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 يعتقــد الكثــر مــن النــاس وخصوصــا يف الــدول الناميــة ان االختــاف والتبايــن الســيايس يف 
وجهــات النظــر ظاهــرة ضــارة يف املجتمــع وســببا اساســيا يف خلــق االزمــات واملشــاكل ، بينــا 
االصــل يف السياســة هــو التعــدد واالنقســام وليــس الوحــدة . والتعدديــة الحزبيــة وليــس الحزب 
الواحــد هــي االســاس، وهنــا تــؤدي الدميقراطيــة دورا يف تنظيــم هــذا االختــاف واالنقســام مــن 
خــال التــداول الســلمي للســلطة بــن االحــزاب ، فيعــد البلــد دميقراطيــا ومبقــدور نظامــه تغير 

الحكومــة بصــورة ســلمية بعيــدا عــن العنــف و االنقابــات العســكرية واراقــة الدنــاء . 

امــا نظــام املحاصصــة الســائد يف العــراق وتبنيــه الدميقراطيــة التوافقيــة ، واملحاصصــة الفئوية 
ســواء كانــت دينيــة او مذهبيــة او عرقيــة ، وتقاســم الســلطة عــى اســاس املكونــات ، فجميعهــا 
انحــراف عــن الدميقراطيــة وهــي ظواهــر ســلبية وعيــوب رافقــت العمليــة السياســية منذ تغير 

النظــام الســابق  يف 2003  فجعلــت النظــام غــر دميقراطــي . 

رغــم ســلبيات النظــام الســيايس الحــايل اال أنــه هنــاك مــؤرشات توحــي ان العملية السياســية 
بعــد انتفاضــة ترشيــن الباســلة يف طريقهــا ملغــادرة الحالــة التوافقيــة بــن املكونــات الطائفيــة 
والعرقيــة لتدخــل التنافــس الســيايس عــر تشــكيل كتلــة سياســية اكــر تضــم مختلــف اطيــاف 
الشــعب العراقــي يتــم مــن خالهــا تشــكيل حكومــة ائتافيــة كــا حاصــل يف كثــر مــن دول 

العــامل ، ومــا يؤكــد ذلــك االنقســام الحاصــل بــن الكتــل اىل اكــر مــن كتلــة واحــدة . 

نســتنج مــا تقــدم ان املجتمــع العراقــي بحاجــة اىل توفر رشوط عــدة ليك يبنــي دولة مدنية 
ــاف الســيايس واالنقســام الســيايس  ــان االخت ــا ب ــة يؤمــن مواطنه ــة دميقراطي ــة حديث حضاري
طبيعــي وحالــة صحيــة فالتنافس والســباق الســيايس يهــدف اىل ايجــاد وضع افضــل ومن خاله 
نصــل اىل الحقيقــة ، وهــذا يتفــق مــع معايــر واليــات وقواعد العمليــة الدميقراطيــة ، كا يحتاج 
اىل مواطــن فعــال يتحمــل املســؤولية تجــاه الوطــن عــن تغيــر االوضــاع الســيئة  يف املجتمــع 
واســتبدالها مبــا هــو افضــل مــن ناحيــة وتجــاه االخريــن مــن ناحيــة اخــرى ، فكــا يحــب الخــر 
لنفســه يحــب الخــر لألخريــن وبــروز ظاهــرة احــرام افــراد املجتمــع لبعضهــم البعــض دون 
متييــز دينــي او مذهبــي او عرقــي او اختــاف يف اللغــة الــخ ، ويتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثقــة 
بالنفــس، وان يكــون مؤمنــا بفكــرة الدولــة املدنيــة الدميقراطيــة الحضارية ومســاها يف اقامتها . 

وجــود احــزاب مدنيــة حضاريــة تقــوم عــى اســاس مبــدأ املواطنــة وليس عــى اســاس طائفي 
مذهبــي او دينــي او عرقــي ، وتــدرج هــذه الفكــرة يف برامجهــا من خــال  تغير الرامــج الربوية 
الحاليــة اىل برامــج تــريب املواطــن بعيــدا عــن التعصــب والتميــز واالنحيــاز لجهة ما عى حســاب 

جهــة اخــرى ، مبنيــة عى اســاس فكــرة الدولــة املدنيــة الحضاريــة الحديثة . 

نظــام انتخــايب عــادل منصــف يلبــي طموحــات الشــعب العراقــي النتخــاب مجلــس نــواب 
ميثلــون ناخبيهــم يف مناطقهــم متثيــا حقيقا مــن ناحية وميثلــون الوطــن ككل من ناحيــة اخرى، 
وبذلــك نتخلــص مــن نظــام املحاصصــة وبنفــس الوقت نحظــى مبيــزة نظــام االنتخاب الفــردي . 

لتحقيــق ذلــك ولــيك يكــون االختــاف واالنقســام الســيايس ظاهــرة طبيعيــة وحالــة صحيــة 
ــق  ــا لخل ــس عام ــة ، ولي ــة الحضاري ــة الدميقراطي ــة املدني ــة الدول ــق اقام وخطــوة عــى طري
االزمــات واملشــاكل ، تشــكل املواطنــة العنــوان االســايس لعاقــة الحــكام واملحكومــن ، يتمتــع 
ــق يف  ــاواة والح ــن واملس ــة واالم ــا الحري ــة وخصوص ــية واملدني ــه السياس ــل حقوق ــرد بكام الف
الخصوصيــة الــخ ، رعايــة املواطــن وتوفــر كل الخدمــات الرضوريــة ، ميثــل القانــون وســيادته 
وكلمتــه العليــا الفصــل الضانــة االوىل لاســتقرار واالمــن والحقــوق والواجبــات ، تقــوم الدولــة 
مبســؤولياتها ازاء املواطــن ويقــوم املواطــن بــإداء واجباتــه ازاء الدولــة ، متتــاز الدولــة الحضاريــة 
الحديثــة بالامركزيــة االداريــة الواســعة النــي تعطــي لــإدارات املحلية هامشــا كبــرا يف الترصف 
لتلبيــة احتياجــات مواطنيهــا وخدمتهــم ، تهتــم الدولــة بالعلــم والبحــث العلمــي الحديــث ، 
اصــاح القضــاء واملحاكــم واالجــراءات واحــرام حقوق املواطنــن وانصافهــم ، معالجة املحاصصة 

والفســاد والهــدر العــام وظاهــرة انتشــار املليشــيات والســاح املنفلــت يف البــاد  .

 االختاف السيايس 
األفتتاحية
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 المنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنسان 
يودع بأسى كبير الفقيد الراحل الدكتور كاظم حبيب ) أبو سامر (

العراقـي لمنظمـات حقـوق االنسـان ومنظمـات  المنتـدى  الحـزن واألسـى تلقـى  بمزيـد مـن     
المجتمـع المدنـي واالكاديمـي والثقافـي رحيـل الشـخصية الوطنيـة والحقوقيـة الدكتور كاظم 
حبيـب فـي احـدى مستشـفيات برليـن يـوم 30 / 8 / 2021 عـن عمـر ناهـز ) 86 ( عامـًا ، بعـد تعرضـه 

المفاجـئ لنزيـف فـي الدمـاغ لـم يمهلـه طويـًا .
فـي  الدكتـوراه  علـى شـهادة  ( وحاصـل   1935  ( عـام  كربـاء  مواليـد محافظـة  مـن  الفقيـد     
، ولـه أبحـاث ومقـاالت ودراسـات وكتـب عديـدة فـي الشـأن اإلقتصـادي  االقتصـاد فـي المانيـا 
فـي  والمذاهـب  والقوميـات  االديـان  حقـوق  عـن  الدفـاع  مجـال  وفـي  والفكـري  والسياسـي 
االنتهـاكات  عـن  القيمـة  الكتـب  مـن  العديـد  واصـدر   ، التاريـخ  عبـر  المتآخـي  العراقـي  المجتمـع 
ناشـطًا  الراحـل  وكان   ، اليـوم  لحـد  المسـتمرة  ومظلوميتهـم  وطنهـم  مـن  القسـري  والتهجيـر 
مثابـرًا وفعـااًل فـي المشـاركة والعطـاء ألخـر لحظـات عمـره ، ومسـاهمًا فـي تأسـيس العديـد مـن 
منظمـات حقـوق االنسـان ونشـر ثقافـة الديمقراطيـة واالنسـانية ، وكان لـه دورًا بارزًا في تأسـيس 

المنتـدى العراقـي لمنظمـات حقـوق االنسـان فـي لقـاء برليـن عـام 2014 .
   ظـل الفقيـد الغالـي وفيـًا مخلصـًا لمبادئـه الفكريـة الوطنيـة ، وملتزمـًا منـذ شـبابه للدفـاع عـن 
الكادحيـن والمسـتضعفين مـن كل اطيـاف المجتمـع العراقي وناصرًا للحراك الشـعبي وإنتفاضة 
تشـرين الباسـلة فـي مطاليبهـم المشـروعة لإلصـاح والتغييـر المنشـود ، وانحيـازه الـى قضايـا 
حقـوق الشـعوب فـي الحيـاة والتقـدم والعدالـة االجتماعيـة وتقريـر المصيـر ، مـع كل ما تعرض له 

مـن ماحقـة واعتقـال وعيـش حيـاة الغربـة .
لعائلتـه  الحـارة  التعـازي  بوافـر  االنسـان  لمنظمـات حقـوق  العراقـي  المنتـدى  بأسـم  نتقـدم     
واهلـه ورفاقـه ومحبيـه ، والـى كافـة االوسـاط الوطنيـة واالكاديميـة بفقـدان هـذه الشـخصية 
المتميـزة ، وتعتبـر خسـارة كبيـرة ال تعـوض فـي ظـل هـذه الظـروف الصعبـة والمعقـدة والخطيرة 

التـي يمـر فيهـا العـراق والمنطقـة والعالـم .
    سـيبقى ذكـرى الدكتـور ) كاظـم حبيـب ( خالـدًا بمـا قدمـه مـن عمـل دؤوب وتضحيات لشـعبه 

ووطنه ..
 30 / 8 / 2021                                    المنتـدى العراقـي لمنظمـات حقـوق اإلنسـان 

الجمعيات والمنظمات المنضوية في تنسيقية المنتدى العراقي :
- الجمعية العراقية لحقوق االنسان / بغداد 
- منظمة حمورابي لحقوق االنسان / العراق
- جمعية المواطنة لحقوق االنسان / العراق

- الجمعية العراقية للمتقاعدين / العراق
- جمعية الرافدين لحقوق االنسان / النجف

- هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق 
- الجمعية العراقية لحقوق االنسان / امريكا

- المرصد السومري لحقوق االنسان / هولندا
- منظمة الدفاع عن حقوق االنسان في العراق ) اومرك ( / المانيا

- لجنة الدفاع عن حقوق االنسان / استراليا
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 تحـل علينـا بعـد أيـام الذكـرى السـنوية الثانيـة النتفاضـة تشـرين 
المجيـدة 2019. االنتفاضـة التـي وإن ُاغرقت بالدماء، وتعرض أبناؤها 
والماحقـة،  والخطـف  والتنكيـل  واالغتيـال  القتـل  صنـوف  الـى 
المنتفضـات  مـن  ابطالهـا  واهـداف  مقاصـد  تشـويه  وجـرى 
واطـاق  مشـاهدهم  وفبركـة  اليهـم،  واإلسـاءة  والمنتفضيـن 
النعـوت التـي ال تنطبـق اال علـى مطليقيهـا .. رغـم كل هـذا وغيـره 
العراقـي.   السياسـي  الواقـع  افـرزت معطيـات جديـدة فـي  فانهـا 
وحقـا وكمـا قيـل مـرارا، فـان مـا كان قبل تشـرين األول 2019 لن يكون 
حقائـق،  وفرضـت  احـوال  وتغيـرت  ميـاه  جـرت  حيـث   ، بعـده  كمـا 
زالـت تتفاعـل رغـم جهـد المتنفذيـن وعامـة اعدائهـا للحـد مـن  مـا 

والتعبويـة. والمعنويـة  السياسـية  تاثيراتهـا 
كانـت انتفاضـة  تشـرين معلمـا بـارزا فـي تاريـخ بادنا المعاصر، أّشـر 
حيويـة وطاقـة غالبيـة أبنـاء الشـعب وتوقهـم الـى التغييـر، وعلى 
سـتتذكرها  انتفاضـة  والنسـاء.  والطـاب  الشـباب  منهـم  األخـص 
األجيـال علـى مـر الزمـن بالفخـر واالعتـزاز، كونهـا واحـدة مـن هبـات 
ونواياهـم  الحـكام  حقيقـة  عـن  اللثـام  اماطـت  التـي   شـعبنا 
وارتباطاتهـم، وعـن اسـتعدادهم الغـراق البـاد ببحـر مـن الدمـاء مـن 
اجـل الحفـاظ علـى سـلطتهم ونفوذهـم. لكـن هيهـات، فانتفاضة 
التراجـع  الحـكام  علـى  فرضـت   1948 كانـون  وثبـة  مثـل  تشـرين 
المـذل، وكلتاهمـا اسـقطتا الحكومـة وفتحتـا الطريـق واسـعا امام 
التغييـرات الضروريـة، والتـي هـي علـى جـدول العمل اليـوم، مهما 

جـرى مـن سـعي لتأخيـر او ابطـاء حركـة الوصـول اليهـا  .
ان عوامل نجاح وظفر وثبة كانون 1948 وغيرها من ثورات وهبات 
اسـتيعابها،  المفيـد  ومـن  وماثلـة  شـاخصة  شـعبنا،  وانتفاضـات 
النتفاضـة  الخاصـة  التجربـة  افرزتـه  مـا  مـع  تعشـيقها  بنـا  وحـرّي 
تحركهـا  ووسـائل  وشـعاراتها  وأهدافهـا  بمسـمياتها  تشـرين، 
والقوى المسـاهمة فيها، ومدى الدعم واالسـناد الشـعبيين لها، 
اال  مـن النفـر المتضـرر والخائـف علـى مـا جنـاه بالسـطو والسـاح 

الحـرام. والسـحت  المنفلـت 
هـذه الـدروس والخبـرة المتراكمـة يجـدر ان تكـون شـاخصة فـي 
التـي  األبـواب، وهـي  االنتخابـات علـى  وان  أيامنـا هـذه، خصوصـا 
يريـد البعـض لهـا ان تعيـد نفس الوجوه والمنهج الفاشـل والمدمر، 
الـذي انتفـض أبنـاء الشـعب للخـاص منـه ومنهـا، ومـن  الطغمـة 

التـي تسـلطت علـى رقـاب الشـعب منـذ 2005 حتـى يومنـا هـذا .
وتمـّس الحاجـة الـى الوقـوف عنـد مـا تـم تشـخيصه مـن ثغـرات 
مـا  وكنـس  امـام  الـى  االنتفاضـة  انطـاق   دون  حالـت  ونواقـص، 
امامهـا مـن غـث وفسـاد ومحاصصـة وسـاح منفلـت، ووضـع البـاد 
علـى طريـق واعـد مفـٍض الـى تغييـرات جذريـة، واسـتعادة الوطـن 
ألبنائـه وأهلـه الجديريـن بـه، معافـى كامـل السـيادة والقـرار، يتمتـع 
توظيـف  ويجـري   األهلـي،  والسـلم  واالسـتقرار  باألمـان  أبنـاؤه 
خاصـة  الشـعب،  عامـة  لصالـح  حقيقيـة  تنميـة  لتحقيـق  مـوارده 
منهـم الفقـراء والكادحـون  وذوو الدخل المحدود وفئات وسـطى 

واسـعة.
وإذ تتوجـه قـوى تشـرينية ومدنيـة وديمقراطيـة ووطنيـة، هـذه 
واالسـتعداد  عملهـا  وتنسـق  توحـد  مؤتمـرات  عقـد  الـى  األيـام، 
دروس  فـان  تحديـات،  مـن  تحمـل  ومـا  األيـام  لقـادم  والتهيئـة 
وآليـات  والتوجـه  الموقـف  وحـدة  علـى  تلـح  تشـرين   انتفاضـة 
الشـعارات والمواقـف.  ويبقـى  الجهـود وبلـورة  العمـل، وتنسـيق 
واجبـا الحـذر ازاء اسـتمرار حالـة االنقسـام، التـي تغذيهـا وتسـعى 
الـى ادامتهـا قـوى ال تريـد اال تشـتيت قـوى االنتفاضـة والحـراك 

االحتجاجـي.
وهنـا نشـير الـى الخطـأ الكبيـر فـي تقسـيم القـوى السياسـية 
الداعمـة والمسـاهمة فـي االنتفاضـة والحراك، الى مشـاركين في 
االنتخابـات ومقاطعيـن لهـا ، أو فـي اسـتمرار التشـبث بحالـة غيـر 
سـليمة تتمثـل برفـض الحيـاة الحزبيـة، والتنكـر لـدور األحـزاب بحجـج 
مختلفـة ال تصمـد فـي النقـاش الجـدي، ومن ذلك تقسـيم األحزاب 
دون  السياسـية،  العمليـة  فـي  مشـاركين  وغيـر  مشـاركين   الـى 
االخـذ بنظـر االعتبـار مواقـف كل طـرف وتضحياتـه ومـا قدمـه طيلة 

الــ 18 سـنة الماضيـة .
المجيـدة  الذكـرى  الحيـاء  نسـتعد  ونحـن  اليـوم  احوجنـا  ومـا 
حشـد  وبـروح  بتواضـع،  دروسـها  مـن  نتعلـم  ان  الـى  لانتفاضـة، 
وتعبئـة كل القـوى التـي تتطلـع قـوال وفعـا الـى التغييـر، الـذي 

األيـام. قـادم  وهـدف  عنـوان  هـو 

محمد عبد الرحمن

تشرين على األبواب 

 تتوالى تصريحات مفوضية 
والحكومـة  االنتخابـات 
المنابـر  ومعهـا  العراقيـة، 
الحاكمـة  للقـوى  االعاميـة 
الماسـكة  والمتحاصصـة، 
علـى  للتأكيـد  بالسـلطة، 
»المبكـرة«  االنتخابـات  نزاهـة 
منـع  علـى  وحرصهـا  المقبلـة 
التزوير والتاعب بنتائجها كما 

فـي سـياق  السـابقة. وهـي،  االنتخابـات  فـي  جـرى 
ذلـك وللتدليـل علـى نزاهتهـا وإثبـات حيادهـا الزائف، 
تعتـرف بـأن تلـك االنتخابـات فـي 2018 شـابها بالفعـل 
والتزويـر،  التاعـب  ومحـاوالت  االنتهـاكات  مـن  قـدر 
يدعـو  مسـتوى  إلـى  ترقـى  ال  انهـا  تدعـي  ولكنهـا 

بشـرعيتها. للتشـكيك 
وتشـارك فـي هـذه الحملة الممثلة الخاصة لألمين 
العـام لألمـم المتحـدة فـي العراق، جينين باسـخارت، 
بتقديـم ضمانـات بـأن المنظمـة الدوليـة تراقـب سـير 
العمليـة االنتخابيـة بشـكل فاعل وتسـهر على تأمين 
سامتها وخلوها من التاعب والتزوير كما جرى في 
مرات سابقة. وهذا على رغم ان األمم المتحدة كانت 
حاضـرة ايضـًا فـي االنتخابـات البرلمانية فـي 2018، قبل 
االنتخابـات وخالهـا واثنـاء فـرز وعـد اصـوات الناخبيـن 
من قبل المفوضية »المسـتقلة« حتى اعان النتائج 
النهائيـة بعـد اسـابيع عـدة، ولم تتردد فـي المصادقة 

على نتائجهـا آنذاك.
لكـن مـا يجـب أن يفعلـه رئيـس الـوزراء الكاظمـي 
وباسخارت إذا كانا يريدان حقًا استعادة ثقة الناخبين، 
والمواطنيـن عمومـًا، الذين قرروا مقاطعة االنتخابات، 
عـن  وتسـويف  مماطلـة  ودون  فـورًا  الكشـف  هـو 
التقريـر الخـاص بالتحقيـق فـي التزويـر والتاعـب فـي 
إطـاق  مـن  بـداًل   ..2018 فـي  جـرت  التـي  االنتخابـات 
وعـود وضمانـات فارغـة ومواثيـق شـرف ال قيمـة لهـا.
فـا يمكـن للكاظمـي أن ينكـر اطاعـه علـى هـذا 
التقريـر، الـذي اعتـرف مستشـار رئيس الوزراء لشـؤون 
االنتخابات بوجوده، مؤكدا حقيقة أن المشاركة في 
انتخابـات 2018 لـم تتجـاوز 22% بينمـا ادعـت المفوضيـة 
إلـى  وصلـت  انهـا  آنـذاك  »المسـتقلة«  االنتخابيـة 

.%44.5
هـذا  بوجـود  قطعـًا  تعلـم  فإنهـا  باسـخارت  أمـا 
التقريـر، ألن األمـم المتحـدة سـاهمت ايضـًا بـ«مراقبـة« 

اآلن. تفعـل  كمـا   ،2018 فـي  االنتخابيـة  العمليـة 
إن االسـتمرار بإخفـاء نتائـج التحقيـق فـي انتخابـات 
الحاكمـة  القـوى  التواطـؤ مـع  2018 ال يعنـي سـوى 
والتاعـب  التزويـر  إلـى  لجـأت  التـي  والفاسـدة 
باالنتخابات آنذاك، وتفعل الشىء ذاته مع االنتخابات 
»المبكـرة« بوقاحـة متناهيـة، لمصـادرة ارادة الشـعب 
وإعـادة انتـاج رمـوز المحاصصة والطائفية السياسـية 

والفسـاد.
إن علـى جميـع قـوى ونشـطاء انتفاضـة تشـرين، 
وكل  الثانيـة،  ذكراهـا  إلحيـاء  يسـتعدون  وهـم 
المواطنيـن العراقييـن الشـرفاء أن يرفعـوا أصواتهـم 
عاليًا للمطالبة بالكشف فورًا عن نتائج التحقيق في 
تزويـر انتخابـات 2018، ونشـر التقريـر الـذي جـرى التكتم 
عليه واخفاؤه عن الرأي العام أكثر من ثاث سنوات.
المؤيـدون  أيضـًا  بـه  يطالـب  أن  يجـب  مـا  وهـو 
كانـوا  إذا  المدنييـن  مـن  االنتخابـات  فـي  للمشـاركة 
حريصيـن فعـًا علـى نزاهـة العمليـة االنتخابيـة، وااّل 
فانهـم سـيتحولون إلـى شـهود زور لمنحهـا شـرعية 

زائفـة.
فمـن دون كشـف تلـك الحقائـق، وفضـح الجهـات 
المسـؤولة عن تزوير انتخابات 2018 والتاعب بنتائجها 
وسرقة اصوات الناخبين، لن تكون االنتخابات القادمة 

سـوى تكرار للمهزلة.

سلم علي 

 أين نتائج التحقيق في تزوير
 انتخابات 2018 ؟
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المواجهـة. 
غيـاب اللغـة الدبلوماسـية التـي ينبغي 
اإلشـكالية  هـذه  توضيـح  فـي  اعتمادهـا 
الحكومـات  تعـدد  مـن  بالرغـم  الوطنيـة، 
فـي  السـلطة  إدارة  علـي  المتعاقبـة 
العـراق يشـكل موقفـا ضعيفـا وهامشـيا 
وفـق  والعاقـات  السـيادة  قضيـة  إزاء 
والمصالـح  والمنافـع  الجـوار  حسـن  اطـار 
غيـاب  ان  كمـا  البلديـن،  بيـن  المتبادلـة 
الرؤيـة والتعتيـم اإلعامـي يشـكان أيضا 
عامـة اسـتفهام حـول حقيقـة مـا يجـري 

العراقيـة. األرض  فـوق 
المصالـح  مـن  بعـدد  تركيـا  مـع  نرتبـط 
أهميـة  االقتصـادي  العامـل  ويشـكل 
كبـرى لمـا يسـجله الميـزان التجـاري فـي 
بمليـارات  تركيـا  مـن  العـراق  اسـتيراد 
المقاطعـة  قـرار  فيشـكل  الـدوالرات، 
عامـا  االسـتيراد  ومنـع  االقتصاديـة 
ان  كمـا  تركيـا،  علـى  وضاغطـا  مسـاعدا 
أيضـا  العسـكري  الخيـار  الـى  اللجـوء 
مـن  تركيـا  تعانيـه  لمـا  اخـر  ضغـط  عامـل 
انهيـار اقتصـادي وبـروز مشـكات تهـدد 
لمعاناتهـا  إضافـة  وامنهـا،  اسـتقرارها 
العاقـات  اسـتغال  ويمكـن  الداخليـة، 
الدوليـة والمنابـر القانونيـة للضغـط علـى 
للقانـون  وفقـا  السـلمية  بالوسـائل  تركيـا 
وتلتـزم  قواتهـا  تسـحب  ان  الدولـي 
باحتـرام السـيادة العراقية وحسـن الجوار، 
احتـاال  التركـي  التواجـد  اعتبـار  ان  كمـا 
قواتنـا  يلـزم  وطنيـا  موقفـا  أيضـا  يشـكل 
وقـوات  األمنيـة  واألجهـزة  العراقيـة 
البيشـمركة  وقـوات  الشـعبي  الحشـد 
بالوقـوف، لصيانـة السـيادة العراقيـة مـع 
واالتفاقيـات،  الدولـي  العامـل  اسـتغال 
التـي عقدهـا العـراق لمسـاعدته وحمايته 

األقـل.  علـى  الحاضـر  الوقـت  فـي 
تتبناهـا  التـي  السياسـية  المواقـف 
خجولـة  العراقيـة  السياسـية  القـوى 
فـي التعامـل مـع ملـف التواجـد التركـي 
جليـا  ذلـك  يظهـر  العراقيـة،  األرض  فـوق 
حتـى في مواقف اسـتقبال المسـؤولين 
االتـراك، نجـد أن من مصلحة تركيا ان تركن 
هـذا  فـي  العـراق  ومسـاعدة  لمسـاندة 
الظـرف، بـدال مـن اسـتغاله لفـرض تواجـد 
ضمـن  قـدم  إرسـاء  بهـدف  لهـا  قـوات 
عمليـة اللعبـة السياسـية فـي المنطقـة، 
وعلـى  الوطنيـة،  مصلحتهـا  غيـر  وفـي 
الكردسـتاني  العمـال  قـوات عناصـر حـزب 
وظروفـه  العـراق  محنـة  تـدرك  ان  أيضـا 
العـراق واتخـاذ  احـراج  يتـم  العسـيرة، وأال 
أراضيـه أماكـن تواجـد او سـاحة للتصـادم 

التركيـة. القـوات  مـع 

علـى  الـدول  بيـن  العاقـات  بنـاء  يتـم   
والتعامـل  المشـتركة  المصالـح  أسـاس 
رسـم  يتـم  اإلطـار  لهـذا  وفقـا  بالمثـل، 
العـراق  والتـزام  العراقيـة،  السياسـة 
الموافقـة  وتعهداتـه  اتفاقياتـه  بجميـع 
ينتقـل  أن  يمكـن  االلتـزام  هـذا  للقانـون، 
مـن الحكومـات السـابقة لحيـن الغائـه او 
تعديلـه مـن أحـد األطـراف الموقعـة عليـه.
الجـارة تركيـا تعانـي من مشـكلة غاية في 
المقبولـة  الحلـول  لهـا  تجـد  لـم  الصعوبـة 
دوليـا، وال تمكنـت مـن إيجـاد حلـول تحقـن 
حـزب  مشـكلة  وهـي  أبنائهـا،  دمـاء  بهـا 
عليـه  تشـن  والتـي  الكردسـتاني  العمـال 
المسـلحة حربـا شـعواء مـن دون  قواتهـا 
تحجيـم  او  عليـه  القضـاء  مـن  تتمكـن  ان 
 ، الدولـي  او  اإلقليمـي  او  التركـي  دوره 
ولجـأت تركيـا الـى عقد اتفاقيـة امنية مع 
يسـمح   1994 العـام  فـي  صـدام  حكومـة 
بموجبهـا للقـوات التركيـة، تنفيـذ ضربـات 
حـزب  ومقـرات  تحصينـات  ضـد  جويـة 
العراقيـة  األرض  علـى  والتوغـل  العمـال 
الـى عمـق 25 كيلـو متـرا لماحقـة عناصـر 
الحـزب المذكـور، ومـع ان اغلـب العراقييـن 
بالرغـم مـن المطالبـات المتكـررة لتوضيـح 
أن  اال  االتفاقيـة،  هـذه  مثـل  عقـد  صحـة 
وضـوح  وعـدم  اإلجابـة  وتجـاوز  الصمـت 

للتخمينـات. بالنـاس  تدفـع  الصـورة 
بعـد نهايـة حقبـة صـدام في العـام 2003 
قصـف  عليـه،  كان  مـا  علـى  الحـال  بقـي 
العراقيـة،  والبيـوت  القـرى  يطـول  متكـرر 
وتجـاوز علـى حيـاة وامـوال سـكان القـرى 
المحـاددة لشـريط الحـدود مـع تركيـا، مـن 
الحريصـة  حكوماتنـا  مـن  اعتـراض  دون 

السـيادة. علـى 
يقـول بعـض إن االتفاقيـة المذكـورة تـم 
تمديدها في العام 2007، غير ان الثابت ان 
هنـاك قاعـدة عسـكرية تركيـة منـذ العـام 
بمحافظـة  }بامرنـي{  منطقـة  فـي   1997
}كانـي  منطقـة  فـي  وأخـرى  دهـوك، 
}غيريلـوك{  منطقـة  فـي  وثالثـة  ماسـي{ 
الفتـرة  خـال  العماديـة،  مدينـة  شـمال 
المذكـورة كانـت القـوات التركيـة ترتكـب 
القتـل لمواطنيـن عراقييـن كـرد  عمليـات 
بقصـد او مـن دون قصـد، لـم تواجه موقفا 
العراقييـن فتمـر  سـياديا يطالـب بحقـوق 

الكـرام.  تلـك األفعـال مـرور 
ان  وأخـرى  فتـرة  بيـن  تركيـا  وتصـرح 
قواتهـا سـتبقى فـي المنطقـة باعتبارهـا 
تاحـق عناصـر حـزب العمـال فـي مناطـق 
الحـدود المتاخمـة لتركيـا في جبل قنديل 
مقبـول  التبريـر  ان  يبـدو  وقـد  حولـه.  ومـا 
االتفاقيـات  هـذه  مثـل  وجـود  صحـة  مـع 
ال  يبررهـا  ال  والتـي  بالسـيادة  المخلـة 
الدولـي. القانـون  وال  العراقـي  الدسـتور 
بيـن  العسـكري  التصـادم  بنتيجـة 
العمـال  حـزب  وعناصـر  التركيـة  القـوات 
تقـع خسـائر فادحـة فـي األرواح واألمـوال 
لمواطنيـن مدنييـن فـوق األرض العراقيـة، 
والغريـب فـي االمـر ال أحـد مـن القيـادات 
هـذا  مثـل  عـن  يتحـدث  السياسـيين  وال 
التواجـد، مـع ان هنـاك مـن يطالـب برحيـل 
األرض  عـن  االميركيـة  القـوات  جميـع 
برحيـل  يطالـب  مـن  وهنـاك  العراقيـة، 

العراقيـة،  األرض  مـن  اإليرانـي  التواجـد 
غيـر ان المطالبـة برحيـل القـوات التركيـة 

الجميـع. عـن  تغيـب 
ووفقـا لظـروف المواجهـات المسـتمرة 
بيـن عناصـر قوات حـزب العمال وبين تركيا 
السـتهداف  عملياتهـا  مـن  توسـع  فإنهـا 
قواعـد وعناصـر الحـزب، حيـث يتـم اللجـوء 
الـى الجبـال تحصينـا وحمايـة لهـم، وجبـل 
المشـرفة  العراقيـة  الجبـال  مـن  قنديـل 
علـى الحـدود اإليرانيـة والتركية وهو جزء 
منـه  ويتخـذ  زاكـروس  جبـال  سلسـلة  مـن 
مـن  اعـداد  لتواجـد  مـاذا،  العمـال  حـزب 
مقاتليـه لمـا يوفـره مـن تحصيـن وحمايـة 

لهـم. 
 إضافـة الـى قصـف الطائـرات التركيـة 
فـان المنطقـة يصلهـا القصـف المدفعـي 
الصاعقـة  وحـدات  تقـوم  كمـا  أيضـا، 
التركيـة بإنـزال جـوي لتمشـيط المنطقـة 

واخـرى.  فتـرة  بيـن 
قاعـدة  لهـا  لتبنـي  تركيـا  وتوسـعت 
عسـكرية فـي منطقـة }بعشـيقة{ شـمال 
كيلومتـرا{   32{ الموصـل  مدينـة  شـرق 
المنطقـة  وهـذه  الدوبـردان{،  }معسـكر 
خـط  عـن  الكيلومتـرات  مئـات  تبعـد 
الحـدود، والحكومـة التركيـة مصـرة علـى 
تواجـد مقاتليها في هـذه القاعدة، التي 
تـم تأسيسـها في العـام 2015 بزعم تدريب 
تقـول  }البيشـمركة{،  الكـرد  المقاتليـن 
بموافقـة  تمـت  القاعـدة  هـذه  ان  تركيـا 
 2014 العـام  فـي  العبـادي  الـوزراء  رئيـس 
فـي اطـار التعـاون مـع التحالـف الدولـي، 
وبالرغـم مـن سـقوط مدينـة الموصـل بيـد 
أنهـا  اال  }داعـش{،  اإلرهابيـة  العصابـات 
القاعـدة  عناصـر  وال  للقاعـدة  تتعـرض  لـم 

اإلرهابيـة.  للعصابـات 
صحـت  إن  التركيـة  العراقيـة  االتفاقيـة 
المسـافة  تحـدد  فهـي  تمديدهـا  وتـم 
بــ 25 كيلومتـرا امـا  علـى األرض العراقيـة 
ان يصـل االمـر الـى بعشـيقة، فاألمـر الذي 
يدعـو للغرابـة واالسـتهجان ذلـك الصمـت 
العراقييـن،  المسـؤولين  مـن  المريـب 
يزعـم  الـذي  التحالـف  قـوات  مـن  وحتـى 
الدفـاع  اتفاقيـة  بحكـم  موجـودون  انهـم 

العراقيـة. السـيادة  عـن 
حقيقـة  بكشـف  المطالبـة  رغـم 
الكشـف  يتـم  لـم  وتمديدهـا  االتفاقيـة 
عـن ذلـك، صـوت برلمـان إقليـم كردسـتان 
القـوات  اخـراج  علـى   1252003 بتاريـخ 
التركيـة مـن األراضـي العراقيـة في إقليم 
كردسـتان، وفي العام 2016 صوت مجلس 
النـواب العراقـي علـى قـرار ادانـة التواجـد 
وعـده  العراقيـة  األرض  فـوق  التركـي 

السـيادة.  علـى  وتعديـا  احتـاال 
القواعـد  عـدد  صـار  التاريـخ  ذلـك  ومنـذ 
التركيـة فـوق األرض العراقيـة يزيـد عـن 20 
موقعـا فـي مختلـف المناطـق، وأصبحـت 
 25 مـن  بـدال  متـر  كيلـو   400 المسـافة 
القـوات  عناصـر  عـدد  زاد  كمـا  كيلومتـرا، 
العسـكرية  االليـات  ازديـاد  مـع  التركيـة 
المدرعـة، التي اسـتقدمت الى المنطقة، 
العسـكري  التركـي  التواجـد  أصبـح  كمـا 
حـزب  عناصـر  مـن  خاليـة  مناطـق  فـي 
العمـال الكردسـتاني وليـس مـن سـاحات 

زهير كاظم عبود 
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ومـن جهـة أخـرى غيـر قضيـة حريـة 
اإلعامـي  الصحفـي  والعمـل  التعبيـر 
العراقيـة  المـرأة  أن  المكفـول سـنرصد 
تمضـي ضـد التيـار تحـت وطـأة معانـاة 
الفتيـات  بحيـوات  أودت  مـا  كثيـرًا 
القائـم  العنـف  جبهـة  أمـام  والنشـوة 
بمختلـف  االجتماعـي،  النـوع  علـى 
أشـكاله مـن األسـري إلـى االجتماعـي 
العـام إلـى السياسـي ولقـد تفاقمـت 
أثنـاء  العنـف وبشـاعاتها فـي  ظاهـرة 
الصحـي  والحجـر  اإلغـاق  عمليـات 
االجتماعيـة  الضغـوط  تفّجـر  حيـث 
كورونـا؛  جائحـة  بسـبب  واالقتصاديـة 
المسـاواة  غيـاب  تحديـات  وبسـبب 
التـي  الخدمـات  تقديـم  وضعـف 
وانهيـار  األزمـة  تفاقـم  مـع  تفاقمـت 
بخلفيـة  وعجزهـا  الدولـة  مؤسسـات 

الهيكليـة البنيويـة  التشـوهات 
وهكـذا ال نجـد فـي اليـوم الدولـي 
التبشـير  يمكننـا  مـا  للديموقراطيـة 
بوجـوده فـي عـراق مـا بعـد 2003 وحكـم 
الظامـي  والفكـر  الطائفيـة  أحـزاب 
وفسادها المطلق ونزعاتها الستخدام 
الميليشـيا الفاشـية بنهجهـا القمعي 
التصفـوي، مـا يؤكـد انعـدا فـرص تلبية 
األداء الديموقراطـي الـذي ينبغـي أن 
يقوم على تحقيق العدالة االجتماعية 
الفقـر  ظواهـر  تجسـد  الحقيقـة  فيمـا 
والبطالـة بأعلى نسـبها عالميـا علمًا أن 
النسـاء  مـن  كل  وحقـوق(  )احتياجـات 
الفئـة الهشـة األضعـف فـي المجتمـع 
الذكـوري ونهـج الهمجيـة والوحشـية 
التي يتسـم بها ومعهن فئة الشبيبة 
المختلـق بوجههـا البطالـة بأشـكالها 
واألمـراض  المخـدرات  إشـاعة  وظواهـر 
إلـى  أنماطهـا  باختـاف  االجتماعيـة 
تهميشـا  يسـمونهم  مـن  جانـب 
الفئـات  وكل  باألقليـات  ومصـادرة 
إنمـا  األخـرى،  المهمشـة  السـكانية 
تتعرض ألبشع استغال طبقي اقتصا 
اجتـرار  لدرجـة  وسياسـي  اجتماعـي 
منظومة قيم زمن العبودية لمستوى 
الجريمـة  واشـكال  بالبشـر  االتجـار 
الدوليـة  القوانيـن  فـي  المحظـورة 
وبإطـار أي نظـام ديموقراطـي يحتـرم 
التزاماتـه اإلنسـانية بأبسـط اشـكالها..
اإلنسـانية  ضـد  جرائـم  مسلسـل  إن 
وإبـادة النوع البشـري وعنصرية التمييز 
الدينـي  القومـي  االنتمـاء  ضـوء  فـي 
المذهبي حيث جرائم اإلبادة الجماعية 
بأمثلتهـا ضـد اإليزيديين، المسـيحيين، 
الصابئـة المندائيين، وكثيـر من الجرائم 
مسـاءلة  إلـى  تدعـو  إنمـا  األخـرى 
الحكومـات المتعاقبـة واألخيـرة منهـا .
العالمـي  اليـوم  وبمناسـبة 
االلتزامـات  تقتضـي  للدموقراطيـة 
أي  يكـون  أن  ال  القانونيـة  الحقوقيـة 
زور((  ))شـاهد  دولـي  أو  وطنـي  طـرف 

ودول  المتحـدة  األمـم  تحتفـل   
العالـم باليـوم العالمـي للديموقراطية 
وفـق  علـى  15أيلول\سـبتمبر  فـي 
 ..)7/62/A/AAA( الرقـم  ذي  األممـي  القـرار 
والبـد لنـا أن نؤكـد بهـذه المناسـبة أّن 
الـدول الديموقراطيـة العريقة بنهجها 
 – كوفيـد  أزمـة  وطـأة  تحـت  باتـت 
بمـا فرضتـه  وآثارهـا  المسـبوقة  19غيـر 
سياسـية  اجتماعيـة  تحديـات  مـن 
الوطنـي  المسـتوى  علـى  قانونيـة 
فكثيـر  العالمـي.  والدولـي  المحلـي 
تنضـوي  التـي  المتخـذة  القـرارات  مـن 
مـن  المجتمعـات  تحـت مهمـة حمايـة 
مخاطـر تهديـدات كورونـا أثـرت بشـدة 
جمهـور  مـن  اسـتيعابها  فـرص  علـى 
واسـع رأى فيها خرقا للحريات ومن ثم 
للقيـم الديموقراطيـة والحريات العامة 

والخاصـة…
األميـن  أعـّده  الـذي  الموجـز  وفـي 
العام لألمم المتحدة لرسم السياسات 
بشـأن احتـرام حريـة التعبيـر والصحافـة 
تكويـن  وحريـة  المعلومـات  وحريـة 
مـن  وغيرهـا  والتجمـع  الجمعيـات 
وضمـان  وحمايتهـا  األخـرى  الحقـوق 
ممارسـتها وكفالته، جرت اإلشـارة إلى 

نصـًا:  نقتبسـه  ممـا  اآلتـي 
تدابيـر للسـيطرة علـى تدفـق   .1
المعلومـات وقمـع حريـة التعبير وحرية 
الفضـاء  تقلـص  إطـار  فـي  الصحافـة 

المدنـي.
ومقاضـاة  واحتجـاز  اعتقـال   .2
السياسـيين  المعارضيـن  اضطهـاد  أو 
والعامليـن  واألطبـاء  والصحفييـن 
فـي مجـال الرعايـة الصحيـة والنشـطاء 
أو  كاذبـة  Aأخبـار  نشـر  بزعـم  وغيرهـم 

A . تلفيقهـا
عدوانيـة الشـرطة اإللكترونيـة   .3

اإلنترنـت. علـى  المراقبـة  وزيـادة 
االنتخابـات  مشـكات  تثيـر   .4
بعـض  فـي  خطيـرة  دسـتورية  قضايـا 
تصاعـد  إلـى  تـؤدي  وربمـا  الحـاالت 

لتوتـرات. ا
تسـاؤالت  األزمـة  تثيـر  كمـا   .5
بشأن أفضل السبل لمواجهة الخطاب 
الضـار ولكـن مـع التشـديد علـى ضمـان 
تـؤدي  قـد  إذ  التعبيـر.  حريـة  حمايـة 
إزالـة  إلـى  الراميـة  الكاسـحة  الجهـود 
المعلومـات الخاطئـة أو المضللـة إلـى 
مـا  مقصـودة،  غيـر  أو  مقصـودة  رقابـة 
يقـوض الثقـة. بينمـا االسـتجابة األكثـر 
فعاليـة هـي إتاحـة معلومـات دقيقـة 
مـن  األدلـة  علـى  وقائمـة  وواضحـة 

النـاس. بهـا  يثـق  مصـادر 
باألوضـاع  التذكيـر  وجـب  هنـا  مـن 
المؤشـرات  تلـك  ضـوء  فـي  العراقيـة 
لألمـم  العـام  األميـن  أكدهـا  التـي 
عراقيـًا  المشـكلة  إذ  المتحـدة. 
تضليليـة  مفاهيـم  تكريـس  تتخـذ 
وتتقاطـع  والديموقراطيـة  تتعـارض 

. . رسـتها مما و
منظمـات  تسـتجيب  وبوقـت 
أنحـاء  جميـع  فـي  المدنـي  المجتمـع 
للعمـل  المتحـدة  األمـم  لنـداء  العالـم 
تقـف  خطـى  تبنـي  فـي  المثابـر 
يعـوق  ومـا   19- كوفيـد  أزمـة  بوجـه 
الديمقراطيـة بقصـد تقليـل أيـة فرصـة 
مـن فـرص االسـتبداد فإننـا عراقيـًا أمـام 

شـروخ  عمقـت  معضلـة  مشـكات 
واختلقـت عقبـات كبيرة وبنيوية بوجه 

قبيـل: مـن  الديموقراطيـة 
عرقلة أي تقدم في ميدان المعرفة 
اإلعاميـة وتشـويه إجـراءات السـامة 
وازديـاد  يتعـارض  الـذي  األمـر  الرقميـة، 
اإللكترونـي  الرقمـي  العالـم  أهميـة 
بخلفيـة تعمـق االهتمـام العـام وتقدم 
إن  اإلنترنـت!  منصـات  علـى  النشـاط 
بالخصـوص  يجابـه  العراقـي  الشـعب 
والتدخـل  والقمـع  التنمـر  مخاطـر 
بوسـاطة  والخروقـات  واالنتهـاكات 
تلـك  علـى  مدربـة  إلكترونيـة  جيـوش 
االنتهـاكات وعلـى إيجاد فرص العرقلة 
ومنـع، بـل إلغاء فـرص تفعيل المنصات 
اإللكترونيـة مـن جهـة وإغـاق الفضـاء 

أخـرى.. جهـة  مـن  باتسـاعه  المدنـي 
فـي  الميليشـيات  أدوار  وبعـد 
الـرأي  ومطـاردة  واالبتـزاز  التهديـد 
المسـتقل الحـر تأتـي إجراءات )رسـمية 
أو حكوميـة( بذرائـع محاربـة المعلومات 
الكاذبة والمعلومات المضللة وخطاب 
المصـادرة  إجـراءات  لتتخـذ  الكراهيـة 
مـن  الحاكمـة  األطـراف  ذات  أن  علمـا 
وأذرعهـا  وأجنحتهـا  الفسـاد  أحـزاب 
وتعمـل  عملـت  التـي  هـي  المسـلحة 
علـى نشـر األزمـات بأشـكالها واختـاق 
خطـاب الكراهيـة والعنصريـة ومنطـق 
لتتصيـد  الخرافـة  ودجـل  الطائفيـة 

العكـرة.. بالميـاه 
لمنـاورة  تتجـه  إذ  السـلطة  إن 
االدعـاء باالسـتجابة لمطالـب إنتفاضـة 
تشـرين وإقامـة )انتخابـات مبكـرة( فإنما 
تـدرك قبـل معارضيهـا مـن ثـوار تشـرين 
أنهـا  السـلمية  االحتجاجيـة  والحركـة 
أّخـرت االنتخابـات طويـا وأنهـا بـدل أن 
تسـتند لشـروط الشـعب الثائر من أجل 
النظـام صممـت صيـغ بقوانيـن  تغييـر 
النظـام  وإنتـاج  النفايـات  تدويـر  تعيـد 
ومـن  العراقـي  الشـعب  رفضـه  الـذي 
أدوات  أبـرز  طعنـت  فقـد  ذلـك  أجـل 
االنتخابـات  وهـي  أال  )الديموقراطيـة( 
األحـزاب  قانـون  تنفيـذ  عـن  بامتناعهـا 
السـملحة  للمجموعـات  سـمحت  يـوم 
بالمشـاركة فيهـا بصورتيهـا المباشـرة 
ميليشـيا  بصـورة  أي  المباشـرة  وغيـر 
فيمـا  )سياسـي(  بخطـاب  تتمظهـر 
اإلرهابـي  سـاحها  حمـل  تواصـل 
عبـر  مباشـرة  غيـر  بصـورة  أو  التخريبـي 
)سياسـية(  أجنحـة  و\أو  واجهـات 
بجناحهـا  ممثـا  األسـاس  بقـاء  مـع 
مـا  كل  بخـاف  المسـلح  العسـكري 
الحقوقيـة  واللوائـح  القوانيـن  تؤكـده 
بمنـع أيـة جهـة مسـلحة أو تملـك ذراعـا 
مسلحا من االشتراك في أية انتخابات 
تحتـرم معنـى هـذا المصطلـح وفحواه 

الحقـة..
الحقوقيـة  المراصـد  سـجلت  لقـد 
كان  العـراق  أن  والمحليـة  الدوليـة 
العالـم  بلـدان  أكثـر  بيـن  مـن  ويبقـى 
حيـث  الصحفييـن  علـى  خطـورة 
والبلطجـة  والمصـادرة  االغتيـاالت 
باالنفـات  سـواء  حـدود  بـا  واالبتـزاز 
مـن  بـا  السـاح  وفوضـى  األمنـي 
يتصـدى لـه أم بأطـر اسـتغال النفـوذ 
سـامة  توجـد  وال  حكوميـا  رسـميا 
لمـن  األمـان  وال  األمـن  وال  شـخصية 
ومكاشـفة! وبصراحـة  نقديـًا  يتحـدث 

د. تيسير األلوسي

بين االحتفال بالديموقراطية ويومها العالمي وانتهاكها بنيويا في العراق *
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على ما يسـمى انتخابات أو يمرر شـرعنة اللعبة 
ومزاعمهـا، أؤكـد إنمـا يقتضـي بديـا مسـاءلة 
الحكومـة عمـا ُيرتكـب وعـدم غـض الطـرف عـن 
لمستسـويات  ترقـى  التـي  الكبـرى  الجرائـم 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  قوانيـن  تدركهـا 
مـن جرائـم إبـادة وضد اإلنسـانية وعـدوان بتمرير 
انتهـاكات نظامي تركيـا و إيران واجتياحاتهما 
حـد  السـكاني  وللوجـود  للسـيادة  المتكـررة 
جرائـم التطهيـر والتخريـب البيئـي الشـامل دع 

الجماعيـة!!! اإلبـادة  جرائـم  عنكـم 
اليـوم  هـذا  المتحـدة  األمـم  أوجـدت  لقـد 
السـتعراضات  ليـس  للديموقراطيـة  الدولـي 
شـكلية واحتفاليـات مضللـة والمشـاركة كمـا 
الحكومـات  بعـض  تفعلـه  بمـا  الـزور  شـهود 
وسلطة الظام اإلرهابية بل بهدف استعراض 
حالة الديمقراطية )بحق( في العالم. وهو األمر 
الـذي ال يمكـن أن يتحـول إلـى حقيقـة واقعـة 
نشـتغل  لـم  مـا  العالـم  شـعوب  بهـا  تحظـى 
ـل مـا يرتكبـه  بالتـزام )أخاقـي( بنـاء ال يقـر لمضلِّ

الجريمـة… يشـاركه  وال 
اإلنسـان  حقـوق  واحتـرام  الحريـة  قيـم  إّن 
دوريـة  انتخابـات  تنظيـم  مبـدأ  وحصـرًا  وأيضـا 
ضروريـة  عناصـر  تظـل  العـام  باالقتـراع  نزيهـة 
تأسيسـية مهمـة إلشـادة الديمقراطيـة بحـق.
إّن وثائـق اإلعـان العالمـي لحقوق اإلنسـان، 
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  والعهـد 
والسياسـية الذي يكرس مجموعة من حقوق 
اإلنسـان والحريات المدنية هي وثائق جوهرية 
مهمـة وخطيـرة مـن شـأنها أن تسـاند إشـادة 
لتلبيـة  الهادفـة  المسـؤولة  الديمقراطيـات 
الفقـر  ظواهـر  وإنهـاء  االجتماعيـة  العدالـة 
ليسـت  فهـي  ثـم  ومـن  والجريمـة  والبطالـة 
يتبـدى  كمـا  مضللـة  تزويقيـة  اسـتعراضات 
لبعض األطراف بتدبيجهم الخطابات المنحولة 

الموضوعـة.
وعلى وفق المادة 21)3( من اإلعان العالمي 
لحقـوق اإلنسـان، فـإن صلـة جوهريـة تجسـدها 
المـادة بمنطوقهـا، بيـن الديمقراطيـة وحقوق 
اإلنسـان ونقرأهـا كما فـي فحواها التي تقول: 
إن إرادة الشـعب هـي مصـدر سـلطة الحكومة، 
ما يقطع بأنها تخضع للشعب ال ألحزاب تفرض 
النمـوذج  فـي  كمـا  السـلطة  علـى  إرادتهـا 
السـتعادة  الشـعب  عليـه  ثـار  الـذي  العراقـي 
السلطة وإنهاء وجود تلك األحزاب األمر الذي 
ال يجد له الشعب أي أفق ما يدعوه للمقاطعة 
مجـددا وإلـى جولـة كفاحيـة سـلمية جديـدة 
حتـى يفـرض إرادتـه المعبـر عنهـا ال عـن وسـائل 
التضليل وإعادة إنتاج نظم كليبتوفاشي كما 
تؤكـد الحقائـق تلـك التي تشـير إلى أن التعبير 
عن اإلرادة الشـعبية ال يأتي إال بانتخابات نزيهة 
حرة تجرى على أسـاس االقتراع السـري وعلى 
قـدم المسـاواة بيـن الجميـع، وهـي قضيـة ال 

تجدهـا ُتطبـق فـي أجـواء العـراق اليـوم..
إن الشعب العراقي يحتفل باليوم العالمي 
للديموقراطية بتأكيد كفاحه من أجل االنعتاق 
تخضـع  حـرة  بانتخابـات  إرادتـه  وفـرض  والتحـرر 
للقوانيـن والعهـود الدولية بينما تحتفل قوى 
ومزاعـم  بادعـاءات  عليهـا  ثـار  التـي  السـلطة 
ميدانيـة  بمناظـرات  فضحهـا  يلـزم  تضليليـة 
الشـاملة  الجماهيريـة  الحركـة  بينهـا  مـن  لعـل 
الجاليـات نسـوة ورجـاال شـيبا  الحاشـدة ألبنـاء 
طـرف  يحتشـدن  فـا  أكتوبـر  مطلـع  وشـبيبة 
خطـًأ مـع اللعبـة التـي تبتغـي تكريـس نظـام 
الشـعب  إرادة  فـوق  إراداتـه  فـرض  علـى  يصـر 
بوسـاطة المـال السياسـي المافيـوي الفاسـد 

. القتـل  الميليشـياوي وعصابـات  والسـاح 
فلتحيا الديموقراطية ومنظومتها القيمية 
ولتسـمو بـإرادة الشـعوب وحرياتهـا وحقوقهـا 
ومبـادئ العدالـة االجتماعيـة والمسـاواة ودحر 
العنصريـة والتمييـز وأشـكال االسـتعباد التـي 

يجترونها…
* تم تلخيص المقال لطوله ...

 ال أحد يغادر وطنه اال اذا وجد االفق امامه مسدودا
هذه قاعدة استثناءاتها قليلة

هاجر بموجبها مايين العراقيين
اما على شكل موجات في سنوات الجمر او فرادى

حيـاة  لـك  ويوفـر  انسـانيتك  يحتـرم  بوطـن  تحلـم  ان 
تمامـا مشـروع  طمـوح  مسـتقرة 

بـه فـي مطـار  لتهبـط  الطائـرة  اسـتقل  احـد  لكـن ال 
الحلـم المدينـة 

قبل ذلك ستمر عليك سنوات من التشرد والجوع 
ستتنقل بين مدن عدة وتعبر الحدود بجواز قد يكون مزورا

او حتى با اوراق ثبوتية لتصبح هدفا لماحقة الشرطة
يكتب الفنان المسرحي غانم بابان يومياته عن رحلة المنفى هذه

ستأخذه الرحلة من بغداد هاربا من الدكتاتورية
ليصل الى بلغاريا فبيروت فاليمن فبيروت مجددا ثم دمشق

قبل ان يصل الى حياته المستقرة في السويد
وهي رحلة اكلت من عمر شاب في عشريناته اكثر من عشر سنوات

يتشـرد فيهـا فـي ازقـة المـدن وحواريهـا العتيقـة باحثـا كل ليلـة عن سـقف 
ينـام تحته

نقرأ معه عن عذابات العراقيين في المدن العربية
يتكدسـون فـي غـرف بائسـة ومحظـوط مـن يجـد عما في مقهـى او عاما 

في مشـاريع البناء
هؤالء كلهم مثقفون من شعراء وادباء وفنانين وصحفيين

طوحت بهم الدنيا يجوعون وحدهم ويمرضون وحدهم
يسـاعدون بعضهـم بعضـا بالشـحيح مـن المتوفـر او يتنافسـون فيمـا بينهـم 

علـى ذلـك الشـحيح
هذه الرحلة الترانزيت الى المدينة الحلم ستأكل سنوات من اعمارهم

يمـوت فيهـا بعضهـم قبـل الوصـول وينتحـر آخـرون وتنخـر االمـراض اجسـاد 
البعـض االخـر

على الضفة االخرى من حكايات الهجرة الدامية
الـى  المـوت كـي تصـل  زوارق  ان تسـتقل  ارتضـت  نقـرأ عـن عوائـل عراقيـة 

الحلـم المدينـة 
وسيغرق بعضهم في بحر ايجة او على الطريق بين اندونيسيا واستراليا

سـيبتلع البحـر اطفـاال وشـبابا وامهـات وعجائـز ورجـاال غامـروا بحياتهـم مـن 
اجـل الوصـول الـى المدينـة الحلـم

هناك فصل آخر من سجل الهجرة
بعـد ان تصـل الـى المدينـة الحلـم لـن تجـد البيـت الـذي تحلـم بـه جاهـزا وال 

المـال الـذي يوفـر لـك الجيـاة التـي تحلـم بهـا.
ستتقاضى معونة شحيحة بوصفك عاطا عن العمل

وسيظل مكتب العمل ياحقك كي ال تبقى عاطا
واسألوا المهاجرين قبلكم

لن يجد المهاجر امامه فور وصوله اال االنخراط في اعمال صغيرة
عاما في متجر ينقل صناديق البضاعة

او نـادال فـي مقهـى او عامـا فـي مطبـخ احـد المطاعـم يغسـل الصحـون او 
يقشـر البصل

والعمل في المدينة الحلم يستمر متواصا 8 ساعات تقطعها فترة الغداء
بقية الساعات ستمضيها تعمل با توقف

لن تجد هناك الحجج العراقية المألوفة
رايح اصلي.. ادخن جكارة.. تعبان ارتاح شوية

ال احد هناك يعترف بهذا الكام
ستمضي سنوات على هذه الحال الى ان تجد طريقك

فتستقر وتعثر على العمل الذي يتناسب وتأهيلك وقدراتك
الهجرة تشبه كورونا ليست مزحة

سلوى زكو
 البحث عن وطن بديل
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الدعـم الجـوي، وعـدم وجـود التعزيـزات 
واالمـدادات، ونفـاذ الطعـام والذخيـرة، 
واالسـتياء الكبيـر لـدى المقاتليـن مـن 
قناعتهـم  وعـدم  الفاسـدة،  قيادتهـم 
التضحيـة  التـي ال تسـتحق  بالحكومـة 
بحياتهـم من اجلهـا فانهارت القطعات 
الحركـة  وسـيطرة  بالكامـل  الحكوميـة 
اي  بـدون  البـاد  مـدن  عمـوم  علـى 
مشـابه  السـيناريو  وهـذا  مقاومـة 
الموصـل  مدينـة  سـقوط  لسـيناريو 
العراقيـة بيـد تنظيـم داعـش االرهابـي 

.2014 عـام  مـن  حزيـران  فـي 
نتائج الحرب؛

 2001 عـام  مـن  الحـرب  نتائـج  كانـت 
هـي؛  2021 ولغايـة 

- مقتـل » 5000 » عنصـر مـن القـوات 
المقاوليـن  ومـن  والدوليـة  االمريكيـة 
.. منهـم » 2461 » جنـدي امريكـي و » 
450 » جنديا بريطانيا ً و » 20 » الف جريح 
ومعـوق .. مـع تكلفـة تقـدر ترليـون دوالر 
امريكـي .. خطـف » 23 » شـخصا ً كوريـا 

اغلبهـم مـن النسـاء.
كانـت  االفغانـي  الجانـب  ومـن 
 66  « مقتـل   الـى  ادت  قـد  الخسـائر 
 .. والشـرطة  الجيـش  عناصـر  مـن  »الـف 
 .. شـخص  »الـف   47  « المدنييـن   ومـن 
ونـزوح الماييـن فضـا ً انتشـار البطالـة 
وتشـير  الدولـة،  فـي  العـام  والتدهـور 
االحصائيات من ان« 72%  » من الشعب 
تحت خط الفقر، وسـتة مايين شـخص 
انسـانية،  مسـاعدات  الـى  بحاجـة 
الـى نسـبة » %38 ». والبطالـة وصلـت 
ارتفعـت  االخيـرة  اآلونـة  وفـي 
واالعتراضـات  االحتجاجيـة  االصـوات 
الشـعبية، منهـا مـن شـخصيات رسـمية 
مـا  حـول  المتحـدة  الواليـات  فـي 
اغلـب  وتشـير  افغانسـتان،  فـي  يجـري 
اهليـة  حـرب  وقـوع  عـن  االحتمـاالت 
وسـقوط  كابـل  فـي  مدمـرة  اخـرى 
والفوضـى  السـاح  وانتشـار  ضحايـا، 
والجريمـة  والمخـدرات  العنـف  واعمـال 
الوحشـية  طالبـان  وتجربـة  المنظمـة، 
للحريـات  الشـامل  بقمعهـا  معروفـة 
العامـة، وكذلـك بـروز تخـوف مـن تعقيد 
نتيجـة  واالقليمـي  الدولـي  المشـهد 
احـداث افغانسـتان .. السـؤال المطـروح 
االن هـل سـيتكرر سـيناريو افغانسـتان 
فـي العـراق او في الـدول التي تتواجد 
فيهـا القوات االمريكية حال انسـحابها 

؟؟. جديـد  مـن  العنـف  وانـدالع 

االمريكـي  الرئيـس  قـرار  صـدور  اثـار   
االنسـحاب  بـدء  عـن  بايـدن  جـون 
افغانسـتان  مـن  االمريكيـة  للقـوات 
تاريـخ  فـي  حـرب  اطـول  تعتبـر  والتـي 
امريـكا جـدال ً واسـعا ً علـى المسـتوى 
عـودة  نتيجـة  اجمـع  والعالـم  المحلـي 
حركـة الطالبـان الدمويـة الـى العاصمـة 
عناصرهـا  وقيـام  بقـوة  االفغانيـة 
جديـد،  مـن  البـاد  بتمزيـق  المتخلفـة 
وانتهـاكات  تجـاوزات  وارتكابهـم 
االنسـان. حقـوق  مجـال  فـي  جسـيمة 
والدولـي  االمريكـي  تدخـل  اسـباب 

افغانسـتان؛ فـي 
المتحـدة  الواليـات  قيـام  اسـباب  ان 
)الناتـو( بهجومهـم  الدولـي  والتحالـف 
اكتوبـر  افغانسـتان فـي  الواسـع علـى 
مـن عـام 2001 حيـث تألفـت هـذه القـوة 
مـن » 123 » الـف جنـدي منهـم » 90 » 
الـف مـن القـوات االمريكيـة وتـم تحريـر 
العاصمـة كابـل مـن الطالبـان جـاء هـذا 
القاعـدة  تنظيـم  اعلـن  نتيجـة  التدخـل 
الحـادث  عـن  مسـؤوليته  االرهابـي 
العالمـي  التجـارة  المركـز  علـى  الغـادر 
عـام  مـن  ايلـول   11 فـي  نيويـورك  فـي 
2001، وبعـد هـذه الفاجعـة طالبـت امريكا 
بتسـليم زعيم القاعدة االرهابي اسـامة 
بـن الدن لهـا اال ان حركـة طالبـان رفضت 

ذلـك.
تأسيس حركة طالبان؛

بعـد فشـل الحملـة السـوفيتية فـي 
افغانسـتان والتـي امتـدت لمـدة عشـر 
لانسـحاب  قواتهـا  اضطـرت  سـنوات 
فـي  اخرهـا  كان  والـذي  التدريجـي 
شـهر شـباط مـن عـام 1989 فاسـتلمت 
التـي  السـلطة  المقاتلـة  الفصائـل 
االراضـي  عبـر  وتسـليحها  دعمهـا  تـم 
امريـكا والصيـن  الباكسـتانية مـن قبـل 
والسعودية وباكستان، وبعد فترة برزت 
والمجاميـع  القيـادات  بيـن  الخافـات 
المسـلحة لتدخـل هذه البـاد في حرب 
سـنوات  سـبع  لمـدة  وتسـتمر  اهليـة 
منهـم  الماييـن،  نـزوح  الـى  ادى  ممـا 
معسـكرات  الـى  ومدنييـن  مقاتليـن 
الحدوديـة.  الاجئيـن  ومخيمـات 
فانبثقـت حركة طالبان من المتواجدين 
الحـدود  قـرب  اللجـوء  مخيمـات  فـي 
المـدارس  طلبـة  ومـن  الباكسـتانية، 
وخيبـر،  وبيشـاور  قندهـار  فـي  الدينيـة 
حيـث اجتمـع هـؤالء الطاب عـام 1994 
 ً رئيسـا  عمـر  محمـد  المـا  اختيـار  وتـم 
اغلـب  لكـون  بالطالبـان  سـميت  لهـا. 
عناصرهـا مـن طـاب المـدارس الدينيـة، 
وإحـال  الفسـاد  شـعارمحاربة  ورفعـت 
األمـن. وفـي عـام 1996 سـيطرة الحركـة 
انسـحاب  بعـد  كابـل  العاصمـة  علـى 
القـوات الحكوميـة منهـا واعـان المـا 
محمـد عمـر اميـرا ً للمؤمنيـن !! واعـدام 
الرئيـس محمـد نجيب اللـه المدعوم من 
السـوفييت سـابقا ً، واعلنت عن النظام 
االسـامية  الشـريعة   « هـو  الجديـد 
انتهـاكات  عـن  نتـج  ممـا   .« المتشـددة 
فضة لحقوق المواطنين االفغان حيث 

واالعتقـاالت  القتـل  عمليـات  طالتهـم 
العشـوائية والتعذيب، ومطالبة الرجال 
ومراقـد  االثـار  وتدميـر  اللحـي،  بأطـاق 
البـوذا كمـا قامـت هـذه الحركـة بتغيـب 
ومصـادرة  المجتمـع  فـي  المـرأة  دور 
مقدمتهـا  فـي  وكانـت  حقوقهـا 
 .. البيـت  فـي  الجلـوس  علـى  اجبارهـا 
بلوغهـن  بعـد  الفتيـات  ذهـاب  وعـدم 
سـن العاشـرة الى المدارس .. فضا ً عن 
حظـر شـامل » للتلفزيـون والموسـيقى 
اعترفـت  ». وفـي عـام 1998  والسـينما 
باكسـتان والسـعودية واالمـارات بنظام 
طالبـان وبعـد احـداث نيويـورك سـحبت 
بهـذا  اعترافهـا  واالمـارات  السـعودية 
 2001 عـام  مـن  اكتوبـر  وفـي  النظـام. 
والتحالـف  المتحـدة  الواليـات  شـنت 
الدولـي هجومـا واسـعا ً ادى الى تحرير 
كابـل مـن نظـام طالبـان وهـروب اغلـب 
والكهـوف،  الجبـال  الـى  عناصرهـم 
العاصمـة  الـى  معارضيهـم  وعـودة 
مـن  تعمـل  الحركـة  وبقـت  االفغانيـة. 
مـن  واسـناد  بدعـم  تواجدهـم  مناطـق 
الـى  الباكسـتانية،  االمنيـة  االجهـزة 
المخـدرات  تجـارة  فـي  عملهـا  جانـب 
لهـا،  االساسـي  المـورد  تعتبـر  التـي 
محاربـة   « لهـم  جديـد  شـعار  بـروز  مـع 
بعمليـات  وقيامهـا   « االمريكـي  الغـزو 
مـن  العديـد  فـي  وتفجيـرات  انتحاريـة 
المـدن واختطـاف واغتيـال الجنـود مـن 
القـوات الدوليـة والحكوميـة واسـقاط 

المروحيـات.
اتفاقية إلحال السام؛

هنـاك  كانـت   2018 عـام  وفـي 
المتحـدة  الواليـات  بيـن  مفاوضـات 
االمريكيـة وحركـة طالبـان احيانـا ً كانـت 
تتوقـف واحيانـا ً تسـتمر، بعدهـا توصـل 
فـي  للسـام  اتفاقيـة  الـى  الطرفـان 
العاصمـة  فـي   2020 عـام  مـن  شـباط 
القطريـة الدوحـة تنص على االنسـحاب 
التدريجـي للقـوات االمريكيـة والدوليـة 
وجميـع العامليـن معها من افغانسـتان 
علـى ان يبـدأ مـن شـهر الخامـس لغايـة 
تعزيـز  علـى  والعمـل   .. )11/أيلـول/2021( 
الثقـة حيث سـتقوم الواليـات المتحدة 
علـى إفـراج عـن السـجناء السياسـيين 
والسـجناء المتعلقـة قضاياهـم بالصراع 
آالف  بخمسـة  عددهـم  ويقـدر  الدائـر 
سـجين .. ويكـون علـى الحركـة إيقـاف 
العنـف والتـزام بمحاربة تنظيـم القاعدة 
افغانسـتان  تكـون  ال  وان  وداعـش، 
قاعـدة لإلرهابييـن الذيـن يهـددون دول 
العالـم، كمـا عليهـا القيـام بمفاوضـات 
واالطيـاف  الفصائـل  مختلـف  مـع 

السـام. إلحـال  األفغانيـة 
اسباب االنهيار واستام السلطة؛               
الدوليـة  القـوات  انسـحب  بعـد 
الحكومـة  لـدى  كانـت  واالمريكيـة 
االفغانيـة » 300 » الـف مقاتـل واجهـزة 
كانـت  حديثـة  عسـكرية  ومعـدات 
تركتهـا  الدوليـة  القـوات  تسـتعملها 
لهـم اال ان هـذه القـوات انهـارت خـال 
غيـاب  نتيجـة   !! فقـط  ايـام  عشـرة 

حميد مراد

االنسحاب االمريكي وانهيار القوات االفغانية 

صفحة 8 المنتــدى الديمقراطــي العراقــي العــدد ) 105 ( أيلــول  2021



 االصالح السياسي
بأنـه  السياسـية  المصطلحـات  فـي  السياسـي  االصـاح  يعـرف     
إزالـة الفسـاد واالسـتبداد »  » تحسـين النظـام السياسـي مـن أجـل 
نحـو االفضـل  التغييـر  التقـدم وينطـوي علـى فكـرة  ويـوازي فكـرة 
، ويعتبـر ركنـا أساسـيا مرسـخا للحكـم الرشـيد الصالـح ، وهـو تجديـد 
بمـا  القانونيـة  ولصيغهـا   ، لمسـاراتها  وتصحيـح  السياسـية  للحيـاة 
يضمـن الفصـل بيـن السـلطات وتحديـد العاقـة بينهـا ، ومـن مظاهـر 
القانـون  وسـيادة   ، المواطنيـن  بيـن  المسـاواة  السياسـي  االصـاح 
والمشـاركة الشـعبية فـي اتخـاذ القـرارات والعـدل وفعاليـة االنجـاز، 

    . االسـتراتيجية  والرؤيـة  والمسـألة  والمحاسـبة  االدارة  وكفـاءة 
   فالتعريــف العــام لمفهــوم اإلصــاح هــو : »التغييــر والتعديــل 
ممارســات  فــي  ســيما  وال   ، ســيء  أو  شــاذ  لوضــع  األفضــل  نحــو 
مجتمعــات  أو   ، متســلطة  أو   ، فاســدة  مؤسســات  وســلوكيات 
 . اعوجــاج«  تصويــب  أو  خطــا  تصحيــح  أو  ظلــم،  إزالــة  أو  متخلفــة، 
   فأحيانــًا تجــري مــن قبــل يعــض االنظمــة التغييــرات الرمزيــة أو 
الصوريــة أو التجميليــة كالتغيــرات الهامشــية البســيطة أو الشــكلية 
، كإجــراء انتخابــات صوريــة أو حــوار مــع بعــض جماعــات المعارضــة أو 
رفــع شــعارات مثــل الشــفافية والمســاءلة أو التنميــة السياســية ... 
الــخ ، هــي إصاحــات بــا جــدوى أو مضمــون ، وال تنــدرج تحت مفهوم 
ــر الحقيقــي يعنــي االنتقــال مــن وضــع  ــر، فالتغيي اإلصــاح أو التغيي
الشــكلية ذات  أو  المحــدودة  فالتغييــرات  إلــى وضــع مغايــر كليــًا، 
األثــر المحــدود ال يمكــن أن تدخــل ضمــن نطــاق مفهــوم اإلصــاح، 
ــه يتطلــب إحــداث تغييــرات جذريــة عميقــة شــاملة ومســتديمة . ألن
ــد لهــا مــن توافــر الشــروط أو  ــر  إصاحــًا الب والتغييــرات التــي تعتب

ــة : الظــروف التالي
   أن يكــون هنــاك وضــع شــاذ يحتــاج إلــى إصــاح. كغيــاب العدالــة 
أو الحريــة أو انتشــار الفقــر أو المــرض وعــدم االســتقرار وعــدم التوزيــع 
العــادل للثــروة ، أن تحديــد العلــة  فــي موطــن الخلــل يســاعد  فــي 
اختيــار العــاج الشــافي ومتابعتــه ، وأن يكــون التغييــر نحــو األفضــل، 
فتســود الحريــة محــل االســتبداد ، أو العدالــة محــل الظلــم، أو األمــن 
محــل الخــوف والتعليــم محــل األميــة ، أو االســتقرار محــل الفوضــى ، 
وأن يكــون لــه صفــة االســتمرارية وال يتــم التراجــع عنــه ، فتحــول نظــام 
ســلطوي إلــى نظــام ديمقراطــي هــش يمكــن زوالــه بســرعة ال يعتبــر 
إصاحــًا، وان يكــون مــن الداخــل وليــس مفروضــا مــن الخــارج ، ويركــز 
علــى المضمــون والجوهــر وليــس علــى الشــكل ، يلبــي االحتياجــات 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة للمجتمــع ، وان يــدار بنخــب 

سياســية حاملــة لفكــرة االصــاح ومؤمنــة بهــا . 
فعلــى ســبيل المثــال تبــدأ بعــض األنظمــة السياســية بخطــوات 
ديمقراطيــة تتمثــل بالحريــات الصحفيــة والســماح بتأليــف منظمــات 
المجتمــع المدنــي مــن أحــزاب ونقابــات، ثــم يلــي ذلــك إجــراء انتخابــات 
ديمقراطيــة لمجالــس بلديــة أو برلمانــات، ثــم مــا تلبــث هــذه األنظمــة 
أن تكتشــف أن هــذه المؤسســات تزعــج الســلطات الحاكمــة وتحــد 

مــن اســتبدادها فتتراجــع عــن هــذه الخطــوات.
إن اإلصــاح عــادة مــا يتــم فــي ظــروف األزمــة فنقطــة االنطــاق 
هــي األزمــة التــي تمثــل خطــرًا للنظــام القائــم كمــا فــي العــراق ، 
وإجــراء  قــرارات حاســمة  باتخــاذ  األزمــة  لهــذه  التصــدي  مــن  والبــد 
إصاحــات جذريــة، ســواء كانــت األزمــة خارجيــة ، أو كانــت ناتجــة عــن 
عوامــل داخليــة، ويكــون باالســتجابة العقانيــة لمواجهتهــا بــدون 
ابطــاء مــن أجــل التقــدم واالزدهــار وتافــي المصاعــب واألخطــار .

إصــاح الدولــة يجــب ان يقــود إلــى ان الدولــة ليســت أهــم مــن الفرد 
، وأن األمــة ليســت أهــم مــن مواطنيهــا ، وأن التأســيس الحقيقــي 
لإلصــاح السياســي يــؤدي الــى منــح األفــراد الحقــوق السياســية 
والحريــات المدنيــة كمــا وردت فــي الشــرعة الدوليــة لحقــوق االنســان  
، وإصــاح الحقــوق السياســية يقــوم علــى فكــرة العدالــة وليــس 

المســاواة فقــط .
ان الخطــوة االولــى لبــدء االصــاح السياســي فــي بلدنــا العــراق 
قانــون  تشــريع  خــال  مــن  اشــكالها  بــكل  المحاصصــة  بنبــذ  بكــون 
والعرقــي  الطائفــي  التكريــس  علــى  يقضــي  عــادل  انتخابــي 
والمناطقــي يأتــي بنــواب يمثلــون الشــعب العراقــي عمومــا وليــس 
االنتخابــي  النظــام  مثــل   ، منطقتهــم  او  اثنيتهــم  او  طائفتهــم 
المطبــق فــي المانيــا وجمهوريــة مصــر – النظــام االنتخابــي المختلــط 
– ، الــذي يعــد مزيجــا مــن نظامــي » الفــردي« و » القائمــة «  فعضــو 
مجلــس النــواب ال يمثــل منطقتــه ومنتخبيــه فحســب وانمــا يمثــل 
العــراق بمجملــه ، اضافــة لتشــريع قانــون لألحــزاب العراقيــة يــؤدي 
احــزاب  وليســت  سياســية  ومناهــج  أفــكار  ذات  احــزاب  لتأســيس 
نــواب  انتخابيــة لمجــيء  اصحــاب مليشــيات مســلحة و مخرجاتهــا 
يتقاســم اغلبهــم المــال العــام ويبــددون ثــروات الوطــن لمصالحهــم 

الشــخصية علــى حســاب المصلحــة الوطنيــة العليــا .

علي قاسم
 قـد نضطـر فـي الكثيـر مـن األحيـان 
ونحاول الوصول إلى نتائج نراها ضرورية 
مـن خـال المقارنة بين نمـاذج على ارض 
الواقع تتاقى وتختلف فيها األهداف 
والمصالـح فـي مختلـف االتجاهـات، قـد 
تختلـف الصـور والمشـاهد هنـا وهنـاك 
التـي  والسـياقات  العوامـل  حيـث  مـن 
التـي  الدفعـات  مـع  االحـداث  ُتسـير 
تتلقاهـا مـن قبـل القـوى الفاعلـة التـي 
تـرى فـي هـذه المنطقـة او تلـك وهـذه 
تعلـب  ان  األهميـة  مـن  وتلـك  الدولـة 

والسـيطرة  القـوة  درجـات  تحـدد  التـي  المناسـبة  األدوار  فيهـا 
المشـاريع، لتنفيـذ  واالنطـاق 

مسـاحات  علـى  عملـت  انهـا  القـوى  هـذه  بديهيـات  فمـن 
مـع  تتوافـق  التـي  االسـتراتيجية  األهميـة  دول  فـي  الفوضـى 
تصوراتهـا ومـا يتطلبـه التفكيـر االسـتراتيجي للوحـدة القراريـة 
لهذه الدول بحجة التدخل تحت مسميات مختلفة التي تساعد 
علـى دعـم عمليـة التدخـل والتغيير ان تطلب االمر وهذا ما يدعو 
إلـى مراقبـة االحـداث العالميـة، سـيما وانها باتت متغيرة بسـرعة 
مرعبـة وعمليـة الصعـود والهبـوط أضحـت واحـدة مـن بديهيـات 
هـذا النظـام التـي اعتمـدت بالدرجـة األسـاس علـى التغييـر مـن 
التغييـر  فـي  او  ومضمونـًا  شـكًا  الـدول  بتغييـر  سـواء  الداخـل 

الحاصـل فـي تراتبيـة هـذا النظـام.
االسـتراتيجيات  ضمـن  يـزاالن  وال  كانـا  والعـراق  أفغانسـتان 
اإلقليميـة والدوليـة كغيرهـم مـن الدول والمناطـق المهمة في 
هـذا العالـم قـد تختلـف االهتمامـات واالوليـات حسـب توجه كل 
بيـن هذيـن  الهـدف واحـد،  النهايـة  القـوى لكـن فـي  قـوة مـن 
التغييـر  بعـد  إدارتهمـا  وعمليـة  التغيـر  فـي  مشـتركات  البلديـن 
فكليهمـا تـم احتالـه مـن قبـل الواليـات المتحـدة االمريكيـة مـع 
اختـاف الحجـج المسـببة لاحتـال ممـا عـزز الفوضى السياسـية 
واالجتماعية في كليهما، باإلضافة إلى قيام الواليات المتحدة 
الشـروع  فـي  الجديـدة  الحاكمـة  الطبقـة  بمسـاعدة  داخليـًا 
بالعمـل وفـق قواعـد غيـر منطقيـة داخـل كل منهمـا ممـا سـاعد 
علـى ان تكـون هـذه الحكومـات منبـع للفسـاد المالـي واإلداري 
وترهلهـا جعلهـا  الدولـة  فـي ضعـف مؤسسـات  الـذي سـاهم 
دول هشـة غيـر قـادرة علـى مجـاراة األحـداث والتحديـات التـي 
تلـم بهـا، ايضـًا سـاهم احتالهمـا علـى تعزيـز وتقويـة الهويـات 
الفرعيـة التـي تغلـت بدورهـا اضعفـت الهويـة الوطنيـة بعـد ان 
غيـر  الحكوميـة  المؤسسـات  فـي  العمـل  أسـاس  منهـا  جعلـت 
التقسـيمات القبليـة والعائليـة، امـا المؤثـرات الخارجيـة فجعلـت 
علـى  سـيطرت  التـي  اإلقليميـة  التدخـات  ضحيـة  منهمـا  كل 
تفاصيـل أساسـية سـواء فـي العمـل علـى دعـم مسـمى علـى 
االخـر او التدخـل فـي عمليـة إدارة الدولة غير اضمحال السـيادة.
البلديـن تلعـب محركاتـه االجتماعيـة دور كبيـر فـي  فـي كا 
حركـة التفاعـل مـع القضايـا األساسـية قـد تختلـف بيـن البلديـن 
تفاصيـل معينـه لكنهـا مهمـة، لكـن التشـابه ان هـذه المحـركات 
بـدال مـن ان تقـوي عمـل الدولـة سـاعدت علـى اضعافهـا وفـق 
لمتطلبـات مصلحـة هـذه الجماعـة او تلـك، ايضـًا للبلديـن مراكـز 
قوى تستمد قوتها من هذه المحركات التي ايضًا هي تستمد 
قوتهـا مـن خـارج الحـدود بمسـميات الديـن والطائفـة والقوميـة، 
لكـن هـذا ال يعنـي ان فيهمـا محـركات وتوجهـات تعمـل علـى 
إزاحـة مجاميـع الفكـر الضيـق او باألحـرى مـن يحـاول ان يسـيطر 
علـى عمـل الدولـة لكـن هـذا ال يعنـي ان األصـوات المعترضـة ال 
تلقـي اهتمـام لعـدم قدرتها علـى مجاراة مـال وقوة المهيمنين 

علـى الحكـم.
لـكل  طبيعيـة  نتيجـة  هـو  اليـوم  أفغانسـتان  فـي  حـدث  مـا 
او  المتحـدة  الواليـات  قبـل  مـن  سـواء  مورسـت  التـي  األخطـاء 
لـدى  التغييـر  فكـرة  ترسـيخ  فـي  أسـهم  ممـا  الحاكـم  النظـام 
منهـا  األمنيـة  المؤسسـات  قـدرة  عـدم  إلـى  باإلضافـة  األفغـان 
ان تقـف بوجـه المتقدميـن )طالبـان( إلـى جانـب ضعـف الدولـة 
هناك االعتبارات القبلية والدينية التي يحسـب لها حسـاب في 
المجتمع االفغاني، بالرغم من األفغان ال يحبذون طالبان وطريقة 
حكمهم وتطرفهم إال ان األوضاع ساهمت ان تكون أفغانستان 
على هذا الحال، في العراق وبسب السياسات المتبعة من قبل 
الواليـات المتحـدة سـابقًا والحكومات الحالية رسـخت ايضًا فكرة 
التغييـر فـي العقليـة العراقيـة قـد تكـون الفكـرة مختلفـة لكـن 
النتيجـة واحـدة فاتـزال المؤسسـات العراقية تقع تحت سـيطرة 
الحاكـم وحزبـه او القـوى المسـيطرة وهـذا مـا يجعـل منهـا غيـر 
قـادرة علـى مجـاراة االحـداث الخطـرة وليـل ذلـك مـا حصـل عـام 
2014، وفـي كل األحـوال مجـرد ترسـيخ فكـرة التغييـر او الشـعور 
بعدم جدوى من يحكم ما هي إال مسـالة وقت وتنتهي مرحلة 

لتبـدأ مرحلـة أخـرى.

 أفغانستان والعراق
 د. أثير ناظم الجاسور
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الديانـات  اتبـاع  عـن  الدفـاع  لهيئـة  العامـة  االمانـة  تسـتذكر   
والمذاهـب فـي العـراق ضحايـا بناتنـا وأبنائنـا مـن االقليـات وأتباع 
اللذيـن  الدولييـن  اليوميـن  هذيـن  فـي  العـراق  فـي  الديانـات 
اقرتهمـا الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة و نقـول فيـه لضحايـا 
لـم  اجمـع   العالـم  االنسـانية  ضميـر  فـي  خالديـن  انتـم  العنـف 
االحيـاء   للضحايـا  و  منكـم  رحلـوا  للذيـن  نقـول   ... ننسـاكم  ولـن 
وعوائلهـم،  مـا زالـوا يعانـون ألـم وجـرح فـي الكرامـة ومعاناة من 
قسـوة الفكـر الطائفـي ونظـام المحاصصة  الذي  يحكم العراق 
منـذ عقـود و هيمنـة ارهـاب الميليشـيات المذهبيـة علـى كافـة 
مرافـق الحيـاة واالسـتياء علـى الممتلكات و مصـادرة العقارات 
مذاهـب  او  أقليـة  مـن  انـه  يقـول  لمـن  االرواح  زهـق  وحتـى 
مسـتضعفة فـي ارض اجدادهـم. هناك اسـتباحة للـدم العراقي 
لغلبـة العنـف والسـاح المنفلـت دون محاسـبة  او رادع قضائـي 

القانـون. يفـرض سـيادة 

العـادات والتقاليـد فـي مجتمعاتنـا لعبـت دورا  ان كثيـرا مـن 
ومـا تـزال تسـاهم فـي تأجيـج الفتـن وتحفيـز العنصريـة والتفرقة 
بيـن ابنائـه. وهنـاك العديـد مـن الشـواهد التـي اضـرت بالنسـيج 
العراقـي واخترقـت المعاييـر االخاقيـة فـي التعامـل بيـن افـراد 
العراقـي بعضهـا السـباب وتوجهـات فئويـة واخـرى  المجتمـع 
اجنـدة  تنفيـذ  الـى  البعـض  تدفـع  والعـوز  الفقـر  او  شـخصية 
معاديـة للتنـوع الدينـي والمذهبي والقومـي في العراق، وهذا 
مـا حصـل لإلخـوة الصابئـة المندائيـة  فـي جنـوب العـراق وتفريـغ 
دور  وتهديـم  والقتـل  والتهجيـر  والترهيـب  بالقـوة  مناطقهـم 
عبادتهـم محاولـة لمحـو ارض أقـدم حضـارة فـي وادي الرافديـن 
حيـث  الصابئـة  مـن  قليلـة   قلـة  ليتبقـى  األجـداد  جـذور  وقلـع 
كان المجمـوع الكلـي للصابئـة فـي العـراق 100000نسـمة ليصبحـوا 
عـن  ناهيـك  كوردسـتان.  اقليـم  فـي  اغلبيتهـم  يسـكن   10000
المسـيحيين السـريان الكلـدان االشـوريين  ومـا عانـوه مـن سـوء 
المعاملـة والتطـرف فـي شـتى مناطقهم وتعرضت كنائسـهم 
بيوتهـم  تـرك  علـى  االهالـي  واجبـار  والتفجيـر،  التخريـب  الـى 
وممتلكاتهـم وتسـليمها الـى عصابـات ارهابية واخـرى طائفية 
وحرمانهـم مـن تولـي وظائـف حكوميـة أمنية او عسـكرية، كان 
غزو تنظيم الدولة االسامية داعش على مناطق سهل نينوى 
والموصـل ذات االغلبيـة المسـيحية مـن اشـدها قسـوة واجـرام 
غايتهـا محـو المسـيحية مـن ارض العـراق لتصـل الـى مسـتوى 
إبـادة جماعيـة، وتشـريد المسـيحيين في مجمعـات داخل اقليم 
مناطقهـم  تحريـر  علـى  سـنوات  اربعـة  مـرور  ورغـم  كوردسـتان، 
مـن تنظيـم داعـش لكنهـم لـم يتمكنـوا مـن العـودة الـى قراهـم 
ومدنهـم اال اليسـر القليـل لسـيطرة بعـض مـن ميليشـيات تابعة 
حقوقهـم  اسـترجاع  فـي  تعقيـد   مـن  لتزيـد  الشـعبي  للحشـد 
وممتلكاتهـم واراضيهـم وكنائسـهم وتقييـد حريـة العقيـدة ما 
دفـع العديـد مجبـرا الـى الهجـرة الـى الخـارج ليصبـح تعدادهـم ال 
يتجـاوز 350000 مسـيحي غالبيتهـم مـن كبـار السـن فـي حيـن آخر 
تعـدا لهـم كان مليـون ونصـف مسـيحي. الحـال تكـرر علـى كافة 
االقليـات مثـل الكاكائييـن والشـبك والبهائييـن تهمتهم كانت 
االيزيديـن  ضـد  الجماعيـة  االبـادة  جريمـة  ان  الدينيـة.  عقيدتهـم 
والوحشـية  والعنـف  لارهـاب  مرعـب  نمـوذج  داعـش  يـد  علـى 
الكلمـات  وتعجـز  اجمعـه  العالـم  شـهده  واالغتصـاب   والسـب 
بأيـدي  المحـررة مقيـدة  االيزيديـة  اراضـي  تـزال  مـا  عـن وصفهـا. 
االيزيـدي  ثمنهـا  يدفـع  خارجيـة  واجنـدات  سياسـية  صراعـات 
االرض  ليفتـرش  داعـش  بيـد  والمخطوفـة  المغتصبـة  وفتاتـه 
داخـل مخيمـات منـذ سـبع سـنوات ومازال هناك اكثـر 3000 ضحية 

ايزيديـة مفقـودة.

لنسـتذكر معا ضحايا انتفاضة شـباب تشـرين 2019  - 2020 الذي 
يصـل عددهـم اكثـر مـن 800 شـهيد وشـهيدة واالالف الجرحـى 
لـكل  مسـتمر  االغتيـاالت  مسلسـل  يـزال  ومـا  والمفقوديـن  
صاحـب راي او فكـر يعبـر عـن رفضـه للظلم والفسـاد وسـوء اداء 
الحكومـة . ضحايـا القصـف المدفعـي والطائـرات التركيـة علـى 
المناطق التي يسـكنها اغلبية كوردية ومسـيحية اكثر من 250 
قريـة هجـرت واحرقـت البسـاتين والحقـول والمحاصيـل وفجـرت 
شـعب  ضحايـا  معانـاة  .نسـتذكر  مسـيحيين  النهـم  مسـاكنهم 
الفسـاد  وتفشـي  االدارة  لسـوء  نتيجـة  كوردسـتان  و  العـراق 

والمحسـوبية والمنسـوبية نسـتذكر ضحايـا الصحافـة واالعـام 
الحكوميـة  السـلطات  معهـم  تتعامـل  وكيـف  والمصوريـن 

الطائفيـة والمليشـيات 

دعونـا  نسـتذكر فـي يـوم  ضحايـا العنـف واالرهـاب ونتابـع 
االجـراءات الحكوميـة التـي قدمتهـا لضحايانـا وتأثيـر ذلـك 
الدسـتور  بتطبيـق  ملزمـة  حكومـة  مـن  واإلسـناد  الدعـم 
وحريـة  المواطنـة  فـي  المسـاواة  الـى  الداعـي  العراقـي 
نـراه  مـا   ، العدالـة  وتحقيـق  الـرأي  وحريـة  والفكـر  العقيـدة 
فـي  المعنيـة  ومؤسسـاتها  حكومـي  تقصيـر  مـن  اليـوم 
ادارة ملفـات الضحايـا وعوائلهـم  واإلشـراف علـى معالجـات 
االرهـاب  آثـار  خلفتهـا  التـي  والنفسـي   الصحـي  التأهيـل 
والعنـف لضحايـا االرهاب الداعشـي االبادات الجماعية التي 
حدثـت وتحـدث بحـق اتبـاع الديانـات والمذاهـب والقوميـات 
االشـوريين وااليزيدييـن  الكلـدان  السـريان  المسـيحيين  مـن 
والبهائييـن  المندائييـن  والصابئـة  والكاكائييـن  والشـبك 
والكـورد والتركمـان ال يمكننـا غـض النظـر عنهـا وجعلهـا تمر 
دوليـة  اجـراءات  و  قانونيـة  ومحاسـبة  محاكمـات  اي  دون 

مرتكبيهـا بحـق 

الديانـات  اتبـاع  عـن  الدفـاع  لهيئـة  العامـة  االمانـة  ان 
والمذاهـب فـي العـراق تطلب من حكومـة العراق االتحادية 
وحكومـة اقليـم كوردسـتان ان تعيـدا النظـر بجديـة كاملـة 
بحـق حقـوق هـذه المجموعـات وايقـاف اعمـال االنتهـاكات 
التغييـر  اعمـال  وايقـاف  وعوائلهـم   الضحايـا  بحـق 
الديموغرافـي بحقهـم. وتطالـب بضـرورة تاسـيس محكمـة 
العـراق  فـي  داعـش  مجرمـي  بمحاكمـة  معنيـة  دوليـة 
وخاصـة فـي اقليـم كوردسـتان الهـدف منهـا معاقبـة كافة 
مـن  االجراميـة  داعـش  صفـوف  فـي  العامليـن  المجرميـن 
التهجيـر  بإعـادة ضحايـا  الجنسـيات والـدول.  نطالـب  كافـة 
واالبـادات الجماعيـة الـى عقر دورهم ومناطق سـكناهم مع 
تاميـن كافـة انـواع الخدمـات اإلداريـة والبنـى التحتيـة لهـم. 
نطالـب بإنصـاف الشـباب المهاجـر الـذي اصبـح لقمة سـائغة 
لحيتـان واسـماك البحـار والمحطـات لهجرتهـم مـن دولهـم 
لقمـة  عـن  باحثيـن  الحاكمـة  االنظمـة  بطـش  مـن  هاربيـن 
يقـوم  متـى  نقـول  واخيـرا  واعـد  ومسـتقبل  هادئـة  عيـش 
القضـاء العراقـي بمحاسـبة المجرميـن وتقديمهـم للعدالـة .

الخلـل والسـعي  الـى تشـخيص نقـاط  اننـا بحاجـة ماسـة 
الجـدي فـي ايجـاد الطـرق والسـبل الكفيلة لغـرس مفاهيم 
تطبيـق  فـي  والحـزم  المجتمعـي  السـلمي  التعايـش 
مبـادئ حقـوق االنسـان عمليـا فـي الحيـاة اليوميـة  وايفـاءا 
بالمعاهـدات الدوليـة التـي وقعتها الحكومـة العراقية في 
اغلـب المحافـل الدوليـة وعليهـا االلتـزام بهـا.  البـد ان يكـون 
هناك سـقف زمني للوصول الى مسـتوى وعي مجتمعي 

والواجبـات للحقـوق 

االمانة العامة لهيئة الدفاع 
عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

22 اب 2021

 في ذكرى اليومين الدوليين لضحايا االرهاب والعنف  21 , 22   آب
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الجمعية العراقية لحقوق االنسان 
في امريكا تدعو الى تقديم 

الخدمات واجراء انتخابات حرة ونزيه

لحقــوق  العراقيــة  الجمعيــة  عقــدت   
االنســان فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة 
للهيئــة  الــدوري  الشــهري  اجتماعهــا 
الجمعيــة  رئيــس  االجتمــاع  وادار  االداريــة، 
بدايــة  فــي   .. االســدي  هشــام  الســيد 
االجتمــاع تــم الوقــوف دقيقــة صمــت حــدادا 
ً علــى روح الفقيــد الدكتــور كاظــم حبيــب 
احــد ابــرز رواد الحركــة الحقوقيــة والثقافيــة 
واالدبيــة والسياســية فــي العــراق والــذي 

المانيــا. فــي  المنيــة  وافتــه 

ــك مناقشــة جــدول االعمــال  جــرى بعــد ذل
االداريــة  القضايــا  مقدمتهــا  فــي  وكان 
المؤتمــر  مناقشــة  جــرى  كمــا   .. والفنيــة 
العــام للجمعيــة الــذي مــن المزمــع انعقــاده 
نهايــة العــام الجــاري مــع مراعــات تحديــات 

.)19-AA A A A( كورونــا  جائحــة  وضــع 

الصحــي  الوضــع  االجتمــاع  وتنــاول 
فــي  الجيــدة  الغيــر  والخدمــات  المتدهــور 
التــي  االساســية  المجــاالت  مــن  العديــد 
وتــم   .. العــراق  فــي  المواطــن  يحتاجهــا 
لكافــة  العــام  االســتعداد  مناقشــة  كذلــك 
االنتخابــات  حــول  العراقيــة  الفعاليــات 
10/اكتوبــر/  فــي  ســتجري  والتــي  المقبلــة 
2021 وتدعــو الجمعيــة العراقيــة الــى اتخــاذ 
لضمــان  والفنيــة  االمنيــة  التدابيــر  كافــة 
الــى  تأمــل  كمــا  االنتخابــات،  ونجــاح  نزاهــة 
منــح مســاحة واســعة للمنظمــات الدوليــة 
للمعاييــر   ً وفقــا  لمراقبتهــا  والمحليــة 

الدوليــة.

الجمعيــة العراقيــة لحقوق االنســان

 فــي الواليــات المتحــدة االمريكية

17/أيلول/2021

 المرصد السومري لحقوق اإلنسان يدين 
الجرائم القمعية بحق المتظاهرين 

واالحتجاجات السلمية المطلبية

أخـرى  جديـدة  واقعـة  اإلنسـان  لحقـوق  السـومري  المرصـد  ـق  وثَّ  
بعنـف  الحقوقيـة  المطلبيـة  الحركـة  طاولـت  صارخـة  النتهـاكات 
أو  للميليشـيات  تابعـة  عناصـر  ابتـزاز  عنكـم  دع  الرسـمية،  السـلطات 
أعضـاء فيهـا وتتصـدى للحركـة المطلبيـة بمحاولـة إلخمادهـا! وفـي 
فـي  إصابـات  بوقـوع  أمنـي،  مصـدر  أفـاد  بالمرصـد؛  متابعاتنـا  جديـد 
ميسـان.  محافظـة  مبنـى  أمـام  المتظاهريـن  المهندسـين  صفـوف 
علـى  الميـاه  فتحـت  الشـغب  مكافحـة  قـوات  إن  المصـدر:  وقـال 
فـي  إصابـات  ثـاث  الحقوقيـة  المراصـد  سـّجلت  فيمـا  المتظاهريـن 

األقـل.. علـى  المتظاهريـن  المهندسـين  صفـوف 
مـا  بشـان  توضيحيـًا،  بيانـًا  أصـدرت  ميسـان  شـرطة  مديريـة  وكانـت 
حـدث ذاكـرة أنـه كانـت هنـاك )نيـة باقتحـام مبنـى المحافظـة والعبـث 
بممتلكاتهـا(! مـا )اضطـر( القوات األمنية السـتخدام الطرق التي تمنع 
المشـاغبين والعابثيـن عـن طريـق عجـات الميـاه لفـض أعمال الشـغب 

التـي مـن شـأنها تهديـد أمـن المحافظـة وخلـق الفوضـى..
لقـد تعودنـا فـي حلقـات االحتجـاج السـلمي علـى )ظهـور( عناصـر 
مدسوسـة مـن أطـراف بـات واضحـًا؛ َمـن تكـون تلـك )العناصـر(، وهـي 
ظاهـرة تتبـرز، إليجـاد مبـررات تفريـق التظاهـرات السـلمية ومنعهـا مـن 
أداء مهامهـا فـي فـرض إرادة ممثلـي القـوى الشـعبية ومطالبهـم 
وقيـادات  الشـرطة  دعـوات  علـى  واطلعنـا  قرأنـا  وكثرمـا  العادلـة.. 
فيهـا النضبـاط التظاهـر بالسـلمية التـي تعتـرف بدسـتوريتها؛ لكننـا 
الفئـات الشـعبية  التعامـل مـع  نـرى أن  سـلوك  بالمقابـل كنـا ومازلنـا 
المتعلمـة، مـازال ال يحصـد سـوى االسـتهانة  المثقفـة  بخاصـة منهـا 
التبعـات  إلقـاء  مـع  المفترضـة  السـامية  والقيـم  التعامـل  بمنظومـة 
التظاهـر  تجـاه  الفـض   التعامـل  مـن  الرغـم  علـى  المتظاهريـن  علـى 
السـلمي بحجـج، غيـر ممكنـة اإلقـرار والقبـول، مـن قبيـل ادعـاء أنهـم 
كانـوا ))ينـوون(( التعـرض لمبنـى المحافظـة )أمنيـًا!(.. وال يـدري أحدهـم 

النيـات!؟ كيـف تمـت قـراءة 
إننـا نـرى ضـرورة تحديـث قـوات الشـرطة واعتمادهـا علـى التدريـب 
علـى  القيميـة  السـلوكية  المنظومـات  وضبـط  الثقافـي  المعرفـي 
وفـق تدريبـات ودورات مختصـة بالحقـوق وبطـرق السـلوك والتعامـل 
المنضبـط بالقوانيـن واللوائـح الحقوقيـة وهـو مـا تكفلـه أيضـا تنقيـة 
أو  والمتزمتـة  الضعيفـة  العناصـر  مـن  العاملـة  والتشـكيات  البنـى 

التابعـة لقـوى ميليشـياوية مـن خـارج بنيـة الدولـة..
ونحـن إذ نرفـض التبريـر الـذي ينسـب انفـات األمـور ويضعهـا علـى 
كاهـل التظاهـرات السـلمية فإننـا ندعـو بديـا لتلـك التبريـرات الواهيـة 
أهميـة  نـرى  الحقيقـة؛  يرصـد  واقعـي  أسـاس  علـى  تقـوم  ال  التـي 
الدسـتور وتحميـه  بمـا كفلـه  الشـرطة وإلزامهـا  يتـم ضبـط عناصـر  أن 

الحقوقيـة.. واالتفاقـات  واللوائـح  القوانيـن 
نديـن تلـك االنتهاكات للحقـوق والحريات ونطالب باحترام المطالب 
ووضعهـا علـى الئحـة الخطـط السـنوية واالسـتراتيجية بصـورة تفـي 
باالسـتجابة لـكل المطالـب وإنهـاء ظـروف عـدم التوظيف والتشـغيل 
إنتاجيـة  للبطالـة ولخسـارة طاقـات  التـي صـارت مصـدرا خطيـرا  تلـك 
بخلفيـة عـدم اسـتثمار الطاقـة الرئيسـة لتمكيـن االقتصـاد والتقـدم 

به..

المرصد السومري لحقوق اإلنسان هولندا
2021 / 9 / 10                  
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    يقصـد بمفهـوم العدالـة االجتماعيـة  : رعايـة الحقـوق العامـة للمجتمـع 
حقـوق  مـن  يسـتحقه  مـا  المجتمـع  أفـراد  مـن  فـرد  كل  وإعطـاء  واألفـراد، 
واسـتحقاقات، والتوزيـع العـادل للثـروات بيـن الناس، والمسـاواة في الفرص، 
وتوفيـر الحاجـات الرئيسـة بشـكل عـادل، واحتـرام حقـوق اإلنسـان المعنويـة 
النظـام  وأبعـاد  جوانـب  كل  يتنـاول  وعـام  شـامل  مفهـوم  فهـو   ، والماديـة 
واإلنسـاني،  والحقوقـي  واالجتماعـي  والثقافـي  واالقتصـادي  السياسـي 
وعندمـا يختـل أي منهـا  فهـذا يعنـي أن العدالـة االجتماعيـة تعانـي مـن خلل 

، وأن المجتمـع ال ينعـم بالعدالـة االجتماعيـة الشـاملة.
أما مقومات العدالة االجتماعية فهي : 

ــون، وفــي   1-  المســاواة : ونعنــي بهــا مســاواة النــاس أمــام الشــرع والقان
الحقــوق والواجبــات، و فــي تقلــد المناصــب العامــة، وفــي الحصــول علــى 
الحيويــة  تؤكــد  الحقيقيــة   والمســاواة  والمنافــع.  واالمتيــازات  المكاســب 
المجتمــع  أفــراد  مختلــف  بيــن  الشــريف  والتنافــس  والتفاعــل  والنشــاط 
وشــرائحه. أمــا غيــاب المســاواة، فيــؤدي إلــى انتشــار المحســوبيات وتفضيــل 
غيــر الكفــؤ علــى الكفــؤ فــي الحيــاة العامــة، والشــعور باإلحبــاط والتذمــر، 
وانعــدام تكافــؤ الفــرص، وهجــرة العقــول، وانتشــار الظلــم وغيــاب العــدل.

 2 - التــوازن االجتماعــي : وهــو التوزيــع العــادل للثــروات، والتــوازن بيــن أفــراد 
المجتمــع فــي مســتوى المعيشــة وليــس فــي مســتوى الدخــل، يســعى  
ــؤدي  ــاة المعيشــية، بمــا ي ــق مجتمــع قــادر علــى التقــارب فــي الحي إلــى خل
إلــى تــوازن المجتمــع، والقضــاء علــى الطبقيــة المعيشــية، ورفــع مســتوى 
الفقــراء الــى المســتوى العــام للمجتمــع ، والعدالــة االقتصاديــة التــي هــي 
عــادل  توزيــع  مــن دون  تتحقــق  أن  العدالــة االجتماعيــة ال يمكــن  مــن  جــزء 
للثــروات مــع تســاوي الحقــوق واالســتحقاقات، وتوفيــر مســتلزمات العيــش 

بكرامــة وعــزة.
3 - احتــرام حقــوق اإلنســان: المقــوم الثالــث والمهــم مــن مقومــات العدالــة 
االجتماعيــة احتــرام حقــوق اإلنســان المعنويــة والماديــة، فصيانــة حقــوق 
اإلنســان واحترامهــا والدفــاع عنهــا، مؤشــر علــى وجــود العدالــة االجتماعيــة، 

وغيابهــا دليــل واضــح علــى غيــاب العدالــة االجتماعيــة أو نقصانهــا.
البعــد  عــادل، وفــي  بوجــود نظــام سياســي  العدالــة االجتماعيــة  تبــرز  و 
العمــل  فــي  العــدل  علــى  يرتكــز  اقتصــادي  نظــام  بوجــود  االقتصــادي  
والحقــوق، وتوافــر المســتلزمات المعيشــية للجميــع مــن دون تمييــز أو تفريــق 
بغيــر حــق ، وفــي الجانــب القانونــي والحقوقــي تتجلــى العدالــة االجتماعيــة 
فــي وجــود قوانيــن تنظــم الحقــوق والواجبــات لألفــراد والمجتمــع، ووجــود 
واحتــرام حقيقــي إلنســانية اإلنســان وكـــــــــرامته ، وتمتعــه بممارســة كافــة 
أي  فــي  العدالــة  تتحقــق  وجــل  أو  خــــــــــوف  دون  المــــــشروعة  حقوقــه 
مجتمــع إذا طبــق العــدل فــي كل األبعــاد والجوانــب، فالعــدل ال يقتصــر علــى 
جانــب دون آخــر، إذ يجــب أن يعــم العــدل كل شــيء، فالعــدل مطلــوب فــي 
والحقــوق  والتعليــم  والتربيــة  والثقافــة  واالجتمــاع  واالقتصــاد  السياســة 
واألســرة، فالعــدل محــور ومرتكــز بنــاء العدالــة وعليــه يرتكــز التشــريع، وحكمــة 
التكويــن، وبنــاء المجتمــع، وإدارة البــاد بصــورة ســليمة ، وإذا أردنــا تطبيــق 
العدالــة االجتماعيــة فــإن مــا نحتاجــه هــو ســن قوانيــن قائمــة علــى العــدل 
ــل  فــي كل مناحــي النظــام العــام، ومنــه القضــاء، والسياســة، واالقتصــاد، ب
إن هــذه األبعــاد أركان مهمــة فــي تشــييد صــرح العدالــة االجتماعيــة. وليــس 
مــن المتصــور أو المنطقــي بنــاء عدالــة اجتماعيــة فــي ظــل ســلطة قضائيــة 
ــه أن يكــون مســتقا والقضــاة مســتقلون  ــة، فالقضــاء يفتــرض في ــر عادل غي
عــن أي تأثيــر ليكــون ميــزان العــدل، فــكل الشــرائع الســماوية ، و المواثيــق 
ــدول ،  ــة لمختلــف ال ــة ، والقوانيــن الوطني ــات الدولي والمعاهــدات واالتفاقي
ورجــال القانــون والحقــوق يجمعــون ويأمــرون ، أن مــن يتصــدى للحكــم عليــه 

أن يحكــم بالعــدل . 
أو  االجتماعيــة  القوانيــن  مــن  األدنــى  الحــد  إلــى  مجتمــع  أي  افتقــار  ان 
السياســية الضابطــة للنظــام العــام يــؤدي إلــى غيــاب العدالــة، فــا يمكــن 
تصــور قيــام عدالــة اجتماعيــة فــي ظــل غيــاب القوانيــن المنظمــة لاجتمــاع 
السياســي واالجتماعــي، لذلــك فــإن الخطــوة األولــى نحــو أي بنــاء حقيقــي 
ــة االجتماعيــة يتطلــب ســن قوانيــن تنظــم الحريــات العامــة، وتحمــي  للعدال
حقــوق اإلنســان، وتوضــح واجبــات كل مواطــن بــدون لبــس أو التبــاس، وتفتــح 
وتتيــح  العامــة،  األمــوال  تحمــي  التــي  والمراقبــة  المحاســبة  نحــو  المجــال 
تكافــؤ الفــرص أمــام الجميــع  ، فبالعدالــة يعيــش الجميــع بأمــن وســام، كمــا 
العدالــة  العدالــة، وكلمــا تحققــت  مــع وجــود  التقــدم والتطــور متــازم  أن 
ــر  ــاس وقناعتهــم بالعمــل المخلــص والجــاد فــي ســبيل تطوي ازداد إيمــان الن
المجتمــع، كمــا أن العدالــة تســاهم فــي خلــق التنافــس اإليجابــي، وتخلــق 
الحافــز القــوي نحــو تفجيــر المواهــب والطاقــات، ممــا يــؤدي إلــى اإلبــداع 

واالبتــكار. ثــم أن المجتمــع يشــعر بالســعادة والرفاهيــة والراحــة.
أبــرز المعوقــات التــي تحــول دون تحقيــق العدالــة االجتماعيــة فــي  أمــا 
المجتمــع  فهــي غيــاب الديموقراطيــة الحقيقيــة، وانتشــار الفســاد المالــي 
والسياســي، وســيطرة الدكتاتوريــة واالســتبداد، والتخلــي عــن قيــم الحريــة 

والمســاواة واحتــرام اإلنســان .

كوران خالد

الصحافة ضمير الشعب .. مفهوم العدالة االجتماعية 
فال تنسوا

الصحافــة  تفقــد   
ال  حينمــا  قيمتهــا 
يحــدث  مــا  تحاكــي 
ووضــوح  بصــدق 
مــن  جــزء  ألنهــا   ،
تخضــع  المجتمــع 
 ، العــام  الجــو  الــى 
المجتمــع  كان  فــإذا 
تناقضــات  يواجــه 

حــادة وصراعــات وأزمــات ، ويشــهد الشــارع 
والخــوف  التوتــر  نتيجــة  عنــف  حــوادث 
تنقلــه  وال   ، ذلــك  الصحافــة  وتتجاهــل   ،
علــى  صحافــة  تصبــح  فإنهــا   ، بصــدق 
ســرير اإلنعــاش ، ومــن الطبيعــي ان تفقــد 
مصداقيتهــا .. عندئــذ ال نلــوم القــارئ إذا 
قــال : إنهــا مجــرد )حجــي جرايــد( والحــق 
اقــول ، ان اللــوم ال يقــع علــى صحافتنــا  
بــكل  الدولــة  ان  بــل   ، فقــط  قلــت  بمــا 
عليهــا  تقــع    ، وتفرعاتهــا  مســمياتها 
  ، الصحفــي  الجســد  انعــاش  مســؤولية 
ماديــا مــن خــال توزيــع الحصــص االعانيــة 
بشــكل مناســب  علــى الصحــف الرصينــة 
مــن  تنشــر  بمــا  االهتمــام  جانــب  الــى   ،
ذات  صحفيــة  وتحقيقــات  موضوعــات 
المصداقيــة .. فالصحافــة للشــعوب حيــاة 
وألــق وبهجــة ورقــي .. وهــي احــدى اهــم 

المجتمــع فــي  الديمقراطيــة  صــور 
ان الحقيقــة القائمــة االن فــي شــارعنا 
 ، القائــم  الواقــع  بيــن  هــي  الصحفــي 
، وبيــن األزمــة  الــذي نســمعه  والتنظيــر 
والتفكيــر فــي حلهــا ، وبيــن المعطيــات ، 
والمنهــج فــي قــراءة المشــكلة وإرجاعها 
ألســبابها ، هــي بيــن الــذات ، والموضــوع 
بيــن  االقتــران  ان   ، البعــض  نســى  لقــد   ،
الواقــع، والممارســة يــدل علــى واقعيــة 
الرؤيــة وإمكانيــة التطبيــق، وإال ســيكون 
ــاة الصحــف  فــي جهــة،  الــكام عــن معان
وواقعهــا  فــي مــكان آخــر… فاالنشــطار 
الكبيــر فــي الرؤيــة بيــن الماضــي التراثــي 
للصحافــة العراقيــة ومكانتهــا فــي تنويــر 
الــرأي العــام ، واهتمــام دوائــر الدولــة بمــا 
تنشــر، وحقيقتهــا الحاليــة ، بــون شاســع 
، ومريــر ، فلنــدرس هــذه الظاهــرة ، ونقــف  
علــى ابــرز اشــكالها ، واعمــق محطاتهــا 
،  قبــل فــوات األوان ..فمــن المؤســف اننــا  
فــي ظرفنــا الراهــن لــم نســمع ان دائــرة او 
مؤسسة معينة استجابت لنداء صحفي 
، إال مــا نــدر .. وهــذا ينعكــس ســلبا علــى 
الرؤيــة المجتمعيــة للصحافــة والصحــف .
اعــرف ان لــكل ظرف زمانه ، ولكل مركبة 
ســائقها ، لكــن علينــا معرفــة  ان الصحافــة 
الفوضــى  وان   ، المجتمــع  مــرآة  هــي 
والتخبط واالنهيار والتجاذب ، والصراعات 
التــي تحيطنــا وتســكننا ، يكــون ضحيتها 
الصحفــي ، الســيما الجيــل الجديــد مــن  
الصحفييــن مــن خريجــي كليــات االعــام 
فــي الجامعــات ..فهــل انتبهنــا الــى ذلــك 
؟  ام اننــا  سنســتمر بشــرب مــاء مــن قربــة 
مثقوبــة ، مــن نهــر أجــاج .. فــا اذن تســمع ، 

وال ذهــن يســتقرئ!

ي
ّ
زيد الحل
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اهـم  2020 كان مـن  رقـم 9 لسـنة  االنتخابـات  ان قانـون   
نتائـج االحتجاجـات الغاضبـة التـي قام بها الشـعب وقدم 
عـدة  عليهـا  اطلقـت  والتـي  الجسـام  التضحيـات  لهـا 
تسـميات منهـا ثـورة تشـرين واحتجاجـات تشـرين وغيرها، 
منظومـة  تغييـر  فـي  الجماهيـر  امـل  كان  القانـون  وهـذا 
فـي  تغييـر  لـكل  أسـاس  يعـد  الـذي  التشـريعي،  العمـل 
اغلـب  علـى  التصويـت  تـم  ان  بعـد  لكـن  المـزري،  واقعانـا 
المفصليـة فـي عمليـة  بعضهـا وهـي  باسـتثناء  فقراتـه 
التغييـر فإنهـا تأخـرت كثيـرا وألشـهٍر عـدة ، وخـال هـذه 
الفتـرة تـم امتصـاص الغضبـة الجماهيريـة ومـن ثـم تمريـر 
مـا كان يحفـظ للجهـات المنتفعـة مصالحهـا، لذلـك فـان 

هـذا القانـون لـم يكـن بمسـتوى الطمـوح وقـد أشـرُت الـى ذلـك فـي اكثـر مـن 
مناسـبة، ومـن اهـم الماحظـات التـي لم تكن ترضي طمـوح الجماهير هو فتح 
بـاب الترشـح لمـن كان ملوثـًا بشـبهة الفسـاد أو مدانـًا بجرائـم الفسـاد، ولهـؤالء 
النفـوذ والوجاهـة الماليـة التـي تسـخر لهـم، ممـا يقلـل مـن فـرص التكافـؤ مـع 

المرشـح المسـتقل، وسـأوجز بعـض هـذه الماحظـات وعلـى وفـق االتـي:
الـذي تبنـى عليـه منظومـة الحكـم فـي  النـواب هـو األسـاس  1. ان مجلـس 
العـراق، الن نظـام الحكـم فيـه نيابـي )برلمانـي( وعلـى وفـق مـا ورد فـي المـادة 
)1( مـن الدسـتور التـي جـاء فيهـا االتـي )جمهوريـة العـراق دولـٌة اتحاديـٌة واحدٌة 
مسـتقلٌة ذات سـيادة كاملـة، نظـام الحكـم فيهـا جمهـورٌي نيابـٌي )برلمانـي( 
ديمقراطـٌي، وهـذا الدسـتور ضامـٌن لوحـدة العـراق( وهذه األهميـة التي منحت 
لمجلـس النـواب يجـب ان يقتـرن بـأدوات مؤهلـة لهـذه المهمـة، وأولهـا وصـول 
أصحـاب الخبـرة والكفـاءة وان يكـون المرشـح مـن أصحـاب الشـهادة الجامعيـة 
األوليـة علـى األقـل )البكالوريـوس( ، بينمـا قانـون االنتخابـات عـاد والغـى ذلـك 
اعلـى  نـال  بمـن  ليتحكـم  اإلعداديـة  علـى  يحصـل  لمـن  الفرصـة  وأتـاح  الشـرط 
الشـهادات وعلـى وفـق مـا ورد فـي المـادة )8/رابعـًا( مـن قانـون االنتخابـات، مـع 
العلـم ان عضـو مجلـس النـواب مركـزه يسـاوي مركـز الوزيـر مـن حيـث الرواتـب 
مـن   )63( المـادة  ورد فـي  مـا  المنافـع وعلـى وفـق  مـن  والمخصصـات وغيرهـا 
قانـون مجلـس النـواب وتشـكياته رقـم 13 لسـنة 2008 ويتقاضى راتبـًا ال يقل عن 
عشـرة ماييـن دينـار اذا كان عضـوا واثنـا عشـر مليـون دينـار، اذا كان رئيسـًا عـدا 
مصاريـف الحمايـات والسـيارات والنقـل والسـفر وغيرهـا مـن االمتيـازات وعلـى 
وفـق مـا ورد فـي المـادة )1/ثالثـًا( مـن قانـون رواتـب ومخصصـات مجلـس النـواب 

رقـم )28( لسـنة 2011.
2. ان قانـون االنتخابـات وردت فيـه نصـوص سـائبة وفضفاضـة أتاحـت الفرصـة 
لمرتكبـي جرائـم الفسـاد المالـي مـن الترشـح مـرة أخـرى، حيـث ان نـص المـادة 
)8/ثالثـًا( مـن قانـون االنتخابـات اشـترط ان يثبـت إثـراءه مـن المـال العـام بحكـم 
قضائـي بـات، مـع ان الـذي شـرع القانـون يعلـم ان ذلـك بحكـم المسـتحيل الن 
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم يرد فيه نص صريح باعتبار الجرائم 
المتعلقـة بالوظيفـة العامـة والحصـول علـى منافعهـا مـن جرائـم الكسـب غيـر 
المشـروع، وانمـا تتـم اإلدانـة علـى وفـق األحـكام النافـذة فـي قانـون العقوبـات 
والتـي هـي بمجملهـا جنـح بسـيطة، ويتـم االكتفـاء بهـذا الحكـم واغلبهـا يتـم 
توقيـف تنفيـذ العقوبـة بحـق المـدان وال تشـكل رادع لمـن يمـد يـده الـى المـال 
العـام، وال تتـم محاكمتـه علـى الكسـب غيـر المشـروع الـوارد فـي المـواد )17و 
18و 19 و 20( مـن قانـون هيئـة النزاهـة رقـم )30( لسـنة 2011 ، لذلـك لـم يصـدر أي 
حكـم علـى متهـم بفسـاد بموجـب هذه المواد وإنما يتم االكتفـاء بمواد قانون 
العقوبـات، وهـذا النـص الـوارد فـي المـادة )8/ثالثًا( من قانـون االنتخابات قد أتاح 
الـذي يتجـه ومصلحـة الفاسـدين، ومـن تطبيقـات  الفرصـة للتاؤيـل والتفسـير 
ذلـك قـرار محكمـة التمييـز االتحاديـة العـدد 1/الهيئـة القضائيـة لانتخابـات/2021 
في 2021/6/15 الذي سمح الحد السياسيين بالترشح لانتخابات مع انه محكوم 
بجرائـم الفسـاد وعلـى وفـق مـا ورد بشـكل صريـح فـي قـرار الحكـم أعـاه، وكان 

قـرار الحكـم قـد اسـتند إلـى نـص المـادة )8/ثالثـًا( مـن قانـون االنتخابـات النافـذ .
3. لـم يـرد فـي قانـون االنتخابـات أي نـص يمنـع المرشـح مـن أعضـاء مجلـس 
النـواب أو الـوزراء والموظفيـن من أصحاب الدرجات الخاصة من ممارسـة مهامه 
الوظيفيـة أو اسـتخدام مـوارد الدولـة التـي تعـود لدائرتـه فـي عمليـة الدعايـة 
االنتخابيـة، اذ كان المفـروض ان يتضمـن القانـون نـص صريـح يعـد فيـه المرشـح 
مسـتقيا أو يتمتـع بإجـازة عـن وظيفتـه خـال فتـرة الترشـح، للحـد مـن توظيـف 
إمكانيـات الدولـة لمصلحتـه وشـاهدنا بعضهـم اسـتخدم طائـرات القـوة الجوية 

للتنقـل مـن اجـل توفيـر الدعايـة االنتخابيـة وهكـذا،
ومـن خـال عـرض هـذه الماحظـات نجـد ان القانون لم يكن بمسـتوى طموح 
التـي  التضحيـات  بمسـتوى  يكـن  ولـم  الفسـاد،  ضـد  خرجـت  التـي  الجماهيـر 
قدمهـا الشـعب مـن شـهداء وجرحـى بعضهـم مـا زال يـرزح تحـت شـدة األلـم أو 
ألنـه أصيـب بعـوق دائـم، وقـد بلـغ عـدد شـهداء االحتجاجـات بالمئـات والجرحى 
بـاألالف ، وعليـه وممـا تقـدم أرى ان يكثـف الجهـد التوعـوي والتثقيفـي تجـاه 
الدولـة  رسـم شـكل  يتناسـب وأهميتـه فـي  بمـا  القانـون  لهـذا  إيجـاد معالجـة 
اسـتنزاف طاقـات  ومنـع  الوظيفـي  العمـل  وتقويـم مسـيرة  الفسـاد  ومحاربـة 
البلـد والعمـل نحـو توظيـف المـوارد للنهـوض بالواقع االقتصـادي واالجتماعي 
البـد  وإنمـا  معينـة  جهـة  عنـد  التقـف  المهمـة  وهـذه  والتعليمـي،  واألمنـي 
والشـعبية  الرسـمية  وغيـر  الرسـمية  المجتمـع  مفاصـل  كل  بهـا  يشـترك  وان 
والثقافيـة، وأجـراء االنتخابـات فـي ظـل هـذا القانـون سـوف لن يغير مـن الواقع 
السياسـي القائـم اآلن حتـى وان تمكـن بعـض المسـتقلين مـن الوصـول إلـى 
مـن  المنتفعـة  الجهـات  جمـوح  تجـاه  مؤثـرة  غيـر  أقليـة  فانهـم  البرلمـان  قبـة 

طاقـات البلـد ومـوارده الغنيـة.

 سالم روضان الموسوي 

 هل قانون االنتخابات النافذ بمستوى طموح 
الجماهير ؟

ريسان الخزعلي
التسـّلط  يختلـف  ال   
االجتماعي عن سـلطة 
الدكتاتـوري،  الحكـم 
كونهمـا يشـتركان في 
مـن  يتركانـه  مـا  نتيجـة 
بنيـة  فـي  بالغـة  أضـرار 
المجتمـع،  واسـتقرار 
واقتصاديـا  سياسـيًا 
واجتماعيـًا  وثقافيـًا 

الـخ. ونفسـيا.. 
أي  فـي  الدكتاتـوري  الحكـم  سـلطة  إنَّ 
بلـد، باإلمـكان ازالتهـا عـن طريـق االنتفاضـات 
والثـورات، وفـي شـواهد التاريـخ الكثيـر مـن 
األمثلـة، ومثـل هـذه اإلزالـة قد تكون سـريعة 
أو تأخـذ الوقـت المناسـب، وقـد تنمحي اآلثار 
السـلبية بوقـت ال يطـول كثيـرا. أمـا التسـّلط 
ُيـزال  أن  السـهل  مـن  فليـس  االجتماعـي، 
السـلطة  ازالـة  فـي  السـرعة  كتلـك  بسـرعة 
راسـخا  ُبعـدًا  يمتلـك  كونـه  الدكتاتوريـة، 
الجمعـي للمجتمـع، ولـه مـن  التكويـن  فـي 
األسـباب والتراكـم والتأثيـر مـا يجعلـُه قريبـا 

االجتماعيـة. الحيـاة  الثوابـت فـي  مـن 
يحصل التسـّلط االجتماعي نتيجة أسباب 
متنوعـة، أجملهـا علمـاء االجتمـاع والنفـس 
فـي أبحاثهـم وكتبهم وموسـوعاتهم على 

النحـو اآلتي:
باألعـراف  االلتـزام  وهـي  العرفّيـة:   -  1
والتقاليـد والقيـم والعـادات المتورثـة التزامًا 

شـديدًا.
 2 - الخضـوع السـلطوي: أي عـدم نقـد أو 
التـي  للجماعـة  األخاقيـة  السـلطة  انتقـاد 

ينتمـي إليهـا الفـرد. 
3 - العـداء السـلطوي: أي فـرض العقـاب 
علـى الفـرد الذي يتحدى السـلطة واألعراف 

والتقاليـد المجتمعية.
 4 - الّضديـة الذاتيـة: وتعنـي الوقـوف ضـد 

األفـكار الشـخصية والتصّورية.
االعتقـاد  أي  والتصّلـب:  الخرافـة   -  5  
الفـرد  تقـرر مصيـر  التـي  الغامضـة  بالعوامـل 
متصلبـة  بطريقـة  بهـا  للتفكيـر  والميـل 

. ضّيقـة و
6 - التدميـر: وهـو الميـل إلـى الحـاق األذى 

بالفـرد غيـر الملتـزم بالعرفّية.
العالـم  بـأنَّ  االعتقـاد  أي  االسـقاط:   -7  
مليء باألشـياء المتوحشـة والخطـرة، التي 

منهـا. يتحّفـظ  أن  االنسـان  علـى  يجـب 
طريقـة  وهـي  والشـّدة:  القـّوة   -  8  
إلـى  األفـراد  تقسـيم  إلـى  تقـود  متطرفـة 
ظالـم  وخاضـع،  ُمسـيِطر  ومحكـوم،  حاكـم 
ومظلـوم، قـوي وضعيـف، مـع التكّيـف مـع 
الـذي يحكـم ويؤثـر  الفـرد  القـوي أي  الفـرد 

المجتمـع. فـي 
مـن  الكثيـر  أدرك  قـد  األسـباب  هـذه  إنَّ 
وضـع  وتـم  المجتمعيـة،  أضرارهـا  الشـعوب 
الحلـول- نتيجـة البحـث والدراسـة – مـن خال 
بعلمـي  المختصـون  أعّدهـا  تثقيفيـة  برامـج 
النجـاح  تحقيـق  وتـم  والنفـس،  االجتمـاع 
تلـو النجـاح فـي هـذا المجـال. مـن هنـا، فـإنَّ 
مجتمعنـا بعـد التحـّوالت الحاصلـة بعـد عـام 
ظواهرالتسـّلط  مـن  عنهـا  نتـج  ومـا   2003
المجتمعي بأنواعه، والتي ال يمكن وصفها 
االلتفـات  الجميـع  علـى  يوجـب  بااليجابيـة، 
بالممكنـات  تدريجّيـًا  ومعالجتهـا  إليهـا 

المتاحـة. التثقيفّيـة 

ط االجتماعي
ّ
 التسل
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هـذه  فـان  ذلـك،  كل  خـال  ومـن 
الحكوميـة أوصلـت  المؤسسـات غيـر 
رسـالة واضحـة مفادهـا بأنهـا ال تقـف 
تحمـي حقـوق  عندمـا  الحكومـة  ضـد 
إنهـا  مـا  بقـدر  عنهـا  وتدافـع  اإلنسـان 
تقف كمسـاند وداعم لها، ألن مهمة 
اإلنسـان  حقـوق  حمايـة  ومسـؤولية 
الدولـة  عاتـق  علـى  وأخيـرًا  أوال  تقـع 
المؤسسـات  هـذه  دور  ومـا  نفسـها، 
انتهـاك  ألي  وراصـد  منبـه  سـوى 
اإلنسـان  حقـوق  علـى  يحصـل  قـد 
مؤسسـاتها  أو  الدولـة  سـلطات  مـن 
لذلـك  ونتيجـة  لهـا،  التابعـة  األخـرى 
اآلن  المؤسسـات  هـذه  أصبحـت 
مهـم  واحتـرام  باعتـراف  تتمتـع 
حكوماتهـا  اغلـب  مـن  لدورهـا  وكبيـر 
تقديـرا  أو  تأكيـدا  وذلـك  الوطنيـة، 
علـى  بهـا  تقـوم  التـي  لجهودهـا 
عـدة  صعوبـات  مـن  تاقيـه  مـا  الرغـم 
ضمن إطار ممارسـة عملها، ومع ذلك 
يمكـن القـول إن هـذه المؤسسـات ال 
يمكنهـا تحقيـق أي نجـاح يذكـر علـى 
يتـم توفيـر  لـم  مـا  الوطنـي،  الصعيـد 
األولـى  لهمـا،  مهمتيـن  مسـألتين 
تتمثـل بحمايـة القانـون الوطنـي لهـا 
وعـدم التدخـل في شـؤونها والثانية 
التـي  بالحريـات  بتمتعهـا  تيتمثـل 
وردت ضمـن اإلعـان العالمي لحقوق 

اإلنسـان.
غيـر  المنظمـات  واكتسـبت   
ضمـان  فـي  الفاعليـة  الحكوميـة 
امتاكهـا  بسـبب  االنسـان  حقـوق 
حقـوق  انتهـاكات  نشـر  فـي  الحريـة 
اإلعـام  وسـائل  عبـر  اإلنسـان 
والشـراكات  االجتماعـي  والتواصـل 
والدولـي،  المحلـي  والتشـبيك 
غيـر  اسـتقصاء  لمصـادر  وامتاكهـا 
علـى  تقتصـر  ال  والتـي  محـددة 
وإنمـا  وحسـب  رسـمية  غيـر  المصـادر 
األحيـان  مـن  كثيـر  فـي  تشـمل  قـد 
وممارسـة   Aحكوميـة رسـمية  مصـادر 
نشـاطها بشـكل علنـي وهـذا منحهـا 
الوطنـي  العـام  الـرأي  مـن  الدعـم 
فـي  جانبهـا  إلـى  ليقـف  والعالمـي، 
اإلنسـان. حقـوق  قضايـا  عـن  دفاعهـا 

االنسـان  بحقـوق  االهتمـام  مـر   
وابتـداء  مختلفـة،  تطـور  بمراحـل 
االنسـان  حقـوق  بيـن  نفـرق  ان  يجـب 
االنسـانية  بطبيعتـه  المرتبطـة 
أن  مـذ  وجـدت  والتـي  لـه  والمازمـة 
هـذه  ممارسـة  وبيـن   ، اللـه  خلقـه 
الحقـوق التـي تختلـف مـن عصـر الـى 
آخـر بحسـب التشـريعات التـي تحكـم 

. الحقـوق  هـذه  ممارسـة  وتنظـم 
العلميـة  للتطـورات  ونتيجـة 
التـي  والمعلوماتيـة،  والتكنولجيـة 
شـهدها العالـم فـي العقـود االخيـرة 
القـرن  وبدايـة  العشـرين  القـرن  مـن 
الواحـد والعشـرين ظهرت حقوق من 
الجيـل  بحقـوق  تسـمى  اخـرى  أنـواع 
الرقميـة،  والحقـوق  والرابـع  الثالـث 
والحـق  السـام  فـي  الحـق  مثـل 
والحـق  ومائمـة  نظيفـة  بيئـة  فـي 
تـداول  وحريـة  وحـق  التنميـة  فـي 
المعلومـات والتكنولوجيـا المتطـورة 
والحـق فـي الوصـول والحصـول على 

لمعلومـات. ا
وبـدأت عدد مـن الـدول والمنظمات 
تبحـث وتتحـدث عـن حقـوق  الدوليـة 
االنسـان في العصـر الرقمي ومجتمع 
يتجـزأ  ال  جـزءا  بوصفهـا  المعلومـات، 
االساسـية،  االنسـان  حقـوق  مـن 
او  عنهـا  التغاضـي  ينبغـي  ال  والتـي 
االشـكال  مـن  شـكل  بـأي  اهمالهـا 
عديـدة  وسـائل  إيجـاد  علـى  وتعمـل 
بيـن  مـا  التـوازن  مـن  حالـة  لتحقيـق 
حقـوق  وحمايـة  واحتـرام  تعزيـز 
حـق  بيـن  ومـا  جهـة،  مـن  اإلنسـان 
الحكومـات فـي تقييـد تلـك الحقـوق 
فـي حـاالت الضـرورة مـن جهـة أخرى، 
الضـروري  مـن  اصبـح  لذلـك  ونتيجـة 
ايجـاد ضمانـات مختلفـة على الصعيد 
الوطنـي واإلقليمـي والدولـي تكون 
كفيلـة لتحقيـق حالـة التـوازن هـذه ، 
ومن اشـكال ضمانات حقوق االنسـان 

هـي: الحديثـة 
فـي  وتتمثـل  الداخليـة:  الضمانـات 
الضمانـات الدسـتورية أو القضائيـة أو 

السياسـية.
والدوليـة  االقليميـة  الضمانـات 
االمـم  ميثـاق  بنـود  فـي  وتتمثـل   :
لامـم  العامـة  والجمعيـة  المتحـدة 
االقتصـادي  والمجلـس  المتحـدة 
حقـوق  ومجلـس  واالجتماعـي 
االنسـان واالتفاقية االوروبية لحقوق 
االميركيـة  واالتفاقيـة   Aاالنسـان
لحقـوق االنسـان والميثـاق االفريقـي 
العربـي  والميثـاق  االنسـان  لحقـوق 

االنسـان. لحقـوق 
الحكوميـة  المنظمـات غيـر  تسـهم 

حقـوق  لضمـان  وظائـف  بعـدة 
عـن  وذلـك  فعـال  نحـو  علـى  اإلنسـان 
وتوعيـة  والتربيـة  التثقيـف  طريـق 
ورقابـة  حمايـة  علـى  العـام  الـرأي 
مـا  فـي  خاصـة  اإلنسـان،  حقـوق 
يتعلـق باالنتهـاكات وذلـك مـن خـال 
قدرتهـا علـى تشـكيل قـوى ضاغطـة 
وخارجيـًا،  داخليـًا  الحكومـة  علـى 
تكشـف  الظـل  لتقاريـر  تقديمهـا  عبـر 
فيهـا عـن مـدى مصداقية وشـفافية 
التقاريـر الحكوميـة المتعلقـة بقضايـا 
هـذه  تقـوم  إذ  اإلنسـان.  حقـوق 
التقاريـر  تلـك  بتقديـم  المؤسسـات 
بحقـوق  المهتمـة  الجهـات  إلـى 
األمـم  منظمـات  خاصـة  اإلنسـان 

وغيرهـا. المتحـدة 
وحمايـة حقـوق اإلنسـان تعـد هـذه 
الوسـيلة مـن الوسـائل التـي تلجأ لها 
وتتمثـل  الحكوميـة  غيـر  المنظمـات 
التعليـم  أسـلوب  نشـرها  خـال  مـن 
اإلنسـان  حقـوق  بقواعـد  والتثقيـف 
خـال  مـن  المجتمـع،  فـي  وقضايـاه 
الناشـطين والمتطوعيـن وهـذا األمـر 
مكانـة  المؤسسـات  تلـك  اكسـب 
مرموقة عالميا سـواء كان ذلك »في 
بحقـوق  المعنيـة  التشـريعات  مجـال 
الوسـائل  دعـم  فـي  أم  اإلنسـان 
تلـك  ثقافـة  بحمايتهـا ونشـر  الخاصـة 
الحقـوق فـي مختلـف المسـتويات«. 
غيـر  المنظمـات  مسـاهمة  وإن 
السياسـية  الحيـاة  فـي  الحكوميـة 
مشـاركتها  خـال  مـن  الداخليـة 
فـي  السياسـية  واألحـزاب  لإلفـراد 
ركائـز  »مـن  تعـد  العامـة  السـلطة 
النظـام الديمقراطـي بوصفه أن هذه 
المنظمـات جـزء ال يتجـزأ مـن المجتمع 
المدنـي، خاصـة ان هـذه المؤسسـات 
بينهـم  الدائمـة  الوصـل  حلقـة  تمثـل 
يحقـق  بمـا  العامـة  السـلطات  وبيـن 
الدولـة القانونيـة والتـي تسـعى كل 
الـدول فـي العالم اليـوم إلى بلوغها. 
المؤسسـات  هـذه  مشـاركة  إذن 
هـو  مـا  السياسـية  العمليـة  فـي 
فـي  وقدرتهـا  جدارتهـا  إثبـات  إال 
للمجتمـع  العـام  الـرأي  علـى  التأثيـر 
لحقوقـه  إدراكـه  وكيفيـة  المدنـي 
عبـر  وذلـك  عنهـا،  والدفـاع  وحرياتـه 
التصويـت فـي االنتخابـات الحكوميـة 
اليوميـة،  الحيـاة  ألسـلوب  واختيـاره 
دولتـه  إطـار  داخـل  ينشـدها  التـي 
مبتغـاه  إلـى  ليصـل  القانونيـة 
حقوقـه  بـكل  التمتـع  وهـو  األخيـر 
رفضـه  مـن  بـدال  المختلفـة  اإلنسـانية 
طاعتهـا  وعـدم  الدولـة،  لقوانيـن 
العـام  بالنظـام  اإلخـال  ثـم  ومـن 
اسـتقرارها  سـيهدد  والـذي  للدولـة، 
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وتراجعـه  البلـد  فـي   تدهـور  السـبب  ان   
المجـاالت وغرقـه فـي   وتخلفـه فـي   جميـع 
 ركام الفسـاد والتزويـر والتضليـل والفوضـى 
التخطيـط  سـوء  بسـبب  عامـا    كان  منـذ18    
وغيـاب الصـدق والغيـرة الوطنيـة والشـعور 
وضـع  وعـدم  الخبـرة  وانعـدام  بالمسـؤولية 
المناسـب .  المناسـب فـي   المـكان  الشـخص 
القوانيـن  وتجاهـل  الفوضـى  خـال  مـن   و 
فصـار  االخـر  البعـض  بعضهـم  وتواطـئ 
المنظومـة  مـن  جـزءا  وفاسـد  سـارق  كل 

السياسـية الفاشـلة    ألنهـم جميعـا   يلتقـون علـى   غايـة واحـدة هـي  
والعبـاد .  البـاد  ثـروات   نهـب 

مـن   يتعامـل مـع وطنـه علـى انـه مشـروع مؤقـت ويسـتبيحه فهـو 
سـارق وفاسـد  . ومن    يلهث وراء المناصب والمكاسـب ويحصل اليها 
بـا كفـاءة فهـو   يرشـي   ويتامـر .  الن وصولـه الـى منصبـه بـا كفـاءة  
 غايتـه نهـب الوطـن .  فمـن   يتجـاوز علـى القوانيـن إلنقـاذ الفاسـدين 

فهـو فاسـد ويفتقـر للشـرف الوطنـي . 
أو عضـواً   أوزيـرا  فـي   األحـزاب  المسـؤولية  بمواقـع  مـن   يكـون  إن 
فسـاد  عـن  عينيـه  ثـم   يغمـض  أو    بـأي   بمنصـب  النـواب   بمجلـس 
النـاس فهـو سـارق .  أنـوف  تزكـم  وتاعـب ووسـاطات ورشـا مدمـرة 
 ومـن   يشـجع علـى الفسـاد والنهـب وتدميـر البـاد فهـو مـن  ) حيتـان 
أبنائـه و األقربـاء واألصدقـاء وربمـا  الفسـاد (.  إن مـن    يقـوم بتعييـن 
فئتـه أو طائفتـه أو حزبـه دون تحصيـل علمـي   وكفـاءة على حسـاب 

 . الوطـن فهـو فاسـد   األخـرى مفرطـاً   بمصلحـة  الشـعب  كفـاءات 
اآلخـر   البلـد   يومـاً   تلـو  نـرى  ونحـن  ماضيـة  مـدى18   سـنه  علـى 
المالـي   واإلداري   والسياسـي .  الفسـاد  فـي   مسـتنقعات   يغـرق 
وهميـة  مشـاريع  وعقـود  بمناقصـات  المتاجـرون  بـه   ويتاعـب 
لقاء«الكومشـنات«التي   اصبحـت طريقهـم البـرام صفقـات الفسـاد . 
او  سـنتان  التـي   مدتهـا  الحكوميـة  المشـاريع  مـن   ،   هنـاك    الكثيـر 
ثاثـة لتمضـي   عليهـا   10   سـنوات واكثـر مـن دون أن تنتهـي،   وعنـد 
فوريـة  صيانـة  إلـى  تحتـاج  أو  صالحـة  نجدهـا   غيـر  بعضهـا  انتهـاء 
المشـاريع  مـن هـذه  تزيـد !  وكـم  أو  تعـادل قيمتهـا  باهظـة  بتكلفـة 
الـدوالرات  اليـوم صـرف عليهـا مليـارات  العـراق  علـى طـول خريطـة 
والزالـت معطلـة؟ ونـرى    هنـاك    مـن    يقـف مـن بعـض أصحـاب القـرار 
البلـد   ،   وآخـرون  ثـروات  الـذي   يحسـن قيـادة نهـب  موقـف المتعمـد 
فموقفهـم هـو المتفـرج العاجـز والمخجـل، .  فهـؤالء هـم مـن وصلـوا 
الـى المنصـب والمسـؤولية وهـم ال   يملكـون    ابسـط مؤهـات لهـا . 
لهـم  ال قيمـة  أنـه  لمعرفتهـم  بمناصبهـم  نراهـم    يتشـبثون   ولهـذا 
وال وجـود مـن دونهـا .  فيقبلـون باسـتخدامهم وتسـخيرهم لمطالـب 
تفشـي   حـاالت  بعـد  السـلطة.خاصة  احـزاب  مـن  النفـوذ  أصحـاب 
الفسـاد متعـددة األوجـه فـي   مختلـف مفاصـل الحيـاة بسـبب الـدور 
الـذي   تعكسـه  والفاسـدة  الفاشـلة  السياسـية  السـلبي   للطبقـة 
نتائـج قراراتهـم التـي   التصـب فـي   معظمهـا فـي   مصالـح الشـعب 
البشـرية  ومقدراتهـم  ثرواتهـم  فـي   ضيـاع  سـببا  والتـي   كانـت 
والماديـة والتضحيـة بثوابتهـم الوطنيـة لصالـح أفـكار ومصالـح دول 
أجنبيـة ومخلفـة وراءهـا أزمـات فـي   كل شـيء .  جيش مـن العاطلين 
تحـول قسـم منهـم الـى متسـولين وأخـر الـى الجئيـن داخـل وخـارج 
الوطـن وثالـث امتهـن الفسـاد بعـد ان توقفـت المعامـل والمصانـع 
والتـي   العوائـل  مـن  عـدد  فـي   كنفهـا  التـي   كان   يعيـش  الوطنيـة 
 كانـت تسـد حاجـات المواطنيـن بسـبب التبـادل التجـاري   المشـروط 
مـن قبـل األطـراف األجنبيـة التـي   التريـد للعـراق خيـرا .  وهـذا مـا اكـده 
نخلـي   المسـتورد   يدخـل،   حتـى  الواحـد :)  التصنـع  وبالحـرف     بقولـه 
 التسـوي   صناعـة شـتريد انطيـك واذا تسـوي   صناعـة انعـل والديـك ( 
!   ولهـذا الوضـع   يـزداد سـوءا وظـراوة   يـوم بعـد اخـر وينـذر بالمزيـد مـن 
الكـوارث .  سـيما ان    انتفاضـة شـباب تشـرين قربـت النـار مـن مصالـح 
اللصـوص المتنفذيـن فـي   الكتـل السياسـية واحزاب السـلطة ألنهم 
الدفـاع  .  فاختلفـوا فـي   وسـيلة  سـيفقدون عمائهـم ولصوصهـم  
عـن مصالحهـم لكـن جائحـة كورونـا أوقفـت الحياة في   الباد بشـكل 
تـام .  اليـس مـن حقنـا ان نمـارس حقوقنـا واحتـرام ارادتنـا كمـا كفلـة 
ال  تمييـز  دون  بالتسـاوى  نعامـل  ان  حقنـا  مـن  اليـس  الدسـتور؟  لنـا 
احـد علـى احد؟اليـس مـن حقنـا وحقكـم بسـلطات مسـتقلة التغول 
قدرنـا  ام  الدسـتور؟  ذلـك  علـى  اكـد  وكمـا  االخـرى  علـى  احدهـا  ال 
بالتظاهـر والتنديـد  لنواجههـم نحـن  السـوداء  أن نعيـش حقبتهـم 
السـلمي   ويواجهوننـا بقـوة السـاح،   وال عـزاء للوطنيـة التـي   صـارت 
السـوداء  حقبتهـم  نعيـش  أن  ،  وقدرنـا  لديهـم   للمتاجـرة  بضاعـة 
بقـوة  السـلمي   ويواجهوننـا  والتنديـد  بالتظاهـر  نحـن  لنواجههـم 
لديهـم ..  للمتاجـرة  التـي   صـارت بضاعـة  للوطنيـة  عـزاء  السـاح،   وال 
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بحمـات  العاصمـة  أمانـة  علينـا  تطـل  وأخـرى  آونـة  بيـن   
لتصـول  بغـداد،  فـي  الرئيسـة  للمناطـق  واسـعة  تنظيـف 
التجـاوزات  إلزالـة  حملـة  معلنـة   وتجـول  الضخمـة  بسـياراتها 
بحلـة  الشـوارع  بعدهـا  لتبـدو  للمدينـة،  العامـة  األرصفـة  علـى 
جديـدة وبعنـوان فخـم، ال عربـات على االرصفـة العامة ليتمكن 
وزخـم،  زحامـات  دون  مـن  بحريـة  السـير  مـن  وقتهـا  المواطـن 

للسـير. المحـدد  المـكان  ضيـق  بسـبب 
مـا هـي اال فتـرة أيـام وتعود بعدهـا العربات والـ) بسـطيات(، 
لتفتـرش االرصفـة ويعـود الحـال ليبـدو اكثـر سـوًءا مـن قبـل، 
بسـبب دفـع الرشـى واالتـاوات لُمنظمي تلك الحمـات، بعيدا 
علـى  السـير  فيبـدو  العاصمـة،  أمانـة  فـي  الرقابـة  أعيـن  عـن 
االرصفـة كمـن يسـير وسـط حقـل مـن االشـواك، يجـب توخـي 
الحـذر الشـديد مـن أن تضـع قدمك على شـوكة، فتقعد ملوما 
اصحـاب  او  الباعـة  قبـل  مـن  االرصفـة  فاسـتغال  محسـورا، 
الرصيـف  علـى  المشـي  امكانيـة  انعـدام  الـى  أدى  المحـال 
ُيعـد  كونـه  وبشـاعة،  قبحـا  االمـر  زاد  بـل  طبيعـي،  بشـكل 
تشـويها متعمـدا لمعالـم مدينـة بغـداد وشـوارعها التاريخيـة، 
يأتـي اسـتغال هـذه االرصفـة مـن دون اي محاسـبة او عقوبة 
للمتجاوزيـن علـى االمـاك العامـة ومنهـم مـن يشـيد عليهـا 
بعـض االكشـاك والمسـقفات الحديديـة، الـذوق العـام الـذي 
أصبـح فـي مهـب الريـح ال يعود اال بفـرض عقوبات مالية كبيرة 
بحـق المتجاوزيـن علـى االمـاك العامـة، التـي بـدأت ُتسـتغل 
مـرأى  وامـام  النفـوس  ضعـاف  قبـل  مـن  جـدا  كبيـر  بشـكل 
ومسـمع الجهـات المسـؤولة، حتـى باتـت حقوقنـا البسـيطة 
جـدا هـو ان نـرى شـوارع خاليـة مـن الضوضـاء وأرصفـة تليـق 

العـام. بالـذوق 
للسـير  منظمـة  الشـوارع  تكـون  العالـم  دول  اغلـب  فـي 
وايضـًا مخططـة لسـير كفيفـي البصـر، بوضـع عامـات خاصـة 
لهـم ولـذوي االحتياجـات الخاصـة، اال ان فـي العـراق الوضـع 
ُمختلـف تمامـا كوننـا لـم نعـد نـرى هـذه التفاصيـل التـي تدلـل 

العراقـي. بالمواطـن  االهتمـام  علـى 
تأتـي متأخـرا خيـرا مـن أال تأتي،هـي حملـة ازالـة التجـاوزات، 
اسـم  تحـت  االخيـرة  اآلونـة  فـي  الحكومـة  اطلقتهـا  التـي 
حملـة الشـهيد عبيـر الـذي استشـهد نتيجـة تطبيقـِه القانون 
مرفوعـة  اصواتنـا  خالهـا  مـن  تبقـى  التجـاوزات،  ازالـة  فـي 
دون  مـن  الحمـات  هـذه  باسـتمرار  باالمنيـات  ومشـفوعة 
ممارسـة، اي ضغـوط ُتملـى عليهـم وان نشـهدها فـي جميع 
رونـق  فإعـادة  بغـداد.  مـن  مناطـق مهمـة  المحافظـات وفـي 
وجمـال الشـوارع واالرصفـة الـى مـا كانـت عليـه ال تأِتـي بيـن 
يـوم عمـل والتغاضـي لسـنوات طـوال، واذ مـا بقـي الموضـوع 
للباعـة  وُتصبـُح  الشـوارع  ُتسـتغل حتـى  فقـد  عليـه  هـو  كمـا 

المتجوليـن.
العامـة  االمـاك  علـى  التجـاوزات  حـاالت  معالجـُة  إن  كمـا 
لـكل  ورادع،  قـوي  قانـون  لمفهـوم  تؤسـس  بلحظـة  لحظـة 
مـن تسـول لـه نفسـه التجـاوز علـى حقـوق االخريـن، وبالتالـي 
سنشـهد عـدم ازديـاد مثـل هـذه الظواهـر السـلبية التـي تؤثـر 

فـي المواطـن والـذوق العـام علـى حـٍد سـواء.

  عادل جبار  
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صفقــات   فــي  يغــش  مــن  منهــم 
واآلليــات  واالعتــدة  األســلحة 
الحربيــة  والطائــرات  العســكرية 
علــى  المتهالــك  القديــم  فيجلــب 
ومنهــم  الجديــد  وبســعر  جديــد  انــه 
البطاقــة  مفــردات  فــي  يغــش  مــن 
وهــذا  للشــعب  قــوت  التموينيــة 
الغــش يحتــاج الــى موضــوع مســتقل 
منهــم  كثــر  فيــه  الغشاشــين  الن 
ألحــزاب  ورؤســاء  كبــار  سياســيين  
عامــون  ومــدراء  ووزراء  متنفــذة 
فــي  ظليعــون  وآخــرون  وغيرهــم 
الغــش فــي ملكيــة عقــارات الدولــة 
الســابق  النظــام  أركان  وعقــارات 
بأســمائهم وأســماء  التــي حولوهــا 
مــن  ومنهــم  ومقربيهــم   عوائلهــم 
يغــش فــي المحاكــم ويتدخــل فــي 
المجــرم  فيتحــول  القضــاء  قــرارات 
مجــرم  الــى  والبــريء  بــريء  الــى 
بتدخــل مــن سياســي فاشــل وفاســد 
حكــم  صــدر  مــا  وإذا  متنفــذ  لكنــه 
فيتدخــل  السياســيين  احــد  علــى 
الحكــم  هــذا  ويوقفــوا  المتنفــذون 
فــي كل  لهــا  ذرائــع ال وجــود  تحــت 
علــى  يحكــم  فمثــا  العالــم  قوانيــن 
الكتــل  ألحــد  التابــع  السياســي 
فــي قضيــة خطيــرة بالســجن  لكــن 
مــع وقــف التنفيــذ ألنــه شــاب فــي 
تابــع  آخــر  حبــس  أو  العمــر  مقتبــل 
التنفيــذ  وقــف  ومــع  متنفــذ  لحــزب 
ألنــه كبيــر الســن وهــو ســارق لعقارات 
الحبــس  تنفيــذ  وقــف  أو   A الدولــة 
علــى موظــف أو موظفــة عــن جريمــة 
 ، موظفان)جيــدان(   ألنهمــا  ســرقة 
وبالمقابــل يحكــم علــى طفــل ســرق 
غــاز  قنينــة  وأخــر  )كلينكــس(  علبــة 
ــم تشــمله  بالحبــس ثــاث ســنوات ول
رحمــة صغيــر الســن ألنــه غيــر محمــي 

. بحــزب  

A ومــا دمنــا فــي الغــش فاالنتخابــات 
الغــش  أكثــر  التشــريعية قريبــة ومــا 
الكاذبــة  الوعــود  فــي  ســواء  فيهــا 
فــي  أو  الذمــم  شــراء  أوفــي 
 A النتائــج  وتغييــر  التزويــر  عمليــات 
هــذه نمــاذج مــن غــش السياســيين 
وهنــاك حــاالت غــش كبيــرة وعديــدة 
للسياســيين ال يســع المجــال لذكرهــا 
قــادة  فــأي سياســيين هــؤالء وأي 
امتهنــوا الغــش والفســاد والســرقة 
حتــى  البــاد  وتدميــر  العبــاد  وظلــم 
الهاويــة  الــى  العــراق  أوصلــوا 
إال  منهــا  مخــرج  ال  التــي  الســحيقة 
وإرادة  وبقــوة  وقوتــه  اللــه  بحــول 
كبــرى  شــعبية  وبثــورة  الشــعب 
والفاســدين  بالغشاشــين  تطيــح 
والمجرميــن ممــن يســمون أنســفهم 

. سياســيين 

خلــط  هــو  اللغــة  فــي  الغــش 
األشــياء بغيرهــا بمــا هــو أقــل منهــا 
وهــو عمليــة تزييــف للحقائــق وهــو 
ومعنــاه  الغشــيش  مــن  مأخــوذ 
المشــرب المكــدر والغــش اصطاحــًا 
فــي  المنحرفــة  الظواهــر  احــد  هــو 
الخــروج  علــى  تــدل  التــي  المجتمــع 
واألخــاق  والمبــادئ  القيــم  علــى 
الشــرع  وحتــى  والقانــون  واألعــراف 
علــى  كبيــرة  أضــرار  الــى  وتــؤدي 
الغــش  Aوأســباب  والدولــة  المجتمــع 
عديــدة منهــا الفســاد والفشــل وقلــة 
الخــوف مــن اللــه وحــب الغشاشــين 
وســكوت  والمنصــب  والجــاه  للمــال 
وعــدم  الغشاشــين  عــن  الدولــة 
الجريمــة  هــذه  عــن  محاســبتهم 
المخلــة بالشــرف حســابًا عســيرًا يــردع 
كمــا  عنهــم  والعفــو  بــل  اآلخريــن 
السياســيين  للغشاشــين  يحصــل 

.  A ســنين  منــذ  بلدنــا  فــي 

منهــا  معروفــة  الغــش  أنــواع 
الغــش فــي البيــع والشــراء والغــش 
الصناعــات  مختلــف  فــي  الصناعــي 
واألدويــة  األغذيــة  فــي  خصوصــًا 
والشــهادة  األقــوال  فــي  والغــش 
مــن  يهمنــا هنــا  ومــا  المحاكــم  فــي 
ــواع الغــش هــو الغــش السياســي  أن
وغــش  للرعيــة  الراعــي  غــش  ومنــه 
السياســيين للشــعب و هــو مــن أنواع 
الغــش الخطيــرة ومــن أنواعــه الغــش 
وتزويــر  واالمتحانــات  التعليــم  فــي 
للحصــول  الدراســية  الشــهادات 
اجتماعيــة  ومكانــة  منصــب  علــى 
وسياســية رفيعــة واألخيــر هــو اخطــر 
علــى  ضــررًا  وأكثرهــا  الغــش  أنــواع 
نتائجــه  ومــن  والــدول  المجتمعــات 
الضمائــر  وفســاد  األخــاق  فســاد 
فهــو  وبالتالــي  الذمــم  وفســاد 
وأممــًا  دواًل  ويدمــر  أجيــااًل  يفســد 
ظهورمجتمــع  فــي  يتســبب  كمــا 
جاهــل وقــادة غيــر مؤهليــن للقيــادة 
ــا بعــد  وكمــا جــدث ويحــدث فــي بلدن
احتــال األمريــكان  للعــراق وخداعهم 
بديمقراطيتهــم  العراقــي  للشــعب 
لعمليــة  وتأسيســهم  المزيفــة 
علــى  ســلطت  مشــوهة  سياســية 
طائفيــة  أحــزاب  وشــعبه  العــراق 
همهــا  الدولــة  بــإدارة  لهــا  علــم  ال 
والمــال  والقــوة  والنفــوذ  الســلطة 
كل  علــى  فاســتولت  والمناصــب 
وســرقت  البلــد  هــذا  فــي  شــيء 
وقتلــت  ثرواتــه  ونهبــت  أموالــه 
وطوائــف  شــيعًا  وفرقتــه  شــعبه 
وفرطــت بســيادته وباختصــار أحرقــت 
األخضــر واليابــس  فــي هــذا البلــد بعد 
أن أفقــرت شــعبه وظلمتــه وســلبته 
الوطنيــة  روحــه  وقتلــت  حقوقــه 
وســرقته وأســاءت للوطــن وفرطــت 

.A وســيادته  ومياهــه  بأراضيــه 

عــراق  فــي  السياســيين  غــش 
أشــكااًل  اخــذ  االحتــال  بعــد  مــا 
الشــهادة  فــي  الغــش  منهــا  عــدة 
السياســيين  مــن  فكثيــر  الدراســية 
أكاديميــًا  مؤهــا  يملكــون  ال 
وزاري  منصــب  الســتام  يؤهلهــم 
أو أي منصــب تنفيــذي فــي الدولــة 
فــي  نــواب  ليكونــوا  يؤهلهــم  وال 
أو  محافظيــن  أو  النــواب  مجلــس 
المحفظــات  مجالــس  فــي  أعضــاء 
الــى  فعمــدوا  الدســتور  ينــص  كمــا 
دراســية  شــهادات  وتزويــر  الغــش  
مــن  شــهادات  جلبــوا  أو  جامعيــة 
مجــاورة  دولــة  مــن  دينيــة  مــدارس 
الجامعــات  شــهادة  مــع  وعادلوهــا 
هــذه  بموجــب  وحصلــوا  العراقيــة 
مناصــب  علــى  المــزورة  الشــهادات 
ومخصصــات  رواتــب  وعلــى  رفيعــة 
كبيــرة جــدا وتنعمــوا بهــذه الرواتــب 
عندمــا  والمشــكلة  طويلــة  ســنين 
محاســبتهم  تتــم  ال  كشــفهم  يتــم 
أحزابهــم  مــن  محمييــن  ألنهــم 
وكتلهــم ومــن شــخصيات سياســية 
نافــذة A ومنهــم مــن لــم يحضــر للــدوام 
فــي الجامعــات التــي قبلتهــم مقابــل 
المــال ويحضــر أيــام االمتحانــات فقــط 
وأجوبتهــا  األســئلة  لــه  وتعطــى 
الكليــة  عميــد  غرفــة  فــي  ويجلــس 
األجوبــة  ويســلم  اســمه  ويكتــب 
كل  ينجــح  الطرقــة  وبهــذه  ويخــرج 
الشــهادة  علــى  ويحصــل  عــام 
الدكتــوراه  وشــهادة  بــل  الجامعيــة 

. وبتفــوق 

Aهنــاك مــن السياســيين مــن يغــش 
الناخبيــن قبــل االنتخابــات التشــريعية 
وعديــدة  كبيــرة  وعــودًا  ويواعدهــم 
وعندمــا  أصواتهــم  علــى  ليحصــل 
يفــوز فــي انتخابــات مجلــس النــواب 
المحافظــات يضــرب كل  أو مجالــس 
ويســعى  الحائــط  عــرض  وعــوده 
للحصــول علــى المكاســب والمنافــع 
مــن  ومنهــم   Aمنصبــه مــن  الماليــة 
ذممــه  كشــف  عــدم  فــي  يغــش 
رفيــع  لمنصــب  عنــد تســلمه  الماليــة 
شــيئا  يملــك  ال  ألنــه  الدولــة  فــي 
شــغله  مــن  ســنوات  بضعــة  وبعــد 
المــال  أصحــاب  مــن  يصبــح  المنصــب 
ال  التــي  والعقــارات  والشــركات 
يمكــن ألي شــخص الحصــول عليهــا 
والعمــل  التعــب  مــن  قــرن  ربــع  فــي 
فــي  يغــش  مــن  ومنهــم   Aالحــال
العمــل فيحصــل علــى مقاولــة لعمــل 
مشــروع أو بنــاء بنــى تحتيــة بموجــب 
ال  لكنــه  العقــد  فــي  تثبــت  شــروط 
أو  المشــروع  وينفــذ  بالعقــد  يلتــزم 
ال  وبكلفــة  مواصفاتــه  بغيــر  العمــل 

. المشــروع  مبلــغ  ربــع  تتجــاوز 

 سامي الزبيدي 
الغش السياسي وخلط األوراق
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مـع  المصيـر  ترابـط  بفعـل  المزمـن 
الشـعب الفلسـطيني. هـذا مـن دون 
أن ننسـى النـار التـي كانـت بيـن حيـن 
وآخـر تختـرق حـدود البلـد وسـواء كان 

»داعـش«. أم  »القاعـدة«  اسـمها 

اآلخـر  هـو  معنيـًا  كان  األسـد  بشـار 
أقلقـه  الطويـل.  اليـوم  ذلـك  بذيـول 
علـى  األميركيـة  القـوات  وجـود 
حـدوده مـع العراق، فتشـارك مـع إيران 
دعـم  أميـركا  محاولـة  إفشـال  فـي 
للغـرب  مواليـة  ديمقراطيـة  حكومـة 
نجـح  الـذي  بشـار  لكـن  بغـداد.  فـي 
وذيـول  األميركيـة  النـار  تفـادي  فـي 
اغتيـال  بعـد  لبنـان  مـن  االنسـحاب 
الحريـري، لـم ينجـح فـي منـع االنفجـار 
وإن  السـوري،  الداخـل  فـي  الكبيـر 
البقـاء بفضـل والء مؤيديـه  اسـتطاع 
 11 عالـم  فـي  وإيـران.  روسـيا  ودعـم 
بعدمـا  ملعبـًا  سـوريا  تحولـت  سـبتمبر 
ركامـًا  فتحـول  لبنـان  أمـا  العبـًا.  كانـت 
إلـى  أيضـًا  بـل  الـدور-  إلـى  -ال  يفتقـر 
العيـش.  شـروط  مـن  األدنـى  الحـد 
وكان للعالـم الـذي ُولـد مـن هجمـات 
نيويـورك وواشـنطن تأثيـر واضح على 
رجـب  ورهانـات  التركـي  الـدور  حجـم 

وتدخاتـه. إردوغـان  طيـب 

هـل تعبـت أميـركا مـن اإلقامـة فـي 
وأخطـاره  بمعاركـه  سـبتمبر   11 عالـم 
وتكاليفـه؟ هـل قـررت تـرك جمـر تلـك 
أبنائهـا  أيـدي  بيـن  الصعبـة  الخرائـط 
وجيرانهـا؟ ربمـا لم تعـد لديها ال الرغبة 
وال القـدرة علـى بنـاء عالـم يشـبهها. 
هـل تراهـا تعتقـد أنَّهـا حيـن تنسـحب 
تصبـح بعيـدة فـي حيـن أن إشـعاعات 
تصيـَب  أن  يمكـن  التطـرف  مفاعـل 

تصيبهـا؟ ممـا  أكثـَر  والصيـن  روسـيا 

اإلقامـة  تكاليـف  إحصـاء  يمكـن  ال 
سـبتمبر.   11 اسـمه  قاتـل  عهـدة  فـي 
ه يوٌم باهظ لم يسـتطع أن ينافسـه  إنَّ
أي يـوٍم آخـر لجهة حجـم أضراره وعدد 
م حاليًا  ضحايـاه. وحده »كورونـا« يتقدَّ
هالـة  مـن  الغزوتيـن«  »يـوم  لحرمـان 

الكبيـر. القاتـل 

 إذا كنت من أبناء »الشـرق األوسـط 
ـك  أنَّ تشـعَر  أْن  غرابـة  ال  الرهيـب«، 
أمضيـت عقديـن كامليـن فـي عهـدة 
)أيلـول(  سـبتمبر   11 اسـمه  كبيـر  قاتـٍل 
أحـد  ال  أْن  القـارئ  عزيـزي  أعـرف   .2001
المواعيـد  مـن  النـوع  هـذا  ثبـات  يريـد 
ال  يـوٌم  ـه  لكنَّ ذاكرتـه.  فـي  المؤلمـة 
نسـتطيع أن نغسـَل أيدَينـا منـه أو أن 

شـراراته. مـن  مصائَرنـا  نغسـَل 

األحـداث.  حـرارة  الوقـت  يلتهـم 
إلـى  إلحالتهـا  مقدمـًة  يحّجمهـا 
النسـيان. ذلـك النهـار الرهيـب ال يـزال 
األرامـل  مـن  جيشـًا  أنجـب  يقـاوم. 
الضربـة  فـي  واأليتـام  والثكالـى 
األولـى. ثـم أنجب نهرًا من الجثث في 
عواصَم وخرائَط كانت بمعظمها في 
المعروفـة  الشـائكة  المنطقـة  هـذه 
دولـة  تسـتطيع  ال  األوسـط.  بالشـرق 
لـم  الهجمـات  تلـك  دوّي  أنَّ  االدعـاء 
يؤثـر عليها وفي برنامجها ومخاوفها 

واألعـداء. األصدقـاء  وخريطـة 

نهـر جثـث وأكثـر. كاَن مـن الصعـب 
تصـور الجيـش األميركـي يطبـق علـى 
مـن  الصعبـة  أفغانسـتان  تضاريـس 
»طالبـان«  امتنـاع  بحجـم  ذريعـة،  دون 
فـي  المقيـم  المرتكـب  تسـليم  عـن 
ُر رؤيـة  أراضيهـا. كان مـن الصعـب تصـوُّ
صـدام  تمثـاَل  تقتلـُع  أميركيـة  دبابـة 
حسـين من سـاحة الفردوس، من دون 
بجـرح  األميركيـة  اإلمبراطوريـة  إصابـة 
كبيـر فـي كبريائهـا بفعـل ذلـك اليـوم 
الرهيـب. كان مـن الصعب تصور جسـِد 
المشـنقة  حبـل  علـى  يتأرجـُح  صـدام 
فتـح  لقـد  التشـفي.  هتافـات  وسـط 
مـن  لنهـر  واسـعًا  البـاَب  النهـار  ذلـك 
جثـة  لـواله.  لتكـون  كانـت  مـا  الجثـث 
رفيـق الحريـري. جثـة معمـر القذافـي. 
أبـو  جثـة  صالـح.  اللـه  عبـد  علـي  جثـة 
بكر البغدادي. جثة قاسـم سـليماني. 
كأنَّ هجمـات 11 سـبتمبر فتحـت أبـواَب 
بـا  الجحيـم علـى مصراعيهـا. قصـٌف 
وأحزمـة  بـارد.  بـدٍم  واغتيـاالٌت  رحمـة. 
وغيـر  محقـة  ومطالـب  ناسـفة. 
تطحنهـا  بريئـة  وجماعـات  محقـة. 
الظـام  تتـوكأ  وجماعـات  القسـوة. 
النتيجـة  وتأتـي  الظلـم،  لمحاربـة 
وفصائـَل  وجيوشـًا  متصدعـة  خرائـط 
وميليشـياٍت مسـلحة ومقابـَر جماعية 
أعـام  علـى  موزعـة  نفـوذ  ومناطـَق 

والخـارج. الداخـل 

كان الغـرض مـن هجمـات 11 سـبتمبر 
قوتهـا  ورمـوز  أميـركا  هيبـة  اغتيـال 
ونجاحهـا واسـتدراجها إلـى نزٍف قاتل 
كالـذي ُأصيب به االتحاد السـوفياتي 

الغـرض  وكان  األفغانيـة.  رحلتـه  فـي 
أيضـًا إشـعال خـط التمـاس بيـن الغرب 
وعلـى  واإلسـامي  العربـي  والعالـم 
أمـل تكـرار تجربة الجهـاد التي حصلت 
هـذا  يتحقـق  لـم  السـوفيات.  ضـد 
الرئيسـية  الـدول  وقفـت  إذ  الغـرض، 
فـي العالـم اإلسـامي فـي مواجهـة 
العالـم  شـطر  ومحـاوالت  اإلرهـاب، 
التعايـش  يسـتحيل  فسـطاطين 
بينهمـا. فـي المقابـل ارتكبـت أميـركا 
الثأريـة أخطـاء قاتلـة  خـال عمليتهـا 
ت إلـى زعزعـة توازنـات تاريخيـة فـي  أدَّ
يمكـن  وببسـاطة  األوسـط.  الشـرق 
ـه لـوال هجمـات 11 سـبتمبر لما  القـول إنَّ
سـمعنا  ولمـا  صـدام،  بـا  العـراق  رأينـا 
أربـع  إدارة  عـن  يتحـدث  إيرانيـًا  جنـرااًل 
بيـروت ودمشـق  عواصـم عربيـة هـي 

وصنعـاء. وبغـداد 

اليـوم  ذلـك  هجمـات  غّيـرت 
ودوليـة.  إقليميـة  مامـَح  الطويـل 
صعبتيـن  حربيـن  فـي  أميـركا  غرقـت 
الـذي  للرجـل  ذلـك  أتـاح  ومكلفتيـن. 
القـرن،  والدة  عشـية  الكرمليـن  دخـل 
اإلفـادة مـن الوقـت الضـروري لترتيـب 
وشـحذ  سـيطرته  وتعزيـز  أوراقـه 
أدواتـه. لـوال غـرق أميـركا فـي الحربيـن 
لمـا رأينـا فاديميـر بوتيـن فـي وضعـه 
أكثـر  فـي  أوروبـا  هـزَّ  بعدمـا  الحالـي 
المتوسـط.  علـى  ورابـط  مناسـبة  مـن 
للرئيـس  األميركـي  االنشـغال  سـمح 
الروسـي بتنظيـم رقصـة معقدة على 
األرض السـورية مـع اإليرانـي والتركـي 

واإلسـرائيلي.

ومـا يقـال عـن روسـيا فـي العقديـن 
بالدرجـة  ُيقـال  أن  ُيمكـن  الماضييـن 
بعدمـا  خصوصـًا  الصيـن،  عـن  نفسـها 
شـي  الحالـي  زعيمـه  الحـزب  تـّوج 
جينبينـغ الـذي طـوى صفحـة القيادة 
الجماعيـة. وبينمـا كانـت أميـركا تنفـق 
فـي  الـدوالرات  وتريليونـات  الـدم 
ترمـم  بـا نهايـة، كانـت روسـيا  حـروب 
الصيـن  وكانـت  ودورهـا،  ترسـانتها 
»مصنـع  بوصفهـا  موقعهـا  تحجـز 
الحريـر. العالـم« وتتقـدم علـى طريـق 

مصائـر  علـى  سـبتمبر   11 عالـم  ـر  أثَّ
كانـت  النهـار  ذلـك  فـي  كثيريـن. 
فـي  الثانـي  اللـه  عبـد  الملـك  طائـرة 
يتوقـع  لـم  واشـنطن.  إلـى  طريقهـا 
الرجـل الـذي تولَّـى المقاليـد قبـل عام 
مـن إطالـة القـرن الحالـي أن ُتمضـي 
بـاده عقديـن صعبيـن. عقـدان وهـي 
العراقيـة  النـار  مـع  التعايـش  تحـاول 
التوتـر  عـن  فضـًا  السـورية،  والنـار 

غسان شربل

عقدان في عهدة القاتل الكبير 
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 التوسع  العشوائي في 
الدراسات العليا ال يخدم البالد

البعــض  خــرج    A ايــام  قبــل   
ابــواب  امــام  تظاهــرة   فــي 
العالــي   التعليــم  وزارة  
القبــول  بتوســيع  يطالبــون 
فــي الدراســات العليــا A وكانــت 
اعــداد   مــن  زادت  الــوزارة 
المقبوليــن قبــل مــدة  قصيــرة 
علــى  دخــل  ايضــا  والبرلمــان  
فــي  الدراســة  واجــاز  الخــط 

المراسلة  A خصوصا  في جامعات بلدان الجوار واوعز 
الــى  وزارة التعليــم العالــي  باالعتــراف  بالشــهادات 
اثــار ضجــة  قــرار   فــي  الطلبــة  لهــؤالء  الممنوحــة  
اكاديميــون   ووصفــه   شــديدة  وانتقــادات  ســلبية 
بانــه سياســي  يحقــق المنفعــة لفئــة معينــة A تشــير 
البيانــات الــى  ان المنتظميــن فــي هــذه الدراســة 
هــم  علــى االغلــب مــن كبــار المســؤولين فــي الدولــة 
الدراســة  لهــذه  التفــرغ  علــى  القادريــن  غيــر  Aومــن 
وااليفــاء بمســتلزماتها A ناهيــك  ان هــذه الجامعــات 
والكليــات ليســت رصينــة وال معتــرف  بهــا مــن وزارة 

 . العالــي  التعليــم 

االن رفــدت البطالــة باعــداد اضافيــة واتخمت  دوائر 
هــذه  الــى  ينتســبون  الذيــن   بالموظفيــن  الدولــة 
الجامعــات  وتخرجــوا منهــا وبــدؤا يطالبــون بامتيازات 
A فــي حيــن  المناصــب  الشــهادة  ويزاحمــون علــى 
هــم لــم ينتظمــوا فــي الــدوام اال لســاعات محــدودة 
ودرســوا مناهــج قاصــرة  ال تواكــب التطــور العلمــي 
المؤسســات  هــذه  بعــض  فــي  النجــاح  ان  ويقــال   A

التعليميــة مقابــل دفــع االقســاط الدراســية .

الدراســات   تفتــح  التــي  العالــم  دول  كل  فــي 
الجامعيــة والعليــا  علــى مصراعيهــا  ال يترتــب اي 
او  يعملــون فيهــا  التــي   الجهــات  علــى  التزامــات 
لشــخوصهم . امــا فــي دول اخــرى A فالدراســة العليــا 
تتــم علــى  وفــق  خطــط  الحاجــة فــي المؤسســات 
علــى  الطلبــة  مــع  تتعاقــد   فالشــركات   A المعنيــة 
 A  دراســة االختصــاص الــذي  هــي فــي  حاجــة اليــه
وعلــى اســاس شــروط محــددة ومعلومــة ومعروفــة 

وليــس قبــول عشــوائي  ...

واالحصــاءات   الخطــط  الــى  نفتقــد  بادنــا  فــي 
اختصــاص  لــكل   والمســتقبلية  االنيــة  الضروريــة 
وكيفيــة  اســتيعاب  المتخرجيــن واالماكــن المــأول 
بشــكل  االن  يســير  االمــر   A فيهــا  العمــل  منهــم 
عشــوائي A والكثير منهم يلجأ  الى الدراســة  بســبب 
عــدم وجــود فــرص عمل بالشــهادة الجامعيــة االولية 
A و واالمــر مــن ذلــك A ان قســما  اخــر يعانــي  مخرجــات  
الكليــات  فهــي متخمــة باعــداد تكفــي البــاد الــى 
 Aعقــود  وال  فــرص عمــل  تتوفــر لهــم  لســنين طــوال
حتــى  ان بعضهــم بعــد ســنوات يرفــض العمــل بمــا 
حصــل عليــه  مــن شــهادة  لتوائمــه  مــع العمــل الــذي 

انخــرط فيــه والبعيــد عــن اختصاصــه  .

والمجتمــع   بالدراســة  الراغــب  بحــق  الخطــأ  مــن 
االســتجابة للتوســع مــن دون حاجــة  وبــا فــرص عمــل 
واقعيــة وحقيقيــة  A  البــد  مــن  العــودة الــى الشــروط  
لكــي  والدراســة  الــدارس   فــي  توفرهــا  الواجــب 
نعــد اجيــاال  مرغوبــة فــي ســوق العمــل  وتمــارس  
لخطــط  وفقــا  الدولــة  قطــاع  فــي   اختصاصهــا 
موضوعــة  ومدروســة تخــدم التنميــة المســتدامة .

ماجد زيدان
عقدتـه  صحفـي  مؤتمـر  فـي   
 7/9 أمـس  يـوم  باسـخارت  السـيدة 
االمـم  إن  قالـت  مناسـبته(  أعـرف  ) وال 
وثاثيـن  مائـة   )130( ستنشـر  المتحـدة 
االنتخابـات  لمراقبـة  ومستشـارا  خبيـرا 
إجراؤهـا  المزمـع  العراقيـة  التشـريعية 
القـادم،  أول  تشـرين  مـن  العاشـر  فـي 
خمسـة  هـو  العـدد  هـذا  إن  واكـدت 

أضعـاف العـدد الـذي راقـب االنتخابـات فـي 2018... الـى هنـا 
تبـدو االمـور وهـي تسـير بشـكل إيجابـي، فاالمـم المتحـدة 
مهتمـة بالعـراق وتريـد لـه إنتخابـات نزيهـة خاليـة مـن التزويـر 
والغـش وبرلمـان قـادم افضـل مـن كل سـابقيه. وبنـاءا علـى 
االنتخابـات  فـي  للمشـاركة  الجميـع  باسـخارت  دعـت  هـذا 
هـي  هـل  أدري  ولسـت  خاطئـة!!!  المقاطعـة  إن  وأعتبـرت 
واثقة بشـكل اعمى من دور مراقبيها في ضبط االنتخابات 

شـيئا!! تعـرف  ال  وكأنهـا  الواقـع  عـن  تتجاهـل  هـي  أم 

حسـب مفوضيـة االنتخابـات فـإن العراق تم تقسـيمه الى 
)83( ثاثة وثمانين دائرة إنتخابية، بواقع )8273( ثمانية أالف 
سـيفعل  فمـاذا  إنتخابيـا!!  مركـزا  وسـبعين  وثاثـة  ومئتيـن 
خبـراء االمـم المتحـدة المائـة وثاثـون إزاء هذا العـدد الكبير 
مـن المراكـز االنتخابيـة؟ لكنـي سـأفترض إن هـؤالء الخبـراء 
المتطـورة  العاليـة واالجهـزة  والخبـرة  التجـارب  مـن  لديهـم 
بحيـث يكتشـفون الخطـأ والتزويـر حتـى لـو كان فـي مثلـث 
برمـودا وإنهـم سـيتمكنون مـن ضبـط عمليـة االنتخـاب فـي 
يومهـا 10/10، ممـا يفـرض سـؤاال مهمـا جـدا هنـا هـو: هـل إن 
التزويـر والغـش يتـم فقـط داخـل صنـدوق االقتـراع أو فـي 
محطـة االنتخـاب أم إن التزويـر الحاصـل فـي البلـد هـو تزويـر 
خبـراء  سـيعرف  كيـف  وإال  نفسـه؟  العراقـي  الناخـب  إرادة 
مقاسـات  علـى  مفصـل  االنتخابـي  القانـون  إن  باسـخارت 
المرشـحين؟  أسـماء  تغيـرت  وإن  حتـى  المتنفـذة  الكتـل 
وكيـف سـيمنعون مرشـحي الكتـل التـي لها أذرع مسـلحة، 
ومـا أكثرهـا، مـن الترشـيح لانتخابـات بعـد أن صادقـت علـى 
االنتخابـات؟ وكيـف سـيتعرف خبـراء  ترشـيحهم مفوضيـة 
االمـم المتحـدة علـى دور الميليشـيات المسـلحة المنفلتـة 
يجبـره  ممـا  الطـرق  وبشـتى  الناخـب  وتخويـف  إرهـاب  فـي 
علـى التصويـت لمرشـحيها؟ وكيـف سـيضبط الخبراء مبالغ 
ويعرفـون  االنتخابيـة  حماتهـم  علـى  المرشـحين  صرفيـات 
ماهـي مصادرهـا؟ وكيـف سـيعرف الخبـراء إن أبـاءا كثيريـن 
المرشـح  إنتخـاب  بوجـوب  وبناتهـم  إبناءهـم  يهـددون  جـدا 
عليـه ويضطـر  أمهـم سـتحرم  فـإن  وإال  الطائفـي  الفانـي 
الـى  الخبـراء  سـيصل  وكيـف  البيـت؟  ويتهـدم  لتطليقهـا 
مـن  بـه  يقومـون  ومـا  ومعاونيهـم  المرشـحين  وكاء  أدوار 
الحـرام  السـحت  مـن  وكلهـا  للناخبيـن  ورشـى  صرفيـات 
الصـوات  زائـف  لكسـب  يطلقونهـا  التـي  الوعـود  وماهـي 
الـى  وخبراءهـا  باسـخارت  إنتبهـت  وهـل  المواطنيـن؟ 
بأيـام  محـرم وصفـر  بعـد شـهري  جـاء  االنتخابـات  موعـد  إن 
معـدودات وتلكـم الشـهرين همـا فتـرة التجييـش الطائفي 
ربمـا لعشـرات  الـكاذب؟ وهـل وكيـف  العواطـف  وإسـتدرار 

االسـئلة االخـرى .

لكـن السـيدة باسـخارت لـم تنـَس أن تركـب موجـة القوى 
بنـاءا  مبكـرة  االنتخابـات  بـأن  العراقييـن  ـر  وتذكِّ المتنفـذة 
دون   2019 تشـرين  إنتفاضـة  فـي  المحتجيـن  مطالبـة  علـى 
أن تتريـث وتحسـب إنهـا جـاءت بعـد سـنتين مـن المطالبـة 

وقبـل سـتة أشـهر مـن موعدهـا األصلـي.

 السيدة بالسخارت ومراقبوها الدوليون !!
تحسين المنذري
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التـي  السياسـية  والمنظمـات 
عـن  مختلفـة  ورؤى  برامـج  تحمـل 
برامـج ورؤى القـوى المهيمنـة ، بـل 
المختلفـة فـي  القـوى اإلجتماعيـة 
نتيجـة  تضـررت  والتـي  المجتمـع 
والحصـار  البعثـي  النظـام  حـروب 
الـى  القاسـي علـى شـعبنا، وصـوال 
نتيجـة  الفلكيـة  ميزانياتـه  ضيـاع 
إرهـاب  ومنهـا  واإلرهـاب  الفسـاد 
وهـذا  أيضـا.  بميليشـاتها  الدولـة 
منظمـات  ومـن  منهـا  يتطلـب 
جملـة  ترجمـة  المدنـي  المجتمـع 
الدسـتور  فـي  جـاءت  المسـائل  مـن 
الـذي تتبنـاه السـلطة نفسـها الـى 
واقـع عـن طريـق تنظيـم التظاهرات 
والتـي  واإلضرابـات،  واإلعتصامـات 
لـن تنجـح اال بقيـام جبهـة سياسـية 
واسـعة لمواجهـة طغيـان السـلطة 
 ، المسـائل  هـذه  ومـن  وفسـادها. 
والتجمـع،  والتظاهـر  التعبيـر  حريـة 
المدنيـة  الحقـوق  وإحتـرام 
واإلجتماعيـة والسياسـية، وإشـاعة 
الديموقراطيـة. وفـي ظـل  الثقافـة 
التفـاوت الكبيـر فـي موازيـن القوى 
التـي  وتلـك  السـلطة  أحـزاب  بيـن 
خارجهـا، يبقـى وجـود إعـام مرئـي 
وموّجـه  وشـجاع  وديموقراطـي  حـر 
ألوسـع الفئـات اإلجتماعيـة ، سـاحا 
الجهـل  ثقافـة  مواجهـة  فـي  قوّيـا 
التـي  والديموغوجيـا  والتخلـف 
ينتهجهـا إعـام السـلطة وأحزابهـا.
هـو  بالعـراق  اليـوم  يجـري  مـا  أّن 
شـكل من أشكال اإلستبداد الديني 
ديموقراطـي  بقنـاع  الطائفـي 
عمليـة  أي  فـأّن  وعليـه  مشـّوه، 
اإلسـتبداد  بهـذا  مرتبطـة  سياسـية 
اإلنتخابـات  ومنهـا  عنـه  ناتجـة  أو 
التشـريعية القادمـة ال تمثـل النظـام 
مـن  تعـرف  وال  الديموقراطـي، 
الديموقراطيـة اال اسـمها. كمـا وأّن 
القـوى المتنفـذة والمهيمنـة علـى 
مقـدرات البـاد ليسـت مؤهلـة لبنـاء 
نظـام ديموقراطـي حقيقي بالباد، 
العراقـي  اإلنسـان  بنـاء  عـن  ناهيـك 

ووطنـه.

نظـام  وصـف  جـدا  الصعـب  مـن   
القوميـة  الطائفيـة  المحاصصـة 
الديموقراطـي،  بالنظـام  بالعـراق 

السـماح أو  فوجـود 
بقيـام أحـزاب ومنظمات سياسـية 
وإجـراء  مدنـي،  مجتمـع  ومنظمـات 
سـلطة  لتشـكيل  دوريـة  إنتخابـات 
تشـريعية / برلمـان ال تعنـي تحقيـق 
التحـوالت  وأّن  كمـا  الديموقراطيـة. 
تحقيقهـا  يمكـن  ال  الديموقراطيـة 
فـي فتـرات زمنيـة قصيـرة، بـل تأتـي 
مـا  نوعـا  طويلـة  زمنيـة  فتـرات  عبـر 
وتراكـم كّمـي ونوعـي لسلسـلة من 
المجتمـع.  فـي  السـلمية  الصراعـات 
والديموقراطيـة فـي حـال تحقيقها 
تأخـذ علـى عاتقهـا تنظيـم العاقـة 
خـال  مـن  والدولـة،  المجتمـع  بيـن 
إجتماعيـة  عاقـات  ونظـم  قوانيـن 
وإقتصادية وسياسية بين الطبقات 
وهـذه  المختلفـة،  اإلجتماعيـة 
العاقـة بيـن الدولـة والمجمتع تصل 
بالمجتمـع فـي نهايـة المطـاف الـى 
الطبقـات  بيـن  السـلمي  الصـراع  أن 
شـكل  يحـدد  مـن  هـو  اإلجتماعيـة 
النظـام السياسـي / الديموقراطـي، 
من خال التداول السلمي للسلطة 

طبعـا.
عـن  الحديـث  المنطقـي  غيـر  مـن 
اليـوم  العـراق  فـي  الديموقراطيـة 
والتـي  قيامهـا  شـروط  توفـر  دون 
تتمثـل بجملـة أمـور لـم تتحقـق، وإن 
واإللتفـاف  تجاوزهـا  فـأّن  تحّققـت 
األساسـيتان  السـمتان  همـا  عليهـا 
في التعامل معها من قبل السلطة. 
ُيصدمـان  وسـيادته  القانـون  فدولـة 
بوجـود عـدد كبيـر مـن الميليشـيات 
لضعـف  نتيجـة  والتـي  المسـّلحة، 
الدولـة وفتـاوى المؤسسـة الدينيـة 
القانونيـة  الصفـة  تحمـل  باتـت 
وممّثلة في السـلطتين التشـريعية 
غيرهـا  إمتـدادات  ولهـا  والتنفيذيـة 
وتأثيرهـا  المسـّلح  نفوذهـا  نتيجـة 
والسـلطة  القضائيـة  السـلطة  فـي 
وهـي  العاّمـة  والحرّيـات  الرابعـة. 
النظـم  بنيـة  فـي  أساسـي  ركـن 
الديموقراطّيـة تغيـب هـي األخـرى 
جـرى  كمـا  مهدهـا،  فـي  لقمعهـا 
التعامل مع إنتفاضة تشرين/ أكتوبر 
المتظاهريـن  مـن  المئـات  وقتـل 
الذيـن يبيـح لهـم القانـون والدسـتور 
حريـة التظاهر والتجمع، عاوة على 
تجـاوز الدسـتور ونصوصـه المتعلقـة 
بحرية الفرد وحقوق اإلنسان وتوفير 
المجتمـع،  ألبنـاء  الكريمـة  الحيـاة 
مـا ترتـب ويترتـب عنـه وجـود فجـوة 

كبيـرة بيـن المجتمـع والدولـة التـي 
اال مواسـم  المجتمـع  تتذكـر هـذا  ال 

اإلنتخابـات!
تعتـرف  العراقيـة  »الدولـة« 
البـاد،  فـي  السياسـية  بالتعدديـة 
بالحقيقـة  السياسـية  والتعدديـة 
تعتبـر ركـن مـن اركان الديموقراطية، 
السـلمي  السياسـي  الصـراع  كـون 
بيـن األحـزاب و مـا تقدّمـه مـن برامـج 
شـكل  يرسـمان  للناخبيـن  سياسـية 
مـن  البرلمـان   / التشـريعية  السـلطة 
وشـفافة  نزيهـة  إنتخابـات  خـال 
الضامنـة  لقوانيـن  مـن  وسلسـلة 
لصـراع ديموقراطـي حقيقـي، فهل 
اإلحتـال  منـذ  العراقيـة  اإلنتخابـات 
مـا  فيهـا  توّفـرت  للبـاد  األمريكـي 

وشـفافيتها؟  نزاهتهـا  الـى  يشـير 
وهـل تغّير شـكل اللوحة السياسـية 
وحصص األحزاب الطائفية القومية 

السـلطة؟ فـي 
الثـروة  توزيـع  وسـوء  الفسـاد  أّن 
وغيـاب  واألمّيـة  والفقـر  والبطالـة 
وعـدم  الواعـي  الثقافـي  المشـهد 
إيجـاد حلـول للمشـاكل اإلجتماعيـة 
واإلقتصادية التي يواجهها شـعبنا 
سـلطة  قبـل  مـن  الكثيـر  وغيرهـا 
دورا  جميعهـا  تلعـب  المحاصصـة، 
كبيـرا في عدم تطور الديموقراطية 
حبيسـة  وبقاءهـا  بادنـا  فـي 
والبيوتـات  الخضـراء  المنطقـة 
الدينيـة والعشـائرية والقبليـة، وهذا 
المصـري  المفكـر  عليـه  يعلـق  مـا 
سـمير أميـن قائـا مـن أنهـا تعبـر عـن 

العـام. اإلسـتبدادي  النظـام  أزمـة 
الحقيقيـة  المصلحـة  أصحـاب  أّن 
الديموقراطـي  النظـام  بنـاء  فـي 
الهـّوة  مـن  العـراق  وإنتشـال 
إليهـا  وصـل  التـي  السـحيقة 
بسـبب نظـام المحاصصـة الطائفيـة 
األحـزاب  فقـط  ليسـت  القوميـة، 

زكي رضا

ّ
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فـي  يمـر  عندمـا  نابليـون  .. وكان  روسـيا  غـزو  قـرر  أوروبـا  علـى  نابليـون سـيطرته  أكمـل  ان  بعـد   
بيوتهـم  مـن  يخرجـون  النـاس  كان  روسـيا  نحـو  متوجهـًا  وقراهـا  االوروبيـة  المـدن  فـي  طريقـه 

.. المهيـب  نابليـون  موكـب  لمشـاهدة 
وعنـد دخولـه أطـراف االراضـي الروسـية  شـاهد فاحـًا روسـيًا منحنيـًا وبيـده منجلـه يحـرث أرضـه 

بنشـاط اليعـرف الملـل والكلـل .. ولـم يعـر موكـب نابليـون إنتباهـًا وال  أهتمـام ..
إلـى موكبـي  لـم ينظـر  الحقيـر  الروسـي  الفـاح  تـرون هـذا  أال   : نابليـون لحراسـه وقادتـه  فقـال 

ولـم يعـر لـي أهميـة...؟
وأمـر  الموكـب  نابليـون  فأوقـف     

مكتفـًا  بـه  فأتـوا   .. الفـاح  بإحضـار 
فقـال نابليـون : لمـاذا لـم توقف الحراثه 

وتنظـر إلى موكبي ..؟.
فقـال الفـاح : انـا مالـي ومـال موكبـك 

فأرضـي أولـى بإهتمامـي ..
فقـال نابليـون : أال تعـرف مـن أنا...؟

مـن  أعـرف  أن  اليهمنـي  الفـاح  فقـال 
أنـت..

أنـا  تعـرف  أن  عليـك   : نابليـون  فقـال 
.. بلـدك  سـأحتل  الـذي  نابليـون 

فقـال الفـاح أنـت غـازي حقيـر وأحقـر مـن أن تحتل بلدي ..
فقـال نابليـون : يجـب أن تحمـل إسـمي معـك دائمـًا لكـي تذكرنـي فـي كل وقت .. 

وقـال لجنـوده : أكتبـوا إسـمي علـى سـاعده فأحمـوا سـيخًا مـن الحديـد و كتبـوا إسـم نابليـون 
علـى يـده ليكـون وشـمًا ال يسـتطيع نزعـه ..

وسـط  بهـا  ورمـى  فبترهـا  يـده  وضـرب  منجلـه  برفـع  قـام  ان  إال  الروسـي  الفـاح  مـن  كان  فمـا 
.. وضباطـه  جنـوده  ذهـول 

قائـا : خـذ إسـمك معـك فعـار علـي أن أحمـل إسـم غازي حقيـر مثلك ..
فنظـر نابليـون  إلـى مـن حولـه .. وقـال كلمتـه المشـهوره :

) مـن هنـا تبـدأ الهزيمـة ( ..
فكانـت بالفعـل هزيمتـه النكـراء من روسـيا..

     الحكمـة : 
متـى كان المواطـن ال يفضـل أي زعيـم علـى الوطـن مهمـا كان وال يقـدم مصالـح اي شـخص 
علـى مصلحـة بـاده ويكـون  مرتبطـًا بحـب أرضـه وبلـده فقـط .. فهـو بذلـك يخلـق النصـر .. واليقبـل 

الهزائـم ..ويصنـع المعجـزات..
القصـة واقعيـة مـن تاريـخ نابليون...؟.
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