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 الشــك أن االرهــاب أصبــح ظاهــرة مــن الظواهــر التــي تشــكل خطــرا علــى 
االمــن والســلم الدولييــن ومعرقلــة لالســتقرار الوطنــي واالقليمــي والدولــي 
علــى الســواء وعقبــة أمــام تنميــة وتطــور شــعوب العالــم ، ال يمكــن تجاهلهــا 
علــى  وراءه  يخلفهــا  التــي  المدمــرة  اآلثــار  بســبب  العالمــي  الصعيــد  علــى 
المجتمعــات والــدول بشــكل عــام ، ونتيجــة لذلــك بــدأت الــدول والمنظمــات 
الدوليــة واالقليميــة تعمــل لتوحيــد جهودهــا مــن أجــل إيجــاد ووضــع الوســائل  
والتدابيــر الالزمــة للقضــاء علــى هــذه الظاهــرة ، خاصــة أنهــا أصبحــت إحــدى 
األســباب المؤديــة النتهــاك حقــوق االنســان وحرياتــه األساســية ، فاإلرهــاب 
احتــرام  الوقــت  نفــس  وفــي   .  . بقــوة  ومكافحتــه  مواجهتــه  يجــب  خطــر 
حقــوق االنســان . . وهــذه المعادلــة التــزال تــدور حولهــا المناقشــات فــي عديــد 
ــم يصــل لحلهــا ســواء  مــن المؤتمــرات الدوليــة واإلقليميــة لكــن حتــى االن ل

بقصــد او مــن غيــر قصــد . 
أو  االرهــاب  عــن  يدافــع  ان  يمكــن  ال  والمســاواة  والعــدل  بالحريــة  المؤمــن 
ــه األساســية  ــرر انتهــاك حقــوق االنســان وحريات ــه ال يمكــن أن يب يدعمــه ، لكن
بدعــوى االســتقرار واألمــن ، ال يجــب أن يتــم مقايضــة حريــة االنســان مقابــل 
اإلرهــاب  إن   « الــى  المتحــدة  األمــم   عــن  صــدر  تقريــر  اشــار  فقــد    ، األمــن 
يهاجــم القيــم التــي تكمــن فــي جوهــر ميثــاق األمــم المتحــدة : مــن احتــرام 
ــون ، وقواعــد الحــرب التــي تحمــي المدنييــن  حقــوق االنســان، وســيادة القان
بالوســائل  المنازعــات  وتســوية   ، والــدول  الشــعوب  بيــن  فيمــا  والتســامح   ،
اليــاس واإلذالل  التــي يســودها  البيئــات  فــي  يزدهــر  ، واالرهــاب  الســلمية 
والفقــر والقمــع السياســي والتطــرف وانتهــاك حقــوق االنســان« وبالمقابــل 
الدوليــة  المعاييــر  تطبــق  أن  االنســان  بحقــوق  المعنيــة  المنظمــات  علــى 
لحمايــة حقــوق االنســان علــى الجماعــات المتطرفــة التــي تمــارس االرهــاب 
بنفــس مســتوى تطبقيهــا علــى الــدول التــي تقــع ضحيــة االرهــاب ، وعلــى 
جميــع الــدول أن تتعــاون لمكافحــة االرهــاب ، ويجــب علــى المجتمــع الدولــي 
إشــاعة قيــم التســامح واحتــرام التنــوع والتعدديــة ومكافحــة التمييــز ، فــردة 
ــرام حقــوق  ــة واحت ــات العدال الفعــل علــى االعمــال االرهابيــة مقيــدة بمتطلب

االنســان .
بالمتطرفيــن  مرتبــط   االرهــاب  أن  الحاضــر  الوقــت  فــي  األمــر  خطــورة  أن 
انصــار   « ل   » حــرام  بوكــو   « ل     » داعــش   « ل  القاعــدة  مــن  االســالميين  
الشــريعة« الــى بعــض جماعــات االســالم السياســي تتحــدث باســم االســالم 
وتقتــل وتدمــر باســم االســالم وتتــوارى خلــف االعمــال التــي قامــت بهــا أي 
أعمــال إرهابيــة تقــوم فيهــا جماعــات أخــرى ، كمــا ينبغــي أن يحصــر مصطلــح 
» الجرائــم االرهابيــة « فــي الحــاالت ووفقــا للشــروط التاليــة : 1 – افعــال ترتكــب 
بنيــة القتــل أو اصابــات جســمانية خطيــرة أو خطــف وأخــذ رهائــن    . 2-  بقصــد 
إشــاعة حالــة مــن الرعــب وتخويــف الســكان او ارغــام علــى القيــام  بعمــل او 
عــدم القيــام بــه . 3 – جرائــم تقــع ضمــن نطــاق االتفاقيــات والبروتوكــوالت 

الدوليــة المتعلقــة باإلرهــاب .
المراحــل  لجميــع  جديــدة  مناهــج  وضــع  الــى  نحتــاج  العــراق  فــي  نحــن 
التعليميــة تربــي جيــل جديــد معتــدل الفكــر ومتــزن يســمع ويقبــل ويحــاور ، 
كمــا نحتــاج الــى منهــج واضــح يفــرق بيــن االرهــاب وحقــوق االنســان منهــج 
قانونــي وأخالقــي يســمح للدولــة بمكافحــة االرهــاب والتصــدي لإلرهابيــن 
حقــوق  تحتــرم  الوقــت  نفــس  وفــي   ، واســع  بنطــاق  المنتشــر  والســالح 
فاتخــاذ  ســلمي،  اطــار  فــي  طالمــا  للنظــام  المعارضيــن  خاصــة  المواطنيــن 
تدابيــر فعالــة لمكافحــة االرهــاب وحمايــة حقــوق االنســان هدفــان ال يتعارضــان 
، بــل متكامــالن ويعــزز كل  منهمــا اآلخــر ، ولخطــة عمــل تعالج الظــروف المؤدية 
الــى انتشــار االرهــاب ، ومــن بينهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر غيــاب ســيادة 
القانــون وانتهــاكات حقــوق االنســان ،والتمييــز علــى اســاس االنتمــاء العرقــي 
والدينــي ، واالســتبعاد السياســي ، والتهميــش االجتماعــي واالقتصــادي ، 

واالفتقــار الــى الحكــم الرشــيد . 
عــن  يبحــث  مســتقل  قضــاء  وجــود  يتطلــب  االرهــاب  مكافحــة  نجــاح  أن 
ــد الحكومــة فــي  ــة الجنائيــة ، واال يكــون ي الحقيقــة ويلتــزم بمنظومــة العدال
االنتقــام والثــأر ليصبــح بذلــك طرفــا مــن االطــراف فــي طعــن العدالــة وســيادة 
القانــون ، ولكــي تســاهم التشــريعات فــي مكافحــة االرهــاب وأن ال تكــون 
التزامهــا  مــن  والتحلــل   ، العقــاب  مــن  لإلفــالت  التنفيذيــة  الســلطة  مظلــة 
باحتــرام حقــوق االنســان ، ولكــي نطلــب مــن المواطنيــن تحمــل االثــار المدمــرة 
المطروحــة  السياســات  مناقشــات  فــي  مشــاركتهم  يقتضــي  لإلرهــاب 

. لمكافحــة االرهــاب ومعرفــة حقيقيــة االوضــاع 
أن حمايــة حقــوق االنســان واحتــرام ســيادة القانــون تســهم فــي حــد ذاتهــا 
فــي مكافحــة االرهــاب ، وبالمقابــل يمكــن النتهــاكات حقــوق االنســان ، بمــا 
فــي ذلــك انتهــاك االجــراءات القانونيــة ظاهــرة فــي ســياق مكافحــة االرهــاب 
أن يأتــي بعكــس النتيجــة المرجــوة ألنــه يســهم فــي تهيئــة الظــروف التــي 

تســاعد علــى انتشــار االرهــاب .

اإلرهـاب وحقـوق اإلنسـان  األفتتاحية
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 تعــد حريــة الــرأي والتعبيــر عنــه مــن الحقــوق االساســية لإلنســان 
وهــي حــق طبيعــي ال يمكــن إلغــاؤه بدســتور أو قانــون ، وإنمــا 
لــه ،  تأتــي الدســاتير والقوانيــن للكشــف عنــه وتأميــن الحمايــة 
بــل هــو الحــق األســاس الــذي تتفــرع منــه باقــي الحقــوق وتنــدرج 
عنــه لتشــمل مجــاالت متعــددة كالصحافــة والتخاطــب والتظاهــر 
ســلميًا وحريــة اإلجتمــاع واإلعتصــام كمــا انهــا تشــمل مجــاالت 
حديثــة كالفضائيــات وشــبكات اإلتصــال ومــا تتضمنــه مــن تقنيــات 
حديثــة كاألنترنيــت ومواقــع التواصــل اإلجتماعــي ، فبــدون حريــة 
التعبيــر ال يمكــن ان يوجــد نظــام ديمقراطــي ألي بــالد ال يحتــرم 
حقــوق اإلنســان ويصــون كرامتــه ويوفــر ضــرورات العيــش الكريــم .
بـكل  اإلنسـان  لحقـوق  الدوليـة  الشـرعة  ذهبـت  ذلـك  ألجـل 
مواثيقهـا الدوليـة وعهودهـا بالنـص على هـذا الحق وإلـزام الدول 
التدابيـر التشـريعية والتنفيذيـة الالزمـة إلنقـاذ هـذا الحـق  بإتخـاذ 
يجـب  الحـق  هـذا  فـأن  وعليـه   ، بـه  التمتـع  مـن  اإلنسـان  وتمكيـن 

لإلنسـان فـي أي دولـة مـا سـواء كان مواطنـا ام ال .
لقد نصت المادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق االنسـان الصادر 
والتعبيـر  الـرأي  بحريـة  التمتـع  لـكل شـخص حـق   ( بـأن  عـام 1948 
ويشـمل هـذا الحـق حريتـه فـي إعتنـاق اآلراء دون مضايقـة ، وفـي 
التمـاس األنبـاء واألفـكار وتلقيها ونقلها الى األخرين بأي وسـيلة 

ودونمـا إعتبـار للحـدود ( .
عليهـا  والحصـول  وأفـكار  معلومـات  عـن  البحـث  يشـمل  فهـو 
الوسـائل  بكافـة  ونشـرها  ونقلهـا  إليهـا  الوصـول  وتسـهيل 
الدولـي  العهـد  اكـده  مـا  وهـو   ، والمقـروءة  والمرئيـة  السـمعية 

. والسياسـية  المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص 
دعامـة  فقـط  ليسـت  والمعرفـة  المعلومـات  تـداول  فحريـة 
أساسـية مـن دعائـم الديمقراطيـة ولكنهـا ايضـًا أسـاس المشـاركة 
والتنميـة كمـا أكـد بذلك مفوضية األمم المتحدة لحقوق االنسـان 
، والميثـاق االفريقـي لحقوق االنسـان لحقوق االنسـان والشـعوب 
، كمـا نـص الدسـتور العراقـي الدائـم فـي البـاب الثانـي ) الحقـوق 
بالنظـام  بمـا ال يخـل  الدولـة  المـادة )38( تكفـل  ( وفـي  الواجبـات 

: العـام واآلداب 
أوال : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .

ثانيًا : حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر .
ثالثًا : حرية اإلجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .

بـأن مصطلـح  اإلنسـان  مـن نشـطاء حقـوق  إجمـاع  هنـاك شـبه 
النظـام العـام أو اآلداب وكذلـك مصطلـح األم القومـي ومـا شـابه 
ذلـك مـن تعابيـر فضفاضـة وغامضـة وقابلـة للتأويـل والتفسـير كل 

لمـا يبتغيـه .
فـال توجـد لهـا تعريفـات واضحـة ومحـددة ومعرفـة مـا يخالـف او 
ال يخالف هذه المصطلحات ، فالمطلوب من السـلطة التشـريعية 
العـام  النظـام  يحـدد  العراقـي صـدور قانـون  النـواب  فـي مجلـس 
أو اآلداب أو مـا شـابهها مـن مصطلحـات تحديـدًا واضحـًا يتجـاوز 
التفسـير واإلجتهـاد وأن ال يتـرك بهـذا الشـكل العـام ، وان ال تمس 
لهـا  المنظـم  القانـون  يكـون  وان  الـرأي  عـن  التعبيـر  حريـة  جوهـر 

بمسـتوى الحـق وضامنـُا لـه وفـق المعاييـر الدوليـة .
ان حريـة التعبيـر تـؤدي الـى كشـف الحقيقـة مـن خـالل النقـاش 
الحر وتبادل األفكار يتم كشف الحقيقة لقيام النظام الديمقراطي 
وتضمـن العمليـة الديمقراطيـة حيث يتم تبادل المعلومـات واآلراء 
بيـن الجمهـور ، وتمكنهـم من محـاوالت اإلقناع كل بصحة طريقته 
وتـؤدي الـى الحفاظ على اإلسـتقرار اإلجتماعي من خالل كشـف 
معاناة الجماعات وإيجاد الحلول لها ، ونكمن من التحقيق الذاتي 

للفرد وتسـاعد اإلنسـان على التطور وزيادة وعيه .
امـا عـن التقيـد الـذي يـرد علـى حريـة التعبيـر فيجـب ان يكـون 
موجهـا ضـد طريقـة التعبيـر وليـس مضمونهـا وان يكـون موجهـا 
 .. اإلنسـان  حقـوق  ومبـادئ  الديمقراطيـة  بالقيـم  اللمـس  بعـدم 
والضمانـات  الحمايـات  بتوفيـر  العراقيـة  الدولـة  مـن  فالمطلـوب 
اإلكتفـاء  ، وليـش  الـراي  التعبيـر عـن  لممارسـة حريـة  الدسـتورية 
بالنص عليها بالدستور فالعبرة بالتبطيق وليس بوجود النصوص .
وبنـاًء علـى ذلـك ال يمكـن الحديـث عـن وجـود نظـام ديمقراطـي 
يؤمـن بحريـة التعبيـر عـن الـرأي لدولـة ال يكـون فيهـا اإلنسـان حـرًا 
فـي آرائـه ولـه الحـق للحصـول والوصـول الـى المعلومـة دون أي 

معوقـات أو خـوف أو قيـود .

علي قاسم

 حرية التعبير عن الرأي 
وحقوق اإلنسان
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151  2021

الوطنـي،  لألمـن  الـوزاري  المجلـس  أصـدر 
بشـان  بيانـا   ،2021 الثانـي،  تشـرين   7 االحـد، 
مصطفـى  الـوزراء  رئيـس  اغتيـال  محاولـة 

. ظمـي لكا ا

اإلرهابـي  ان«االعتـداء  المجلـس  وذكـر 
الماضيـة  الليلـة  اسـتهدف  الـذي  الجبـان 
العـام  القائـد  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  منـزل 
يعـد  اغتيالـه،  بهـدف  المسـلحة  للقـوات 
اسـتهدافًا خطيـرًا للــدولة العراقيـة علـى يـد 
جماعـات مسـلحة مجرمة قرأت ضبط النفس 
والمهنيـة العاليـة التـي تتحلـى بهـا قواتنـا 
األمنيـة والعسـكرية ضعفـًا؛ فتجـاوزت علـى 
التهديـد  إلـى  واندفعـت  ورموزهـا،  الدولـة 

ولقواتنـا«. العـام  للقائـد  الصريـح 

علـى  البطلـة  قواتنـا  آلـت  »لقـد  واضـاف: 
وسـيادته  العـراق  أمـن  تحمـي  أن  نفسـها 
تحـدي  نفسـه  لـه  تسـول  مـن  كل  أمـام 
فـي  الوطنـي  بواجبهـا  وسـتقوم  الدولـة، 
مالحقـة المعتديـن ووضعهـم أمـام العدالـة، 
كمـا فعلـت خـالل سـنوات مـن الحـرب علـى 
أجهزتنـا  وسـتعمل  عليـه  واالنتصـار  اإلرهـاب 
الجهـات  عـن  للكشـف  ثبـات؛  بـكل  األمنيـة 
اإلرهابـي،  الفعـل  هـذا  فـي  المتورطـة 
والقبـض عليهـا، وتقديمهـا إلـى المحاكمـة 

العادلـة«.

ال  يـد قواتنـا  أن  يظـن  ان«مـن  الـى،  واشـار 
إليـه فهـو واهـم، وليـس هنـاك كبيـر  تصـل 
علـى  كبيـر  هنـاك  وليـس  القانـون،  أمـام 

العـراق«.

 المجلس الوزاري لألمن الوطني  
يصدر بيان حول محاولة

 إغتيال مصطفى الكاظمي
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 ثمــة مــن ال يريــد التعمــق فــي 
العراقيــة،  اإلشــكالية  حيثيــات 
مــا  مرحلــة  تحديــات  ومواجهــة 
بفرضيــة  يؤمــن  لكنــه   ،2003 بعــد 
حــرق المراحــل لعــل الصدفــة تأتــي 
بمنقــذ معالــج لبيئــة باتــت تعانــي 
وتفخيــخ  تلغيــم  عمليــات  مــن 
الوضــع  مؤشــرات  بينمــا  للوضــع، 
تراجعــا  أخــذت تســجل  الحياتــي، 
الخارطــة  مســرح  علــى  كبيــرا 

الدوليــة.

التــي  المــرة  الحقيقــة  هــذه 
القــوى  أغلــب  منهــا  يهــرب 
جميعــا  ويفشــلون  السياســية، 
كونهــا  اليهــا،  الوصــول  لمجــرد 
علــى  للحفــاظ  الوحيــد  الســبيل 
ودســتورها،  الدولــة  مبــادئ 
وإنجــاز  الوطنــي،  األداء  وثوابــت 
للشــق العملــي لبرامجهــا الحزبيــة 
فــي  الشــعب  تخاطــب  عندمــا 
أو  االنتخابيــة،  الدعايــة  مرحلــة 
عبــر  الجمهــور  مواجهــة  فــي 
واللقــاءات  الفضائيــات  شاشــة 
عبــر وســائل  المباشــرة واالتصــال 
فالقــادة  األخــرى،  االعــالم 
العظــام، والقــوى الحزبيــة التــي 
خلدهــا التاريــخ، مــا وصلــت لهــذا 
المســتوى وحــب النــاس والتأثيــر 
لــوال  والمدونيــن،  الكتــاب   فــي 
عظمــة مســتوى األداء ونوعيــة 
بأصالــة  والتمســك  العطــاء، 
والشــعب،  للوطــن  االنتمــاء 
العيــش  لدرجــة  بــه  والوصــول 
قائــد  مــن  فهــل  برخــاء،  الرغيــد 
 ،  2003 بعــد  مــا  مرحلــة  انتجتــه 
وهــل مــن حــزب بلــغ درجــة التأثيــر 

الجماهيريــة؟ األوســاط  فــي 

فــي البلــدان المســتقرة تواجــه 
وقواهــا  وحكامهــا  األنظمــة 
حالــة  مــن  كبيــرا  تحديــا  الحزبيــة 
ألســمائهم  تخليــد  دون  االندثــار، 
المشــهد  عــن  تغيــب  ان  لمجــرد 
الصحافــة  صفحــات  وعــن 
ومنصــات  التلفــزة،  وشاشــات 
التواصــل االجتماعــي، فالشــعب 
المكفولــة  خدماتــه  عــن  يبحــث 
ثابتــة،  حقــوق  وهــي  بالدســتور 
الحاكــم  الحــزب  أو  والحاكــم 
تلــك  يوفــر  أن  منــه  منــة  ليســت 

مســتمرة  فالمســيرة  الحقــوق، 
الفرصــة  انمــا  مســتقرة،  واألوضــاع 
الفوضــى  بلــدان  تتــاح كثيــرا فــي 
الفوضــى  إن  إذ  المســتقرة،  وغيــر 
والتنافــس  التناحــر  جــراء  تحصــل 
القــوى  مختلــف  بيــن  العشــوائي 
السياســية فــي إدارة أمــور الدولــة، 
أو  مستنســخة،  أو  طارئــة  ببرامــج 
محــورة وال تصلــح للتطبيــق، حيــث 
يشــبه  مــا  الــى  الصــورة  تتحــول 
بحــر هائــج يكنــس كل شــيء مــن 
ونباتــات  رمليــة  وكثبــان  طحالــب 

 . طبيعيــة

بحــر  كأنــه  العــراق  فــي  فحالنــا 
ــن  ــذ مــا يقــرب مــن العقدي ــج من هائ
هــدوء  الــى  وبحاجــة  الزمــن،  مــن 
توافــر  ذلــك يتطلــب  فــي جريانــه، 
الخلــل،  لنقــاط  المشــخص  القائــد 
آليــات  فــي مســك  القــدرة  ولديــه 
وينتشــل  الوضــع،  مــع  التعامــل 
النــاس مــن خطــر الســيول الجارفــة، 
فالبرنامــج األنجــع مــن يقدمــه الحزب 
وبخــالف  النوعــي،  والمســؤول 

قائمــة. األزمــة  تبقــى  ذلــك 

مركــز  الــى  الوصــول  وبغيــة 
اإلشــكالية العراقيــة، فقــد خاضــت 
البــالد انتخابــات العاشــر مــن تشــرين 
األول 2021 التــي وصفــت بـ}المبكرة{ 
والوهــن  الخلــل  معالجــة  بغايــة 
الــذي أصابهــا مــن جــراء انتخابات 12 
مايــس 2018 المشــكوك بشــرعيتها، 
جــراء مــا رافقهــا مــن عمليــات تزويــر 
فاضحــة، وســكتت عنهــا الحكومــة 
العراقيــة آنــذاك، لذلك الســؤال هل 
ســتنقل االنتخابــات األخيــرة العــراق 
واجتماعيــة  سياســية  بيئــة  الــى 
روح  تنعــش  إيجابيــة؟  واقتصاديــة 
مــن  الوطــن، وتمنــح شــعبه شــيئا 
منحــدرا  واقعــا  وتعالــج  الخدمــات، 
الجوانــب  فــي  خطيــرة  بمؤشــرات 
إذا  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
مالييــن   10 وجــود  عــن  تحدثنــا  مــا 
بنســبة  الفقــر  خــط  تحــت  طفــل 
اجماليــة فــي البــالد هــي 31 % و15 
حملــة  مــن  جلهــم  شــاب  مليــون 
عاطليــن  الجامعيــة  الشــهادات 
عــن العمــل، مــن إجمالــي حوالــي 
بعمــوم  تســجل  البطالــة  مــن   %  40
عراقــي  مالييــن  وأربعــة  البــالد، 
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إنتخابات تشرين ومؤشرات الخطر

وإن  عشــوائيات،  فــي  يعيشــون 
نصيــب  مــن  العشــوائيات  ربــع 
وحوالــي  بغــداد،  العاصمــة 
الديــون  نســبة  دوالر  مليــار   113
الداخليــة والخارجيــة، وانتهــاكات 
يتركــون  خطيــرة تحصــل ألطفــال 
مزاولــة  الــى  ويلجــؤون  الدراســة 
طاقتهــم،  فــوق  شــاقة  أعمــال 
فــي  التســول  الــى  يذهبــون  او 
لســد  طارئــة  كمهنــة  الشــوارع 
فهــل  أســرهم،  مصروفــات 
مــع  هــؤالء  الفقــراء  أبنــاء  يقــارن 
الممســكين  المســؤولين  أبنــاء 
وهــل  عــام،   18 منــذ  بالســلطة 
فــي  المؤشــرات  هــذه  نوقشــت 
وأدائهــم  أحزابهــم  اجتماعــات 
فــي العمــل التنفيــذي؟.وإذا كنــا 
فــي  اخفــاق  مــن  قناعــة  علــى 
بمســتوياته  السياســي،  األداء 
الحزبيــة والتشــريعية والتنفيذيــة، 
يمكــن  عامــا،   18 مــدى  علــى 
قياســه مــن خــالل نســبة مقاطعــة 
النتخابــات  العراقــي  الشــعب 
بعــض  تقــول  التــي   ،2021 تشــرين 
 85 الــى  وصلــت  انهــا  المصــادر، 
مــا  تحديــات  أبــرز  فــأن  بالمئــة، 
أفــرزت  أنهــا  نتائجهــا،  إعــالن  بعــد 
جدليــة معقــدة تتعلــق بتشــكيك 
السياســية  القــوى  بعــض 
المبكــرة، وانــه  االنتخابــات  بنزاهــة 
المنــاخ  توفيــر  بمقدورهــا  ليــس 
لإلصــالح،  المناســب  السياســي 
أربــع  افــرازات  مــن  البــالد  وتحريــر 
مربكــة  ســابقة  انتخابيــة  دورات 
مــن  والخــوف  العراقــي،  للوضــع 
تنجــم عنهــا مؤشــرات جديــدة  أن 
والتجهيــل  والمجاعــة  الفقــر  مــن 
وغيــاب الوعــي، فهــل مــن منقــذ، 
أم يكمــن الحــل بيــد قــوى حزبيــة 
عليهــا، أمــا أن تصلــح نفســها، أو 
فــن  يجيــد  لمــن  الملعــب  تتــرك 

اللعــب؟.
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راكبـة  وهـي  المثـل،  وجودتهـا 
جانبـه  مـن  ديالـى  نهـر  علـى 
يجـري  جلـوالء  ونهـر  الغربـي، 
فـي وسـطها الحمـوي، معجـم 

لبلـدان. ا
ارامية التسـمية

)بعقوبـا(،  القديـم  اسـمها   
اسـمها  يتقـدم  مدينـة  وكّل 
ـة  آراميَّ تعـد  البـاء  حـرف 
بيـت  تعنـي  التسـمية، 
المفتـش، فالبـاء بيـت وعاقوبـا 
المفتشـعواد  أو  المعقـب 
األمكنـة  أسـماء  ُأصـول  وسـفر، 

سـومر. مجلـة  العراقيـة، 

غـذاء  سـلة  ِمـن  بقـي  مـاذا 
ة؟!  سـميَّ التَّ صحـت  إن  العـراق 
مـاذا بقـي ِمـن رمانهـا وبرتقالها 
ونخيلهـا،  وأعنابهـا  وليمونهـا 
ِمـن  وشـعرائها؟ّ  أدبائهـا  ِمـن 
اختـالط أهلهـا، الـذي لـم يكـن 
مثلمـا  نقمـة،  األيـام  ِمـن  يومـًا 
خـارج  ـالح  السِّ بوجـود  اليـوم، 
الّدولـة، بيـد العابريـن ِمـن »قصـر 
اختبـئ  ومـا  إليهـا؟!  اللصـوص 
خاليـا  ِمـن  بسـاتينها  بيـن 
يني!ِإنَّ اْلَبَقَر َتَشـاَبَه  اإلرهـاب الدِّ
الحامـي  نميـز  عدنـا  مـا  َعَلْيَنـا، 
فوضـى  فـي  الغـازي،  ِمـن 
ـالح، والخبـث الّطائفـي. لن  السِّ
تعـد ديالـى ألهلهـا وبسـاتينها 
بـه،  ُعرفـت  الـذي  ونهرهـا، 
منهـا،  المسـلحين  بإخـراج  إال 
بإعـالن الطـوارئ عليهـا، وفتـح 
سـجل المـوت فيهـا، وإال تبقـى 
خاصـرة الِعـراق مدمـاة، تتغـذى 
دمـاء  علـى  ـة  ينيَّ الدِّ الجماعـات 
أهلهـا! معلـوم مـاذا يعنـي نزف 

الخاصـرة!

»الرَّشـاد«  قريتـا  تعرضـت   
 ،2021 27 أكتوبـر  و»نهـر اإلمـام  
ِمـن قـرى محافظـة ديالى، إلى 
ة  ـنيَّ السُّ داعـش  فجـرت  مجـازر. 
والرَّشـاد  ـيعية،  الشِّ »الرَّشـاد« 
»نهـر  علـى  بمجـزرة  ردت 
أعلنـت  هكـذا  ة.  ـنيَّ السُّ اإلمـام« 
وسـائل اإلعـالم، عـن الجماعـات 
تعيـش  وهكـذا  المسـلحة، 
الِعـراق  خاصـرة  ظلـت  ديالـى. 
ـة  اإليرانيَّ الحـرب  خـالل  نازفـة 
وبعـد  ـة1988-1980،  العراقيَّ
2003. لـم يتوقـف نزيفهـا حتـى 
داخلهـا  يتهـارش  اللحظـة، 
المنطقـة  وهـي  ائفيـون،  الطَّ
للجميـع،  متسـعة  كانـت  التـي 
المذاهـب  اختـالف  علـى 

. ت ميـا لقو ا و

الِعـراق  خريطـة  عاينـت  إذا 
تجـد ديالـى خاصرتـه، ِمـن جهـة 
المفتوحـة  والمنطقـة  ـرق،  الشَّ
مـع  بعدهـا،  ومـا  إيـران  علـى 
الجبـال والميـاه. ال  تداخـل فـي 
تصـل خيـول الغـزاة صـرة الِعـراق 
الخاصـرة.  وطء  بعـد  إال  بغـداد 
مـرت منهـا إلـى بغـداد جيـوش 
جـرت  ثـم  ـة،  هجريَّ تـار656  التَّ
العثمانييـن  بيـن  الحـروب 
والغالـب  عليهـا  والّصفوييـن 
بقـرون  قبلهـا  بغـداد،  ينتـزع 
الرَّايـات  أصحـاب  منهـا  مـرَّ 
 132 ة  العباسـيَّ عوة  ـودالدَّ السُّ
اللـه  عبـد  جيـش  ثـم  ـة،  هجريَّ
ـة  هجريَّ  198-196 المأمـون 
ـهيرة  الشَّ األخويـن  حـرب  فـي 
ديالـى،  وراء  يقـع  ببغـداد. 
بمرحلـة،  ـة  اإليرانيَّ األرض  داخـل 
اريـخ بـ»قصـر  قصـر ُعـرف فـي التَّ
أحسـن  اللُّصوص«البشـاري، 
قصـر  اليـوم  وهـو  قاسـيم،  التَّ

. ين شـير
مدينـة  أن  يحسـب  كان  َمـن 
ـابق  السَّ واسـمها  ـة،  المقداديَّ
بسـاتين  أم  »شـهربان« 
منهـا  النسـاء  تجنـد  الرُّمـان، 
إلـى  وتتعـرض  انتحاريـات؟! 
ذلـك  حـدث  فظيعـة،  مقاتـل 
الغـزو  حطـم  عندمـا  بهـا، 
الِعـراق،  أسـوار  األميركـي2003 

كافـة،  المسـلحة  القـوات 
وحيـدّي:  التَّ حيـان  أبـو  ذكرهـا 
تسـمع  قائاًل:»هـل  ـة،  414هجريَّ
يشـبه  مـا  أصبهـان  سـواد  فـي 
والنهـروان…  والـراذان،  البـردان، 
وشَهْربان،الرِّسـالة  وباعقوبـا 

. يـة د ا لبغد ا
تاريخ غابر

ـة،  المقداديَّ أو  لشـَهْربان  كان 
بيـن  جـرى  مـا  فـي  غابـر،  تاريـخ 
وسـلطنة  العباسـية  الخالفـة 
ـالجقة أيضـًا! ذكـر يومياتها  السَّ
التاريـخ  فـي  الكامـل  صاحـب 
السـنتين496   حـوادث  فـي 

فـي  ورد  الهجريتيـن.  و549  
شـهربان  ِمـن  اسـمها،  تبـدل 
إلـى  نسـبة  المقداديـة،  إلـى 
المقـداد  حابـي  الصَّ دفينهـا 
وهـو  هجريـة،   33 األسـود:  بـن 
ـيخ  توهـم بقبـر مقـداد آخـر، الشَّ
مقـداد بـن محمد األسـدي: 826 
هجريـة، وكـم حصـل ِمـن توهم، 
ـاس،  النَّ أذهـان  علـى  وعبـر 
تنافـذ  واألضرحـة،  المراقـد  بيـن 
والمدنسـين!  المقدسـين  بيـن 
فالمقـداد األول مـات بعـد فتـح 
عبـد  ابـن  بالمدينـة  ودفـن  مصـر 
معرفـة  فـي  االسـتيعاب   ، البـرِّ

األصحـاب.
ـا ديالـى ككل، والمقداديـة  أمَّ
فـوردت  مدنهـا،  أعظـم  ِمـن 
بَبْعُقوبـا،  البلدانييـن:  عنـد 
كبيـرة  قريـة  أيضـًا   وباعقوبـا 
طريـق  أعمـال  مـن  كالمدينـة… 
األنهـار  كثيـرة  وهـي  خراسـان، 
الفواكـه  واسـعة  والبسـاتين، 
رطـب  وبهـا  النخـل،  متكاثفـة 
بحسـنها  يضـرب  وليمـون، 

رشيد خيون 
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والبـث اإلعالمـي والكتابـة الصحفيـة 
فـال  توضيحهـا،  تـم  التـي  لألسـباب 
راغبـة  االجتماعيـة  العلـوم  أن  يبـدو 
مسـتوى  علـى  جوهريـًا  بتجاهلهمـا 
األدبيـات  تـزال  مـا  إذ  التنظيـر، 
السياسـة  علـوم  فـي  المعاصـرة 
بمقاربـات  تعـّج  والنفـس  واالجتمـاع 
االختصاصـات  ومتداخلـة  متعـددة 
مفاهيـم  واشـتقاق  فرضيـاٍت  لوضـع 
السـتنطاق  سـعيًا  مطـورة  فرعيـة 
المغـزى الكامـن مـن تقسـيم الوجـود 
ويسـار.  يميـن  إلـى  االجتماعـي 
السياسـي  النفـس  علـم  ويسـهم 
تحديـدًا بحصـة أساسـية فـي تأصيـل 
األطـر النظريـة للمفهوميـن وعّدهمـا 
السـلوك  لفهـم  أساسـيين  ركنيـن 
السـلطوية  أنواعـه  بـكل  السياسـي 

. لشـعبية ا و
السياسـي  النفـس  علـم  ينحـو 
فـي   MMMMM مجهريـًا  امبريقيـًا  منحـى 
التجزيئيـة  البحثيـة  معالجاتـه 
لـدى  واليسـار  اليميـن  لمفهومـي 
لسـياق  ممثليـن  بوصفهـم  األفـراد 
بقيـة  بخـالف  سياسـي،  اجتماعـي- 
تتجـه  التـي  االجتماعيـة  العلـوم 
وظيفتهمـا  ضمـن  لمقاربتهمـا 
التـي  الجماعيـة  االيديولوجيـة 
تتمظهـر كليـًا MMMMM أمـام أبصارنـا. ومن هنا 
نشـأ فـي اإلطار النفسـي األكاديمي 
مـا صـار يسـمى بنمـط »التفكيـر« أو 
»التوجـه« اليمينـي واليسـاري، دون 
المتعـددة  الفرعيـة  األطيـاف  إلغـاء 

نمـط. لـكل 
ولذلـك فالحديـث عـن سـيكولوجيا 
الحديـث عـن  اليميـن واليسـار يعنـي 
بنى عقلية مشيدة قائمة بحد ذاتها 
فعليـًا، تحتوي منظورهـا الظاهراتي 
وقـد  للعالـم.  )الفينومينولوجـي( 
أو  بالمرونـة  البنـى  هـذه  تتسـم 
كل  فـي  قابلـة  لكنهـا  التصلـب، 
األحـوال للتبـدل أو لمقاومـة التغييـر 
السياسـية  التنشـئة  أنمـاط  بحسـب 
السوسـيوثقافية  البيئـة  ونسـبيات 
الجـذور  عـن  فضـاًل  فيهـا،  المؤثـرة 
راكمـت  التـي   MMMMMMMMMMMM التطوريـة  النفسـية 
عبـر  بيولوجيـة  طبيعيـة  انتقـاءاٍت 
آالف السنين جعلت من كال البنيتين 
تكيفيـًا  نمطـًا  واليسـارية(  )اليمينيـة 
احتمـاالت  مـع  تمـردًا-  أو  -خضوعـًا 

المقلقـة. الوجـود 
اليسـاري  أو  اليمينـي  فالتفكيـر 
إذ  الكينونـة،  مـزدوج  المعنـى  بهـذا 
)أفـكار  المفاهيمـي  يمتلـك محتـواه 
مثلمـا  وأهـداف(  وقيـم  وعقائـد 

  لعـل االسـترجاع االختزالـي لبعـض 
التقليديـة  السياسـية  المصطلحـات 
مفيـدًا  يكـون  واليسـار-  كاليميـن   –
أحيانـًا لصياغة تصـورات غير تقليدية، 
تعريـف  إلعـادة  مثمـرًا  يكـون  قـد  بـل 
بمـا  جديـد  مـن  الملتبسـة  األوضـاع 
ومدياتهـا  جواهرهـا  مـن  جـزءًا  ُيبـرز 
اسـتنطاق  فإعـادُة  ومسـاراتها. 
النمـاذج الفكريـة النمطيـة قـد يكسـر 
معينـة،  سـياقات  فـي  نمطيتهـا 
المحتدمـة  السـياقات  تلـك  خصوصـًا 
التـي يصبـح فيهـا الصراع السياسـي 
ُمسـتقَطبًا بيـن قديٍم يتـوارى وجديٍد 

يولـد.
التاريـخ  رافقـت  التـي  الوصمـة  إن 
بيـن  منقسـمًا  ظـل  بكونـه  البشـري 
ومالكيـن  ومقهوريـن،  قاهريـن 
وفاقديـن، ومتسـلطين ومهمشـين، 
أن  بالضـرورة  البشـري  الوعـي  ألزمـت 
يكـون منقسـمًا بـال هـوادة بيـن دعـاة 
تغيير العالم نحو المساواة واالنعتاق 
تراتبياتـه  علـى  المحافظـة  ودعـاة 
والخضـوع،  التفـاوت  علـى  القائمـة 
مـع منطقـة وسـطى تسـتوعب كل 
والشـك  والتـردد  التقلـب  احتمـاالت 
والحيـاد.  والوسـطية  والتذبـذب 
وهـذا االنقسـام رافـق النتـاج الفكري 
بداياتهـا  منـذ  للحضـارة  والسياسـي 
اشـد  إن  إال  لهـا،  حصـر  ال  بمسـميات 
المعضلـة  لهـذه  تجريـدي  اختـزال 
الثنائيـة  خـالل  مـن  جـاء  اإلدراكيـة 
اليسـار«،  »اليميـن-  المتعارضـة: 
ضمـن تـراث فلسـفي وعلمـي ضخـم 
واألحاديـة  الثنائيـة  المذاهـب  مـن 
أهـم  شـّكلت  التـي  والتعدديـة 
رحلتـه  فـي  البشـري  الفكـر  معالـم 
المضنيـة الشـتقاق مفاهيـٍم تسـمح 
بتعقل الوجود واسـتيعابه وتفسيره 

بـه. والتحكـم 
لثنائيـة  األول  البـزوغ  كان  فـإذا 
فـي  حـدث  قـد  واليسـار  اليميـن 
اجتمـاع مجلـس الطبقـات الفرنسـي 
انقسـم  حينمـا   1789 أيـار   5 فـي 
جلوسـهم  مـكان  فـي  الحاضـرون 
)البرجوازيـون  اليسـار  جهـة  بيـن 
الشـعب  وعامـة  والمثقفـون 
والمسـاواة  بالجمهوريـة  المطالبـون 
امتيـازات  وإلغـاء  الفكريـة  والحريـة 
وجهـة  الديـن(،  ورجـال  النبـالء 
ورجـال  اإلقطـاع  )النبـالء  اليميـن 
الديـن المدافعـون عـن بقـاء الملكيـة 
وتراتبيـة النظـام القديـم( في ظروف 
أي  فإلـى  آنـذاك،  محتدمـة  ثوريـة 
مـدى يمكـن القـول أن هذا التصنيف 
الثنائـي مـا يـزال فاعـاًل بدرجـة كافيـة 
لفهم وتفسـير الصراعات السياسـية 
إنـه  أم  البشـرية؟  لعمـوم  الحاليـة 
النظريـة  قـد خسـر جـزءًا مـن أهليتـه 
مصطلحـاٌت  بالضـرورة  محلـه  لتحـل 
أدق  مقاربـات  تحقـق  صـارت  بديلـة 
وأعمـق لمسـارات التطـور السياسـي 

؟ صـر لمعا ا
مـدى  أي  إلـى  نفسـه،  وبالمنظـور 

عاجزيـِن  المصطلحـان  هـذان  بـات 
جـزٍء  تحقيـق  علـى  قادريـِن  أو 
بأوضـاع  التحليليـة  اإلحاطـة  مـن 
بنيتهـا  تنشـطر  كالعـراق-   – بلـداٍن 
السوسيوسياسـية علـى نحـٍو متزايد 
نّهابـة مغلقـة ومجتمـع  بيـن سـلطة 
ثقافيـًا ووعيـًا  انفتاحـًا  يـزداد  مقهـور 
سياسـية  رمـال  وسـط  بالتغييـر، 
متحركـة بتأثيـر التدخـالت اإلقليميـة 

الخشـنة؟ والدوليـة 
بهذيـن  اإلحاطـة  ولمحاولـة 
التسـاؤلين، فـال بد مـن تمهيد نظري 

الشـيء. بعـض  يطـول  قـد 
مفردتـي  أن  كثيـرون  يحاجـج 
أن  تسـتحقان  و«اليسـار«  »اليميـن« 
السياسـي  األرشـيف  ضمـن  تكونـا 
اسـتعادتهما  محاولـة  وإن  أكثـر،  ال 
البالـغ  اليـوم  عالـم  فـي  تحليليـًا 
السياسـية  تصنيفاتـه  فـي  التعقيـد 
لـن يضفـي إال غموضـًا أشـد والتباسـًا 
فـكال  التعقيـد.  هـذا  علـى  أعمـق 
طيـٍف  إلـى  تحّلـل  قـد  المفهوميـن 
متعـدد االحتماالت من ايديولوجياٍت 
منشـطرة تتبـادل المواقف والمواقع 
)مثـاًل: يميـن متطـرف ويميـن معتـدل 
واألمـر  والوسـط،  الوسـط  ويميـن 
ذاتـه مـع اليسـار( وهويـات سياسـية 
ومتداخلـة  المضاميـن  متقلبـة 
ووطنيـة/  دينيـة،  )علمانيـة/  األدوار 
إثنيـة،  وطبقيـة/  وطنيـة،  دون  مـا 
وتقدميـة/  محافظـة،  وليبراليـة/ 
برجوازيـة(،  واشـتراكية/  رجعيـة، 
فضـاًل عـن شـعبويات محيـرة يختلـط 
عالـٍم  وسـط  باليسـار،  اليميـن  فيهـا 
مـا  وبالتالـي  الحركـة،  عـن  يكـف  ال 
هـذه  كل  تصنيـف  باإلمـكان  عـاد 
هـذه  ضمـن  المتشـعبة  المعطيـات 

المبسـطة. التقليديـة  الثنائيـة 
فأنظمـٌة كثيـرة فـي العالـم الثالـث 
»يسـارية«  بأنهـا  توصـف  كانـت 
للقيـم  ممنهجـًا  قمعـًا  مارسـت 
أحـزاٌب  فيمـا  والعدالويـة،  الليبراليـة 
فـي أوربـا الغربيـة كانـت توصف بأنها 
الرفـاه  مجتمعـات  شـيدت  »يمينيـة« 
والديمقراطيـة االجتماعيـة. كمـا إنـه 
ليـس مـن المتفـق عليـه مـا إذا كانـت 
الراديكاليـة  االيديولوجيـات  بعـض 
قوميـة(  أو  ماركسـية  أو  )إسـالمية 
فـي الشـرق األوسـط قـد مثلـت فعاًل 
لــهيمنة  معاديـًا  »يسـاريًا«  توجهـًا 
أم  »اليمينـي«،  الغـرب  وامبرياليـة 
تديـره  يسـاريًا  خطابـًا  مثلـت  إنهـا 
الواضـح  مـن  وليـس  يمينيـة.  عقـول 
المحافظـة  الفئـات  إذا  مـا  أيضـًا 
المناصـرة للعلمانيـة وللنظـام القديـم 
فـي دول الربيـع العربـي تمثل توجهًا 
يمينيـًا أم يسـاريًا فـي خصومتهـا مع 
السـاعية  السياسـي  اإلسـالم  قـوى 

. للسـلطة
المؤاخـذات  هـذه  كل  كانـت  إذا 
تكفـي  المصطلحيـن  علـى 
مهمـة- بنسـبة   – لفظيـًا  لتجاوزهمـا 
السياسـي  العمـل  مسـتوى  علـى 

د. فارس كمال نظمي
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أن  نجـد  قانونيـًا،  ُممأسسـة  بدولـة 
االنتخابـات  )ومنهـا  الجـوالت  هـذه 
تشـرين  فـي  األخيـرة  »المبكـرة« 
األول 2021( ومـا رافقهـا مـن تسـييس 
تحاصصـي ُعنفـي للهويـات اإلثنيـة، 
االسـتقطاب  بتجذيـر  أسـهمت  قـد 
الموجـود  اليسـاري  اليمينـي- 
السياسـي  المجتمعيـن  فـي  أصـاًل 
يدفـع  قـد  نحـٍو  علـى  معـًا،  والمدنـي 
السياسـي  الصـراع  إنتـاج  إعـادة  نحـو 
الخـام  الشـارع  فـي  الحقـًا  وحسـمه 
المنضبطـة  المؤسسـات  فـي  ال 

. دسـتوريًا

باألسـاس  نتـَج  االسـتقطاب  هـذا 
عـن إصـرار المنظومـة الحاكمـة علـى 
السياسـية  القـوة  عناصـر  احتـكار 
الهشـة  الدولـة  علـى  المهيمنـة 
وتخومهـا طـوال حقبـة مـا بعـد 2003 
وفقـًا لـ«سياسـات الهويـة« الهادمـة 
ألي مشـروع سياسـي مضـاد، غيـر أّن 
هـذا االسـتقطاب بـات يتخـذ وجهـة 
أكثـر حـدًة بتأثيـر التفـاوض االبتـزازي 
الجـاري حاليـًا بيـن قوائمها لتشـكيل 
الكتلـة »اليمينيـة« األكثـر عـددًا فـي 
القـوى  حرمـان  وبالتالـي  البرلمـان؛ 
مـن  الجديـدة  الناهضـة  »اليسـارية« 
االجتماعيـة  أسـهمها  اسـتثمار 
أمـل  علـى  الدولـة  بورصـة  فـي 
إصالحها، أي اسـتبعادها عن الناظم 
الدسـتوري ودفعهـا باتجـاه البوصلـة 

الثوريـة.
وإذا كان اليميـن العراقـي الحاكـم 
يبـدو اليـوم ُمسـتنِفرًا لقـواه وخبراتـه 
إلعـادة إنتـاج منظومته القائمة على 
تسـييس الهويـات السـكانية ضمانـًا 
مسـميات  مسـتخدمًا  الريـع،  لتغانـم 
»التوافـق  أو  السياسـية«  »األغلبيـة 
السياسـي«، فـإن اليسـار االجتماعي 
التشـرينية  بقـواه  المعـارض 
والنقابيـة  والمدنيـة  والماركسـية 
نفسـها  بالدرجـة  متحمسـًا  يبـدو  ال 
لتنظيـم أولوياتـه وتنسـيق تحالفاتـه 
إبـراز قطبيتـه، هـذه القطبيـة  باتجـاه 
فـي  وموضوعيـًا  فعليـًا  المتحققـة 
أن  دون  السوسيوسياسـي  الكامـن 
تصنـع لهـا جسـدًا ذاتيًا منظمـًا يجاهر 

بعـد. بهـا 
واليسـار  اليميـن  مفهومـي  إن 
تأويـالت  مـن  يتحمالنـه  مـا  –بـكل 
وتعدديـات  ونسـبيات  وتداخـالت 
وفرعيـات وتبـادل بـاألدوار- قـد عـاودا 
عراقيـًا  النظريـة  طاقتهمـا  شـحذ 
فـي اللحظـة الراهنـة، إذ بـات الحـراك 
اختزاليـة  نحـو  يتجـه  السياسـي 
فتـرة  أي  مـن  وضوحـًا  أكثـر  قطبيـة 
مواجهـٍة  عـن  معّبـرًا  ليصبـح  سـابقة 
غيـر محسـومة بعـد بيـن منظومتيـن 
سياسـيتين ونفسـيتين متضادتيـن: 
أي قطبية فاسدة محتكرة للسلطة 
بتأبيـد  ومتشـبثة  للوطنيـة  هادمـة 
الماضـي عبـر تكـرار إنتاجـه المـرة تلـو 
تحرريـة  قطبيـة  مقابـل  فـي  المـرة، 
للوطنيـة  بانيـة  الحقـوق  مسـلوبة 
تنشـُد التغييـر عبـر إعـادة توزيع الثروة 
أن  دون  المسـتقبل  صـورة  لترميـم 

بعـد..! الواعـد  مشـروعها  يتجـذر 

أو  المغلقـة  الجامـدة  بنيتـه  يمتلـك 
مـن  المكونـة  أو  المنفتحـة  المرنـة 
امتـزاج اإلثنيـن؛ بمعنـى إن المضمـون 
للتفكيـر  والعدالـوي  التحـرري 
ال  منظومـة  أو  فـرد  لـدى  اليسـاري 
تفكيـرًا  يكـون  أن  احتماليـة  يلغـي 
مثلمـا  بنيتـه،  فـي  مغلقـًا  تعصبيـًا 
االنصياعـي  المحافـظ  المضمـون  أن 
للتفكيـر اليمينـي ال يلغـي احتماليـة 
للـرأي  متقبـاًل  مرنـًا  تفكيـرًا  يكـون  أن 
اآلخـر فـي بنيته، والعكـس بالعكس.
إلـى  المتراكمـة  الدراسـات  تشـير 
محتـواه  فـي  اليمينـي  التفكيـر  أن 
التمايـزات  إغفـال  –دون  اإلجمالـي 
يميـل  داخلـه-  والنوعيـة  الكميـة 
إلـى إدراك الثبـات أكثـر مـن التغييـر، 
فالعالـم – مـن وجهـة نظـره- تتحكـم 
بـه قـوى نمطيـة مقتـدرة خـارج إرادة 
عالـم  فهـو  ولـذا  المباشـرة  األفـراد 
بـذل  يسـتدعي  وال  سـلفًا  محـدد 
فـي  واليمينيـون  لتغييـره.  الجهـد 
أي  ومحافظـون  تراتبيـون  العـادة 
الهرميـات  وجـود  بأحقيـة  يؤمنـون 
اسـتمرارها  ويبـررون  االجتماعيـة 
بقاءهـا،  ويدعمـون  لهـا  وينصاعـون 
طبيعيـًا،  أمـرًا  التفـاوت  فـي  ويـرون 
وتحركهـم قواعـد مسـبقة مـن صنـع 
إخفـاق  أن  ويعتقـدون  اآلخريـن، 
تحصيـل  فـي  نجاحهـم  أو  النـاس 
حقوقهـم االقتصاديـة واالجتماعيـة 
وليـس  الفرديـة  جهودهـم  سـببه 
بتأثيـر المنظومـات الشـاملة الحاكمة 
لحياتهـم. كمـا يميلـون إلـى التمركـز 
االفتقـار  وإلـى  ذواتهـم،  حـول 
فيتجاهلـون  االجتماعيـة،  للعاطفـة 
ومطالـب  العـام  الشـأن  معضـالت 

المتضـررة. الفئـات 
أمـا التفكيـر اليسـاري فـي محتواه 
اإلجمالـي، فيـكاد أن يناقـض معظـم 
مـا تقـدم، إذ يـدرك أن التغييـر ممكـن 
للتدخـل  قابـل  العالـم  ألن  وضـروري 
البشـري فـي شـؤونه، وأن الهرميـات 
بـل  حتميـًا  قـدرًا  ليسـت  االجتماعيـة 
النقـض.  أو  للتعديـل  متاحـًا  احتمـااًل 
مسـاواتيون  تحرريـون  فاليسـاريون 
وال  العادلـة  غيـر  التراتبيـة  يمقتـون 
بالقواعـد  التسـليم  إلـى  يميلـون 
أكثـر  وهـم  المسـبقة،  االجتماعيـة 
الطاعـة،  وعـدم  للرفـض  اسـتعدادًا 
السياسـية  النظـم  أن  ويعتقـدون 
هـي  لألفـراد  الذاتيـة  القـدرات  ال 
المسـؤولة عـن الحرمـان واالعتـالالت 
االجتماعيـة. ولذلـك تحركهم مشـاعر 
مغـادرة  إلـى  فينحـون  التضامـن 
التمركـز الذاتـي باتجـاه التمركـز حـول 
حاجـات وحقـوق الجماعـات الفاقـدة 
الُمضطَهـدة  واألقليـات  كالفقـراء 

الُمسـتبَعدة. والفئـات 
االمبريقيـة  المعطيـات  هـذه 
بالضـرورة  تقـود  أن  يمكـن  النفسـية 
بشـرية  نزعـة  وجـود  افتـراض  إلـى 
واألقـوام،  للبلـدان  عابـرة  يسـارية 
لألفـراد  المنتظـم  السـعي  قوامهـا 
لتقييـد  العصـور  عبـر  والجماعـات 
المـال،  رأس  وشـهوة  االسـتغالل 
مكتسـبات  مـن  المزيـد  ولترسـيخ 
العدالـة فـي أطـر قيميـة وتشـريعية؛ 

التاريخـي  االنتقـال  عـن  فضـاًل 
السياسـي  الوعـي  فـي  المسـتمر 
للفرد والجماعة من التسليم بسلطة 
التسـليم  إلـى  والوصايـة  االسـتبداد 
والديمقراطيـة.  الحريـة  ببديهيـة 
وفـي مقابـل ذلـك تقـف نزعـة بشـرية 
يمينيـة العقالنيـة، كتيـارات التدييـن 
الفاشسـتية  والجماعـات  السياسـي 
والتيـارات  العنصريـة  والحـركات 
اليوميـة  واالعتقـادات  المحافظـة 
القدريـة، تتبنى ايديولوجيا سـكونية 
االنصيـاع  لـ«ضـرورة«  بالترويـج  تقـوم 
للهرميـات السـلطوية القائمـة دونمـا 
مسـاءلة أو تمـرد، والتبرير لمشـروعية 
االنتـاج،  ووسـائل  الثـروة  احتـكار 
الحقـوق  ميـزان  الختـالل  والتسـويغ 

الطبقـات. وبيـن  األفـراد  بيـن 

الثنائيـة  البشـرية  النزعـة  هـذه 
وبنيتهـا،  بمحتواهـا  التفكيـر،  فـي 
فـي  العادييـن  األفـراد  لـدى  توجـد 
فـي  توجـد  مثلمـا  اليوميـة  حياتهـم 
وسـلوك  واألديـان  االيديولوجيـات 
ليسـت  وهـي  السياسـية.  الحـركات 
ضمـن  النـاس  ُيحشـر  جامـدة  ثنائيـة 
موشـورًا  تمثـل  بـل  قطبيهـا،  أحـد 
والجماعـات  األفـراد  يتـوزع  شاسـعًا 
الطابـع  يعكـس  بمـا  أطيافـه  علـى 
الجدلي الديناميكي للعقل البشـري 
والقيميـة  اإلدراكيـة  تمثالتـه  فـي 

لـم. للعا
الواسـعة  الطيفيـة  هـذه  إن  إال 
متعـددة  أصنـاف  )أي  القطبيـن  بيـن 
واليسـار(  اليميـن  مـن  ومتداخلـة 
فـي  إال  فارقـة  بنسـبة  تتحقـق  ال 
المتقدمـة  االجتماعيـة  األنظمـة 
ديمقراطيـًا  تطـورًا  راكمـت  التـي 
السياسـية  الثقافـة  فـي  عقالنيـًا 
للنـاس، يجعلهـم يعالجـون قضاياهـم 
وأزماتهـم بأسـاليب تفكيـر متشـعبة 
وبناهـا.  مضامينهـا  فـي  ومتداخلـة 
هـذه  فتتجـه  ذلـك،  بخـالف  أمـا 
واالختـزال  التقلـص  إلـى  الطيفيـة 
اتجهـت  كلمـا  الديناميكيـة  وقلـة 
مـن  مزيـد  إلـى  السياسـية  األوضـاع 
بيـن أطـراف  المتطـرف  االسـتقطاب 
تغييـب  أو  غيـاب  بسـبب  الصـراع، 
القيم الديمقراطية الضامنة لسـلطة 
وعدالـة  الدولـة  وفاعليـة  القانـون 
التوزيـع، إذ تميل عناصـر األيديولوجيا 
السياسـية حينهـا إلـى التجمـع فـي 
الحاجـة  دون  متضاديـن  معسـكرين 
بيـن  متعـددة  رؤى  بيـن  التـوزع  إلـى 
القطبيـن، مـا دام الحـراك السياسـي 
يتجـه نحـو مواجهـة صفريـة محتدمة 
توزيـع  إلعـادة  التفـاوض  مـن  بـداًل 
عناصـر القـوة بين األطـراف المتنازعة.
العراقـي  الوضـع  إلـى  وبالعـودة 
الحالـي نجـده مثـااًل حيـًا لتقلص هذه 
قطبيـن  فـي  وتجمعهـا  الطيفيـة 
انتخابيـة  جـوالت  فبعـد  متضاديـن. 
مـدى  علـى  العـراق  فـي  عديـدة 
تحقيـُق  منهـا  »ُيـراد«  كان  عامـًا   18
تقـدٍم فـي »االنتقـال الديمقراطـي« 
يسـتهدف  أنـه  ُيفتـرض  الـذي 
بيـن  االيديولوجـي  التنـازع  ترشـيد 
الجماعـات السياسـية ليكـون محميـًا 
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االونـة  فـي  داعـش  مجرمـي  عمليـات  تنامـت 
االخيـرة وخاصـة فـي العراق والمناطـق من اتباع 
الديانـات مثـل كركـوك وديالـى وكذلـك وصلـت 
جرائـم داعـش الـى صـالح الدين وبغـداد وجنوب 

العراق.
امتـازت  العمليـات  تلـك  اسـاليب  ان  ولوحـظ 
بتنسـيق واضح وأسـتخدام الصواريخ والمعدات 
العسـكرية المتطـورة بمـا يمييزهـا عن الهجمات 

حسـب  هجماتـه  السـلوب  داعـش  تطويـر  يؤكـد  مـا  وهـذا  االخـرى 
تحـرك  ان  المختصـون  وأكـد  االرهـاب،  اعمـال  فـي  الخبـراء  دراسـات 
اعضـاء التنظيـم االرهابي داعش ونوع وكمية االمدادات العسـكرية 
التـي بحوزتهـم تـدل علـى حريـة وسـهولة التنقـل دون رقيـب، لكـون 
أغلبية مرتكبي جرائم تنظيم داعش في العراق من حملة الجنسـية 
العراقيـة ومنهـم مـن سـاكني المناطـق الحدوديـة مـع الجـارة سـوريا، 
وهـذا مـا يسـهل حركتهـم وتنقلهـم بيـن سـوريا والعـراق، و وبحكـم 
الحزبيـة  واالنتمـاءات  والشـخصية  العشـائرية  والعالقـات  القرابـة 
هوياتهـم  عـن  السـريع  الكشـف  وعـدم  بالتسـترعليهم  يسـاعد 
وتضليـل الحكومـة بصـور مختلفة، يقابلها في مناطق سـوريا والتي 
تحكـم السـيطرة عليهـا قـوات سـوريا الديمقراطيـة )قسـد( رغـم قلـة 
معداتهـا وقصـر تاريـخ نشـأتها اسـتطاعت احـكام سـيطرتها بصـورة 
ضبـط  مـن  وتمكنـت  االسـتخباراتية  المعلومـة  فـي  ودقـة  كبيـرة 
الحالـة االمنيـة فـي مناطقهـا و سـيطرتها علـى الشـريط الحـدودي 
مـع العـراق، وتمكنـت مـن القضـاء علـى ارهـاب داعـش فـي مناطـق 
تواجدهـا فـي شـمال شـرقي سـوريا، إضافـة الـى احـكام السـيطرة 
جاريـة  والمسـاعي  المجمعـات،  فـي  وعوائلهـم  فلولهـم  علـى 
لتسـليم نسـاء الدواعـش مـن جنسـيات أخـرى الـى دولهـم او الـى 

العدالـة. الدوليـة لتحقيـق  الجنائيـة  المحاكـم 
مـن كل ماسـبق نجـد ان المناطـق التـي تحـت سـيطرة قـوات قسـد 
محكمـة امنيـا ومخابراتيـا. فـي حيـن ان القـوات العراقيـة فـي بعـض 
مـن المناطـق ال تحكـم سـيطرتها بصورة جيدة فـي مالحقة مجرمي 
داعـش، ممـا يسـهل تحركهـم وقيامهـم بأعمـال وهجمـات اجراميـة، 
اضافـة الـى احتماليـات وجـود تعاطـف مذهبـي او ميليشـياوي او 
المليشـيات  افـراد  مـن  وبعـض  داعـش  مجرمـي  بيـن  ماديـة  مصالـح 
المذهبيـة المسـلحة التـي مـن المحتمـل ان تكـون سـببا آخـر لتنامـي 

الهجمـات.
وهـذا يدعونـا الـى ضـرورة المطالبـة بإعـادة نشـر القـوات العراقيـة 
علـى طـول الحـدود مـع سـوريا والتنسـيق مـع قـوات قسـد، واعـداد 
الخطـط المحكمـة فـي متابعـة تحـركات االرهابييـن علـى الجانبيـن، 
مصـادر  عـن  والمخابراتيـة  االسـتخبارية  المعلومـات  تبـادل  وزيـادة 
القبـض  فـي  اسـتباقية  لعمليـات  المحكـم  والتخطيـط  التمويـل، 
مـن  االبريـاء  وحمايـة  الهجمـات  وقـوع  ومنـع  االرهابييـن،  علـى 
هجمـات اجراميـة تزهـق فيهـا االرواح وتلحـق الخسـائر الماديـة مـن 
ممتلـكات وتخريـب لمـزارع وقـوت المواطنيـن. ونجـد مـن االهميـة ان 
يكـون تنسـيق بيـن قـوات قسـد والقـوات العراقيـة الرسـمية لكونهـا 
معترف بها دوليا، ونجد من االفضل عدم التنسـيق مع الميليشـيات 
العشـائرية  المجموعـات  او  اقليميـة  بجهـات  المرتبطـة  المذهبيـة 
المسـلحة وذلـك لوجـود بعـض مـن هـذه العناصـر ال تنفـذ وال تخضـع 
ألوامـر قيـادات القـوات العسـكرية العراقيـة ولهـا والءات اقليميـة 
خارجيـة وتنفـذ اجنداتهـا داخـل االراضـي العراقية، إضافـة الى وجود 
االرهابييـن،  عوائـل  مـع  المتعاطفـة  الميليشـات  مـن  العناصـر  بعـض 
وهـذا يضعـف العمـل التنسـيقي ، ناهيـك عـن تواجد مخابـرات الدول 
المجـاورة مـن سـوريا وايـران وتركيـا التـي تحـاول بـكل الطـرق ان تزيـد 

الطيـن بلـة وتشـعل االخضـر واليابـس وخلـق الفوضـى والفتنـة.
اخيـرا نقـول داعـش وافكارهـا متواجـدة فـي المنطقـة، والبـد مـن 
قـرارات حازمـة خاليـة مـن المطاطيـة فـي اجراءاتهـا وباسـرع وقـت .

بـان  يعلـم،  الـكل   
الرئيسـي  التركيـب 
العلًيـا  للمفوضيـة 
هـو  لالنتخابـات 
عراقييـن  قضـاة  مـن 

. سـين متمر
تحقيـق  اتجـاه  فـي  ايجابيـة  نقلـة  وهـذه 

ونزيهـة. حـرة  انتخابـات 
ولتثبيـت مبـدأ الديمقراطيـة ، هـو االخـذ 
وبادلـة  محـددة  فتـرة  ضمـن  الطعـن  بحـق 

دامغـة….
كثـرة  هـو  والمعيـب  المخجـل  والشـيء 
 ، يعنـي  وهـذا  المئـات(  تعـدت  الطعـون) 

ونزاهتـه، العراقـي  بالقضـاء  التشـكيك 
والقـوى  الفـرق  قبـل  مـن  وبالخصـوص 

مفعـول  تحـت  والمنضويـة  الخاسـرة 
الدولة العميقة ومليشياتها الوالئية…

قـراره  الدولـي  االمـن  مجلـس  اتخـاذ  ان 
الداعـم النتخابـات حـرة ونزيهـة فـي العـراق، 
يعتبـر سـابقة لـم تحـدث مـن قبـل سـيترتب 

امـور مـن الصعـب  عنهـا 
التنبؤ بها…

بالتهديـد   القـوى  اسـتمرت هـذه  مـا   اذا 
باسـتعمال السـالح واشـاعة الفوضـى وجـر 

البـالد الـى االقتتـال والدمـار..
ان الشعب العراقي قد قال كلمته؛

مقاطعون ومعارضون 
ومشاركون؛

ال للطائفية السياسية..
ال للفساد..

الللسالح المنفلت من اية جهة كانت..
ايـة  مـن  العراقيـة  بالشـؤون  للتدخـل  ال 

دوليـة…. او  جـارة  كانـت  دولـة 
ان الشـعب العراقـي يناضـل مـن اجـل بنـاء 
يعيـد  عـادل  اجتماعـي   / سياسـي  نظـام 

لـه. والكرامـة  الحريـة 
فـي دولـة المواطنـة المتسـاوية ، الدولـة 

المكونـات المحاصصاتيـة البغيضـة…..

د. غالب العاني  نهاد القاضي 

داعش تصول وتجول 
بين سوريا والعراق 

 خاطرة..من المانيا.. ال..للتوافق 
المحاصصي / المكوناتي البغيض!
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المجتمـع. مؤسسـات 
تعرض المرأة للعنف واالذالل من 
قبـل االب او األخ أو الـزوج أو حتـى 
انحـدار  عـن  صـورة  يعطـي  األوالد، 
عظيمـة،  انسـانية  قيـم  واندثـار 
بغيـاب الحنـان والعطـف واالحتـرام 
النسـاء  مـن  بكثيـر  يدفـع  الـذي 
االنتحـار  أو  المنـزل  مـن  الفـرار  الـى 
نفسـية  متاعـب  الـى  التعـرض  أو 
وإدائهـا  صحتهـا  علـى  تنعكـس 
وسـلوكها مـع اآلخرين فـي العمل 

االجتماعيـة. العالقـات  أو 
والمتدنيـة  القاصـرة  النظـرة 
معهـا  الدونـي  والتعامـل  للمـرأة 
الشـائعات  وافتعـال  العمـل  فـي 
مـن  وسـمعتها  صورتهـا  وتشـويه 
أكثـر المحـن قسـوة، والتـي ممكن 
خصوصـا  إمـراة،  أي  تواجـه  أن 
التـي  الشـرقية  المجتمعـات  فـي 
مـن  بكثيـر  األمـر  هـذا  مـع  تتعامـل 
قـد  التـي  واالسـتهجان  السـلبية 
تصـل الـى القتـل وتكـون الضحيـة 
يلهـو  مجتمـع  قبـل  مـن  مرتيـن 
التسـتطيع  وأسـرة  باألقاويـل 
حمايـة نسـائها مـن فتـك وقسـوة 

المجتمـع.  هـذا 
وجهـد  مقـدرات  اسـتغالل  إن 
تمكينهـا  وعـدم  المـرأة  وأمـوال 
أبنائهـا.  فـي  سـيؤثر  وتطويرهـا 
والمتعلمـة  المثقفـة  فـاألم 
سـتمنح  بالتأكيـد  والمقتـدرة 
وراقيـة  طيبـة  نمـاذج  المجتمـع 
أمهاتنـا  أن  أنكـر  وال  بـه،  ترتقـي 
اللواتـي لـم يحصلـن علـى التعليـم 
مـن  غنـي  مـوروث  لديهـن  كان 
والنواميـس،  واالخـالق  القيـم 
ونسـاء  رجـاال  بهـا  أعـدت  التـي 
ناجحيـن وطموحيـن، ولكـن يبقـى 
واالسـتقالل  والمعرفـة  التعليـم 
االقتصـادي وحماية المرأة، أسـس 
بنـاء مجتمعـات  وركائـز قويـة فـي 
محنهـا  تتجـاوز  متطـورة  قويـة 

واقتـدار. بسـهولة 

 يعتمـد تطـور المجتمعـات علـى 
أسـس ومعايير رئيسية يبدأ بنظام 
مؤسسـات  الـى  وينتهـي  األسـرة 
هـذه  وأولـى  والمجتمـع،  الدولـة 
والطفـل،  المـرأة  هـي  االسـس 
البنـاء  بناؤهمـا  يمكـن  وكيـف 
وتطويـر  وتمكينهمـا  الصحيـح 
والتطـور.  للنهـوض  مقدراتهمـا 
االقتصـادي  الجانـب  ويعـد 
مهمـا  جانبـا  المالـي  واالسـتقالل 
المـرأة  تكـون  أن  فـي  وأساسـيا 
اقتصـاد  بنـاء  فـي  وواعيـة  فاعلـة 
خاللـه  فمـن  وبلدهـا،  أسـرتها 
وتصـون  كرامتهـا  المـرأة  تضمـن 
نفسـها مـن أي اذالل قـد تتعـرض 
لـه سـواء كان فرديـا مـن قبـل الزوج 
خـالل  مـن  جماعيـا  أو  األسـرة  او 
مجتمـع ال انسـاني قـد يجعـل منها 
بائسـة  ذليلـة  او  للمتعـة  سـلعة 
تتسـول  الشـوارع  تقاطعـات  فـي 

. والتنكيـل  لالهانـة  وتتعـرض 
ان  االعتبـار  فـي  وضعنـا  واذا 
فـي  شـاقة  أعمـاال  تـؤدي  المـرأة 
الريـف  فـي  وخصوصـا  المنـزل 
هـذه  تكـون  أن  يحـدث  وكيـف 
خاضعـة  وغيـر  مقابـل  بـال  االعمـال 
وتسـخير  توفيـر  فـي  للقيـاس، 
المجهـد  العمـل  فـي  طاقاتهـا 
الحقـل، فـان  او  البيـت  سـواء فـي 
واالسـرة  البـالد  الـى  يضيـف  هـذا 
مـوارد خفيـة غيـر محسـوبة مـع ان 
الديـن والشـرائع السـماوية فرضـت 
الشـروط  مـن  كثيـرا  الـزوج  علـى 
عليـه  يجـب  التـي  والواجبـات، 
القيـام بهـا اتجـاه زوجتـه حتـى أن 
للرضاعـة ورعاية االطفال ثمنا يجب 
يفـرض  وال  لهـا،  الرجـل  يدفعـه  ان 
خـادم  توفيـر  عـن  ناهيـك  عليهـا 
البيـت.  شـؤون  فـي  لمسـاعدتها 
غيـر أننـا اخذنـا مـن الديـن مـا يخـدم 
دول  وفـي  المـرأة،  ويـذل  الرجـل 
وتركيـا،  كايـران  ومسـلمة  مجـاورة 
فـان للمـراة حقوقـا ال تجدهـا فـي 
أنـك  حتـى  تطـورا،  البلـدان  أكثـر 
كثيـرا  ظلـم  قـد  الرجـل  ان  تشـعر 
في موضوعة الملكية والسـيطرة 
المـرأة  التـي تكـون بحـوزة  الماليـة 
الـى امـور وتفاصيـل كثيـرة تجعـل 
المـرأة فـي قمـة تفوقهـا وقوتهـا، 
فال تسـتغربوا، تقدم وتطور ونجاح 
التـي  فالمـرأة  المجتمعـات.  هـذه 
تمـد االرض بالبشـر لتسـتمر الحيـاة 

هـي ذاتهـا التي بدأت على يديها 
بـدأت  حيـن  الحضـارة،  بـوادر  أولـى 
أوالدهـا  الطعـام  الزراعـة  بتجربـة 
لعالجهـم  األعشـاب  عـن  والبحـث 
فـي  العدالـة  مفهـوم  وترسـيخ 
رعايتهـم وحتـى خياطـة المالبـس 
والحـر،  البـرد  مـن  وحمايتهـم 
والثقافـة  المعرفـة  بانتـاج  والبـدء 
والشـعر  الموسـيقى  خـالل  مـن 
ال  بالتأكيـد  والحكـي،  والقـص 
ولكننـا  ذلـك  فـي  الرجـل  دور  ننكـر 
أن  نـرى  اللحظـة  هـذه  وحتـى 
البـالد التـي تقيـم المـرأة وتضعهـا 
هـي  والصـدارة،  الواجهـة  فـي 
أكثـر البلـدان تطـورا وسـالما وأمنـا، 
عكـس البلـدان والمجتمعـات التي 
تضطهـد وتعنـف المـرأة وتضعهـا 
فـي مرتبـة ثانيـة خلـف الرجـل فـإن 
هـذه  وتراجـع  تخلـف  يؤكـد  هـذا 
المجتمعـات وتفككهـا، وبالنتيجـة 
االمـم  سـير  مواكبـة  فـي  فشـلها 
يحتـرم  متـوازن  رغيـد  عيـش  فـي 
عليهـا،  ويحافـظ  االنسـان  كرامـة 
وال أسـتبعد فـي ذلـك افغانسـتان 
ال  انتهـاك  مـن  للمـرأة  يحـدث  ومـا 

الديـن.  ذريعـة  تحـت  يصـدق 
الحـروب،  هـي  للمـرة  عـدو  أول 
الحـروب تفتعلهـا إرادات وزعامـات 
مريضـة جـاءت مـن خلفيـة وعنـف 
غيـر سـوية، جعلـت  وتربيـة  أسـري 
من الحاكم يرجح كفة الموت على 
أن  ننكـر  أن  مـن دون  الحيـاة،  كفـة 
هناك إرادات دولية تفتعل األزمات 
مـن  شـبكة  تحـت  الحـروب  وتشـن 
المـوارد  حـول  الخفيـة  الصراعـات 
الجغرافيـة،  والمواقـع  واألمـوال 
وأينمـا  بالعالـم  مـكان  كل  فـي 
تحـدث الحـرب، تدفع ثمنها النسـاء 
الـدول  كانـت  سـواء  واالطفـال 
الرجـال  فرحيـل  قويـة،  أو  ضعيفـة 
فـي الصراعـات سـيخلف مـن بعـده 
األسـرة  وتدخـل  واأليتـام  األرامـل 
فـي محنـة ومشـقة المواجهـة مع 
أن  يجـب  وهنـا  الحيـاة.  صعوبـات 
القوانيـن  وتسـن  الدولـة  تتوقـف 
مـن  المضحيـة  الفئـة  هـذه  لرعايـة 
للفقـد  تتعـرض  والتـي  النـاس، 
مـن  كثيـر  هنـا  وتبـدأ  والفواجـع، 
النسـاء بممارسـة دورهـا المضاعف 
وكيـف  الرجـل،  غيـاب  لتعـوض 
وتتكفـل  أوالدهـا  علـى  تحافـظ 
رعايتهـم، بمسـاعدة الدولـة ودعـم 

د. سالمة الصالحي

 تمكين المرأة ورعاية الطفولة .. منهج وركيزة للتطور 
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 الجمعية العراقية لحقوق االنسان / 

بغدادتدين وتستنكر محاولة إغتيال 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

 منظمة   اومرك .. 
تدين بشدة محاولة اغتيال 

مصطفى الكاظمي

    
 2021  / الثانــي  تشــرين   /  7 يــوم  فجــر  فــي 
العراقــي  الــوزراء  رئيــس  منــزل  أســتهدف 
الســيد  المســلحة  للقــوات  العــام  والقائــد 
مســيرة  بطائــرات  الكاظمــي  مصطفــى 
ــه فــي  ــة فاشــلة إلغتيال مفخخــة فــي محاول
المحصنــة  الخضــراء  المنطقــة  داخــل  منزلــه 
بعــض  قبــل  مــن  يــوم  قبــل  اقتحمــت  التــي 
الجماعــات الرافضــة للنتائج االولية لإلنتخابات 
العراقيــة المبكــرة التــي جــرت في 10 / 10 / 2021.

   ان هــذه الســابقة الخطيــرة ليســت فقــط 
لغــرض إســتهداف شــخص الســيد مصطفــى 
الكاظمــي ، بــل ُتعــد انتهــاكًا  صارخــًا لحقــوق 
العراقيــة  الدولــة  وأمــن  ولســيادة  اإلنســان 
مــن جماعــات خارجــة عــن القانــون تريــد فــرض 
عــن  بــداًل   ، الســلطة  علــى  بالقــوة  إرادتهــا 
الفتــرة  فــي  حكمهــم  بفشــل  اإلعتــراف 
الســابقة منــذ ســقوط النظــام الدكتاتــوري 

.  2003 عــام  الصدامــي 

   إننا في الجمعية العراقية لحقوق اإلنسان/ 
بغــداد ، فــي الوقــت الــذي نديــن ونســتنكر 
بشــدة هــذا الفعــل اإلرهابــي، نــرى فــي هــذا 
التطــور الخطير تهديدًا يســتهدف اإلســتقرار 
للســلطة  الســلمي  العمــل  تــدوال  وســياق 
والصراعــات  الفوضــى  الــى  البــالد  ويدفــع   ،
العراقــي  العــام  الــرأي  وندعــو   .. الدمويــة 
والعربــي والدولــي إلســتنكار وشــجب هــذه 
وإرادة  للديمقراطيــة  المنافيــة  األســاليب 
والمســاواة  للحريــة  التواقــة  الشــعوب 
الســلطات  ، ونطالــب  والعدالــة اإلجتماعيــة 
اإلجــراءات  إلتخــاذ  االســراع  الحكوميــة 
الحاســمة لــردع الجهــات المتورطــة فــي هــذا 
األعمــال اإلجراميــة وإحالتهــم الــى العدالــة، 
للســلطة  الطامعيــن  مــع  التهــاون  وعــدم 

. ثمــن كان  بــأي  والمناصــب 

الجمعية العراقية لحقوق االنسان / بغداد
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يــوم  فجــر  والعالــم  العــراق  اســتفاق  
علــى   2021  / الثانــي  تشــرين   /  7 األحــد 
خبــر محاولــة اغتيــال الســيد مصطفــى 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الكاظمــي  
اســرة   .. ذلــك  وبخصــوص  العراقــي.. 
االنســان  حقــوق  عــن  الدفــاع  منظمــة 
فــي العــراق / المانيــا )أومــرك(  .. تديــن 
فــي الوقــت نفســه  وبشــدة هــذا الفعــل 
يســتهدف  الــذي  االجرامــي  االرهابــي 
ايضــا أمــن  العــراق وســيادته  واســتقرار  
شــعبه ،  باألضافــة الــى ذلــك ادانــة   كل 
قتــل  مــن  االرهابيــة  واالفعــال  االعمــال 
جهــة  ايــة  مــن   واعتقــاالت  وخطــف 
كانــت وجميــع انــواع انتهــاكات حقــوق 
. العــراق  عمــوم  فــي  االنســان 

بيــد  الســالح  حصــر  الــى  ندعــو  كمــا 
المليشــيات  جميــع  وحــّل  الدولــة 
المســلحة والعمــل بجديــة علــى صيانــة 
ــون   امــن واســتقرار البــالد وســيادة القان
المحركــة  القــوى  عــن  والكشــف 
االعمــال  هــذه  والواقفــة خلــف جميــع 
المخالفــة  والتخريبيــة  القمعيــة 
العمــل   وســياق  والقوانيــن  للدســتور 
والعمــل   ، الديمقراطــي  الســلمي 
بجديــة فــي تقديــم الفاعليــن  للمحاكــم 
العراقــي  الشــعب  امــام  ومقاضاتهــم  
المواطنــة  دولــة  وبنــاء  المنكــوب 
والحريــات  االجتماعيــة  والعدالــة 
الديمقراطيــة فــي اطــار شــرعة حقــوق 

.. االنســان 

منظمة الدفاع عن حقوق االنسان 
في العراق / المانيا ) اومرك (
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 بيان االمانة العامة لهيئة الدفاع 
عن اتباع الديانات حول محاكمة 

مجرمي داعش في المانيا

 الول مــرة فــي العالــم تتــم محاكمــة عائديــن مــن تنظيــم 
ويــوم 25  الديانــات.  اتبــاع  بقضايــا ضــد  االرهابــي  داعــش 
أكتوبــر 2021 ُتنصــف واحــدة مــن االف ضحايــا داعــش مــن 
اتبــاع االديــان غيراالســالمية، حيث اصــدرت محكمة ميونيخ 
اإلقليميــة العليــا حكــم بالســجن 10 ســنوات ضــد اإلرهابيــة 
إرهابيــة،  منظمــة  الــى  أنتمائهــا  بســبب  دبليــو  جينيفــر 
ومســاهمتها فــي مقتــل طفلــة أيزيديــة ذات 5 ســنوات 
بمنــع المــاء عنهــا لتمــوت عطشــا تحــت اشــعة الشــمس 

فــي مدينــة الموصــل عــام 2015.
المتهمــة  المؤبــد ضــد  بالحكــم  العــام  االدعــاء   طالــب 
جينيفــر دبليــو البالغــة مــن العمــر 30 عامــا ومــن ســكنة بلــدة 
لوهــن فــي واليــة سكســونيا الســفلى، لتــم القــاء القبــض 
علــى االرهابيــة جينيفــر عنــد محاولتهــا االتصــال بالســفارة 
االلمانيــة فــي انقــرة عــام 2016، وتمــت اجــراءات المحاكمــة 
منــذ 2019عــام.  فــي الوقــت نفســه يواجــه زوجهــا االرهابــي 
طــه الجميلــي قــرار محكمــة فرانكفــورت فــي نهايــة شــهر 

نوفمبــر الحالــي بقضايــا اجراميــة وارهابيــة متعــددة. 
يذكــر هنــاك جــدل داخــل الــدول االوربيــة حــول محاكمــة 
العــراق  او  ســوريا  مــن  العائديــن  الدواعــش  االرهابييــن 
االســالمية داعــش داخــل  الدولــة  لتنظيــم  اوالمنتميــن 
ارهابيــة  اوروبــا وقامــوا بهجمــات او خططــوا لعمليــات 
بــاول  فرنســا  وبدأتهــا  االوربيــة  الــدول  مــن  الكثيــر  فــي 
محاكمــة ضــد متهميــن فــي هجمــات باريــس فــي نوفمبــر 
رياضــي  وملعــب  ومطاعــم  حانــات   6 واســتهدفت   2015
وقاعــة باتــكالن للموســيقى واســفرت عــن مقتــل اكثــر 
مــن 130 شــخصا. تبعتهــا الســويد فــي اعتقــال العائديــن 
والعائــدات مــن ســوريا والذيــن اثيــرت عليهــم شــبهات.

اتبــاع  عــن  الدفــاع  لهيئــة  العامــة  االمانــة  فــي  اننــا 
الديانــات والمذاهــب فــي العــراق فــي الوقــت الذي نثني 
لعشــرة  الحكــم  باصــدار  االلمانيــة  المحكمــة  قــرار  علــى 
ســنوات نــرى كان االفضــل االلتــزام بقــرار االدعــاء العــام 
ــا  ــد رغــم توقعن القاضــي بحكــم المتهمــة بالســجن المؤب
ــا  ــة ســتزداد اذا مــا حوكمــت المتهمــة بقضاي ــان العقوب ب
اخــرى ، تدعــو جميــع دول العالــم ان تحــذوا حــذوة المانيــا 
وتصــدر احكامهــا وعلــى وجــه الســرعة وذلــك اقــل مــا 
يمكــن تقديمــه النصــاف عوائــل الضحايــا ولتغييــر وجهــة 
نظــر الــراي العــام العالمــي الــذي يــرى تقاعــس دولــي 
ملمــوس فــي محاكمــة مجرمــي داعــش، وتدعــو االمانــة  
ــادة الجماعيــة  ــون االب الــى محاســبة المجرميــن وفــق قان
االيزيدييــن والمســيحيين  مــن  الديانــات  الدولــي التبــاع 
وغيرهــم،  والكــورد  والتركمــان  والشــبك  والكاكائييــن 

وليــس الحكــم وفــق قانــون االرهــاب وجرائــم حــرب، 

  االمانة العامة لهيئة الدفاع 
عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق                           

        2021-10-25

 المرصد السومري يدين 
الجريمة اإلرهابية بحق أهالي 
الرشاد في المقدادية بديالى

أخــرى  الداعشــين جريمــًة  ارتكبــت قــوى اإلرهــاب   
فــي منطقــة مثلــث المــوت الــذي يقــع بميــدان مهيأ 
لالســتباحة اإلرهابيــة فــي ظــروف الثغــرة األمنيــة 
لــكل  المعــرَّض  االجتماعــي  والواقــع  جهــة  مــن 
اشــكال االســتغالل واالســتالب مــن أطــراف طائفيــة 
مفضوحــة الفعاليــات ســواء التــي تمــارس التمييــز 
الطائفــي  التخنــدق  تختلــق  أم  وقصــد  عمــد  عــن 

البعيــدة.. ومســتهدفاتها  صراعاتــه  وأشــكال 
وتأتــي جريمــة اإلرهــاب الجديــدة فــي قريــة الرشــاد 
مقابــل  جهــة  مــن  الخارجيــة  قــوى  صراعــات  بإطــار 
األجنــدات اإلرهابيــة ودمويــة وحشــية منفلتــة مــن 
البســيط وتطلعاتــه  لإلنســان  الســامية  القيــم  كل 

بأرضــه.. واالنشــغال  األهلــي  والســلم  لالســتقرار 
إننا إذ ندين الجريمة ومن ارتكبها ونشــجب ونســتنكر 
منــح أطرافــه فــرص الحركــة بتــرك الثغــرات األمنية من 
جهــة وبتوفيــر األرضيــة الكارثيــة لتفشــي منطقــه 
ونهجــه بــدءًا بقطــع الميــاه عــن ديالــى وإخراجهــا 
أنهــا  مــع  زراعــي  لموســم  االســتعداد  قائمــة  مــن 
األرض األكثــر خصوبــة فــي البــالد! دع عنكــم قتــل 
بســاتينها وثروتهــا الزراعيــة التــي تعــد بســتان العراق 
المائيــة  الحصــة  بوجــود  الدائمــة  الخضــراء  وثروتــه 
المريــض  الطائفــي  النهــج  بفــرض  انتهــاء  وليــس 
بجناحيهــا  الميليشــيات  بأحضــان  ترتمــي  ونفايــات 
الطائفييــن ومرجعياتهمــا، إننــا أيضــًا نطالــب بموقــف 
ويتبنــى  المنطقــة  أهــل  مــع  يتضامــن  مســؤول 
الحلــول الموضوعيــة األعمــق واألشــمل بمــا يكفــل 
توزفيــر الســلم األهلــي واألمــن واألمــان ويمنــع عنهم 
اســتغالل القــوى الميليشــياوية ويدحــر االختراقــات 
انطــالق  ومنابــع  موائلهــا  فــي  بإنهائهــا  األمنيــة 

إرهابهــا الهمجــي الفاشــي..
ومنهــم  الُعــزَّل  األبريــاء  المواطنيــن  ســقوط  إّن   
خّســة  تفضــح  الكثافــة  بهــذه  واألطفــال  النســاء 
ومحاولــة  اإلجراميــة  ومســتهدفاتهم  المجرميــن 
ــات خطيــرة  إفــراغ المحافظــة مــن أهلهــا بجانــب غاي
بعيــدة المــدى ممــا يبيتونــه.. ومهمــا كانــت تبريــرات 
اختــالق  حــال  كانــت  وإرهابهــم ومهمــا  المجرميــن 
فــي  أهلنــا  فــإّن  الطائفيــة  والمتاريــس  الخنــادق 
حمايتهــم  تتــم  أن  يجــب  وقراهــا  ومدنهــا  ديالــى 
فــورًا مــن مسلســل الجرائــم اإلرهابيــة بــكل تفاصيلهــا 
ومســتوياتها ومنهــا جريمــة إبــادة الحيــاة البيئيــة 
أســس  وتخريــب  الحيــاة  إعــدام  أو  واإلحيائيــة 

وجودهــا!!
المرصد السومري لحقوق اإلنسان هولندا
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شــكر:  زهيــر  رؤى  كتبــت    
بيــن مــدة وأخــرى ينشــر موقــع 
مجلــس القضــاء االعلــى فــي 
العــراق آخــر إحصائيــات القضــاء 
فــي مــا يخــص أحــكام الطــالق 
وأعدادهــا، وتتباين ردود الفعل 
وتنشــط فــي السوشــال ميديــا 
لهــول  ومســتغرب  منــدد  بيــن 
تشــير  إذ  المنشــورة،  األرقــام 
آلالف  الرســمية  اإلحصائيــات 
علــى  تتوافــد  التــي  الحــاالت 
شــهريًا  العراقيــة  المحاكــم 
فــي البــالد إذ تتجــاوز الثالثيــن 
ألــف حالــة لنصــف عــام فقــط 
المحافظــات،  مختلــف  فــي 
بينمــا تعــّد نســب الطــالق هــذه 
لنصــف عــام واحــدة مــن أعلــى 
نســب الطــالق فــي العالــم، مــا 
طــالق  حالــة  هنــاك  أنَّ  يعنــي 
أربــع  كل  البــالد  فــي  واحــدة 
الرســمية  واألرقــام  دقائــق 
مــا  إن  التفاصيــل  فــي  تقــول 
ُيقــّدر بـــ20 % مــن حــاالت الــزواج 
بالطــالق  تنتهــي  البــالد  فــي 
خــالل الســنوات الثــالث األولى 

مــن الــزواج.
حــاالت  ُمعظــم  وأنَّ  هــذا 
الطــالق التــي ُيعلــن عنهــا فــي 
هــي  الرســمية  االحصائيــات 
تلــك التــي تتم بشــكل رســمي، 
الفعليــة  األرقــام  ثلــث  وُتعــد 
الواقــع  فــي  تحــدث  التــي 
المجتمعــي، ألنَّ هنــاك أعــدادًا 
الــزواج  حــاالت  -مــن  مهولــة 
وفــي مــا بعــد  الطــالق- التــي 
الرســمية،  االطــر  خــارج  تجــري 
تحــت عبــاءة شــبكات التزويــج 
التــي  واالجتماعيــة  الدينيــة 
مــن  الشــرعي  الجانــب  ينفــذ 
تؤجــل  وفيهــا  الــزواج  عمليــة 
لوقــٍت  الرســمية  اإلجــراءات 

الحــق.
حــاالت  ارتفــاع  ويعــود 
منهــا  عــّدة،  لعوامــل  الطــالق 
كــون  الخاصــة  ومنهــا  العامــة 
االنفصــال  حــاالت  ارتفــاع  أن 
يعــّد أمــرًا طبيعيــًا جــّراء تراكــم 
األزمــات االقتصاديــة واألمنيــة 

القاضــي  يراعــي  أن  علــى 
تقديــر  عنــد  بالتطليــق  الحاكــم 
النفقــة الزوجيــة حالــة الزوجيــن.
أي إن النفقــة الزوجيــة تقــدر 
الماليــة  الــزوج  مقــدرة  حســب 
حالــة  مــع  يتناســب  وبمــا 
االجتماعيــة  الزوجــة  ومكانــة 
تناســى  بينمــا  واالقتصاديــة 
ومشــرعوه  العراقــي  القانــون 
وعــدم  المتعّمــد  األب  غيــاب 
مــا  الشــهرية  النفقــة  دفعــه 
الضيــاع،  إلــى  األم  ســيعرض 
ــك أن فــي حــال عــدم الدفــع  ذل
رفــع  المطلقــة  الزوجــة  بإمــكان 
بحــد  وهــذه  قضائيــة  دعــوى 
للمضــي  أشــهرا  تأخــذ  ذاتهــا 
القــاء  ســيتم  تمــت  وان  فيهــا 
دون  مــن  الــزوج  علــى  القبــض 
الدفــع ويبقــى األطفــال الذيــن 
هــم أكبــر ضحايــا كارثــة الطــالق، 
الطــالق  حــاالت  تفــرز  وبهــذا 
أبــرز  مــن  لعــل  موقوتــة،  قنابــل 
الشــوارع،  أطفــال  نماذجهــا 
الذيــن هــم فــي غالبهــم ضحايــا 
نتــاج طــالق آبائهــم، إذ يقعــون 
فخــاخ  فــي  ويســر  بســهولة 
للتســول  اإلجراميــة  العصابــات 
وبيــع  والســرقة،  والدعــارة 
والمتاجــرة  البشــرية  األعضــاء 

وغيرهــا. بهــم 
االصــوات  ترتفــع  هنــا  ومــن 
قانــون  بتفعيــل  الُمطالبــة 
مــواد  وتشــريع  الطفــل  حمايــة 
ُتلــزم  شــدًة  أكثــر  قانونيــة 
فــي  النفقــة  بدفــع  الــزوج 
أي  دون  ومــن  المقــّرر  وقتهــا 
الــزوج  يتعــرض  تأخيــر وبخالفــه 
ألقصــى العقوبــات كــون بقــاء 
نقــص  أو  إعالــٍة  دون  االطفــال 
ُيعرضهــم لشــتى أنــواع األذى.

فــي  والصحيــة  واالجتماعيــة 
القليلــة  األعــوام  خــالل  البــالد، 
ظــل  فــي  الســيما  الماضيــة، 
كورونــا،  فيــروس  تفشــي 
وتبعاتــه االقتصاديــة والنفســية 
الكارثيــة علــى االســرة العراقيــة.  
ويعــزو مجلــس القضــاء األعلــى 
إلــى  الطــالق  حــاالت  ارتفــاع 
حــاالت  هــي  رئيســة  أســباب 
والزيجــات  االســري،  العنــف 
المبكــرة  والزيجــات  القســرية، 
للقاصــرات، فالزيجــات القســرية 
وزيجــات القّصــر كلهــا تتــم خــارج 
فــإن  ولهــذا  المحاكــم،  إطــار 
حــاالت الطــالق التــي تتــم خــارج 
ضعــف  هــي  المحاكــم،  تلــك 
ضمــن  تتــم  التــي  تلــك  عــدد 

العراقيــة. المحاكــم 
التشــريع العراقــي يلزم األزواج 
المطلقيــن بتوفيــر ســكن مالئم 
وأطفالهــم  )لطليقاتهــم( 
وهــي  ســنوات،  ثــالث  لمــدة 
النســاء  لحمايــة  مؤقتــة  مــدة 
االزواج  ُيلــزم  كمــا  المطلقــات، 
نفقــة شــهرية لالطفــال  بدفــع 
)وهــي عبــارة عــن مبلــغ مالــي 
أو  الــزوج  راتــب  مــن  ُيخّصــص 
مكســبه(  لتأميــن حيــاة كريمــة 
التشــرد  مــن  ويحفظهــم  لهــم 
التــام  إلزامــه  مــع  والضيــاع، 
المحكمــة  فــي  المبلــغ  بدفــع 
لضمــان حقــوق الطفــل، وتعــد 
النفقــة مــن اآلثــار المترّتبــة علــى 
عقــد الــزواج ســواء عنــد عقــده 
أم عنــد انحاللــه، وتتميــز النفقــة 
بطابعهــا االنســاني للمــرأة على 
أنَّ  كمــا  وقانونــا  شــرعا  زوجهــا 
النفقــة الشــهرية تشــمل نفقــة 
والســكن  والكســوة  الطعــام 
التطبيــب  وأجــرة  ولوازمهــا 
وخدمــة  المعــروف  بالقــدر 
ألمثالهــا  يكــون  التــي  الزوجــة 
النفقــة  تعــّد  كمــا  ُمعيــن، 
الــزوج  علــى  واجبــة  الزوجيــة 
العســر  أو  اليســر  حالتــي  فــي 
الكســب  علــى  قــادرا  دام  مــا 
الشــرعي  حقهــا  مــن  ألنهــا 
كانــت  إذا  حتــى  والقانونــي 
موظفــة تتقاضــى راتبــا شــهريا 

رؤى زهير شكر

 العنف األسري
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يبـرر  أو  يـروج  أو  يمجـد  أو  يمهـد  أو 
الصدامـي فـي  البعـث  لـه، وبخاصـة 
مسـمى  أي  وتحـت  ورمـوزه  العـراق 
كان، وال يجـوز أن يكـون ذلـك ضمـن 
العـراق،  فـي  السياسـية  التعدديـة 

بقانـون«. ذلـك  وينظـم 

جامع المواطنة
   ولألسـف ليـس الحـال فـي بقيـة 
)ليبيـا  الديمقراطـي  الحبـو  دول 
أفضـل  واليمـن(  وسـوريا  ولبنـان 
مفهـوم  غيـاب  حيـث  العـراق،  مـن 
جامـع للمواطنـة وانعـدام أي وعـي 
هيمنـة  مـع  وطنـي،  ديمقراطـي 
التيـارات الدينيـة المذهبيـة وشـيوخ 
القبائـل والعشـائر والمال السياسـي 
ظـل  فـي  اإلقليميـة  والتدخـالت 
فسـاد مالـي مريـع أّدى إلـى انحـداٍر 
المعيشـة  مسـتويات  فـي  خطيـٍر 
البطالـة  وانتشـار  الخدمـات  وتدهـور 
وأعمـال الجريمـة المنظمـة مـن قبـل 
جماعات مسلحة وأذرع ميليشياوية 
لمعظـم الكتـل واألحـزاب المهيمنـة 
تطـور  أي  ُيعيـق  بمـا  البـالد،  علـى 
الديمقراطيـة  للتطبيقـات  نوعـي 
وفشـل ذريع لنظـام الحكم وعمليته 

السياسـية.

االخيـرة  االنتخابـات  نتائـج  إن      
الدولـة  اصحـاب مشـروع  فـوز  اثبتـت 
المنفلتـة  المجموعـات  تلـك  امـام 
التي تحاول اضعاف الدولة لحسـاب 
فوضى الال دولة واذرعها المسلحة، 
الرابحيـن  بيـن  الحالـي  الصـراع  ومـا 
االنتخابـات  سـباق  فـي  والخاسـرين 
النتائـج، اال اصـرار تلـك القـوى  حـول 
علـى ايقـاف عجلـة تقـدم واسـتقرار 
وعاقـب  شـعبه  انتفـض  الـذي  البلـد 
فـي  تسـببت  التـي  الكيانـات  تلـك 
بالتالـي  وهـي  وتقهقـره،  انحـداره 
مـن  لالنعتـاق  جديـة  تاريخيـة  فرصـة 
التـي  الشـمولية  العقليـة  هيمنـة 
الخاسـرين،  قـوى  تمثلهـا  كانـت 
سـيقع  العـراق  فـان  ذلـك  وعكـس 
أكثـر  سـوداء  حقبـة  فـي  بالكامـل 
ظالمـا وتطرفـًا من األنظمة السـابقة 
التـي حكمتـه منـذ 1958 ولحـد يومنا 

هـذا!.

الحديثـة  الديمقراطيـات  فـي     
التغييـر  عمليـات  أنتجتهـا  التـي 
الفوقيـة سـواًء فيمـا ُسـمي بالربيـع 
بتداخـل  تميـزت  التـي  أو  العربـي 
جراحـي أمريكـي أوروبـي عربـي كمـا 
بالكامـل  ورثـت  وليبيـا،  العـراق  فـي 
ذات النهج الذي ساد أنظمة الحكم 
التجميـل  أو  التغييـر  عمليـات  قبـل 
التـي اسـتهدفت الهيـاكل اإلداريـة 
التنفيذيـة  السـلطتين  وخاصـًة 
التغييـر  مـع  وتحولـت  والتشـريعية، 
كان  مـا  إلـى  حصـل  الـذي  الفوقـي 
الثـورة(  قيـادة  )مجلـس  بــ  ُيسـمى 
الـدول؛  تلـك  فـي  المطلـق  الحاكـم 
وذلـك باسـتخدام أدوات ديمقراطية 
ذاتهـا  االقتـراع  صناديـق  خـالل  مـن 
قبـل  مـن  ُتسـتثمر  كانـت  التـي 
أي  وبغيـاب  السـابقة،  األنظمـة 
أي  أو  الجامعـة  للمواطنـة  مفهـوم 
مـع  حـر.  وطنـي  ديمقراطـي  وعـي 
االجتماعـي  لـإلرث  متكلـس  تراكـم 
مـن  البـدوي  والقبلـي  والدينـي 
والتركيبـات  والتقاليـد  العـادات 
تحولـت  القديمـة،  االجتماعيـة 
إلـى  المسـتحدثة  األنظمـة  هـذه 
مـن  تشـددًا  أكثـر  شـمولية  أنظمـة 
التـي سـبقتها، خاصـًة فـي تغليـب 
مكـّون علـى آخـر فـي بلـدان متعددة 
وسـوريا  ولبنـان  كالعـراق  المكونـات 
اسـتبدلت  التـي  واليمـن،  وليبيـا 
مذهبيـة  بأخـرى  القوميـة  العقيـدة 
وميليشـيا دينيـة ومذهبيـة بـداًل مـن 
فرضـت  وحزبيـة  قوميـة  ميليشـيا 
االنتخابـي  الشـارع  علـى  هيمنتهـا 
الناخبيـن،  صناديـق  فـي  وأدواتـه 
مـن  مؤلفـة  آالف  عـن  ناهيـك 
وأجهـزة  وملحقاتهـم  الديـن  رجـال 
منابـر  اعتمـدت  التـي  دعايتهـم 
المسـاجد والحسـينيات والمناسبات 
الدينيـة مـن خـالل شـعارات ونصـوص 
وأعـراف  ومذهبيـة  دينيـة  وفتـاوى 
قبليـة الحتـواء العامـة مـن األهالـي 
ووعيـًا  وثقافـًة  تعليمـًا  المغيبيـن 
والالهثين وراء لقمة العيش بسبب 

المدقـع!.  والفقـر  البطالـة 

سقوط نظام
أن  وبعـد  العراقيـة  التجربـة  وفـي 
أسـقطت الواليـات المتحـدة هيـكل 
تـم  الشـمولي،  البعـث  حـزب  نظـام 
تشـريع دستور دائم حظي بتصويت 
الناخبيـن  مـن  العظمـى  الغالبيـة 
العراقييـن فـي عـام 2005، حيـث أقـرَّ 
البرلمانـي  النظـام  الجديـد  الدسـتور 
والثانـي  للنـواب  األول  بمجلسـين 
مكونـات  ممثلـي  يضـم  اتحـادي 
الكونغـرس  يشـبه  بمـا  العـراق 
البريطانـي  والعمـوم  األمريكـي 
والجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية، لكنه 

فشـل منـذ ذلـك الحيـن وحتـى يومنا 
للبرلمـان  الثانـي  الجـزء  بإنشـاء  هـذا 
خلـق  بمـا  االتحـادي(  )المجلـس 
ودسـتورية  قانونيـة  فـي  شـكوكًا 
مـن  الكثيـر  لـدى  الّنـواب  مجلـس 
البرلمانيـة  والنُّظـم  الدسـاتير  خبـراء 
فرصـة  وأتـاح  والخـارج،  الداخـل  فـي 
لهيمنة القوى الراديكالية المفعمة 
باأليديولوجيـة الدينيـة ذات التوجـه 
العدديـة  األغلبيـة  بحجـة  المذهبـي 
تعـداد  أي  وجـود  لعـدم  )تخمينـًا( 
عـام للسـكان منـذ أكثـر مـن ربـع قـرن 
وباالعتمـاد علـى تكهنـات وتقديرات 
قانونيـًا  سـندًا  اعتبارهـا  يمكـن  ال 
يؤهـل تلـك القوى لالسـتحواذ على 
كل مراكـز القـرار السياسـي واألمني 
ادى  الـذي  والمالـي  والعسـكري 
التـي  دولـة  الـال  مالمـح   بلـورة  الـى 
تناصـب الدولـة العـداء وتعمـل علـى 
الـى  وهيئاتهـا  مفاصلهـا  اضعـاف 
الحـد الـذي يحـول العـراق مـن نظـام 
إلـى  مفتـرض  برلمانـي  ديمقراطـي 
نظـام شـمولي بـأدوات ديمقراطيـة، 
االنتخابـات  نتائـج  أكـدت  حيـث 
األخيـرة التـي جـرت فـي العاشـر مـن 
أكتوبر 2021  م والتي أظهرت تراجعًا 
كبيـرًا لتلك القوى التي وقفت سـرا 
وعالنية وراء مشـروع الالدولة، ورغم 
ما بذلته من محاوالت الهيمنة على 
صناديق االقتراع  باذرعها العسـكرية 
وفصائلهـا الميليشـياوية، وإصرارهـا 
إشـاعة  أو  النتائـج  تلـك  إلغـاء  علـى 
الدسـتور  وتعطيـل  الفوضـى 
مشـروع  فـان  السياسـية،  والحيـاة 
ازاء  كبيـر  بشـكل  تقـدم  الدولـة 
كانـت  التـي  القـوى  تلـك  تقهقـر 
قـد اعتبـرت البرلمـان ليـس أكثـر مـن 
بـه شـرعيتها،  تثبـت  قميـص عثمـان 
الحكـم  منصـة  بـه  تعتلـي  وُسـلمًا 
تنصيـب  فـي  حصـل  كمـا  والتفـرد 
اطـار  خـارج  الجمهوريـة  رئيـس 
العـرف السـائد وفـرض مرشـح حزبـي 
عـن  ناهيـك  اغلبيتهـا،  باسـتخدام 
تشـريع قانـون الحشـد الـذي يتقاطع 
التاسـعة  الدسـتورية  المـادة  مـع 
أواًل، والتـي تنـّص علـى أنـه: »يحظـر 
خـارج  عسـكرية  ميليشـيات  تكويـن 
إطار القوات المسلحة«   أي بمعنى 
المنـع الكامـل النشـاء أي فصائـل أو 
المنظومـة  خـارج  مسـلحة  جماعـات 
إضافـة  للبـالد،  الرسـمية  العسـكرية 
التـي  والكيانـات  الممارسـات  الـى 
أسسـتها رغم منعها وتحريمها في 
الدسـتور حسـب المادة السابعة أواًل 

أنـه: علـى  تنـصُّ  والتـي 

»  يحظـر كل كيـان أو نهـج يتبنـى 
التكفيـر  أو  اإلرهـاب  أو  العنصريـة 
يحـرض  أو  الطائفـي  التطهيـر  أو 

كفاح محمود كريم
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 اقـرت المـادة 22 مـن االعـالن العالمـي لحقوق االنسـان عن أحقية 
كل فرد من افراد المجتمع في الضمان االجتماعي والحصول على 
عنهـا  غنـى  ال  التـي  والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  حاجتـه 
لكرامتـه ، وفـي المـادة 23 مـن االعـالن أن لـكل فـرد الحـق أن يعيـش 
فـي مسـتوى يكفـل لـه وألسـرته الصحـة والرفاهيـة ولـه الحق في 
الضمـان فـي حالـة مرضه وعجزه وترمله والشـيخوخة وفي الحاالت 

التـي يفقـد وسـائل معيشـته ألسـباب خارجـة عـن إرادته .
وقد نصت المادة 30 من الدستور العراقي على :

ـ  الطفــل والمــرأة  ـ وبخاصــة  للفــرد واالســرة  الدولــة  )اواًلـ تكفــل 
الضمــان االجتماعــي والصحــي، والمقومــات االساســية للعيــش 
فــي حيــاٍة حــرة كريمــٍة، تؤمــن لهــم الدخــل المناســب، والســكن 

المالئــم. 
ثانيــًاـ تكفــل الدولــة الضمــان االجتماعــي و الصحــي للعراقيين في 
حــال الشــيخوخة أو المــرض أو العجــز عــن العمــل أو التشــرد أو اليتــم 
أو البطالــة، وتعمــل علــى وقايتهــم مــن الجهــل والخــوف والفاقــة، 
وتوفــر لهــم الســكن والمناهــج الخاصــة لتأهيلهــم والعنايــة بهــم، 

وينظــم ذلــك بقانــون.(
وتطبيقــا للدســتور العراقــي وتماشــيا مــع النظــم الدوليــة فــي 
الحمايــة االجتماعيــة ومــن اجــل االرتقــاء بالمجتمــع العراقــي تــم 
لتوفيــر مســتلزمات ووســائل   2014 لســنة   11 رقــم  القانــون  تشــريع 
الحيــاة الحــرة الكريمــة ورفــع المســتوى المعاشــي لألفــراد واألســر 

دون خــط الفقــر وإليجــاد نظــام تكافــل اجتماعــي .
وبحســب القانون رقم )11 ( لســنة 2014 فان الفئات المشــمولة بهذا 
القانون كما حددتها المادة رقم 1 /اوال ) ذوي االعاقة واالحتياجات 
الخاصــة ، واالرامــل والمطلقــات، وزوجــة المفقــود والعاجــز واليتيــم 

وفئــات اخــرى ادرجهــا القانــون في مــواده(. 
ــات واالســر ممــن هــم دون  ــى الفئ ــون ســريانه عل وقــد حــدد القان
خــط الفقــر ،وقــد عــرف الباحثــون خــط الفقــر علــى انــه ) أدنــى حد من 
الدخــل يجعلــه يفكــر مليــًا فــي توزيعــه بيــن مصارفــه مــن المتطلبــات 
األساســية ، ألن خلــاًل مــا فــي توزيعــه مــن شــأنه التأثير في الشــخص 
ــه مــن شــيء علــى حســاب شــيء آخــر ، و مثــال ذلــك دفــع  بحرمان
شــخص ألمــوال لــدواء مرتفــع الســعر جــدا تــؤدي إلــى تقليــص حجــم 

مشــتريات المالبــس لذلــك الشــخص(.
تسعى الرعاية االجتماعية لتحقيق أهدافها : 

مــن خــالل المشــاركة الفاعلــة فــي بنــاء االنســان وتحقيــق مصالحــه 
بحيــث يصبــح هــو الغايــة والوســيلة بهــدف المشــاركة االيجابيــة 
فــي نشــوء مجتمعــه ، واشــباع اقصــى قــدر مــن احتياجاتــه وتوفيــر 
الخدمــات ورفــع مســتوى معيشــته ، وتحقيــق التــوازن العــادل فــي 
ناتــج التنميــة علــى المواطنيــن بالتســاوي فــي الحقــوق  توزيــع 
والواجبــات وبيــن كافــة قطاعات النشــاط االجتماعــي واالقتصادي 
وتدعيــم  الروابــط  وتقويــة   ، المجتمــع  فــي  والمــادي  والثقافــي 
العالقــات علــى أســاس التكافــل االجتماعــي بيــن افــراد المجتمــع .   
وأن قطــع المعونــة االجتماعيــة عــن آالف المســتفيدين بحجــج 
تحــت  فــوق  انهــم  او  ملفاتهــم  اوراق  اكتمــال  ،كعــدم  كثيــرة 
خــط الفقــر او ان البعــض مــن المســتفيدين حدثــت تغيــرات فــي 
واقعهــم االجتماعــي او الحياتــي ، يتناقــض مــع الرعايــة االجتماعية 
ويعيــق تحقيــق أهدافهــا . ، بينمــا يعتقــد المواطنــون انهــم ضحيــة 
التخطيــط  وزارتــي  فــي  االداري  الــكادر  ارتكبهــا  اداريــة  إلخطــاء 
والعمــل والشــؤون االجتماعيــة المشــرفتين علــى مشــروع الرعايــة 

. االجتماعيــة 
واذا كانــت الحكومــة قــد حــددت خــط الفقــر ب) 150 الــف ( دينــار فأن 
هنــاك محافظــات يقــع نصفهــا تحــت خــط الفقــر كمــا يقــول بعــض 

المســؤولين المحلييــن فــي احــدى المحافظــات.
ــة اجتماعيــة  هــذا الواقــع الخطيــر مــن الفقــر يشــكل كارثــة وقنبل
ــر مــن العقــالء مــن خطــورة انفجارهــا، لهــذا  ــة ،يخــاف الكثي موقوت

يجــب وضــع الخطــط واالســتراتيجيات لمعالجتهــا .
المعونــات االجتماعيــة  ايجابيــة مــن   نتائــج  رغــم مــا يترتــب مــن 
الشــهرية والتــي تصــرف عليهــا المليــارات فتســد بعــض مــن حاجات 
المســتفيدين ولكــن اثرهــا الســلبي اســوء فيحــول مجاميــع كبيــرة 
ــادي » فتهــدر كرامــة  ــى  مــا يشــبه » مــادي االي مــن المواطنيــن ال
االنســان الــذي ال يعمــل، بينمــا البديــل يكــون باعتمــاد عــدة طــرق 
الصناعيــة  كالتنميــة  الفقــر  لمعالجــة  الــدول  اعتمدتهــا  وخطــط 
والزراعيــة وتطويــر قطــاع الســياحة ، فضــال عــن نظــام المشــاريع 
الصغيــرة التــي ستســتوعب آالف مــن االيــدي العاملــة ، ممــا يقلــل 
مــن تعــرض المســتفيدين للمخاطــر ويمكنهــم مــن التغلــب علــى 
المخاطــر االقتصاديــة واالجتماعيــة مثل البطالة واالقصــاء والمرض 

والعجــز والشــيخوخة .

كوران خالد 

 الرعاية االجتماعية في العراق

 تسعَة عشر عامًا والعراق يعيش 
بالديمقراطـي  يسـمى  نظامـًا 
مـن  اسـتلهامًا  التوافقـي، 
التوافقيـة  الديمقراطيـة  نظريـة 
ليبهـارت«  »آرنـت  ابتدعهـا  التـي 
فـي  تطـور  جديـد  كمفهـوم 
غيـر  البلـدان  فـي  وبالـذات  أوروبـا 
المتجانسـة قوميـًا. ولعـل أهـم مـا 
التوافقيـة  النظريـة  طرحتـه هـذه 

»حكومـة  وهـي  تمّيزهـا  التـي  األربعـة  العناصـر  هـي 
األغلبيـة  حـزب  )تشـمل  واسـعة  تحالـف  أو  ائتـالف 
الـوزارة، فـي  ) فـي  وسـواه( ومبـدأ التمثيـل النسـبي 
اإلدارة، والمؤسسـات، واالنتخابات أساسـًا، حق الفيتو 

المتبـادل(.
هـذا يعنـي باختصـار أن المكونات تتقاسـم السـلطة 
النسـبي، وهـو  تمثيلهـا  التنفيذيـة وفـق  ومواقعهـا 
المكونـات  تعـدت  التـي  المحاصصـة،  يفـرز ظاهـرة  مـا 
التناقـض  لكـن  والسياسـية.  الطائفيـة  الـى  العرقيـة 
يقـع عندمـا تنـص النظريـة علـى أن كل مكـون يملـك 
ينتفـي  وهنـا  األخـرى،  المكونـات  تجـاه  الفيتـو  حـق 
دور التمثيـل النسـبي مـا دام القـرار يقـوم علـى شـرط 

قبـول جميـع األطـراف.
النظريـة  هـذه  تـداول  جـرى  والمشـرق  لبنـان  فـي   
والتبشـير بهـا إّبـان الثمانينيـات واعتبـرت طريقـًا لحـل 
عـام  الطائـف  مؤتمـر  خـالل  الداخلـي  اللبنانـي  النـزاع 
1990، وعليـه جـرى اعتمادهـا ليصـل لبنـان الـى مـا هـو 

اليـوم مـن تفـكك وانهيـار شـبه كامـل. عليـه 
فـي العـراق جـرى تطبيـق مـا ُسـمي بالديمقراطيـة 
التوافقيـة فـي 2003 وخـالل تسـعة عشـر عامـًا وصـل 
العراق الى طريق مسدود إذ باتت المحاصصة وسيلة 
لتقاسـم النفـوذ وتحقيـق المكاسـب الحزبيـة وأصـاب 
الشـلل جميـع المرافـق وغـاب اإلنجـاز بسـبب اإلعاقـات 
المتبادلـة )الفيتـو المتبـادل(، وتعّمـق الفسـاد وتوسـع 
حتـى شـمل كل األطـراف تقريبـًا، ومـا زلنا نعتبـر نظامنا 

ديمقراطيـًا.
صاحبهـا  يعـد  ولـم  النظريـة،  هـذه  تطبيـق  فشـل 
يسـميها بالديمقراطيـة، بـل بالنظـام التوافقـي الـذي 
اثبتت التجارب فشله في أغلب الدول التي اعتمدته. 
فـال معنـى ألن يشـارك الجميـع فـي السـلطة وهنـاك 
محكـوم  ألنـه  ويراقـب  يشـّرع  أن  يسـتطيع  ال  برلمـان 
علـى  فتكـون  حصلـت  وإن  تحصـل  قّلمـا  بتوافقـات 

العامـة؟ المصلحـة  علـى حسـاب  شـكل مسـاومات 
ألم يحن الوقت لنخرج من هذه اللعبة المدمرة؟. 

المكونـات  كل  تشـارك  أن  ضـرورة  حـول  نختلـف  ال 
البـالد،  إدارة  فـي  السياسـية(  )وليسـت  المجتمعيـة 
ديمقراطيـة  ظـل  فـي  يجـري  أن  يجـب  ذلـك  لكـن 
حقيقيـة تقـوم علـى وجـود ائتـالف أطـراف سياسـية 
السياسـية  األقليـة  ائتـالف  مقابـل  حاكمـة،  كأغلبيـة 
الـذي يمـارس دور المعارضـة وهـو ال يقـل أهميـة عـن 
أداء  مراقبـة  لجهـة  البـالد  خدمـة  فـي  الحكومـة  دور 
بـدون  الحكومـة وتقويمـه، فـال ديمقراطيـة حقيقيـة 

بّنـاءة. معارضـة 
الجميـع  أهـداف  تكـون  أن  يشـترط  ذلـك  تحقيـق 
لجنـي  االسـتحواذ علـى مناصـب  الدولـة وليـس  بنـاء 

الجهويـة. المنافـع 

سالم مشكور

 فرصة لديمقراطية حقيقية
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إلـى   فالوصـول  العلـوم،  مختلـف 
فيـه  المحطـات  واقامـة  الفضـاء 
والهندسـة  الكواكـب،  وارتيـاد 
الزراعـة  فـي  ودورهـا  الوراثيـة 
الحيوانيـة،  الثـروة  وتحسـين 
ذات  الكيميائيـة  واألسـمدة 
الجزيئـات المخلبية الطويلة، التي 
التربـة وتمكـث فـي  بـذرات  ترتبـط 
خصوبتهـا،  وتديـم  طويـال  األرض 
قليلـة  القديمـة  النمـاذج  مـن  بـدال 
مـع  االغتسـال  وسـريعة  المكـوث 
الخاليـا  مجـال  وفـي  البـزل،  ميـاه 
والميكانيـك  والطاقـة  الجزعيـة 
يتسـع  ال  التـي  العديـد،  والعديـد 

لذكرهـا.  والوقـت  المجـال 

العقديـن،  يقـرب  مـا  بعـد  فهـل 
مـا  كل  علـى  منفتحـون  ونحـن 
العالـم،  فـي  ويحـدث  يجـري 
نجحنـا فـي إصـالح قطـاع التعليـم 
مليـا،  ذلـك  فـي  وفكرنـا  والتربيـة، 
وبدأنا الخطوة األولى مع التعليم 
االبتدائـي، وحولنـا مـدارس طلبتنـا 
إلـى قـالع علم حصينـة، ومختبرات 
واكتشـاف  واإلعـداد،  للتأهـل 
المواهـب وصقلهـا وزودناهـا بـكل 
معـدات  مـن  النجـاح  مسـتلزمات 
واسـاليب  حديثـه،  وتكنولوجيـا 
واألدب  الفـن  تـذوق  فـي  مبتكـرة 
للعلـم  ومعسـكر  والجمـال. 
والنبـوغ والتفـوق، بعيـدا عـن تاثيـر 
المجتمـع، وقيمـه الفجـة الواهيـة. 

منشـغلون  قادتنـا  إن  اعتقـد 
ممـا  أكثـر  اإللزامـي،  التجنيـد  فـي 
يفكـرون بمأسـاة مـا نحـن عليـه مـن 
والـذي  وتراجعـه،  التعليـم  تـردي 
سـيكون مشـكلة حقيقيـة عندمـا 
نقيـم مشـاريع اسـتثمارية لنهضـة 
ونكـون  كبيـرة،  وزراعيـة  صناعيـة 
علميـة  مؤهـالت  إلـى  بحاجـة 
تلـك  إلدارة  كفـوءة،  واداريـة 
وتطويرهـا  وتشـغيلها،  المشـاريع 

معداتهـا. وصيانـة 

مثمـر  مجتمعـي  نشـاط  مـن  مـا   
وفعـال،  فـي أي قطـاع وزاوية، إال 
وقـد ارتكـز، علـى العقـول الخبيـرة 
النيـرة، التـي ازدانـت وارتـوت، علمـا 
مراحـل  فـي  اكتسـبتها  ومعرفـة، 
وبمسـاعدة  المختلفـة،  التعلـم 
والمدرسـة،  والمجتمـع  األهـل 
باعتبارهـا بيئـة العلـم ومختبـر بنـاء 
الشـخصية وتاهلهـا الكامـل للبذل 

والعطـاء. 

الوقـت  لنـا  تسـنى  ولـو    
السياسـات  علـى  لإلطـالع 
البلـدان،  مـن  للعديـد  الحكوميـة 
فـي  تطورهـا  فـي  أسـرعت  التـي 
أنهـا  لوجدنـا  القطاعـات،  مختلـف 
األولويـة  التعليـم  قطـاع  أعطـت 
مـن  فيـه  واسـتثمرت  القصـوى، 
اسـتثماراتها  يفـوق  مـا  األمـوال، 
باعتبـاره  األخـرى،  القطاعـات  فـي 
لـكل  والداعـم  والمؤثـر  الفاعـل 
القـادر  الوحيـد  وهـو  النشـاطات، 
الطاقـات  كل  صقـل  علـى 
ديمومـة  فـي  يجعلهـا  وشـحذها، 
مـن االبتـكار واالكتشـاف والتطـور 
ذلـك  تصـل  لـم  وهـي  والرقـي، 
العالـي  االنضبـاط  مـن  المسـتوى 
إدراكهـا  بعـد  اال  والخـالق،  المبـدع 
حقيقيـة ودور العمليـة التعليميـة 
التعليـم  نصيـب  فـكان  والتربويـة، 
االبتدائـي  قبـل  ومـا  االبتدائـي 
االهتمـام،  مـن  الكثيـر  الشـيء 
المراحـل  مـع  الحـال  وكـذا 
أصبحـت  اذ  األخـرى،  التعليميـة 
علميـة  بحـوث  مراكـز  الجامعـات 
لهـا  ضخمـة  ومختبـرات  رصينـة، 
قـدرة إجـراء التجـارب الكبـرى فـي 
الوراثيـة،  والهندسـة  االستنسـاخ 

وغيرهـا.  النانـو  وعلـم 

بلدنـا  فـي  التعليـم  واقـع  تتبـع 
مطعـون  انـه  لنـا  يكشـف  العـراق، 
التعليـم  وان  الصميـم،  فـي 
االبتدائي هو األكثر فشال، منذ أن 
أخـذ العراق ينحدر نحو الدكتاتورية 
الحـروب  وخـوض  والشـمولية، 
اعتلـى  عندمـا  المدمـرة،  العبثيـة 
البعـث الصدامـي كرسـي الحكـم، 
فـي نهايـة السـبعينيات فصاعـدا، 
األسـتاذ  مرتـب  يعـد  لـم  عندمـا 
يرقـى إلـى تلبيـة أبسـط مقومـات 
السـلطة  وأن  بكرامـة،  العيـش 
حرمـة  تقتحـم  صـارت  وازالمهـا 
بأنواعهـا،  والمـدارس  الجامعـات 
للمـالكات  اإلهانـات  وتوجـه 
البوليسـية  باسـاليبها  التعليميـة، 

لتحـركات  الشـديدة  ومراقبتهـا 
الجميـع والتجسـس علـى آرائهـم، 
وهنـاك الكثيـر منهـم اضطـر لتـرك 
فـي  والعمـل  والـدرس،  المدرسـة 
البعـد  كل  بعيـدة  أخـرى،  مجـاالت 
والعلمـي،  التربـوي  الواقـع  عـن 
واصبحـت الشـهادة ونيلهـا مجـرد 
ويعنـي  ورائـه،  مـن  طائـل  ال  عبـث 
الفقـر والكفـاف وشـظف العيش، 
وبذلـك انطفئـت آمـال الموهوبيـن 
فـي  والمبدعيـن  والمتميزيـن 
والتنقيـب   البحـث  مواصلـة 

والتتبـع.  الخبـرة  ومراكمـة 

الحـال  إن  األسـف  شـديد  مـع 
بعـد  حتـى  للغايـة،  سـيئا  اسـتمر 

زوال الدكتاتوريـة إلـى غيـر رجعـة،  
وانبثـاق فجـر الديمقراطيـة، وحرية 
ووصـول  المنابـر،  وتعـدد  التعبيـر 
تقريبـا.  للجميـع  اإلنترنيـت  خدمـة 

للغايـة،  حساسـة  المرحلـة  هـذه 
مركـزا  اهتمامـا  تتطلـب  وهـي 
إصـالح  فـي  مسـبوق،  وغيـر 
فلـم  التطـور،  ليواكـب  التعليـم 
يعـد العـراق ذلـك البلد الـذي تديره 
طغمـة حمقـاء، والتي كانت سـببا 
العالـم،  عـن  وسـلخه  عزلـه  فـي 
والعشـائرية،  الطائفيـة  قيـم  وزرع 
بيـن  والظـالم  التخلـف  ومفاهيـم 

ابنائـه. 

فالعـراق اليـوم جـزء مـن العالـم، 
يتأثـر بـكل مـا يجـري حولـه، وليـس 
هنـاك أي قيـد علـى تتبـع أي علم 
مـن  صغيـرا،  أو  كبيـرا  حـدث  وأي 
مـن  أو  الالقطـة  الصحـون  خـالل 

النقـال.  الجهـاز  خـالل 

أنجـز  الـذي  فـي  ماتعمقنـا  وإذا 
وحيـره  ذهـول  فـي  انفسـنا  نجـد 
فـي  فتـوح  أمـام  وإننـا  تامـة، 

   ماهر عبد جودة

قطاع التعليم والحاجة لالصالح
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شــومان  روبــرت  مؤسســة  نشــرت 
الفرنســية فــي عددهــا الصــادر بتاريــخ 4 
ــًرا للكاتبــة Mكاثريــن  تشــرين أول M2021 تقري
MMMMMMMMMM MMMMMM MM MMMMMM قّدمــت فيهــا  ويهتــول دي وينــدن 
مراجعــة مســهبة عــن الميثــاق الجديــد 
بخصــوص  األوربــي  االتحــاد  لــدول 
اللجــوء  وتحديــات  الهجــرة  مشــاكل 
دوليــة  ضغــوط  عــن  الناجــم  المفــرط 
التــي شــهدتها دول  الحــروب  بســبب 
الكاتبــة،  المضطــرب. وبحســب  العالــم 
وصــل  الــذي  الجديــد  الميثــاق  فــإن 
مكاتــب المفوضيــة األوربيــة قبــل عــام، 
ليــس   ،2020 أيلــول  فــي  وبالتحديــد 
مرجًحــا اعتمــاُده بســبب خالفــات حــادة 
وانقســامات فــي دول االتحــاد كونــه ال 
يلبــي تحديــات المرحلــة المعقــدة. ويعّد 
نوعــه  مــن  الثالــث  الحديــث،  الميثــاق 
المفوضيــة  قــرارات  سلســلة  ضمــن 
األوربيــة، حيــث ســبقه الميثــاق األول 
فــي عــام 2008 والثانــي فــي عــام 2014. 
وبحســب مصــادر مطلعــة، فــإن الميثــاق 
الجديد قيد المناقشــة ال يرتقي لشــكل 
معاهــدة، بــل يقتصر فــي تصوراته على 
نــوع مــن االلتــزام األخالقــي والمعنــوي 
بيــن دول االتحــاد األوربــي إزاء موضوعة 
صــوَب  المتنامــي  واللجــوء  الهجــرة 
ــا وســط خالفــات حــادة بيــن الــدول  أورب
ــادة  االعضــاء نتيجــة النعــدام الثقــة وزي
الضغــوط الدوليــة والهجــرات الجماعية 
وطلبــات اللجــوء المتناميــة بــال رحمــة 

باتجاههــا.
الميثــاق  فــي  مالحظتــه  يمكــن  مــا 
تقديمــه  الكاتبــة،  بحســب  الجديــد 
تنــازالت أكثــر مــن ســابقيه مــن حيــث 
األعبــاء  لتقاســم  الــدؤوب  الســعي 
المشــتركة  والهمــوم  المتزايــدة 
للتصــدي للهجمــة الشرســة لطالبــي 
اللجــوء وقاصــدي الهجــرة وإْن تعــددت 
األســباب واألغــراض مــن ورائهــا. فهــو 
 MتابوهــاتM يضــع  ال  المبــدأ  حيــث  مــن 
لبلــدان  العالميــة  الغــزوة  هــذه  أمــام 
أوربــا بقــدر مــا يســعى لتنظيمهــا بمــا 
يتوافــق مــع عدالــة المنطــق والقــدرة 
أليــة  تفادًيــا  المعقولــة  االســتيعابية 
تنجــم فــي  قــد  أو مشــاكل  منغصــات 
عــن  وخروجهــا  األزمــة  تفاقــم  حالــة 
حدودهــا المعقولــة والعادلــة وبحســب 
خصوصيــة كل دولــة عضــو معنّيــة فــي 
المفوضيــة األوربيــة. فمــا تخشــاها دول 
االتحــاد األوربــي أكثــر، خــروج الموضــوع 
عــن طاقــة االتحــاد، والســّيما بفقــدان 
الســيطرة علــى الحــدود الفاصلــة بيــن 
دول المغادرة أي العبور ودول الوصول 

الهــدف. أي 
إليهــا،  الوصــول  هنــاك دول يصعــب 
إّمــا بســبب بعدهــا عــن دول العبــور أو 
ــا فــي أجوائهــا  ــة العيــش أحياًن لصعوب
المناخيــة التــي ال تتوافــق مــع طبيعــة 
طالــب الهجــرة أو اللجــوء مــن العنصــر 
الشــرقي. لــذا تقــع خيــارات هــذا األخيــر 
بالبقــاء فــي أول موطــئ قــدم للبلــد 

الــذي وصــَل إليــه بعــد رحلة شــاقة مضنية 
محفوفــة بمخاطــر القــى فيهــا متاعــب 
جّمــة عبــر تجــار ال هــمَّ لهــم ســوى كســب 
المــال وإلقــاء البشــر فــي مجاهيــل البحــار 
مــن دون مراعــاة إنســانية وال ضميــر. وهــذا 
مّمــا يشــّكُل عبًئــا إضافًيــا علــى أرض دولــة 
الوصــول األّولــي والمواطنيــن فيهــا. لــذا، 
مــن الطبيعــي جــًدا أن يثيــَر هــذا التحــّدي 
ويخلــق  الــدول  هــذه  مواطنــي  غضــَب 
أزمــة لحكوماتهــا التــي تعانــي أصــاًل مــن 
اجتماعيــة  ومشــاكل  اقتصاديــة  أزمــات 
التصــّدي  لغايــة  تصــل  قــد  وسياســية 
أليــة أبــواب تســعى الحكومــات المعنيــة 
فتحهــا تســهياًل لدخــول طالبــي الهجــرة 
األســباب.  تعــددت  مهمــا  اللجــوء  أو 
ومنهــا بــروز جماعــات متطرفــة ومتعصبــة 
لألوطــان تســعى للحفــاظ علــى طبيعــة 
شــعوبها األصليــة وأعراقهــا وتماســكها 
أهــداف  تدخــل  قــد  وهنــا  ووحدتهــا. 
الحفــاظ  مســاعي  ضمــن  هــذه  غيــر 
علــى التركيبــة الســكانية األصليــة فــي 
عيشــها  وطريقــة  التقليديــة  العقيــدة 
والســلوكية  االجتماعيــة  وممارســاتها 
المطالبــة  جانــب  إلــى  هــذا  اليوميــة. 
األعبــاء  تقاســم  مســألة  فــي  بالعدالــة 
للتخفيــف عــن النتائــج الكبيــرة والعديــدة 
التــي تحتمهــا هجمــات اللجــوء والهجــرة 
األخيــرة  الفتــرة  فــي  االعتياديــة  غيــر 
واقتــران هــذه بالمشــاكل واألزمــات التــي 
نقــاط  تجاهــل  يمكــن  ال  كمــا  ترافقهــا. 
المحاذيــة  االنطــالق  دول  بيــن  الخــالف 
ومشاكســتها  األوربــي  االتحــاد  لــدول 
فــي  خالفيــة  ألســباب  األخيــرة  لهــذه 
مؤخــًرا  حصــل  كمــا  العامــة،  السياســة 
بيالروســيا  خلقتهــا  التــي  األزمــة  فــي 
وإطالقهــا العنــان الختــراق دول االتحــاد 
المجــاورة مثــل ليتوانيــا وبولنــدا بهــدف 
أزمــات  وخلــق  أمنيــة  خروقــات  إحــداث 
فــي المنطقــة، مــا يتطلــب تعزيــز مراقبــة 
الحــدود وتعاوًنــا أكثــر فــي رصــد ومنــع ايــة 
خروقــات لمحــاوالت غيــر شــرعية لالتجــار 

بالبشــر.
يــرى  َمــن  هنــاك  للعيــان،  يبــدو  كمــا 
صعوبــة فــي تنظيــم موضوعــة الهجــرة 
الخالفــات  بســبب  اللجــوء  وطلبــات 
األوربــي  االتحــاد  دول  بيــن  المتجــددة 
األحــزاب  وشــكل  الحكومــات  وطبيعــة 
األخيــرة،  اآلونــة  فــي  تحكمهــا.  التــي 
ال  يمينيــة  أحــزاٌب  أوربــا  علــى  طغــت 
مــن  شــيًئا  سياســتها  فــي  تخفــي 
محــاوالت  أليــة  والترّصــد  التطــرف 
ديمغرافيــة  تغييــرات  إلحــداث  تهــدف 
لتلــك  الســكانية  التركيبــة  شــكل  فــي 
البلــدان وهويتهــا الدينيــة واالجتماعيــة 
والعرقيــة. ولعــلَّ هــذا مــن ضمــن حقوقها 
المواطنيــة. فالشــعب هــو صاحــب اإلرادة 
حفاًظــا  واألخيــر  األول  فــي  والقــرار 
علــى صورتــه واصالتــه وعنوانــه الدينــي 
وهويتــه القوميــة والوطنيــة. ومــن جملة 
وضــع  الموقــف  هــذا  مثــل  يعنيــه  مــا 
العراقيــل الطبيعيــة أمــام تحقيــق هــدف 

لويس إقليمس 
أوربا ميثاق جديد للهجرة واللجوء والتحديات

الميثــاق الجديــد، مــا يعنــي بالتالــي أيًضــا 
ضآلــًة وقصــوًرا فــي فــرص نجــاح تحقيقه 

االتحــاد. دول  مســتوى  علــى 
ومــع تواصــل االنتخابــات العامــة وقربها 
فــي بعــض دول االتحــاد، نشــهد عزوًفــا 
هجمــات  إزاَء  واضحــة  ومعارضــة  عاًمــا 
الهجــرة واللجــوء المتزايــدة فــي منهــج 
والقوميــة،  الوطنيــة  األحــزاب  بعــض 
المعنيــة  الــدول  أكثــر  فــي  الســّيما 
بالهجــرة واللجــوء وأهّمهــا، مثــل ألمانيــا 
وفرنســا وإيطاليــا وإســبانيا وربمــا أخــرى 
الظاهــرة  هــذه  بنيــران  اكتــوت  غيرهــا 
المقلقــة. إضافــة إلــى دول المجموعــة 
غزوهــا  تخشــى  التــي  االســكندنافية 
-أوســطية  شــرق  دول  مواطنــي  مــن 
وآســيوية وأفريقيــة. وفــي حيــن كانــت 
شــعوٍب  مــن  القادمــة  الموجــات  هــذه 
ودوٍل محســوبة حتــى األمــس القريــب 
التعــاون والشــراكة معهــا منــذ  عصــَب 
تعثرهــا  لحيــن  االســتعمارية  الحقبــة 
تبعيتهــا  وخســارة  شــرعيتها  وفقــدان 
العســل  ســنوات  طيلــة  بهــا  ــٍب  مرحَّ
تختلــف  تــكاُد  الصــورة  أّن  إاّل  الطــوال، 
اليــوم بســبب تطــور شــكل العالقــة بيــن 
والشــعوب  القديــم  االســتعمار  دولــة 
تمــّرد  بعــد  الميــم(  )بفتــح  المســتعَمرة 
التبعيــة  شــكل  علــى  األخيــرة  هــذه 
مؤخــًرا  خلــق  مّمــا  وهــذا  التقليديــة. 
فجــوة فــي التعامــل الدبلوماســي بيــن 
طرفــي المشــكلة، حيــث بدأت تتشــكى 
هــذه األخيــرة وحكوماُتهــا مــن قــرارات 
ــة  ــات التأشــيرات ألي تحــّد مــن ســبل طلب
دول  مــع  حصــل  كمــا  كانــت،  أســباب 
مغاربيــة مؤخــًرا. وقــد بــرز تأثيــر مثــل هــذه 
القــرارات علــى طلبــات البحــث عــن عمــل 
أو ألغــراض االســتقرار الســكني واإلقامة 
لتــرك  يســعون  ومواطنيــن  ألفــراٍد 
بلدانهــم األصليــة بعــد شــعورهم بخيبــة 
أمــٍل فيهــا أو بســبب مطاردتهــم وكظم 
أحالمهــم بحيــاة مســتقرة فــي العدالــة 
والحريــة والديمقراطيــة التي افتقدوها 
فــي بلدانهــم األصليــة بســبب حكومــات 
وأحــزاب فاســدة ســعت وراء مصالحهــا 
ديــدُن  وهــذا  والخاصــة.  الفئويــة 
الشرق-أوســطية  الــدول  مــن  العديــد 
العربيــة  منطقتنــا  ومنهــا  واإلســالمية 

التحديــد. الخصــوص ال  علــى وجــه 
مّمــا ال يخفــى ايًضــا، وجــود اتفاقــات 
فــي  األوربــي  االتحــاد  دول  بيــن  بينيــة 
مجــال تنقــل الالجئيــن وفــق معاييــر اشــار 
عنــه  يختلــف  مــا  لكــن  الميثــاق.  إليهــا 
نظيــره  مــع  المقتــرح  الجديــد  الميثــاق 
عــدم   ،1990 فــي  األول  دبلــن  ميثــاق 
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إتاحــة الفرصــة لطالــب اللجــوء بالتقديم 
لخيــارات عديــدة أتاحهــا ســابُقه. وفيمــا 
ُأقــّر  الــذي  الثانــي  دبلــن  اتفــاق  ينــص 
تحديــد  حتميــة  علــى   2003 عــام  فــي 
طلــب اللجــوء فــي البلــد األولــي الــذي 
ــب اللجــوء  تطــأ أقــداُم المهاجــر أو طال
الطلــب،  بتغييــر  لــه  الســماح  وعــدم 
لــدى  مــا شــّكَل فجــوة وأزمــة وغضًبــا 
تشــّكل  التــي  الــدول  هــذه  مواطنــي 
القاعــدة األولــى لقاصــدي الهجــرة أو 
مــن  اللجــوء بســبب معاناتهــا  طلبــات 
كثــرة قاصديهــا وتفضيلهــا على غيرها 
مــن بلــدان بعيــدة نســبًيا قــد تتطلــب 
ونفقــات  ومتاعــب  ومســاٍع  جهــوًدا 
إضافيــة لبلوغهــا. وفــي حيــن يشــكل 
الهــدف مــن مشــروع الميثــاق الجديــد 
العبــور  بيــن دول  للثقــة  إيجــاد قاعــدة 
اإلقامــة  فــي  وتوازًنــا  القصــد  ودول 
الهاجــس  فــإّن  فيهــا،  واالســتقرار 
األمنــي يبقــى مــن ضمــن المعالجــات 
والســمات التــي ال منــاص منهــا فــي 
األمنيــة  الخصوصيــة  علــى  الحفــاظ 
لبلــدان االتحــاد وصوِنهــا مــن أيــة مخاطــر 
أمنيــة تســعى لخلــق حــاالت مــن عــدم 
االســتقرار أو اإلربــاك واالضطــراب فيهــا 
ألغــراض وغايــات، منهــا معلومــة ومنهــا 
ــاء مــن  ــزال فــي قيــد الجهــل والغب مــا ي
فــي  تعيــش  أوربيــة  جانــب حكومــات 
حســن  عــن  الناجمــة  أفكارهــا  ســبات 
نيــة وطيــب إرادة ومــّد يــد المســاعدة 
وبيــن  وطنــه  فــي  المطــاَرد  للغريــب 
بحتــة.  إنســانية  لــدواٍع  وناســه  أهلــه 

الكبــرى! الطامــة  وهنــا 
كثيــرة  التحديــات  أن  صحيــح 
إلــى  ترقــى  ال  ضعيفــة  والمعالجــات 
تالفًيــا  والتــآزر  التضامــن  مســتوى 
ترجيــح  لكــن  وأكبــر.  أوســع  لمشــاكل 
باتخــاذ  التأّنــي  فــي  واالتــزان  العقــل 
قــرارات بقبــول حــاالت اللجــوء والهجــرة 
ألســوار  القــوي  للبنــاء  ضــرورٌي  أيًضــا، 
بلــدان أوربــا وصــون هويتهــا والحفــاظ 
علــى صورتهــا النمطيــة الخاصــة التــي 
يــرى فيهــا طالــب اللجــوء أو المهاجــر 
جنــة عدن وخير مــكاٍن لإلقامة والعيش 
المتــرف الحــر فــي أجــواء تختلــف كّلًيــا 
عــن محيطــه الســابق فــي وطنــه الــذي 
بمواطنيتــه  وضّحــى  وطــرَده  لفَظــه 
بســبب تفّشــي الفســاد واإلفســاد فيــه 
المقيتــة  الدكتاتوريــة  مبــدأ  وتعميــم 
فــي الحكــم وطــرد الكفــاءات والقدرات 
الوطنيــة بســبب صعــود شــرائح تافهــة 
وجاهلة وطائفية لحكم بلدان الشــرق-
واألفريقيــة،  واألســيوية  أوســطية 
بصــورة  واإلســالمية  العربيــة  ومنهــا 
خاصــة. هــذا إلــى جانــب خطايــا عديــدة 
األحــزاب  تقترُفهــا  وماتــزال  اقترفتهــا 
والحكومــات الحاكمــة بالحديــد والنــار، 
المغضــوب  مــن  للعامــة  يتيــح  ال  مّمــا 
مــن  األولــى  العتبــات  بلــوغ  عليهــم 
وبعــد  األنفــس  بشــّق  إاّل  أحالمهــم 

لهــا. لمخاطــر ال حــدود  التعــّرض 
علــى  المفتوحــة  األبــواب  وإزاء 
مهاجــًرا  الجديــد،  للقــادم  مصاريعهــا 
تبقــى  الجًئــا،  أم  غيــره  أو  شــرعًيا 
مــدى  تحــّدد  التــي  هــي  ســلوكياُته 

المجتمعــات  مــع  وتفاعَلــه  اندماجــه 
الجديــدة، هــذا إذا كانــت نوايــاه ســليمة 
ــي حيــاة  وصاَحبتهــا إرادة قويــة فــي تبّن
عديــدة  منغصــات  عــن  بعيــدة  جديــدة 
المســها وعايشــها فــي وطنــه األم الذي 
هجــره ألســباب كثيــرة، شــخصية وعائليــة 
بالتأكيــد.  وسياســية  اقتصاديــة  وربمــا 
ومــن المفتــرض بَمــن يخــرج مــن هــؤالء 
عــن حزمــة التســهيالت التــي تلقاهــا في 
بلــده الثانــي الــذي آواُه واحتضنــه بصــدر 
أن  للمســاعدة،  ضارعــة  وأيــادي  رحــب 
يكــون علــى قــدر المســؤولية الجديــدة ال 
أن ينقــل تّرهــات وخزعبــالت بلــده المطــاَرد 
منــه وينّغــص حيــاة النــاس اآلمنيــن فيــه. 
وكمــا يقــول المثــل الــدارج Mيــا غريــب، ُكــْن 
والقــارئ  للبيــب  يكفــي  وهــذا   .Mأديــب
يحــق  هنــا،  الســواء!   علــى  والمتلقــي 
أن  الجديــد  للقــادم  المســتقِبلة  للدولــة 
قبولهــا  فــي  والحــذر  الحيطــة  تتخــذ 
أليــة  ورصدهــا  ومراقبتهــا  وخياراتهــا 
مثيــرة  أو  غيــر مقبولــة  خروقــات طارئــة 
للريبــة والشــك عندمــا تضــع مثــل هــذه 
المضيــاف  البلــد  الشــائنة  الســلوكيات 
مخجلــة  مواقــف  فــي  احتضنــه  الــذي 
ومحرجــة تعــّرُض أمَنــه وســالمَة أراضيــه 
مــن  فليــس  الخطــر.  إلــى  ونظامــه 
المعقــول وال مــن المنطــق وال مــن الشــرع 
أو المعتقــد، أًيــا كانــت طبيعُتــه، مقابلــة 
والعــون  بالكــره  والمحبــة  بالشــر  الخيــر 
بالتخريــب واألمــَن بالخيانــة. وهنــا فقــط، 
يتوجــب علــى دول المنظومــة األوربيــة 
أن تكــون جــادة فــي صرامتهــا باتخــاذ مــا 
يســتوجبه ويســتحُقه مثل هذا الســلوك 
وعمليــات  رادعــة  إجــراءات  مــن  الشــائن 
المواثيــق  بنــود  بموجــب  اســتبعاد 
أو  تغــاٍض  دون  مــن  جميًعــا  الســارية 
المســألة  أن  طالمــا  تســاهل  أو  إهمــاٍل 
تخــص الســالمة العامــة واألمــن الوطنــي 

لمواطنيهــا. والمواطنــي 
اســتقراُرها  ُيبنــى  األخيــر  هــذا  فعلــى 
وديمومُتهــا وبقاُؤهــا قويــة ومتماســكة. 
لــذا ال عجــَب أن ُتتخــذ إجــراءات الحيطــة 
الهجــرة  طالبــي  تســجيل  فــي  والحــذر 
ورصــد  الحــدود  ومراقبــة  واللجــوء 
حصــل  كمــا  المشــبوهة،  تحركاتهــم 
فــي عــدة دول راقبــت جمعيــات خيريــة 
ومراكــز ثقافيــة ومواقــع عبــادة اســتغّلت 
المتيســر  الغربــي  التســامح  مســاحة 
اصوليــة  أفــكار  ونشــر  غايــات  لتحقيــق 
وتخريبيــة  طائفيــة  وأخــرى  متطرفــة 
تضــع أمــن وســالمة الدولــة علــى المحــّك. 
لبعــض  الجديــدة  النزعــة  مــن هنــا كانــت 
علــى  والمعارضــة  الحاكمــة  األحــزاب 
الســواء، والتــي صحــت مــن ســباتها بعــد 
مبــدأ  فــي  تتشــارك  كــي  عميــق،  نــوٍم 
واحــد للحــّد مــن مثــل هــذه الســلوكيات 
والحفــاظ علــى ســيادتها فــوق أراضيهــا. 
فيمــا اتخــذت أخــرى، وســاندتها جمعيــاٌت 
وطنيــة  ونخــب  واتحــادات  ونقابــات 
وثقافيــة واجتماعية، توجيهاٍت حاســمة 
فــي هــذا الملف بالدعــوة لصحوة وطنية 
كّل  مــن  األصليــة  مجتمعاتهــا  لصيانــة 
غريــٍب دخيــل ال يحتــرم القانــون أو قــادٍم 
غيــر شــرعّي يبحــث عــن مشــاكل أو داعيــة 
يشــكُل هاجــُس التخريــب أولــى أولوياتــه 

مــن الهجــرة، كمــا حصــل فــي اعتــداءات 
ضمــن  ومــن  النــوع.  هــذا  مــن  عديــدة 
لبلــدان  األصليــة  الشــعوب  هواجــس 
الخشــية  تأتــي  أيًضــا،  األوربــي  االتحــاد 
مــن فقــدان اإلرث الدينــي والمجتمعــي 
الحريــة  ومســاحة  المتّميــز  والمناطقــي 
تــزدان  التــي  الحقيقيــة  والديمقراطيــة 
هــذه  ولعــلَّ  أوربــا.  شــعوب  عمــوم  بهــا 
فــي  الرئيســي  الســبَب  تشــّكُل  المزايــا 
والهجــرة  اللجــوء  طالبــي  أنظــار  توجــه 
باتجــاه هــذه البلــدان المتقدمــة والعيــش 
فــي كنفهــا، بالرغــم مــن عّدهــا فــي نظــر 

الكّفــار!!! دوَل  البعــض 
اإلنســانية  النظــرة  تكفــي  عموًمــا، 
بعديــدة الرؤيــة المتمثلة بالبطاقــة الزرقاء 
الجديــدة التــي اعتمدها البرلمــان األوربي 
اســتقبال  فــي   ،2021 أيلــول   15 فــي 
وفــي  والمهــارات  المواهــب  أصحــاب 
وتأميــن  المهاجــرة  الكفــاءات  قبــول 
الكفيلــة  الســبل  وتهيئــة  إقامتهــا 
مهاراتهــا  وتطويــر  وتقدمهــا  لراحتهــا 
وإذ  األصليــة.  بلدانهــا  فــي  الضائعــة 
تتفــق دول االتحــاد األوربــي علــى مبــدأ 
الملــف  هــذا  فــي  والتكامــل  الشــراكة 
الشــائك، فإنهــا مــن ناحيــة أخــرى تتــرك 
كــي  دولــة  لــكّل  الحريــة  مــن  مســاحة 
تقــّرر مــا يســتجيب لطموحاتهــا وييســُر 
تحقيــق برامجهــا وخططهــا فــي تســيير 
خــرق  دون  مــن  والعبــاد  البــالد  شــؤون 
للمواثيــق واالتفاقــات العامــة أو خــروج 
شــاٍذ عــن جاّدتهــا. وهــذا مــا حصــل مــع 
موجــات الهجــرة واللجــوء التــي صاحبــت 
ولحقــْت اســتيالء طالبــان علــى مقاليــد 
الحكــم فــي أفغانســتان، حيــث اضطــرت 
مئــات  لقبــول  األوربــي  االتحــاد  دول 
الذيــن  األفغــان  المواطنيــن  مــن  اآلالف 
تدفقــوا موجــات متتالية ليتــم إضافُتهم 
وحكوماتهــا  الــدول  هــذه  كاهــل  علــى 
دوليــة  لجــوء  بطلبــات  أصــاًل  المثقلــة 
ومــازاَل  حصــل  كمــا  تماًمــا  مشــابهة، 
والعــراق  ســوريا  الجئــي  مــع  يحصــُل 
وتواصلهــا  األزمــة  اشــتداد  إّبــان  ولبنــان 
ــزرع الرعــب  ــدأ ي لغايــة الســاعة. وهــذا مــا ب
نمــا  الذيــن   MالشــعبويينM نفــوس  فــي 
الدخــالء  غلبــة  تجــاه  الوطنــي  ــهم  حسُّ
والمهاجريــن وطالبــي اللجــوء إلــى حــدٍّ 
كبيــر فــي بالدهــم والمخافــة مــن زيــادة 
تأثيرهــم وحضورهــم الفئــوي والطائفي 
والعرقــي والدينــّي علــى أصحــاب األرض 
والتاريــخ واإلرث. كمــا أّن أوربــا كمــا يبــدو 
مــن تبايــن ســلوكيات الحكومــات التــي 
األحــزاب  توجهــات  بحســب  تحكمهــا 
لهــا  يســمح  وضــع  فــي  ليســت  فيهــا، 
بتقاســم األعبــاء بيــن أعضائهــا ألســباب 
مّمــا  وهــذا  وخارجيــة.  داخليــة  كثيــرة 
وســيادة  التضامــن  ســمة  أفقدهــا 
التناقــض فــي النهــج األمنــي لــكل دولــة 
معالجــة  فــي  الرؤيــة  اختــالف  بســبب 
الخلــل والحالــة كّل علــى حــدة. مــن هنــا 
األوربيــة  االتفاقيــة  أن  مراقبــون  يعتقــد 
للهجــرة واللجــوء األخيــرة التــي قدمتهــا 
المفوضيــة األوربيــة فــي أيلــول 2020 لــن 
سياســة  غيــاب  بســبب  فّعالــة  تكــون 
ماتــزال  التــي  والهجــرة  للجــوء  موحــدة 

العامــة. الحســابات  فــي  بعيــدة 
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دوليـة  افعـال  ردود   ، فقـط  ايـام 
متوقعـة  غيـر  ومدويـة  رافضـة 
فـي عمـوم العالم ومـن قبل دول 
ومنظمـات ، ومنهـا مجلس االمن 
االفريقـي  واالتحـاد   ، الدولـي 
وصنـدوق   ، االوربـي  واالتحـاد   ،
مـن  والكثيـر   ، الدولـي  النقـد 
وامريـكا  واسـتراليا  كنـدا  الـدول 
انـه  ايـه  االشـارة  الجديـر  مـن   ---،
قبـل حصـول التغيـر فـي طبيعـة 
كان  ااْلخيـرة  الدوليـة  العالقـات 
هنـاك حـوار جـرى علـى مسـتوى 
والفكـري  الفلسـفي  الخطـاب 
المفكريـن  مـن  مجموعـة  بيـن 
العالـم  عمـوم  فـي  والفالسـفة 

وهابرمـاز  جومسـكي  غـرار  علـى 
لمتابعـة  وغيرهـم  ودريـدا 
وخصوصـا  الدوليـة  المتغيـرات 
في مجاالت العالقات فيما بينها 
وباالخـص فـي كيفيـة ومـدى مـا 
ٌيسـمح للهيئـات والـدول الكبـرى 
للتدخـل عندمـا تتعـرض الشـعوب 
حكامهـا  قبـل  مـن  مـا  ظلـم  الـى 
الـذي  الفـراغ  ذلـك  علـى  حـرض   ،
تركـة نظـام القطبيـن بيـن االتحاد 
وحلـول   ، وامريـكا  السـوفيتي 
 ، جديـدة  واقطـاب  عالقـات 
الـدول  بيـن  الحـدود  ورخـاوة 
القوميـة التي انتجتها العولمة ، 
ومـن ثم يـروز االرهـاب كموضوعة 
فـكل   ، برمتـه  العالـم  واجهـت 
مناخـات  كانـت  الظـروف  هـذه 
هـذه  لمثـل  للتمهيـد  ومقدمـات 
الواليـات  ،--وكانـت  المتغـرات 
صنفـت  قـد  االمريكيـة  المتحـدة 
السـودان علـى انـه ))دولـة راعيـة 
دعـم  بسـبب   1993 عـام  لاْلرهـاب 
الرئيـس )) عمـر البشـير (( جماعـات 
ارهابيـة متشـددة مثـل تنظيـم )) 

،  )) القاعـدة 

ظـل  الـذي  التصنيـف  وكان 
عقـود  ثالثـة  لحوالـي  قائمـَا 
االقتصاديـة  الروابـط  اعـاق  قـد 
للسـودان وحرمها من مسـاعدات 
اليهـا  تحتـاج  امريكيـة  ماليـة 
بشـدة ، ،وادى الـى منـع صنـدوق 
الدولـي  والبنـك  الدولـي  النقـد 
الديـون  تخفيـف  او  التمويـل  مـن 

، الخرطـوم  عـن 

جديـدة  حكومـة  وصـول  وبعـد 
بعـد   ، السـودان  فـي  للسـلطة 
صنـدوق  اعلـن   ، البشـير  حكـم 
شـهور  قبـل  الدولـي  النقـد 
قليلـة مـن تخليـص السـودان مـن 
متْاخـرات قيمتهـا اكثـر مـن مليـار 
ومهـد  خفـف  مـا  وهـذا   ، دوالر 
مـن  االولـى  للمرحلـة  الطريـق 
تخفيـف الديـون فـي اطـار مبادرة 
كمـا   ، الفقيـرة  الـدول  مسـاعدة 
قرضـَا  االمريكيـة  الخزانـة  قدمـت 
قيمتـه مليـار وربـع دوالر فـي اذار 
الماضـي لمسـاعدته علـى سـداد 
متْاخراتـه فـي البنـك الدولـي ،--
بزعامـة  االخيـر  االنقـالب  بعـد  امـا 
البرهـان  الفتـاح  عبـد   (( الفريـق 
يمـر  ان  يتوقعـون  فالمحللـون   ))
 )) صعبـة  بْاوقـات   (( السـودان 
واالجـراءات  ااْلحـداث  نتيجـة 
الن   ، االنقالبيـون  اتخذهـا  التـي 
تنظـر  قـد  الدوليـة  المؤسسـات 
فـي تجميـد مسـاعداته ايضـَا والنظر 
يعنـي  وهـذا   ، الديـون  تخفيـف  فـي 
المزيـد  الراهـن  الوقـت  فـي  هنـاك  ان 
الوضـع  علـى  للتْاثيـر  الوسـائل  مـن 
صعيـد  علـى   ، سـلبَا  السـودان  فـي 

، معـَا  واالقتصـاد  السياسـة 

ربما سـيكون السـودان عينة جديدة 
فـي متغيـرات العالقـات فـي العالـم ، 
يمتلـك  السـوداني  الشـعب  ان  رغـم 
ارثـا ثوريـَا عظيمـا فـي التغيـر والتحـرر 
انظمـة  اسـقاط  فـي  تجسـد   ، بذاتـه 
عاتيـة  قمعيـة  عسـكرية  دكتاوريـة 
اعـوام  فـي  السـلطة  الـى  وصلـت 

،  1989 ،  1969 ،  1958

 ردود االفعـال الدوليـة الكبيـرة 
االنقـالب  علـى  المتصاعـدة 
العسـكري فـي السـودان، تؤشـر 
المفاهيـم  فـي  متغيـرات  الـى 
واالعـراف فـي العالقـات الدوليـة 
صيـغ  مـن  المسـتمدة  السـابقة 
بموجـب  القانونيـة  المنظومـات 
معاهـدة  مثـل  اتفاقيـات  بنـود 
نظمـت  التـي  )وسـتفاليا( 
ابـان  الـدول  بيـن  العالقـات 
التشـكل الدولتـي قبـل اكثــر مـن 

، عـام  مئتـي 

اليـوم  الدكتاتـور  يعـد  فلـم 
االرادة  ومفتـوح  اليديـن  مطلـق 
تحـت  يشـاء  مـا  يفعـل  ان  فـي 
تقريـر  فـي  االمـم  حـق  ذريعـة 
فـي  التدخـل  وعـدم  المصيـر 
الشـؤون الداخليـة، اذ بـرز راي عام 
عالمـي فـي العقود االخير سـمح 
للوقـوف امام اسـاليب التعسـف 
لهـا  تتعـرض  التـي  واالضطهـاد 
عتـاة  حـكام  قبـل  مـن  الشـعوب 
جرائـم  ممارسـة  فـي  وقسـاة   ،
 ، شـعوبهم  ازاء  االنسـانية  ضـد 
ومنظمـات  هيئـات  وتشـكلت 
افعـال  تراقـب  محاكـم  وحتـى 
وتوثقهـا  الدكتاتورييـن  هـؤالء 
دوليـة  محاكـم  وانشـئت   ،
تسـتدعي هـؤالء المجرميـن ضـد 
وحتـى   ، وتحاسـبهم  شـعوبهم 
احـكام  اطـالق  الـى  تذهـب 

 ، وتسـجنهم  ضدهـم 
المطلوبيـن  ضمـن  مـن  وكان 
الدوليـة  الجنايـات  محكمـة  الـى 
الحاكـم  هـو  الهـاي  فـي 
للسـودان  االخيـر  الدكتاتـوري 
وافقـت  الـذي   ) البشـير  عمـر   (
 ) حمـدوك  عبداللـه   ( حكومـة 
المنبثقـة عـن التظاهـرات العارمة 
التـي جـرت قبـل سـنتين وسـقط 
 ، الضحايـا  مـن  الكثيـر  جراءهـا 

، مؤخـرا  لهـا  تسـليمه  علـى 
الجيـش  قائـد  ان  ويبـدو 
 ( الفريـق  االنقالبـي  السـوداني 
عبـد الفتـاح البرهـان ( لم يجتسـب 
كثيـرا فـي تسـرعه فـي االنقـالب 
واعـالن   ، اسـبوع  مـن  اقـل  قبـل 
وتعطيـل   ، الطـوارئ  حالـة 
الـوزارة  وحـل   ، بالدسـتور  العمـل 
حمـدوك(   ( رئيسـها  واعتقـال   ،
 ، الجبريـة  االقامـة  قيـد  ووضعـه 
فقـد واجـه االنقالب وخـالل اربعة 

رزاق عداي

االنقالب العسكري االخير فـي السودان وردود الفعل الدولية 
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القضائيـة  والسـلطة  مهامهـم 
السـلطتين  عـن  اسـتقالل  فـي 
مـن  والتشـريعية  التنفيذيـة 
وتتعـاون  وتنسـق   ، ناحيـة 
 ، معهمـا  اخـرى  ناحيـة  مـن 
مهمـة  لتحقيـق  يـؤدي  ممـا 
المسـندة  القضائيـة  السـلطة 
العدالـة  تحقيـق  وهـي  اليهـا 

 . المجتمـع  فـي 

واخيـرا فمـن الضـروري معرفة 
 ) العـدل   ( معنـى  بيـن  الفـرق 
ومعنـى )المسـاواة ( .]  فالعـدل 
حـق  ذي  كل  اعطـاء  هـو 
فهـي  المسـاواة  امـا   ، حقـه 
التوزيـع  لشـيء مـا أو لحـق مـا 

 .  ] بالتسـاوي 

الدسـتور  تكفـل   لقـد 
العدالـة  مبـدأ  بتقريـر  العراقـي 
بيـن  والمسـاواة  االجتماعيـة 
تفريـق  أي  بـدون  العراقييـن  
 ، نـص  مـن  اكثـر  فـي  تمييـز  او 
و   ، الفـرص  تكافـؤ  حـق  فاقـر 
الشـؤون  فـي  المشـاركة  حـق 
بالحقـوق  والتمتـع  العامـة 
وحـق   ، للمواطنيـن  السياسـية 
الرعايـة  فـي  والحـق   ، العمـل  
االجتماعـي  والضمـان  الصحيـة 
كل  فـي  المجانـي  والتعليـم   ،
مراحله ، وحرية التعبير عن الرأي 
واالعـالم  واالعـالن  والصحافـة 
االجتمـاع  وحريـة   ، والنشـر 
وحريـة   ، السـلمي  والتظاهـر 
 ، والعقيـدة  والضميـر  الفكـر 
وكمـال  الهـدف  كمـال  ولكـن 
بالضـرورة  يعنـي  ال  النصـوص 
وسـهولة  التطبيـق  امكانيـة 
الوفـاء ، وهـو الهـدف النهائـي 
 . النصـوص  كل  مـن  المقصـود 
وليـس  التطبيـق  فـي  فالعبـرة 

 . بالنصـوص 

 العدالـة تعنـي اإلنصـاف بـكل 
يسـود  ان  يجـب  الـذي  معانيـه 
بعضهـم  االفـراد  بيـن  العالقـة 
مـع  عالقتهـم  وفـي  ببعـض 
والجهـاز   ، الدولـة  مؤسسـات 
تحقيـق  أمـر  يتولـى  الـذي 
القضائـي  الجهـاز  هـو  العدالـة 
.والعدالـة  مكوناتـه  بجميـع 
يختلـف  مجتمعـي  كمفهـوم 
كمـا  آخـر  الـى  مجتمـع  مـن 
الوعـي  تطـور  حسـب  يختلـف 
تطـور  الحظـوا   ( المجتمعـي 
وتطـور  االعـدام  عقوبـة 

.  ) والثـأر  القصـاص 

فهـي  االنسـان  حقـوق  أمـا 
الحقـوق  مـن  جملـة  تعنـي 
باعتبـاره  باإلنسـان  المرتبطـة 
هنـاك  كان  وان   ، بشـريا  كائنـا 
حـول  المجتمعـات  بيـن  تقـارب 
حقـوق  عالميـة   ( مفاهيمهـا 
التمتـع  ضمـان  فـإن   ) االنسـان 

 . كبيـرة  تباينـات  يعـرف  بهـا 

فلسـفية  كفكـرة  فالعدالـة 
لجميـع  مطلبـا  أصبحـت 
المجتمعـات ، وبشـعارها يحـارب 
والتسـلط  والطغيـان  الظلـم 
عـن  ينتـج  مـا  وكل  والتهميـش 
المسـاواة  انعـدام  مـن  ذلـك 
وبهـذا   ، الحقـوق  وهضـم 
مـن  العدالـة  تصبـح  المعنـى 
أرقى حقوق االنسـان . فسيادة 
ترسـيخ  المجتمـع  فـي  العدالـة 
لقيـم ومبـادئ حقـوق االنسـان 
، فيصبـح المجتمـع برمتـه جانحـا 

 . والتسـامح  للسـلم 

العدالـة  تحقيـق  ومسـؤولية 
ضـوء  علـى  يتحـدد  كسـلوك 
فـي  السـائد  التربـوي  النظـام 
المجتمـع الـذي يمكـن التحكـم 
المجتمـع  لبنـاء  فيـه وتوجيهـه 
وتحقيـق  لبنائـه  نسـعى  الـذي 
ذلـك يقـع علـى المجتمع ككل . 

العدالـة   ( العدالـة  أن 
فكـرة  ليسـت   ) االجتماعيـة 
عالميـة  فكـرة  إنهـا  بـل  محليـة 
أساسـيا  مبـدأ  اصبحـت  حيـث 
مـن مبـادئ التعايـش السـلمي 

 ، المتحـدة  األمـم  داخـل 
كفالـة  الـى  السـعي  ويشـكل 
جوهـر  االجتماعيـة  العدالـة 
فـي  يتمثـل  الـذي  رسـالتها 
كرامـة  وصـون  التنميـة  تحقيـق 
مطلبـا  تعـد  هنـا  مـن   ، االنسـان 
الحـق  دولـة  فـي  إنسـانيا  
جميـع  أن  وتعنـي   ، والقانـون 
ينبغـي  المجتمـع  فـي  االفـراد 
الخدمـات  علـى  يحصلـوا  أن 
النظـام  وأن   ، متسـاوية  بطـرق 
االجتماعـي العـام يعطـي لـكل 
نفـس  المجتمـع  فـي  عضـو 
ونفـس  االساسـية  الحقـوق 

وللعدالـة   . والمنافـع  الفـرص 
متعـددة  صـور  االجتماعيـة 
معياريـة  مرجعيـة  باعتبارهـا 
فهـي  االنسـانية  القيـم  لكافـة 
الفـرص  تكافـؤ  مبـدأ  عدالـة 
توزيـع  فـي  عدالـة  وهـي 
 ، المحلـي  الدخـل  أو  الناتـج 
األعبـاء  فـي  عدالـة  وهـي 
الضريبـي  كالتحصيـل  العامـة 
المسـاواة  عدالـة  وهـي   ،
الحقـوق  مـن  االسـتفادة  فـي 
 . واالقتصاديـة  االجتماعيـة 

فـي  الدولـة  دور  عـن  امـا 
مهـم  فهـو  العدالـة  تحقيـق 
،ولذلـك  واحـد  آن  فـي  وخطيـر 
الديمقراطيـة  االنظمـة  فـإن 
الفصـل  اسـاس  علـى  تقـوم 
ومـن  الثـالث  السـلطات  بيـن 
القضائيـة  السـلطة  ضمنهـا 
فـي  الفصـل  لهـا  المعهـود 
القانـون  يقتضـي  بمـا  النزاعـات 
مسـتقال  القضـاء  كان  فكلمـا   .
اداء  فـي  مسـتقلون  والقضـاة 

عبدالخالق زنكنة

العدالة اإلجتماعية والمساواة وحقوق اإلنسان
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 يؤكـد الدسـتور العراقـي حريـة االنسـان وصيانـة كرامتـه ويحـرم جميـع أنـواع التعذيب النفسـي 
بـأن ال عبـرة والقيمـة قانونيـة بـاي  والجسـدي وجميـع المعامـالت غيـر اإلنسـانية، ويؤكـد أيضـا 
بالتعذيـب، ومنـح للمتضـرر جـراء تلـك األفعـال ان يطالـب  بالتهديـد او  انتـزع باإلكـراه او  اعتـراف 
بالتعويض المادي والمعنوي، ومن خالل هذا النص انسجم قانون العقوبات العراقي بتخصيص 
فصل عن الجرائم الماسـة بحرية االنسـان وحرمته والقبض على األشـخاص وخطفهم وحريتهم.
التعذيـب تحـت أي ظـروف يعـد جريمـة مهينـة لإلنسـان، وال يمكـن ممارسـتها بـاي شـكل مـن 
االشـكال، وكان اإلعـالن العالمـي لحقـوق االنسـان قـد أشـار فـي نصوصـه الـى منـع ممارسـة كل 
اشـكال التعذيـب بحـق البشـر، ولجـأت األمـم المتحـدة الـى عقـد اتفاقيـات تلتـزم بهـا الـدول بمنـع 

التعذيـب ومكافحـة أسـاليبه ووسـائله . 
 المتهـم بـريء حتـى يتـم أماطـه الحقائـق الدامغـة فـي دور التحقيـق، والتـي تبيـح للسـلطة التحقيقيـة أحالتـه 

علـى المحكمـة المختصـة، لمحاكمتـه وفـق النصـوص القانونيـة النافـذة والمعمـول بهـا.  
اصـول  قانـون  نصـوص  بتطبيـق  التشـدد  يسـتوجب  األمـر  فـإن  القانـون،  يحكمهـا  دولـة  الـى  نسـعى  اننـا  وحيـث 
المحاكمـات الجزائيـة المرقـم 23 لسـنة 71 المعـدل فـي  مايخـص اسـتجواب المتهـم، وعليـه فـال يجـوز اسـتعمال ايـة 
وسـيلة غيـر مشـروعة للتأثيـر علـى المتهـم للحصـول علـى اقـراره، والوسـائل غير المشـروعة عديدة منها على سـبيل 
المثـال ال الحصـر، تهديـد المتهـم باإليـذاء واسـاءة المعاملة معه وابتزازه بوسـائل عدة واسـتعمال التأثيرات النفسـية 

للضغـط علـى المتهـم واجبـاره علـى تنـاول العقاقيـر والمسـكنات والمسـكرات واسـتعمال المخـدرات معـه. 
إضافـة الـى اسـتعمال األسـلوب المتخلـف فـي مرحلـة التحقيـق باالعتـداء جسـديًا علـى المتهـم مـن قبـل المحقق 

او مـن يسـاعده او يأمـره بذلـك . 
لجـوء المحقـق والمشـرفين علـى المعتقـالت والسـجون الـى أسـاليب ال تخلـو مـن التعذيـب الجسـدي والنفسـي 
والحـط مـن الكرامـة البشـرية أمـرًا يسـتدعي أوال التمعـن بالتفكيـر باسـتيعاب الثقافـة القانونيـة ومعرفـة بينـة وتامـة 
للحقـوق التـي يوفرهـا الدسـتور ويحميهـا القوانيـن، وبعـد أن تثبـت ممارسـة تلـك األسـاليب يلـزم أن تلجـأ المحكمـة 
الـى اإلدانـة، وانـزال العقوبـة الرادعـة بمرتكـب هـذه االفعال المخالفة لـكل القوانين البشـرية.  إن اللجوء الى التعذيب 
دليـل فشـل المحقـق وعـدم قدرتـه علـى السـيطرة وقيـادة المهمـة التحقيقيـة، وهـي مـن المهمـات القانونية التي 
نظمهـا قانـون اصـول المحاكمـات الجزائيـة، ورسـم لهـا القانـون طريقـًا دقيقـًا ال يمكـن مخالفتـه ألي سـبب وبـأي حال 

مـن األحـوال . 
كما ال يجبر المتهم على اإلجابة على األسئلة التي توجه اليه، وعلى هذا األساس  تكون جميع اقواله المأخوذة 
تحـت التعذيـب والقسـر واإلكـراه غيـر قانونيـة اذا مـا ثبـت ذلـك، ومـن ثـم ال قيمـة لهـا أمـام المحكمـة المختصـة، حيـن 
تنظـر لحسـم القضيـة المنظـورة امامهـا، إضافـة الـى عـدم قبـول التبريـرات والذرائـع التـي تحـاول تقديـم اعـذار بسـبب 

تلـك االنتهـاكات والتعذيب . 
وإزاء تصاعـد وتائـر التعذيـب االنسـاني الـذي يتعـرض لـه العديـد مـن البشـر، مـا يجعـل هـذه الظاهـرة المرضيـة التـي 
تتعـارض مـع الدسـتور والقوانيـن العراقيـة ومـع االعـالن العالمـي لحقـوق االنسـان ومـع القانـون اإلنسـاني الدولـي، 

بالنظـر للضـرر الجسـيم والفـادح، الـذي يلحـق بالبشـرية وبكرامـة األنسـان مـن جـراء التعذيـب . 
دفع بمنظمة العفو الدولية أن تعلن أنها تعتزم تكثيف جهودها للتصدي للتعذيب والتصرفات األخرى القاسية 
وغيـر اإلنسـانية. وذلـك مـن خـالل إطـالق حملـة ضـد التعذيـب والمعاملـة السـيئة، التـي يتعـرض لهـا المعتقلـون فـي 
إطـار الحـرب ضـد اإلرهـاب. وأطلقـت المنظمـة ذلـك عشـية اليـوم العالمـي لدعـم ضحايـا التعذيـب الـذي يتـم تخليـده 

فـي 26 مـن يونيو)حزيـران( .
إن هذه الحملة تجسد الصوت االنساني المطالب بوقف التعذيب واالنتهاك واالمتهان للكرامة اإلنسانية الجاري 
تحـت شـتى الظـروف واألسـباب، كمـا تدعـو الحملـة الدوليـة الحكومـات كافـة، العمـل علـى التصـدي لالنتهـاكات 

المريـرة ومعاقبـة مرتكبـي جرائـم التعذيـب اإلنسـاني . 
وفي هذا الصدد تقول منظمة العفو الدولية إن التعذيب هو أدنى مسـتويات الفسـاد الذي تشـهده اإلنسـانية. 
وأضافـت أن محـاوالت تبريـر أعمـال التعذيـب وإسـاءة معاملـة المعتقليـن خـالل الحـرب ضـد اإلرهـاب تهـدد الحظـر 
العالمـي ضـد التعذيـب وسـوء المعاملـة، ودعـت منظمـة العفـو الدوليـة جميـع الحكومـات والجماعـات المختلفة عبر 

العالـم إلـى اسـتغالل هـذا اليـوم لوضـع حـد للتعذيـب وإسـاءة معاملـة المعتقليـن . 
ولهـذا فـإن الدعـوة لمحاكمـة مرتكبـي جرائـم التعذيـب واالنتهـاكات البشـرية لحقوق األنسـان تبقـى قائمة وملحة 
التعذيـب واالنتهـاكات  الدوليـة وهـي تديـن  العفـو  مـن اجـل عـدم تكرارهـا فـي مناطـق أخـرى، ومطالبـة منظمـة 
المريـرة للبشـرية، فإنهـا بالوقـت تدعـو لالقتصـاص مـن المتهميـن بالطـرق القانونيـة السـليمة وباألسـاليب القانونيـة 

المنصـوص عليهـا فـي التشـريعات النافـذة، مـن دون ان اعتبـار أو حـدود أو صفـة للمتهميـن بهـذه االنتهـاكات. 
ولعـل بلدنـا اليـوم يعانـي مـن هـذه الظاهـرة التي يمكـن التخلص منها من خالل انتشـار الوعـي القانوني والثقافة 

القانونيـة وتمكيـن الرجـل المناسـب ان يشـرف علـى مجريـات التحقيق في الجرائم واالفعـال المخالفة للقانون .

زهير كاظم عبود   ضحايا التعذيب

IRAQI DEMOCRATIC FORUM
Periodical magazine issued by the Iraqi Democratic Forum

No. 107 Nov. 2021 العدد مأئة و سبعة - تشرين الثاني  2021


