط عــى اعتبــار املجتمــع املــدين
مقاومــا للتســلط .

اداة تحليلية

مــا ارشنــا اليــه يدلــل عــى ان
املجتمــع املــدين اصبــح اداة تحليليــة
لتفســر الظواهــر االجتامعيــة ومــن
ناحيــة اخــرى هــو معيــار لقيــاس
تطــور املجتمــع كونــه ال ينفصــل عــن
حركــة املجتمــع الحديــث وتطــوره،
ومــا يســتجد مــن تطــورات عــى
عالقــات أطرافــه مــع بعضهــا البعــض
وعالقتــه مبجملــه باملجتمــع الســيايس،
و كيفيــة التكيــف مــع املســتجدات ،اال
ان املفهــوم يف السســيولوجيا السياســية
اليــوم يســتعمل مبعــان ال تتفــق متامــاً
مــع مــا جــاء بــه رواده األوائــل  ،ســواء
رواد النظريــة التعاقديــة ،أو “هيغــل”
أو “املاركســيون” .
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هنــاك اجيــال عاشــت زمــن الدولــة املدنيــة يف الخمســينات والســتينات وحتــى اواخــر الســبعينات وقبــل
ان تبــدأ الدكتاتوريــة بقضــم مفــردات هــذه الدولــة وصــوال اىل عســكرة املجتمــع والدخــول يف مغامــرات
عســكرية متتاليــة .
وهنــاك اجيــال نشــأت وعاشــت يف ظل الدكتاتوريــة مل تعرف معنــى الدولة املدنية .
وهنــاك جيــل جديد نشــأ بعــد ذلك مل يع املرحلتــن ويعرفهام عن طريق الســاع فقط .
اقــرأ لبعــض مــن هــؤالء واولئــك نصوصــا تســخر مــن «الحنــن اىل الزمــن الجميــل» وتــرى فيــه غــزال مبطنــا
بحكــم البعــث ومرحلــة الدكتاتوريــة .
نحــن الذيــن عشــنا زمــن الدولــة املدنيــة وشــهدنا كيــف تــم القضــاء عليهــا خطــوة فخطــوة لســنا مــن دعــاة الدكتاتوريــة وال
نقــر املقارنــة املشــبوهة بينهــا وبــن مــا نحــن فيــه .
لكنــه الحنــن اىل كل ما ييل وســواه كثري .
 نحــن اىل املــدن والبلــدات اآلمنــة والعامــرة بأهلهــا واملطــرزة ببيــوت الطبقــة الوســطى بحدائقهــا املزروعــة بالشــجر املثمــروالــورد الجــوري والرازقــي واســيجتها املغطــاة بالشــبوي .
كانــت هنــاك مســاحات شاســعة تنــوء بالفقــر تخلــو مــن الحدائــق لكنهــا وبفضــل نظــام تعليــم ســليم اخرجــت لنــا مــن بــن
ثنايــا العــوز آالف االختصاصيــن يف شــتى املجــاالت ومبدعــن كبــارا يف االدب والفنــون .
 نحــن اىل شــارع الرشــيد ومجمــع دور الســينام يف البــاب الرشقــي ومــرح بغــداد ومكتبــة مكنــزي وشــارع النهــر واســطواناتجقامقجــي .
 نحــن اىل صوبــة عشــتار وماركــة القيثــارة وبطانيــات فتــاح باشــا ومنتجــات معمــل ادويــة ســامراء ومصانــع تعليــب كربــاءوااللبــان والســجاد العراقــي والصناعــات الجلديــة التــي كانــت مــن نــوادر مصانــع الجلــود يف العــامل التــي ظلــت تســتخدم الجلــد
الطبيعــي يف صناعاتهــا .
 نحــن اىل هيبــة املعلــم واســتاذ الجامعــة والقــايض وقانونــه والطبيــب واملهنــدس وموظــف الدولــة وصــوال حتــىرشطــي املــرور .
 نحــن اىل زمــن كانــت فيــه االغنيــة رفيقــا يوميــا لنــا واىل الحــان طالــب القرغــويل ومحمــد جــواد امــوري وكــال الســيدواصــوات حســن نعمــة وريــاض احمــد وعفيفــة اســكندر ويــاس خــر ويوســف عمــر ومائــدة نزهــت وانــوار عبــد الوهــاب وســيتا
ومئــات االصــوات الصادحــة بالتغــم العراقــي .
 نحــن اىل شــارع ايب نــؤاس يــوم كان مملــوكا لنا بالكامل ال تحرســه حراســات وال تقطعه حواجز . نحــن اىل الدينــار العراقــي يــوم كان يســاوي اكــر مــن ثالثــة دوالرات مــا مكــن العراقيــن مــن االنصــام اىل الرحــاتالســياحية لزيــارة شــتى بلــدان العــامل التــي كانــت تنظمهــا رشكات ســياحية متخصصــة .
 نحــن اىل نظــام تعليــم ســليم ومجــاين بالفعــل ال تزدحم صفوفــه بالتالميذ وال يجلســون فيه عىل االرض . نحــن اىل نــوادي الجمعيــات املهنيــة املهندســن واالقتصاديــن والتشــكيليني وغريهــا التــي كانــت توفــر ملرتاديهــا زادا ثقافيــاوســاعات راحــة لقــاء ارخــص االمثــان .
كل هــذا وغــره مل يكن من صنــع الدكتاتورية .
افهموهــا ارجوكم ..
هــذا هــو زماننــا الجميل وال احد منــا يحن اىل الحروب .

