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 االرهــاب بــكل اشــكاله بــات يشــكل ظاهــرة عالميــة وخطــرًا كبيــرًا علــى 
امــام  أساســية  وعقبــة  لإلســتقرار  ومعرقــًا  الدولييــن  والســلم  األمــن 
تنميــة وتطويــر شــعوب العالــم ، ال يمكــن الســكوت عنهــا بســبب اآلثــار 
التدميريــة التــي تخلفهــا علــى المجتمعــات والــدول بشــكل عــام ، لــذا 
بــدأت البلــدان والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة تعمــل لتوحيــد جهودهــا 
مــن أجــل إيجــاد الوســائل والتدابيــر الازمــة للحــد والقضــاء علــى هــذه 
اآلفــة والتــي بــدأت باإلنتشــار علــى نطــاق واســع ، وأصبحــت واحــدة مــن 
ــه  ــى االنتهــاكات الصارخــة لحقــوق اإلنســان وحريات ــة ال األســباب المؤدي
األساســية ، والتــي يجــب مواجهتهــا ومكافحتهــا بحــزم مــن الجميــع ، 
وان العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة واإلقليميــة عقــدت لمناقشــة هــذه 

الظاهــرة لكــن دون التوصــل ألي حلــول بقصــد او مــن غيــر قصــد .
ان خطــورة األمــر فــي الوقــت الحاضــر تكمــن فــي ان االرهــاب فــي كثيــر 
مــن مناطــق العالــم اتخــذ شــكل صــراع دينــي ومذهبــي وعرقــي لجماعــات 
ــا ، حيــث تعمــل تلــك المجاميــع خلــف  متطرفــة كمــا فــي بلــدان منطقتن
ســتار الديــن لتقــوم بتنفيــذ عملياتهــا اإلرهابيــة مــن قتــل وخطــف وإبــادة 

جماعيــة وتهجيــر قســري .
الدكتاتوريــة  االنظمــة  لجــأت  طويلــة  عقــود  ومنــذ  العــراق  وفــي 
واإلســتبدادية بطــرق منظمــة وممنهجــة بهــذا اإلتجــاه ، وبشــكل خــاص 
بعــد إســتام حــزب البعــث الحكــم فــي العــراق فــي شــباط عــام 1963 
وتمــوز 1968 ، حيــث بــدأت بحمــات القمــع الدمــوي واألنفــال والمقابــر 
الجماعيــة والتهجيــر والتغييــر الديموغرافــي وعمليــات اإلغتيــاالت فــي 
الداخــل والمهجــر بحــق نشــطاء ابنــاء شــعبنا العراقــي بمختلــف مكوناتــه 

واديانــه واطيافــه المتعايشــة تاريخيــًا طــوال القــرون الماضيــة .
لقــد تطلــع العراقيــون بعــد عــام 2003 الــى الخــاص مــن الحقبــة المظلمة 
للنظــام البائــد والتــي عانــا فيهــا مــن الظلــم والقمــع والقتــل وانتهــاكات 
وحشــية ، بأمــل تحقيــق االمــن واإلســتقرار والعيــش الكريــم فــي عــراق 
ديمقراطــي تعــددي إتحــادي يحتــرم حقــوق المواطــن ويطبــق القانــون 
دون تمييــز وتهميــش وعنصريــة ، ويوفــر للشــعب الحيــاة الحــرة وتحمــي 
حيــاة المخالفيــن والمعارضيــن لنهــج النظــام اإلســتبدادي والطائفــي 
.. لكــن األمــور صــارت بخــاف التمنيــات والطمــوح بعــد هيمنــة القــوى 
السياســية الفاســدة لمقاليــد الحكــم طيلــة الثمانيــة عشــر عــام الماضيــة 
واحتــكار الســلطة وغيــاب ســيادة القانــون ونشــر الميليشــيات المســلحة 
واللجــوء الــى حمــات القمــع والقتــل والخطــف واإلغتيــاالت لمواجهــة 
المتظاهريــن والمعتصميــن الســلميين المطالبيــن باإلصــاح والتغييــر 
 ، الكريــم  والعيــش  الديمقراطيــة  فــي  األساســية  حقوقهــم  وضمــان 
ممــا اســفر عــن مقتــل اكثــر مــن ) 800 ( شــهيد و)25( الــف جريــح ومعــوق 
منــذ انتفاضــة تشــرين الباســلة فــي 2019 ولحــد اليــوم ، والنذكــر فــي هــذا 
المقــال الضحايــا الســابقين منــذ عــام 2003 والتــي تقــدر اعدادهــم بعشــرات 
اآلالف مــن القتلــى والمغيبييــن والتهجيــر القســري فــي الداخــل والــى 
رغــم  األصليــة  ســكناهم  مناطــق  الــى  بعضهــم  عــودة  ومنــع  الخــارج 

القــرارات العديــدة لعودتهــم و)جــرف الصخــر( خيــر مثــال .
مســتقل  قضــاء  وجــود  يتطلــب  اإلرهــاب  مكافحــة  خطــط  نجــاح  ان 
يجانــب الحقيقــة ويلتــزم بمنظومــة العدالــة الجنائيــة ويكــون بعيــدًا عــن 
تأثيــرات وتدخــات االحــزاب المســيطرة علــى مقاليــد الحكــم وتدخــات 

الجهــات اإلقليميــة والدوليــة فــي الشــأن العراقــي .
والمواطنــة  اإلنســان  القوانيــن وحمايــة حقــوق  بتطبيــق  اإللتــزام  ان 
االرهــاب،  لمكافحــة  اإلســراع  فــي  يســهم  مهــم  عامــل  المتســاوية 
المتكــررة علــى  وبالمقابــل فــان االنتهــاكات والتجــاوزات واالعتــداءات 
المواطنيــن المســالمين ســوف تأتــي بعكــس النتيجــة المرجــوة ألنهــا 
االرهــاب  انتشــار  علــى  تســاعد  التــي  الظــروف  تهيئــة  فــي  تســهم 
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 فـي عراقنـا المثقل باالزمات 
والطاعـن فـي التـأزم، يتوهـم 
الدولـة  والدة  ان  البعـض 
مـن  سـتنبثق  الديمقراطيـة 
سـقوط الدكتاتوريـة، كمـا هو 
حـال اعـادة اقامـة الدولـة فـي 
النازيـة،  سـقوط  بعـد  ألمانيـا 
سـقوط  بعـد  ايطاليـا  وفـي 
حـال  هـو  كمـا  او  الفاشـية، 

وفـي   .1945 عـام  بعـد  اليابـان  فـي  الدولـة  اقامـة 
كتابـه الـذي يحمـل عنـوان »سـتمرار التاريـخ« يطرح 
الدبلوماسـي الفرنسـي »هوميـر فيندريـن« القـول 
»ان علـى الغـرب التشـجيع علـى الديمقراطيـة مـن 
دون السعي الى فرضها »فالديمقراطية« ليست 
نسـكافيه!«. اي ليسـت قهـوة فوريـة الصنـع على 
اي  بـاز«  اوكتافيـو   « المكسـيكي  الكاتـب  رأي 
احاديـة  او  خطيـة  او  سـهلة  او  بسـيطة  ليسـت 
االتجـاه. إن الصـراع علـى بنـاء الدولـة العراقيـة هـو 
يكسـب  ومـن  هويتهـا،  علـى  صـراع  جوهـره  فـي 
االقـدر  سـيكون  النهايـة،  فـي  هـو،  الصـراع  هـذا 
هويتهـا،  ثـم  ومـن  الدولـة،  فلسـفة  تحديـد  علـى 
وطالمـا ان الهويـة العراقيـة قد اتسـمت بالسـيولة 
فإنهـا  االميركـي،  االحتـال  ظـل  فـي  التامـة 
يسـرت الذهـاب الـى مـاذات اخـرى بديلـة للهويـة 
الوطنيـة، االمـر الـذي ادى الـى انتعـاش الهويـات 
الفرعيـة التـي ال تسـتحق اي منهـا ان تصبح هوية 
سياسـية للعـراق مثـل القبليـة االثنيـة الطائفيـة... 

الـخ. 
وجـود  وغيـاب  الهويـة،  بشـأن  الخـاف  هـذا  إن 
دولـة  هويـة  او  ديمقراطيـة  عراقيـة  دولـة  هويـة 
الوطنيـة  العقيـدة  وضعـف  عراقيـة،  ديمقراطيـة 
العـراق،  فـي  الشـعب  تجانـس  وضعـف  العراقيـة، 
مـن شـأنها ان تخلـق شـرخا بيـن مكونـات المجتمـع 
توظيفـا  التنـوع  وظـف  مـا  اذا  السـيما  العراقـي، 
الخارجيـة  القـوى  قبـل  مـن  بـريء  غيـر  سـلبيا 
وفـي  السياسـية.  للعمليـة  المناوئـة  والداخليـة 
قلـة  مـن  يشـكو  العـراق  إن  نقـول  الصـدد  هـذا 
ال  القاسـي  الحكـم  هـذا  فـي  ونحـن  العراقييـن، 
نقصـد قلـة عـدد سـكان اقليـم اسـمه العـراق، انمـا 
العراقيـة  للدولـة  العراقييـن  والء  ضعـف  نقصـد 
كثـرة  وجـود  الضعـف  هـذا  ومصداقيـة  كدولـة؛ 
مـن قـوى الداخـل والخـارج صدعـت رؤوسـنا بصـراخ 
كامـي عـن حرصهـا علـى بنـاء الدولـة بينمـا اثبتت 
بأفعالهـا تخريـب حتـى االمـل بتحقيق حلـم الدولة 

العـراق. فـي 
دولـة  هنـاك  ليـس  العـراق  فـي  االحـوال  بـكل 
عـام   100 لمـدة  ومايـزال  كان  العـراق  ان  بـل  فاشـلة 
مصحوبـة  الدولتيـة  حالـة  ماقبـل  مرحلـة  يعيـش 
بنوايـا طيبـة لـدى القلة للعمل من اجل بناء الدولة 
انقابـات  علـى  التراهـن  القلـة  وهـذه  الحديثـة. 
وال  جـدوى  بـا  احتجاجـات  علـى  وال  دولـة  تبنـي 
علـى االجنبـي البرانـي، بـل ينبغـي ان تراهـن علـى 
اآلليـة  هـذه  ان  االنتخابـات.  ومواصلـة  االنتخابـات 
تثبـت  حديثـة  دولـة  لبنـاء  عنهـا  البديـل  التـي 
هـي  الحديثـة  الدولـة  بنـاء  عمليـة  ان  مصداقيـة 
مسـارات وليسـت قـرارات وهـي عمليـة صيـرورات 
وتراكمـات وليسـت مفاجـآت، وهي عملية تتحكم 

ورغبـات. نـزوات  وليسـت  وجدليـات  قوانيـن  بهـا 

 بناء الدولة بين حلم الكثرة 
وعمل القلة

 أ.د.عامر حسن فياض
يحتضـُر  القديـم  دام  مـا   
علـى  يسـتعصي  والجديـد 
العـراق، فالحـراك  الـوالدة فـي 
الثـوري لـم ولـن ينتهـي قريبـًا، 
الناشـئ  الشـرعية  فـراغ  إن  بـل 
عـن فشـل العمليـة السياسـية 
حافـزًا  سـيظل   ،2003 منـذ 
راديكاليـة  بمواجهـات  يغـري 

تنقطـع.  لـن  متواصلـة 
الجشـُع  شـرعيَتها  نخـر  التـي  المريضـة  فالدولـة 
األوليغارشـي، باتـت ُتعيُر بعـض صاحياتها )العنف 
الشـرعي مثـًا( لقـوى مـا دون الدولـة إلدامـة عمـر 
فـي  الصاحيـة،  المنتهـي  الحاكمـة  المنظومـة 
مفارقـة نـادرة لكنهـا مفهومـة فـي سـياق سـلطة 
أفقيـًا،  األقطـاب  متعـددة  فاسـدة  إثنوسياسـية 

تعمـل وفـق قاعـدة« إمـا كل شـئ أو ال شـئ.
هـي  الُمعـارة  »الصاحيـات«  هـذه  مـن  واحـدة 
االغتيـاالت المنظمـة – منذ عام ونصف- لناشـطين 
كانـوا مرشـحين أن يـؤدوا دورًا سياسـيًا فارقـًا فـي 
بهـذا  السياسـي  فاالغتيـال  ولـذا   ، الزمـن  قـادم 
أفـراد »ال دولتيـون« وال طـرف  المعنـى ال يقترفـه 
بـل  جنائيـة،  جريمـة  ليـس  ببسـاطة  ألنـه  »ثالـث«، 
االغتيـال  تـرى فـي  ُممأسسـة،  قتـٍل  بنيـُة  تمارسـه 
لتعويـض  والتغييـب والخطـف وسـيلتها األخيـرة 
قدرتهـا  وتراجـع  االيديولوجيـة  هيمنتهـا  أفـول 
فهـو  والخضـوع.  الصمـت  شـراء  علـى  الريعيـة 
)أي االغتيـال السياسـي( عمـل منظـم مـن أعمـال 
الثـورة المضـادة لحركـِة مجتمـٍع شـبابي خـرج أخيـرًا 
بالخبـز  ليطالـب  السياسـية  الطائفيـة  شـرنقة  مـن 

بعـد. ثورتـه  يسـتكمل  أن  دون  والوطـن، 
يسـبق  أمـرًا شـائعًا  باتـت  اليـوم  االغتيـاالت  وألن 
أو يرافـق االنتخابـات النيابيـة القادمـة، فهـي بذلـك 
وسـائل  محـل  يحـّل  ترويعيـًا  سياسـيًا  فعـًا  تعـّد 
الصنـدوق  لخطـف  والتسـويق،  والترويـج  اإلقنـاع 
االنتخابـي وملئـه سـلفًا ببطاقـات مرشـحي النظام 

للـزوال. اآليـل  القديـم 
االغتيـال السياسـي فـي العـراق اليـوم ال يمكـن 
وظيفتـه  فـي  شـامل  كلـي  إطـار  فـي  إال  فهمـه 
وأهدافـه ومخرجاتـه، وال يمكـن تجزئتـه علـى نحـٍو 
بتوجيـه  تتعلـق  إيهاميـة  مسـميات  إلـى  سـاذج 
االتهـام تحديـدًا إلـى أفـراد أو جماعـات مسـلحة »ال 
دولتيـة« دون غيرهـا. فخيمـة المنظومـة الحاكمـة 
النّهابة كبيرة وفضفاضة، تتسـع لرواضيع كثيرين، 
ليـس أولهـم تلـك الجماعـات المسـلحة وال آخرهـم 
الحكومـة الحاليـة شـاهدة الزور علـى كل ما يحدث.
لكـن االغتيـال السياسـي ليـس فعـًا عبثيـًا فـي 
بيـن  بـل فعـًا جدليـًا يمهـد –مـن  البعيـدة،  نتائجـه 
عوامـل متعـددة- إلعـادة إنتـاج الدمـاء المسـفوحة 
لتصيـر وعيـًا سياسـيًا وأخاقيـًا متعاظمـًا بضـرورات 
العنـف  أن  البشـرية  التجـارب  تعّلمنـا  التغييـر. 
ينتـُج  المتهالكـة  الفاشـلة  لألنظمـة  السياسـي 
بالمقابـل حـراكًا ثوريًا مضادًا يسـّرع بتفكيك القديم 

التحقـق. علـى سـكة  الجديـد  ويضـع 

 االغتيال السياسي "وسيلة" 
للحكم ...!

فارس كمال نظمي
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الجماعية بحق سـكان نينوى، السـيما 
مواطناتنـا ومواطنينـا من أتباع الديانة 
اإليزيديـة، ومـا جـرى للمسـيحيين مـن 
للتركمـان  أو  إجبارييـن  وتهجيـر  نـزوح 
المخلصيـن  الموصـل  وأبنـاء  والشـبك 
التطـرف  لقـوى  والمناهضيـن 

والتكفيـر.

ال اعتقـد بـأن هـذه الحكومـة عاجزة 
واالختطـاف،  االغتيـاالت  إيقـاف  عـن 
بـل ال تريـد ذلـك، وهـي جـاءت لتعيـد 
انتخابـات  فـي  ذاتـه  النظـام  إنتـاج 
مبكـرة تسـمح لـذات القـوى بتحقيـق 
ضـوء  فـي  االنتخابـات  فـي  النجـاح 
الميليشـيات  بيـد  السـاح  إبقـاء 
الفسـاد  حيتـان  وبقـاء  المسـلحة، 
االنتخابيـة  السـاحة  علـى  يهيمنـون 
وفـرق  المتظاهريـن  وقتلـة  العراقيـة، 
وتمـارس  وتمـرح  تسـرح  االغتيـاالت 
مهمتهـا بـكل هـدوء وطمأنينة، وكل 
تأميـن  عـن  غائبـة  األخـرى  الشـروط 

وعادلـة. ونزيهـة  حـرة  انتخابـات 

إن هـذا اللوحـة السياسـية القاتمة 
تتطلـب وحـدة كل القـوى المعارضـة 
لهـذا النظـام الهمجـي، وعليه أتمنى 
بالقـوى  االنتفاضـة  قـوى  تلتقـي  أن 
ال  المعارضـة  السياسـية  واألحـزاب 
بأنهـا  تـدرك  وأن  عليهـا،  تتعالـى  أن 
المزيـد مـن  لـن تحصـد سـوى  وحدهـا 
ال  االنتصـار.  تحقيـق  وعـدم  الدمـاء 
عمـل  ووحـد  تحالـف  أن  فـي  شـك 
النظـام  لهـذا  المناهضـة  القـوى  كل 
توسـيع  يمكنهـا  الفاسـد،  الطائفـي 
موازيـن  وتغييـر  االنتفاضـة  قاعـدة 
المنشـود  النصـر  وتحقيـق  القـوى 
الشـرط  إنـه  الشـعب والوطـن.  لصالـح 
تواجـه  التـي  المهمـة  فـي  السـاس 
لهـذا  الرافـض  العراقـي  المجتمـع 
قـوى  سـتحقق  فهـل  النظـام، 
والديمقراطيـة،  المدنيـة  المعارضـة 
والعقانيـة،  الواعيـة  الشـعب  قـوى 
أن  علينـا  الضامنـة؟  الوسـيلة  هـذا 
أجـل  مـن  كلـل  أو  هـوادة  دون  نعمـل 

بتحقيقهـا. األمـل  ولنـا  ذلـك 

 علمتنـا تجـارب الشـعوب المناضلـة 
واسـتقالها  حريتهـا  سـبيل  فـي 
شـعبنا  ومنهـا  أوطانهـا،  وسـيادة 
أو  طرفـًا  ليـس  بـأن  العراقـي، 
المدنيـة  القـوى  مـن  واحـدًا  فريقـًا 
والمعارضـة  المناضلـة  والديمقراطيـة 
فـي البـاد وحـده، كمـا وليـس طرفـًا 
واحـد مـن قـوى االنتفاضة التشـرينية 
تحقيـق  علـى  بقـادر  المجيـدة وحـده، 
التغيير المنشـود في عـراق الطائفية 
والفسـاد والتخلـف والفقـر والتبعيـة 
للشـعب  الحاكمـة  الطغمـة  وجحـود 
والوطـن، وليـس طرفـًا أو فريقًا واحدًا 
االدعـاء  لـه  يحـق  القـوى  هـذه  مـن 
أنـه  أو  العراقـي،  الشـعب  بتمثيـل 
القـادر  أنـه  أو  كلـه،  الصـواب  يمتلـك 
شـعاراته  حـول  الشـعب  كسـب  علـى 
فـي  وصادقـة  صحيحـة  كانـت  مهمـا 
الشـعب ومصالحـه.  إرادة  التعبيـر عـن 
برهنـت  ملموسـة  حقيقـة  هـذه 
امتـداد  علـى  العـراق  أحـداث  عليهـا 
الدولـة  تأسـيس  ومنـذ  كامـل  قـرن 
أحـداث  ومنهـا  الحديثـة  العراقيـة 
انتفاضة تشـرين األول 2019. ولكن كل 
األطـراف والفرقـاء المعتصميـن بحبـل 
التعـاون والتحالـف والوحـدة الوطنية 
الشـعب  ومصالـح  والديمقراطيـة 
تحقيـق  علـى  معـًا،  قـادرون  والوطـن 
مـا يعجـز كل طـرف عن تحقيقـه، إنهم 
جميعـًا، وجميعـًا فقـط، قـادرون علـى 
موازيـن  وتغييـر  المعجـزات  اجتـراح 
والوطـن.  الشـعب  لصالـح  القـوى 
تحقيـق  إلـى  متجهـون  نحـن  فهـل 
هـذا التحالف المنشـود باعتباره األداة 

للتغييـر؟ الصالحـة  والوسـيلة 

رغـم كثرة النـداءات التي توجهها 
أطـراف عديـدة، للقـوى الديمقراطيـة 
دعـوات  ورغـم  األخـرى،  واليسـارية 
المدنيـة  الحركـة  فـي  نشـطاء 
وقـوى  العراقيـة  واالجتماعيـة 
لتأميـن  التشـرينية،  االنتفاضـة  فـي 
المدنـي  الوطنـي  الصـف  وحـدة 
الديمقراطـي، فـأن أي حراك حقيقي 
وفاعـل ومؤثـر لـم يتحقـق حتـى اآلن 
والمطلـوب  المنشـود  االتجـاه  فـي 
والضميـر  العقـل  يرضـي  بمـا  بإلحـاح 
وتعامـل  تفاعـل  لقاعـدة  ويؤسـس 
جديـة صـوب تشـكيل الجبهة المدنية 
والفاعلـة  الواسـعة  الديمقراطيـة 
والفعـل  العمـل  لصالـح  والمؤثـرة 
الدولـة  مواجهـة  فـي  المشـترك 
والهامشـية  الفاسـدة  الطائفيـة 
واحـد. آن  فـي  والتابعـة  والمهمشـة 

نحـن  الـذي  الواقـع  هـو  هـذا 
ولقـاءات  اجتماعـات  اآلن!  فيـه 
دون  ولكـن  أكثـر،  أو  طرفيـن  بيـن 
القـوى  وحـدة  بأهميـة  قناعـة  وجـود 
المدنيـة والديمقراطيـة لـدى الجميـع 
هنـا  ومـن  ومتماثلـة.  قويـة  وبصـورة 
عـن  ومواقـف  بيانـات  صـدور  ناحـظ 
أو  الوطنـي  السياسـي  الطـرف  هـذا 

وتجمعـات  أطـراف  مـن  التجمـع  ذاك 
المشـاركة  تعليـق  أو  رفـض  تؤكـد 
العمليـة  ومجمـل  االنتخابـات  فـي 
مـن  الجاريـة  الفاسـدة  السياسـية 
عـن  صـادرة  أخـرى  وبيانـات  جهـة، 
أو أكثـر تؤكـد أهميـة وضـرورة  طـرف 
خـوض االنتخابـات القادمـة مـن جهـة 
أخـرى. والمشـكلة، كمـا تبـدو لـي، أن 
للتعامـل  شـروطًا  يطـرح  منهـم  كا 
والتفاعـل أبعـد بكثيـر ممـا يسـتوجبه 
الطغمـة  إلزاحـة  المشـترك  العمـل 
دعـوة  فهنـاك  الحكـم.  عـن  الحاكمـة 
قـوى  ضمـن  طـرف  مـن  أكثـر  مـن 
»مؤتمـر  لعقـد  التشـرينية  االنتفاضـة 
ملفـات  ثاثـة  لطـرح  للمعارضـة« 
أساسـية. والسـؤال المشـروع هو: من 
ستشـارك  التـي  القـوى  هـذه  هـي 
لـه  التحضيـر  المؤتمـر وهـل  فـي هـذا 
سيشـمل فعـًا كل القـوى واألحـزاب 
والديمقراطيـة  المدنيـة  المعارضـة 
تحقيـق  فـي  يسـهم  بمـا  أغلبهـا  أو 
المناضلـة  للقـوى  أساسـية  وحـدة 
العراقـي  الواقـع  تغييـر  أجـل  مـن 
الشـعب  لوحـدة  والمدمـر  الراهـن 
اسـتثناءات  يضـع  والبعـض  والوطـن. 
األحـزاب  إبعـاد  ويحـاول  لهـا  مبـرر  ال 
مـن  واليسـارية  المدنيـة  السياسـية 
لوحـة التحالـف المنشـود، وهـو خطـأ 
دون  الحزبيـة  الحيـاة  معـاداة  فـادح 
تقـوم  أحـزاب  بيـن  مطلـوب  تمييـز 
وغيـر  ديمقراطيـة  غيـر  قاعـدة  علـى 
دسـتورية، كاألحـزاب الطائفيـة، وبيـن 
أحـزاب مدنيـة ديمقراطيـة تناضـل في 
المطلـوب. الجـذري  التغييـر  سـبيل 

القـوى  تعلـن  أن  المفـروض  مـن 
أو  إقامـة جبهـة وطنيـة  الراغبـة فـي 
واسـع  ديمقراطـي  مدنـي  تحالـف 
النطـاق عـن القـوى التـي يفتـرض أن 
المعـدة  الملفـات  تطـرح  وأن  تشـارك 
للمناقشـة  إعدادهـا  يـراد  التـي  أو 
بهـدف تحقيـق مشـاركة واسـعة مـن 
بنـات وأبنـاء الشـعب فـي مناقشـتها 
لكـي تتحـول بعـد إقرارهـا إلـى برنامـج 
واألحـزاب  القـوى  لـكل  مرحلـي  عمـل 
المدنيـة الديمقراطيـة المعارضـة لهذا 
النظـام الطائفـي والفاسـد والدموي 
بمـا يسـهم فـي تعبئة أوسـع أوسـاط 
النظـام  هـذا  ضـد  المتضـررة  الشـعب 
بـد  ال  كمـا  وإجراءاتـه.  وسياسـاته 
الحاليـة  الحكومـة  نوايـا  كشـف  مـن 
تريـد  ال  التـي  واالنتهازيـة  الفاسـدة 
اإلصـاح والتغييـر فحسـب، بـل تعمـل 
النظـام  بهـذا  الثقـة  اسـتعادة  علـى 
الـذي  والدمـوي  الفاسـد  الطائفـي 
والـذي  العميقـة،  الدولـة  مـن  يقـاد 
يعلـن رئيـس حكومـة النظـام احترامـه 
لقيـادات األحزاب السياسـية الحاكمة 
بالتـراب  الشـعب  كرامـة  مرَّغـت  التـي 
المنتفضيـن  دم  أسـالت  والتـي 
سـمحت  والتـي  والمتظاهريـن 
اإلبـادة  وممارسـة  العـراق  باجتيـاح 

د. كاظم حبيب

نحو جبهة مدنية ديمقراطية واسعة وتحالف فاعل في عراق اليوم 
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الصادقيـن  الشـعبي  الحشـد  أبنـاء 
والمؤمنيـن بضـرورة دحـر اإلرهـاب دون 
وفـي  الدنيـا،  منافـع  إلـى  االلتفـات 
محاربـة الفسـاد سـنجد ان هـذا النـوع 
مـن الفدائييـن لمحاربة الفسـاد متوفر 
ومـا يقدمـه المنتفضـون فـي سـاحات 
االحتجـاج مـن تضحيـات، وهم عزل وال 
الشـعب،  أبنـاء  سـواء  احـد  يناصرهـم 
خيـر شـاهد علـى وجـود هـؤالء فـي 
وسـائل  ومنهـا  الحيـاة  مسـارات  كل 
أثـاره  ومعالجـة  الفسـاد  محاربـة 

والمدمـرة. السـلبية 

متوفـرة  فإنهـا  األفـكار  عـن  أمـا   
إلـى  نحتـاج  لكـن  المشـروع  إلنجـاح 
إرادة حقيقيـة للمعالجـة، والـى وقفة 
مـن  األخيـار  تدعـم  مسـاندة،  شـعبية 
سـواء  الفسـاد  محاربـة  فـي  الجاديـن 
في السـلطة القضائية أو التشـريعية 
والتنفيذيـة وفـي ذات الوقـت تكـون 
الشـعبية  والغضبـة  الوقفـة  هـذه 
رادع لمـن يقـف بوجـه المنتفعيـن مـن 
بتشـكيل  ذكـره  تقـدم  ومـا  الفسـاد، 
لمحاربـة  مسـتقل  متكامـل  جهـاز 
ان  باالسـتقال  واقصـد  الفسـاد 
والمراقـب  والمطبـق  المنفـذ  يكـون 
الدولـة  مفاصـل  مـن  بـاي  مرتبـط  غيـر 
الوظيفـي  االرتبـاط  سـوى  الخاليـة 
اإلداري الشـرفي برئاسـة الجمهوريـة، 
يخضـع  انـه  يعنـي  ال  وارتباطـه 
الرئاسـية،  المؤسسـة  هـذه  لسـلطان 
مسـتقل  التشـكيل  عمـل  يكـون  وان 
اختيـار  لحظـة  مـن  عليـه  سـلطان  ال 
العامليـن ولحيـن تنفيـذ مـا يقـرره مـن 
حاليـا  العـراق  وفـي  وقـرارات،  أحـكام 
المحكمـة  منهـا  الشـواهد  مـن  كثيـر 
ومجلـس  العليـا،  العراقيـة  الجنائيـة 
الدولـة الـذي يتولـى القضـاء اإلداري، 
التـي  وغيرهـا  العسـكري،  والقضـاء 
والسـند  التخصـص،  فـي  يراعهـا 
المـادة  نـص  هـو  لذلـك  الدسـتوري 
)يجـوز  االتـي  فيهـا  جـاء  التـي   )108(
أخـرى  مسـتقلة  هيئـاٍت  اسـتحداث 

بقانـون(. والضـرورة  الحاجـة  حسـب 

* قاٍض متقاعد

ينخـرُه  المجتمـع  سـرطان  الفسـاد   
ويوهنـُه ويضعفـُه حتى ُيِصيـرَُّه عدمًا، 
وان كان مـرض السـرطان الذي يصيب 
االسـتئصال  إال  لـه،  عـاج  ال  اإلنسـان 
فـان  بداياتـه،  فـي  يكـون  ان  علـى 
المعالجيـن،  أعيـا  الفسـاد  سـرطان 
الفاسـدة  وخايـاه  تضخمـًا،  وأزداد 
هبـاًء  وتحيلـه  الشـعب  دم  تمتـص 
منثـورا ال يقـوى على ان يحمل نفسـه 

. بهـا  وينهـض 

لذلـك البـد مـن وجـود عـاج فعـال   
وقـوي يسـهم فـي تقليلـه أو وقـف 
لكـن  اسـتئصاله،  ثـم  ومـن  تضخمـه، 
يوصلنـا  الـذي  السـبيل  وأيـن  كيـف 
إلـى هـذا العـاج؟ الـذي اضحـى حلمًا 
بـان  قائـل  يقـول  وقـد  المنـال،  صعـُب 
الدولـة فـي كل مفاصلهـا جـادة فـي 

. الفسـاد  محاربـة 

نتيجـة  هـو  الفسـاد  هـذا  وان   
سياسـات النظـام السـابق وتعاظمـت 
وصـول  فـي   2003 عـام  بعـد  أثـاره 
بمقـدرات  التحكـم  إلـى  الفاسـدين 
نعـم  القائـل  لذلـك  أقـول  الشـعب، 
لـم  الفسـاد  وان  جـادة  الدولـة  ان 
حسـن  فـرض  علـى  يومـه،  وليـد  يكـن 
البلـد،  بمقـدرات  المتحكميـن  نوايـا 
والتآمـر،  التخويـن  نظريـة  عـن  ونبتعـد 
نراهـا  التـي  المشـاهد  نكـذب  وان 
باالسـتحواذ علـى المـال العـام وتمتـع 
الكبـار فـي الدولـة بمنافـع ومزايـا لهـم 
ولعوائلهـم لـم يحظـى بهـا احـد مـن 
مناشـدات  مـن  أذاننـا  ونصـم  قبلهـم، 
حقوقهـم  عـن  والمحروميـن  الفقـراء 
هـذه  كل  وبعـد  الكبـار،  سـلبها  التـي 
نغـادر  ان  نقـوى علـى  األمـور، فإننـا ال 
ان كل محـاوالت معالجـة الفسـاد لـم 
تحقـق أي هـدف ولـم تمنـع أي هـدر 
للمـال العـام ولـم تصن حقـوق الفقراء 
مبـدأ  بفـرض  احـد  اليهـا  يطمئـن  وال 
المسـاواة وتكافـؤ الفـرص، بـل تعـدى 
إلـى ان المواطـن اصبـح ال يأمـن علـى 
وجاهـر  نطـق  وان  صمـت  ان  نفسـه 
بقـول الحـق، فأمـا القتـل وأمـا الحبس، 
لذلـك البـد مـن إعـادة النظر فـي اليات 
مكافحـة الفسـاد وان نبحـث عـن سـبل 
جديـدة تـؤدي غرضهـا فـي محاسـبة 
اإلنفـاق،  مسـارب  ومراقبـة  الفاسـد 
كانـت  بلـدان  تجـارب  مـن  ننتفـع  وان 
فـي حـال مثـل حـال بلدنـا غارقـة فـي 
الفساد، لكنها انتفضت على نفسها 
فحققـت  تقليديـة،  غيـر  بأسـاليب 
أهدافهـا وارتقـت إلـى مصـاف الـدول 
المتقدمـة، ومـن اهـم مشـتركات تلك 
األسـاليب التـي اتبعتهـا تلـك البلـدان 
إنها غادرت األسـاليب التقليدية التي 
والمحاسـبة  المراقبـة  جهـات  تربـط 

بهيـكل الدولـة الذي يخضع إلى إرادة 
األسـاليب  ومـن  الفاسـدين،  وسـلطة 
تشـكيل  البلـدان  تلـك  اتبعتهـا  التـي 
وجهـات  مراقبـة  وهيئـات  لجـان 
ال  الصاحيـات،  كامـل  لهـا  محاسـبة 
القائمـة  السـلطات  مـن  بـاي  ترتبـط 
محاكـم  تشـكيل  مـن  بـأس  وال  اآلن، 
ال  الفسـاد  لمكافحـة  مخصصـة 
القضائـي  العمـل  بمنظومـة  ترتبـط 
المـوارد  كل  لهـا  نوفـر  التقليـدي، 
البشـرية والدعـم اللوجسـتي تتولـى 
علـى  والحكـم  المحاسـبة  مهمـة 
باسـترداد  الصاحيـة  الفاسـدين ولهـا 
المـال العـام، والغايـة مـن عـدم ربطهـا 
بالعمـل التقليدي القضائي والرقابي 
هـذه  عـن  الشـبهات  نبعـد  حتـى 
المؤسسـات التـي كنـا ومازلنـا نعتقـد 
تغـول  تجـاه  المواطـن  ضمـان  إنهـا 
السـلطة، كمـا البـد مـن وجـود تشـريع 
اسـتثنائي بـكل معنـى الكلمة، محدد 
الن  المرجـوة،  الغايـة  يحقـق  الهـدف، 
لمكافحـة  القائـم  القضائـي  العمـل 
القانونيـة  النصـوص  تقيـده  الفسـاد 
التـي ال يمكـن مـع وجودهـا ان نحـارب 
الفسـاد بهـذا الحجـم الكبيـر مع وجود 
انفـات امنـي، المنـاخ السـائد الـذي ال 
يوفـر األمـن للقائميـن علـى العمـل أو 
للمواطـن المشـتكي والمخبـر، فـكان 
الـذي   ، اإلخبـار  عـن  للعـزوف  سـببًا 
يشـترط النـص القانونـي الحالي سـببًا 
لتحريك الشـكوى، والمشرع العراقي 
الـازم  القانـون  يشـرع  ان  علـى  قـادر 
المعالجـة ويكـون مكمـل  لمثـل هـذه 
األمـوال  اسـترداد  قانـون  لمشـروع 
الـذي تقدمـت بـه رئاسـة الجمهوريـة، 
الـذي  القانونـي  النـص  وجـود  الن 
يجـرم األفعـال ال يكفـي مالـم نوفـر لـه 
اليـات اسـتثنائية مـن حيـث اإلجراءات 
تتناسـب وحجم الفسـاد المستشري، 
والـذي يوصف بانه سـرطان المجتمع، 
وان يكـون مـن يتولـى هـذه المهمـة 
معنـى  مـن  للكلمـة  بكلمـا  فدائـي 
إلـى  للتصـدي  نفسـه  يقـدم  انـه  اي 
الفدائـي  العمـل  بروحيـة  الفاسـدين 
اقدامـه  تحـت  المـوت  يضـع  الـذي 
وروحـه علـى كفـه مـن اجـل الوقـوف 
بوجـه الفاسـدين، وكان لنـا فـي وقفة 
بوجـه  الرشـيدة  والمرجعيـة  الشـعب 
السـياقات  أثمـرت  وكيـف  اإلرهـاب 
العسـكرية االسـتثنائية فـي تحشـيد 
مـع  والوقـوف  العراقـي  الشـارع 
اإلرهـاب  دحـر  فـي  المسـلحة  قواتـه 
سـيطر  التـي  األراضـي  واسـتعادة 
نوعـًا  لنـا  وأنتجـت  اإلرهـاب،  عليهـا 
الذيـن  الفدائييـن  المقاتليـن  مـن 
يبـادرون الـى المـوت مـن اجـل التحريـر 
فيـه  ارتقـت  جسـام  تضحيـات  وقـدم 
مـن  علييـن  فـي  الشـهداء  أرواح 
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 ،2011 لسـنة   8 رقـم  األسـري  العنـف 
الجهـات  تلـك  لمسـت  أن  بعـد 
والمجتمـع بشـكل عـام جديـة وضـرورة 
تتخذهـا  التـي  واإلجـراءات  األحـكام 
مـن  الحـد  بغيـة   ، المحكمـة  هـذه 
حـد  ووضـع   ، األسـري  العنـف  جرائـم 
تهـدد  التـي  السـلبية  للممارسـات 
كيـان األسـرة ، وتحسـم ملفـات العنـف 
النفسـي  الضغـط  وحـاالت  الجسـدي 
والجنسـية  المعنويـة  واالعتـداءات 

. المـرآة  علـى  الواقعـة 

ووفـق مـا نصـت عليهـا الفقـرة ثالثـا 
فـان  القانـون  مـن  األولـى  المـادة  مـن 
او  فعـل  كل  يعنـي  األسـري  العنـف 
أسـاس  علـى  بهمـا  التهديـد  أو  قـول 
النـوع االجتماعـي فـي إطـار العاقـات 
الـزواج  أسـاس  علـى  المبنيـة  األسـرية 
و القرابـة إلـى الدرجـة الرابعـة ومـن تـم 
شـأنه  مـن  قانونـا  األسـرة  إلـى  ضمـه 
الجسـدية  الناحيـة  ان يلحـق ضـررا مـن 
والجنسـية والنفسـية وسـلبًا لحقوقه 

وحرياتـه.

ومـن نفـس المنطلـق والتوجـه قـرر 
مجلـس القضاء األعلى إنشـاء محاكم 
العنـف  ملفـات  لحسـم  متخصصـة 
األسـري ، تأخـذ علـى عاتقهـا معالجـة 
تلـك الحـاالت واللجـوء الـى المصالحة، 
المشـاكل  أسـباب  علـى  والتعـرف 
 ، االجتماعـي  البحـث  بواسـطة 
باإلضافـة إلـى اإلجـراءات الرادعـة لمـن 
يسـلك هـذا الطريـق فـي التعامـل مـع 

. وأوالده  زوجتـه 

للقضـاء  العالمـي  اإلعـان  ان  كمـا 
علـى العنـف ضـد المـرأة ، والصـادر عـن 
الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي 
المـرأة  ضـد  العنـف  عـرف   1993 العـام 
)) أي فعـل عنيـف قائـم علـى أسـاس 
أن  يحتمـل  أو  عنـه  ينجـم  الجنـس 
ينجـم عنـه أذى أو معانـاة جسـمية أو 
جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك 
التهديـد باقتـراف مثـل هـذا الفعـل أو 
مـن  التعسـفي  الحرمـان  أو  اإلكـراه 
الحريــة، سـواء أوقـع ذلـك فـي الحيـاة 

.  )) الخاصـة  أو  العامـة 

قانـون  مـن   )  41  ( المـادة  تنـص 
العقوبـات العراقـي رقم 111 لسـنة 1969 
وقـع  إذا  جريمـة  ال  انـه  علـى  المعـدل 
الفعـل اسـتعماال لحـق مقـرر بمقتضى 
القانـون ، ويعتبـر اسـتعماال للحـق فـي 
 ، زوجتـه  الـزوج  تأديـب  اوال   /1 الفقـرة 
الفعـل  يكـون  ان  علـى  النـص  وحـدد 
فـي حـدود ماهـو مقـرر شـرعا او قانونـا 

او عرفـا .

الـزوج  علـى  عقوبـة  ال  ان  بمعنـى 
نـوع خفيـف مـن  الـى اي  يلجـا  الـذي 
أنواع العنف بحق الزوجة بزعم التأديب 
وشـكل  نـوع  القانـون  يحـدد  ان  دون   ،
وهـذا   ، وأسـبابه  ومبرراتـه  التأديـب 
اسـتعمال  فصـل  فـي  وضـع  النـص 
حـدد  الشـرع  ان  ومـع   ، قانونـا  الحـق 
إلـزام المـرآة بتأديـة الفرائـض ، إمـا عـن 
السـلوك وحـق التأديـب فلـم يتطـرق ، 
ومع ان هناك من ينكر على الزوج حق 
تأديـب الزوجـة ، وناحـظ ان النصـوص 
الدسـتورية والقانونيـة الاحقـة كانـت 
تؤكد على احترام النسـاء ومساواتها 
أمـام القانـون مـع الرجـل ، ووضـع لهـا 
مـن  كرامتهـا  تحمـي  التـي  النصـوص 

. والتعـدي  االنتهـاك 

ومجـرد التدقيـق فـي عبـارة التأديـب 
ذلـك  تلمـس  الرجـل  يمارسـه  الـذي 
نظـرة  فـي  واالختـاف  التفـاوت 
القانـون بيـن الرجـل والمـرأة ، فالتأديـب 
يأتـي مـن الـزوج ) الرجـل ( ، ومـن يقـع 
المـرأة   ( الزوجـة  هـو  التأديـب  عليـه 
وغيـر  متوازنـة  غيـر  معادلـة  وتلـك   ،  )
منطقيـة ، واليمكـن ان تحقـق العدالـة 
التـي يريدهـا النـص حيـن يمنـح الرجـل 
حقـا قانونيـا يمارسـه دون حسـاب دون 
أعلـى  الرجـل  النـص  فيضـع   ، النسـاء 

. المـرأة  مـن  درجـة 

فـي  العراقـي  الدسـتور  أكـد  فقـد 
ان  علـى   29 المـادة  مـن  آ  الفقـرة 
وتحافـظ  المجتمـع  أسـاس  األسـرة 
الدولـة علـى كيانهـا وقيمهـا الدينيـة 
نصـت  كمـا   ، والوطنيـة  واألخاقيـة 
علـى  المـادة  نفـس  مـن  رابعـا  الفقـرة 
والتعسـف  العنـف  أشـكال  كل  منـع 
 ، والمجتمـع  والمدرسـة  األسـرة  فـي 
/37 المـادة  فـي  الدسـتور  أكـد  كمـا 
اوال /آ علـى ان حريـة اإلنسـان وكرامتـه 

. مصونـة 

العقوبـات  قانـون  خلـو  وناحـظ 
العراقـي مـن أيـة مـادة تعاقـب مرتكب 
جريمـة العنـف األسـري ، بـل وتتناقـض 
مـع الدسـتور حيـن أباحـت للرجـل حـق ) 
تأديـب الزوجـة ( ولـم تعتبـر هـذا الفعـل 

جريمة يعاقب عليها القانون ، وتضمن 
 385  -  376 مـن  المـواد  فـي  القانـون 
الجرائـم التـي تمـس األسـرة والجرائـم 
القاصـر  ورعايـة  بالبنـوة  المتعلقـة 
للخطـر  والعجـزة  الصغـار  وتعريـض 
النـص  ان  حيـن  فـي   ، العائلـة  وهجـر 
لجميـع  مانعـا  الدسـتوري جـاء شـاما 
أشـكال العنف في األسـرة سـواء كان 

. أو معنويـا  العنـف ماديـا  هـذا 

قانـون  أن  كمـا   ، األسـري  والعنـف 
لسـنة   188 رقـم  الشـخصية  األحـوال 
للزوجـة  الحـق  أعطـى  المعـدل   1959
أو  بهـا  أضـر  إذا  زوجهـا  عـن  بالتفريـق 
اسـتمرار  معـه  يتعـذر  ضـررا  بـاألوالد 
النافـذ  النـص  وألن   ، الزوجيـة  الحيـاة 
فـي قانـون العقوبـات أصبـح يتناقـض 
ليـس مع النـص الدسـتوري والقوانين 
األسـرية  بالحيـاة  المتعلقـة  النافـذة 
أألخـرى ، بـل أصبـح يتناقـض مـع واقـع 
وضمـان  اإلنسـان  حقـوق  ومـع  الحـال 
مـع  ويتعـارض   ، والكرامـة  الحريـة 
االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي 
تلـزم العـراق االلتـزام بهـا بعـد توقيعـه 
موجباتهـا  وفـق  بالعمـل  وإقـراره 
القانونية ، وإذا ما فهم الرجل القوامة 
وليـس  النشـوز  عنـد  تمـارس  فأنهـا   ،
ضمـن الحياة الطبيعيـة ، فكيان المرأة 
وشـخصية  كيـان  عـن  تمامـا  مسـتقل 
الرجل ، وكل لهما ذمة مالية مستقلة 
يؤكدهـا  التـي  والعاقـة   ، اآلخـر  عـن 
عقـد الـزواج بيـن الرجـل والمـرأة بعـد أن 
الحيـاة  رابطـة  إلنشـاء  شـرعا  لـه  تحـل 
رابطـة  والـزواج   ، والنسـل  المشـتركة 
الرجـل  مـن  كل  بهـا  يشـترك  مقدسـة 
كامـل  سـوية  يتحمـان   ، والمـرأة 
تفرضهـا  التـي  والواجبـات  الحقـوق 
هـذه المشـاركة فـي الحيـاة الزوجيـة .

دراسـات  قدمـت  النهـج  هـذا  وفـق 
تعـرض  األعلـى  القضـاء  لمجلـس 
محاكـم  لتشـكيل  الماسـة  الحاجـة 
تحسـم ملفات العنف األسـري ، بالنظر 
لتعدد وتوسع أشكال هذا العنف في 
تاقيـه  مـا  ومـع   ، العراقـي  المجتمـع 
المرأة العراقية من تهميش وتعسـف 
وغبن ، تتعرض النساء في العراق إلى 
واالسـتغال وحجـب  الضـرر  مـن  أنـواع 
مكانتهـا  مـع  تتناسـب  ال  الحقـوق 
ودورهـا الفاعل في المجتمع واألسـرة 
، واسـتقر القضـاء علـى ضـرورة إنشـاء 
مثـل هـذه المحكمـة المتخصصـة في 

. العنـف األسـري  قضايـا 

القضائيـة  الجهـات  بـادرت  ولهـذا 
كوردسـتان  إقليـم  فـي  والقانونيـة 
مناهضـة  قانـون  إصـدار  إلـى  العـراق 

 زهير كاظم عبود 

محاكم العنف األسري 
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يفصـل  لقانـون  بحاجـة  األمـر  ان  ومـع 
عمـل تلـك المحكمـة وينظم الحـاالت وفق 
القانـون ، اال ان قيـام مثـل هـذه المحاكـم 
أوجـد فرصة للنسـاء اللواتي يتـم االعتداء 
سـبيل  يجـدن  ال  اللواتـي  ومـن   ، عليهـن 
وحتـى   ، للقضـاء  اللجـوء  سـوى  ومـاذ 
تكـون تلـك المحاكـم جـدار الحمايـة الـذي 
إليقـاف  اإلجـراءات  ويتخـذ  الجهـد  يبـذل 
مـن  البـد  كان   ، األسـرية  الحيـاة  تهديـم 
تأسـيس جهات متخصصـة لرعاية الضحايا 
المجتمـع  منظمـات  مـع  وبالتنسـيق 
المدني ، بيوت للحماية يتم إلحاق النسـاء 
بهـا تحـت رعايـة الدولـة وحمايتهـا ، ممـن 
وحتـى   ، لايـواء  مسـتقر  وال  لهـا  ألبيـت 
المحكمـة  وتفصـل  قضيتهـا  تنتهـي 
دور  تفعيـل  إلـى  باإلضافـة   ، بمشـكلتها 

. والنفسـي  االجتماعـي  البحـث 
الشـك ان اللجوء الى العنف دليل على 
لألمـراض  السـلبي  واالنعـكاس  الفشـل 
النفسـية واالجتماعيـة التـي يعانـي منهـا 
نفسـية  عقـد  حلـول  عنـه  وينتـج   ، الفـرد 
ومشـاكل اجتماعيـة ، وتفكيـك لمقومات 
وبنـاء األسـرة ، وبالتالـي انهيارهـا ، ولعـل 
إليهـا  يلجـا  التـي  األسـباب  أهـم  بيـن  مـن 
الرجـل السـتعمال العنـف فـي أسـرته تلـك 
األمـراض التـي انعكسـت علـى شـخصيته 
مـن طفولتـه ومـن أسـرته ومحيطـه ، كمـا 
أن  يعتقـد  مـن  الرجـال  مـن  نـوع  هنـاك  ان 
وهـو  رجولتـه  يثبـت  العنـف  الـى  اللجـوء 
بالتالـي يؤكـد نزوله عن درجـة تلك الرجولة 
وتخليه عن القيم اإلنسـانية الى السـلوك 
ويدلـل   ، المتخلـف  والحيوانـي  الهمجـي 
أيضـا علـى عـدم قـدرة الفـرد علـى الحـوار 
 ، المشـكلة  علـى  والتركيـز  والسـيطرة 
المعتـدي  شـخصية  دونيـة  علـى  ودليـل 
باإلضافـة   ، الفسـيولوجي  واسـتغالها 
إلـى وجـود أسـباب اقتصاديـة واجتماعيـة 
وثقافية ، وهنا يبرز الدور المهم لمنظمات 
المـراة  ومنظمـات  المدنـي  المجتمـع 
والدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان بشـكل عـام 
فـي التوعيـة ونشـر الثقافـة القانونيـة ، و 
كمـا تتحمـل الفضائيـات واألعـام بشـكل 
عـام مسـؤولية كبيـرة فـي حملـة الوعـي 
والتأثيـر السـلبي علـى األسـرة والمجتمـع 
فـي حـال اللجـوء إلى العنـف دون أي مبرر 

أو منطـق .
العنـف  ضحايـا  مـن  النسـاء  فـان  ولهـذا 
والوقـوف  بهـن  االهتمـام  يجـب  األسـري 
بجانبهن وتقديم الدعم المادي والمعنوي 
لمنحهـن الثقـة بالنفـس والشـعور بالقـوة 
صحيحـة  بطريقـة  التفكيـر  علـى  والقـدرة 
وإيجابيـة فـي مشـاكلهن. وبغيـة إحـداث 
التهديـم  إلـى  اللجـوء  قبـل  للعـاج  طـرق 

وتشـتيت األسـرة .

لسـقوط  التالـي  اليـوم  فـي  هـذا  كتبـت   
عليـه مصـرة  ومازلـت  الموصـل 

أهلهـا  بعـض  الموصـل؟  بـاع  الـذي  مـن 
محافظهـا  جيشـها؟  قيـادات  وعشـائرها؟ 
هـؤالء  كل  أم  محافظتهـا؟  ومجلـس 

؟ مجتمعيـن
لقـد علمنـا الزمـن المـر أن مـا نـراه علـى األرض 
لصفقـة  ناتـج  مجـرد  هـو  جسـام  أحـداث  مـن 

نراهـم. ال  كبـار  العبيـن  بيـن  عقـدت 
اإليرانيـون؟  األميركيـون؟  الموصـل؟  صفقـة  أبـرم  الـذي  مـن   
األتـراك؟ أطـراف عربيـة؟ أطـراف سياسـية محليـة؟ أم كل هـؤالء 

؟ مجتمعيـن
سيأتي يوم نعرف فيه ما حدث، أو بعضه.

 سنعرف من الذي باع ومن اشترى وكم كانت حصة كل طرف.
 سنعرف من خطط ومن نفذ ومن استقدم داعش ليستخدمها 

قوة ضاربة على األرض.
 وحتى يأتي ذلك اليوم، أنا على يقين تام من أمرين:

لداعـش وال  يبيعـون مدينتهـم، ال  الموصـل ال  أهـل  إن  أولهمـا، 
لغيرهـا.

 هـؤالء قـوم شـديدو االعتـزاز بهويتهـم ولهـم تاريـخ ممتـد مـن 
بالثقافـة  المشـتركة  حياتهـم  وإثـراء  العراقييـن  مـع  االلتحـام 

والمعرفـة.
 كمـا انهـم قـوم محافظـون يتمسـكون بتقاليدهـم، ويسـتحيل 
أن يسـمحوا لعناصـر داعـش، المهووسـة بالجنـس والحـور العيـن، 
أن تحكمهـم أو تقتـرب مـن حياتهـم. كانـت فـي الموصـل خايـا 

نائمـة وحواضـن تلبـد فيهـا؟
 نعم، ولكن من منا يعرف شـيئا عن خايا نائمة في مدن العراق 
األخـرى كـي يتهـم أهالـي الموصـل والرمـادي والفلوجـة بأنهـم 

حواضـن لإلرهاب؟
 وكـم كان يبلـغ عـدد هـذه الحواضـن فـي محافظـة مثـل نينـوى 

يسـكنها أكثـر مـن ثاثـة ماييـن نسـمة؟
ثانيهمـا، ان الجيـش العراقـي لـم ينهـزم في الموصـل، إنما خذله 

قادتـه الذيـن كان فرارهـم جـزءا من الصفقة.
 صـرح يومهـا وزيـر البيشـمركة بـأن أكثـر مـن أربعمائـة ضابط برتب 

عاليـة دخلـوا إقليـم كردسـتان، عـدا القيادات العليـا للجيش.
شـوارع  فـي  تائهيـن  الجنـود  مـن  اآلالف  عشـرات  تـرك  هكـذا   

القطعـات. بيـن  تنسـيق  وال  قيـادة  بـا  وأزقتهـا  الموصـل 
هؤالء هم )أوالد الملحة( الذين ال شأن لهم بصفقات الكبار،

تدريبهـم  يكـون  عندمـا  حتـى  ووطنهـم  شـعبهم  يخذلـون  ال   
شـحيحة، وأرزاقهـم  ناقصـا  وتسـليحهم  ضعيفـا 

 ولسبب بسيط جدا، أن ال ماذ لهم غير هذه األرض.

 من الذي باع الموصل عام 2014
سلوى زكو
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عنـد  اإلنتبـاه  يسـترعي  وبشـكل 
أحـزاب اإلسـام السياسـي فـي حيـن 
الدسـتور وقانـون األحـزاب يحـّرم ذلـك . 
كمـا كونـت مراكـز قـوى تأمـر وتنهي . 
مسـتخدمة كل الوسـائل فـي سـبيل 

. الشـعب  إرادة  دحـر 

هـذه  تجـاه  الشـعب  يسـكت  ولـم 
األوضـاع الشـاذة بعـد أن أصبح مجلس 
بيـد  الدولـة  ومؤسسـات  النـواب 
 / المليشـيات  تمتلـك  التـي  األحـزاب 
الشـعب  أبنـاء  مـن  األولـوف  خرجـت 
فـي حركـة إحتجاجيـة كبيـرة منذعـام 
الحركـة  تتطـور  وأخـذت  م   2011
اإلحتجاجيـة وبصـوت عالـي للمطالبـة 
بحقـوق الشـعب والعدالة االجتماعية 
سياسـية  طبقـة  ظهـرت  أن  وبعـد 
الشـعب  أمـوال  سـرقت  فاسـدة 
غنـًا  والغنـى  فقـرًا  الفقـر  إزداد  حيـث 
الخدميـة  التظاهـرات  وإسـتمرت   .
الـذي  التفجيـر  وكان  والمهنيـة 
إنتفاضـة  هـو  العراقـي  الشـارع  هـّز 
تشـرين األول 2019 ، إنتفاضـة الشـباب. 
األمنيـة  القـوات  دفـع  الـذي  األمـر 
بشـتى  مكافحتهـا  إلـى  القمعيـة 
إختطـاف،  تـم  لقـد  األسـلحة  أنـواع 
وإغتيـال ، وإعتقـال آالف المتظاهريـن 
شـرائح  كافـة  ومـن  والنسـاء  الشـباب 
مـن  ومطاردتهـم  العراقـي  المجتمـع 
 700 أكثـر مـن  المليشـيات وقتـل  قبـل 
شـهيد وشـهيدة. كمـا حدثـت ضجـة 
كبيـرة فـي مجلـس النـواب وقـد عـاد 
أطيافـه  بمختلـف  العراقـي  الشـعب 
حيـث  موحـدًا  الثوريـة  جـذوره  إلـى 
وتـّم  مليونيـة  تظاهـرات  خرجـت 
إسـقاط حكومـة عـادل عبـد المهـدي 
محلهـا  حلـت  التـي  الحكومـة  ولكـن 
وهـي حكومـة مصطفـى الكاظمـي 
فشـلت فـي تلبيـة مطالـب الجماهيـر 
مسلسـل  بـدأ  ثـم   . برنامجهـا  وتنفيـذ 
الوعـود  ورغـم  للنشـطاء  اإلغتيـاالت 
إال  المتظاهريـن  قتلـة  عـن  بالكشـف 
إسـتمرت  والمماطلـة  التسـويف  إن 
مـع  مجـرم  أي  عـن  يكشـف  ولـم 
بهـم  التحقيقيـة  السـلطات  معرفـة 
كان  لقـد   . المستمسـكات  وتوفـر 
إجـراء  علـى  يؤكـد  الكاظمـي  برنامـج 
مطاليـب  علـى  بنـاء  مبكـرة  انتخابـات 
علـى  العمـل  جـرى  ولكـن  المحتجيـن 
واللجـوء  االنتخابـات  مواعيـد  تأخيـر 
إلـى نظـام إنتخابـي مجحـف ، وحرمـان 
فـي  المشـاركة  مـن  الخـارج  عراقيـو 

. وغيرهـا  االنتخابـات 

القـوى  بيـن  صـراع  يوجـد  واآلن 

العراقـي  الشـعب  عانـى  لقـد   
الحقيقيـة  الديمقراطيـة  غيـاب  مـن 
فتـرة  منـُذ  اإلجتماعيـة  والعدالـة 
طويلة فبعد تأسيس الدولة العراقية 
اإلنتـداب  دولـة  تسـتطع  لـم   1921
أن تعكـس ديمقراطيتهـا  البريطانيـة 
السياسـي  ونظامـه  العـراق  علـى 
 ، قشـورها  خـال  مـن  إال  الملكـي 
فـي  الديمقراطيـة  تنمـو  لـم  ولهـذا 
سياسـية  تقاليـد  تنشـأ  أو  العـراق 
إزداد  بـل  وقـوى  كأحـزاب  رصينـة 
الدولـة  بنـاء  تـم  عندمـا  سـوٍء  األمـر 
إقطاعـي  السياسـي شـبه  ونظامهـا 
ونظـام إقتصـادي ريعـي وطفيلـي و 
سياسـي  مصطلـح  كومبرادوري)هـو 
يعنـي طبقـة البرجوازيـة التـي سـرعان 
األجنبـي  المـال  رأس  مـع  تتحالـف  مـا 
تحقيقـًا لمصالحهـا ولإلسـتياء علـى 
أسـس  والـذي   ) الوطنيـة  السـوق 
الحكـم  مخلفـات  مـن  الكثيـر  علـى 
المصالـح  لحمايـة  وتبعـًا   . العثمانـي 
المتنفـذة  السياسـية  للطبقـة 
أجهـزة  بنـاء  نـّم  حولهـا،  يـدور  ومـن 
بأشـراف  القمعيـة  والسـلطة  الدولـة 
تـم  كمـا  البريطانييـن  المستشـارين 
كارتونـي  نـواب  مجلـس  تأسـيس 
الـذي يتغيـر بيـن فتـرة قصيـرة وأخرى 
السـلطة  بيـد  البرلمـان  حـل  بسـبب 
مـن  وبإقتـراح  والتنفيذيـة  الملكيـة 
مـن  يكـون  وهوعـادة  الـوزاء  رئيـس 
أرتكـب  الـذي  سـعيد(  قبل)نـوري 
وبعـد  العراقـي  الشـعب  بحـق  جرائـم 
قـوة وعنـف.  الشـعب  نضـال  يـزداد  أن 
السياسـي  العـراق  تأريـخ  خـال  ومـن 
الطويـل مـرت علـى العـراق حكومـات 
مطيعـة لإلجنبـي التـي قامـت بعقـد 
لتكبيـل  معـه  إسـترقاقية  إتفاقيـات 
العـراق وشـعبه وتـدور دواليـب الزمـن 
الوطـن  علـى  مـرت  حيـث  السياسـي 
دكتاتوريـة  حكومـات  والشـعب 
والجـوع  الويـات  الشـعب  أذاقـت 
والقهـر والحرمـان فضـًا عـن األمـراض 
والحـروب  والفياضانـات  واألوبئـة 
ولـم   . والقومـي  الطائفـي  والصـراع 
تمـر علـى العـراق سـوى فتـرة قصيـرة 
مـن الحكـم الوطنـي بزعامـة الوطنـي 
ثـورة  قيـام  بعـد  قاسـم  الكريـم  عبـد 
الشـعب والجيش 1958، إال أن األعداء 
وقتلـة  متآمريـن  مـن  عليهـا  تكالبـوا 
الجمهـوري  الحكـم  مـن  ومتضرريـن 
الجمهوريـة  علـى  القضـاء  فتـم 
شـباط  إنقـاب   8 نجـاح  بعـد  األولـى 
حكـم  جـاء  وعندمـا  األسـود1963، 
وبقيـادات  الواحـد  الشـمولي  الحـزب 
فتـرة مظلمـة  الشـعب  عـاش  يمينيـة 

وإبـادة  وقتـل  وإعدامـات  ومخيفـة 
إلـى األقـارب فضـًا  والعقوبـة تعـدت 
عـن الدرجـة األولى فكان حقًا كابوسـًا 
إسـتمر أكثـر مـن خمسـة وثاثيـن عامًا 
. واآلن وبعـد التغييـر السياسـي الذي 
 2003 نيسـان  مـن  التاسـع  فـي  حصـل 
الدولـي  التحالـف  قـوى  بواسـطة  م 
األكبـر  العبـأ  تحملـت  التـي  وأمريـكا 
طبقـة  الحكـم  دسـت  إلـى  وصلـت   .
سياسـية إسـامية وطائفية وأسـس 
المحاصصـة  قواعـد  علـى  الحكـم 
الطائفيـة والقوميـة واإلثنيـة حسـب 
هـذه  )بريمر(ومـن  األمريكـي  الحاكـم 
النقطـة خسـر العراق هويتـه الوطنية 
نتـاج  أصبـح  الـذي  المواطـن  وخسـر 
البغيـض  الدكتاتـوري  الحكـم  ذلـك 
بعـد  التوصـف  التـي  فترةمظلمـه 
فـي  الشـعب  الدكتاتـور  حـرق  أن 
شـخصيته  ودمـر  الحـروب  أتـون 
شـعب  منـه  خلـق  الوطنية،والـذي 
مهـزوم وخائـف ولكـن اإلرادة واألمـل 
مسـتمر. كان  والنضـال  أقـوى  كانـت 

واآلن وبعـد مـرور ثمانيـة عشـر عامـًا 
؟لقـد  العراقـي  الشـعب  حصـل  مـاذا 
كانـت النتيجـة مخيبـة لآلمـال . ظهـور 
سـلطة سياسـية مزدوجة ، مليشـيات 
متعـددة األلـوان واإلتجاهـات ، شـبكة 
الديمقراطيـة  تقزيـم   ، للفسـاد  مافيـا 
وسـلطة تشريعية مشلولة وضعيفة، 
إنتشـار   ، المعـارض  الصـوت  مكافحـة 
مفاهيـم الطائفية واإلثنية، والفسـاد 
 ، واإلجتماعـي  والمالـي  السياسـي 
المشـاريع  تدميـر   ، الخدمـات  إنعـدام 
والمعامـل والمصانـع ، فسـاد فـي كل 
مكان وزاوية من الدولة ومؤسسـاتها 
. نهـب وسـلب المـال العـام وكمـا ذكـر 
رئيـس الجمهوريـة برهـم صالـح ضيـاع 
الرقـم  ولكـن  150مليـاردوالر  وسـرقة 
وظهـر   . ذلـك  مـن  أكثـر  الحقيقـي 
المتعاقبـة  الحكومـات  فسـاد  للعيـان 
السياسـي  اإلسـام  طبقـة  وفسـاد   ،
. وبعـد أن أرتفـع صـوت الشـعب علـى 
العدالـة  وغيـاب  الخدمـات  سـوء 
وإرتفـاع خـط الفقـر ، ونفشـي البطالة 
وحرمـان آالف الخريجيـن مـن الوظيفة 
وأصبحت ظاهرة الرشـا وفسـاد الذمم 
فيهـا  بمـا  المناصـب  وشـراء  وبيـع 
المناصـب البرلمانيـة وتزويـر االنتخابـات 
ظاهـرة فـي المجتمـع العراقـي . ولـم 
يقـف تدمير الدولة ومؤسسـاتها إلى 
تعـدى  وإنمـا  فقـط  المسـتوى  هـذا 
ذلـك إلـى القيم العراقيـة ، ومخالفات 
األعتـراف  وعـدم  للدسـتور،  مسـتمرة 
المليشـيات  ونشـأت  بالقانـون. 
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حـول  والطائفيـة  والمتخاصمـة  المتحاصصـة 
الحشـد  وجـود  ومنهـا  المواضيـع  مـن  الكثيـر 
الشعبي المسلح ، وفوضى الساح ، والتحكم 
بالمؤسسات خارج عن حكم القانون وبعيدًا عن 
الدسـتور وأصبحـت عـدة قيـادات علـى السـاحة 
الشـعب  إنتفاضـة  ذكـرى  وفـي   . السياسـية 
خرجـت تظاهـرة 25آيـار 2021 وقـد كانـت للتذكيـر 
جـرى  وفيهـا  الشـعب  لمطالـب  وإسـتعراض 
وإسـتخدام  األمنيـة  القـوات  مـع  اإلصطـدام 
المليشـيات  مـن  بتدخـل  وأيضـًا  العنـف 
. وفـي يـوم 26آيار/علـى 27 حصلـت  المسـلحة 
أحـد  وإعتقـال  الـدورة  فـي  البوعيثـة  أحـداث 
الموقـف  تطـور  حيـث  الشـعبي  الحشـد  قـادة 
قبـل  مـن  وإقتحامهـا  الخضـراء  محاصـرة  إلـى 
الموقـف  مـن  اإلسـتفادة  ولغـرض  الحشـد...ألخ 
هنـاك مـن يدفـع نحـو التأجيـل لإلنتخابـات إلـى 
األحـزاب  ألن   2022 أيلـول  إلـى  أو   2022 نيسـان 
والمليشـيات يقـض مضجعهـا عنـد ذكـر إجـراء 
اآلن  مقاعدهـا.  فقـدان  مـن  خوفـًا  االنتخابـات 
التوتـر يتصاعـد بيـن األحـزاب الشـيعية -إسـام 
والقـوى  الحشـد  بيـن  سياسـي وكذلـك صـراع 
مـن  والحكومـة  جهـة  مـن  الوالئية)اإليرانيـة( 
. اآلن الصـراع إزداد علـى السـلطة.  جهـة ثانيـة 
والمتظاهريـن  المحتجيـن  لـدى  أصبـح  لقـد 
الـدروس والعبـر ومنهـا توحيـد  خزيـن جيـد مـن 
العمـل التنسـيقي ، والعمـل علـى إيجـاد قيـادة 
أبنـاء اإلنتفاضـة  ، تأسـيس أحـزاب مـن  موحـدة 
القـوى  مـع  المشـترك  والعمـل  التقـرب   ،
أسـاليب  تنويـع   ، والديموقراطيـة  الوطنيـة 
النضـال ألجـل التغييـر نحـو البديـل الديمقراطـي 
عمليـة  إلجهـاض  حثيثـة  جهـود  وجـود  مـع 
يجـب  تسـتمر  لكـي  اإلنتفاضـة  أن   ، التغييـر 
منهـا  النضـال  مـن  منوعـة  أشـكال  تمـارس  ان 
2-الوقفـات  اإلحنجاجيـة  المذكـرات  تنظيـم 
4-اإلحتجاجـات  3-اإلعتصامـات  والتظاهـرات 
...ألـخ.  األضرابـات  -وتنظيـم  المطلبيـة -خدميـة 
فابـّد مـن التغييـر والتحـول الديمقراطـي ، ألن 
الثقـة  اليمتلـك  أصبـح  اآلن  السياسـي  النظـام 
بـه مـن قبـل الشـعب وهـذا يحتـاج إلـى تنظيـم 
مختلفـة  تنسـيقية  أشـكال  وإقامـة  الصفـوف 
سياسـية  تجمعـات  تضـم  مياديـن  عـدة  فـي 
يولـد  السـلمية  بالطـرق  فالضغـط   . مهنيـة 
اإلنتصـار والبـد أن نفهـم بـأن الدولـة متشـظية 
إلـى  يصـل  قـد  بمفـرده  يعمـل  جهـاز  وكل 

. التصـادم 

الشـعب اآلن فـي حالـة مـن اإلحبـاط واليـأس 
بـأن  يعتقـد  وكان  المسـبق  التفـاؤل  بسـبب 
أدنـى  أو  قوسـين  قـاب  علـى  أصبـح  التغييـر 
ولكـن القـوى السياسـية التـي أصبحـت تحيـط 
نفسـها بجـدار أمنـي مسـلح وتصـم آذانهـا عـن 
صوت الشـعب وتسـتمر باإلسـتهانه به فسوف 
تجـد حـراك مـن نـوع آخـر . ولهـذا علـى القـوى 
تتوحـد  أن  واليسـارية  والديمقراطيـة  الوطنيـة 
وتنسـق مـن أجـل قيـام جبهـة أو تحالـف واسـع 
ميـزان  وتغييـر  التغييـر  إحـداث  ألجـل  وعريـض 
القـوى فـي البرلمـان والشـارع العراقـي حفاظـًا 
علـى الوحـدة الوطنيـة مـع إعـادة السـاح بيـد 

. الدسـتور  الدولـة تطبيقـًا لمـواد 

دور وأهمية مفوضية االنتخابات 
في العملية االنتخابية 

العقـل  هـي  االنتخابـات  مفوضيـة   
المدبـر والمفكـر لنزاهـة عمليـة االنتخابات 
علـى  وتشـرف  تنظـم  التـي  هـي  ألنهـا 
وعمليـًا  لوجسـتيًا  االنتخابـات  عمليـة 
تمتـاز  أن  مؤسسـة  بهكـذا  والمفـروض 
واإلخـاص  وااللتـزام  والنظافـة  بالنزاهـة 
واختيار اإلنسـان المناسـب لهذا المنصب 
التجـارب  وأيقظتنـا  نبهتنـا  وقـد  المهـم 
للمفوضيـات  كان  السـابقة  االنتخابيـة 

االنتخابيـة السـابقة دور فـي عمليـة التزويـر وصعـود عناصـر 
جاهلة وغير مدركة لدور ومنصب نائب الشعب في التأثير 
العـراق وطـن  وإلـى وصـول  العامـة  الدولـة  علـى سياسـة 
وفسـاد  محاصصـة  إلـى  اآلن  عليـه  نحـن  مـا  إلـى  وشـعب 
إداري وبطالـة وتضخـم وظيفـي ومحسـوبية ومنسـوبية 
ومـن  ريعـي  واقتصـاد  الدولـة  مرافـق  جميـع  فـي  وأزمـات 
خـال هذه السـلبيات أدرك الشـعب الـدور الكبير واألهمية 
األساسـية وأن تكـون مفوضيـة االنتخابـات هـي األسـاس 
فـي نزاهـة االنتخابـات أو اللعـب فـي نتائجهـا التـي تـؤدي 

للشـعب. كنـواب  للمرشـحين  الفـوز 
آمـال كبيـرة ومصيريـة علـى  العراقـي يعقـد  إن الشـعب 
فـي   2021/10/10 فـي  تجـرى  سـوف  التـي  االنتخابـات  هـذه 
ألن  العراقيـة  السياسـة  لواقـع  الجـذري  التغييـر  عمليـة 
والقوانيـن  والسياسـة  الدولـة  تولـد  النـواب  مجلـس  مـن 
المهمـة والمصيريـة فـي مسـيرة العـراق الوطـن والشـعب 

األفضـل. المسـتقبل  نحـو 
عمليـة  فـي  القادمـة  الحكومـة  وفعاليـة  دور  هـو  مـا 

؟ للعـراق  االقتصـادي  اإلصـاح 
العوائـد  الريعـي وتوظيـف  إخـراج االقتصـاد مـن طابعـه 
فـي  الحدوديـة  والمنافـذ  النفـط  تصديـر  مـن  الماليـة 
مـن  األساسـية  الحاجيـات  وسـد  والزراعـة  الصناعـة  تطويـر 
الذاتـي  االكتفـاء  وتحقيـق  للشـعب  والحاجيـات  السـلع 
واالحتفـاظ بالعملـة الصعبـة ومـن أجـل تطويـر القطاعـات 
إعـادة تأهيـل الشـركات والمعامـل الصناعيـة مـن  يسـتلزم 
خـال إدخـال التكنولوجيـا الحديثـة بهـدف رفـع وتحسـين 
المحلـي  اإلنتـاج  إنتاجيتهـا ورفـع نسـبة مسـاهمتها فـي 
ومن الممكن الشـراكة مع القطاع الخاص وإنشـاء شـركات 
وتنشـيط  االقتصـاد  تخلـف  مسـتوى  لرفـع  مسـاهمة 
القطـاع الخـاص إال أن دور الدولـة يبقـى هـو األسـاس فـي 

العراقـي. االقتصـاد  انتعـاش 
الصناعـي  القطاعيـن  بتكامـل  االهتمـام  وكذلـك 
وسـد  التحويليـة  بالصناعـة  االرتقـاء  أجـل  مـن  والزراعـي 
الطلبـات المحليـة وتشـغيل األيـدي العاملـة العاطلـة عـن 
بالنسـبة  الـذي سـوف يسـهم  البطالـة  العمـل وامتصـاص 
واالسـتقرار  العمـل  فـي  الشـعب  مـن  كبيـرة  أعـداد  إلـى 
النقديـة  السياسـتين  تحسـين  يجـب  كمـا  االجتماعـي. 
العملـة  قيمـة  رفـع  أجـل  مـن  بينهمـا  والتنسـيق  والماليـة 
الوطنيـة ومكافحـة ارتفـاع نسـبة التضخـم ورفـع معـدالت 
المضاربـات  سـوق  علـى  والقضـاء  االقتصـادي  النمـو 
الماليـة ومـن يقـف ورائهـم مـن السياسـيين وقيـام البنـك 
المصرفـي.  القطـاع  مراقبـة  بعمليـة  العراقـي  المركـزي 
الوطنيـة علـى  للثـروة  العـادل  التوزيـع  الضـروري  مـن  كمـا 
وإنسـانية  عادلـة  بصـورة  العراقـي  المجتمـع  شـرائح  كافـة 
خـال  ومـن  والمالـي  اإلداري  الفسـاد  محاربـة  خـال  مـن 
تخصيصاتهـا فـي الميزانيـة االتحاديـة العامـة واتبـاع نظـام 
الضريبـي  التهـرب  ومكافحـة  التصاعديـة  الضرائـب  فـرض 
مـن كبـار موظفـي  والبيروقراطييـن  الطفيلييـن  قبـل  مـن 

الدولـة.

 فالح أمين الرهيمي 
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 رسالة المنتدى العراقي لمنظمات حقوق 
االنسان الى مؤتمر منظمة حمورابي

لحقوق االنسان 

منظمـة  مؤتمـر  أعضـاء  األعـزاء  والزمـاء  الزميـات   
المحترميـن اإلنسـان  لحقـوق  حمورابـي 

تحية وتقدير
يسـعدنا أن نبعـث إلـى مؤتمركـم الموقـر بتهانينا الحارة 
محافظـة  فـي  قرقـوش  بلـدة  فـي  انعقـاده  بمناسـبة 
كل  لمؤتمركـم  متمنيـن   ،2021\5\28 بتاريـخ  نينـوى 
حقـوق  عـن  الدفـاع  مسـيرة  لخدمـة  والموفقيـة  النجـاح 
اإلنسـان وتقديـم الخدمـات الطوعيـة اإلنسـانية للنازحيـن 
والمهجريـن والعائديـن إلـى مناطقهـم األصليـة والذيـن 
ودمـار  قصـري  وتهجيـر  فظـة  انتهـاكات  إلـى  تعرضـوا 
والمجاميـع  اإلرهابيـة  داعـش  عصابـات  قبـل  مـن  شـامل 
المسـلحة المنفلتـة، من خال جهودكـم المخلصة لتعزيز 
وطوائـف  مكونـات  بيـن  المشـترك  األخـوي  التعايـش 
وأديـان مجمـل الشـعب العراقـي عبـر التاريـخ، وفضـح كل 
والتغييـر  العنصـري  والتمييـز  والعنـف  التطـرف  أشـكال 
بقيـة  مـع  والعـون  اإلغاثـة  تقديـم  مـع  الديموغرافـي، 
إلرسـاء  المدنـي  والمجتمـع  اإلنسـان  حقـوق  منظمـات 
الحريات والتعايش المجتمعي والعدالة والمسـاواة في 
عراق مدني ديمقراطي اتحادي يحترم حقوق المواطنة 

القانـون. أمـام  بالتسـاوي 
إننـا فـي المنتـدى العراقـي لمنظمـات حقوق اإلنسـان، 
ومنظمتكـم العتيـدة عضـو مؤسـس فيه منذ لقـاء برلين 
عام 2014، ال يسـعنا إال أن نقدر عاليًا جهودكم ونشـاطكم 
المتميـزة فـي هـذا المجـال اإلنسـاني التطوعـي، وننتظر 
مـن مؤتمـر منظمتكـم قـرارات وتوصيـات وبـاغ ختامـي 
اإلنسـان  حقـوق  لخدمـة  وجهودكـم  عملكـم  يطـور  بمـا 

واإلنسـانية.
دعوتكـم  تلبيـة  إمكانيـة  عـدم   يؤسـفني  ختامـًا، 
ظـروف  بسـبب  المؤتمـر  فـي  كمراقـب  للمشـاركة  لـي 
صحيـة اسـتدعت سـفري إلـى خـارج العـراق إلجـراء بعـض 

والعـاج. الفحوصـات 
مع خالص االحترام والتقدير ..

                                                            عبد الخالق زنكنة              
المنسق العام للمنتدى العراقي
 لمنظمات حقوق اإلنسان
                                                  28 / أيار / 2021                

- الجمعية العراقية لحقوق اإلنسان/ بغداد
- منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان / العراق

- جمعية المواطنة لحقوق اإلنسان
- الجمعية العراقية للمتقاعدين لحقوق اإلنسان

- جمعية الرافدين لحقوق اإلنسان
- هيئة الدفاع عن أتباع المذاهب والديانات في العراق

- المرصد السومري لحقوق اإلنسان / هولندا
- الجمعيـة العراقيـة لحقـوق اإلنسـان / الواليـات المتحـدة 

األمريكية
- منظمـة الدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان في العـراق / ألمانيا 

/ أومرك
- لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان / استراليا

 البيان الختامي الصادر عن المؤتمر 
 االنتخابي السادس لمنظمة حمورابي

لحقوق االنسان

مسـارها  االنسـان  لحقـوق  حمورابـي  منظمـة  عـززت   
المؤتمـر  بأنعقـاد  الديمقراطـي  واالداري  التنظيمـي 
االنتخابـي الـدوري السـادس فـي بغديـدا في سـهل نينوى 

.2021 ايـار  مـن  والعشـرين  الثامـن  الجمعـة  يـوم 
لقـد جـرى تطبيـق جميـع االليـات االجرائيـة الديمقراطيـة 
اكتمـال  مـن  تأكـد  حيـث  المؤتمـر،  مسـار  يتطلبهـا  التـي 
النصـاب القانونـي لانعقـاد، ومـن ثـم اعلـن عـن حـل مجلـس 
التـي  للمؤتمـر  رئاسـة  اختيـار  علـى  التصويـت  وتـم  االدارة 
تولـت ادارة اعمالـه التـي تضمنـت كلمـة موسـعة للسـيدة 
باسـكال وردا، تطرقـت فيهـا الـى مـا تحقـق للفتـرة الواقعـة 
بيـن المؤتمـر االنتخابـي السـابق الذي انعقد في نيسـان من 
عـام 2017 والمؤتمـر الحالـي ، كمـا تطرقـت الـى اسـتحقاق 
المرحلـة ومـا حققـت منظمة حمورابي من انجازات حقوقية 
واغاثيـة، اتسـمت بالكثيـر مـن االهتمـام الميدانـي للشـرائح 
االجتماعيـة االكثـر تضـررًا وفي مقدمتها األقليـات العراقية 

والمـرأة والطفولـة وفئـة الشـباب.
المؤتمـر  خـال  جـرت  التـي  المناقشـات  اتسـمت 
بالموضوعيـة والمتابعـة الحثيثـة ألدق التفاصيـل، وعبر عدد 
مـن اعضـاء المؤتمـر علـى أهميـة تطويـر البنـاء التظيمـي 
واالداري في ضوء تلك المنجزات، كما دعوا ايضا الى رسـم 
سياسـات حقوقية وتوعوية واغاثية اكثر تخصصًا واتسـاعًا 
ديمقراطيـًا وجغرافيـًا بمـا يعـزز االزدهـار لحقـوق المواطنيـن 
فـي التنميـة والعـدل والسـلم االهلـي ومواجهـة التطـرف 

بالمزيـد مـن القيـم المدنيـة الديمقراطيـة. 
وبعـد االنتهـاء مـن المناقشـات والمداخـات بشـأن تقاريـر 
المؤتمـر انتقلـت رئاسـة المؤتمـر الـى الخطـوة الديمقراطيـة 
االنتخابية النتخاب مجلس ادارة جديد للمنظمة حيث تقدم 
للترشـيح تسـعة اعضـاء مـن الهيئـة العامـة تنطبـق عليهـم 
شـروط الترشـيح الختيـار سـبع اعضـاء مجلـس ادارة بينهـم 
خمسـة فعلييـن و اثنـان اعضـاء احتيـاط، وقـد جـرت العملية 
تحـت  الديمقراطيـة  القانونيـة  الضوابـط  وفـق  االنتخابيـة 
اشـراف سـيادة القاضـي عـارف موسـى مشـكورا والمكلـف 
مـن قبـل رئاسـة محكمة اسـتئناف نينـوى االتحادية، واسـفر 

فـرز االصـوات عـن فـوزكل مـن:
 )33( وردا  خمـو  وليـم  صوتـًا.   )36( وردا  باسـكال  السـيدة 
محمـد  الدكتـور  صوتـا.  ايـوب.)31(  مرقـوس  لويـس  صوتـًا. 

صوتـًا.  )23( عدنـان  سـيف  الدكتـور  صوتـًا.   )23( كاظـم 
االحتيـاط : جـورج يعقـوب )16( صوتـًا . الدكتـورة فاتـن غانم 

)15( صوتًا
حمورابـي  لمنظمـة  المنتخـب  االدارة  مجلـس  وعقـد 
لحقـوق االنسـان، اجتماعـه األول بأنتخـاب السـيدة باسـكال 
وردا رئيسـة المنظمـة للـدورة الحاليـة 2021-2024، وتـم انتخاب 
السـيد لويـس مرقـوس ايـوب نائـب الرئيـس و توزيـع المهام 

علـى اعضـاء المجلـس وفـق النظـام الداخلـي وقـد 
عمـل  اسـتراتيجية  لوضـع  اجتمـاع،  تحديـد  تـم  وكذلـك 
التجدديـة  والحيويـة  تتناسـب  القادمـة  للمرحلـة  المنظمـة 
التي تميزت بها وقائع المؤتمر، واالمال التي طرحت خاله 
خاصـة فـي اطـار المقـررات والتوصيـات والمقترحـات التـي 
انبثقـت عـن المؤتمـر بما يحقق اهـداف المنظمة وخططها 
المستقبلية، بما يخدم حقوق االنسان والفئات المهمشة، 
بمـا يصـون االليـات الديمقراطيـة وانسـيابية العمـل االداري 

وتبسـيط االجـراءات والشـفافية.
بغديدا – سهل نينوى 28 ايار 2021
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 تصريح إعالمي  لالمانة الهامة لهيئة الدفاع 
 عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق  .. متى

تنتهي نكبات اتباع الديانات في العراق

االيزيدييــن  للنازحيــن  شــاريا  مخيــم  تعــرض   
بمحافظــة دهــوك يــوم الجمعــة الفائــت ، فــي 
الرابــع مــن حزيــران 2021  وبســبب تمــاس كهربائــي 
خيمــة    350 مــن  اكثــر  ألتهــم  هائــل  لحريــق 
مخلفــًا وراءه اكثــر مــن 1400 نــازح يســكنون العــراء 
حيــث تســبب بأحتــراق أوراق النازحيــن الثبوتيــة 
وأموالهم ومابسهم وكل حاجياتهم الحياتية 
األخــرى ، فباتــوا اليملكــون شــيئًا ســوى ذكريات 
أليمــة عــن حيــاة بائســة مظلمــة ، تعرضــوا فيهــا 
للتهجيــر والتدمير والقتل والســبي واإلغتصاب 
يســاهم  أن  شــأنه  مــن  وكل  والــذل  والجــوع 
بإبادتهــم ال لذنــب ســوى ألنهــم إيزيديــون. حالــة 
يرثــى لهــا ، اطفــال تبكــي ، ونســاء تصــرخ ، و 
رجــال حيــرى ، مواطنــون فقــدوا حتــى مايثبــت 
هوياتهــم وأنتماءاتهــم ، فباتــوا عــراة يفترشــون 

األرض ويلتحفــون الســماء.  
تطالــب هيئتنــا المســؤولين فــي حكومتــي 
المركــز واألقليــم بتقديــم العــون الفــوري لهؤالء 
 ، الروتينيــة  اإلجــراءآت  عــن  بعيــدًا  النازحيــن 
المســاعدات  إليصــال  والســريع  الجــاد  والعمــل 
إضطراريــة  كمرحلــة  لهــم  والطبيــة  الحياتيــة 
أولــى ومضاعفــة الجهــود لعودتهم الــى اماكن 
ســكناهم القديمــة أو توفيــر دور ســكن أخــرى 
المســتلزمات  كافــة  فيهــا  تتوفــر  لهــم  بديلــة 
المعيشــية التــي تليــق بحيــاة كريمــة لمواطنين 
مناطــق  تحريــر  مرَّعلــى  وقــد  خاصــة  أصــاء 
مــن  أكثــر  الداعشــية  الســيطرة  مــن  ســكنهم 

أربعــة ســنوات.  
كمــا تعــرب األمانــة العامــة لهيئــة الدفــاع عــن 
أتبــاع الديانــات والمذاهــب في العراق عن شــديد 
أســفها وحزنهــا البالــغ لمــا مــّر بــه أتبــاع الديانــة 
اإليزيديــة خــال الســنوات الســبعة األخيــرة علــى 
وجه التحديد ، حيث مازالوا يعانون من المآسي 
والعذابــات بإنتظــار عودتهــم لدورهــم وأماكــن 
ســكناهم وقراهــم ، دون وجــود أيــة مؤشــرات 
إيجابيــة تمنحهــم األمــل بالعــودة واإلســتقرار من 

جديــد فــي وطنهــم األصلــي ، العــراق. 
أخيــرا ، تؤكــد األمانــة العامــة علــى أن تحقيــق 
المباشــرة  المســؤوليات  مــن  يعتبــر  ذلــك  كل 
وفــق  وذلــك  واإلقليــم  المركــز  لحكومتــي 
بنــود الدســاتير والوثائــق والمبــادئ الحقوقيــة 
الوطنيــة والعالميــة التــي يلتزمــون بهــا قانونيــًا. 
ننتهــز هــذه الفرصــة للتذكيــر بأهميــة اإلســراع 
بتنفيــذ إتفاقيــة ســنجار وســهل نينــوى التــي 
ينتظرهــا أتبــاع الديانــات اإليزيديــة والمســيحية 

والكاكائيــة. 
االمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات   

والمذاهب في العراق
5 حزيران/ يونيو 2021

 إدانة ظاهرة االغتياالت ومطالبة بقوة 
إلنهاء الجريمة وردع المجرم

 حلقـات جرائـم االغتيـال تتوالـى وهـي باألسـاس موجهة 
يـن  تبنَّ ممـن  والنشـطاء  الناشـطات  نحـو  اسـتهدافها  فـي 
اسـتعادة  وعـن  والحريـات  الحقـوق  عـن  الدفـاع  وتبنـوا 
االسـتقرار والسـلم األهلـي وبنـاء الدولـة المدنيـة ونهجهـا 
.. بالمقابـل فـإنَّ تلـك الجرائـم التـي أطاحـت  الديموقراطـي 
منـذ 2003 حتـى يومنـا بـآالف مـن خيـرة أبنـاء شـعبنا مـن عقله 
والصحفييـن  والعلمـاء  األسـاتذة  مـن  الوطنـي  العلمـي 
الجريمـة  تلـك  ولتنصـبَّ  والمتخصصيـن  واإلعامييـن 
نشـاط  اسـتهداف  علـى  األخيـرة  السـنة  فـي  المشـخصة 
مؤسسـات  تحريـر  ومحاوالتـه  الشـعبي  التنويـري  الحـراك 

الميليشـياوية… سـطوة  مـن  الدولـة 
مافيـات  مـن  المالـي  وداعمهـا  الميليشـيات  تلـك  لكـن 
محاوالتهـا  حيـث  اسـتهدافاتها  فـي  أكثـر  تندفـع  الجريمـة 
هـّز االسـتقرار والسـلم األهلـي وحيـث محاوالتهـا االحتفـاظ 
أضاليلهـا  لتمريـر  األمنـي  واالنفـات  العنـف  بسـطوة 
وأباطيلها اإلجرامية من اتجار بالبشـر وبالمخدرات واألسـلحة 
التخريـب  مهـام  فـي  سـطوتها  يدعـم  ممـا  ذلـك  وغيـر 

فسـادًا.. والعبـاد  بالبـاد  تعيـث  مسـتمرًة،  والتدميـر؛ 
المـرة  وهـذه  االغتيـال  جرائـم  أخـرى  مـرة  تتكـرر  اليـوم 
بجرائـم  وإيغـال  إمعـان  فـي  المخابـرات  ضبـاط  تسـتهدف 
لترويع الناس وإدخال الرعب في قلوبهم ، تكريسا لسطوة 
إرهابيـة تتوهـم أنهـا وسـيلة كافيـة لقمع الشـعب من جهة 
ومنـع حراكـه السـلمي مـن التقـدم وإال فإنهـا تواصل إشـهار 
البعبع الذي تبتز به الناس مسـتغلة هّز الدولة والعمل على 

إضعافهـا أكثـر مـا يمكنهـا لتوكيـد أن يدهـا هـي العليـا..
إن الحراك الشـعبي إذ يطالب بتأمين أنشـطته ونشـطائه 
فإنـه فـي الوقـت ذاتـه يدافـع عـن تأميـن الدولـة واسـتقرارها 
يسـمح  ال  بمـا  هيبتهـا  واسـتعادة  مؤسسـاتها  وسـامة 
القـوى  تلـك  لصالـح  انفـات سـلطتها  باتجـاه  تتشـظى  أْن 

. المنفلتـة 
األمـن  وطعـن  االغتيـال  جرائـم  كل  نديـن  هنـا  ونحـن 
واالسـتقرار ونطالـب بحـل تنظيمـات اإلرهاب كافـة، بوصفها 
بجميـع أحوالهـا خارجـة علـى القانـون؛ علـى الرغـم مـن فـرض 
شـرعنتها بوسـاطة اغتصاب عناصرها ومرتزقتها مؤسسـات 

الدنيئـة.. لمآربهـم  وتجييرهـا  الدولـة وحرفهـا 
إن وقـوع اغتيـال لناشـط أو آخـر وتزامنـه مـع اغتيـال ضابـط 
مـا  بجوهـر  مترابـط  مسـبب  تزامـن  هـو  الدولـة  هيبـة  يمثـل 
وتركيعـه  الشـعب  إخضـاع  يحـاول  اسـتهداف  مـن  يختفـي 
واسـتهداف الدولـة لمنعهـا مـن تلبيـة برامـج تخـدم الشـعب 
وللوصـول لمرحلـة السـطوة الكليـة المطلقـة لتلـك القـوى 
طـروادة  حصـان  أنهـا  بارتزاقهـا  تعنـي  التـي  الميليشـياوية 

لدولـة أخـرى..
لتبنـي الدولـة مـا يحمـي إرادة الشـعب ومطالبتـه الثابتـة 
ومنـع  السـيادة  وفـرض  واالنعتاثـق  التحـرر  مـن  البـاد  فـي 
المـّس بهـا وليعلـو الصـوت الشـعبي ومصالحـه وإرادتـه في 
فـرض االسـتقرار وقـوة دولته منعتقة مـن أالعيب المضللين 

مـن مرتزقـة مواليـن لبعـض الـدول اإلقليميـة .. 
تحتـرم  مكينـة  دولـة  بنـاء  فـي  الوطنيـة  اإلرادة  ولتنتصـر 
والتقـدم السـام  فـي  مطالبـه  وتلبـي  ومصالحـه  الشـعب 

المرصد السومري لحقوق اإلنسان هولندا
               7 حزيران 2021
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 المفوضية العليا لحقوق االنسان في 
العراق توثق رصدها الميداني للتظاهرات

المفوضيـة  فيـه  تؤكـد  الـذي  الوقـت  فـي   
علـى  العـراق،  فـي  االنسـان  لحقـوق  العليـا 
والتعبيـر  الـرأي  فـي  المواطـن  حـق  كفالـة 
والتظاهـر السـلمي فانهـا تأسـف بشـكل بالغ 
لسـقوط شـهداء ومصابيـن مـن المتظاهريـن 
التـي  للتصادمـات  نتيجـة  االمنيـة  والقـوات 
حدثـت فـي سـاحة التحرير ببغـداد والتي أدت 
واصابـة  المتظاهريـن  مـن    )2( الستشـهاد    
)20( اخريـن، ومـازال اصابـة العديـد منهـم خطرة 
االمنيـة  القـوات  مـن   )130( واصابـة  االن  حتـى 
واعتقال عدد كبير من المتظاهرين تم اطاق 
معتقـل  متظاهـر   )11( والمتبقـي  سـراحهم 
حـرق  مـع  القضـاء  علـى  اوراقهـم  عـرض  تـم 
كرفـان عـدد)2( تابـع لقـوة حفظ النظـام نتيجة 
اسـتخدام الرصـاص الحـي والغـازات المسـيلة 
والحجـارة  االمنيـة  القـوات  قبـل  مـن  للدمـوع 

المتظاهريـن. قبـل  مـن  الحـادة  واالالت 
ان المفوضيـة ومنـذ بـدء التظاهـرات ولغايـة 
بمنـع اسـتخدام  اللحظـة كانـت تطالـب  هـذه 
حفـظ  قـوات  واخضعـت  المفـرط  العنـف 
القانـون والقـوات االمنيـة المسـاندة لها الكثر 
مـن )500( ورشـة تدريبيـة حـول كيفيـة التعامـل 
الوقـت  ، وفـي  المتظاهريـن وحمايتهـم  مـع 
الـذي تؤكـد فيـه علـى المتظاهريـن التزامهم 
واالبتعـاد  السـلمي  التظاهـر  بمعاييـر  التـام 
عـن ايـة تصادمـات مـع القـوات االمنيـة، فأنهـا 
باتخـاذ  االطـراف  لكافـة  مطالبتهـا  تجـدد 
اقصـى درجـات ضبـط النفـس والحفـاظ علـى 

التظاهـرات. سـلمية 
للقـوات  العـام  القائـد  المفوضيـة  وتطالـب 
واتخـاذ  المسـؤولية  بتحمـل  المسـلحة 
اسـتخدم  مـن  ضـد  جديـة  االكثـر  االجـراءات 
واحالتهـم  المفـرط  والعنـف  الحـي  الرصـاص 
المعتقليـن  كافـة  سـراح  واطـاق  للقضـاء 

التظاهـرات. خلفيـة  علـى 
كمـا وتجـدد مطالبتهـا لاخـوة المتظاهريـن 
بمنـع مـن يريـد حـرف التظاهـرات عـن مسـارها 
الحـق  لهـذا  ممارسـتهم  واسـتمرار  السـلمي 
وحفـظ  االمنيـة  القـوات  مـع  التعـاون  عبـر 

والخاصـة. العامـة  الممتلـكات 

المفوضية العليا لحقوق االنسان - العراق
26/ايار-مايو/2021

 أقـر البرلمـان األوروبـي مؤخـرًا تقريـرًا يوصـي بوضـع 
تنظيـم »الذئاب الرماديـة« القومي التركي المتطرف 
اإلرهابيـة  للمنظمـات  األوروبـي  االتحـاد  قائمـة  علـى 

وذلـك بعـد 8 أشـهر مـن حظـره فـي فرنسـا. 
سانشـيز  ناتشـو  قدمـه  الـذي  التقريـر  فـي  وجـاء 
عـن  األوروبـي  البرلمـان  فـي  اإلسـباني  العضـو  أمـور، 
الحزب االشـتراكي، في 19 أيار/مايو 2021 أنه »بالنسـبة 
بـكل  انتقـاد،  أي  سـحق  يجـب  التركيـة،  للحكومـة 
أوروبـا  فـي  تأثيـر  أجنبيـة  لجاليـة  يكـون  أن  الوسـائل. 
فهـو أمـر طبيعـي ومشـروع. لكـن المشـكلة هي في 
بأوامـر  سياسـيًا  يتصـرف  الجاليـة  هـذه  مـن  جـزءًا  أن 

أنقـرة«. مـن  مباشـرة  تأتـي 
العنـف  حـوادث  األخيـرة  األشـهر  فـي  وتضاعفـت 
التـي تـورط فيهـا أعضـاء فـي التنظيـم القريـب مـن 
تموز/يوليـو  ففـي  أوروبـا،  فـي  التركيـة  السـلطات 
متظاهريـن  الرماديـة  الذئـاب  مـن  عناصـر  هاجـم   ،2020
فـي  الناريـة  والمفرقعـات  بالحجـارة  لألكـراد  مناصريـن 

فيينـا. النمسـاوية  العاصمـة 
 ،2020 األول/أكتوبـر  تشـرين  فـي  ذلـك،  وقبـل 
اسـُتهدفت الجاليـة األرمنيـة الفرنسـية بهجمـات وتـم 
األرمنيـة.  اإلبـادة  إلـى  تشـير  تذكاريـة  نصـب  تحطيـم 
كمـا واجـه سياسـيون أوروبيـون اسـتنكروا »الموقـف 
سـيًا  الدوليـة«  السـاحة  علـى  لتركيـا  العدوانـي 
التواصـل  وسـائل  علـى  والتهديـد  المضايقـات  مـن 

االجتماعيـة.
حظـرت فرنسـا التنظيـم فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
2020 كمـا دعـا العديـد مـن النواب األلمان والنمسـاويين 

إلـى إجـراءات مماثلـة فـي بادهم.
علـى  التركيـة  الخارجيـة  وزارة  ردت  جهتهـا،  مـن 

المقبـول«. وغيـر  بـ«المتحيـز  وصفتـه  التقريـر 
أهميـة  سـوى  الحظـر  لهـذا  يكـون  لـن  ذلـك،  ومـع 
لمجلـة  تحـدث  أوروبـي  دبلوماسـي  فبحسـب  رمزيـة. 
الرماديـة  للذئـاب  ليـس  الفرنسـية،  »لكسـبريس« 
األعضـاء«  الـدول  فـي  قانونـي  وضـع  أو  »مكتـب 
ووضعهـم علـى قائمـة المنظمات اإلرهابية لن ينهي 

مراقبتهـم. يعقـد  قـد  إنـه  بـل  أنشـطتهم 
ففي فرنسـا، وبعد خمسـة أشـهر من الحظر، تسـبب 
فـي  أضـرار  فـي  أخـرى  مـرة  الرماديـة  الذئـاب  تنظيـم 
أوائـل نيسـان/أبريل 2021 مـن خـال مهاجمـة مسـاحة 
أشـخاص  أربعـة  خالهـا  أصيـب  ليـون  فـي  ثقافيـة 

األكـراد. مـن  كلهـم 

البرلمان األوروبي يصادق على توصية بوضع 
"الذئاب الرمادية" على قائمة اإلرهاب 
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 أثـارت أحـداث حـي الشـيخ جـراح فـي القدس وما 
أعقبهـا مـن انـدالع صـراع مسـلح أودى بحيـاة ما يزيد 
على 280 ضحية فلسـطينية ونحو 1500 جريح، الجدل 
القانونـي والسياسـي حـول: مـا المقصـود باإلرهـاب 
الدولـي، علمـًا بـأن هـذا الموضـوع شـغل العديـد مـن 
المحافـل والمؤتمـرات الدوليـة وعلـى مـدى عقـود 
التوّصـل  صعوبـة  فـي  ليـس  والسـبب  الزمـان،  مـن 
القانونييـن  الخبـراء  جانـب  مـن  تعريـف  إيجـاد  إلـى 
إلـى  يعـود  بـل  والدبلوماسـيين؛  والسياسـيين 
اختـاف مصالـح الـدول والجهـات والقـوى وتعـارض 

أيديولوجياتهـا.
وفـي كثيـر مـن األحيـان يختلـط مفهـوم »اإلرهـاب الدولـي« بمفاهيـم 
فالقـوى  منهـا،  المسـتفيدة  للجهـة  تبعـًا  سياسـية،  العتبـارات  أخـرى 
القانـون  قواعـد  بعـض  تكييـف  تحـاول  الدوليـة  العاقـات  فـي  المتنفـذة 
الوطنـي  التحـّرر  حـركات  بعـض  تعتبـر  أنهـا  درجـة  إلـى  لصالحهـا،  الدولـي 
التـي تناضـل مـن أجـل حـق شـعوبها فـي تقريـر المصيـر ونيـل االسـتقال 
»قـوى إرهابيـة«، متنّكـرة لمضمـون المـادة 51 مـن ميثـاق األمـم المتحـدة 

النفـس. عـن  بالدفـاع  الخاصـة 
رصـد الباحـث أليكـس شـميد فـي كتابه »اإلرهـاب السياسـي«، وجود ما 
يزيـد علـى 100 تعريـف لمصطلـح اإلرهـاب، وحسـب المفكـر األمريكـي نعـوم 
تشومسـكي، فاإلرهـاب يعنـي محاولـة إخضـاع أو قسـر السـكان المدنييـن 
أو حكومـة مـا، عـن طريـق االغتيـال أو الخطـف أو أعمـال العنـف، بهـدف 
تحقيـق أغـراض سياسـية، سـواء كان اإلرهـاب فرديـًا أم تمارسـه مجموعـات 

أم دولـة، وهـو اإلرهـاب األكثـر خطـورة.
وألن تعريـف اإلرهـاب مهـم لجهـة التأطيـر القانونـي، فـإن الـدول الكبرى 
والنافـذة ال تريـد الوصـول إلـى تعريـف جامع مانع، كما ُيقال؛ ألن ذلك يحول 

دون اسـتخداماتها ألشـكال مختلفـة مـن العنـف قد ترتقـي إلى اإلرهاب.
وقـد عبـر المفكـر الفلسـطيني إدوارد سـعيد عن رفضـه التلميحات التي 
اإلرهابيـة   2001 سـبتمبر/أيلول   11 أحـداث  بعـد  باإلرهـاب،  اإلسـام  ربـط  تريـد 
اإلجراميـة، وهـو أمـر يحتـاج إلـى فهـم عقانـي للموقـف مـن العنـف فـي 
جميع األديان واألمم والبلدان واسـتخداماته السياسـية. فليس دمغ اآلخر 
بالشـيطانية سـببًا كافيـًا للكشـف عـن جـذور اإلرهـاب وفي عـزل اإلرهابيين 

أو ردعهـم أو إبطـال عملهـم.
العنـف  أعمـال  عـن  وتمييـزه  لإلرهـاب،  تعريـف  غيـاب  مـن  الرغـم  وعلـى 
األمـم  وميثـاق  الدولـي،  القانـون  قواعـد  مـع  المنسـجمة  »المشـروعة« 
األفعـال  الدولـي تحظـر معظـم  اإلنسـاني  القانـون  فـإن قواعـد  المتحـدة، 
مـن  بـد  وال  اإلرهـاب.  بسـمة  المتسـمة  المسـلحة  النزاعـات  فـي  المرتكبـة 
التمييـز بيـن المدنييـن والمحاربيـن، مثلمـا ينبغـي حمايـة األعيـان المدنيـة 
وتفريقهـا عـن األهـداف العسـكرية، وكذلـك حظـر الهجمـات المتعمـدة أو 
البشـرية« وأخـذ  إلـى اسـتخدام »الـدروع  المباشـرة أو العشـوائية، إضافـة 
الرابعـة لعـام 1949  الرهائـن، حيـث تنـص المـادة 33 مـن اتفاقيـات جنيـف 

اإلرهـاب. أو  التهديـد  تدابيـر  الجماعيـة وجميـع  العقوبـات  علـى حظـر 
بأوقـات  يتعلـق  مـا  فـي  القانونيـة  القواعـد  فـي  نقصـًا  هنـاك  أن  ومـع 
السـلم، فـإن هـذه األعمـال تخضـع للقوانيـن الوطنيـة مثلمـا تخضـع لقواعد 
القانـون الدولـي، وخصوصـًا للشـرعة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان بغـض النظـر 
عـن دوافـع مرتكبيهـا، وبإمـكان الـدول اتخـاذ تدابيـر عديـدة لمنـع أو قمـع 
الشـرطة  وتعـاون  االسـتخباراتي  الجهـد  طريـق  عـن  اإلرهابيـة  األعمـال 
الماليـة  والتدقيقـات  الجنائيـة،  والعقوبـات  المجرميـن  وتسـليم  والقضـاء 
يتعلـق  مـا  فـي  واالقتصاديـة،  الدبلوماسـية  والضغـوط  األصـول  وتجميـد 

فيهـم. المشـتبه  اإلرهابييـن  بمعاونـة  المتهمـة  بالـدول 
ومثلمـا أثـار مصطلـح اإلرهـاب الدولـي جـداًل واسـعًا، فإن الحـرب العالمية 
عليـه، زادت مـن حـدة االختـاف بشـأنه، والمقصـود بذلـك وصـف عـدد مـن 
التدابيـر واإلجـراءات الهادفـة إلـى مواجهـة العمليـات اإلرهابيـة ومنعهـا. 
واإلعامـي  الباغـي  المصطلـح  بيـن  التفريـق  علـى  يقـوم  واالستشـكال 
خصوصـًا  المسـلح،  العالمـي  النـزاع  بشـأن  والداللـي  القانونـي  والمعنـى 
ضـد  حـرب  وهـي  ظاهـرة،  ضـد  حـرب  شـن  يمكـن  وال  ظاهـرة  اإلرهـاب  أن 
طـرف غيـر محـدد الُهويـة فـي نـزاع مسـلح، ولذلـك فالحـرب العالميـة علـى 
تثيـر تشّوشـًا والتباسـًا، وقـد يمكـن توظيفهـا سياسـيًا، واألدق   اإلرهـاب 
فـي تقديـري  الحديـث عـن مكافحـة اإلرهـاب بأشـكاله المتعـددة وأسـبابه 
المختلفـة: االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة والدينيـة واإلثنية وغيرها، 

بمـا فيهـا االحتـال واإللحـاق والضـم.
وإذا كانـت أدبيـات األمـم المتحـدة بشـأن اإلرهـاب لـم تعالـج النقـص فـي 
وماحقـة  اإلرهـاب  مكافحـة  مهمـة  فـإن  ضبابيـًا،  بقـي  الـذي  التعريـف، 
اإلرهابييـن أصبحـت أكثـر تعقيـدًا بعـد أحـداث 11 أيلول/سـبتمبر، وخصوصـًا 
بعـد النشـاط المحمـوم الـذي قامـت بـه تنظيمـات »القاعـدة« و»داعـش« 
وأخواتهمـا، والـذي زاد المسـألة التباسـًا، ففـي حيـن تركـز بعـض القـوى 
السـائدة علـى اإلرهـاب الفـردي وأعمـال االنتهـاك التي تقـوم بها مجاميع 
إرهابيـة، فإنهـا تغـض الطـرف عـن إرهـاب حكومـات أو دول، مثلمـا حصـل 

فـي الحـرب علـى غـزة التـي دامـت أحـد عشـر يومـًا.

د. عبدالحسين شعبان

 كوكتيل االنتخاباتاإلرهاب كظاهرة

االنتخابـات  فـي   
ممّيـز  كوكتيـل  العراقيـة 
الناخبيـن  جهتـي  علـى 
أشـهر  قبـل  والمرشـحين. 
وقبـل  االنتخابـات،  مـن 
الرسـمية،  البدايـة  اعـان 
االنتخابيـة  الدعايـة  بـدأت 
مهرجانـات  عمليـًا. 
»ثريـد«  وموائـد  وجـوالت 

الكاميـرا  ترافقهـا  صغيـرة  شـوارع  وتبليـط 
والسياسـي الـذي قـدم هـذا »الزفـت«. الناس 
ويهللـون ويسـتقبلون  يأكلـون  الغالـب،  ،فـي 
ويـوم  نزيـه،  غيـر  انـه  يعرفـون  مـن  بالهتافـات 
االنتخابـات يتدفقـون علـى الصناديـق النتخاب 
ذات الوجـوه. كثيـر منهـم يـأكل مـن أكثـر مـن 

بانتخابـه.  ويعـده  مرشـح 
الخطـاب  يعـود  لانتخابـات،  تحضيـرًا 
الطائفـي، ومـن كنـا نـراه معتـدال وطنيـًا خـال 
أشـهر  لعـدة   – ينقلـب  الماضيـة  السـنوات 
ومـع  األصـوات،  وراء  سـعيًا  طائفيـًا  فقـط- 
»الشـيوخ«،  يكثـر  االنتخابـات  موعـد  اقتـراب 
ذاك،  أو  السياسـي  لهـذا  الزيـارات  وتنشـط 
بأصـوات  ويعدونـه  مائدتـه  علـى  فيأكلـون 
العشـيرة. يكـررون ذلـك مـع أكثر من سياسـي.

كوكتيـل الناخبيـن متنـوع: فئـة تقاطـع، ظّنًا 
منهـا أنهـا تعاقـب، وأخـرى تنتخـب بإشـارة مـن 
المرشـح  بشـخص  معرفـة  دون  حـزب  أو  زعيـم 
مـن  تختـار  قليلـة  ثالثـة  وفئـة  ومؤهاتـه، 
تعرفهـم لكنهـم ال يصلـون الـى البرلمـان فـي 

محاصريـن. يظلـون  وصلـوا  وإن  الغالـب 
المرشـحون  يشـكل  األخـر،  الجانـب  علـى 
النـواب  مـن  مرشـحون  منّوعـًا.  كوكتيـًا 
مـن  سـابقًا  عرفـوا  الحالييـن  أو  السـابقين 
محـّركات  ان  ويعتقـدون  الكتـف،  تـؤكل  أيـن 
ذات  يمارسـون  تراهـم  لـذا  تتغيـر  لـم  الناخـب 
فئـة  عليـه.  التأثيـر  فـي  السـابق  األسـلوب 
أخـرى ال تعـرف شـيئًا، يأمرهـا الحـزب أو الزعيـم 
بطـرق  مضمـون  ونجاحهـا  فتفعـل،  بالترشـيح 
ال  البرلمـان  هـؤالء  يدخـل  وعندمـا  شـتى، 
يعرفـون – فـي الغالـب- مهامهـم. وال الفـرق 
وخـال  والتؤيعيـة.  التنفيذيـة  الشـؤون  بيـن 
التصويـت ينتظـر هـؤالء إشـارة رئيـس الكتلـة 
كي يحدد موقفه، واذا رفع يده مصّوتًا فغالبًا 
صـّوت  مـا  مضمـون  مـن  بّينـة  علـى  يكـون  ال 
عليـه. هنـاك فئـة قليلـة تملـك رؤيـة لمهامهـا 
ودورهـا التشـريعي والرقابـي تحـاول أن تعمل 
والمسـاومات  الشـبهات  ضـد  صوتهـا  وترفـع 
ضئيلـة  أصواتـًا  تبقـى  لكنهـا  البرلمـان  فـي 

الغالبيـة. لّجـة  فـي  تضيـع  العـدد 
مـن  كثيـر  يتهافـت  دورة  كل  فـي 
البرلمـان  ودخـول  الترشـيح  علـى  الفاسـدين 
مزيـد  أمريـن:  وراء  سـعيًا  والشـراء،  بالتزويـر 
تحمـي  قضائيـة  وحصانـة  الصفقـات،  مـن 
القضائيـة  الحصانـة  الماحقـة.  مـن  فسـادهم 
انهـارت االن بالقرار األخيـر للمحكمة االتحادية، 
باقيـة،  زالـت  مـا  السياسـية  الحصانـة  لكـن 

هـؤالء. لحمايـة  يتدخلـون  فـ«الزعمـاء« 
الواقـع:  يّغيـر  أن  يسـتطيع  واحـد  شـيء   
انتخـاب  فـي  ذاتيـة  وإرادة  واسـع  وعـي 
المرشـح الكفـوء وليـس المعّلـب، لكـي يكـون 
القـرار. فـي  والنزيهيـن مؤثـرًا  الكفوئيـن  عـدد 

سالم مشكور 
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ومعنوية ضخمة »تاريخية – سياسـية 
أعـادت  إقتصاديـة«   – مجتمعيـة   -
طـرح موضـوع الكرامـة اإلنسـانية فـي 
تختـص  مختلفـة  ومياديـن  حقـول 
واالقتصـادي  الجيوسياسـي  بالبعـد 
بل واألخاقي في المقام االول. بدءًا 
التـي  العمريـة  والشـرائح  الفئـات  مـن 
والشـباب  الطفولـة  مراحـل  تغطـي 
وطموحاتهـم  آمالهـم  يجـدون  الذيـن 
بعيـدة  الكريـم  المكـرم  العيـش  فـي 
عـن المنـال بل أن الواقع يشـير إلى أنه 
وكلمـا مضـى وقـت دون أن تتحسـن 
المعيشـية   – المعاشـة  ظروفهـم 
نجـد مزيـدًا مـن الصعوبـات فـي طـرق 
اسـتيعابهم ضمـن قـوة العمل المنتج 
خاصـة وأن حـاالت التطـّرف - العنـف، 
صنوفهـا  بشـتى  الجريمـة  وإنتشـار 
تتصاعـد وسـتتصاعد ما يضيـف بدوره 
سـمعة غيـر طيبـة للعـراق تحتـاج لمـن 
يحـاول مـن صنـاع القـرار أو المسـؤولية 
الوطنية إزالتها أو إبعادها عن مسـرح 
أن  يفتـرض  التـي  المدنيـة  الدولـة 
تقـدم مثـااًل أو إنموذجـًا إيجابيـًا يمكـن 
خطـاه،  علـى  السـير  أو  بـه  االقتـداء 
بـإن تضحيـات الشـباب العراقـي  علمـًا 
لبنـاء  الزمنيـة  المراحـل  مختلـف  عبـر 
العـراق الحديـث التقـدر أو ُتقّيـم بثمـن 
أو  ماديـة  قيمـة  مـن  األمـر  بلـغ  مهمـا 
معنويـة حيـث قـدم هـؤالء الشـهداء 
والجرحـى ارواحهم على أكفهم في 
معـارك الحـروب ومـن ضمنهـا األخيـرة 
علـى  حفاظـًا  اإلرهابيـة  داعـش  ضـد 
الكرامـة االنسـانية لـكل العراقيين، أما 
وبعـد أن تـم إحتـواء الحـرب الضـروس 
المتابعـة  معـارك  فـإن  داعـش  ضـد 
الداعشـي  االرهـاب  بـؤر  مـن  للتخلـص 
المناطـق  فـي  مسـتمرة  مازالـت 
الرخـوة للعـراق منـذ األشـهر الثاثـة او 
االربعـة الماضيـة ما يعطـي أنطباعًا أو 
تصـورًا بأنـه البـد عقب أنتهائها سـريعًا 
أن يتـم التخطيـط السـتراتيجي وفقـًا 
واضـح   – علمـي  توجـه  أو  لمنهـج 
توقـع  أو  ترقـب  بإتجـاه   – المعالـم 
معركـة  فـي  الشـباب  هـؤالء  إنخـراط 
توجهـات  عـن  بعيـدًا  العـراق  بنـاء 
متطّرفـة أو فئويـة – مصلحيـة ضيقـة 
سـعيد  عـراق  ببنـاء  الترغـب  األفـق 
النظـر  بغـض  جميعـًا  أبنـاؤه  يتمتـع 
بكرامـة  الجميـل  طيفهـم  ألـوان  عـن 
مـن  أخـرى  صـور  مسـتدامة.  إنسـانية 
االهتمـام المعمـق بالكرامة اإلنسـانية 
المسـاعدات  أنـواع  بتوفيـر كل  ترتبـط 

  إن احتـرام الكرامـة اإلنسـانية فـي 
شـرطًا  والشـك  تعـد  »العـراق«  بلدنـا 
مسـبقًا لقيام مجتمع - الدولة الراعية 
 – القانونيـة   – الدسـتورية  بمهامهـا 
 – والمجتمعيـة  األمنيـة   – السياسـية 
االقتصاديـة فـي إطار جيوسياسـي –
عملـي يغطي مناطق وجود الشـعب 

العراقـي فـي كافـة أرجـاء البـاد.

ما شـهدناه ونشـهده من مشكات 
وأزمـات متاحقـة وغيـر متيقـن منهـا 
تضـع  سـتراتيجية  لرؤيـة  أواًل  بحاجـة 
صيانـة  وأولويـة  أهميـة  االعتبـار  فـي 
التـي  اإلنسـانية  الكرامـة  واحتـرام 
أو  ميـدان  مـن  أكثـر  فـي  أخترقـت 
حقـوق  بحمايـة  ترتبـط  كونهـا  قضيـة 

اإلساسـية. وحرياتـه  اإلنسـان 

الـى  الملحـة  الحاجـة  إلـى  وثانيـًا 
العـام  للمفهـوم  مناسـب  تحديـد 
صعوبـة  رغـم  اإلنسـانية  للكرامـة 
تبيـان مضمونـه التفصيلـي مـن خـال 
بطـرق  قياسـه  يمكـن  نسـبي  تعريـف 
الدقيـق  التقديـر  بـإن  علمـًا  متعـددة. 
االنسـانية  الكرامـة  إلحتـرام  للحاجـة 
يجـب تقييمهـا عمليـًا وليـس بصـورة 
التمييـز  يجـب  بـدءًا  مجـردة.  شـكلية 
بيـن دولـة الرعاية االجتماعيـة والدولة 
الراعيـة لحقـوق اإلنسـان التي تعطي 
للكرامة اإلنسـانية مفهومًا حقوقيًا – 
معنويـًا وماديًا أكثر إتسـاعًا واسـتجابة 

البشـرية. للنـوازع 

بشـكل عـام، للكرامـة معـاٍن متنوعـة 
دائمـًا  نتطلـع  إيجابيـة  سـمات  تماثـل 
اللياقـة   : مثـل  عليهـا  للحصـول 
الشـرف،  األمانـة،   – النزاهـة  المدنيـة، 
المجـد،  القيـم،  وفضائـل  األخاقيـات 

وغيرهـا. المعنويـة  العظمـة 

إن صيانة واحترام الكرامة االنسانية 
االعتنـاء  إسـتثنائية  حـول  يتمحـور 
التـي  والنشـاطات  السـلوك  بنوعيـة 
التعامـل  عنـد  القـرار  صنـاع  يعتمدهـا 
البـد  ذلـك  علـى  ترتيبـًا  اآلخريـن،  مـع 
لمنـاخ  واسـعة  وطنيـة  تهيئـة  مـن 
للثقـة  مناسـب  بيئـي   – مجتمعـي 
العراقـي  الشـعب  بيـن  المتبادلـة 
 – المجتمعيـة  وشـرائحه  فئاتـه  بـكل 
ومؤسسـات  الثقافيـة   – االقتصاديـة 
تعاونـًا  منهـا  ينتظـر  التـي  الدولـة 
وتنسـيقًا مـع العراقييـن كافـة وإينمـا 
أجـل  مـن  اإلبحـار  مراكـب  بهـم  حلـت 
لمشـكاتهم  ناجعـة  حلـول  إيجـاد 
بصـورة  والمسـتقبلية  الراهنـة 
األزمـات  تصاعـد  مـن  نسـبيًا  تحـد 
فاعليـة  مـن  يقلـل  بشـكل  وتراكمهـا 
البـاب  ويفتـح  جهـة  مـن  االسـتجابة 
يفتـرض  التـي  النتائـج  لمتابعـة 
نوعيـة  علـى  إيجابـًا  تنعكـس  أن 

شـعبنا. حيـاة  ومسـتوى 

للمعنـى  وتفهـم  شـعور  أول  إن 

ينطلـق مـن العمـق النفسـي - الذاتي 
للمواطن في التعبير عن االحتياجات 
التـي  السـايكولوجية   – المعنويـة 
اليمكـن وزنهـا أو تقييمهـا ماديًا ألنها 
المشـاعر  مجموعـة  تخـص  ببسـاطة 
اإلنسـانية  والتوجهـات  واالتجاهـات 
حـول  تتمحـور  وللجماعـة  للفـرد 
الذاتيـة  والقيمـة  التقديـر   – االحتـرام 
للفـرد أو للجماعـة تجـاه القضايـا مـدار 
االهتمـام اإلنسـاني التـي تسـتوجب 
الراعيـة  الدولـة  مـن  مسـتدامة  رعايـة 
مقيتـة  بيروقراطيـة  تأخيـرأو  دون   -
الطوائـف  ألحـزاب  االنتمـاء  أو 
الـوالءات  مـن  غيرهـا  أو  والمذاهـب 
األبعـاد  يغطـي  وبشـكل   - الثانويـة 
التعامـل  فـي  السـلوكية  والطـرق 
بيـن مؤسسـات الدولـة وكافـة شـرائح 
الشـعب العراقـي دون تمييـز أو تمايـز 
مـن أي نـوع كان، القـرآن الكريـم عـّرف 
الكرامـة اإلنسـانية بصـورة جليـة : »إنـا 
لتعارفـوا  وقبائـل  شـعوبًا  خلقناكـم 
أتقاكـم«،  اللـه  عنـد  أكرمكـم  أن 
اآلخـر  هـو  فرانسـيس  البابـا  أن  كمـا 
أنهـا  علـى  االنسـانية  الكرامـة  عـرف 
متسـاوية للبشـر جميعـًا«، لـذا »عندمـا 
فأنـت  اآلخـر  كرامـة  علـى  تدعـس 
مـن  ذاتهـا«.  كرامتـك  علـى  تدعـس 
منظـور شـرعة القانـون الدولـي العـام 
التـي أكدتهـا وثيقـة حقـوق اإلنسـان 
النـاس  إن   :  1948 للعـام  العالميـة 
والحقـوق  الكرامـة  فـي  متسـاووين 
تسـكنهم العقانيـة والضمير يتعامل 
األخـوة  بـروح  اآلخـر  مـع  بعضهـم 
لوثيقـة  األولـى  )المـادة  اإلنسـانية 
حقـوق اإلنسـان العالميـة(. ترتيبًا على 
ذلـك، جميـع سـكان المعمـورة رفعـوا 
إنسـان  كل  »أن  للنفـس  محببـًا  شـعار 
اآلخـر،  مـع  متسـاوية  بإهميـة  يتمتـع 
متسـاوية  حمايـة  يوفـر  الـذي  األمـر 
والعناصـر  المياديـن  كل  فـي  للبشـر 
التـي تمكـن السـكان مـن حـق البقـاء 
والحيـاة اإلنسـانية الكريمـة«. علمـًا بإن 
إلتزامـات  والحريـات  الحقـوق  مايقابـل 
أو مسـؤوليات يقتضـي أداؤهـا بـكل 
أمانـة ونزاهـة كي يسـتحق المسـؤول 

خادمهـم«. القـوم  »سـيد  لقـب 

فـي  مطـر  عفـاف  الكاتبـة  تصـدق 
مقـال لهـا بعنـوان »كرامـة غاليـة فـي 
فـي  إننـا   «  :  )FFFF FFFFF( نجـوم  خمـس  فنـدق 
بادنـا العربيـة ننسـى معنـى الكرامـة، 
نحـن ال نمـارس الكرامـة لهـذا ننسـاها 
ونتنـازل كثيـرًا حتـى أصبـح التنـازل غير 
محسـوس وغيـر مرئـي نحـن نتنازل عن 
احترامنـا فـي دولنـا كثيـرًا وننسـى أن 
االحتـرام يـوازي الكرامـة..« ضمـن هـذا 
فـي  تسـاؤالت  تطـرح  العـام  اإلطـار 
العـراق محورهـا هـل يتمتـع العراقيون 
حدودهـا  فـي  اإلنسـانية  بالكرامـة 
الدنيـا ؟ الجـواب يأتـي بالنفـي وليـس 
طبيعيـة  كنتيجـة  بمسـتغرب  هـذا 
 - حقـًا   – مؤلمـة  تاريخيـة  لمسـارات 
ماديـة  وأعبـاًء  أثقـااًل  شـعبنا  حملـت 
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مـن  شـّك  ال   
دورا  للشـباب  أن 
تنميـة  فـي  بـارزا 
كونهـم  المجتمـع، 
المسـتقبل،  قـوة 
الـذي  واألسـاس 
عليـه  ترتكـز 
إذ  المجتمعـات، 
بالتطـور  رغبـت  مـا 

لديهـم  معظمهـم  أن  خاصـة  والتقـدم، 
الطاقـة، والحمـاس والعزيمـة علـى رقـي 
بـه  يتمتعـون  ولمـا  وتحضـره،  المجتمـع 
اصـرار  مـن  العمريـة  المرحلـة  هـذه  فـي 
ونشاط، والقدرة على العطاء، والسعي 
والطموحـات،  االهـداف  لتحقيـق 
وقدرتهـم علـى اإلنتـاج، كما انهـم الفئة 
واحداثـه.  التغييـر  علـى  قـدرة  االكثـر 
وبمشـاركتهم فـي عمليـة التخطيـط، 
وقتنـا  فـي  السـيما  القـرارات  واتخـاذ 
أسـهم  معظمهـم  إن  إذ  الحالـي، 
مـن  التنميـة  تلـك  فـي  فعـال  بشـكل 
والخيريـة،  التطوعيـة  المنظمـات  خـال 
والمبـادرات والحمـات التـي يطلقونهـا 
مـن حيـن آلخـر، فـي سـبيل رفـع معانـاة 
وتقديـم  والمتعففيـن،  الفقـراء  شـريحة 
مسـاعدة،  مـن  يحتاجونـه  مـا  كل  لهـم 
التبرعـات  جمـع  فـي  بالمسـاهمة 

والتمويـات.
عمليـة  فـي  دورهـم  عـن  فضـا 
الفعالـة  ومشـاركتهم  »االنتخابـات«، 
بأصواتهم التي يمنحوها، لمن يسـتحق 
أن يمثلهم، ويوفر لهم كل متطلباتهم، 
القضايـا  فـي  رأيهـم  أبـداء  عـن  فضـا 
بحقـوق  والخاصـة  والوطنيـة،  العامـة 
الفئـات  مـع  والوقـوف  والطفـل،  المـرأة 
حقوقهـا،  عـن  والدفـاع  المسـتضعفة، 
السـيما مـا توفـره التكنولوجيـا الحديثـة 
مـن  تسـهان  اتصـال  ووسـائل  اليـوم، 
وايصـال  بالحقـوق،  المطالبـة  عمليـة 

الدولـي.  للمجتمـع  رسـائل 
يولـى  أن  إلـى  يدعـو  الـذي  األمـر 
التـي تشـكل  الشـريحة  بتلـك  االهتمـام 
نسـبة كبيرة من المجتمع، واسـتقطابها 
المؤسسـات،  فـي  وتوظيفهـا 
وإبداعاتهـم  طاقاتهـم  مـن  لاسـتفادة 
واالسـتقرار،  التقـدم  تحقيـق  فـي 
وتشجيعهم على انشاء المشاريع التي 
بالنفـع،  المجتمـع  تعـود عليهـم، وعلـى 
واقامـة المؤتمـرات العلميـة والثقافيـة، 
وعقـد  بالمجتمـع،  للنهـوض  والتنمويـة 
الـورش المهمـة، وأن يكـون لهـم موقف 
مؤثـر فـي االنتخابـات، لتحديـد مسـتقبل 
السياسـات،  تغييـر  فـي  لدورهـم  البـاد 
والقـوى،  القـرار  صنـاع  فـي  وتأثيرهـم 
وكونهـم قـوة اقتصاديـة، وتشـجيعهم 
علـى تعلـم مهـارات جديـدة، إلكسـابهم 
فرصـا  ومنحهـم  والمعرفـة،  الخبـرة 
للمشـاركة فـي اتخـاذ القـرارات المصيرية 
علـى غـرار مـا تقـوم بـه الـدول المتطـورة 
ومنحهـم  لشـبابها،  فـرص  اعطـاء  مـن 
علـى  وحثهـم  والترفيعـات،  المناصـب 
االجتماعيـة،  المشـكات  مواجهـة 
وتجاوزهـا  الظـروف،  جميـع  مـع  للتأقلـم 

الخسـائر. بأقـل 

 كل الطغـاة 
مـن فصيلة دم 
واحدة. فصيلة 
ت  ال سـا
َيقتلـون  بائـدة، 
هـم  يا ضحا
بـارد،  بـدم 
 ، ن ثـو يتحد و

حيـن يداهمهـم القصـاص، بزعيـق 
ُجـدد  متدربـون  بعضهـم  حـار. 
والبعـض االخـر قـارب االحالـة علـى 

. ش لمعـا ا

برضـى  الـدوام  علـى  يتدثـرون 
شـيء  »كل  اسـاس  علـى  كاذب 
»تحـت  حـدث  مـا  وكل  هـادئ« 
مثـل  نهايتهـم  لكـن  السـيطرة« 
ان  بـد  ال  القياسـية  االرقـام  نهايـة 

يومـًا. تنكسـر 

مثـل سلسـلة نـار طويلة يمسـك 
وهـم  بعضهـم  ايـادي  الطغـاة 
يمضـون الى عـرس النهاية. وجوٌه 
مسـتديرة علـى هيئـة فجـوة مـن 
الديـدان واالكاذيـب حشـروا فيهـا 
امرهـا،  علـى  المغلوبـة  الشـعوب 
والقـوا باصحاب الرأي وراء الحدود 
صـف  وراء  أو  القضبـان  وراء  أو 

والمستشـارين. الجنـود 

يتبـادل الطغـاة مفـردات ُمعفـاة 
مـن  يسـتعيرونها  الضرائـب  مـن 
فـي  يتفننـون  سـبقوهم.  امـوات 
ثـم  االقتـدار،  بمزاعـم  شـحنها 
يخلعونهـا بسـرعة حيـن تكـف عـن 
احذيـة  يخلعـون  مثلمـا  الفائـدة 
ان  واليهمهـم  عليهـم،  ضاقـت 
الـى  تعـود  وانهـا  تتذكـر،  النـاس 
الذاكرة في كل حين، فان الذاكرة 
بالنسـبة للطغـاة يمكـن اعتقالهـا 
او  مدربيـن.،  مجنديـن  بواسـطة 
يعبئونهـا  قمامـة  اكيـاس  انهـا 

دائمـا. بالفضـات 

اليهـم الـى ايـن يهـرب الطاغيـة 
هنـا،  القصـاص،  سـاعة  فـي 
يختلفـون. منهـم مـن يقتل نفسـه 
فـي  نفسـه  يـدس  وَمـن  بيديـه، 
خـارج  الـى  يهـرب  وَمـن  حفـرة، 
ثيـاب  فـي  يتنكـر  وَمـن  الحـدود، 
التجلـب  مصائـر  وكلهـا  رعيـان، 
الشـفقة بـل االحتقـار. امـا االعـوان 
وكأنهـم  النهايـة  يقبلـون  فانهـم 
اعدوا أنفسـهم لها. يستسـلمون، 
حـل  ممـا  براءتهـم  ويعلنـون 

. للشـعب

الماديـة والمعنويـة لـكل متضرري 
والنازحيـن  الاجئيـن  مـن  الحـروب 
الـى  أعدادهـم  وصلـت  الذيـن 
فقـدوا  هـؤالء  فلكيـة  أرقـام 
ومواطـن  ممتلكاتهـم  أعزائهـم، 
سـكناهم األصليـة »ليـس من باب 
مـن  بـل  الصدقـات  أمـوال  تقديـم 
منطلـق قيمـي – أخاقـي يمكـن 
أن يعبـر عنـه بعبـارة شـائعة : »عزيـز 
قـوم ذل« والبـد أن اليضـام كثيـرًا، 
األمـر الـذي ينطبـق علـى مختلـف 
فـي  اإلنسـانية  المآسـي  صـور 
الجـوار  دول  بعـض  وفـي  العـراق 
أيضـًا حيـث أخـذت المآسـاة أبعـادًا 
وثقافيـة  إقتصاديـة   – إجتماعيـة 
وتربويـة خطيـرة تصـور يأخذنا إلى 
كل زاويـة أو مفتـرق طـرق صعـب 
فـي  محرومـة-  فئـات  فيـه  نجـد 
أبسـط  مـن   - العـراق  أنحـاء  كل 
واألمـن  الحمايـة  مسـتلزمات 
حيـث  والمجتمعـي  الذاتـي 
قـد  أو  والمكـرم  الكريـم  العيـش 
تكـون معرضـة للمخاطـر المتنوعة 
»المجتمعيـة الصحيـة – البيئيـة – 
االقتصاديـة –الثقافيـة – التربويـة 
– التعليميـة وغيرهـا، على رأسـها 
وكبـار  الشـباب  األطفـال،   : فئـات 
تبـرز  حيـث  الجنسـين  مـن  السـن 
أشـدها  علـى  االنسـانية  المعانـاة 
مع يتبعها من إنعكاسـات سـلبية 
االنسـانية  الحيـاة  علـى  خطيـرة 
برمتهـا. ترتيبـًا علـى مـا تقـدم، البد 
لمجتمـع – الدولـة الراعية أن يتلزم 
يتحمـل  أن  فيـه  يقطـن  مـن  كل 
مسـؤولية إجتماعيـة – إقتصادية 
 – تعليميـة   – تربويـة   – –ثقافيـة 
علميـة – تقنيـة أو قل سـتراتيجية 
راق  مسـتوى  لتوفيـر  يجنـح  أن 
والرعايـة  للحمايـة  نوعيـًا   - مدنيـًا 
المخطـط  المجتمعيـة  وللتنميـة 
قبـل  مـن  جيـدًا  لهـا  والمراقـب 
صنـاع القـرار بقصـد متابعة تنفيذه 
كل االجـراءات التـي تسـتعاد مـن 
مهمـا  يسـيرًا  ولـو  جـزءًا  خالهـا 
بمـا  دقيـق  بشـكل  الكرامـة  مـن 
يحفـظ كرامـة كل شـخص مهمـا 
كان إنتمـاؤه الدينـي – المذهبـي 
– العرقـي والجهـوي، إن االخفاق 
االنسـانية  الكرامـة  إحتـرام  فـي 
وللدولـة  للمجتمـع  يتيـح  لـن 
قوائـم  تتصـدر  أن  العراقيـة 
المسـتدامة  االنسـانية  التنميـة 
التنميـة  تتحقـق  ولـن  كمـا 
الديمقراطيـة   – المجتمعيـة 
فـي  المنتظـرة  االنسـانية   –
يعـرف  مـا  المواطنـة  دولـة  ظـل 
توفـر  التـي  الراعيـة  بالدولـة 
القانونيـة   – االجتماعيـة  العدالـة 
تمييـز  دون  للجميـع  –القضائيـة 
أو تمايـز. أي نجـاح فـي مجـال بنـاء 
أسـس  علـى  المواطـن  وتنميـة 
سـليمة – تربويـًا وعلميـًا سـيمكن 
إبداعـات  إطـاق  مـن  العـراق 
 – عالميـًا  المتجـددة  طاقاتـه 
العـراق  تمكـن  ووطنيـًا  إقليميـًا 
مـن أن يسـتعيد جـزءًا ميسـورًا من 

الحضـاري.  ألقـه 

الشباب ودوره التنموي   عجيب امر الطغاة

سرور العلي  عبد المنعم االعسم
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نقـص  وجـود  التربيـة  وزارة  تقـدر   )11
 10000 مـن  ألكثـر  التحتيـة  البنيـة  فـي 

مدرسـي. مبنـى 
12( يقـدر البنـك الدولـي أن إجمالـي 
اإلنفـاق الحكومـي علـى التعليم في 
العالـي-  والتعليـم  )التربيـة  العـراق 
باسـتثناء إقليـم كوردسـتان( فـي عام 
عراقـي.  دينـار  تريليـون   10.8 بلـغ   2019
 10.0 مـن  طفيفـة  زيـادة  هـذا  يمثـل 
يمثـل  لكنـه   ،2018 عـام  فـي  تريليـون 
انخفاضـا مـن حوالـي 11.6 تريليـون في 
فـي  الحكومـي  اإلنفـاق   .2013 عـام 
العـراق )9.7 فـي المائة( اقل بكثير من 
الشـرق  لمنطقـة  اإلقليمـي  المعـدل 
األوسـط وشـمال إفريقيـا والبالـغ 14.0 

المائـة.  فـي 
13( لـم تنفـق وزارة التربيـة والتعليـم 
االسـتثمارية  الميزانيـة  مـن  مبلـغ  اي 
فـي عامـي 2017 و 2018 وانفقـت أقـل 
عـام  فـي  عراقـي  دينـار  مليـار   24 مـن 
المائـة  فـي   9 يمثـل  مـا  وهـو   ،2019
فقـط مـن ميزانيـة االسـتثمار الفعلـي 
التعليـم  وزارة  امـا  التعليـم.  لقطـاع 
فانفقـت  العلمـي  والبحـث  العالـي 
ميزانيـة  مـن  المائـة  فـي   4 مـن  أقـل 
العالـي  للتعليـم  الفعلـي  االسـتثمار 

.2019 و   2018 عامـي  فـي 
الحاليـة  التحديـات  لمواجهـة   )14
لقطـاع  المسـتقبلية  والتطلعـات 
التقريـر  بقتـرح  العـراق  فـي  التعليـم 
التدابيـر التاليـة لضمان كفايـة اإلنفاق 
على التعليم العام: أ( إعطاء األولوية 
علـى  التعليـم  فـي  لاسـتثمارات 
المـدى المتوسـط مـن بيـن األولويـات 
مـوارد  علـى  العديـدة  المتنافسـة 
مرحلـة  خـال  الشـحيحة  الميزانيـة 
كورونـا.ب(  فيـروس  مـن  التعافـي 
عـدا  فيمـا  اإلنفـاق  نصيـب  توسـيع 
التعليـم.ج(  ميزانيـة  فـي  الرواتـب 
توجيـه مـوارد عامـة إضافيـة للمناطـق 

احتياجـا. األكثـر  والمجموعـات 
15( ترتبـط االختافـات فـي معدالت 
المحافظـات  عبـر  بالمدرسـة  االلتحـاق 
بالفقـر، ال سـيما فـي المرحلة الثانوية. 
االلتحـاق  معـدالت  أن  حيـن  فـي 
بشـكل  مرتفعـة  االبتدائيـة  بالمـدارس 
فـإن  العـراق،  أنحـاء  جميـع  فـي  عـام 
الثانـوي  التعليـم  فـي  المشـاركة 
تنخفـض مـع زيادة معـدالت الفقر في 

ال يختلف اثنان حول اهمية سياسة 
ألي  والمسـتقبلية  الرصينـة  التعليـم 
المدرسـة والجامعـة  بلـد علـى صعيـد 
حاسـم  دور  مـن  للتعليـم  لمـا  نظـرا 
اهميتـه  االقتصاديـة.  التنميـة  فـي 
فـي  الكمـي  التوسـع  فـي  تكمـن  ال 
أيضـا  بـل  فقـط،  التعليميـة  الفـرص 
التحسـن النوعـي للتعليم الذي ينقل 
إلـى قـوة العمـل التـي تمتلـك مفتـاح 

االقتصاديـة. التنميـة 
وفـي ضـوء اهميـة هـذا الموضـوع 
تضمـن تقريـر البنك الدولي الذي صدر 
مؤخـرا فـي 140 صفحـة حـول االوضـاع 
العـراق  فـي  والتنمويـة  االقتصاديـة 
وتحليلياوارقامـا  اسـتقصائيا  فصـا 
سـاحاول  التعليـم  حـول  اسـتثنائية 

ملخصـة.  بصـورة  عرضهـا 
معلومـات  علـى  التقريـر  احتـوى 
البنـك  صادمـة واسـتنادا عليهـا يحـذر 
العـراق  تواجـه  أزمـة  مـن  الدولـي 
البشـري تغذيهـا  المـال  بـرأس  تتعلـق 
أزمـة التعيلـم حيـث يؤكـد ان الطفـل 
سـيصل،  اليـوم  العـراق  فـي  المولـود 
بالمائـة   41 إلـى  المتوسـط،  فـي 
فقـط مـن إنتاجيتـه المحتملـة عندمـا 
العراقـي  للطفـل  يتوقـع  فلـن  يكبـر، 
سـنوات   4 مـن  اكثـر  يحقـق  ان 
عمـر  وصولـه  عنـد  التعلـم  مـن  فقـط 
مـن  بواحـد  العـراق  يتمتـع  18.وبهـذا 
البشـري  المـال  رأس  مؤشـرات  أدنـى 
اسـباب  التقريـر  يعـزو  المنطقـة.  فـي 
المـال  رأس  مسـتويات  انخفـاض 
البشـري الـى السـنوات الطويلـة مـن 
الصـراع الدمـوي، وغيـاب االصاحـات، 
ومحدوديـة الفـرص المتاحـة للشـباب، 
والفسـاد  االجتماعيـة،  واالضطرابـات 

االداري.
تتلخص نتائج التقرير بما يلي:

لميزانيتـه  أقـل   %10 العـراق  ينفـق   )1
)االولـي  التعليـم  علـى  العامـة 
منطقـة  بمتوسـط  مقارنـة  والعالـي( 
إفريقيـا.  وشـمال  األوسـط  الشـرق 
وتمثـل رواتب المدرسـين والموظفين 
حصـة عاليـة نسـبًيا مـن اإلنفـاق علـى 
التعليـم العـام )93 فـي المائـة( بينمـا 
ميزانيـة  مـن  فقـط   %1 تخصيـص  يتـم 
لقطـاع  العـراق  فـي  االسـتثمار 

. لتعليـم ا
فـي  كبيـرا  نقصـا  االرقـام  تظهـر   )2
معـدالت االلتحـاق مـا قبـل االبتدائـي 
والثانـوي حيـث يلتحـق 11% فقـط مـن 
االطفال بعمر 5 سـنوات. في التعليم 
االلتحـاق  معـدالت  تتـراوح  الثانـوي، 
بيـن 58 و 33 فـي المائـة فـي التعليم 
الثانـوي واالعـدادي، علـى التوالـي. 

3( تؤثر المعدالت المنخفضة بشكل 
االسـتثمارية  الميزانيـة  لتنفيـذ  خـاص 
بشـدة علـى أداء نظـام التعليـم إلـى 

جانـب أداء باقـي القطـاع العـام. 
التمويـل  مخصصـات  شـهدت   )4
المهنـي  التعليـم  لقطـاع  العـام 

الطـاب،  التحـاق  فـي  حـادا  انخفاضـا 
عـدد  فـي  كبيـر  بانخفـاض  مصحوبـا 

والمدرسـين.  المـدارس 
5( يؤثـر النقـص فـي البنيـة التحتيـة 
التعليميـة بشـكل كبيـر علـى القـدرة 
علـى تقديـم خدمـات تعليميـة عاليـة 
عـدد  متوسـط  يبلـغ  حيـث  الجـودة 
الواحدةبمـا  المدرسـة  فـي  الطـاب 
يقـارب 400 طالبـا مـع مشـاركة عـدد من 
المـدارس فـي بنايـات ومرافـق واحدة. 
6( بالرغـم مـن عـدم مشـاركة العـراق 
تقييـم  مسـابقات  فـي  عامـة  بصـورة 
االداء للطلبة اظهرت أحد المقاييس 
وهـي  الطـاب  تعلـم  لنتائـج  القليلـة 
المبكـرة  للسـنوات  القـراءة  تقييـم 
لعـام 2012 إلـى أن جـودة التعليـم، كما 
يتـم قياسـها مـن خال تعلـم الطاب، 
أقـل بكثيـر مما هي عليـه في البلدان 

المجـاورة. 
7( يوجـد فـي العـراق مـا يقـدر بنحـو 
2.1 مليـون طفـل تتـراوح أعمارهـم بيـن 
6 و 17 عامـا خـارج المدرسـة، نصفهـم 
للمـدارس  العمريـة  الفئـة  فـي  تقريبـا 
الثانويـة. علـى الرغـم مـن التحسـينات 
فـي السـنوات األخيـرة، فـإن معـدالت 
المنخفضـة  التعليميـة  المشـاركة 
أكثـر  بقـاء  تعنـي  العـراق  فـي  نسـبيا 
خـارج  ومراهـق  طفـل  مليونـي  مـن 

المدرسـة. 
ومحدوديـة  القديمـة  المناهـج   )8
التطويـر المهنـي للمعلميـن، والدعـم 
المـدارس  لمرشـدي  الكافـي  غيـر 
المحـدودة  والبرامـج  التعلـم،  وبرامـج 
جميعهـا  للخطـر  المعرضيـن  للشـباب 
التعليـم.  علـى  سـلبية  بصـورة  اثـرت 
أن  حيـن  فـي  المثـال،  سـبيل  علـى 
قصيـر  العـراق  فـي  التدريـس  وقـت 
أفـاد  الدوليـة،  بالفعـل وفقـا للمعاييـر 
25 بالمائـة مـن الطـاب فـي عـام 2018، 
أنهـم لـم يتمكنـوا مـن حضـور الـدرس 
بسـبب غياب المعلم، أو بسـبب إغاق 

الماضـي.  العـام  خـال  المدرسـة 
9( أدى الصـراع الـذي خلقته داعش 
فـي العـراق إلـى أزمـة إنسـانية تميـزت 
بالنـزوح الداخلـي لــ 3.2 مليـون عراقـي 
والخدمـات  التحتيـة  البنيـة  وتدميـر 
احتلتهـا  التـي  المناطـق  فـي 
داخـل  مدينـة   16 فـي  سـابًقا.  داعـش 
المحافظـات السـبع المتضـررة بشـكل 
فـي  التحتيـة  البنيـة  تضـررت  مباشـر 
 18 ودمـرت  المـدارس  مـن  بالمائـة   62

تامـا. تدميـرا  المـدارس  مـن  بالمائـة 
إعـادة  احتياجـات  التقريـر  يقـدر   )10
عراقـي  دينـار  تريليـون   4.9 ب  اإلعمـار 
وهذ المبلغ يمثل أضرار البنية التحتية، 
بينمـا تمثـل احتياجـات التعافـي مثـل 
والتعليـم  التعلـم  خدمـات  اسـتعادة 
لتطويـر  عراقـي  دينـار  مليـار   490 بــ 
التعليـم المهنـي للمعلميـن وللمـواد 
الشـباب  تاهيـل  ولبرنامـج  التعليميـة 

المدرسـة. خـارج 

د. محمد الربيعي

البنك الدولي يحذر من تراجع التعليم في العراق
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مكافحة الفساد الوظيفي 

 الفسـاد الوظيفـي ظاهـرة قديمـة فـي فحواهـا، 
ة شـديدة  حديثـة فـي أسـاليبها، وهـي ظاهرة عالميَّ
تتداخـل  أبعـادًا واسـعة  االنتشـار ومتجـذرة واتخـذت 
فيهـا عوامـل عديـدة ومختلفـة التمايـز، وقـد تختلـف 
أسـاليبها  تعـدد  خـال  مـن  آخـر  إلـى  مجتمـٍع  مـن 
وتنـوع البيئـة الوطنيـة وقـد تتخـذ أشـكااًل مختلفـة، 
منهـا اإلداري، والمالـي، والسياسـي، واالجتماعـي، 

واألمنـي. واالقتصـادي،  والقانونـي، 
بالشـلل،  اإلداري  الجهـاز  يصيـب  كونـه  وذلـك 

أجلهـا. مـن  نشـأ  التـي  والواجبـات  المهـام  أداء  علـى  قـادر  غيـر  ويجعلـه 
فـي  وخاصـة  اإلداري  الفسـاد  عـن  تترتـب  التـي  ـرة  المدمِّ لآلثـار  ونظـرًا 
ـة وبالشـكل الـذي ينعكـس علـى اإلدارة والمواطـن  نطـاق الوظيفـة العامَّ
مـن خـال الخدمـة المقدمة له مـن الدائرة المختصة والتي تلقي بظالها 
علـى الواقـع الخدمـي للفـرد، ال بل تتعداها أيضًا الـى الضرر بجميع نواحي 

الحيـاة األخرى.
وقـد تعـددت أسـباب انتشـار ظاهـرة الفسـاد الوظيفـي فبعضهـا يرجـع 
ـة،  االقتصاديَّ األنشـطة  مختلـف  علـى  ـة  اإلداريَّ األجهـزة  سـيطرة  إلـى 
فـي  المعقـد  والروتيـن  اإلداري  التنظيـم  سـوء  إلـى  يرجـع  والبعـض 
ـة وعـدم اسـتحداث إجـراءات مبسـطة فـي دوائـر الدولـة  اإلجـراءات اإلداريَّ
ـة، أو سـوء اختيـار األشـخاص المناسـبين إلشـغال  ـة اإلداريَّ واتبـاع المركزيَّ
مناصبهـم  علـى  هـؤالء  خشـية  الـى  يـؤدي  مـا  ـة،  القياديَّ المناصـب 
شـاكلتهم  علـى  هـم  ممـن  ونوابهـم  معاونيهـم  الختيـار  يدفعهـم  ممـا 
موظفيـن  جلـب  الـى  هـؤالء  سـيدفع  حتمـًا  وهـذا  عليهـم،  للسـيطرة 
ممـن هـم بمسـتوى تفكيرهـم، مـا يـؤدي الـى الجهـل أو التقصيـر فـي 
ـة وفقًا للصاحيات  ـة والعمل بالكيفيَّ تنفيـذ القوانيـن واألنظمـة الوظيفيَّ
ـة الواسـعة، المخولـة لهـم، وهـذا كلـه علـى حسـاب المصلحـة  الوظيفيَّ

ـة. العامَّ
التـي  والمحاسـبة،  الرقابـة  وسـائل  ضعـف  الـى  حتمـًا  سـيؤدي  وهـذا 
ُتطبـق علـى الموظفيـن، بدافـع المجامـات أو المقابـل المـادي، ويكفـي 
العلـم بـأنَّ غالبيـة التشـريعات تمنـح الرئيـس اإلداري األعلـى سـلطة إحالـة 
وسـلطة  التحقيـق،  حفـظ  سـلطة  عـن  فضـًا  التحقيـق،  إلـى  المخالـف 
توقيـع العقوبـة الـذي ال يتناسـب مـع المخالفـة أو الجـرم اإلداري، بسـبب 

ـة »ال عقـاب إداريـًا مـن دون نـص«. ة اإلداريَّ مبـدأ المشـروعيَّ
وهـذا حتمـًا سـيؤدي الـى رفـع تقاريـر مغالطـة للحقيقـة الـى المـا فـوق 
أو حتـى عـدم تزويدهـا بتلـك التقاريـر أصـًا لتفادي أي إصاح مسـتقبلي. 
ـة الـى ذوي االختصـاص ممـن  لذلـك يسـتوجب إسـناد الوظائـف الحكوميَّ
تتوافق مؤهاتهم وخبراتهم مع األعمال المناطة بهم والتي ستسهم 
ـة في الدولة، والحد من الفسـاد  إلـى حـٍد كبيـر علـى إنجـاح األجهزة اإلداريَّ
ويـؤدي  ـة،  العامَّ الوظيفـة  أخاقيـات  وانحـدار  تدريجـي  بشـكٍل  اإلداري 
ـة  بالتالـي إلـى تحويـل عمليـات التخطيـط بمجملهـا إلـى عمليـات هاميَّ
ـة  صوريَّ برمتهـا  ـة  اإلداريَّ التنميـة  ـة  عمليَّ ويجعـل  لهـا،  قيمـة  ال  ة  وشـكليَّ
وبـا مضمـون، كمـا ويسـهم إلـى حـٍد كبيـر بمقاومـة أي إصـاح تشـريعي 
أو مؤسسـي للجهـاز اإلداري، أمـًا فـي بقـاء المنافـذ التـي يتسـلل منهـا 
بإبقـاء  األجهـزة  تلـك  فـي  الفاسـدين  قيـام  خـال  مـن  وذلـك  مفتوحـة، 
جهـود التنظيـم واإلصـاح اإلداري حبيسـة األدراج وحبـرًا علـى ورق. كونه 
ـة،  العامَّ المصلحـة  عـن  بهـا  مبتعـدًا  اإلداريـة  القـرارات  بمقاصـد  سـُيحرف 
ة، وهـذا مـا يسـمى بـ«االنحـراف الوظيفي في  لتحقيـق مكاسـب شـخصيَّ
اسـتخدام السـلطة«، وهـو وجـه مـن أوجه الفسـاد الوظيفـي، وتقع على 

مـن يرتكبهـا عقوبـة منصـوص عليهـا فـي قانـون العقوبـات.
ة  ة والتنفيذيَّ ونـرى أنَّ هنـاك تحـركًا دائمـًا من قبل السـلطتين التشـريعيَّ
ـة للسـعي الدائـم مـن أجـل مكافحـة الفسـاد الوظيفـي بجميـع  والقضائيَّ

أشـكاله وأساليبه.
ـة للتحقيـق فـي قضايـا الفسـاد  لذلـك نجـد اليـوم تشـكيل لجنـة دائميَّ
والجرائم المهمة وذات صاحيات واسعة، وهذا ضمن التوجه الحكومي 
الذي يقوده السـيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسـلحة السـيد 

مصطفـى الكاظمـي فـي مكافحـة الفسـاد اإلداري والمالي.
عثمـان  الداخليـة  وزيـر  السـيد  يقودهـا  ـة  إداريَّ ثـورة  هنـاك  وأصبحـت 
الغانمـي مـن خـال التوجـه اإلداري فـي االسـتفادة مـن حملة الشـهادات 
ـة فـي مفاصـل الـوزارة كافـة  العليـا فـي ممارسـة اختصاصاتهـم الوظيفيَّ
ـة، وكان لكلمـة سـيادته فـي مؤتمـر المـرور  وفقـًا لمبـدأ النزاهـة والمهنيَّ
ِرين. »بأننا نريد أْن تكون وزارة الداخلية بيضاء« األثر الكبير في نفوس الخيَّ

عدي سمير الحساني

مئويـة  نقطـة  )بمتوسـط  المحافظـة 
فـي  زيـادة  مئويـة  نقطـة  لـكل  واحـدة 

األبعـاد(. متعـدد  الفقـر 
وجـود  عـدم  المسـح  عينـة  تظهـر   )16
االجتماعيـة  الشـريحة  خـارج  مـن  طالبـة 
فـي  مسـجلة  األعلـى  االقتصاديـة 
التعليـم  يبـدو  العليـا.  الدراسـات 
الجامعـي رفاهيـة حيـث يبـدو ان 23 في 
المسـجات  الطالبـات  المائـة فقـط مـن 
تقـع  أسـر  إلـى  ينتميـن  الجامعـة  فـي 
فـي الشـريحة االجتماعيـة واالقتصادية 

الفقيـرة. 
التأثيـر سـلًبا  الفسـاد فـي  17( يسـتمر 
فـي  العامـة  الخدمـات  تقديـم  علـى 
القطاعـات،  مـن  العديـد  عبـر  العـراق 
لمعهـد  وفًقـا  التعليـم.  ذلـك  فـي  بمـا 
دراسـات اإلدارة والمجتمـع المدنـي، ذكر 
47 فـي المائـة مـن المسـتطلعين فـي 
قلقهـم  مصـدر  هـو  الفسـاد  أن  العـراق 
الرواتـب  وفسـاد  التعيينـات  الرئيسـي. 
يعيـق   Fوهمييـن Fموظفيـن  شـكل  فـي 
للبنـك  وفقـا  والمصداقيـة.  الكفـاءة 
السـلوك  تحفـز  المحسـوبية  الدولـي 
علـى  التنميـة.  مشـاريع  فـي  الفاسـد 
تكاليـف  تكـون  مـا  غالبـا  المثـال،  سـبيل 
بشـكل  فيهـا  مبالغـا  التنميـة  مشـاريع 
للقيـادات وأعوانهـا  بحيـث يمكـن  كبيـر 
يعنـي  التعليـم،  فـي  منهـا.  االسـتفادة 
هـذا أن المسـتويات المنخفضـة بالفعـل 
مـن مخصصات االسـتثمار العـام للقطاع 
قـد ال ُتسـتخدم بشـكل فعـال لمعالجـة 
التحتيـة  البنيـة  فـي  الصـارخ  النقـص 

التعليـم.  لنظـام 
18( حدد تقرير البنك الدولي متطلبات 

واولويات اصاح التعليم بما يلي: 
التعليـم.  علـى  اإلنفـاق  كفايـة  أ- 
فـي  التعليـم  نصيـب  زيـادة  الهـدف: 
تعزيـز  خـال  مـن  الحكوميـة  الميزانيـة 
رواتـب  غيـر  ومـا  االسـتثماري  اإلنفـاق 

والموظفيـن. المدرسـين 
علـى  اإلنفـاق  فـي  المسـاواة  ب- 
النتائـج  تحسـين  الهـدف:  التعليـم. 
التعليمية لألطفال من األسر والمناطق 

ثـراًء. األقـل 
التعليـم.  علـى  اإلنفـاق  كفـاءة  ج- 
االسـتثمار  مقابـل  القيمـة  الهدف:تعزيـز 
أداء  تحسـين  خـال  مـن  التعليـم  فـي 
المتاحـة. المـوارد  قيـود  ضمـن  القطـاع 
وإدارة  المؤسسـاتية  التحديـات  د- 
الهـدف:  التعليـم.  فـي  العامـة  الماليـة 
تحسـين فعالية إدارة قطاع التعليم من 
خال الترتيبات المؤسسـاتية المبسطة 
التـي تفضـي بشـكل أكبـر إلـى تحقيـق 

النتائـج.
وقـدم مؤلفـي التقريـر عـددا كبيـر مـن 
المقترحـات االجرائيـة ضمـن كل اولويـة 
مـن االوليـات االربعـة وضمـن اطـار زمنـي 
قصيـر ومتوسـط وطويـل المـدى نقترح 
التربيـة  وزارتـي  فـي  المسـؤولين  علـى 
والتعليـم العالـي وجمهرة التدريسـيين 

والتربوييـن الكـرام االطـاع عليهـا، .
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تمـر األسـرة العراقيـة اليـوم 
ازادت  وقـد  صعبـة،  بظـروف 
الحكومـة  إجـراء  مـع  صعوبـة 
الـدوالر  صـرف  سـعر  برفـع 
مقابـل الدينـار، وهـي خطـوة 
يحسـب  أن  ينبغـي  كان 
إجـراء  أي  قبـل  حسـاب  لهـا 
اإلنسـان  يضـع  اقتصـادي، 
العراقي أمام واقع معيشي 

ال يمكّنـه مـن تلبيـة حاجاتـه المتزايـدة فضـا عـن 
تأثيـر ذلـك فـي خفـض خفـي لرواتـب الموظفيـن 
العملـة، مـا انعكـس مباشـرة  بحسـاب فـرق سـعر 
علـى القـدرة الشـرائية فـي مجتمـع يعانـي أصـا 
إجـراء  يكـون  قـد  حـادة  اقتصاديـة  أزمـات  مـن 
الحكومـة صحيحـا من الناحيـة االقتصادية لتوفير 
الرواتـب  فـي  المعلـن  النقـص  لسـد  ماليـة  مبالـغ 
لكـن  لموظفيهـا،  الدولـة  قبـل  مـن  المسـتحقة 
هـذا اإلجـراء جـاء وكأنـه منفصـل تمامـا عـن فهـم 
يوميـا،  المتزايـدة  ومتطلباتهـا  األسـرة  اقتصـاد 
كونـه  حيـث  مـن  بكاملـه  الموضـوع  نحسـب  ولـو 
اقتصـادي  واقـع  وبيـن  مطلوبـا  اقتصاديـا  إجـراء 
حـرج، يظهـر لدينـا توقيـت غيـر مائـم لـه، وقصـور 
مطالباتـه  تتزايـد  اجتماعـي  واقـع  فهـم  فـي 
المسـتمرة بتحسـين مسـتوى معيشـته، وتوفيـر 
األسـرة  أن  علمنـا  إذا  هـذا  لـه،  الازمـة  الخدمـات 
تحديـات  تواجـه  الحاليـة  المرحلـة  فـي  العراقيـة 
عـدة، منهـا ضعـف اإليفـاء ببـدل اإليجـار وضعـف 
واسـع  ولقطـاع  الحياتيـة  األسـرة  حاجـات  اشـباع 
السـلع  أسـعار  ارتفـاع  مـع  السـيما  السـكان،  مـن 
المختلفـة بطريقـة مفاجئـة، مـن دون أن تعطـي 
األسـرة مجاال لحسـاب مدخراتها وتهيئة وضعها 

اإلجـراء. هـذا  مـع  للتعامـل 

»رفع صرف قيمة الدوالر أمام الدينار العراقي«، 
مـا اضـر بأصحـاب الدخـل المحـدود، وهذا مـا تتضح 
آثـاره فـي حركـة السـوق اليـوم بشـكل جلـي، مـا 
يتطلـب مـن الدولـة القيام بإجـراءات فورية إلنقاذ 
اإلجـراء  هـذا  تأثيـر  دراسـة  إعـادة  منهـا  اإلنسـان، 
وعلـى  خاصـة،  المحـدود  الدخـل  ذوي  علـى 
االقتصاديـة  آثـاره  وتقيـم  عامـة،  السـوق  حركـة 
بشـكل  المجتمـع  فـي  والنفسـية  واالجتماعيـة 
إجرائيـة  خطـوات  مـن  يمكـن  مـا  واتخـاذ  عـام، 
األخـذ  مـع  تخفيفهـا،  تقديـر  اقـل  أو  لمعالجتهـا 
بنظـر االعتبـار سـعر النفـط فـي األسـواق العالمية 
دوالرا  سـبعين  مـن  يقتـرب  أصبـح  الـذي  اليـوم، 
للبرميـل الواحـد، وفـي ظـرف كهـذه وعلـى وفـق 
الدولـة  تفـي  ان  يمكـن  للنفـط  المالـي  المـردود 
بالتزاماتهـا بدفـع مرتبات الموظفين، إذن ال بد من 
دراسـة الواقـع االجتماعـي واالقتصـادي لألسـرة 
العراقيـة مـن جوانـب مختلفـة، ومراجعـة إجراءات 
الحكومـة االقتصاديـة، وإيجاد مخرج الزمات الباد 
بتنميـة  القيـام  هـو  وسـيلة  وأفضـل  بكاملهـا، 
بشـرية تسـتحضر لهـا كل اإلمكانيـات االقتصادية 
كمنهـج  والبشـرية،  والعقليـة  والتخطيطيـة 
المختلفـة،  العـراق  أزمـات  لحـل  ناجـع  طريـق  أو 
وليـس مـن خـال إجراءات آنية قـد تضر باالقتصاد 
أم علـى  القصيـر  المـدى  واإلنسـان، سـواء علـى 

الطويـل. المـدى 

 ارتفاع سعر الدوالر وانعكاساته
على اقتصاد األسرة

 د.عبد الواحد مشعل 

 عشرة ماليين فقير

فقيـر  ماييـن   10 حوالـي  وجـود  يشـكل   
فـي  والمجتمـع  للحكومـة  مباشـرا  تحديـا 
العـراق. فحسـب ارقـام وزارة التخطيـط، فان 
هـؤالء امـا انهـم ال يملكـون مـاال بالمطلـق 
لتوفيـر  يكفـي  مـا  يملكـون  ال  انهـم  او 
فـي  االدنـى.  بحدهـا  الحيـاة  متطلبـات 
الـدول الحضاريـة الحديثـة يتحمـل المجتمـع 
مؤقتـا  هـؤالء  اعالـة  مسـؤولية  والدولـة 
حتـى يصبـح بامكانهـم اعالـة انفسـهم عـن 

االول،  بطريقيـن:  المسـؤولية  هـذه  تقنيـن  تـم  العمـل.  طريـق 
ان يدفـع اصحـاب المـوارد الماليـة مـن ابنـاء المجتمـع مسـاهمة 
مالية بنسـب معينة، سـوف تسـتخدم الحقا العادة توزيع الثروة 
لتوفيـر الحـد االدنـى مـن احتياجـات الفقـراء. والثانـي، تتحمـل 
الـدول عـبء تنظيـم هـذه العمليـة وتقديـم المسـاعدة للفقـراء 

المالـي. والدعـم  والصحـة  السـكن  مجـال  فـي  خاصـة 
النفـط كمصـدر  الـى  بانـه دولـة غنيـة، ويشـار  العـراق  يوصـف 
اسـاس لهـذا الغنـى، ومـع ذلـك فـان هنـاك 10 ماييـن مواطـن 
لـم ينتفعـوا مـن هـذا الثـراء، اكثرهـم فـي المحافظـات الجنوبيـة 
السـباب  العمـل،  اسـتطاعوا  هـم  فـا  والموصـل.  والوسـطى 
فـي  الثـروة  توزيـع  قاعـدة  العمـل  ليكـون  ارادتهـم،  عـن  خارجـة 
المجتمـع، وال قـام المجتمـع والدولـة باعالـة العاطلين منهم عن 

العمـل. فيمـا يشـكل االيتـام جـزءا كبيـرا منهـم.
ودورهـا  بحصتهـا  القيـام  عـن  عاجـزة  العراقيـة  الدولـة  حاليـا، 
باعالـة الفقـراء مـن مواطنيهـا. ويعـود هـذا السـباب كثيـرة منها 
اهتمـام  عـدم  االسـباب  هـذه  واقسـى  االدارة.  وسـوء  الفسـاد 
الحكومـة اصـا بهـذه المشـكلة الخطيـرة فـي المجتمـع. بـل ان 
الحكومـة الراهنـة تمعـن فـي افقـار النـاس عـن طريـق التاعـب 
بسـعر الدينار وفرض الضرائب على الموظفين والمتقاعدين باثر 
رجعـي. علمـا انـه ال يجـوز فـرض الضريبـة علـى الراتـب التقاعـدي 
اصـا. مـا يعنـي ان الحكومـة ال تقـدر مسـؤوليتها االخاقيـة ازاء 

فقـراء المجتمـع.
اذا عجـزت الدولـة عـن ذلـك، يتعيـن علـى المجتمـع ان يواصـل 
القيـام بوظيفتـه ازاء الفقـراء مـن افـراده. وهـذه ليسـت حالـة 
جديـدة، فقـد سـبق ان انهـارت الدولة في العراق عام 1258 على 
واسـتمر  موجـودا،  بقـي  العراقـي  المجتمـع  لكـن  المغـول،  يـد 
بالقيـام بواجبـه. نواجـه االن حالـة مماثلـة. فوجـود الدولـة باهـت 
بامكانـه مواصلـة  بـل  المجتمـع.  يعنـي فشـل  جـدا، وفشـلها ال 
والحلـول  والنشـاطات  الفعاليـات  مـن  بالعديـد  والقيـام  الحيـاة 
ان  المجتمـع  ويسـتطيع  ثانيـة.  مـرة  تقـوم  حتـى  الدولـة  محـل 
يقـوم بذلـك عـن طريق التكافـل االجتماعي. لدينا االن حوالي 5 
ماييـن مواطـن او اكثـر مـن العامليـن في الدولـة والمتقاعدين، 
اضافـة الـى عـدد اخـر مـن العامليـن فـي المهـن الحـرة والقطـاع 
يملكـون  الفقـراء  العـراق.  خـارج  ثالـث  عـدد  يوجـد  كمـا  الخـاص، 
»حقـا« فـي امـوال هـؤالء، سـواء اسـتندنا فـي ذلـك الـى القران 
الكريم ام مباديء العدالة االنسانية التي عبر عنها على سبيل 
المثـال الفيسـلوف االميركـي الراحـل جـون راولـز. القـران الكريـم 
ـاِئِل َواْلَمْحـُروِم«. )الذاريـات 19(.  يقـول: »َوِفـي َأْمَواِلِهـْم َحـقٌّ لِّلسَّ
وبنـاء علـى هـذا يتعيـن علـى اصحـاب المـوارد الماليـة مـن ابنـاء 
المجتمـع اشـراك الفقـراء بجـزء يسـير مـن اموالهـم  بمـا يحقـق 
الحـد االدنـى مـن الحيـاة الكريمـة لهـم وبمعـدل 3 الـى واحـد اذا 
اعتمدنـا ارقـام وزارة التخطيـط. وفـي حقيقة االمر فان المجتمع 
يحمـي نفسـه بهـذا العمـل، الن الفقـر  سـوف يتسـبب بالكثيـر 
السـلم  تهـدد  التـي  واالجتماعيـة  االخاقيـة  المضاعفـات  مـن 
االهلـي والنظـام القيمـي للمجتمـع. وتزداد هـذه الخطورة حين 

يكـون السـلم االهلـي هشـا والنظـام القيمـي متصدعـا.
بطـرق  االجتماعـي  التكافـل  يحقـق  ان  المجتمـع  يسـتطيع 
شـتى. ولسـت بصـدد الحديـث عنهـا االن. لكـن بامـكان اصحـاب 
المبـادرات الخيـرة مـن ابنـاء المجتمـع المبـادرة الـى استكشـاف 
هـذه الطـرق و سـلوك الممكـن منهـا، واالسـتفادة مـن التجـارب 
القائمـة فعـا االن، للوصـول الـى هـذا الهـدف االنسـاني النبيـل 

وهـو اغاثـة فقـراء المجتمـع.

محمد عبد الجبار الشبوط 
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الموحـد؟؟ ذلـك افضـل مـن االنسـحاب 

المشـرفة  الوطنيـة  المواقـف  وهـذه 
الـى  تقودنـا  الوطنيـة  للقـوى 
االستفسـار االكبـر مـاذا بعـد المقاطعـة 
معارضـة  مـن  القصـد  مـا  لانتخابـات؟؟ 
وطنيـة لانتخابـات؟؟ ما الذي سـيجنيه 
هـل  تـرى  ؟؟؟  ذلـك  مـن  الشـعب 
وتغيـر  الوطنيـة  القـوى  هـذه  سـتلجأ 
معارضـة  الـى  لانتخابـات  معارضتهـا 
ان  امـل  هنـاك  هـل  ؟؟  للنظـام  فعليـة 
لانتخابـات  الوطنيـة  المعارضـة  تنسـق 
مع المجموعات التشـرينية التي تتهيأ 
لتشـكيل المعارضـة الحقيقيـة للنظـام 
الفعليـة  المعارضـة  فكـرة  تبنـت  حيـث 
مجموعـة مـن الرافضيـن للنظام الحالي 
الفاسـدة  واحزابـه  مؤسسـاته  بكافـة 
والمجربـة طيلـة الفتـرة مـا بعـد سـقوط 
الحكـم الدكتاتوري في 2003 وتشـكيل 
ولانتخابـات  للنظـام  رافضـة  معارضـة 
وقراراتهـا  المشـبوهة  ومفوضيتهـا 
احـزاب  مصالـح  بمقـاس  المفصلـة 
معلنـة  االنتخابـات  نتائـج  ألن  السـلطة 
بامتيـاز  نزيهـة  غيـر  انهـا  إجراءهـا،  قبـل 
ولـن تنتـج عـن نظـام وطنـي صحـي بـل 
محاصصـي  طائفـي  عشـائري  نظـام 

فاشـل.

بتوعيـة  أن تشـكيل معارضـة مؤمنـة 
المواطـن العراقـي بحقوقـه والتمسـك 
مفهـوم  وتعزيـز  الوطنيـة  بالـروح 
المواطنـة بيـن طيـف العـراق المتنـوع. 
اقـوى  الوطنـي سـيكون  الوعـي  نشـر 
ورفـض  والتزويـر  للفسـاد  ضاربـة  قـوة 
وطنيـة  معارضـة  واالسـتغال.  الظلـم 
وال  االيديولوجيـات  كافـة  تسـتقطب 
تسـعى  واحـدة  بايديولوجيـة  تنفـرد 
الـى خلـق عـراق ذو سـيادة خالـي مـن 
الفكـر الطائفـي والقومي واالنتهازي، 
تسـعى الـى نظـام ديمقراطـي مدنـي 
اجـل  مـن  المسـاومات  عـن  بعيـد 

. االنتخابـات 

ذو  وطـن  ايديولوجيتهـا  معارضـة 
مزايـدة  دون  للجميـع  وطـن  سـيادة 
بيـن  والمذاهـب  االديـان  بيـن  يميـز  ال 
ام  كانـت  اغلبيـة  سـواء  القوميـات 
للشـعب  خيراتـه  وطـن  عدديـة  اقليـة 
وليـس لـدول الجـوار واشـخاص وافـراد .

الوطنيـة  القـوى  ستسـعى  هـل 
المعارضـة  نحـو  جديـة  اكثـر  بخطـوة 

. الفعليـة 

 اندلعـت ثـورة تشـرين المجيـدة فـي 
احتجاجـا   2019 االول  تشـرين  مـن  االول 
محاصصتـي  طائفـي  حكـم  علـى 
ثـروات  اهـدر  فاسـد  سياسـي  ونظـام 
وانتشـار  والبشـرية  االقتصاديـة  البـاد 
المخـدرات  وتفشـي  والجهـل  الفقـر 
لحقـوق  وانتهـاكات  االدمـان  وحـاالت 
االنسـان وفقـدان االمـن، قدمـت الثـورة 
الجرحـى  وآالف  قتيـل   800 بيـن  ضحايـا 
والمفقوديـن، لكنهـا نجحـت مـن انهـاء 
عبـد  عـادل  د.  الـوزراء  رئيـس  حكـم 
المهـدي واشـترطت علـى مـن يتولـى 
الـوزارة ان يلتـزم بالشـروط التاليـة نـدرج 
النقـاط المهمـة فيهـا بإجـراء انتخابـات 
مبكـرة نزيهـة، تغييـر المفوضيـة العليـا 
لانتخابـات، وتغييـر النظـام االنتخابـي، 
المتظاهريـن  قتلـة  عـن  الكشـف 
السـاح  ظاهـرة  انهـاء   ، ومحاكمتهـم 
غيـر  الميليشـيات  وبـؤر  المنفلـت 
المحاصصـة  نظـام  انهـاء  المنضبطـة، 
الطائفيـة، ايجـاد فـرص عمـل للخريجيـن 
وتحسـين  العليـا  الشـهادات  وذوي 

المواطـن. ودخـل  الخدمـات 

المرشـحين  مـن  بعـض  يحظـى  لـم 
لرئاسـة الـوزراء بقبـول الشـارع العراقـي 
والمتظاهريـن ولكـن وسـط توتـر كبيـر 
اسـتطاع السـيد مصطفـى الكاظمـي 
المقبوليـة  مـن  بعـض  علـى  يحـوز  ان 
توجهـه  ومظاهـر  شـخصيته  لهـدوء 
ان  يعـرف  الجميـع  ان  رغـم  المدنـي 
عـن  ببعيـد  ليـس  الكاظمـي  االسـتاذ 
رئيـس  فهـو  السـابق  النظـام  هيكليـة 
حكـم  زمـن  فـي  العراقيـة  المخابـرات 
عاقـات  وتربطـه  العبـادي  السـيد 
الدعـوة  حـزب  فـي  بقيـادات  عائليـة 
مرتبطـة  فضائيـة  لقنـوات  وادارتـه 
وعـود  رغـم  ولاسـف  طائفـي.  بتوجـه 
لجماهيـر  الكثيـرة  الكاظمـي  السـيد 
شـروط  مـن  ينفـذ  لـم  لكنـه  تشـرين 
انتفاضـة الشـعب وثـواره سـوى تحديـد 
تغييـر  دون  المبكـرة  االنتخابـات  موعـد 
المفوضيـة العليـا لانتخابـات واسـلوب 
المحاصصـة الطائفيـة التـي فيهـا ممـا 
الكاظمـي  مصطفـى  حكومـة  أثبتـت 
تجيـد  لهـا. فهـي  قـوة  وال  حـول  ال  أن 
دون  التحقيقيـة  اللجـان  تشـكيل 
ربمـا  او  منهـا  نتائـج  علـى  الحصـول 
الشـعب  نتائجهـا سـرية، وتجيـد تخديـر 

العرقوبيـة. الوعـود  بمورفيـن 

السياسـية  االمـواج  لهـذه  نتيجـة 
االنتخابـات  بحـر  فـي  المتاطمـة 
الثـوار  بعـض  لصمـود  ونتيجـة  القادمـة 
وعـدم انجرارهـم وراء تشـكيل االحـزاب 
الوقـوف  الحقيقـي بضـرورة  وايمانهـم 
ضـد النظـام ممـا زاد مـن غيـظ االحـزاب 
وتضاعـف  الحقـد  وصـوت  الطائفيـة 
العراقـي  مخاوفهـم مـن رفـض الشـارع 
اغتيـاالت  عمليـات  لتظهـر   ، لهـم 
تهديـد  برسـائل  مصحوبـة  واضحـة 
طريـق  فـي  يقـف  مـن  لـكل  ووعيـد 
االنتخابـات المزيفـة القادمـة، اغتيـاالت 
يصـل  ان  يحـاول  مـن  بـكل  سـتلحق 

مـن  ثـوب  يرتـدي  وال  النـواب  مجلـس 
التهديـد  رسـائل  الطائفيـة،  اثـواب 
وغيـر  الوطنيـة  القـوى  اوصلـت  هـذه 
االنتخابـات  ان  واضـح  شـعور  الوطنيـة 
وسـط اجواء السـاح المنفلت ال يمكن 
تعكـس  وحقيقيـة  نزيهـة  تكـون  ان 
دفـع  ممـا  العراقـي،  الشـعب  طمـوح 
باألحـزاب الوطنيـة وعلـى رأسـها الحزب 
الشـيوعي العراقـي اعتـق واعـرق حزب 
والمظلوميـن  الفقـراء  ومـاذ  يسـاري 
مـن الكادحيـن والفاحيـن اعان تعليق 
مشـروطا  االنتخابـات  فـي  مشـاركته 
للمرشـحين  الكاملـة  الحمايـة  بتأميـن 
القتـل  اعمـال  وايقـاف  وللمتظاهريـن 
واالختطـاف، تبعتـه فـي نفـس التوجه 
بعـض مـن االحـزاب والتكتـات االخـرى 
لانتخابـات.  معارضتهـا  عـن  لتعلـن 
فـي  الوطنيـة  االصـوات  بيـن  وتعالـت 
دراسـة  الـى  دعـوة  االخيـرة  االونـة 
بالكامـل  االنتخابـات  مقاطعـة  مشـروع 
وتشـكيل معارضـة وطنيـة لانتخابـات. 
وتواردت االسئلة ترى هل هذا التعليق 
ام  صحيـح؟؟  لانتخابـات  والمعارضـة 
المتنفـذة  الحاكمـة  االحـزاب  سـيخدم 
بالهيمنـة  وتتفـرد  السـاحة  لهـا  لتخلـو 
اكثـر فـي  البلـد وتتجـذر  الكاملـة علـى 
خـراب الوطـن؟؟، ام انها صرخة احتجاج 
الحكومـة  وجـه  فـي  الوطنيـة  للقـوى 
ومليشـياتها  الطائفيـة  واالحـزاب 
بوعودهـا  لتصحـو مـن غفوتهـا وتفـي 
الكثيـرة فـي حمايـة مواطنيها وخاصة 
والصحفييـن  والوطنييـن  للناشـطين 
وكل مـن يسـعى الـى انقـاذ البلـد مـن 
الخـراب، وتوعدهـا فـي ماحقـة القتلـة 
؟؟،  المنفلـت  السـاح  مظاهـر  وانهـاء 
فـي  الوطنيـة  القـوى  سـتصمد  هـل 
امـن وسـامة  لحيـن ضمـان  معارضتهـا 
المرشـحين؟؟  و  المتظاهريـن  حيـاة 
المغريـات  وراء  سـينجر  مـن  هنـاك  ام 

اخـرى. قـوى  مـع  تحالفـات  وينشـد 

الوطنيـة  القـوى  ان موقـف  ال شـك 
لـم  مـا  االنتخابـات  لتعليـق  الداعـي 
تؤمـن شـروط االمن واالمان للمرشـحين 
الـى  يشـير  مهمـا  وطنيـا  موقفـا 
وامـل  الوطنيـة  القـوى  بيـن  اتفـاق 
فـي  والقـرار  الخطـاب  توحيـد  فـي 
االنسـحاب ومقاطعـة االنتخابـات وربمـا 
البعـض  الـى توجـه نسـمعه مـن  يشـير 
لانتخابـات،  وطنيـة  معارضـة  فـي 
البسـيط  المواطـن  يطفوعنـد  ولكـن 
الشـعب  وابنـاء  بنـات  مـن  والمسـتقل 
وعنـد ثـوار تشـرين سـؤال يطـرح نفسـه 
علـى  الوطنيـة  القـوى  اتحـدت  لمـاذا 
االنسـحاب او المقاطعـة مـن االنتخابات 
وطنيـة  معارضـة  تشـكيل  امـل  وربمـا 
لانتخابـات ولـم تتوحـد فـي االشـتراك 
باالنتخابـات بصـوت واحد وتسـببت في 
الوطنيـة  للحركـة  المؤيديـن  تشـتيت 
مـن  اليـس  مسـمياتها؟؟؟؟  بكافـة 
مـن  يستفسـروا  ان  المواطنيـن  حـق 
المعوقـات  هـي  مـا  الوطنيـة  القـوى 
التـي جعلتكـم ال تتفقـون فـي تحالـف 
وطنـي مدنـي ديمقراطـي هـل تجدون 
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فـي   1922 عـام  اليابـان  إلـى  أينشـتاين  العالـم   سـافر 
الوقـت الـذي تـم فيـه اإلعـان عـن فـوزه ب )جائـزة نوبل 

. للفيزيـاء( 
للخـادم  ليعطيـه  مـااًل  معـه  يجـد  لـم  الفنـدق  وفـي 
الـذي جلـب الشـاي فأمسـك ورقـة وكتـب فيهـا جملـة 
ثـم وقعهـا ثـم أعطاهـا للخـادم ونصحـه باالحتفـاظ بها.
بعـد مـرور 95 عامـًا فـي يـوم 24 /10 /2017 اتصـل أحـد 
لطـرح  المزايـدات  بـدار  ذاك  الفنـدق  عامـل  أخـوة  أبنـاء 

. المـزاد  الورقـة فـي 
 25 وبعـد  دوالر(   2000( األول  بالشـاري  المـزاد  ابتـدأ 
دوالر(. مليـون   1F3( مبلـغ  علـى  المـزاد  وقـف  دقيقـة 
اآلن،،، لنـرى مـاذا كتـب )أينشـتاين( فـي تلك الورقة :

السـعادة  قـدرًا مـن  تجلـب  *حيـاة هادئـة ومتواضعـة 
أكبـر مـن السـعي للنجـاح المصحـوب بالتعب المسـتمر*

هـذا عندهـم ، مـاذا عـن عالمنا العربي !!!
فـي العـام 1958 كان رئيـس جامعـة بغـداد البروفيسـور )عبدالجبار_عبداللـه( هـو أحد أربعة طـاب تتلمذوا 

علـى يـد العالـم )أينشـتاين( فـي معهد )ماساشوسـتس( في الواليـات المتحدة .
العراقـي  الفيزيائـي  العالـم  اعُتقـل   )1963( عـام  الكريـم قاسـم(  )عبـد  انقـاب علـى سـلطة  عندمـا حـدث 

. وعسـكريين  وأسـاتذة  وسياسـيين  كـوادر  مـن  اعتقلـوا  فيمـن  )أينشـتاين(  تلميـذ 
وعندمـا ُأفـرج عنـه هاجـر إلـى الواليـات المتحـدة وأقـام أسـتاذًا فـي نفس المعهـد ومنحـه الرئيس )هاري 

ترومـان( أعلـى وسـام فـي أمريـكا ] وسـام العالم [
أحـد زمـاء الزنزانـة عرفـه جيـدًا، يقول إنه كان يشـاهده مسـتغرقًا في تأماته وكانت دموعـه تنهمر أحيانًا .

و ذات يـوم تجـرأ وسـأله عـن سـبب بكائه فأجاب العالـم الكبير:
جيوبـي  فتـش  ثـم  األرض  علـى  فأسـقطني  أحدهـم  صفعنـي  العتقالـي  القومـي  الحـرس  جـاء  عندمـا 
وسـرق مـا لـدي وأخـذ فيمـا أخـذ قلـم الحبر الذي أهداه إلي )ألبرت أينشـتاين( يوم نيلي شـهادة الدكتوراه 

التـي وقعهـا بـه .
الدكتـوراه  لتوقيـع شـهادات  إال  القلـم  اسـتعمل هـذا  أكـن  ولـم  األحمـر  الياقـوت  مـن  قلمـًا جميـًا  كان 

. بغـداد  لطابـي فـي جامعـة 
صمـت هـذا العالـم قليًا. ثم قال :

لـم تؤلمنـي الصفعـة وال االعتقـال المهيـن مـا آلمنـي أن الـذي صفعنـي كان أحد طابي !!!
هـذا مـا قاله البروفيسـور )عبد الجبـار عبدالله(،،،،

أينشـتاين يقول :
2% مـن البشـر يفكرون

3% مـن البشـر يظنـون أنهم يفكرون
95% مـن البشـر يفضلـون المـوت على أن يفكروا..

التـي  أمتنـا  فـي  السـلطة  رجـال  بينمـا  ألحفـاده  بالقصاصـة  واحتفـظ  )انشـتاين(  أكـرم  اليابانـي  الخـادم 
!!! أنشـتاين  قلـم  وكسـروا  والعـرب  العـراق  أنشـتاين  أهانـوا  عربيـة  تدعـى 

ليـس فقـط فـي العـراق بـل الوطـن العربي قاطبَةَ دمـروا العلم والعلمـاء والتعليم. 
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